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ــه  ــواد  اولی ــد  م ــام کرد ه ان ــا اع کارخانه ه
بــرای تولیــد  کارتــن و شــانه ند ارنــد 

د ر حــال حاضــر بــازار تخم مــرغ بســیار متشــنج 
ــود   ــی و کمب ــف، گران ــل مختل ــه د الی ــت و ب اس
ــن  ــن ای ــانه و کارت ــود  د ارد . ش ــازار وج آن د ر ب
ــی  ــد ، د ر حال ــد ار نمی رس ــت مرغ ــه د س کاال ب
ــا  ــد  ت ــی ماند ه ان ــا باق ــا د ر انباره ــه تخم مرغ ه ک
زمــان عرضه شــان برســد . د ر ایــن رابطــه رئیــس 
ــتان  ــذار اس ــرغ تخم گ ــه م ــره اتحاد ی هیات مد ی
تهــران بــا بیــان اینکــه کارتــن و شــانه تخم مــرغ 
بــه ســختی یافــت می شــود ، گفــت: نامــه ای بــه 

ــته ایم                                               ــت نوش ــر صنع وزی

مرغدارانبهدنبالشانهتخممرغ

ادامه در صفحه 9

آخرینآمارمربوطبهسویا
درسراسرجهان

ــان دو  ــادی می ــگ اقتص ــری جن ــکل گی ش
قــدرت صنعتــی جهــان، باعــث شــد تــا چیــن 
از خریــداری ســویای امریــکا اجتنــاب کنــد و 
ــویای  ــابقه ای از س ــی س ــم ب ــوض، حج درع
برزیــل را وارد کننــد. چیــن بیــش از 60 
درصــد ســهم واردات ســویای جهــان را دارد 
و عــدم واردات ایــن کشــور از امریــکا منجــر 
بــه ســقوط قیمــت هــا در بــازار شــیکاگو بــه 

10 ســال گذشــته شــد.

ادامه در صفحه 2
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ــان  ــری جنــگ اقتصــادی می شــکل گی
دو قــدرت صنعتــی جهــان، باعــث شــد 
ــکا  ــداری ســویای امری ــا چیــن از خری ت
ــی  ــوض، حجــم ب ــد و درع ــاب کن اجتن
ســابقه ای از ســویای برزیــل را وارد 
کننــد. چیــن بیــش از 60 درصــد ســهم 
ــدم  ــان را دارد و ع ــویای جه واردات س
واردات ایــن کشــور از امریــکا منجــر بــه 
ــیکاگو  ــازار ش ــا در ب ــت ه ــقوط قیم س

ــه 10 ســال گذشــته شــد. ب

ــابقۀ 12-14  ــی س ــادرات ب ** ص
ــی  ــویای برزیل ــن س ــون ت میلی

معمــوالً برزیــل در چهارمیــن فصــل 
ــویا  ــن س ــون ت ــدود 3.7 میلی ــال ح س
بــه چیــن صــادرات دارد کــه ایــن رقــم 
ــن  ــون ت ــه 9 میلی ــته ب ــال گذش در س
ــه  ــاری، گفت ــال ج ــت. در س ــا یاف ارتق
ــی  ــدگان چین ــه واردکنن ــود ک ــی ش م
میلیــون   12  –  14 بیســابقۀ  رقــم 

ــاه  ــرای م ــی را ب ــویای برزیل ــن از س ت
ــد. در واقــع  اکتبر-نوامبــر رزرو کــرده ان
ــن  ــس از آرژانتی ــل را پ ــوان برزی ــی ت م
عنــوان کــرد کــه ســویای داخلــی گــران 
قیمــت بــه چیــن صــادر مــی کنــد و در 
ــکا  ــل ســویای ارزان قیمــت از امری مقاب

ــد.  ــی کن وارد م

** مســئلۀ پیچیــدۀ عرضــه و 
ــد  ــا در هن تقاض

ــان داده  ــد Rabonank نش ــی جدی بررس
کــه هنــد بــا مســئلۀ پیچیــدۀ عرضــه و 
ــۀ ســویا مواجــه اســت.  تقاضــای کنجال
محصــوالت  بــرای  تقاضــا  افزایــش 
ــش مصــرف  ــه افزای ــداری منجــر ب مرغ
ســویا شــده و انتظــار مــی رود کــه ایــن 
رونــد تــداوم یابــد. بنابــر ایــن گــزارش، 
مصــرف کنجالــۀ ســویا در ســال 2017 
ــت  ــن ثاب ــون ت ــم 5.4 میلی ــر روی رق ب
مانــد کــه در مقایســه ایــن رقــم در 

ــود.   ــن ب ــزار ت ــل، 800 ه ــۀ قب ده
** مصــرف ســویای هند در ســال 
ــم 9.5  ــر از رق ــادی فرات 2025 می

میلیــون تــن مــی رود 
Rohit Dhanda تحلیــل گــر غــات و 

دانــه هــای روغنــی اذعــان دارد: انتظــار 
مــی رود بــا رشــد مصــرف ســاالنۀ 
ــال  ــویا در س ــرف س ــدی ، مص 7 درص
 9.5 رقــم  از  فراتــر  میــادی   2025
میلیــون تــن خواهــد رفــت. وی افــزود: 
ــه  ــر ب ــداری منج ــت مرغ ــد صنع »رش
افزایــش متناســب مصــرف کنجالــۀ 
ســویا در داخــل کشــور شــد چــرا کــه 
ــن  ــی پروتئی ــع اصل ــویا منب ــۀ س کنجال
ــر از  ــور اســت. صــرف نظ ــی طی خوراک
امــکان ادغــام کنجالــۀ ســویا بــا کنجالــۀ 
ســایر دانــه هــای روغنــی، تقویــت 
ــا اســیدهای آمینــه  ــد ب خــوراک کامپان
ــای  ــه ج ــن ب ــع پروتئی ــوان منب ــه عن ب
ــۀ دیگریســت  ــز گزین ــۀ ســویا نی کنجال

آخرینآمارمربوطبهسویـادرسراسرجهـان

ــته  ــد نتوانس ــازار هن ــون در ب ــه تاکن ک
 Rabobank بنابرایــن،  یابــد.  توســعه 
ــت  ــه صنع ــد ک ــی کن ــی م ــش بین پی
مرغــداری هنــد همچنــان در آینــدۀ 
نزدیــک وابســتۀ کنجالــۀ ســویا بــه 
ــی  ــن باق ــی پروتئی ــع اصل ــوان منب عن
بمانــد. افزایــش تقاضــای داخلــی بــرای 
ــه  ــر ب ــد منج ــی توان ــویا م ــۀ س کنجال

ثبــات بهــای ســویای داخلــی گــردد کــه 
ــاورزان  ــرای کش ــاً ب ــئله قطع ــن مس ای

ــت.«  ــد داش ــت خواه ــدی جذابی هن

** واردات سویای ارگانیک 
ــه  ــاز ب ــه نی ــائلی ک ــی از مس ــاید یک ش
دخالــت از ســوی دولــت هنــد دارد ایــن 
باشــد کــه آیــا دانــۀ ســویای ارگانیــک و 

ــه؛  ــا ن ــم ی ــژادی وارد کنی ــاح ن غیراص
ــه  ــی ب ــز تمایل ــون نی ــه تاکن ــه البت ک
ــق  ــا طب ــت ام ــوده اس ــدام نب ــن اق ای
گزارشــات ســازمان جهانــی غــات، تنها 
12 درصــد ســویای جهــان ماهیتــی 
ارگانیــک و اصــاح نشــده دارنــد )کــه از 
ــز  ــد نی ــی هن ــدات داخل ــه تولی آن جمل

ــردد(. ــی گ ــامل آن م ش

 ITPNews منبع: بخش بین الملل

دولتباوارداتشیرخشکموافقتنکرد
ــزود: پیــش از  ســید احمــد مقدســی اف
ــه  ــک را ب ــت واردات شیرخش ــن دول ای
ــول  ــن محص ــی ای ــد داخل ــل تولی دلی
ــدی  ــه 40 درص ــرده و تعرف ــوع ک ممن
ــر  ــول در نظ ــن محص ــرای واردات ای ب
ــود امــا کارخانجــات لبنــی در  گرفتــه ب
هفتــه هــای گذشــته بــا نامــه نــگاری بــا 
وزارت صنعــت بــه آزادســازی واردات آن 

ــد. ــی کنن ــال م را دنب
صــورت  در  حتــی  اظهارداشــت:  وی 
آزادســازی واردات، ایــن محصــول بایــد 
بــا نــرخ ارز در بــازار ثانویــه وارد کشــور 
شــود کــه در ایــن صــورت قیمــت هــر 
 21 از  بیــش  شیرخشــک  کیلوگــرم 

ــود. ــی ش ــام م ــان تم هزارتوم
صنایــع  انجمــن  دبیــر  ادعــای  وی 
ــیرخام  ــود ش ــاره کمب ــران درب ــی ای لبن
و عرضــه آن بــه کارخانجــات لبنــی 
ــرد:  ــح ک ــت و تصری ــی دانس را فرافکن
ــزار و 500 تــن  ــه 20 ه ــون روزان اکن
شــیرخام یعنــی ســاالنه بیــش از هفــت 
ــی  ــع لبن ــیر وارد صنای ــن ش ــون ت میلی
ــودی  ــی شــود و کمب سراســر کشــور م

ــم. ــه نداری ــن زمین در ای
وی اضافــه کــرد: همچنیــن روزانــه 
طــور  بــه  شــیرخام  تــن  هــزار   2
ــه  مســتقیم از ســوی دامــداری هــا روان
کارخانجــات تولیــد کننــده شیرخشــک 
ــه  ــا نیــاز داخلــی کشــور ب مــی شــود ت

ــود. ــن ش ــول تامی ــن محص ای
رئیــس کانــون انجمــن صنفــی گاوداران 
ایــران یادآورشــد: ســال گذشــته روزانــه 
ــاالنه  ــادل س ــن مع ــزار و 500 ت 22 ه
هشــت میلیــون تــن شــیرخام وارد 
صنایــع لبنــی مــی شــد کــه ایــن 
گاوداران  از  را  شــیرخام  کارخانجــات 
کارخانجــات  بــه  و  خریدنــد  مــی 
شیرخشــک مــی فروختنــد و کارمــزدی 
کار مــی کردنــد کــه ایــن امــر حاشــیه 
ــران  ــی ای ــع لبن ــرای صنای ــودی را ب س

ــت. ــی داش در پ
وی ادامــه داد: بــا حــذف واســطه گــری 
مســتقیم  ارتبــاط  و  لبنــی  صنایــع 
ــا کارخانجــات شیرخشــک،  ــداران ب دام
ــات  ــود کارخانج ــیه س ــی از حاش بخش
ایــن امــر  لبنــی حــذف شــد کــه 
و  داشــته  پــی  در  را  آنهــا  اعتــراض 
ــتند. ــک هس ــان واردات شیرخش خواه

ــه  ــون 30 کارخان ــت: اکن ــی گف مقدس
ــن  ــاالنه بی ــک س ــده شیرخش تولیدکنن
دارنــد،  تولیــد  هزارتــن   90 تــا   80
ــد  ــمی تولی ــت اس ــه ظرفی ــی ک درحال
ایــن کارخانجــات نزدیــک 150 هزارتــن 

ــت. ــال اس در س
وی نیــاز مصرفــی ســاالنه کشــور را بیــن 

60 تــا 70 هــزار تــن برشــمرد و افــزود: 
ــه واردات  ــازی ب ــوان نی ــچ عن ــه هی ب

ــم. شیرخشــک در کشــور نداری
ــی  ــع لبن ــه صنای ــی ب ــام صنف ــن مق ای
»شیرخشــک  داد  پیشــنهاد  کشــور 
مــورد نیــاز خــود را از کارخانجــات 
خریــداری  شیرخشــک  تولیدکننــده 
کننــد زیــرا اکنــون قیمــت هرکیلوگــرم 
ــن  ــورس بی ــا ب ــازار ت ــک در ب شیرخش
ــی  ــت درحال ــان اس ــا 19 هزارتوم 17 ت
کــه اگــر بخواهنــد شیرخشــک بــا نــرخ 
ــدود 9800  ــی ح ــه یعن ــازار ثانوی ارز ب
تومــان وارد کننــد، قیمــت هرکیلوگــرم 
 21 از  بیــش  وارداتــی  شیرخشــک 

ــد«. ــد ش ــان خواه هزارتوم
وی اظهــار داشــت: اعتــراض صنایــع 
لبنــی بــرای تامیــن شــیرخام در حالــی 
ــه  ــته ب ــاه گذش ــه م ــا س ــه ت ــت ک اس
دامــداران  کــردن  ســرگردان  دلیــل 
مــازاد  بــا  لبنــی  صنایــع  توســط 
شــده  مواجــه  کشــور  در  شــیرخام 
ــه خریــد  بودیــم کــه دولــت را ناچــار ب
ــل آن  ــازاد و تبدی حمایتــی شــیرخام م
بــه شیرخشــک کردنــد بــه طــوری 
ــن  ــت هزارت ــک هش ــون نزدی ــه اکن ک
شیرخشــک تولیــدی مــازاد در ســازمان 
مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران داریــم.

ــرای  ــی ب ــع لبن ــزود: صنای ــی اف مقدس
ــان  ــود، خواه ــیه س ــه حاش ــیدن ب رس
واردات شیرخشــک بــا ارز یارانــه ای 
ــت  ــا قیم ــتند ت ــی( هس )4200 تومان
 10 حــدود  بــه  آن  شــده  تمــام 
ــوض  ــد و در ع ــش یاب ــان کاه هزارتوم
شیرخشــک تولیــد داخلــی انبــار شــود.

گفــت: همچنیــن صنایــع  مقدســی 
لبنــی مــی خواهنــد بــا دپو شیرخشــک 
تولیــد داخلــی، دولــت را وادار بــه ارایــه 
مشــوق هــای صادراتــی کننــد تــا ایــن 
محصــول مــازاد در عیــن واردات، صــادر 
نیــز شــود کــه ایــن امــر ســود دو ســویه 
بــرای صنایــع لبنــی ایــران خواهــد بود.

ــاه  ــدای تیرم ــا، از ابت ــزارش ایرن ــه گ ب
ــا  ــران ب ــداری ای ــت دام ــال صنع امس
ارتبــاط مســتقیم بــا کارخانجــات تولیــد 
کننــده شیرخشــک کشــور توانســت 
ــت را  ــن صنع ــاز ای ــورد نی ــیرخام م ش
ــش  ــه کاه ــر ب ــه منج ــد ک ــن کن تامی
حاشــیه ســود صنایــع لبنــی شــده 

ــت. اس
ــر  ــک ب ــادرات شیرخش ــت ص ممنوعی
ــورای عالی  ــه ش ــم جلس ــاس تصمی اس
ــوه  ــه ق ــران س ــاد س ــی اقتص هماهنگ
ــه  ــد س ــتناد بن ــه اس ــرداد و ب در 27م
و چهــار اباغیــه ریاســت جمهــوری 
صــادر  امســال  مردادمــاه   29 در 
شــد کــه براســاس آن دربــاره نــرخ 
تعرفــه و ضوابــط صــادرات و واردات 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــه وزی ب
تفویــض اختیــار شــد و وزارت صنعــت، 
ــراردادن  ــتار ق ــارت خواس ــدن و تج مع
شیرخشــک در گــروه اولویــت یــک 
ــا  ــی ب ــک واردات ــی شیرخش ــد؛ یعن ش
نــرخ دولتــی )4200 تومــان( تامیــن و 

ــود. ــی ش ــور م وارد کش
ــر اســاس همیــن رویکــرد، از ابتــدای  ب
انــواع  شــهریورماه جــاری صــادرات 
ــک  ــیر خش ــی و ش ــک صنعت شیرخش

ــت. ــده اس ــوع ش ــال ممن اطف
اعمــال  حالــی  در  ممنوعیــت  ایــن 
ــت  ــاالن صنع ــه فع ــه گفت ــه ب ــده ک ش
دامپــروری، بــه دلیــل تولیــد مــازاد 
ــازی  ــی نی ــور، حت ــک در کش شیرخش
ــمی  ــا ارز رس ــک ب ــه واردات شیرخش ب

ــم. نداری
جدیــد  آمــار  براســاس  همچنیــن 
جهــاد  وزارت  دام  امــور  معاونــت 
 10 نزدیــک  ســاالنه  کشــاورزی 
کشــور  در  شــیرخام  تــن  میلیــون 
ــده  ــش عم ــه بخ ــود ک ــی ش ــد م تولی
ــرآورده  ــات ف ــرف کارخانج ــه مص آن ب

هــای لبنــی مــی رســد.

منبع: ایرنا
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اهمیــت صنعــت دام و طیــور در ایــران و ســهم آن 
در امنیــت غذایــی جامعــه، بهداشــت ، ســامتی و 

اقتصــاد بــر کســی پوشــیده نیســت.
ــن بخــش  ــوان دومی ــه عن ــور ب ــت دام و طی صنع
ــه لحــاظ گــردش مالــی،  بــزرگ اقتصــاد ایــران ب
ســهم قابــل توجهــی در تولیــد ناخالــص داخلــی 
و ایجــاد اشــتغال پایــدار دارد و از پیــش نیازهــای 

اســتقال هــر کشــوری اســت.
ــردی  ــش کارب ــم و دان ــد عل ــه تولی ــه ب ــذا توج ل
ــر  ــالم ت ــی س ــوالت غذای ــد محص ــت تولی در جه
و همچنیــن تولیــد اقتصــادی تــر محصــوالت 
ــدی دارد.  ــت کلی ــور اهمی ــت دام و طی در صنع
ــوم  ــره ی عل ــتمین کنگ ــتا در هش ــن راس در ای
ــوری  ــر کش ــگران برت ــه پژوهش ــران ب ــی ای دام
ــی  ــزه ی علم ــی ، »جای ــوم دام ــوزه ی عل در ح
ویــوان« اهــدا شــد. بــا توجــه بــه اینکــه کلمــه ی 
»ویــوان« بــه معنــی سرشــار از ســامتی اســت و 
ــا تولیــد دانــش کاربــردی در  ایــن پژوهشــگران ب
ــه ســامتی غذایــی جامعــه کمــک  ایــن حــوزه ب
ــرای ایــن  ــام ب شــایانی انجــام مــی دهنــد ایــن ن
جایــزه ی علمــی انتخــاب شــده اســت. از طرفــی 
ــده ی  ــدا کنن ــا شــرکت اه ــام متناســب ب ــن ن ای
ــوان  ــان وی ــش بنی ــروه دان ــی گ ــزه یعن ــن جای ای

اســت.
گــروه دانــش بنیــان ویــوان بــا توجــه بــه رســالت 
خــود کــه »کمــک بــه ســامتی جامعــه و تأمیــن 

غــذای ســالم بــرای 
انســانها » اســت همــواره از پژوهشــها و تحقیقــات 

اهدایجایزهیعلمیویوانبهپژوهشگران
برگزیدهیکشور

علمــی در ایــن حــوزه حمایــت بــه عمــل آورده و 
همــکاری نزدیکــی بــا دانشــگاهها و مراکــز علمــی 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت ب ــته اس ــور داش ــر کش معتب
ــان  ــی و پای ــرح پژوهش ــش از 35 ط ــون بی تاکن
نامــه ی دکتــری و کارشناســی ارشــد بــا همکاری 
و حمایــت ایــن شــرکت بــه انجــام رســیده اســت.
ــر از تاشــهای  ــت تقدی ــه جه ــه ب ــزه ک ــن جای ای
ــن پژوهشــها  ــداوم ای ــت از ت پژوهشــگران و حمای
ــوم  ــوزه ی عل ــوری در ح ــر کش ــان برت ــه محقق ب
دامــی اهــدا شــد شــامل تندیــس طایــی و جایــزه 

ــود. ی نقــدی نفیســی ب
»جایــزه ی علمــی ویــوان« نــام جایــزه ای علمــی 
ــوری در  ــر کش ــگران برت ــه پژوهش ــه ب ــت ک اس

ــوم دامــی اهــدا مــی شــود. حــوزه ی عل
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رئیــس اتحادیــه مرغــداران اســتان 
ظرفیــت  اینکــه  بابیــان  اصفهــان 
ــه  ــزی ماهیان ــه ری ــون جوج 12 میلی
ــه 12  ــت ماهیان ــت: ظرفی ــم، گف داری
میلیــون جوجــه ریــزی داریــم امــا 
پنــج الــی شــش میلیــون جوجــه 
از  بیــش  و  می افتــد  اتفــاق  ریــزی 
50 درصــد مرغداری هــا ورشکســته 

نمی کننــد. فعالیــت  و  شــده اند 
فرهــاد جعفریــان در رابطــه بــا چرایــی 
افزایــش قیمــت مــرغ در روزهــای 
ــت  ــوان گف ــرد: نمی ت ــار ک ــر، اظه اخی
حاضــر  حــال  در  قیمــت،  افزایــش 

ــت. ــده اس ــی ش ــرغ واقع ــت م قیم
رئیــس اتحادیــه مرغــداران اســتان 
ــرغ  ــت م ــه قیم ــان اینک ــان بابی اصفه
هنــوز هــم واقعــی نشــده کــه بســتگی 

بــه عرضــه و تقاضــا دارد، گفــت: امــروز 
تومانــی  دویســت  کاهــش  شــاهد 
ــی  ــده و ســیصد تومان ــرغ زن قیمــت م

ــم. ــتارگاه بودی ــرغ در کش م
وی افــزود: در کل قیمــت واقعــی مــرغ 
بــرای مصرف کننــده بیــن 10 و 11 
هــزار تومــان اســت و طبــق تــورم 
ایــن  هرچــه  اخیــر،  گرانی هــای  و 
قیمــت کمتــر باشــد تولیدکننــده ضــرر 

. می کنــد
جعفریــان بــا اشــاره بــه اینکــه اعتصاب 
ــدت  ــی به ش ــای دام ــدگان نهاده ه رانن
ــر  ــرد: اگ ــان ک ــت، بی ــده اس ــران ش گ
مــرغ زنــده ای در ســالن باشــد و نهــاده 
ــه  ــه آن ب ــه ب ــد ک ــویا نباش ذرت و س
نهاده هــای  اســت  مجبــور  دهنــد، 

ــرد. ــر بخ ــت گران ت ــا قیم ــی را ب دام

در شــرایطی کــه 70 درصــد قیمــت 
ــر از قیمــت  محصــوالت پروتئینــی متاث
ــد  ــکان تولی ــه ام ــت ک ــی اس نهاده های
ــان  ــود دارد، هم چن ــل وج ــا در داخ آنه
کشــور وابســتگی باالیــی بــه واردات 

ایــن نهاده هــا دارد.
قیمــت  گذشــته  روزهــای  طــی 
و  لبنیــات  پروتئینــی،  محصــوالت 
 70 تــا  غذایــی  محصــوالت  دیگــر 
ــر  ــه اگ ــرده ک ــد ک ــم رش ــد ه درص
از مســئله دالر و جــو روانــی بــازار 
نهاده هــای  تامیــن  نقــش  بگذریــم 
ــدگان را  ــرای تولید کنن ــت ب ارزان قیم

نبایــد نادیــده بگیریــم.
نهاده هایــی کــه در کشــور مصــرف 
و  اســت  وارداتــی  عمدتــا  می شــود 
ــل  ــه دالی ــم ب ــل ه ــد داخ ــه تولی البت
قیمــت  بــا  کشــاورزی  مشــکات 
تولیــد  کشــاورزان  توســط  باالتــری 
ــکات  ــی مش ــار برخ ــود و در کن می ش
زنجیــره تولیــد، باعــث بــاال رفتــن 
ــار  ــا فش ــد و نهایت ــی تولی ــت نهای قیم

می شــود. مــردم  بــردوش 
بــه گــزارش بلومبــرگ در بازارهــای 
در  دالر   25/2 ذرت  قیمــت  جهانــی 
هــر بوشــل افزایــش یافــت. هــر بوشــل 
بــه  اســت،   کیلوگــرم   4/25 معــادل 
ــول  ــن محص ــودن ای ــی ب ــل واردات دلی
ــر از  ــم متاث ــل ه ــت داخ ــوال قیم معم

ــت. ــی اس ــای جهان ــت بازاره قیم

نهاده هــای  مهم تریــن  از  یکــی  ذرت 
دامــی اســت کــه در پــرورش دام و 
پروتئینــی  محصــوالت  اســتحصال 

می شــود. اســتفاده 
ایــران در تولیــد ایــن محصــول خودکفــا 
ــده  ــور واردکنن ــمین کش ــت و شش نیس
ایــن محصــول در جهــان محســوب 
می شــود. 70 درصــد قیمــت تمام شــده 
ــوط  محصــوالت دامــی و پروتئینــی مرب
ــت،  ــی اس ــای دام ــت نهاده ه ــه قیم ب
ایــن  تولیــد  در  ایــران  کشــور  امــا 
ــد  ــا تولی ــت و ب ــف اس ــول ضعی محص
896 هــزار تــن ذرت در ســال در رتبــه 

ــرار دارد. ــا ق 62 دنی
نیــاز کشــور بــه ذرت دانــه ای ســالیانه 6 
ــن  ــا 6 میلیــون و 500 هزارت میلیــون ت
ــد  ــن تولی ــا میانگی ــود ام ــرآورد می ش ب
یــک  حــدود  دانــه ای  ذرت  ســالیانه 

ــت. ــن اس ــزار ت ــون و 800 ه میلی
ــرکت  ــل ش ــری مدیرعام ــد ورناص حمی
پشــتیبانی امــور دام کشــور در ایــن 
در  نهاده هــا  »قیمــت  گفــت:  مــورد 
داخــل کشــور متأثــر از قیمت هــای 

ــت«. ــی اس جهان
ــرغ  ــاه گذشــته قیمــت م ــد م طــی چن
ــان  ــزار توم ــه ه ــش از س ــور بی در کش
ــو افزایــش یافــت. بســیاری  در هــر کیل
قیمــت  افزایــش  تولیدکننــدگان  از 
ــن  ــاال رفت ــل ب ــی را عام ــای دام نهاده ه

قیمــت مــرغ می داننــد.

یکــی از راه هــای پاییــن آوردن قیمــت 
ــای  ــن نهاده ه ــد، تأمی ــده تولی تمام ش
دامــی در زمــان مناســب و قیمــت 
مناســب اســت. جــای ســوال اســت کــه 
ــا تنــوع آب و هوایــی و شــرایط  چــرا ب
مناســب کشــور کــه تقریبــا ایــن گیــاه 
ــا  ــرق ت ــوب و از ش ــا جن ــمال ت از ش
ــگاه  ــا جای ــد دارد، م ــکان رش ــرب ام غ
ششــم واردات و جایــگاه  62 تولیــد 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــم، ای را داری
ــت  ــدید قیم ــای ش ــواره افزایش ه هم
ــت  ــات و گوش ــرغ، لبنی ــم م ــرغ، تخ م
کــه  هســتیم  شــاهد  کشــور  در  را 
ــه خاطــر قیمــت  بخــش اعظــم آنهــا ب

نهاده هــا اســت.
ــه  ــی ب ــرای خودکفای ــت ب ــت دول هم
ویــژه در محصــوالت اساســی مانند ذرت 
ــه  ــد کم هزین ــای تولی ــد راهگش می توان
محصــوالت دامــی و پروتئینــی شــود، در 
ایــن صــورت قیمــت بــازار نیــز کاهــش 

ــت. خواهــد یاف
قیمــت  چــه  هــر  کنونــی  روش  در 
ــدگان  ــرود، تولیدکنن ــاال ب ــده ب تمام ش
ــد  ــش می دهن ــازار افزای ــت را در ب قیم
بــار  تنهــا  حالــت  ایــن  در  کــه 
دوش  بــر  مــردم  را  مشــکات  ایــن 
ــه  ــت ک ــح آن اس ــند. راه صحی می کش
ــده،  ــام  ش ــت تم ــن آوردن قیم ــا پایی ب
یعنــی بــا اعمــال مدیریــت درســت بــار 

از دوش مــردم برداشــته شــود.

منبع: کیهان

کنترلقیمتموادغذایی
باتمرکزبرتولیدنهادههایدامی

دولتکارخاصیبرایتأمینخوراکطیور
نکردهاست

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دولــت کار 
ــور  ــوراک طی ــن خ ــرای تأمی ــی ب خاص
نکــرده اســت، خاطرنشــان کرد: ســازمان 
پشــتیبانی امــور دام اعــام می کنــد کــه 
ــوراک  ــن خ ــا ای ــم ام ــوراک دام دادی خ

ــت. ــداری اس ــک روز مرغ ــرای ی ب
ــان  ــداران اصفه ــه مرغ ــس اتحادی رئی
روز  چنــد  کــه  اتفاقــی  داد:  ادامــه 
گذشــته افتــاد ایــن بــود کــه بــا 
بــرای  ســویا،  ذرت  اختصــاص 
ــرم  ــم 90 گ ــاب کردی ــداران، حس مرغ
بــر اســاس جوجــه ریــزی ســهمیه 

. د می شــو
ــه  ــداری ک ــک مرغ ــه ی ــت: ب وی گف
50 هــزار جوجــه ریختــه اســت، چهــار 
ــن  ــه ای ــد ک ــن ذرت می دهن ــم ت و نی
مقــدار ذرت بــرای یــک روز مرغــداری 
نمی شــود و مصــرف یــک روز جوجــه را 

بیشــتر نداده انــد.
هــزار  دو  اینکــه  بابیــان  جعفریــان 
و 300 واحــد مرغــداری در اســتان 
وجــود دارد خاطرنشــان کــرد: ظرفیــت 
ایــن را داریــم کــه ماهیانــه 12 میلیــون 
ــی  ــج ال ــا پن ــم ام ــزی داری ــه ری جوج
ــاق  ــزی اتف ــه ری ــون جوج ــش میلی ش
درصــد   50 از  بیــش  و  می افتــد 
و  شــده اند  ورشکســته  مرغداری هــا 

نمی کننــد. فعالیــت 
نظــرات  طبــق  کــرد:  تصریــح  وی 
کارشناســان وقتــی بــه قیمــت 9 هــزار 
تومــان برگــردد مرغــدار ضــرر می کنــد 
و ســال های اخیــر هــم کــه کمتــر 
باعــث  عرضه شــده  واقعــی  نــرخ  از 
ــد ــا ش ــی از مرغداری ه ــی خیل تعطیل



ماهنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 71   شهریور41397

توصیهبرایپیشگیریازآتشسوزیدرمرغـداریها
آتــش ســوزی در مرغــداری هــا منجــر 
بــه خســارات اقتصــادی هنگفتــی مــی 
ــل  ــد عوام ــن خاطــر بای ــه همی شــود ب
ــای  ــالن ه ــار س ــه در کن ــی ک خطرزای
ــرار  ــد نظرق ــد م ــرار دارن ــداری ق مرغ
ــودن  ــان ب ــل در جری ــه دلی ــد. ب گیرن
هــوا در ســالن هــای مرغــداری وجــود 
ــال،  ــر: پوش ــتعال نظ ــل اش ــوارد قاب م
کلشــن، آبخــوری، دانخــوری هــای 
پاســتیکی در صــورت بــروز آتــش 
ــترش  ــرعت گس ــه س ــش ب ــوزی، آت س
ــل  ــن عام ــوال مهمتری ــد. معم ــی یاب م
ــروز  ــا ب ــداری ه ــش ســوزی در مرغ آت
ایــن  باشــد   مــی  برقــی  اتصالــت 
ــدن  ــا ش ــر ره ــوال در اث ــاالت معم اتص
ســیم هــا و یــا نادیــده گرفتــن توصیــه 

ــد. ــی باش ــرق م ــی ب ــای ایمن ه

منبع: مجله صنعت مرغداری

را تدویــن کنیــد. همــه کارکنــان 
و  باشــند  دیــده  را  الزم  آمــوزش 
و  دهنــد  انجــام  را  الزم  تمرینــات 
حتــی االمــکان از وســایل هشــدار 
دهنــده نظیــر زنــگ اعــام خطــر و یــا 
ســوت در زمــان بــروز خطــر اســتفاده 
کننــد. از مســئول اداره آتــش نشــانی 
ــه از  ــد ک ــه عمــل آی ــوت ب محــل دع
مجموعــه بازدیــد کنــد و نظریــات 
کارشناســی خــود را در مــورد عوامــل 
خطــرزا و یــا موقعیــت نصــب وســایل 

ــد. ــه نمای ــانی ارائ ــش نش آت
3- تمــام ســیم کشــی هــا و لولــه 
ــورد  ــا م ــرو موتوره ــا و الکت ــی ه کش
ــی  ــمت های ــرد و قس ــرار گی ــی ق بازرس
ــد و  ــده ان ــت ش ــه لخ ــا ک ــیم ه از س

ــد و  ــته ان ــه شکس ــی ک ــه های ــا لول ی
ــا  ــه طورن ــه ب ــی ک ــا الکتروموتورهای ی
مناســب بــه ســیم ارت وصــل شــده انــد 
ــرار گرفتــه و در اســرع  ــد ق مــورد بازدی
ــرق  ــای ب ــوند. تابلوه ــر ش ــت تعمی وق
ــه  ــرای لول ــوند. ب ــد ش ــد بازدی ــز بای نی
ــه  ــا از لول ــیم کشــی ه ــا و س کشــی ه
ــب  ــت مناس ــا ظرفی ــب ب ــیم مناس و س
اســتفاده شــوند. کلیدهــای بــرق از نــوع 
رو کــش دار باشــند کــه رطوبــت داخــل 

ــد. ــوذ نکن ــا نف آنه
ســوخت  و  رســانی  گاز  سیســتم   -4
رســانی کنتــرل شــود کــه دچــار نشــتی 
و یــا چکــه کــردن نباشــند. از صحیح کار 
ــل  ــان الزم حاص ــا اطمین ــردن هیتره ک
ــزی،  ــر دوره جوجــه ری ــد از ه شــود. بع

ــد.  ــرار گیرن ــرویس ق ــورد س ــا م هیتره
در زمانــی کــه مشــعل در حــال کار 
کــردن اســت، اقــدام بــه تمیــز کــردن آن 
نکنیــد. در قســمتی از ســالن لولــه هــای 

ــد. ــض گردن ــش نشــانی تعوی آب آت
در صورتــی کــه داخــل ســالن از مــادر 
مصنوعــی اســتفاده مــی شــود، حتمــا 
مــورد  آن  نگهدارنــده  زنجیرهــای 
ــک  ــت ی ــد وق ــر چن ــود و ه ــب ش نص
بــار ایــن لولــه هــا مــورد بازرســی قــرار 
گیرنــد و در صورتــی کــه نیــاز بــه 
ــرد  ــرار گی ــی ق ــد بررس ــض دارن تعوی
ــد  ــه ان ــرار گرفت ــه ق ــی ک ــه در جای ک
ــادر  ــال م ــلنگ اتص ــد. ش ــم باش محک
مصنوعــی بــه کپســول گاز نیــز دقیقــا 
مــورد بازرســی قــرار گیــرد و بســت هــا 

ــر  ــوری س ــوند و ط ــم ش ــا محک کام
جــای خــود تنظیــم شــوند کــه در 
ــد. ــرار نگیرن کنــار حــرارت مســتقیم ق

5- در زمــان پــر کــردن منابــع ســوخت 
)گازوئیــل( دقــت بســیار عمــل آیــد. در 
ــکان  ــی االم ــه ســوخت حت ــان تخلی زم
ــای  ــه ه ــند. لول ــوش باش ــا خام هیتره
نزدیــک بــه مشــعل کــه ســوخت رســان 
هســتند و حتمــا از جنــس رو کــش 
ــد  ســیمی باشــند و طــوری مهــار گردن
ــه منبــع تولیــد حــرارت نزدیــک  کــه ب
ــد  ــوخت بای ــع س ــراف مناب ــند اط نباش
ــه  ــند. ب ــغال باش ــه و آش ــاری از علوف ع
ــل  ــوخت در داخ ــع س ــه مناب ــچ وج هی
ــع  ــا مناب ــد و حتم ــرار نگیرن ــالن ق س
ســوخت از ســالن مرغــداری فاصلــه 

ــته باشــد. داش
ــک  ــراق را در ی ــل احت ــایل قاب 6- وس
محفظــه فلــزی قــرار دهیــد و دور از 
ســالن مرغــداری نگهــداری نمائیــد. 
ایــن عمــل احتمــال بــروز آتــش ســوزی 
ــکان  ــی االم ــد. حت ــی ده ــش م را کاه
جهــت پــاک کــردن محوطــه اتــاق 
ســرویس از جاروهــای برقــی کــم صــدا 
اســتفاده شــود و از جــارو کــردن گــرد و 
خــاک جلوگیــری گــردد، اطــراف ســالن 
هــای عــاری از آت و آشــغال علوفــه 

ــد. ــتغال باش ــل اش قاب
7- بیــرون از ســالن هــا و ســایر نواحــی 
ــو  ــتند تابل ــر هس ــرض خط ــه در مع ک
اکیــدا  دخانیــات  اســتعمال  هــای 

ــردد. ــب گ ــوع نص ممن
ــرل  ــرای کنت ــی ب ــم زمان ــک تقوی 8- ی
ــد. ــم نمایی ــق تنظ ــاء حری ــایل اطف وس

ــر شــده،  ــوارد ذک ــر م عــاوه ب
نــکات زیــر را در نظــر بگیریــد:

- سیســتم هــای اعــام حریــق هــر 
ســالن یکبــار مــورد بازرســی قــرار 

گیرنــد.
ــانی  ــش نش ــای آت ــه ه ــیرآب و لول - ش
ــرار  ــورد بازرســی ق ــار م ــال یکب ــر س ه

ــد. گیرن
ــه  ــر س ــراری ه ــروج اضط ــای خ - دره
مــاه یکبــار مــورد بازرســی قــرار گیرنــد.
- تمــام شــیرهای آب هــر هفتــه یکبــار 
در  کافــی  فشــار  و  شــوند  بازرســی 

شــیرهای آب وجــود داشــته باشــد.
- از کپســولهای آتــش نشــانی مناســب 
اســتفاده شــود و هــر ســال یکبــار 
ــورد بازرســی  ــش نشــانی م کپســول آت
ــوص )از  ــب مخص ــه و برچس ــرار گرفت ق
ــر روی آن  طــرف شــرکت فروشــنده ( ب

ــود. زده ش

10

ــداری  ــی مرغ ــه ایمن ــه ب همیش
ــروز  ــورت ب ــد در ص ــر کنی فک
شــکل  بــه  ســوزی  آتــش 

زیرعمــل نمائیــد: 

- ابتــدا تمــام کارکنــان را از ســالن 
خــارج نمائیــد.

ــد  ــن کنی ــر را روش ــام خط ــگ اع - زن
و یــا توســط ســوت دیگــران را آگاه 
آتــش  قســمت  بافاصلــه  و  نماییــد 

نشــانی را مطلــع نمائیــد.
- اگــر مــی توانیــد آتــش را مهــار کنیــد 
اقــدام بــه ایــن کار نماییــد. در غیــر ایــن 
ــش نشــان  ــروه آت ــدن گ ــا آم صــورت ت

صبــر کنیــد.   

1- طبــق آخریــن توصیــه هــای ایمنــی 
ــای  ــتم ه ــه ای سیس ــرق منطق اداره ب
برقــی را کنتــرل نمائیــد. اجــزای بــه کار 
ــکان  ــی االم ــالن حت ــده در س ــرده ش ب
ــند.  ــتعال باش ــل اش ــر قاب ــس غی از جن
ــا  ــالن ه ــق در س ــام حری ــتم اع سیس
نصــب شــوند و هــر از چنــد گاهــی 
ــد. ــرار گیرن مــورد بازرســی و کنتــرل ق

ــاء  ــق را ارتق ــای حری ــتم ه 2- سیس
کــردن  کنتــرل  بــرای  و  دهیــد 
ــی  ــی خاص ــای زمان ــه ه ــا برنام آنه

ــرای  ــه مهــم ب ــر ده توصی در زی
آتــش  بــروز  از  پیشــگیری 
ســوزی در مرغــداری هــا آمــاده 

ــت: اس
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کبکهمهچیزدرباره پراکندگی

ــده  ــوع پرن ــن ن ــف از ای ــه مختل 14 گون
اســت.  شــده  شناســایی  تاکنــون 
ــوه  ــده از ک ــن پرن ــی ای زیســتگاه طبیع
هــای منطقــه خاورمیانــه و آســیا از 
شــرق یونــان و جنــوب بلغارســتان، 
آســیای صغیــر تــا منچــوری چیــن 
گســترده اســت. کبــک در آمریــکای 
شــمالی، هاوایــی و نیوزیلنــد نیــز از 
جمعیــت خوبــی برخــوردار شــده اســت. 

زیستگاه طبیعی

کبــک را مــی تــوان در دامنــه هــا، کــوه 
هــا و صخــره هــا یافــت. 

مشخصات ظاهری

وزن: از 510 تــا 680 گــرم بــا متوســط 
595 گــرم

نرهــا )بــا وزن 510 تــا 800 گــرم( 
کمــی از مــاده هــا )بــا وزن 450 تا 680 
گــرم( از لحــاظ طــول و وزن بزرگترنــد. 
ــر و  ــس ن ــر دو جن ــا در ه ــب پره ترکی
مــاده یکســان اســت. رنــگ ایــن پرنــده 
قهــوه ای مایــل بــه خاکســتری در بــاال 
و زرد کمرنــگ در قســمت شــکم اســت. 
یــک خــط ســیاه از قســمت جلــوی ســر 
آغــاز شــده و پــس از عبــور از چشــمها و 
گــردن. در قســمت بــاالی ســینه تمــام 
ــینه خاکســتری  ــر و س ــود و س ــی ش م
ــو  ــگ گل ــده را از قســمت ســفید رن پرن
جــدا مــی کنــد. پهلــوی پرنــده بــا 
ترکیبــی از رنــگ ســیاه و شــاه بلوطــی 
ــده و  ــانده ش ــفید پوش ــه س ــل ب متمای
ــاه  ــگ ش ــه رن ــال، ب ــی ب ــای انتهای پره
بلوطــی هســتند. نــوک، لبــه پلــک هــا، 
ســاق و پاهــای کبــک بــه رنــگ صورتی 
تــا قرمــز ســیر هســتند. اگرچــه هــر دو 
جنــس نــر و مــاده ممکــن اســت دارای 
ــا  ــوزک پ ــک در ق ــیخک کوچ ــک س ی
باشــند، ولــی این معمــوال از مشــخصات 
ــغ  ــای نابال ــک ه ــر اســت. کب ــس ن جن
ــوه  ــگ قه ــه رن ــتند و ب ــر هس کوچکت
ای و خاکســتری هســتند. در زیســتگاه 
ــته  ــگ آن بس ــده، رن ــن پرن ــی ای طبیع
بــه موقعیــت جغرافیایــی منطقــه متغیــر 
اســت. رنــگ پرنــدگان مناطــق خشــک 
ــه خاکســتری و  ــل ب ــر، بیشــتر متمای ت

ســفید اســت.

تولید مثل

فواصــل تولیــد مثــل: کبــک هــا بســته 
ــه در  ــک مرتب ــی، ی ــرایط محیط ــه ش ب

ســال تولیــد مثــل مــی کننــد.
فصــل تولیــد مثــل: از فروردیــن آغاز شــده 
ــه منطقــه جغرافیایــی ممکــن  و بســته ب
اســت تــا اواخــر تیــر و اوایــل مــرداد نیــز 

در مناطــق سردســیر ادامــه یابــد.
تعداد تخم ها: از 7 تا 21 عدد

ــم  ــر روی تخ ــدن ب ــان خوابی ــدت زم م
ــط ــور متوس ــه ط ــا: 24 روز ب ه

کبــک هــا تــک همســر هســتند. نرهــا 
ــه مــاده  ــا نشــان دادن تمایــل خــود ب ب
ــال  ــاز کــردن ب ــا کــج کــردن ســر و ب ب
ــفند  ــر اس ــا در اواخ ــش آنه ــا و نمای ه
ــد.  ــی کنن ــری م ــت گی ــه جف ــدام ب اق
هنــگام خشکســالی و کمبــود غــذا، 
عمــل تولــی د مثــل ممکــن اســت 
ــا  ــود. نره ــده ش ــد پرن ــه چن ــدود ب مح
ــر  ــای دیگ ــل نره ــا در مقاب ــاده ه از م

ــد. ــی کنن ــت م محافظ
ــاده  ــای س ــاقه ه ــک از س ــیانه کب آش
کــه گاهــی بــا پــر و خاشــاک پوشــانده 
ــا  ــا و ی ــان صخــره ه ــی شــود، در می م
مناطــق پــر از بوتــه و خاشــاک، تشــکیل 
مــی گــردد. یافتــن آشــیانه کبــک هــا 
مشــکل اســت و بــه خوبــی تحــت 
مطالعــه قــرار نگرفتــه انــد. تعــداد تخــم 

هــا بســته بــه شــرایط محیطــی از 7 تــا 
21 عــدد متغیــر اســت. دوره خوابیــدن 
ــت  ــوال 24 روز اس ــا معم ــم ه روی تخ
و ایــن عمــل معمــوال وظیفــه مــاده 
اســت. از اواســط اردیبهشــت تــا اواســط 
مــرداد، جوجــه هــا از تخــم بیــرون مــی 
ــه موفقیــت تخــم  آینــد کــه بســتگی ب
اول دارد. جوجــه هــا در هنــگام بیــرون 
آمــدن از تخــم، باهــوش و توانــا هســتند 
و مــی تواننــد پــس از چنــد هفتــه، 
پــرواز کننــد. پــس از گذشــت 12 هفته، 
ــا  ــوند. نره ــی ش ــغ م ــا بال ــه ه جوج
ــا زمــان پــرورش جوجــه هــا  معمــوال ت
بــا خانــواده مــی ماننــد، اگرچــه بعضــی 
مــاده،  از تخمگــذاری  پــس  آنهــا  از 
ــر  ــای دیگ ــه نره ــرک و ب ــواده را ت خان
ملحــق مــی شــوند. هنــوز زمــان زیــادی 
تــا شــناختن کامــل عــادات تولیــد مثــل 

ــده اســت. ــا مان کبــک ه
مــادر و شــاید هــم پــدر، از جوجــه هــا 
ــا مســتقل  ــا آنه ــد ت ــی کنن ــت م مراقب

ــد. گردن

رفتار

کبــک هــا در هنــگام صبــح و بعــد 
چــرا  بــه  زمیــن  روی  در  ظهــر  از 
مشــغولند. آنهــا مهاجــرت نمــی کننــد 
ــط  ــا فق ــی آنه ــای فصل ــی ه و جابجای
در ارتفــاع اســت. پــرواز کبــک معمــوال 
ــی  ــگام احســاس خطــر انجــام م در هن
شــود و بــه مســافت هــای کوتــاه و 
ــگام  ــت. هن ــدود اس ــیبی مح در سراش
عبــور از ناهمــواری هــای ســطح زمیــن، 
خــود  پاهــای  روی  بــر  هــا  کبــک 
جســت مــی کننــد و ترجیــح مــی 
ــروه  ــد. گ ــرواز کنن ــا پ ــد ت ــد بدون دهن
ــک دســته کبــک  ــه از ی ــی اولی اجتماع
ــا و  ــغ ه ــی از بال ــداد گوناگون شــامل تع
جوجــه هایشــان تشــکیل مــی شــود و 
ــوان در  ــی ت ــا را م ــروه ه ــن گ بزرگتری
چشــمه هــا دیــد. گــروه هــای بزرگتر در 
زمســتان تشــکیل مــی شــوند. کبــک ها 
ــا  ــه هــا و ی ــر بوت در هنــگام شــب را زی
ــد.  ــه ســر مــی برن داخــل صخــره هــا ب
ــود  ــرو خ ــال از قلم ــور فع ــه ط ــا ب نره

ــد. ــی کنن ــاع م دف

ارتباط و قوه ادراک

کبــک در حالــت هــای گوناگــون، از 
ــد  ــف اســتفاده مــی کن صداهــای مختل
کــه بــه ســه دســته تقســیم مــی شــوند: 
هشــداری، جنگــی و جنســی. بیشــترین 
صدایــی کــه از کبــک شــنیده مــی 
ــت  ــا آوای chuck، chuck ،… اس ــود ب ش
ــر  ــاده ب ــر و م ــس ن ــر دو جن ــه از ه ک
مــی آیــد کــه بــه تدریــج بــه آوای 
ــل مــی گــردد  chukar، chukar ،… تبدی
و از فواصــل دور قابــل شــنیدن اســت. از 
 Chukar Partridge ایــن رو نــام کبــک را

ــد. گذاشــته ان

عادات غذایی

کبــک معمــوال از گیاهــان شــامل علــف 
ــان  ــرگ گیاه ــا، ب ــای آنه ــه ه ــا و دان ه
ــی  ــاس فراوان ــر اس ــا ب ــه ه ــوه بوت و می
و دسترســی فصلــی تغذیــه مــی کننــد.

غذاهای جانوری: حشرات
غذاهــای گیاهــی: گیاهــان ســبز، بــرگ 

هــا، دانــه هــا، حبوبــات و میــوه هــا

اهمیت منفی اقتصادی برای انسان

ــف  ــد عل ــی و رش ــه پراکندگ ــک ب کب
کنــد.  مــی  کمــک  هــرزه  هــای 
همچنیــن کبــک مســتعد ابتــا بــه 
بیمــاری هــای مرغــی بــوده و در مــزارع 
ــد آن را  ــده، مــی توان ــن پرن ــرورش ای پ

ــد. ــل کن ــان منق ــه انس ب

اهمیت مثبت اقتصادی برای انسان

ــل  ــده ای قاب ــن پرن ــک Chukar اولی کب
ــه  ــال 1893 ب ــه در س ــت ک ــکار اس ش
ــرای  ــده و ب ــمالی وارد ش ــکای ش آمری
ــه  ــن منطق ــکار در ای ــای ش ــس ه آژان
ــواری  ــت. دش ــرده اس ــد ک ــاد درآم ایج
در  آن  و وجــود  پرنــده  ایــن  شــکار 
دامنــه هــا و مناطــق دوردســت، شــکار 
ایــن پرنــده را بــرای شــکارچیان جــذاب 
مــی کنــد. گوشــت کبــک نیــز از طعــم 
ــت. ــوردار اس ــمزه ای برخ ــیار خوش بس

وضعیت بقا

ــی  ــورت جهان ــه ص ــا ب ــک ه ــل کب نس
در معــرض خطــر نیســت. در اکثــر 
ــوده  ــت ب ــا ثاب ــت آنه ــق، جمعی مناط
ــا وجــود  ــا در حــال افزایــش اســت. ب ی
ایــن، بــا از بیــن رفتــن زیســتگاه هــای 
طبیعــی و شــکار بیــش از حــد، ممکــن 
ــر باشــد.  ــا موث ــت آنه ــر جمعی اســت ب
همچنیــن انتقــال بیمــاری از مــرغ هــای 
خانگــی و یــا بوقلمــون هــا، مــی توانــد 

ــذارد. ــر گ ــا اث ــت آنه ــر جمعی ب

خصوصیات در رفتار و عادات 

ــوار  ــق ناهم ــود را در مناط ــتگاه خ زیس
و لخــت دره هــا )بــا درختــان پراکنــده( 
ــا 5  ــوال 4 ت ــد معم ــی کنن ــاب م انتخ
پرنــده بــا هــم دیــده می شــوند ولــی در 
پائیــز ایــن دســته هــا بــه دســته هــای 
50 تائــی مــی رســد فصــل آشــیانه 
ســازی بــر حســب ارتفــاع منطقــه 

ــد. ــی کن ــر م ــت تغیی زیس
ــذر  ــان و ب ــده را گیاه ــن پرن ــذای ای غ
تشــکیل مــی دهــد. همزمــان بــا تغذیــه 
ــنگ  ــادی س ــدار زی ــوق مق ــواد ف از م
ریــزه مــی بلعــد کــه ایــن کار بــه خــرد 
ــه  ــده درچین ــورده ش ــذای خ ــدن غ ش

ــد. ــی کن دان کمــک م
مــاده هــا در فصــل جفــت گیــری 
هنــگام شــب و روز آواز مــی خوانــد 
ــر در ارتفاعــات  ــده ن ــع پرن ــن موق در ای
مســتقر شــده صــدای مخصوصــی از 
خــود بــروز مــی دهــد کــه باعــث پیــدا 
شــدن جفــت آن مــی شــود. نرهــا 
بســیار جنگجــو مــی باشــند و در موقــع 
فــرار یــا پــرواز بــه ســرعت پــرواز نمــوده 
ــی  و صــدای دیگــری از خــود نشــان م
ــی مثــل جیــغ  ــا صدای دهــد کــه تقریب
مــی باشــد و همــواره یــک مســیر پــرواز 

ــد. ــی کن ــاب م را انتخ

آشیانه سازی

فصــل آشــیانه ســازی بــر حســب ارتفاع 
منطقــه زیســت تغییــر مــی نمایــد 
ــر  ــت و تی ــن اردیبهش ــوال بی ــی معم ول
ــادرت  ــن کار مب ــه ای ــر ب ــی دیرت و گاه
ــی ســاده و  ــیانه خیل ــی ورزنــد آش م
ــا  ــره ی ــک صخ ــر ی ــن زی در روی زمی
یــک درختچــه مثــل گــون یــا در پنــاه 
تــوده ای از گیاهــان ســاخته مــی شــود 
ســاختمان ایــن آشــیانه گاهــی از خــرده 
بــرگ هــا و علــف هــای نــازک تشــکیل 
مــی شــود و بــه طــور کل خیلــی ســاده 
ــا  ــه مــاده ای در تشــکیل ی و هیــچ گون
محکــم نمــودن آن بــه کار نرفتــه اســت 
و  تقریبــا مثــل کاســه ای در زمیــن 

درســت کــرده و تخــم مــی گــذارد.
نرهــا در عمــل آشــیانه ســازی بــه مــاده 
هــا کمــک مــی کنــد و بهداشــت در 
ــز  ــان حائ ــرای آن ــل ب ــد مث دوران تولی

جهتــی خــاف جوجــه هــا تغییــر دهــد 
خــود را در فاصلــه ای دورتــر از جوجــه 
هــا بــه صــورت زخمــی و عاجــز از پــرواز 
نشــان مــی دهــد بــه صورتــی کــه چنــد 
ــد و  ــی زن ــن م ــه زمی ــود را ب ــار خ ب
بلنــد مــی شــود راه مــی رود و بــه ایــن 
ــه  ــن ک ــر ای ــه فک ــکارچی ب ــب ش ترتی
ــه  ــده ب ــتگیرش ش ــی دس ــه را حت لقم
ــه  ــادر فاصل ــی م ــی رود ول ــرف او م ط
ــن  ــد و در اولی ــی کن ــظ م ــود را حف خ
فرصتــی کــه از جهــت جوجــه هــا 
خیالــش راحــت شــد بــه ســرعت پــرواز 
ــکارچی  ــد و ش ــی  کن ــرار م ــرده و ف ک
ــه  ــن فاصل ــد در ای ــی نمای را مبهــوت م
جوجــه هــا خــود را بــه محــل امــن یــا 

ــد. ــر ســنگ مخفــی کــرده ان در زی

مشخصات ظاهری 

ــره،  ــی تی ــگ بلوط ــه رن ــا ب ــه ه جوج
بــه  متمایــل  کمرنــگ  زرد  ســینه 
صورتــی شــکم دارای خطوطــی بــه 
رنــگ ســفید بلوطــی، چشــم قهــوه ای 
روشــن منقــار زرد متمایــل بــه نارنجــی، 

پاهــا زرد و بــدون برآمدگــی 

صدا و آواز خوانی 

صــدا در زندگــی نــه تنهــا کبــک بلکــه 
در زندگــی تمــام پرنــدگان نقش بســیار 
بــا اهمیتــی دارد و طبــق تحقیقــات 
روی پرنــدگان محــرک صــدا منشــا 
ــحات  ــه ترش ــته و ب ــک داش فیزیولوژی
ــردد  ــی گ ــوط م ــاص مرب ــی خ هورمون
خوانــد  مــی  کبــک  کــه  آوازهایــی 
عموما«بــه قصــد پیــدا کــردن جفــت یــا 
گلــه خــود مــی باشــد یــا در حــال فــرار 
ــر  ــا س ــر ب ــاس خط ــا احس ــرس ی ــا ت ی
ــه را اطــاع  ــد بقی ــغ مانن و صــدای جی
مــی دهنــد. نحــوه اطــاع رســانی 
ــه  ــد ب ــی باش ــان م ــل انس ــم مث ــه ه ب
طــوری کــه بــا هــر لهجــه و یــا صدائــی 
کــه بــا هــم ارتبــاط برقــرار مــی نماینــد 
فهمیــده و عمــل مــی نماینــد و همیــن 
ــن  ــکارچیان از ای ــده ش ــث ش ــر باع ام
مــورد اســتفاده نمــوده و بــا تقلیــد صــدا 
ــدای  ــط ص ــا ضب ــی ی ــده قفس ــا پرن ی
پرنــده قفســی و پخــش آن در طبیعــت 
باعــث مــی شــود کبــک هــای دیگــر بــا 
شــنیدن صــدا بــه دور آن جمــع شــده و 

ــان شــود. باعــث شــکار آن

اهمیــت اســت پــس از ســاختن آشــیانه 
مراحــل تخــم گــذاری شــروع مــی شــود 
ــه  ــی ک ــداد تخمهائ ــه تع ــی ک ــا زمان و ت
پرنــده در آن مرحلــه بایــد بگــذارد کامل 
ــد  ــی یاب ــه م ــذاری ادام ــم گ ــده تخ نش
بــه تعــداد تخــم هایــی کــه در هــر دوره 
ــد کاچ  ــی کن ــد م ــذاری تولی ــم گ تخ
ــوال  ــا معم ــم ه ــداد تخ ــد تع ــی گوین م
بیــن 2 تــا 15 عــدد تخــم متغیــر اســت 
ــداد  ــیانه تع ــک آش ــی در ی ــی گهگاه ول
تخــم هــا بــه 20 عــدد نیــز مــی رســد. 
در هنــگام جوجــه کشــی مقــداری از 
ــاس  ــا تم ــزد ت ــی ری ــکمی م ــای ش پره
ــکان  ــا ام ــم ه ــا تخ ــت ب ــتقیم پوس مس
پذیــر شــود و حــرارت بیشــتری بــه تخم 
هــا برســد و پــس از خــروج جوجــه هــا 
ــد  ــکمی رش ــای ش ــاره پره ــم دوب از تخ
ــدود 24 روز روی  ــک ح ــد کب ــی کن م
ــدت  ــن م ــد و در ای ــی خواب ــا م تخــم ه
حساســیت زیــادی نســبت بــه تخــم هــا 
دارد و چنانچــه در نبــود والدیــن دســتی 
ــا برخــورد  ــه تخــم ه از طــرف انســان ب
ــن  ــوند ممک ــس ش ــی لم ــا حت ــد ی نمای
اســت دیگــر روی تخــم هــا نخوابــد 
پرنــده در ایــن 24 روز مــدام بــه مراقبــت 

ــردازد. ــی پ ــا م از تخــم ه

جفت گیری 

ــتان  ــت در زمس ــده در طبیع ــن پرن ای
از نظــر فعالیــت هــای جنســی حالتــی 
ــه  ــگام ب ــن هن ــا در ای ــی دارد آنه خنث
صــورت اجتماعــی یــا مفــرد دیــده مــی 
ــه  ــت ب ــن اس ــی ممک ــود. در مواقع ش
صــورت جفــت جفــت دیــده مــی شــود 
امــا در ایــن هنــگام هــم رفتــار جنســی 

ــد. نشــان نمــی دهن
ــا هــم  ــا نزدیــک شــدن فصــل بهــار ب ب
جفــت مــی شــوند پــس از تشــکیل 
جفــت جفــت گیــری صــورت مــی 
گیــرد در پــی آن آشــیانه ســازی، تخــم 
ــام  ــا انج ــه ه ــرورش جوج ــذاری، پ گ

ــرد. ــی گی م
قبــل از جفــت گیــری بــرای جلــب توجــه 
یکدیگــر دســت بــه اعمالــی مــی زننــد که 
بــه آن نمایــش گفتــه مــی شــود اگــر چــه 
مــاده هــا هــم در نمایــش هــای جنســی 
ــن  ــب ای ــی اغل ــد ول ــی کنن ــرکت م ش
ــد  ــی دهن ــام م ــا انج ــا را نره ــش ه نمای
از آنجــا کــه نرهــا دارای پرهــای رنگیــن 
و جالــب تــری هســتند ایــن نمایــش هــا 
بــه طــور واضــح تــری در آنهــا دیــده مــی 
شــود و همــان طــور کــه قبــا گفتــه شــد 
در فصــل جفــت گیــری پرنــده نــر هنــگام 

ــد. شــب و روز آواز مــی خوان

تولد

ــا  در پایــان جوجــه کشــی جوجــه هــا ب
نــوک زدن بــه پوســته تخــم و حرکت در 
داخــل تخــم، پوســته را شکســته از تخم 
ــار  ــای منق ــوند در انته ــی ش ــارج م خ
ــود دارد  ــاس وج ــام الم ــه ن ــده ای ب زائ
ــت  ــم اس ــتن تخ ــوص شکس ــه مخص ک
ایــن زائــده روی منقــار جوجــه هــا چنــد 

ــد از بیــن مــی رود. ــس از تول روز پ
وضعیــت برخــورد جوجــه هــا پــس 
ــد  ــرایط جدی ــا ش ــم ب ــروج از تخ از خ
محیطــی در پرنــدگان بــه دو دســته 

ــود: ــی ش ــیم م تقس
ــه  ــی گفت ــه های ــه جوج 1-زود رس: ب
ــاج  ــد احتی ــرای رش ــه ب ــود ک ــی ش م
زیــادی بــه والدیــن ندارنــد ایــن جوجــه 
ــیده  ــم پوش ــروج از تخ ــس از خ ــا پ ه
ــه  ــض اینک ــه مح ــوده ب ــر ب ــرک پ از ک
پرهایشــان خشــک شــود تــوان حرکــت 
ــد  ــردن دارن ــنا ک ــدن و ش ــردن، دوی ک
ــل  ــد مث ــه کنن ــذا تهی ــد غ ــی توانن و م
جوجــه اردک و ماکیــان کــه جوجــه 
کبــک هــم  از ایــن دســته مــی باشــند، 
عمومــا  بــه جوجــه هایــی کــه بعــد  از 
ــرده و  ــرک ک ــیانه را ت ــورا »آش ــد ف تول
بــه جســتجوی غــذا مــی رونــد جوجــه 

ــد. ــی گوین ــز م ــه گری ــای الن ه
ــه  ــی گفت ــه های ــه جوج ــر رس: ب 2: دی
ــتگی  ــان بس ــه زندگییش ــود ک ــی ش م
بــه مواظبــت و تغذیــه بوســیله والدیــن 
ــن  ــت از بی ــن مراقب ــدون ای ــته ب داش
مــی رونــد ایــن جوجــه هــا ماننــد 
ــس از  ــر پ ــا و کبوت ــاهین ه ــه ش جوج
ــن  ــه ای ــه ب ــد ک ــه و ناتوانن ــد برهن تول

ــد. ــی گوین ــا م ــه پ ــا الن ــه ه جوج
همانطورکــه گفتــه شــد جوجــه کبــک 
ــی  ــی زودرس م ــته اول یعن ــزء دس ج
باشــد بدیــن ترتیــب کــه بعــد از خروج 
ــیده از  ــا« پوش ــدن آن کام ــم ب از تخ
کــرک مــی باشــد و بــه محــض خشــک 
شــدن بــه خوبــی بــا مــادر بــرای 
تغذیــه بــه راه مــی افتــد و آشــیانه 
ــه  ــه جزءجوج ــد ک ــی نمای ــرک م را ت
هــای النــه گریــز مــی باشــند نــا گفتــه 
ــور  ــه ط ــگ و ب ــیار زرن ــه بس ــد ک نمان
غریــزی در مقابــل خطــرات عکــس 
العمــل نشــان مــی دهنــد و خــود را در 
ســوراخ ســنگ یــا زیــر بوتــه ای پنهــان 
ــه طــور  ــا اینکــه خطــر ب مــی کننــد ت

ــود. ــرف ش کل برط
نکتــه قابــل توجــه اینجاســت کــه پرنده 
مــاده کــه مــادر تعــدادی جوجــه اســت 
در هنــگام خطــر بــه خاطــر اینکــه نظــر 
ــه  ــات وحشــی را ب ــا حیوان شــکارچی ی
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ــا  ــه، گاوه ــداد غیرمنتظران ــک روی در ی
ــا  ــگیری از ابت ــری در پیش ــک مؤث کم
ــد.  ــته ان ــمندان داش ــه دانش ــه HIV ب ب
کــه  ســؤاالتی  بزرگتریــن  از  یکــی 
واکســن  دهنــدۀ  توســعه  محققیــن 
ــواره  ــا HIV هم ــه ب ــرای مقابل ــی ب های
ــه  ــد، اینســت ک ــوده ان ــا آن مواجــه ب ب
ــه ایــن بیمــاری  ــان ب ــدن مبتای چــرا ب
پادتنــی در مقابــل ایــن ویــروس تولیــد 
نمــی کنــد. طبــق بــرآورد دانشــمندان، 
تنهــا 20% از افــراد آلــوده بــه ویــروس 
HIV ، پادتــن خنثی کننــده )bNAbs( را 

در بــدن خــود داشــتند .منظــور پادتنــی 
ــدن  ــی در ب ــور طبیع ــه ط ــه ب اســت ک
بــه وجــود مــی آیــد و از ســلول در 
مقابــل ویــروس دفــاع مــی کنــد. حتــی 
ــدن  ــن در ب ــن پادت ــه ای ــرادی ک در اف
آنهــا تولیــد مــی شــود هــم ثابــت شــده 
ــن در حــدود 2 ســال پــس از  کــه پادت
ابتــا بــه بیمــاری آغــاز بــه تولیــد مــی 

ــد.  کن
ــۀ  ــر مؤسس ــر Anthony Fauci مدی دکت
بیماریهــای مســری  و  آلــرژی  ملــی 

ــن  کــه وی و مؤسســۀ ایشــان حامــی ای
تحقیــق نویــن نیــز هســتند، اظهــار 
ــا یــک مخمصــه مواجــه  داشــت : »مــا ب
ــا  ــه مبت ــرادی ک ــه اف ــرا ک هســتیم، چ
ــد نیــز پادتــن  ــه ایــن ویــروس میگردن ب

ــد.«   ــی کنن ــد نم ــی تولی ــای مقاوم ه
نیــز  دانشــمندان  تاکنــون  متأســفانه 
موفــق نشــدند تــا بــا اســتفاده از واکســن 
ــدن  ــن خنثــی کننــده را در ب HIV، پادت

انســان تولیــد کننــد. اینجاســت کــه 
ــد.  ــی آین ــان م ــه کمکم ــا ب گاوه

ــی  ــه تازگ ــه ب ــدی ک ــق جدی در تحقی
بــه چــاپ رســید،   Nature در مجلــۀ 
دانشــمندان و محققیــن در »مؤسســۀ

Scripps Research » ، »مؤسســۀ پیشــگام 
ــدز  ــن ای ــی واکس ــن الملل ــد بی در تولی
تگــزاس«    A&M »دانشــگاه  و   »)IAVI(
ــروس  ــن وی ــن ای ــد پادت ــه تولی ــق ب موف
ــا  ــه گاوه ــدند. اگرچ ــا ش ــدن گاوه در ب
ــوند  ــی ش ــا نم ــروس HIV مبت ــه وی ب
امــا سیســتم ایمنــی بــدن آنهــا قــادر بــه 
تولیــد پادتــن هــای منحصربــه فــردی در 

ــت.  ــن بیماریس ــل ای مقاب
 4 بــه  محققیــن  تحقیــق،  ایــن  در 
 HIV )HIV زای  ایمنــی  گوســاله 
immunogens( را تزریــق کردنــد کــه 

پروتئیــن هایــی هســتند کــه در مقابــل 
ــی از خــود  ــروس واکنــش ایمن ــن وی ای
ــدند  ــه ش ــا متوج ــد . آنه نشــان میدهن
کــه بــدن گاوهــا خیلــی ســریع شــروع 
کننــده  خنثــی  پادتــن  تولیــد  بــه 

میکنــد.   HIV مقابــل  در   )bNAbs(
ــر  ــن و مدی ــی از محققی Devin Sok یک
ــۀ  ــن از »مؤسس ــعۀ پادت ــف و توس کش
پیشــگام در تولیــد بیــن المللــی واکســن 
اذعــان داشــت: مــن   »)IAVI( ایــدز 
ــش  ــع واکن ــاً شــوکه شــدم. در واق واقع
بســیار ســریع اتفــاق افتــاد – در حــدود 
یــک یــا دو مــاه – کــه بســیار زودتــر از 

ــود.« ــا ب پیــش بینــی هــای م
محققیــن توانســتن پادتــن هــا را از 
ــگاه  ــرده و ن ــا جــدا ک ــاله ه ــدن گوس ب
ــه آن داشــته  ــر و نزدیکتــری ب دقیــق ت
NC- باشــند. ایــن پادتــن تحــت عنــوان

Cow1 در مواجهــه و مقابلــه بــا ویــروس 
ــد.  ــل میکن ــدرت عم HIV بســیار باق

تولیــد  چگونگــی  اســتنباط  و  درک 
موفــق پادتــن HIV توســط سیســتم 
ایمنــی بــدن ، حتــی اگــر متعلــق 
ــیار  ــات بس ــد، اطاع ــک گاو باش ــه ی ب
ــرای دانشــمندان توســعۀ  ارزشــمندی ب
ــه  ــود ب ــی ش ــداد م ــن HIV قلم واکس
راهــی  بتواننــد  اینکــه  بــرای  ویــژه 
ــد  ــرای تولی ــان ب ــدن انس ــابه در ب مش
ایــن پادتــن پیــدا کننــد. ایــن تحقیــق 
آگاهــی  و  بینــش  یــک  همچنیــن، 
ــرای  ــمندان ب ــار دانش ــد در اختی جدی
ــل  ــی در مقاب ــای درمان توســعۀ روش ه
بــه سیســتم  ویــروس  ایــن  حملــۀ 

ــرار داد.  ــا ق ــان ه ــی انس ایمن
ــه عنــوان  Devin Sok اظهــار داشــت: »ب
ــن کشــف  ــه ای ــک محقــق رســیدن ب ی

مهــم بــرای مــن بســیار هیجــان انگیــز 
ــده در  ــی کنن ــن خنث ــن پادت ــود. اولی ب
دهــۀ 1990 میــادی کشــف شــد. از آن 
زمــان تاکنــون محققیــن ســعی داشــتند 
تــا از طریــق ایمــن ســازی ) ایجــاد 
ایمنــی در موجــود زنــده بــا تزریــق 
پادتــن( بــه آن دســت یابنــد. تــا اکنــون 
ــه آن  ــا ب ــازی گاوه ــن س ــا ایم ــه ب ک
ــی  ــدام، اطاعات ــن اق ــم. ای دســت یافتی
ــا بتوانیــم آن  در اختیــار مــا قــرار داد ت
را در مــورد انســان هــا بــه کار ببریــم.«
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ابرازرضایتمندیشرکتکنندگاندرنمایشگاه

نمایشــگاه Victam Asia 2018 کــه در 
ــی و  ــن الملل ــای بی ــش ه ــز همای مرک
ــاوه  ــزار شــد ع ــی بانکــوک برگ بازرگان
بــر بازدیــد باشــکوه بــا برگــزاری 6 
ــت  ــک موفقی ــه ی ــل ب ــس تبدی کنفران

ــد.  ــار ش ــام عی تم
در ایــن نمایشــگاه کــه از 27 تــا 29 
مــارس برگــزار شــد، 228 غرفــه دار 
آن حضــور  در  از 33 کشــور جهــان 
داشــتند و طبــق آمــار برگزارکننــدگان، 
ایــن نمایشــگاه در طــی ایــن 3 روز 
6.987 بازدیــد کننــده از 80 کشــور 

ــت.  ــا داش دنی
یکــی از ســخنگویان ایــن نمایشــگاه 
اظهــار داشــت: »غرفــه داران از بازدیدها 
ــا  ــد. آنه ــنود بودن ــی و خش ــیار راض بس
توانســتند مذاکــرات و گفتگــوی خوبــی 
را بــا بازدیدکننــدگان و مشــتریان خــود 
ــا  ــت بازدیده ــند و از کیفی ــته باش داش
ــراز  و تعــدد کشــورهای بازدیدکننــده اب

ــد.«  ــدی کردن رضایتمن
Major Mei از مدیــران فــروش خارجــی 

ــت:  ــاره گف ــن ب ــن در ای Sanwei در چی
ــاً ماشــین آالت  ــا عمدت »محصــوالت م
آســیاب برنــج، غــات و گرانــول اســت. 
کشــورهای جنــوب شــرقی آســیا بــازار 
ــتند و  ــا هس ــدات م ــرای تولی ــی ب خوب
ــه  ــت ک ــی اس ــگاه Victam فرصت نمایش
بــه مــا اجــازه مــی دهــد تــا مشــتریان 
ثابــت خــود را ببینیــم و یــا مشــتریانی 
و  ویتنــام  تایلنــد،  بیابیــم.  جدیــد 
اندونــزی از جملــه کشــورهای عاقمنــد 
بــه محصــوالت مــا هســتند امــا در 
مجمــوع، کل بــازار آســیا در حــال 

ــد اســت.«  رش
فــروش  مدیــر   Fernando Luenga

کمپانــی Symaga Silos مادریــد اســپانیا، 
ــرقی  ــوب ش ــیای جن در کشــورهای آس
ــر  ــی پُ ــت: » Victam فضای ــان داش اذع
بــازده را ارائــه داده اســت. تاکنــون 
بســیار عالــی بــوده. در مقایســه با ســایر 
ــی هــا کــه بازدیدکننــدگان  گردهــم آی
معمــول  و  عــادی  افــراد  معمــوالً 
هســتند، مــا بــا ســیلی از متخصصیــن و 
کارشناســان مواجــه شــدیم کــه نســبت 

ــدی  ــراز عاقمن ــا اب ــوالت م ــه محص ب
میکردنــد.« 

Salih Serter Gulsoy مدیــر صــادرات و 
ــت:  ــان داش ــی Obial اذع واردات کمپان
»ایــن نمایشــگاه فــوق العــاده بــود 
از  و مــا بســیار راضــی بودیــم. مــا 
سراســر آســیا مشــتریانی داشــتیم و 
بــرای شــرکت در نمایشــگاه بعــدی 

روزشــماری مــی کنیــم.« 
فــروش  مدیــر   Ludovico Bernardi

متخصــص  کــه   Bedeschi کمپانــی 
ســاخت سیســتم هــای حمــل بــار فلــه 
مــی باشــند عنــوان کــرد: ایــن شــرکت 
در حــال حاضــر در حــال احــداث پــروژه 
ــه تازگــی  ای در ترکمنســتان اســت و ب
ــی  ــری مکانیک ــزات بارگی ــب تجهی نص
ــان  ــه پای ــا را ب ــز ایتالی ــتی در ونی کش
ــات  ــی غ ــرای جابجای ــه ب ــانده، ک رس

ــد.  ــی باش م
یکــی  همیشــه  »غــات  گفــت:  وی 
بــرای  تجــاری  بــزرگ  بازارهــای  از 
کمپانــی هــای حمــل و نقــل محســوب 
شــده اســت. مــا خــط تولیــدات کاملــی 
بــرای غــات داریــم، از لولــه هــای نقالــه 
ــایز و  ــر س ــه در ه ــای نقال ــمه ه و تس
ــدازی  ــارگاه و باران ــا ب ــه ت ــدازه گرفت ان
ــدازه  ــا هــر ان ــوع کشــتی ب ــرای هــر ن ب

و ظرفیتــی.«

ــی  ــروش کمپان ــر ف Yigit Bastug مدی
ــی  ــز مدع ــه نی ــع در ترکی Mysilo واق

شــد کمپانــی وی در حــال حاضــر 

ــرای  ــرو ب ــتخدام 600 نی ــال اس در ح
کارخانــۀ 70.000 مترمربــع خــود مــی 
ــت  ــال فرص ــه دنب ــه ب ــد و فعاالن باش
ــش از 80 کشــور  ــروش در بی ــای ف ه
هســتند و تاکنــون 1.500 پــروژه را در 
بیــش از 68 کشــور بــه اتمــام رســانده 
انــد. وی افــزود: »بــازار آســیا، بــه 
ویــژه کشــورهای هنــد، پاکســتان، 
مــا  بــرای  و ســریانکا  بنــگادش، 
بســیار جــذاب و جالــب توجه هســتند. 
 Victam علــت حضــور مــا در نمایشــگاه
اینســت کــه تبلیغــی بــرای تولیــدات و 
خدمــات خــود در ایــن منطقــه داشــته 
باشــیم همانگونــه کــه در جنوب آســیا 
داشــتیم. مــا قادریم بســته به شــرایط، 
راه حــل هایــی بــرای ذخیــره ســازی و 
انبــارداری همــه جانبــه محصــوالت به 
مشــتریانمان ارائــه بدهیــم . همچنیــن 
ــی  ــت جغرافیای ــه موقعی ــه ب ــا توج ب
ــا  ــز اروپ ــاً در مرک ــه تقریب ــه ک ترکی
ــرون  ــی مق ــت های ــت، قیم و آسیاس
بــه صرفــه و رقابتــی داریــم.«  وی 
بــه  غــات،  »تجــارت  داد:  ادامــه 
بــه ســرعت  برنــج  تجــارت  ویــژه 
دســتخوش تغییــرات شــده اســت. در 
بیشــتر کشــورهای آســیایی از کیســه 
ــرای ذخیــره ســازی آن  ــج ب هــای برن
ــی از  ــا تازگ ــد ام ــی کردن ــتفاده م اس
انبارهــای ســیلو بــرای ذخیــره ســازی 

ــد.«  ــی کنن ــتفاده م اس
بازرگانــی  مدیــر   Auke Markerink

از   )TSC )Top Silo Constructions

احــداث  در  هلنــدی  کارشناســان 
ــه  ــکل در مصاحب ــع ش ــیلوهای مرب س
ــیلوهای  ــا س ــه ب ــت: »در مقایس ای گف
ــی  ــع شــکل م ــرد، در ســیلوهای مرب گ
تــوان ذخیــره ســازی بیشــتری داشــت. 
ــازی  ــره س ــۀ ذخی ــتر در زمین ــا بیش م
ــن  ــا، و همچنی ــت ه ــات، پال ــه و غ دان
محصوالتــی دیگــر کــه شــکلی روان 
ــد و منســجم  ــد و از ظاهــری جام ندارن

برخوردارنــد نیــز هســتیم.« 
قابــل  سیســتمی  از   TSC کمپانــی 
حمــل و قابــل تبدیــل بــه قطعــات 
ــیلو  ــن س ــد بنابرای ــی کن ــتفاده م اس

ــه  ــی ب ــد لگوهای ــوان همانن ــی ت را م
یکدیگــر وصــل نمــود.

فــروش  مدیــر   Adrian Hinderling

کــرد:«در  عنــوان   Buhler کمپانــی 
بســیار  مــا  بــرای  آســیا  مجمــوع، 
ــا  ــه ب ــژه در رابط ــه وی ــت دارد و ب اهمی
ــدی  ــی از کلی ــات یک ــردن غ ــار ک انب
 Buhler ــی ــرای کمپان ــق ب ــن مناط تری
ــاً  ــا عمدت ــز م محســوب میگــردد. تمرک
ــکای  ــا، امری ــه، افریق ــر روی خاورمیان ب
ــیا، و کل  ــرفی آس ــوب ش ــن ، جن التی

آسیاســت.« 
 Buhler داشــت:«  اظهــار   Hinderling

ــه ای  ــه جانب ــع و هم ــنهادات جام پیش
را از اول کار تــا محصــول نهایــی بــه 
ــن  ــد. ای ــه مــی کن مشــتریان خــود ارائ
بدیــن معنیســت کــه از آغــاز کار یعنــی 
بارگیــری کشــتی در کشــور مبــدأ مثــًا 
ــار در  ــۀ ب ــس تخلی ــا برعک ــل، و ی برزی
ــه  ــیا ب ــد و واردات در آس ــور مقص کش
ارائــۀ راه حــل هایــی بــه مشــتریان مــی 
پــردازد.«  وی عنــوان کــرد کــه تقاضا از 
ســوی کشــورهای دریــای ســیاه بســیار 
زیــاد بــوده چراکــه کشــورهای آســیای 
جنــوب شــرقی مثــل تایلنــد، اندونــزی، 
بیشــتری  نــان  و  نــودل  فیلیپیــن  و 
همگــی  و  کننــد  مــی  خریــداری 
ــتند.  ــریع هس ــد س ــا رش ــی ب بازارهای

ــه  ــه ک ــزود: »آنچ ــای Hinderling اف آق
مــا اینجــا در آســیا تجربــه کردیــم ایــن 
ــای  ــل ه ــرای راه ح ــا ب ــه تقاض ــود ک ب
جامعــی کــه مــا ارائــه مــی دهیــم 
ــاز  ــاً نی ــا واقع بســیار بیشــتر اســت. آنه
دارنــد کــه یــک نفــر از الــف تــا ی کار را 
ــاً کاریســت  ــن دقیق دســت بگیــرد. و ای

ــم.«  ــا انجــام میدهی ــه م ک
Ali Cem Dagli مدیــر فــروش تجهیــزات 

 Alapala ــی ــوراک در کمپان ــیاب خ آس
ــوش  ــیا خ ــازار آس ــا ب ــه ب ــز در رابط نی
 Victam بیــن بــود. وی گفــت: نمایشــگاه
تاکنــون بســیار خــوب بــوده اســت. 
خیلــی خوبــه کــه اکثــر مشــتریانمان را 
مــی بینیــم؛ مشــتریانی از سرتاســر دنیــا 

ــیه.  ــیا و اقیانوس و از آس
کمپانــی Vigan نیــز یکــی دیگــر از 

ــه داران مهــم  شــرکت کننــدگان و غرف
ایــن نمایشــگاه بــود کــه تجهیــزات 
بارگیــری و تخلیــۀ بــار خــود را بــه 
 Mohamed .معــرض نمایــش گذاشــت
Al Khattabi مدیــر فــروش ایــن کمپانــی 
ــوی  ــا از س ــد تقاض ــت رش ــار داش اظه
بازارهــای آســیایی بــرای راه حــل هایــی 
ــا  ــرای م ــار ب ــل ب ــل و نق ــت حم جه
ــع  ــت. درواق ــه اس ــب توج ــیار جال بس
پــس از خاورمیانــه، آســیا در زمــرۀ 

ــت.  ــازار ماس ــن ب بزرگتری
فــروش واحدهــای تجهیزاتــی بــرای 
بنــادر Panjin و Yingkou در چیــن، و 
بنــادر Calaca در فیلیپیــن، در زمــرۀ 
ــی  ــر کمپان ــای اخی ــن و کاره جدیدتری

ــت.  ــوده اس Vigan ب
»بهتریــن  میگویــد:   Al Khattabi

پیشــرفت در رابطــه بــا تجهیــزات و 
تولیــدات مــا، ظرفیــت ماشــین آالتمــان 
ــا  ــته، م ــال گذش ــا 7 – 6 س ــت. ت اس
قــادر بودیــم تنهــا 300 تــن در ســاعت 
عرضــه کنیــم، کــه ایــن رقــم اکنــون بــه 
ــت. و  ــیده اس ــاعت رس ــن در س 600 ت
ــه مــرور  ــر ایــن اســت کــه ب ــاور مــا ب ب
زمــان بــه ایــن ظرفیــت همچنــان 

ــردد.«  ــزوده میگ اف

تمرکز بر سامت غذا  
Bipin Karnik مدیــر فــروش بیــن الملــل 
SGS در کشــورهای آســیای جنــوب 

شــرقی و اقیانوســیه، اظهــار داشــت 
ــد  ــه رش ــراوان و رو ب ــای ف ــاس ه تم
بــرای ارتقــاء ســامت و بهداشــت غــذا 
ــر  ــیایی، منج ــورهای آس ــوی کش از س
بــه افزایــش کســب و کار و تجــارت 
در زمینــۀ بازرســی و تأییــد و ارائــۀ 
ــه  ــی ک ــن کمپان ــط ای ــه توس گواهینام
ــده،  ــع ش ــوئیس واق ــو س ــهر ژن در ش

ــت.  ــته اس گش
ــه کل  وی اشــاره کــرد: »مــا در واقــع ب
مجموعــه و زنجیــرۀ تولیــد و عرضــۀ 
محصــوالت کشــاورزی نظــارت میکنیــم 
کــه در واقــع خــوراک دام را هــم در بــر 
ــم  ــوراک دام ه ــه خ ــرا ک ــرد؛ چ میگی
در ایــن زنجیــره بــه نوعــی تبدیــل 

ــه مــواد غذایــی مــی گــردد. در واقــع  ب
از  را  غذایــی  ســامت  مــا  خدمــات 
تولیــد تــا مصــرف مــواد غذایــی در بــر 

ــرد.« میگی

Miguel Costa Gonzales مدیــر مشــتری 

کمپانــی  در  الملــل  بیــن  هــای 
Actemium هــدف خــود را از حضــور 

از مشــتریان  نمایشــگاه، حمایــت  در 
آســیایی و فــروش عنــوان کــرد. وی 
هــای  کمپانــی  بــرای  »مــا  گفــت: 
خــوراک کار میکنیــم و نمایندگانــی 
در فرانســه، هلنــد، فیلیپیــن داریــم. مــا 
اینجــا آمــده ایــم تــا مشــتریان خــود را 
ببینیــم. مــا عمدتــاً مشــتریان خــود را از 
طریــق نــرم افــزاری کمــک و راهنمایــی 
زمینــۀ  در  همچنیــن  مــا  میکنیــم. 
کارهایــی  نیــز  الکتریکــی  خدمــات 
انجــام میدهیــم امــا عمدتــاً کار مــا 
ــیا و  ــت. در آس ــرم افزاریس ــۀ ن در زمین
ــه کمپانــی هــای  ــا، ب همچنیــن در اروپ
خــوراک و کمپانــی هــای غــات کمــک 
هــای نــرم افــزاری میکنیــم تــا بتواننــد 
بــه یکپارچــه ســازی و ادغــام اقتصــادی 
دســت یابنــد. آســیا مطمئنــاً یــک بــازار 

ــت.« ــد اس ــال رش در ح
اگرچــه نمایشــگاه Victam Asia بــر روی 
بازارهــای ســریع الرشــد در منطقــه 
و  داران  غرفــه  امــا  اســت  متمرکــز 
ــروش  ــه ف ــدگان در آن ب ــرکت کنن ش

ــند. ــی اندیش ــم م ــی ه ــای جهان ه
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اعتراضدامدارانکانادایی

ضرر۲۴0میلیوندالرینفتابهصنعتدامپروری
بــه گــزارش سی ان بی ســی، کشــاورزان و 
ــرارداد  ــدت از ق ــه ش ــی، ب ــداران کانادای دام
جدیــد نفتــا عصبانــی هســتند و می گوینــد 
 240 حداقــل  ســاالنه  قــرارداد،  ایــن 
ــر  ــد. ب ــرر می زن ــا ض ــه آنه ــون دالر ب میلی
ــه آن  ــه ب ــد ک ــرارداد جدی ــاس، ق ــن اس ای
توافــق آمریکا-مکزیک-کانــادا می گوینــد، 
دسترســی آمریــکا بــه بــازار لبنیــات کانــادا 
ــتم  ــش داده و سیس ــد افزای ــه 3.6 درص را ب
شــیر  قیمــت  دســته بندی  بحث برانگیــز 
ــرای خــود وضــع کــرده  ــا ب ــادا قب کــه کان

ــت. ــرده اس ــذف ک ــود را ح ب
ــک در  ــاورز دام ارگانی ــک کش ــرون، ی المپ
ــق  ــن تواف ــد: ای ــک، می گوی ــی ِکِب مائوریچ
نشــان داد کــه کشــاورزان دامــدار کانادایــی، 

ــزار  ــز اب ــه ج ــزی ب ــرات، چی ــن مذاک در ای
چانه زنــی بــرای راضــی کــردن ترامــپ، 

ــد. نبودن
بخــش لبنیــات کانــادا، 220 هــزار کانادایــی 
را در اســتخدام خــود دارد و ســاالنه حــدود 
ــی  ــص مل ــد ناخال ــارد دالر در تولی 20 میلی
مشــارکت می کنــد؛ بــه ایــن ترتیــب زندگــی 
نســل های  آینــده  و  کانادایــی  هــزاران 
بعــدی تولیدکننــدگان محصــوالت لبنــی، در 

خطــر قــرار گرفتــه اســت.
ــدار  ــاورزان دام ــس کش ــس، رئی ــد وین دیوی
مانیتوبــا می گویــد: بــرای مــا تولیدکننــدگان 
ــدی  ــق ناامی ــن تواف ــی، ای ــوالت لبن محص
عظیمــی بــود. بــا بخشــش حــدود 4 درصــد 
از بــازار کانــادا، بــازار و درآمــد مــا بیشــتر از 

گذشــته، تضعیــف خواهــد شــد.
 636 حــدود  کانــادا  گذشــته،  ســال 
ــکا  ــی آمری ــوالت لبن ــون دالر از محص میلی
ــن  ــک، بزرگتری ــرد و مکزی ــداری ک را خری
ــه  ــکا، ب ــی آمری ــوالت لبن ــده محص واردکنن
ــال 2017  ــت و در س ــوده اس ــر ب ــژه پنی وی
از 1.31 میلیــارد دالر محصــوالت  بیــش 

لبنــی آمریکایــی را وارد کــرده اســت.
بــه شــدت مــورد  مــورد دیگــری کــه 
ــه،  ــرار گرفت ــدار ق ــاورزان دام ــراض کش اعت
ــه »کاس  ــوم ب ــی موس ــد قانون ــذف بن ح
7« از توافــق اســت. طبــق ایــن بنــد کانــادا 
می توانســت تعرفــه ای 270 درصــدی بــر 
ــا عرضــه ارزان  واردات شــیر وضــع کنــد و ب

ــد ــه کن ــکا مقابل ــیر از آمری ش

صدورمجوزبرایمرغداریهایغیرمجاز
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
شــرقی  آذربایجــان  اســتان 
گفت:ســازمان جهادکشــاورزی برای 
ــا  ــاری ه ــیوع بیم ــگیری از ش پیش
ــکیل  ــورت تش ــی دارد در ص آمادگ
شــرکت هــای تعاونــی، بــه مرغداری 

ــد. ــوز بده ــاز مج ــای غیرمج ه
رئیــس ســازمان  اکبــر فتحــی 
اســتان  کشــاورزی  جهــاد 
گفتگــو  در  آذربایجــان شــرقی، 
بــا خبرنــگار مهــر، بــا اشــاره 
شــیوع  از  جلوگیــری  ضــرورت 
ــدگان  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف آنفلوآن
ــتور  ــن دس ــت: ای ــراز داش ــه اب ب
ــای  ــا مجــوز واحده اخــذ شــده ت
ــه  ــی ک ــا در صورت ــاز تنه غیرمج
خــود را بــا ضوابــط و شــرایط 
دهنــد،  تطبیــق  دامپزشــکی 

صــادر خواهــد شــد.
از  پیشــگیری  بــرای  افــزود:  وی 
ــاماندهی  ــا و س ــاری ه ــیوع بیم ش
ــازمان  ــاز، س ــد غیرمج ــز تولی مراک
جهادکشــاورزی آمادگــی دارد در 
صــورت تشــکیل شــرکت هــای 
هــای  مرغــداری  بــه  تعاونــی، 
اســاس  بــر  اســتان  غیرمجــاز 

مقــررات مجــوز دهــد.
ــاد کشــاورزی  رئیــس ســازمان جه
ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــه دلیــل  اینکــه از ســال گذشــته ب
ــون و 800  ــک میلی ــدن ی ــف ش تل
هــزار مــرغ، طــرح هــای پیشــگیری 
بــا جدیــت اجــرا مــی شــود، گفــت: 
و 700  هــزار  از  بــرداری  نمونــه 
ــد  ــایی 326 واح ــداری، شناس مرغ
ــپ 138  ــداری، پلم ــاز مرغ غیرمج

ــوز و  ــدون مج ــداری ب ــد مرغ واح
تغییــر کاربــری 19 واحــد دیگــر از 

ــن طــرح هاســت. ــه ای جمل
ــرد:  ــح ک ــن تصری ــی همچنی فتح
ــا  ــتی ب ــی و بهداش ــواد ضدعفون م
ــار  ــد در اختی ــب بای ــت مناس قیم
ــن  ــا از ای ــرد ت ــرار بگی ــداران ق مرغ
ــه البتــه  ــور کنیــم ک ــران عب بح
ــزای فــوق  تاکنــون ویــروس آنفلوآن
حــاد پرنــدگان بــه اســتان مــا ورود 

ــت. ــرده اس ــدا نک پی
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
شــرقی  آذربایجــان  اســتان 
خاطرنشــان کــرد: خودروهــای حمــل 
تخــم مــرغ بایــد کنتــرل شــده باشــد 
بــدل  و  رد  غیرضــروری  مــوارد  و 
ــای  ــرغ ه ــم م ــانه تخ ــود، از ش نش

100میلیونقطعهمـرغگرسنهدرمـرغداریهامســتعمل نیــز اســتفاده نشــود.
ــداران  ــری مرغ ــه سراس ــل اتحادی مدیرعام
کشــور گفــت: هــر چنــد گشایشــی در حمل 
و نقــل نهاده هــای دامــی اتفــاق افتــاده امــا 
همچنــان حــدود 100میلیــون قطعــه مــرغ 
ــنه  ــا در خطــر گرس گوشــتی در مرغداری ه

قــرار دارنــد.
برومنــد چهــار آییــن، بــا بیــان اینکــه 
دامــی  نهاده هــای  ارســال  مقطعــی  در 
بــه اســتان ها تنهــا بــه دو کامیــون در 
ــان  ــرد: در پای ــار ک ــد، اظه ــدود ش روز مح
مــاه گذشــته حداقــل 659 کامیــون در 
روز نهاده هــای دامــی از بنــدر امــام بــه 
شــروع  بــا  می شــد  ارســال  اســتان ها 
اعتصــاب کامیونــداران میــزان ارســال ســیر 
نزولــی بــه خــود گرفــت بــه نحــوی کــه در 
ــه  97.7.4 فقــط 2 کامیــون نهــاده دامــی ب

اســتان ها ارســال شــد.

وی ادامــه داد: هــر چنــد تعــداد کامیون هایی 
ــه اســتان ها نهاده هــای دامــی حمــل  ــه ب ک
امــا همچنــان  می کننــد بیشــتر شــده، 
ــر  ــت و خط ــول اس ــداد معم ــوم تع ــک س ی
گرســنگی بــرای حــدود  100میلیــون مــرغ 

در مرغداری هــا وجــود دارد.
طیــور  اینکــه  یــادآوری  بــا  چهارآییــن 
ــاال  ــاز ب ــوخت و س ــل س ــه دلی ــتی ب گوش
دارد،  گرســنگی  بــه  کمتــری  مقاومــت 
ــر از ســایر  ــه مــرغ گوشــتی زودت افــزود: گل
طیــور در شــرایط گرســنگی دچــار بیمــاری 

می شــود و تلفــات آن بــاال اســت.
وی اضافــه کــرد: اگــر تنهــا 24 ســاعت دان 
در اختیــار مــرغ گوشــتی قــرار نگیــرد مــرغ 
ــارت  ــرده و خس ــوری ک ــه خودخ ــروع ب ش

ــار مــی آورد. ــه ب بســیار ســنگین ب
ــداران  ــری مرغ ــه سراس ــل اتحادی مدیرعام

ــع  ــرغ منب ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب کش
ــاز  ــورد نی ــی م ــد پروتئین ــن  40 درص تامی
مــردم اســت، گفــت: ایــن عــدد نشــان 
پــر  جایــگاه  چــه  مــرغ  کــه  می دهــد 
ــوار  اهمیتــی در تامیــن پروتئیــن ســبد خان
ایرانــی دارد و هــر خــاءای در صنعــت 
پــرورش آن می توانــد چــه نتایجــی بــه 

ــد. ــته باش ــال داش دنب
بــا  کــرد:  اظهــار  پایــان  در  چهارآییــن 
شــرکت  مرغــداران  مشــکات  افزایــش 
ــن   ــور 160 هزارت ــور دام کش ــتیبانی ام پش
ــرده  ــع ک ــی بیــن آن هــا توزی ــاده دام نه
اســت، امــا میــزان آن کافــی نیســت و 
الزم اســت زودتــر خواســته های صنفــی 
ــل  ــکات حم ــن و از مش ــداران تامی کامیون

ــود ــایی ش ــره گش ــل گ و نق

ــکی  ــی اداره کل دامپزش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتان خراســان جنوبــی  فاطمــه صبــاغ زاده 
رئیــس اداره تشــخیص و درمــان دامپزشــکی اســتان 
در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: بــا تــاش و همــت 
باینــدر  اولیــن توکســین  متخصصیــن داخلــی، 
چندجزیــی وســیع الطیــف در کشــور پــس از کســب 
نتایــج موفقیــت آمیــز در شــرایط آزمایشــگاهی 

ــت. ــده اس ــد گردی invivo . invitro، تولی
ــح نمــود: طــی مراحــل  ــه تصری ــاغ زاده در ادام صب
متعــدد و موشــکافانه نظــارت و بازرســی کــه توســط 
ــورت  ــتان ص ــکی اس ــان اداره کل دامپزش کارشناس
گرفــت در نهایــت ایــن محصــول موفــق بــه دریافــت 

مجــوز رســمی ســازمان دامپزشــکی کشــور شــد.
ــرای  ــات ب ــزود: تحقیق ــه اف ــن در ادام وی همچنی
ــول  ــه ط ــال ب ــش از 8 س ــن محصــول بی ــد ای تولی
انجامیــد و بیــش از 30 طــرح پژوهشــی بــا همکاری 

دانشــگاهها و مراکــز معتبــر تحقیقاتــی کشــور بــرای 
تولیــد آن انجــام شــده اســت.

صبــاغ زاده در پایــان بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه 
ایــن توکســین باینــدر توســط گــروه دانــش بنیــان 
ــه  ــد شــده اســت ب ــار تولی ــن ب ــرای اولی ــوان و ب وی
ــور مصــرف  ــی در خــوراک دام و طی صــورت افزودن
مــی شــود اظهــار داشــت: ایــن محصــول از انتقــال 
ــه شــیر،  ســموم ناشــی از کپــک زدگــی خــوراک ب
گوشــت، تخــم مــرغ و ... جلوگیــری و ســامت 
ــی را  ــوالت دام ــور و محص ــتر دام، طی ــه بیش هرچ
تضمیــن مــی کنــد. تاکنــون توکســین بایندرهــا بــا 
قیمتهــای گــزاف وارد کشــور می شــدند و باعــث 
ــده  ــور ش ــی ارز از کش ــل توجه ــدار قاب ــروج مق خ
ــدگان  ــد کنن ــه تولی ــی ب ــل توجه ــه ی قاب و هزین

ــد ــی کردن ــل م ــور تحمی ــت دام و طی صنع

ثبتاولینمجوزتولیدتوکسینبایندرچندجزییوسیعالطیفدرایران

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی

منبع: مهر

منبع: اکو فارس

منبع: مهر
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یکــی از صنایــع مهــم و اســتراتژیک 
ــا  ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــه ب ــور ک کش
ســامت مــردم ســر و کار دارد، لبنیــات 
لبنیــات می توانــد جایگزیــن  اســت. 
ــر  ــن رو اگ ــد. از ای ــا باش ــی ازغذاه خیل
در ســبد خانوارهــا لبنیــات ســهم قابــل 
قبولــی داشــته باشــد عمــًا از بســیاری 
اســت.  بیماری هــا پیشــگیری شــده 
ولــی رونــد تولیــد و مصــرف شــیر 
و لبنیــات در ایــران برعکــس تمــام 
کشــورها ســیر نزولــی بــه خــود گرفتــه 
اســت و معلــوم نیســت کاهــش مصــرف 

ــود. ــف می ش ــان متوق ــه زم چ
مصــرف لبنیــات بــا بودجــه مــردم گــره 
ــات  ــت لبنی ــی قیم ــت. وقت ــورده اس خ
مصــرف  ســرانه  می شــود  گــران 
هــم نــزول پیــدا می کنــد. آمــار 14 
ــد در  ــان می ده ــز نش ــور نی ــاله کش س
ــرده از  ــت تغییرک ــه قیم ــال هایی ک س
ســرانه مصــرف شــیر بشــدت کــم شــده 
ــرف  ــزان مص ــم می ــر بخواهی ــت. اگ اس
انــواع شــیر پاســتوریزه در ســال 83 
ــم،  ــی کنی ــهری بررس ــق ش را در مناط
ســاالنه  فــرد  هــر  کــه  می بینیــم 
کیلوگــرم   30.94 متوســط  به طــور 
مصــرف داشــته کــه ایــن عــدد در 
ــه  ــر ب ــر نف ــرای ه ــال 96 ب ــان س پای

17.34 کیلوگــرم رســیده اســت. طبــق 
در  صنــف  ایــن  فعــاالن  پیش بینــی 
انــواع  مصــرف  میــزان  ســال جاری 
ــهری  ــق ش ــتوریزه در مناط ــیر پاس ش
بــا کاهــش بیشــتری )16کیلوگــرم( 
روبــه رو شــود. در حالــی کــه آمــار 
مصــرف انــواع شــیر پاســتوریزه کاهشــی 
ــوان  ــاورزی عن ــاد کش اســت وزارت جه
ــرانه  ــن مصــرف س ــرده اســت میانگی ک
شــیر در دنیــا بــرای هــر نفــر 109 
ــران )مناطــق شــهری  کیلوگــرم و در ای
ــت. در  ــرم اس ــتایی( 110 کیلوگ و روس
کشــورهای اروپایــی ایــن ســهم بــه 
ــرای هــر فــرد  350 تــا 380کیلوگــرم ب
ــر در  ــد اگ ــان معتقدن ــت. کارشناس اس
ــرم  ــه 150 کیلوگ ــدد ب ــن ع ــران ای ای

ــت. ــده اس ــی کنن ــم راض ــد ه برس

فاصله معنادار مصرف شیر در ایران 
و سایر کشورها

براســاس آخریــن آمارهــای ارائــه شــده 
از ســوی فائــو در ســال 2007 میــادی 
ــران حــدود  مصــرف ســرانه شــیر در ای
ــوده اســت. در  ــرم در ســال ب 66 کیلوگ
همــان ســال بــه جــز افغانســتان و عراق 
کــه آمــار دقیقــی از آن هــا موجــود 
نبــوده مصــرف شــیر در ایــران کمتــر از 

منبع: افکار نیوز
همــه کشــورهای همســایه بــوده اســت. 
ــر  ــط ه ــور متوس ــال 2007 به ط در س
 160 ســاالنه  پاکســتان  در  شــخص 
ــرم و  ــه 138 کیلوگ ــرم، در ترکی کیلوگ
در جمهــوری آذربایجــان 119 کیلوگــرم 
شــیر مصــرف کرده اســت. کشــور فناند 
در شــمال اروپــا بیشــترین مصرف شــیر 
ــن  ــهروند ای ــر ش ــان دارد و ه را در جه
ــاالنه 361  ــط س ــور متوس ــور به ط کش
کیلوگــرم شــیرمصرف کــرده  اســت. در 
بیشــتر کشــورهای اروپایــی و مخصوصــا 
ــیر  ــاالنه ش ــرف س ــی، مص ــای غرب اروپ
بــرای هــر  از 200 کیلوگــرم  بیــش 

شــخص اســت.
رونــد کاهــش مصــرف ضمــن آن کــه بــه 
ــد  ــه وارد می کن ــور صدم ــامتی کش س
در طوالنــی مــدت بــه ضــرر تــک تــک 
ــوزه  ــن ح ــال در ای ــدگان فع تولیدکنن
بــود. طــی ســال های  نیــز خواهــد 
اخیــر تولیدکنندگانــی کــه صــادرات 
ندارنــد، کاهــش تولیــد را دنبــال کردنــد 
ــه  ــور ب ــا مجب ــی از آنه ــون برخ و اکن
ــد  ــه تولی ــرا ک ــدند چ ــرو ش ــل نی تعدی
دیگــر بــرای آنهــا صرفــه اقتصــادی 
ــد یکــی از آســیب های  ــن رون ــدارد. ای ن
مهــم بــه صنعــت لبنیــات اســت. یکــی 
از دالیلــی کــه باعــث شــده قیمــت 
شــود،  گــران   90 ســال  از  لبنیــات 

ــت. ــام اس ــیر خ ــت ش قیم

باید به این نکته هم توجه کرد 
که 60 درصد هزینه لبنیات به 
خاطرچاپ و بسته بندی است

شیرخام گران نیست
بیــن  کــه  اســت  ســالی  چنــد 
و  لبنــی  محصــوالت  تولیدکننــدگان 

خریــد  قیمــت  بــرای  دامداری هــا 
شــیرخام مناقشــه ای بــه پا شــده اســت. 
ــا  ــودن قیمت ه ــن ب ــا از پایی دامداری ه
گایــه دارنــد و در مقابــل تولیدکنندگان 
نیســتند  حاضــر  لبنــی  محصــوالت 
ــه  ــرا ک ــد چ ــتری بپردازن ــت بیش قیم
معتقدنــد قیمــت فعلــی 1440 تومانــی 
هــم باالســت. در ســال 1393 نــرخ 
ــد تضمینــی شــیرخام از دامــداران  خری
1440تومــان بــرای کارخانه هــای لبنــی 
ــاون  ــازمان تع ــود و س ــده ب ــب ش تصوی
روســتایی ایــن محصــول پروتئینــی 
از دامــداران بــه قیمــت کیلویــی  را 
ــی و  ــورت حمایت ــه ص ــان ب 1250 توم
توافقــی خریــداری می کــرد. درحالیکــه 
محصــوالت  و  شــیر  تولیدکننــدگان 
لبنی،گرانــی محصــوالت خــود را بــه 
کننــدگان  تولیــد  یعنــی  دامــداران 
ــه  ــد، اتحادی ــب می کنن ــیرخام منتس ش
ــات  ــت: کارخانج ــد اس ــداران معتق دام
ــرخ  ــه ن ــیرخام را ب ــال ش ــدود 4 س ح
خریــداری  1440تومــان  مصــوب 
تغییــر  قیمــت  اگــر  نمی کردنــد، 
ورشکســته  دامداری هــا  نمی کــرد 
دامداری هــا  رو  ایــن  از  می شــدند. 
هیــچ افزایــش قیمتــی را باعــث نشــدند. 
ــت دارد کــه در برخــی  شــنیده ها حکای
ــت  ــود قیم ــل کمب ــه دلی ــتان ها ب از اس
شــیرخام بــه 2100تومــان هــم رســیده 
اســت. اتحادیــه در مــورد ایــن موضــوع 
هــم عنــوان کــرده اســت: این جوســازی 
اســت، قیمــت شــیر در مناطــق مختلــف 
برخــی مناطــق  اســت، در  متفــاوت 
برخــی  در  و  تومــان   1600 قیمــت 
مناطــق 1800 تومــان اســت امــا در 
برخــی مناطــق ماننــد کرمــان کــه 
ــت  ــه اس ــذب مواج ــت ج ــا محدودی ب

ــرخ مصــوب)1570  ــه ن قیمــت حتــی ب
تومــان( هــم نمی رســد.

60 درصــد هزینــه لبنیــات، بســته 
بنــدی اســت

ســال96 دامــدار یونجــه را کیلویــی 
850 تومــان، جــو را 850 تومــان و ذرت 
را نیــز 800 تومــان خریــداری می کــرد 
ــان،  ــه را 1550 توم ــال یونج ــا امس ام
ذرت را 1200 تومــان و جــو را 1250 
ــر  ــاوه ب ــد ع ــداری می کن ــان خری توم
ــرای  ــد ب ــای تولی ــایر هزینه ه ــن، س ای
چشــمگیری  افزایــش  تولیدکننــده 
داشــته اســت. بــر ایــن اســاس افزایــش 
قیمــت شــیرخام بــرای حفــظ ایــن 
ــد  ــا بای ــت. ام ــوده اس ــم ب ــت مه صنع
بــه ایــن نکتــه هــم توجــه کــرد کــه 60 
درصــد هزینــه لبنیــات بــه خاطرچــاپ و 
بســته بنــدی اســت. اگــر در ایــن زمینــه 
ــه  ــی ب ــوالت لبن ــدگان محص تولیدکنن
بخــش  بودنــد،  رســیده  خودکفایــی 
از هزینه هــا کاهــش  توجهــی  قابــل 

پیــدا می کــرد.

ــر از 20  ــی کمت ــد صنعت 415 واح
ــد ــر دارن ــال عم س

بــا تغییراتــی کــه در بخــش تولیــد شــیر 
ــی  ــژه در جایگزین ــه بوی صــورت پذیرفت
دام هــای کــم بهــره بــا گاوهــای دورگــه 
ــرانه شــیرخام  ــد س ــل، تولی ــژاد اصی یا ن
افزایــش یافتــه و بــه 105 کیلوگــرم 
هراســتان  در  البتــه  کــه  رســیده 
ــون 500 واحــد  ــاوت اســت. هم اکن متف
ــد 4  ــمی تولی ــت اس ــا ظرفی ــدی ب تولی
فرآورده هــای  و  شــیر  تــن  میلیــون 
لبنــی در کشــور فعــال اســت کــه البتــه 
ایــن عــدد ناشــی از جــذب حــدود 4.6 

ــت  ــیرخام اســت. صنع ــن ش ــون ت میلی
صنایــع  جــزو  کشــور  در  لبنیــات 
نوپاســت بــه گونــه ای کــه در ســال 
ــرآوری  ــی ف ــد صنعت ــن واح 1336 اولی
ــه در  ــد، البت ــاد ش ــیر در کشــور ایج ش
ســال 1326 کارخانــه شــیر پاســتوریزه 
و بهداشــتی آســترا تأســیس امــا بعــد از 
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــل ش ــی تعطی مدت
ــراز 20  ــری کمت ــی عم 415 واحــد لبن
ــر  ــا عم ــی واحده ــد و مابق ــال دارن س
بیــن  از  دارنــد.  ســال   20 از  بیــش 
خصوصــی  درصــد   96 کارخانجــات 
هســتند و 4 درصــد در زمــره دولتی هــا 

ــد. ــرار گرفتن ق

تولید 4 میلیون تن فرآورده های لبنی
رضــا باکــری، دبیــر انجمــن صنایــع 
فرآورده هــای لبنــی ایــران  می گویــد: 
ــی  ــرآورده لبن ــن ف ــون ت ــاالنه 4 میلی س
در کشــور تولیــد می شــود و حــدود 771 
ــادرات  ــه ص ــن زمین ــون دالر در ای میلی
داریــم. لــذا در ایــن صنعــت توانســته ایم 

ــیم. ــی برس ــرفت های خوب ــه پیش ب
وی خاطرنشــان کــرد: طــی ســالهای 91 
و92 از 27 تــا 33 درصــد رشــد قیمت را 
در محصــوالت لبنــی شــاهد بودیــم کــه 
ــی  ــورم عموم ــش ت ــل آن هــم افزای دلی
ــت  ــی اس ــن در حال ــود. ای ــور ب در کش
ــت  ــا اســتقرار دول ــه در ســال 92 و ب ک
ــه  ــروع ب ــورم ش ــرخ ت ــن ن ــم ای یازده
ــت  ــال 93، قیم ــرد و در س ــش ک کاه
در  درصــد،   15 لبنــی  فرآورده هــای 
ســال 94 و 95 هــم تنهــا 6 درصــد 
افزایــش یافــت کــه بــا توجــه بــه 
ــرخ  ــد، ن ــر 10 درص ــی زی ــورم عموم ت
بســیار خوبــی بــود. در ادامــه نیــز رونــد 
ــود ــته ب ــد و آهس ــیار کن ــی بس افزایش
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ــازار تخم مــرغ بســیار  د ر حــال حاضــر ب
ــف،  ــل مختل ــه د الی ــت و ب ــنج اس متش
گرانــی و کمبــود  آن د ر بــازار وجــود  
بــه  کاال  ایــن  کارتــن  و  د ارد . شــانه 
د ســت مرغــد ار نمی رســد ، د ر حالــی 
باقــی  انبارهــا  د ر  تخم مرغ هــا  کــه 
ــان عرضه شــان برســد .  ــا زم ــد  ت ماند ه ان
د ر ایــن رابطــه رئیــس هیات مد یــره 
اســتان  تخم گــذار  مــرغ  اتحاد یــه 
ــا بیــان اینکــه کارتــن و شــانه  تهــران ب
ــت می شــود ،  ــه ســختی یاف ــرغ ب تخم م
صنعــت  وزیــر  بــه  نامــه ای  گفــت: 
نوشــته ایم و خواســتار رســید گی بــه 
ــور  ــر نبی پ ــد ه ایم. ناص ــاله ش ــن مس ای
بــا بیــان اینکــه بــا وضعیــت ایجاد شــد ه 
ــد  کار  ــه تولی ــازار نهاد ه هــا، اد ام ــرای ب ب
د شــواری اســت، گفــت: قیمــت کارتــن 
و شــانه تخم مــرغ افزایــش چشــمگیری 
ــه شــرط اینکــه  د اشــته اســت، البتــه ب
ــرد .  ــد ا ک ــوالت را پی ــن محص ــوان ای بت
ــن و شــانه د ر  ــا بیــان اینکــه کارت وی ب
ــت،  ــد ه اس ــاب ش ــد ت کمی ــازار به ش ب
ــان  ــن از 700 توم ــت کارت ــزود : قیم اف
 3000 بــه  برابــری   4 افزایــش  بــا 
ــم  ــانه ه ــت ش ــید ه و قیم ــان رس توم
کــه بیــن 60 تــا 100 تومــان بــود ه 
بــه 250 تــا 300 تومــان رســید ه اســت. 
مــرغ  اتحاد یــه  هیات مد یــره  رئیــس 
تخم گــذار اســتان تهــران تصریــح کــرد : 
د ر ایــن راســتا نامــه ای بــه وزیــر صنعت، 
ــام  ــته ایم و اع ــارت نوش ــد ن و تج مع
ایجاد شــد ه  وضعیــت  بــا  کرد ه ایــم 
ــود  را  ــد ی خ ــای تولی ــد  تخم مرغ ه بای
ــم؟  ــه کنی ــته بند ی و عرض ــه بس چگون
ــه د اد ه  ــن نام ــه ای ــی ب ــوز جواب ــا هن ام

ــت. ــد ه اس نش
اعــام  کارخانه هــا  گفــت:  نبی پــور 
می کننــد  مــواد  اولیــه بــرای تولیــد  
کارتــن و شــانه ند ارنــد  و برخــی از 
شــد ه اند .  تعطیــل  نیــز  کارخانه هــا 

وی میانگیــن قیمــت هــر کیلوگــرم 
بیــن  مرغــد اری  د رب  را  تخم مــرغ 
ــرد  و  ــان اعــام ک ــا 7500 توم 7400 ت
ــوه  ــن می ــرغ د ر میاد ی ــع تخم م از توزی
ماننــد   اســتان ها  برخــی  تره بــار  و 
ــر د اد .  ــران خب ــن و ته ــان، قزوی اصفه
ایــن فعــال بخــش خصوصــی افــزود : د ر 
قزویــن هــر شــانه تخم مــرغ بــه قیمــت 
ــزار و  ــران 15 ه ــان، ته ــزار توم 14 ه
600 تومــان تــا 15 هــزار و 700 تومــان 
و اصفهــان 16 هــزار تومــان توزیــع 
می شــود . نبی پــور د ربــاره اینکــه بــا 
ــرف  ــا و مص ــش تقاض ــه افزای ــه ب توج
د ر مهرمــاه آیــا احتمــال مواجــه شــد ن 
ــرغ  ــازار تخم م ــی د ر ب ــوک قیمت ــا ش ب
ــاری  ــا بیم ــر ب ــت: اگ ــود  د ارد ، گف وج
اتفاقــی رخ  مواجــه نباشــیم چنیــن 

نخواهــد  د اد .
کانــون  د بیــرکل  د یگــر  ســوی  از 
ــز  ــران نی ــذار ای ــرغ تخم گ ــری م سراس
ــاب  ــا نای ــرغ ب ــش قیمــت تخم م از افزای
شــد ن کارتــن و شــانه خبــر د اد . فــرزاد  
ــری  ــش 2٫5 براب ــت: افزای ــش گف طاک
ــت منجــر  ــن د ر نهای ــک کارت قیمــت ی
ــد   ــرغ خواه ــت تخم م ــش قیم ــه افزای ب
ــک  ــت ی ــه قیم ــان اینک ــا بی ــد . او ب ش
کارتــن د ر ارد یبهشــت مــاه یــک هــزار و 
ــان  ــزار و 100توم ــا یک ه ــان ت 50 توم
ــر  ــال حاض ــزود : د ر ح ــت، اف ــود ه اس ب
هــزار   2 بــه  کارتــن  یــک  قیمــت 
تومــان رســید ه اســت. د بیــرکل کانــون 
ــا  ــران ب ــذار ای ــرغ تخم گ ــری م سراس
بیــان اینکــه قیمــت حمــل و نقــل نیــز 
ــه  ــون د اران د و مرحل ــاب کامی ــا اعتص ب
افزایــش یافتــه اســت، اد امــه د اد : قیمــت 
حمــل و نقــل د ر بعضــی از مســیرها تــا 
60 د رصــد  نیــز افزایــش د اشــته اســت.

طاکــش بــا بیــان اینکــه متاســفانه 
ــذ  ــاد رات کاغ ــت ص ــود  ممنوعی ــا وج ب
ــرای  ــه ب ــواد  اولی ــود  م ــان کمب همچن

تولیــد  کارتــن و شــانه تخم مــرغ وجــود  
د ارد ، افــزود : د ر گذشــته بــه د لیل ارزش 
باطلــه  کاغذهــای  پاییــن  صاد راتــی 
و تیــراژ بــاالی روزنامه هــا کمبــود ی 
ــا  ــت، ام ــود  ند اش ــاله وج ــن مس د ر ای
ــن  ــاق ای ــاهد  قاچ ــر ش ــال حاض د ر ح
ــه  ــان اینک ــا بی ــتیم. او ب ــول هس محص
تاکنــون اثــرات ممنوعیــت صــاد رات 
ــد ه  ــاس نش ــوزه احس ــن ح ــذ د ر ای کاغ
ــواد   ــر م ــال حاض ــزود : د ر ح ــت، اف اس
اولیــه بــرای تولیــد  شــانه و کارتــن 

تخم مــرغ وجــود  نــد ارد .

تخم مرغ ها برای عرضه د ر بازار با 
مشکل مواجه شد ه اند 

مــرغ  پــرورش  کــه  مرغد ارانــی 
روزهــا  ایــن  د ارنــد   تخم گــذار 
ــوراک  ــه خ ــر از تهی ــی غی د رگیری های
ــه  ــا هفت ــد . ت ــم د ارن ــا ه ــرای مرغ ه ب
گذشــته مشــکات و هزینه هــای ناشــی 
هزینه هــای  و  مــرغ  د ان  گرانــی  از 
ــت،  ــود  د اش ــا وج ــد اری مرغد اری ه نگه
امــا یــک هفتــه ای اســت کــه بــه د الیــل 
کمیــاب  تخم مــرغ  شــانه  مختلــف 
ــرای فرســتاد ن  شــد ه و کار مرغــد اران ب
تخم مرغ هــا بــه بــازار مشــکل شــد ه 
البتــه  تخم مــرغ  شــانه های  اســت. 
ــختی  ــه س ــم ب ــته ه ــه گذش ــا هفت ت
ــش  ــا افزای ــروز ب ــا ام ــد ، ام ــر می آم گی
ــد ه  ــاب ش ــانه ها کمی ــن ش ــا ای قیمت ه
و تخم مرغ هــا بــرای عرضــه د ر بــازار بــا 
مشــکل مواجــه شــد ه اند . امــروز اگــر بــه 
ــه  ــد  مشــکل تهی ــا ســر بزنی مرغد اری ه
ــه  ــد ه و البت ــت د وم ش ــرغ اولوی د ان م
نــه اینکــه نگرانــی از ایــن بابــت وجــود  
ــد اران  ــرای مرغ ــا ب ــد ، ام ــته باش ند اش
ــد   ــذار را د ارن ــرغ تخم گ ــروش م ــه پ ک
ــل  ــی اول تبد ی ــه نگران ــانه ب ــه ش تهی

ــت. ــد ه اس ش
اســت  آمــد ه  وجــود   بــه  شــرایطی 

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
ــیر  ــن ش ــزار ت ــنهاد واردات 25 ه پیش
ــده  ــت داده ش ــه دول ــی ب خشــک صنعت

ــه در حــال بررســی اســت ک
ــه  ــان اینک ــا بی ــریعتمداری ب ــد ش محم
ــازان  ــهدا، جانب ــم ش ــا تقدی ــتان ب لرس
و آزادگان بســیار کارنامــه درخشــانی 
ــاب  ــت های انق ــا سیاس ــی ب در همراه
داشــت:  اظهــار  دارد،  )ره(  امــام  و 
تصمیمــات خــود را در ایــن ســفر وعــده 
می دهیــم کــه پیگیــری خواهیــم کــرد.

بیــکاری و تعطیلــی واحد هــای صنعتــی 
غلــط  سیاســت های  بــه  لرســتان 

ــردد ــی گ ــادی برم اقتص
وی بــا تاکیــد بــر امیــد آفرینــی در 
ــاس و  ــی ی ــر در ملت ــت: اگ ــه گف جامع
ــده و  ــرد کار پیچی ــکل بگی ــدی ش ناامی

می شــود. ســخت 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
ــه جمعیــت بیــکار در لرســتان  اشــاره ب
ــدی  ــای تولی ــی واحد ه ــی برخ و تعطیل
ــته  ــال های گذش ــی س ــتان ط ــن اس ای
گفــت: ایــن امــر بــه دلیــل برخــی 
در  غلــط  اقتصــادی  سیاســت های 

ــت. ــوده اس ــور ب کش

۸ هزار و ۸96 واحد صنعتی جواز 
تاسیس گرفته اند

شــریعتمداری بــا اشــاره توطئه هــای 
ــه  ــت: در 5 ماه ــمن گف ــادی دش اقتص
ــد  ــاد واح ــواز ایج ــال 169 ج اول امس
صنعتــی در لرســتان صــادر شــده اســت 
و ایــن نشــان می دهــد همچنــان امیــد 
ــود  ــی وج ــد صنعت ــیس واح ــرای تاس ب

دارد.
ــدت در  ــن م ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
کشــور 8 هــزار و 896 واحــد جــواز 

ــن  ــت: در ای ــد، گف ــه ان ــیس گرفت تاس
راســتا بــه لحــاظ تعــداد و میــزان 
رشــد  درصــد   20 گــذاری  ســرمایه 

ــم. ــته ای داش

ایمیدرو و ایدرو موظف به سرمایه 
گذاری در لرستان هستند

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اشــاره 
ــرای  ــرداری ب ــره ب ــه به ــدور پروان ــه ص ب
41 واحــد صنعتــی در لرســتان طــی 
امســال گفــت: ایمیــدرو و ایــدرو موظــف 
بــه ســرمایه گــذاری در لرســتان هســتند.

نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از 
مشکات صنعت کشور است

ــی  ــه یک ــان اینک ــا بی ــریعتمداری ب ش
نحــوه  کشــور  صنعــت  مشــکات  از 
ــزوده اســت،  ــر ارزش اف ــات ب اخــذ مالی
ــر  ــن ام ــوه ای ــه ق ــرد: در س ــح ک تصری
ــن  ــه ای ــتور کار اســت و اصاحی در دس
قاتــون بایــد در مجلــس مصــوب شــود.

وی بــا اشــاره بــه مشــکات حــوزه 
ــی  ــای صنعت ــی واحد ه ــن اجتماع تامی
پــروژه  مشــکات  گفــت:  لرســتان 
ــد. ــد ش ــری خواه ــیمان دورود پیگی س

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
ــی  ــتاد مل ــه س ــه جلس ــر اینک ــد ب تاکی
کــرد،  خواهیــم  برگــزار  را  تســهیل 
گفــت: در ایــن جلســه در مــورد فــاز 4 
ــاری آن  ــکات ج ــیمان دورود و مش س
ــت. ــد گرف ــورت خواه ــژه ای ص کار وی

ــری  ــه پیگی ــاره ب ــا اش ــریعتمداری ب ش
در شــورای پــول و اعتبــار بــرای تامیــن 
اعتبــار فــاز 4 ســیمان دورود گفــت: 
دورود  فارســیت  ســیمان  همچنیــن 
ــد  ــه بای ــوده ک ــکاتی ب ــز دارای مش نی
بــه طــور حتــم تعریــف جدیــدی بــرای 

مرغدارانبهدنبالشانهتخممرغ

کــه کارتــن و شــانه تخم مــرغ بــه 
مرغــد ار  و  می شــود   یافــت  ســختی 
بــرای  تخم مــرغ  شــانه  د نبــال  بــه 
ــازار اســت.  ــه ب ــروش کاال ب عرضــه و ف
ــرای  ــد ه ب ــای د پوش ــون تخم مرغ ه اکن
شــانه و کارتــن تخم مــرغ د ر انبارهــا 
معطــل ماند ه انــد . بــه هــر صــورت 
د الیــل  تخم مــرغ  قیمــت  افزایــش 
ــت و  ــش قیم ــه افزای ــی د ارد  ک مختلف
ــش تقاضــا  ــانه، افزای ــن و ش ــود  کارت نب
ــه آن  ــرغ از جمل ــوراک م ــت خ و قیم
اســت. هزینه هــای نگهــد اری مــرغ، 
تخم گــذار  چــه  و  گوشــتی  چــه 
بســیار افزایــش یافتــه اســت. بســیاری 
خــوراک  تامیــن  د ر  مرغد اری هــا  از 
د یگــر  بســیاری  و  واماند ه انــد   مــرغ 
ــرق  ــای آب و ب ــد ه هزینه ه ــم از عه ه
برنیامد ه انــد   خــود   مرغد اری هــای 
و همیــن عوامــل موجــب تعطیلــی 
مرغد اری هــا شــد ه اســت. مرغــد اران 
بســیار  ســختی های  و  زحمــات  بــا 

تامیــن  را  مرغــد اری  هزینه هــای 
تخم مــرغ  بتواننــد   تــا  می کننــد  
تولید شــد ه را بــه بــازار عرضــه کننــد  و 
بــه فــروش برســانند  تــا شــاید  بخشــی 
از ایــن هزینه هــا جبــران شــود  کــه 
ــن  ــذ کارت ــود  کاغ ــل نب ــه د لی ــروز ب ام
ــن  ــد ه و ای ــران ش ــرغ گ ــانه تخم م و ش
قشــر بــرای فــروش تخم مرغ هــا بــه 

خورد ه انــد . مشــکل 

وضعیــت مــرغ و تخم مــرغ وضعیــت 
ــت  ــر مد یری ــه اگ ــت ک ــفته ای اس آش
نمی تــوان  باشــد   ند اشــته  د رســت 
آینــد ه خوبــی بــرای آن پیش بینــی 
تهیــه  بــرای  مرغــد اران  کــرد . 
هزینه هــای  و  زحمــات  تخم مــرغ 
کــه  می شــوند   متحمــل  ســنگینی 
ــد ن  ــاب ش ــی و نای ــر گران ــرار ب ــر ق اگ
ــد   ــم باش ــرغ ه ــانه تخم م ــن و ش کارت
ــی  ــه راه باق ــرای اد ام ــد ی ب ــر امی د یگ
ــیاری از  ــه بس ــور ک ــد . همان ط نمی مان

ــای  ــد ه هزینه ه ــز از عه ــا نی مرغد اری ه
و  گوشــتی  مرغ هــای  سرســام آور 
تخم گــذار برنیامد ه انــد  و عطــای کار 
ــوان  ــه عن ــه لقــای آن بخشــید ند . ب را ب
ــرار  ــم تک ــاز ه ــه ب ــن اتحاد ی ــس ای رئی
می کنــم وضعیــت مــرغ و تخم مــرغ 
بســیار آشــفته اســت و اگــر فکــری 
افزایــش  جلــوی  نمی تــوان  نشــود ، 

گرفــت. را  قیمت هــا 
ــه  د ر حــال حاضــر هــم قیمت هــا روزان
ــار  ــوان د ر انتظ ــد  و نمی ت ــر می کن تغیی
مانــد  تــا مــرغ و تخم مــرغ هــم از 
ــر  ــود . اگ ــذف ش ــا ح ــفره خانواد ه ه س
ــانه  ــن و ش ــازار کارت ــه ب ــای د الالن ب پ
جلــوی  بایــد   شــد ه  بــاز  تخم مــرغ 
چراکــه  گرفــت،  را  آنهــا  فعالیــت 
ــم  ــا د الالن خــوراک د ام ه ــد اران ب مرغ
ــن  ــا ای ــه ب ــی مقابل ــد  و توانای د رگیرن
همــه مشــکات را ند ارنــد . افزایــش 
ــر  ــه و… کم ــات و بیم ــا و مالی هزینه ه

ــت ــرد ه اس ــم ک ــد اران را خ مرغ

منبع: کسب و کار

بررسیواردات۲۵هزارتنشیرخشک

و  کــرد  اشــاره 
گفــت: بــرای تکمیــل 

آن منابــع قابــل ماحظــه 
ای نیــاز اســت؛ 100 میلیــارد 

ــی  ــاز مال ــک نی ــه بان ــاز دارد ک نی
ــر  ــه ه ــا ب ــد ام ــی کن ــن م آن را تامی

مشــارکت  جلــب  بــرای  بایــد  روی 
ســرمایه گــذار دیگــری نیــز اقــدام 

ــد. کن
کارخانــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
داروســازی بایــر افــاک کــه از مفاخــر 
بازدیــد  را  اســت  دارویــی  صنعــت 
ــه  ــن کارخان ــرد: ای ــح ک ــم، تصری کردی
تولیــد داروهــای دامــی در کیفیــت 
تولیــد  فــاز  دارد؛  را  عالــی  بســیار 
ــورده  ــد خ ــز کلی ــانی آن نی داروی انس
ــا  ــته اســت ام ــی داش و پیشــرفت خوب
نیــاز بــه کمــک مالــی دارد کــه در 
ایــن رابطــه بــا بانــک صنعــت و معــدن 
ــت. ــده اس ــاز ش ــی آغ ــکاری خوب هم

وزیــر صنعــت، معــدن 
از  بازدیــد  بــه  تجــارت  و 
یــک واحــد تولیــد آب معدنــی و 
پریفــرم اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: 
واحدهــای  و  ســازها  پریفــرم  برخــی 
دچــار  کشــور  »پــت«  بــه  نیازمنــد 
ــت در  ــا برداشــتن رقاب ــد، ب مشــکل بودن
ــی  ــم م ــی فراه ــرایط مطلوب ــورس ش ب
شــود کــه خریــداران واقعــی ایــن عنصــر 
شــیمیایی و مــواد اولیــه پتروشــیمی 
ــورس  ــا قیمــت ب ــد و ب ــورس بیاین ــه ب ب
ــول  ــده، محص ــد کنن ــای تولی از واحده

ــد. ــن کنن ــاز را تامی ــورد نی م
شــریعتمداری ادامــه داد: رانتــی در ایــن 
ــن  ــه از بی ــود ک ــده ب ــاد ش ــش ایج بخ
رفتــه و واحدهــای تولیــدی از بهــره ایــن 

تصمیــم بهــره منــد مــی شــوند

منبع:اکو فارس
ــیم. ــته باش ــد داش ــن واح ای

ــداز  ــه تدویــن چشــم ان ــا اشــاره ب وی ب
حــوزه صنعــت و معــدن لرســتان اظهــار 
داشــت: در مــورد فــوالد ازنــا نیــز بانــک 
ــهیات الزم  ــه تس ــده داده ک ــل وع عام
ــد  ــاص ده ــد را اختص ــن واح ــرای ای ب
ــه حجــم کار، ایــن واحــد  ــا توجــه ب و ب

نیازمنــد یــک شــریک جدیــد اســت.

اختصاص 5۸ میلیارد اعتبار ریالی 
و 6 میلیارد تسهیات ارزی به »بایر 

افاک«
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
ــر  ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــن ب همچنی
افــاک یــک شــرکت امیــد بخــش 
اســت و کار عظیمــی در آن صــورت 
ــتا  ــن راس ــت: در ای ــت، گف ــه اس گرفت
58 میلیــارد اعتبــار ریالــی و 6 میلیــارد 
ــرای  ــن واحــد ب دالر تســهیات ارزی ای
پرداخــت  آن  انســانی  فــاز  اجــرای 

ــد. ــد ش خواه
شــریعتمداری بــا اشــاره بــه کلنــگ 
ــت: در  ــا گف ــفید ازن ــیمان س ــی س زن
مــورد فــوالد چــدن نیــز پیگیــری الزم 
بــرای تامیــن ســفارش ایــن واحــد 

ــت. ــد گرف ــورت خواه ص
ــا  ــی ســخنان خــود ب وی در بخــش پایان
اشــاره بــه توقــف خــروج شــیر صنعتــی از 
کشــور بــرای کمــک بــه دامــداران گفــت: 
واردات 25 هــزار  پیشــنهاد  همچنیــن 
تــن شیرخشــک صنعتــی بــه دولــت داده 

شــده کــه در حــال بررســی اســت.

رانت معامات حوزه مواد پتروشیمی 
از بین رفته است

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
رقابــت  برداشــته شــدن  بــا  گفــت: 
هــا در معامــات بــورس محصــوالت 
ــش از  ــن بخ ــای ای ــیمی، رانت ه پتروش

ــت. ــه اس ــن رفت بی
ــنبه  ــر دوش ــریعتمداری عص ــد ش محم
در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه 
ــی در  ــرح صنعت ــن ط ــد از چندی بازدی
ــد  ــک واح ــت: از ی ــا گف ــتان ازن شهرس
بازدیــدی  منیزیــم  شــمش  تولیــد 
ــدی  ــت جدی ــه در آن ظرفی ــتیم ک داش
ــم از  ــد منیزی ــت؛ تولی ــده اس ــاد ش ایج

ــت. ــور اس ــای کش نیازه
وی بــا بیــان اینکــه واحــد مذکــور بــرای 
تولیــد محصــول خــود هیــچ وابســتگی 
بــه خــارج از کشــور نــدارد و مــواد اولیــه 
خــود را نیــز از معــادن ازنــا تامیــن 
ــدام  ــن اق ــرد: ای ــح ک ــد، تصری ــی کن م
ــت،  ــی اس ــاد مقاومت ــق اقتص از مصادی
بــدون ارز بــری و بــدون نیــاز خارجــی.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت یــادآور 
منیزیــم  شــمش  از  بخشــی  شــد: 
ــع  ــن واحــد در داخــل توزی ــدی ای تولی
مــی شــود و بقیــه آن نیــز صــادر مــی 
شــود، در واقــع ایــن واحــد، یــک واحــد 

ــت. ــور اس ــادرات مح ــدی ص تولی
ــا  ــوالد ازن ــه ف ــه کارخان شــریعتمداری ب
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ــت  ــه در پرداخ ــی ک ــک های ــا بان ــت: ب ــام گف ــتاندار ای اس
ــه موقــع  ــه مرغــداران کــم کاری مــی کننــد و ب تســهیات ب
اعتبــار مصــوب را پرداخــت نمــی کننــد برخــورد مــی شــود

قاســم ســلیمانی دشــتکی روز شــنبه در نشســت رفــع 
مشــکات مرغــداران اظهــار داشــت: بــرای اعطــای تســهیات 
بــه مرغــداران مذاکــرات الزم صــورت گرفتــه و طــرح توجیهــی 

نیــز مصــوب شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح بــرای پرداخــت تســهیات بــه 
ــا وجــود معرفــی طــرح  بانــک معرفــی شــده اســت، افــزود: ب
ــه بانــک هــای عامــل نســبت بــه پرداخــت ایــن تســهیات  ب
کــم کاری شــده و مشــکاتی را بــه دنبــال داشــته اســت کــه 
بــا چنیــن اتفاقاتــی برخــورد قانونــی و اجــازه ایــن گونــه کــم 

کاری هــا را نخواهــم داد.

تولیدواکسنpprدرکشوربهصرفهنیست
ــور  ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
گفــت: واکســنppr بــه خاطــر اینکــه 
عمــر و مانــدگاری آن در کشــور کوتاه 

اســت تولیــدش بــه صرفــه نیســت.
وزیــر  معــاون  رفیعی پــور  علیرضــا 
ــازمان  ــس س ــاورزی و رئی ــاد کش جه
بــا  رابطــه  در  کشــو،  دامپزشــکی 
نشــخوارکنندگان  دامــی  طاعــون 
کوچــک اظهــار کــرد: طاعــون دامــی 
یــک بیمــاری اســت کــه اجــاس 
بــرای همیــن  بلژیــک  جهانــی در 
 ppr نشــخوارکنندگان کوچــک یــا

ــد. ــزار ش برگ
ــه  ــاری اســت ک ــن بیم ــزود: ای وی اف
آن  بــا  دنیــا  کشــور   76 از  بیــش 
ــر  ــال حاض ــتند و در ح ــر هس درگی
جامعــه جهانــی بــه ایــن نتیجــه 
ــی آن  ــه کن ــرای ریش ــه ب ــیده ک رس

کنــد. ورود 
ــور در ادامــه تصریــح کــرد:  رفیعــی پ
در اجــاس بلژیــک هــم ایــن موضــوع 
ــا 2030  ــرر شــد ت مطــرح شــد و مق
ایــن بیمــاری در ایــن کشــورها ریشــه 

کــن شــود.
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور با 
اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه کشــور مــا 

ــوده اســت،  ــه پیشــرو ب ــن زمین در ای
ــی را  ــا برنامه های ــرد: م خاطرنشــان ک
ــم و  ــروع کردی ــش ش ــال پی از ده س
ــر هســتیم  ــر جلوت از کشــورهای دیگ
ســال  تــا  می کنیــم  پیش بینــی  و 
ــا  ــور م ــاری در کش ــن بیم 2025 ای

ریشــه کــن شــود.
ــال های گذشــته  ــزود:  طــی س وی اف
بــا روش واکسیناســیون دام هایــی کــه 
ــد  ــرار دارن ــن بیمــاری ق ــون ای در کان
ــم.  ــان کرده ای ــان را درم ــد طالق مانن
شــعاع  گذشــته  ســال های  طــی 
عملیاتــی را توســعه دادیــم و دام هــای 
شهرســتان ها و اســتان های مــرزی 
بــا تراکــم بــاالی دام را در دســتور کار 

ــم. قــرار دادی
رفیعــی پــور در ادامــه خاطرنشــان 
بــه  ســال   5 مــدت  طــی  کــرد: 
تنهــا  کــه  می رســیم  مرحلــه ای 
و  بره هــا  یعنــی  دام هــا  متولدیــن 
ــم  ــیون خواهی ــا را واکسیناس بزغاله ه
ــده  ــال آین ــا 5 س ــی 3 ت ــرد و ط ک
واکسیناســیون  بــدون  می توانیــم 
ــاری  ــن بیم ــدن ای ــن ش ــه ک از ریش

مطمئــن شــویم.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــی پ رفیع

میــزان کانون هــای درگیــر طــی ایــن 
ــرد:  ــح ک ــده، تصری ــر ش ــال ها کمت س
ــون بیمــاری طــی ســال  ــزارش کان گ
ــش از  ــال 97 بی ــل س 95 و 96 و اوای

ــته اســت. ــش داش 75 درصــد کاه
وی افــزود: در طالقــان واکسیناســیون 
در حــال انجــام اســت و ایــن بیمــاری 
تنهــا از طریــق واکســن قابــل درمــان 
و پیشــگیری اســت. واکسیناســیون 
بســیار موثــر اســت و بــه محــض 
انجــام آن، گلــه در شــرایط نرمــال 

قــرار می گیــرد.
ــور  ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
در خصــوص تولیــد واکســن ایــن 
بیمــاری تصریــح کــرد: ایــن واکســن 
ــدگاری  ــر و مان ــه عم ــر اینک ــه خاط ب
ــدش  ــاه اســت تولی آن در کشــور کوت
ــم  ــد ه ــا تولی ــت ام ــه نیس ــه صرف ب
هــم  وارد  آن  کنــار  در  و  داریــم 

. می کنیــم
وی اظهــار امیــدواری کــرد: بــا تــاش 
واکســن ســازهای کشــور بتوانیــم 
واکســنی بــا عمــر و مانــدگاری بیشــتر 
تولیــد کنیــم تــا نیــازی بــه واردات آن 

نداشــته باشــیم

ــن  ــد و گران تری ــزان تولی ــن می کمتری
هزینــه تولیــد در جهــان بــه تولیــد 
خــوراک ترکیبــی در آفریقــا و خاورمیانه 
اختصــاص دارد کــه ایــن مســئله بیشــتر 
ــه دلیــل تولیــد ناکافــی، عــدم ادغــام  ب
ــیخته  ــم گس ــت از ه ــرکت ها و صنع ش

ــوده اســت. ب
ــه  ــکا موســوم ب ــای آمری شــورای دانه ه
ــارکت  ــا مش ــرکای آن ب USGC و ش
دو حامــی مالــی، در حــال ســاخت 
ــدی در  مرکــز آمــوزش منطقــه ای جدی
تونــس هســتند؛ میــزان هزینه هــای 
صــرف شــده در ایــن پــروژه در مجمــوع 
1.9 میلیــون دالر بــوده اســت و هدف از 
ــه آموزش هــای  ســاخت ایــن مرکــز ارائ
الزم در زمینــه تولیــد خــوراک و بهبــود 
تغذیــه دام در بخــش صنعــت ایــن 

ــوده اســت. ــه ب منطق
خــوراک  تولیــد  منطقــه ای  مرکــز 
آفریقــا و خاورمیانــه قــرار اســت در 
ــت  ــی زراع ــتیتوی مل ــس و در انس تون
 USGC ایــن کشــور دایــر شــود؛ 
ــن  ــا ای ــترده ب ــور گس ــه ط ــر ب پیش ت
ــه در  ــود ک ــرده ب ــکاری ک انســتیتو هم
ــدا، 10  ــن همکاری هــا در ابت ــان ای جری
ــه ای صنعــت  ــراد حرف ــر از اف ــا 15 نف ت
خــوراک تونــس در یــک دوره آموزشــی 
دو هفتــه ای کــه بــا مشــارکت دانشــگاه 
ایالــت آیــووا و انســتیتوی دانه هــای 
برگــزار  آمریــکا  شــمالی  ایالت هــای 
می گردیــد شــرکت کردنــد. گفتنــی 
ــده  ــروه آموزش دی ــن گ ــه ای ــت ک اس
ــود را  ــای خ ــات و آموخته ه ــز تجربی نی
بــه 80 تــا 100 تــن از افــراد حرفــه ای 
دیگــر فعــال در ایــن صنعــت نیــز 

آمــوزش خواهنــد داد.
 ،)Kurt Shultz( شــولتز  کــورت 
مدیــر ارشــد اســتراتژی های جهانــی 
»این کــه  می گویــد:   USGC
ــی مشــکات را در ســه  ــم تمام بخواهی
ســال حــل کنیــم، کاری ســخت اســت. 
ــن  ــر ای ــا ب ــی م ــز اصل ــع تمرک در واق
ــا و  ــم آفریق ــه بتوانی ــت ک ــئله اس مس
خاورمیانــه را در مســیری پویــا و رو بــه 

ــم.« ــرار دهی ــد ق رش

در ابتــدای کار شــورای USGC بــرای 
رشــد صنعــت خــوراک در تونــس از 
وزارت امــور خارجــه آمریــکا کمــک 
هزینــه ای 600 هــزار دالری را دریافــت 
کــرد؛ در بهــار ســال جــاری نیــز، ایــن 
شــورا بــرای بــار دیگــر مبلغــی معــادل 
امــور  وزارت  از  را  دالر  میلیــون   1.3
خارجــه آمریــکا دریافــت کــرد تــا بتواند 
کاس هــا و دوره هــای آموزشــی خــود را 
ــه و  ــی، خاورمیان ــور آفریقای در 10 کش
شــرق آفریقــا گســترش دهــد. گفتنــی 
ــرای  ــه ب ــک هزین ــن کم ــه ای ــت ک اس
مــدت ســه ســال پرداخــت شــده اســت.

ــروژه،  ــن پ ــاره ای ــه درب ــولتز در ادام ش
ــروژه عــاوه  ــن پ ــه ای ــار داشــت ک اظه
بــر آمــوزش بــه آســیاب کننــدگان 
خــوراک، بــه رقابــت صادرکننــدگان 
ــر  ــای تقطی ــه ذرت، دانه ه ــی ک آمریکای
ــم  ــو می فروشــند ه خشــک شــده و ج

کمــک می کنــد.
وی در ادامــه گفــت: »در واقــع ایــن 
ــرای  ــرد ب پــروژه یــک معاملــه دو ســر ب
دو طــرف اســت؛ از طرفــی مــا بــه 
ــم  ــک می کنی ــی کم ــداران آفریقای مرغ
تــا تولیــد خــود را بهبــود ببخشــند و این 
کار بــه نفــع آن هــا خواهد بــود و از طرف 
ــه  ــز ب ــی نی ــاورزان آمریکای ــر کش دیگ
ــرای آن هــا  دلیــل این کــه آفریقایی هــا ب
مشــتریان خوبــی هســتند و بــازار رو بــه 
رشــدی خواهنــد داشــت ســود خواهنــد 
کــرد. او خاطــر نشــان کــرد کــه مــا در 
ــن ذرت  ــون ت ــادرات 10 میلی ــال ص ح
ــن  ــه ای ــده ب ــر خشــک ش ــه تقطی و دان
منطقــه هســتیم و تــاش می کنیــم 
تــا بــا رشــد آن هــا، تولیدکننــدگان 

ــد«. ــد کنن ــز رش ــی نی آمریکای
موقعیت های مثبت آموزش

کــورت شــولتز هــم چنیــن دربــاره 
ــت  ــرار اس ــه ق ــی ک ــای آموزش دوره ه
در تونــس برگــزار شــود اظهــار داشــت: 
تــا 15 شــرکت  انتخــاب 10  بــرای 
ــی،  ــن دوره آموزش ــه در ای ــده اولی کنن
ابتــدا بایــد همــه افــراد متقاضــی و 
ــه ای  ــک کاس 5 هفت ــد در ی عاقه من
آنایــن شــرکت کننــد او در ادامــه 

ــای  ــووا ابزاره ــگاه آی ــه دانش ــت ک گف
دوره  ایــن  برگــزاری  بــرای  را  الزم 
آمــاده کــرده اســت و ایــن کاس هــا بــه 
ــه  ــی ترجم ــوی و عرب ــای فرانس زبان ه

ند. شــده ا
ــث  ــن کار باع ــت: »ای ــه گف وی در ادام
ــوراک  ــت خ ــه واژگان صنع ــود ک می ش
در میــان شــرکت کنندگان اســتاندارد 
شــود؛ هــم چنیــن شــولتز خاطــر نشــان 
کــرد کــه در ایــن دوره نه تنهــا افــرادی 
ــی  ــه خوب ــزار کار ب ــا اب ــه ب ــه ای ک حرف
آشــنا هســتند حضــور دارنــد بلکــه 
ــه  ــش زمین ــه پی ــز ک ــر نی ــده ای دیگ ع
مناســب بــرای یادگیــری و فعالیــت 
ــور  ــز حض ــد نی ــت را دارن ــن صنع در ای

ــت«. ــد داش خواهن
ــاره  ــه درب ــد در ادام ــر ارش ــن مدی  ای
ایــن کاس هــای آموزشــی گفــت: پــس 
از برگــزاری دوره هــای ابتدایــی ایــن 
کاس هــا، افــراد منتخــب ایــن دوره 
در کاس هــای آمــوزش دو هفتــه ای 
ــای  ــتیتوی دانه ه ــووا و انس ــگاه آی دانش
ــکا شــرکت  ایالت هــای شــمالی در آمری
ایــن  مخاطبیــن  کــه  می کننــد 
ــه، آســیاب  کاس هــا متخصصیــن تغذی
کننــدگان خــوراک و تولیدکننــدگان 
گاوهــای  شــیری،  گاوهــای  طیــور، 
گوشــتی و پرورش دهنــدگان آبزیــان 

ــتند. هس
شــولتز در ادامــه اظهــار داشــت: »ایــن 
شــرکت کنندگان ایــن امــکان را بــه 
ــن  ــده ای ــم آین ــا بتوانی ــد ت ــا می دهن م
پیش بینــی  تونــس  در  را  برنامه هــا 
کنیــم. او گفــت: مــا امیدواریــم تــا 
در  را  کارهایمــان  نمونــه  بتوانیــم 
کاس هــای مختلــف و بــر اســاس نیــاز 
ــاره  ــن وی اش ــم چنی ــم؛ ه ــه کنی ارائ
ــن  ــد ای ــا در رون ــه م ــه چنانچ ــرد ک ک
پــروژه آموزشــی نیــاز بــه حمایــت 
متخصصــان خــارج از کشــور داشــته 
بــرای  آن هــا  از  می توانیــم  باشــیم، 
آمــوزش دادن در ایــن کاس هــا دعــوت 

ــم.« کنی
کــه  اســت  معتقــد  کــورت شــولتز 
آمــوزش دادن از طریــق ایــن مرکــز 

می توانــد ارزان تــر و ســریع تر باشــد 
هــر  می توانــد   USGC کــه  چــرا 
ســاله 15 دانشــجو را بــرای آمــوزش بــه 
ایــاالت متحــده بیــاورد و امیــدوار اســت 
کــه در ســه ســال آینــده 400 تــا 500 

ــد. ــوزش ده ــجو را آم دانش
او در ادامــه ابــراز امیــدواری کــرده 
کــه  »امیدواریــم  داشــت:  اذعــان  و 
ــه  ــا ب ــن دوره ه ــان ای ــم دی پای بتوانی
ــدا  ــت پی ــوان دس ــه ای و ج ــراد حرف اف
کنیــم، افــرادی کــه بتواننــد کار خــود را 
در کارخانه هــای آســیاب خــوراک آغــاز 
کننــد. وی گفــت: مــا آموزشــی اساســی 
ــود و  ــم نم ــم خواهی ــه ای را فراه و پای
ــه  ــوراک را ب ــد خ ــا از تولی ــش آن ه دان

حــد اســتاندارد می رســانیم«.
بعــد  اســت کــه  امیــدوار   USGC
آموزش هــای  مرکــز  ســال،  ســه  از 
ــه طــور مســتقل و  ــد ب ــه ای بتوان منطق
ــه کار  ــکا ب ــه کمــک آمری ــدون نیــاز ب ب

ــد. ــه ده ــود ادام خ
ــورد  ــز م ــن مرک ــه در ای ــی ک موضوعات
بررســی قــرار می گیــرد کنتــرل کیفیــت، 
کیفیــت خــوراک، انبــار کــردن دانــه 
ــت  ــکات اس ــائل و مش ــت مس و مدیری
و شــامل تمامــی جنبه هــای ســاخت 

خــوراک و کیفیــت دانــه می شــود.
صنعت حال حاضر خوراک تونس

تونــس صنعــت خــوراک ایــده آلــی دارد 
و می توانــد آن را در منطقــه بــه خوبــی 
بــه نمایــش بگــذارد زیــرا صنعــت ایــن 
ــه ای از حــد وســط اســت؛  کشــور نمون
یعنــی نســبت بــه دیگــر کشــورهای در 
ــر و نســبت  ــه باالت حــال توســعه منطق
ــا  ــکا و اروپ ــوراک آمری ــت خ ــه صنع ب

ــت. ــر اس پایین ت
موقعیــت  دربــاره  شــولتز  کــورت 
مناســب صنعــت خــوراک تونــس اظهــار 
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــت: »کش داش
در منطقــه می تواننــد بــا خــود بگوینــد 
کــه تونــس ایــن کار را در 15 ســال 
ــن  ــم ای ــا چطــور می توانی انجــام داد؛ م
کار را انجــام دهیــم؟ امــا مــا امیدواریــم 
کــه بتوانیــم بهبــود صنعــت خــوراک را 
در شــرق و غــرب آفریقــا آغــاز کنیــم«.

تونــس و مراکــش که دو کشــور شــمالی 
آفریقــا هســتند کشــورهایی بســیار 
پیچیــده ای هســتند امــا مصــر، لیبــی و 
الجزایــر از نظــر مقیــاس و مؤثــر بــودن 
ــش  ــس و مراک ــر از تون ــد پایین ت تولی

ــد. ــرار دارن ق
بنــا بــر گــزارش USGC: »کشــورهای 
ــعه  ــن از توس ــوزش گرفت ــا آم ــر ب دیگ
می تواننــد  تونــس،  خــوراک  بخــش 
ــرای  ــی را ب ــیار مثبت ــای بس موقعیت ه
افزایــش رشــد و بهبــود تولیــد خــوراک 

ــد«. ــم کنن خــود فراه
تونــس در فرموالســیون خــوراک طیــور 
خــود، بیشــتر از ذرت و ســویا اســتفاده 
می کنــد و گاهــی نیــز آن هــا را بــا 
دانه هــای تقطیــر خشــک شــده، گنــدم 
ــر  ــد. ب ــراه می کن ــی هم ــوی محل و ج
اســاس مطالعــه ای کــه شــرکت آلتــک 
ــوراک  ــت خ ــال 2018 روی صنع در س
ــن کشــور انجــام داده اســت، کشــور  ای
تونــس 350 کارخانــه آســیاب خــوراک 
دارد کــه هــر ســال 2.778 میلیــون تــن 
ــن  ــی از ای ــاً نیم ــد و تقریب ــد دارن تولی
ــتفاده  ــور اس ــت طی ــدات در صنع تولی

می شــود.
خــوراک،  کارخانــه  چهــار  تــا  ســه 
بخــش عمــده ای از خــوراک تجــاری 
ــی  ــد. یک ــد می کنن ــور را تولی ــن کش ای
گــروپ  پولینــا  شــرکت ها  ایــن  از 
کــه  اســت   )Poulina Group(
بزرگ تریــن گــروه تولیــدی خــوراک 
ــوراک  ــن خ ــه 65000 ت ــت و ماهان اس

می کنــد. تولیــد 
کارخانه هــا  ایــن  دربــاره  شــولتز 
کارخانــه   4-3 »ایــن  می گویــد: 
مســاحت بزرگــی دارنــد و ادغــام شــده 
هســتند. ایــن کارخانه هــا می تواننــد 
از طریــق زنجیــره ادغــام بــه بهــره وری 
برســند و ســود ببرنــد و بدیــن صــورت 
ــل  ــه ای عم ــر از کارخان ــیار رقابتی ت بس
خواهنــد کــرد کــه تنهــا تولیــد کننــده 
خــوراک اســت. ایــن یــک حقیقــت 
ــه  ــت ب ــا صنع ــن روزه ــه ای ــت ک اس

ــی رود«. ــش م ــام پی ــوی ادغ س
آلتــک،  تحقیقاتــی  گــزارش  طبــق 

تمامــی مناطــق آفریقــا شــاهد رشــدی 
ســال  پنــج  در  و  بوده انــد  ســریع 
گذشــته، میــزان تولیــد در ایــن منطقــه 
ــش داشــته اســت و از  29 درصــد افزای
ــون  ــه 39.1 میلی ــن ب ــون ت 30.3 میلی
تــن رســیده اســت کــه ایــن میــزان از 
ــی )13.1 درصــد(  متوســط رشــد جهان
باالتــر بــوده اســت. طبــق ایــن پژوهش، 
ــرخ  ــن ن ــن منطقــه همچنیــن باالتری ای
خــوراک را بــرای خــوک، مرغ هــای 
گوشــتی و مرغ هــای تخم گــذار دارد.

USGC اظهــار داشــته کــه رایج تریــن 
تولیــد  بهبــود  بــرای  محدودیت هــا 
خــوراک در ایــن منطقــه، قیمــت بــاالی 
دانــه، کیفیــت پاییــن مــواد اولیــه، 
نبــود  و  نامناســب  انســانی  نیــروی 

امکانــات دقیــق و مناســب اســت.
آفریقــای شــمالی بــرای صنعــت طیــور 
خــود بــه واردات خــوراک وابســته اســت 
و بیــش از 16 میلیــون تــن ذرت در 
ســال وارد می کنــد کــه 80 درصــد آن 

ــود. ــتفاده می ش ــور اس ــت طی در صنع
بــازار   2015 میــادی  ســال  در   
خــوراک ترکیبــی در خاورمیانــه ارزشــی 
ــار  ــارد دالری داشــت و انتظ 34.7 میلی
مــی رود کــه تــا ســال 2020 ایــن رقــم 
ــد  ــد. رش ــارد دالر برس ــه 37.4 میلی ب
ــه بیشــتر در مصــرف گوشــت  خاورمیان

ــت. ــوده اس ــت دام ب ــعه صنع و توس
ســاختارهای متفــاوت مقــررات، اقتصــاد 
ــی و  ــای عملیات ــش هزینه ه ــرار، افزای ف
ــی،  ــام اساس ــواد خ ــه م ــش هزین افزای
ــت مواجــه  ــا محدودی ــن صنعــت را ب ای

کــرده اســت.
مراکــز  کــردن  دایــر  بــا   USGC
ــن  ــر در ای ــای دیگ ــی و تاش ه آموزش
زمینــه امیــدوار اســت تــا بــازار صــادرات 
را بــرای آمریــکا بهبــود ببخشــد. در 
 10 متحــده  ایــاالت   ،2017 ســال 
میلیــون تــن ذرت، ســورگوم و مشــتقات 
ــرده  ــادر ک ــه ص ــن منطق ــه ای ذرت را ب
 ،USGC اســت و بنــا بــر ارزیابی هــای
ــیل  ــه، پتانس ــن منطق ــه ای ــادرات ب ص
ــه  ــده ب ــه در 10 ســال آین آن را دارد ک

ــد. ــن برس ــون ت ــش از 14 میلی بی
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ــن  ــد در ســریع تری ــا بای ــک ه ــد کــرد: بان ــام تاکی اســتاندار ای
ــوب  ــای مص ــرح ه ــت وام ط ــه پرداخ ــبت ب ــن نس ــان ممک زم
شــده اقــدام کننــد در غیــر ایــن صــورت موضــوع را بــا مــردم و 

ــان خواهــم گذاشــت. ــا در می رســانه ه
ســلیمانی دشــتکی اضافــه کــرد: اســتان ایــام بــا وجــود تعــداد 
ــاد مرغــداری از وجــود کشــتارگاه اســتاندارد محــروم  بســیار زی
اســت و تــاش داریــم از طریــق اتحادیــه مرغــداران نســبت بــه 

ایجــاد یــک کشــتارگاه اقــدام کنیــم.
وی یــادآور شــد: بــا مذاکــرات متعــدد بــا مرکــز و اخــذ موافقــت 
ــدام شــده و در  ــن واحــد اق ــه ای ــرای اعطــای وام ب هــای الزم ب
حــال حاضــر بانــک عامــل نســبت بــه پرداخــت وام ایــن واحــد 
کــم کاری مــی کنــد و ایــن در شــرایطی اســت کــه مرغــداران 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــود ب ــدات خ ــتار تولی ــروش و کش ــرای ف ب

هســتند.
اســتاندار ایــام تاکیــد کــرد: مرغــداران هزینــه هــای زیــادی از 
جملــه حمــل و نقــل و دیگــر مــوارد را بــرای کشــتار مــرغ هــای 
زنــده خــود متحمــل مــی شــوند کــه ایــن امــر بــا وجــود تولیــد 

بــاالی مــرغ در اســتان شایســته نیســت.
ســاالنه 51 هــزار و 500 تــن تولیــد گوشــت مــرغ در 400 واحــد 

مــرغ داری ایــام تولیــد مــی شــود.
ــوان  ــتان ای ــع در شهرس ــت واق ــرغ مانش ــپید م ــتارگاه س کش
اواخــر ســال گذشــته بــه علــت مشــکات مالــی بعــد از 13 ســال 
فعالیــت تعطیــل شــد و در ایــن مــدت عمــده مــرغ هــای اســتان 

ایــام از کشــتارگاه هــای اســتان کرمانشــاه تامیــن مــی شــود
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بهبودوضعیتتولیدخوراکدر
آفریقاوخاورمیانه
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بیشاز۴هزارنمونهبرداریاز
واحدهایطیور

مدیــرکل دامپزشــکی اســتان مرکــزی گفــت: 
بــرداری  نمونــه  مــورد   239 و  هــزار  چهــار 
ــور  ــای طی ــاری از واحده ــال ج ــتی در س بهداش
ــاالب  ــرواز ت ــدگان آزاد پ ــنتی و پرن ــی، س صنعت

میقــان اراک انجــام شــد
دکتــر محســن شــانقی افــزود: ایــن نمونــه بــرداری 
ــد از  ــورد بازدی ــزار و 354 م ــه ه ــان س ــا در جری ه
ــی و  ــنتی، محل ــی، س ــداری صنعت ــای مرغ واحده
ــان اراک و  ــاالب میق ــراف ت ــرواز اط ــدگان آزاد پ پرن
ســایر آبگیرهــای اســتان مرکــزی انجام شــده اســت.

وی ادامــه داد: هفــت هــزار و 818 نمونه آزمایشــی 
ــتان  ــداری اس ــای مرغ ــدت از واحده ــن م در ای
ــاری  ــوردی از بیم ــه م ــده ک ــام ش ــزی انج مرک
ــدگان مشــاهده نشــده  ــزای فــوق حــاد پرن آنفلوآن

اســت.
ــا  ــت: ب ــزی گف ــرکل دامپزشــکی اســتان مرک مدی
ــوق  ــزای ف ــاری آنفلوآن ــاهده بیم ــه مش ــه ب توج
حــاد پرنــدگان در برخــی از اســتان هــای همجــوار 
ــن  ــی ای ــیوع احتمال ــری از ش ــور جلوگی ــه منظ ب
ــون  ــراف کان ــتای اط ــتان 11 روس ــاری در اس بیم
ــاری در ســال گذشــته، در فصــل  ــن بیم ــای ای ه
ــن اداره کل  تابســتان امســال توســط بازرســان ای

ــت. ــرار گرف ــش ق ــورد پای م
ــرداری  ــه ب دکتــر شــانقی افــزود: 660 مــورد نمون
در ایــن پایــش هــا از پرنــدگان ســنتی و آزاد پــرواز 
ایــن روســتاها انجــام شــد کــه تمامــی ایــن نمونــه 
بــرداری هــا از نظــر ابتــا بــه بیمــاری آنفلوآنــزای 

فــوق حــاد پرنــدگان منفــی بــود.
وی خاطــر نشــان کــرد: ســه کاس آموزشــی 
نیــز امســال بــرای جلوگیــری از شــیوع احتمالــی 
بیمــاری آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان در 
ــن  ــه و خمی ــاوه، زرندی ــای اراک، س شهرســتان ه
ــن  ــران ای ــدگان و کارگ ــد و تولیدکنن ــزار ش برگ
ــن  ــیوع ای ــگیری از ش ــای پیش ــا راه ه ــا ب واحده

ــدند. ــنا ش ــاری آش بیم
مدیــرکل دامپزشــکی اســتان مرکــزی یاد آور شــد: 
بــا توجــه بــه اینکــه 12 اســتان کشــور امســال بــا 

ــدگان درگیــر  ــزای فــوق حــاد پرن بیمــاری آنفلوآن
شــدند و بــه تازگــی نیــز ایــن بیمــاری در برخــی از 
اســتان هــای همجــوار ایــن اســتان مشــاهده شــده 
ــرای  ــتان ب ــور اس ــدگان طی ــد تولیدکنن ــی طلب م
پیشــگیری از شــیوع احتمالــی اقدامــات بهداشــتی 

و قرنطینــه ای را در دســتور کار قــرار دهنــد.
ــتان  ــور اس ــدگان طی ــانقی از تولیدکنن ــر ش دکت
مرکــزی خواســت بــرای پیشــگیری از شــیوع 
از  پرنــدگان  حــاد  فــوق  آنفلوآنــزای  بیمــاری 
هرگونــه جابــه جایــی طیــور، کــود، رفــت و آمــد 
ــم  ــل تخ ــل و نق ــا و حم ــداری ه ــایر مرغ ــه س ب
مــرغ بــدون کنتــرل اداره کل دامپزشــکی اســتان 
خــودداری کــرده و از حضــور پرنــدگان آزاد پــرواز 

ــد. ــگیری کنن ــداری پیش ــای مرغ در واحده
اســتان  طیــور  تولیدکننــدگان  داد:  ادامــه  وی 
مرکــزی نیــاز اســت در صــورت مشــاهده هرگونــه 
واحدهــای  ســایر  و  خــود  واحــد  در  تلفــات 
ــه ادارات دامپزشــکی  ــن فرصــت ب اطــراف در اولی

ــد. ــانی کنن ــاع رس ــا اط ــتان ه شهرس
ــرکل دامپزشــکی اســتان مرکــزی، از اجــرای  مدی
فــوق حــاد  آنفلوآنــزای  طــرح واکسیناســیون 
مــرغ  پــرورش  هــای  مرغــداری  در  پرنــدگان 
تخمگــذار اســتان مرکــزی خبــر داد و گفــت: ایــن 
طــرح امســال در 2 واحــد مــرغ تخمگــذار اســتان 
ــرده  ــزی ک ــه جوجــه ری ــدام ب ــی اق ــه تازگ ــه ب ک

ــرا شــده اســت. ــد اج ان
مدیــر کل دامپزشــکی اســتان مرکــزی گفــت: 
ــوق  ــزای ف ــیون آنفلوآن ــرح واکسیناس ــرای ط اج
ــذار از  ــرغ تخمگ ــای م ــدگان در واحده ــاد پرن ح
ــکی  ــازمان دامپزش ــت دار س ــای اولوی ــه ه برنام
ــاری  ــن بیم ــیوع ای ــری از ش ــرای جلوگی کشــور ب
ــزی در  ــگام جوجــه ری ــن طــرح در هن اســت و ای

ــود. ــی ش ــرا م ــا اج ــن واحده ای
ــزار  ــک ه ــا 12 شهرســتان، و ی اســتان مرکــزی ب
مرغــداری  واحــد   622 دارای  روســتا،   539 و 
صنعتــی، 491 واحــد گاوداری صنعتــی و 191 

ــت. ــان اس ــرورش آبزی ــد کارگاه پ واح

محمولهگوشتوارداتی
درگمرکمتوقفشدهاست

گمــرک ایــران در حالــی از کاهش 
توقــف و نگهــداری کاال خبــر مــی 
ــی  ــع مل ــس مجم ــه رئی ــد ک ده
مــی  زنــده  دام  صادرکننــدگان 
ــی  ــد، گوشــت منجمــد واردات گوی
بــا ارز دولتــی، از حــدود یــک مــاه 
ــده و  ــی مان ــرک باق ــش در گم پی

ــص نشــده اســت ــون ترخی تاکن
ــا توجــه  ــان افــزود: ب منصــور پوری
بــه اینکــه اکنــون بخشــی از نیــاز 
مصــرف داخلــی گوشــت قرمــز 
کشــور از محــل واردات تامیــن 
مــی شــود توقــف در ترخیــص 
ــول  ــن محص ــازار ای ــد ب ــی توان م
را بیــش از پیــش نامتعــادل کنــد.

وی اظهــار داشــت: اکنــون نزدیــک 
100 تــن گوشــت وارداتــی توســط 
یــک شــرکت وارد و در گمــرک 
ایــن  و  اســت  مانــده  باقــی 
موضــوع مربــوط بــه شــرکت هــای 

ــود. ــی ش ــر م ــده دیگ واردکنن
گوشــت  نگهــداری  زمــان  وی 
منجمــد را یــک ســال دانســت 
و تصریــح کــرد: گوشــت هــای 
وارداتــی  گوســفندی  منجمــد 
ــه مصــارف  ــن وارد و ب ــش از ای پی
خــاص، تعاونــی هــا و دســتگاه 
هــای دولتــی مــی رســید کــه در 
تنظیــم بــازار ایــن محصــول موثــر 
ــی  ــرایط فعل ــن در ش ــود، بنابرای ب
ــص و  ــه ترخی ــرم ب ــاز مب ــازار نی ب

عرضــه ایــن کاال داریــم.
ــر از مشــکات  ــان یکــی دیگ پوری
گوســفندی  گوشــت  عرضــه 
منجمــد را بحــث قیمــت گــذاری 

دانســت  آن  محــدود  توزیــع  و 
حمایــت  ســازمان  گفــت:  و 
مصــرف  و  تولیدکننــدگان  از 
بــرای  دارد  تــاش  کننــدگان 
گوشــت هــای گوســفندی منجمــد 
ــور  ــه ای وارد کش ــا ارز یاران ــه ب ک
گــذاری  قیمــت  شــوند،  مــی 
مشــخصی داشــته باشــد امــا ایــن 
ــیاه  ــازار س ــد ب ــی توان ــوع م موض
بــرای ایــن محصــول ایجــاد کنــد.

بــه گفتــه ایــن فعــال صنعــت 
پشــتیبانی  »شــرکت  گوشــت، 
ــا قیمــت گــذاری  ــز ب ــور دام نی ام
منجمــد  گوســفندی  گوشــت 

موافقــت نکــرده اســت.«
پوریــان ادامــه داد: بــه تازگــی 
شــرکت پشــتیبانی امور دام کشــور 
از مصــرف  و ســازمان حمایــت 
ــدام  ــدگان طــی جلســه ای اق کنن
ــن  ــرای ای ــذاری ب ــت گ ــه قیم ب
ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــول کنن محص
ــون  ــرش تاکن ــت و ب ــوع کیفی تن
ایــن مهــم عملیاتــی نشــده اســت.

صــادر  ملــی  مجمــع  رئیــس 
کننــدگان دام زنــده گفــت: اکنــون 
ــا  ــه ب ــرم الش ــر کیلوگ ــت ه قیم
 34 منجمــد  گوســفندی  دنبــه 
گوشــت  و  هزارتومــان   35 تــا 
 37 وارداتــی  گوســفندی  گــرم 
گــرم  گوشــت  و  هزارتومــان 
ــن  ــل بی ــد داخ ــفندی تولی گوس
ــا  ــان اســت ام ــا 45 هزارتوم 44 ت
ــا در  ــی هــای ســطح شــهر ب قصاب
نظــر گرفتــن افــت و حــذف دنبــه 
ایــن محصــول را بــا قیمــت هــای 

بیــش از 60 هزارتومــان عرضــه 
ــد. ــی کنن م

همچنیــن  اظهارداشــت:  وی 
زنــده  دام  هرکیلوگــرم  قیمــت 
ــن  ــور بی ــای کش ــداری ه در دام
ــا  ــان اســت ام ــا 22 هزارتوم 21 ت
ــا  ــا ب ــط چوبداره ــن دام توس همی
قیمــت هایــی بیــن 27 تــا 28 
هزارتومــان عرضــه مــی شــود.

افزایــش قاچــاق دام زنــده در 
مرزهــای جنوبــی

ــده  ــاق دام زن ــاره قاچ ــان درب پوری
گفــت: پیــش از ایــن نیــز بــا 
مشــکل قاچــاق مواجــه بودیــم، 
ــادرات دام  ــت ص ــا ممنوعی ــا ب ام
ــود  ــرخ ارز و رک ــان ن ــده، نوس زن
محصــول  ایــن  داخلــی  بــازار 
اکنــون میــزان قاچــاق دام زنــده در 
مرزهــای جنوبــی کشــور از جملــه 
افزایــش  شــلمچه  و  خرمشــهر 
ــت. ــرده اس ــدا ک ــمگیری پی چش

صــادر  ملــی  مجمــع  رئیــس 
کننــدگان دام زنــده افــزود: قاچاق 
دام زنــده بــه کویــت، عــراق ، قطــر 
و عمــان افزایــش یافتــه اســت تــا 
جایــی کــه عراقــی هــا گوســاله و 
گوســفند را بــا کمتریــن قیمــت از 
ــا  ــداری و ب ــران خری ــای ای مرزه
ــه  قطعــه و بســته بنــدی کــردن ب

ــد. ــی برن کشــورهای خــود م
ــا راهــکار کاهــش قاچــاق  وی تنه
ــده  ــادرات دام زن ــازی ص را آزادس
عنــوان کــرد و گفــت: صنعــت 
دامپــروری نیازمنــد صــادرات و 

واردات اســت بنابرایــن در صــورت 
ــد  ــده بای آزادســازی واردات دام زن
صــادرات نیــز از ممنوعیــت خــارج 

شــود.
ــی  ــاز مصرف ــا، نی ــزارش ایرن ــه گ ب
گوشــت قرمــز کشــور نزدیــک 
یــک میلیــون تــن اســت کــه 840 
ــدات  ــل تولی ــن آن از مح ــزار ت ه
داخلــی و بیــش از 100 هــزار تــن 
آن از محــل واردات گوشــت گــرم 
منجمــد  گوشــت  گوســفندی، 
گوســاله و حتــی دام زنــده تامیــن 

ــی شــود. م
گمــرک ایــران امــروز در اطاعیــه 
پیگیــری  بــا  کــرد:  اعــام  ای 
کاهــش  بــرای  گمــرک  هــای 
ــادر و  رســوب کاال در انبارهــای بن
محوطــه هــای گمرکــی و تســریع 
در ترخیــص کاالهــای مــورد نیــاز 
توقــف  قانونــی  مهلــت  مــردم، 
و  مناطــق  در  کاال  نگهــداری  و 
گمــرکات بــه دو مــاه کاهــش 
ــز  ــاه نی ــا یکم ــه ت ــرده ک ــدا ک پی

ــت. ــد اس ــل تمدی قاب
ــی کــه  ــن اســاس، در صورت ــر ای ب
ــه  ــا س ــر ت ــان کاال حداکث صاحب
ــای  ــار کااله ــه اظه ــاه نســبت ب م
موجــود در مناطــق و انبارهــای 
ــه گمــرک نکننــد، کاال  گمرکــی ب
در چارچــوب مقــررات مشــمول 
قانــون متروکــه شــده و طبــق 
مقــررات مربوطــه رفتــار و بــه 
ســازمان جمــع آوری و فــروش 
امــوال تملیکــی اعــام مــی شــود 
تــا بــر اســاس ضوابــط اقــدام کنــد.

منبع: نسیم آنالین

منبع: ایرنا
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دامپزشکیدرمناطقمرزی

بــا  مدیــرکل دامپزشــکی کرمانشــاه 
اشــاره بــه مــرزی بــودن اســتان، گفــت: 
ــر  ــد از نظ ــرزی بای ــای م ــتان ه شهرس
امکانــات، تجهیــزات و نیــرو در راســتای 
ــای  ــرآورده ه ــامت دام و ف ــن س تامی
دامــی و جلوگیــری از ورود و شــیوع 

ــوند ــت ش ــا تقوی ــاری ه بیم
در  دوشــنبه  روز  پــرور  نــادر  دکتــر 
ــس اداره  ــه رئی ــع و معارف ــم تودی مراس
ــاب  ــرپل ذه ــتان س ــکی شهرس دامپزش
ــتان  ــودن اس ــرزی ب ــداری، م در فرمان
کرمانشــاه را هــم فرصــت و هــم تهدیــد 
بــرای صنعــت دامپــروری دانســت و 
تاکیــد کــرد بــا توجــه بــه شــرایط 
ــش،  ــد مراقبــت، پای ــرزی بای مناطــق م
ــن  ــا در ای ــاری ه ــرل بیم ــد و کنت رص
ــق  ــتمر و دقی ــورت مس ــه ص ــق ب مناط

ــود. ــام ش انج
او گفــت: از نظــر صــادرات محصــوالت 
و دسترســی بــه بازارهــای دنیــا، مرزهــا 
ــا  ــت ام ــت اس ــک فرص ــا ی ــرای م ب
از نظــر قاچــاق دام و ورود بیمــاری 
ــد  ــا تهدی ــرای م ــد ب ــا مــی توانن مرزه

ــوند. ــوب ش محس
وی در ادامــه بــه وضعیــت کشــور 
عــراق نیــز اشــاره کــرد و گفــت: 
ایــن کشــور بحــران زده اســت و مــی 
توانــد کانــون بیمــاری هــای دامــی در 
منطقــه باشــد و از ایــن رو دامپزشــکی 
در اســتان هــا و شهرســتان هــای 
ایــن  مــرزی رســالت خطیــری در 

ــد. ــده دارن ــر عه ــوزه ب ح
در  کرمانشــاه  دامپزشــکی  مدیــرکل 
ادامــه ایــن نشســت حفــظ ســرمایه 
هــای دامــی در مقابــل تهدیدهــا و 
بیمارهــا را از رســالت هــای خطیــر 
ــام  ــت: تم ــت و گف ــن اداره کل دانس ای
تــاش مجموعــه دامپزشــکی صیانــت از 
ــت. ــتان اس ــی اس ــای دام ــرمایه ه س

ــتان  ــوان اس ــه عن ــاه ب ــرور از کرمانش پ
کشــاورزی و دامپــروری نــام بــرد و 
پتانیســیل  اســتان  ایــن  در  افــزود: 
ــن 2 بخــش  ــی در ای ــی خوب هــای خیل
بخصــوص در زمینــه دامپــروری وجــود 
ــم. ــت کنی ــد از آن صیان ــه بای دارد ک

نســبت  مناســب  هــای  بــارش  وی 
ــی،  ــع غن ــا، مرات ــتان ه ــایر اس ــه س ب

ــل  ــار فص ــی ، چه ــوب دام ــای خ نژاده
بــودن اســتان و نزدیکــی بــه مــرز عــراق 
در زمینــه صــادرات محصــوالت را از 
جملــه امتیازهــا و ویژگــی هــای اســتان 

ــرد. ــر ک ــاه ذک کرمانش
هــای  حمایــت  از  قدردانــی  بــا  او 
کرمانشــاه  اســتانداری  مجموعــه 
در  ذهــاب  ســرپل  فرمانــداری  و 
ایــن زمینــه، گفــت: انتظــار داریــم 
ــه  ــا ب ــک ه ــا و کم ــت ه ــطح حمای س
ــد  ــرزی مانن ــق م ــکی در مناط دامپزش

یابــد. افزایــش  ذهــاب  ســرپل 
وی یــادآوری کــرد کــه بــه دلیــل 
ــکی در  ــای دامپزش ــت ه ــت فعالی اهمی
تامیــن فــرآورده هــای خــام دامــی بایــد 
نــگاه ویــژه ای بــه ایــن دســتگاه شــود.

وی گفــت: بیمــاری هــا اگــر رصــد، 
پایــش و کنتــرل نشــود و بــرای آن 
برنامــه ریــزی هدفمنــد صــورت نگیــرد 

ــد  ــه شــدت تهدی ــردم ب ســرمایه هــای م
ــود. ــی ش م

مدیــرکل دامپزشــکی کرمانشــاه در ادامــه 
برخــی از بیمــاری هــا را در حــوزه دام 
بســیار مهــم و راهبــردی دانســت و افــزود: 
تــب برفکــی یکــی از ایــن بیمــاری هــای 
ــد  ــی توان ــی م ــه راحت ــه ب مهــم اســت ک
ــد و  ــج کن صنعــت دامــداری کشــور را فل
ــرل آن  ــد و کنت ــد در رص ــن رو بای از ای

ــم. بســیار تــاش کنی
ــت  ــا حمای ــبختانه ب ــزود: خوش ــرور اف پ
تــاش  و  اســتانداری  مجموعــه  هــای 
ــوص  ــاورزی و بخص ــاد کش ــکاران جه هم
ــه  ــچ گون ــیوع هی ــاهد ش ــکی ش دامپزش
در  و طیــور  دام  بــه  مربــوط  بیمــاری 

اســتان کرمانشــاه نبودیــم.
وی بــه اهمیــت کنتــرل بیمــاری هــا 
نیــز اشــاره کــرد و گفــت: اگــر در حــوزه 
بــروز  و  شــیوع  از  مانــع  دامپزشــکی 

بیمــاری مشــترک نشــویم در حــوزه 
انســانی کاری نمــی شــود کــرد و شــاهد 
افزایــش تخــت هــای بیمارســتانی و 
ــان  ــای کان درم ــه ه وارد شــدن هزین

ــود. ــم ب ــت خواهی ــه دول ب
اقــدام هــای  بــه  وی گریــزی هــم 
ــه  ــوع حادث ــان وق ــکی در جری دامپزش
ــاب  ــرپل ذه ــته س ــال گذش ــه س زلزل
ــر  ــه اکث ــن زلزل ــت: در ای ــز زد و گف نی
زیرســاخت هــای دامپــروری شهرســتان 
ــرای شــیوع و  ــه ب ــت و زمین از بیــن رف
بــروز بیمــاری در ایــن شهرســتان زیــاد 
ــا تــاش هــای  ــود امــا خوشــبختانه ب ب
صــورت گرفتــه توســط دامپزشــکی 
ــای  ــت ه ــاورزی و حمای ــاد کش و جه
اســتانداری و فرمانــداری مانــع از شــیوع 

ــدیم. ــا ش ــاری ه بیم
او گفــت: در ایــن زلزلــه تعــداد زیــادی 

و  شهرســتان  آبزیــان  و  طیــور  دام، 
ــا تاشــهای  منطقــه تلــف شــدند کــه ب
ــن  ــا را دف ــه ه ــه الش ــبانه روزی هم ش
کردیــم و توانســتیم ســامت منطقــه را 

ــم. ــن نمایی تامی
وی اظهــار داشــت: اکنــون شــرایط 
منطقــه از نظــر بیمــاری و ســامت 
ــظ  ــرای حف ــت و ب ــادی اس ــوب و ع خ
ایــن وضعیــت نیــاز بــه همــکاری بیشــتر 

ــم. ــا داری ــتگاه ه ــه دس هم
در  کرمانشــاه  دامپزشــکی  مدیــرکل 
بخــش پایانــی ســخنان خــود از تــاش 
ــس  ــی رئی ــر عظیم ــات دکت ــا و زحم ه
شهرســتان  دامپزشــکی  اداره  ســابق 
ســرپل ذهــاب قدردانــی کــرد و گفــت: 
دکتــر عظیمــی در جریــان زلزلــه و 
ــیدند  ــادی کش ــات زی ــس از آن زحم پ

ــر دارد. ــای تقدی ــه ج ک
پــرور افــزود: بنــا بــر ضــرورت تغییــرات 
ســطح  در  دامپزشــکی  مدیــران  در 
اســتان، دکتــر عظیمــی بــه عنــوان 
گیانغــرب  دامپزشــکی  اداره  رئیــس 

ــی  ــر کریم ــود و دکت ــی ش ــوب م منص
ــه  ــگر مجموع ــال و تاش ــان فع از جوان
بــه  منطقــه  بومــی  و  دامپزشــکی 
عنــوان رئیــس جدیــد اداره دامپزشــکی 
شهرســتان ســرپل ذهــاب منصــوب مــی 

ــود. ش
وی تصریــح کــرد کــه ســرپل ذهــاب بــه 
ــات  ــن در مســیر عتب ــرار گرفت ــل ق دلی
زلزلــه و  از  عالیــات، وضعیــت پــس 
از  دامپزشــکی  بــرای  بــودن  مــرزی 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــت فراوان اهمی
اهمیــت  بــه  باتوجــه  وی همچنیــن 
ــدار و شــهردار ســرپل  موضــوع از فرمان
ذهــاب خواســت در زمینــه تجهیــز 
ســالن پیــش ســرد کشــتارگاه دام ایــن 

ــود. ــریع ش ــتان تس شهرس
در پایــان ایــن دیــدار از زحمــات و 
ــی  ــک عظیم ــر مال ــای دکت ــاش ه ت
قدردانــی شــد و دکتــر حمیــد کریمــی 
بــه عنــوان رئیــس اداره دامپزشــکی 
شهرســتان ســرپل ذهــاب منصــوب 

ــد. ش
شهرســتان ســرپل ذهــاب در غــرب 
تــن  هــزار   90 از  بیــش  کرمانشــاه 
جمعیــت و 48 کیلومتــر مــرز بــا عــراق 

دارد.
ــان  ــتری 21 آب ــرزه 7.3 ریش ــن ل زمی
در 11 کیلومتــری بخــش ازگلــه، 32 
ــاب  ــرپل ذه ــتان س ــری شهرس کیلومت
ــته و 12  ــاه 620 کش ــرب کرمانش در غ

ــت. ــدوم داش ــزار و 386 مص ه
ــک  ــتان و ی ــه 10 شهرس ــه ب ــن زلزل ای
هــزار و 930 روســتای اســتان کرمانشــاه 
خســارت وارد کــرد و براســاس ارزیابــی 
هــای صــورت گرفتــه حــدود 100 هــزار 
ــتایی  ــهری و روس ــکونی ش ــد مس واح

نیــز آســیب کلــی و جزئــی دیــد

نیازمندامکاناتبیشتریاست
منبع: ایرنا

ماجرایپرهـایجوجههاوزندگـیجدیدضایعات
ــال  ــه دنب ــپانیایی ب ــرکت اس ــک ش ی
ــه  ــدگان ب ــر پرن ــا از پ ــت ت ــن اس ای
نوعــی پاســتیک اســتفاده  عنــوان 
ــات،  ــه ضایع ــق ب ــن طری ــد و از ای کن

زندگــی دوبــاره بخشــد.
تخمیــن زده شــده اســت کــه صنعــت 
ــا در ســال 2014 میــادی  ــور اروپ طی
تقریبــاً 3.1 میلیــون تــن پــر را دور 
ســارا  اکنــون  امــا  اســت.  ریختــه 
محقــق   )Sarah Montes( مونتــس 
اســپانیایی معتقــد اســت کــه ایــن 
پرهــا می تواننــد تغییــر داده شــوند.

کراتیــن  از  پــر  درصــد   90  
اســت شــده  تشــکیل 

ــر جوجــه  ــات پ در حــال حاضــر ضایع
ــه  ــا ب ــورهای دنی ــتر کش ــه در بیش ک
مقــدار زیــاد وجــود دارد یــا دور ریختــه 
ــم  ــدار بســیار ک ــه مق ــا ب ــود و ی می ش
در غــذای حیوانــات اســتفاده می شــود. 
ــه  ــد اســت ک ــا ســارا مونتــس معتق ام
ــه از آن  ــیل را دارد ک ــن پتانس ــر ای پ
ــم  ــی مه ــع غذای ــک منب ــوان ی ــه عن ب
اســتفاده شــود چراکــه 90 درصــد 

ــت  ــده اس ــکیل ش ــن تش ــر از کراتی پ
ــه  ــن اســت ک ــن نوعــی پروتئی و کراتی

ــود. ــو می ش ــد م ــبب رش س

پاستیک های سفت و سخت
ــیاری  ــد: »بس ــس می گوی ــم مونت خان
کــه  هســتند  مــوادی  ضایعــات،  از 
بــار  می تواننــد  و  دارنــد  کارایــی 
دیگــر مورداســتفاده قــرار بگیرنــد«. 
ــل  ــه دلی ــر ب ــد: پ ــه می گوی او در ادام
داشــتن میــزان زیــادی کراتیــن بــرای 
ــیار  ــفت بس ــتیک های س ــد پاس تولی
مناســب اســت و ایــن پاســتیک ها در 
ــی  ــتیک های معمول ــا پاس ــه ب مقایس
ــتند. ــر هس ــی مقاوم ت ــل پارگ در مقاب

مونتــس کــه در حــال تنظیــم پــروژه ای 
ــار  ــا2020« اســت اظه ــام »کارم ــه ن ب
داشــته اســت کــه بــرای اســتفاده از پــر 
بــه عنــوان یــک مــاّده خــام چالش هایی 
کارمــا2020  پــروژه  دارد.  وجــود 
پــروژه ای اســت کــه پرهــای ضایعاتــی 
را بــه پاســتیک قابــل تجزیــه زیســتی 

تبدیــل می کنــد.

از بین بردن هر نوع پاتوژن
ــد  ــا، بای ــرآوری پره ــل از ف ــدا، قب ابت
ضدعفونــی  و  پاک ســازی  را  آن هــا 
کــرد تــا هرگونــه بیمــاری در آن هــا از 
 Carsten( بیــن بــرود. کارســتن نیرمــان
پــروژه  ایــن  مهنــدس   )Niermann

ــد: »از آن  ــروژه می گوی ــن پ ــاره ای درب
ــر بســیار ســبک اســت،  ــه پ ــت ک جه
اســتفاده از آن در ماشــین آالت بســیار 

ــت«. ــوار اس دش
از آن جایــی کــه یــک تیــم باتجربــه در 
ــه  ــد، هم ــت می کنن ــروژه فعالی ــن پ ای
ــش،  ــد از پی ــه بای ــه چگون ــد ک می دانن
ــز و  ــا تمی ــد ت ــرآوری کنن ــا را ف پره
بهداشــتی باشــند و ســپس آن هــا را بــه 

مــواد خــام تبدیــل کننــد.

مــواد خامــی کــه بــا پــر درســت 
می شــوند

هم چنیــن ایــن محققــان نمونــه ای 
درســت  پــر  پایــه  بــر  را  مــواد  از 
ــرآوری گــرم  ــد کــه از طریــق ف کرده ان
ــب  ــل قال ــن داخ ــواد و ریخت ــردن م ک
ــته بندی  ــرای بس ــا ب ــوان از آن ه می ت

در  بعــدی  چالــش  کــرد.  اســتفاده 
ــر،  ــات پ ــرداری از ضایع راســتای بهره ب
افزایــش مقیــاس فــرآوری تولیــد بــرای 
ــن  ــم چنی ــی و ه ــای صنعت کارخانه ه
ــد  ــی کارآم ــر روی چگونگ ــش ب آزمای
ــودن مــواد خــام در محصــول نهایــی  ب
ــر در  ــال حاض ــان در ح ــت. محقق اس
ســاخت  چگونگــی  بررســی  حــال 
بســته از پــر هســتند؛ البتــه آن هــا بــر 
ــه  ــر از جمل ــر پ ــای دیگ روی کاربرده
کاربــرد پــر در تولیــد مــواد کامپوزیــت 
و لباس هــای مقــاوم در برابــر آتــش 

کرده انــد. کار  نیــز 

اقتصاد چرخه ای
ایــن کمپانــی معتقــد اســت کــه تقاضــا 
اقتصــاد  از  کــه  محصوالتــی  بــرای 
یعنــی   – می شــوند  وارد  چرخــه ای 
محصــول جانبــی یــک صنعــت بــه 
عنــوان مــاّده خــام صنعــت دیگــر 
از  می توانــد   - می شــود  اســتفاده 
مصرف گرایــی  نــام  بــه  پدیــده ای 

آگاهانــه بهــره ببــرد.
یونیلیــور  شــرکت  کــه  گزارشــی 

ــر  ــته منتش ــال گذش )Unilever( در س
کــرده اســت نشــان می دهــد کــه 
یــک ســوم مصرف کننــدگان، اســتفاده 
ــح  ــدار را ترجی از برندهــای توســعه پای

. می دهنــد
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ــی روز  ــد در ســال جــاری، در حال تایلن
ــه  ــت ک ــن گرف ــوان را جش ــی حی جهان
ــوص  ــی الخص ــات، عل ــوق حیوان در حق
ــی  ــوق دام، رشــد و پیشــرفت فراوان حق
کــرده اســت. ایــن کشــور بســیاری 
ــن  ــای بنیادی ــت ه ــن و سیاس از قوانی
ــواد  ــزرگ م ــای ب ــرکت ه ــی و ش دولت

ــت.  ــر داده اس ــی را تغیی غذای
تایلنــد بــا تولیــد 1.5 میلیــارد تــن 
ــان 10  ــال، در می ــتی در س ــرغ گوش م
تولیــد کننــدۀ برتــر مــرغ گوشــتی 
جهــان قــرار دارد. عــاوه بــر ایــن، آمــار 
و ارقــام نشــان مــی دهــد کــه 2.5 تــن 
از 90 میلیــون تــن گوشــت مرغــی کــه 
ــود،  ــی ش ــد م ــان تولی ــالیانه در جه س
ــم  ــن رق ــت. ای ــد اس ــه تایلن ــق ب متعل
3 درصــد از ســهم بــازار جهانــی را 
ــن از  ــزار ت ــی شــود و 810 ه شــامل م

ــود.  ــی ش ــادر م ــدات، ص تولی
ــور  ــه منظ ــادی ب ــال 2018 می در س

ــاه دام،  ــتانداردهای رف ــدن اس ــر ش بهت
تایلنــد چنــد تغییــر اساســی در قوانیــن 
ایجــاد کــرد: دولــت تایلنــد اخیــراً 
ــرغ  ــرورش م ــای پ ــت ه ــاح سیاس اص
ــن  ــرد. ای ــام ک ــماً اع ــتی را رس گوش
ــی  ــه های ــر روی توصی ــد ب نســخۀ جدی
ــتی  ــرغ گوش ــامت م ــاه و س ــرای رف ب
تأکیــد دارد. »هیئــت دولتــی اقــام 
کشــاورزی و اســتانداردهای غذایــی« 
اظهــار کــرد کــه ایــن تغییــر بــه تایلنــد 
ــان  ــه هم ــا ب ــرد ت ــد ک ــک خواه کم
دام  رفاهــی  اســتانداردهای  ســطح 

ــد.  ــا برس ــۀ اروپ اتحادی
بــه عــاوه، تایلنــد موفــق شــد تحســین 
ــی  ــی سرشــناس جهان ــان دام کارشناس
کارخانــۀ  از  کــه  بازدیــدی  طــی  را 
 )Charoen Pokphand Foods )CPF
ــروه  ــن گ ــت آورد. ای ــه دس ــتند، ب داش
ــتعمال  ــای کشــاورزی و اس سیاســت ه
محتاطانــۀ داروهــای ضــد میکروبــی 

ــت در  ــا مقاوم ــارزه ب ــرای مب ــد ب تایلن
ــین  ــا را تحس ــک ه ــی بیوتی ــر آنت براب
در  مدیریتــی  تغییــرات  ایــن  کــرد. 
ــای  ــاه دام و اســتعمال داروه ــۀ رف زمین
ــای  ــه ه ــِب برنام ــک متعاق ــی بیوتی آنت
ملّــی در زمینــۀ مقاومــت هــای دارویــی 
ــته  ــال گذش ــه س ــی ک ــی بیوتیک و آنت
تصویــب  میــادی(   2017  –  2021(
ــه در  ــن برنام ــد. ای ــه وجــود آم شــد، ب
نظــر دارد کــه میــزان مقاومــت هــا را تــا 
نصــف کاهــش دهــد و اســتعمال آنتــی 
بیوتیــک در انســان و دام را بــه ترتیــب 

ــد.  ــش ده ــد کاه ــا 20 و 30 درص ت
تریــن  عمــده  از  کــه   CPF کمپانــی 
شــرکت هــای مــواد غذایــی تایلنــد 
اســت نیــز سیاســت جهانــی خــود را که 
مبنــی بــر رفــاه دام اســت اعــام کــرده 
ــد  ــول و قواع ــایر اص ــار آن س و در کن
ــرد.  ــی ب ــه کار م ــز ب ســامتی دام را نی

 PayungsakSomyanontanakul دکتر

 دامپزشــک و نائــب رئیــس CPF توضیح 
ــن  ــی ای ــاه دام ــای رف داد: »سیاســت ه
کمپانــی بــر پایــۀ »5 رهایــی« کــه برای 
رفــاه دام تصویــب شــده، مــی باشــد کــه 
شــامل رهایــی از گرســنگی و تشــنگی، 
رهایــی از ســختی و ناراحتــی، رهایــی از 
ــراز  جراحــت و بیمــاری و درد، آزادی اب
رفتــاری طبیعــی، و رهایــی از احســاس 

تــرس.«  
ــی  ــت، در تمام ــن سیاس ــاس ای ــر اس ب
ــه  ــوط ب ــای مرب ــارت ه ــاغل و تج مش
فــارم  تمامــی  مرغــداری،  صنعــت 
هــای مرغــداری هــا تــا پیــش از پایــان 
ــارت  ــت نظ ــادی، تح ــال 2020 می س
ــاه  ــور رف ــدۀ ام ــد ش ــان تأیی کارشناس
ــه  ــا ب ــن سیاســت ه ــور هســتند. ای طی
 CPF ــاری ــعب تج ــی ش ــب تمام تصوی
ــا  ــد ت ــی رس ــان م ــر جه ــرتا س در س
هرگونــه رفــاه و ســامت دام را تضمیــن 

ــد. ــرده باش ک

مدیریتهوایسرد
بــا کوتــاه تــر شــدن روزهــا در نیمکــره 
ی شــمالی دمــا نیــز کمتــر مــی شــود. 
هــوای ســرد بــه خــودی خــود مشــکل 
چندانــی بــرای مــرغ هــای بالــغ بــه بــار 
نمــی آورد، امــا رطوبتــی کــه همــراه بــا 
ــش مشــکاتی  آن اســت موجــب پیدای
)بــه ویــژه مشــکات تنفســی (مــی 

شــود.

)caked litter( بستر سفت
ــوای ســرد وارد ســالن  ــه ه ــی ک هنگام
مــی شــود، بــه ســرعت در کــف ســالن 
جــا مــی گیــرد و بــه ایــن ترتیــب 
جایگزیــن هــوای گــرم مــی شــود. 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــی ت ــوع منف موض
ایــن هــوای ســرد رطوبــت بیــش از 
حــد را در خــود جــذب نکــرده و آن گاه 
باعــث ســفت شــدن بســتر مــی گــردد. 
هنگامــی کــه بســتر ســفت مــی شــود، 
مقادیــر بیشــتری آمونیاک و دی اکســید 
کربــن تولیــد شــده و ایــن امــر ممکــن 
اســت ســبب التهــاب دســتگاه تنفســی 

ــردد.  ــی گ ــکات تنفس ــاد مش و ایج
در پرنــده هــای جــوان تــر و کــم ســن 
ــث  ــد باع ــی توان ــر، ایــن مســاله م ت

اســهال گــردد چــرا کــه روده در تمــاس 
بــا هــوای ســرد و بســتر مرطــوب 
ــه منظــور چیرگــی  ــرد. ب ــرار مــی گی ق
ــتم  ــتفاده از سیس ــکل اس ــن مش ــر ای ب
گرمایــش همــراه بــا تهویــه ی مناســب 

ــردد. ــی گ ــه م ــدت توصی ــه ش ــوا ب ه

ــش  ــذا و افزای ــرف غ ــش مص افزای
ــرغ ــم م ــدازه ی تخ ان

بــا افزایــش هــوای ســرد مــرغ هــا بــرای 
ــود و  ــدن خ ــرژی ب ــود ان ــران کمب جب
تولیــد گرمــای بیشــتر غــذای بیشــتری 
مصــرف مــی کننــد. امــا از آن جــا کــه 
انــدازه ی تخــم مــرغ در ارتبــاط خیلــی 
ــرار دارد،  ــذا ق ــا مصــرف غ تنگاتنگــی ب
ــرغ هــای  ــد انتظــار داشــت تخــم م بای

ــز  ــا نی ــرغ ه ــن م تولیدشــده توســط ای
بــزرگ تــر شــوند. انــدازه ی تخــم مــرغ 
ــژه  ــه ی وی ــوان از روش تغذی ــی ت را م

مدیریــت کــرد.

تعادل گرمایی پرنده
پوشــش پرهــای پرنــده هــا نیــز در 
ــا مصــرف غــذای  همبســتگی نزدیــک ب
آن هــا قــرار دارد، پوشــش بهتــر پرهــای 
ــه  ــری را ب ــی بهت ــادل گرمای ــا تع آن ه
دنبــال خواهــد داشــت. مصــرف غــذای 
پرنــده هایــی بــا پوشــش پــر بیشــتر در 
ــای  ــه پره ــی ک ــده های ــا پرن مقایســه ب
نیــز کمتــر اســت.  کمتــری دارنــد 
مشــاهده ی رفتــار روزانــه ی دســته ی 
ــه  ــرا ک ــم اســت چ ــز مه ــا نی ــده ه پرن
نشــانه هــای زیــادی دربــاره ی نیازهــای 
ــول  ــا در ط ــرات آن ه ــدگان و تغیی پرن
ــای  ــیب ه ــر آس ــه ب ــرای غلب ــان ،ب زم
ــه دســت  ــا ب ــده ه ــن پرن ــر ای بیشــتر ب

ــد. مــی آی
ــودن  ــه کــه در درســترس ب همــان گون
بهتــر آب یکــی از عامــل هــای کلیــدی 
داشــتن پرنــده هایــی ســرزنده و ســالم 
ــه هــای آب توجــه  ــه لول ــد ب اســت، بای

ویــژه ای شــود، چــرا کــه احتمــال یــخ 
زدگــی در دماهــای پاییــن در ایــن لولــه 

هــا در طــول زمــان وجــود دارد.
احتمــال  خــوب،  شــروع  یــک  امــا 
مثــا  بــرد،  مــی  بــاال  را  موفقیــت 
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ســالن هــا 
ــش  ــدگان از گرمای ــگام ورود پرن در هن
پرنــدگان  تــا  برخوردارنــد  مناســب 
بتواننــد خــود را بــا شــرایط ایجــاد 
ــروع  ــرای ش ــد و ب ــق دهن ــده تطبی ش
ــن  ــند. ای ــت باش ــود راح ــگاه خ در جای
امــر خطــر خفگــی را کاهــش مــی 
دهــد چــرا کــه پرنــده هــا عــادت دارنــد 
هنگامــی کــه هــوای ســالن خیلــی 
ســرد مــی شــود، بــرای گــرم شــدن در 

ــد. ــع کنن ــه تجم ــک نقط ی
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علیقلــی ایمانــی رئیــس بنیــاد توانمنــد 
ســازی گندمــکاران از وضعیــت مســاعد 
ــا  ــت: ب ــر داد و گف ــدم خب ــد گن تولی
ــاره،  ــای مناســب به ــه بارش ه ــه ب توج
امســال وضعیــت خریــد در اســتان های 
ــابه  ــدت مش ــه م ــیری نســبت ب سردس

ــه اســت. ــل پیشــی گرفت ســال قب
وی افــزود: تاکنــون بیــش از 9 میلیــون 
و 600 هزارتــن گنــدم از کشــاورزان 
ــی  ــت و پیش بین ــده اس ــداری ش خری
می شــود امســال میــزان خریــد از مــرز 

10 میلیــون تــن عبــور کنــد.
وضعیــت  آخریــن  دربــاره  ایمانــی 
مطالبــات گندمــکاران گفــت: مطالبــات 
ــا 22 خــرداد گنــدم  کشــاورزانی کــه ت
تولیــدی خــود را تحویــل مراکــز دولتی 
دادنــد، بــه طــور کامــل تســویه حســاب 
ــه  ــاورزان ک ــی کش ــت و مابق ــده اس ش
ــدم خــود را  ــه بعــد گن از 22 خــرداد ب
ــات  ــد مطالب ــد،50 درص ــل دادن تحوی

ــد. ــت کردن ــود را دریاف خ
وی ادامــه داد: اگرچــه در دو مــاه اخیــر 
نگرانی هایــی مبنــی بــر کاهــش میــزان 
تولیــد وجــود داشــت، امــا هــم اکنــون 
تولیــد گنــدم نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبــل پیشــی گرفتــه اســت و 
ــده  ــر آین ــی ب ــی مبن ــا نگرانی های تنه

ــدم وجــود دارد. گن
ایــن مقــام مســئول دربــاره آینــده 
گنــدم افــزود: وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــر دارد  ــدون در نظ ــه م ــک برنام در ی
را  گنــدم  خوداتکایــی  ضریــب  کــه 
دلیــل  همیــن  بــه  دهــد،  افزایــش 
ــطح و  ــد س ــرد در واح ــش عملک افزای
قیمــت عامــل اصلــی ایجــاد انگیــزه در 

کشــاورزان اســت.
ــدات  ــدم تعه ــاد از ع ــا انتق ــی ب ایمان
ــی  ــد تضمین ــون خری ــه قان ــت ب دول
اگــر  در دو ســال گذشــته گفــت: 
تضمینــی  خریــد  قیمــت  امســال 
گنــدم مطابــق بــا تــورم و هزینه هــای 
ــن احتمــال  ــد، ای ــش نیاب ــد افزای تولی
وجــود دارد کــه کشــت گنــدم تحــت 
تأثیــر ایــن موضــوع قــرار بگیــرد چــرا 
ــرخ ادوات  ــر ن ــاه اخی ــد م ــه در چن ک
کشــاورزی 30 درصــد و ســموم 100 

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای درص
ســازی  توانمنــد  بنیــاد  رئیــس 
گندمــکاران ادامــه داد: اگــر دولــت 
ــری  ــد تدبی ــی جدی ــال زراع ــرای س ب
ــوالت  ــرخ محص ــدن ن ــی ش ــرای واقع ب
ضریــب  مطمئنــا  باشــد؛  نداشــته 
خوداتکایــی گنــدم کاهــش و واردات 
ــد. ــد ش ــه خواه ــر گرفت ــددا از س مج

اعــام  در  تأخیــر  وی  گفتــه  بــه 
بــه موفــع نــرخ خریــد تضمینــی و 
بــی مهــری بــه کشــاورزان موجــب 
ــه ســراغ  ــا تولیدکننــدگان ب می شــود ت
ــازار  ــه ب ــر ک ــوالت آب ب ــت محص کش
دارد،  مناســب  صادراتــی  و  داخلــی 
ــاد  ــع اقتص ــه نف ــر ب ــن ام ــد و ای برون

ملــی نیســت.
رئیــس بنیــاد توامندســازی گندمــکاران 
ادامــه داد: براســاس هزینه هــای تولیــد 
قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم در 
ســال زراعــی 97_98 نبایــد کمتــر 
از 1700 تومــان باشــد چــرا کــه در 
غیــر ایــن صــورت پایــداری تولیــد ایــن 
محصــول اســتراتژیک از بیــن مــی رود.
ــر  ــام مســئول از کاهــش ذخای ــن مق ای
ــر داد  ــا خب ــدم در دنی ــتراتژیک گن اس
ــا،  ــش دم ــه افزای ــه ب ــا توج ــت: ب و گف
ــدم در  ــتراتژیک گن ــر اس ــزان ذخای می
دنیــا کاهــش یافتــه اســت در حالیکــه 
ــدم  ــن گن ــکلی در تأمی ــور مش در کش
ــا حمایــت  ــم و انتظــار مــی رود ب نداری

ــد. ــه یاب ــتمراری ادام ــن اس ــت ای دول
ایمانــی در پایــان تصریــح کــرد: تأخیــر 
در اعــام نــرخ خریــد و عــدم افزایــش 
آن متناســب بــا هزینه هــای تولیــد 
عــاوه بــر کاهــش تولیــد بســیاری 
بــا  را  پیشــین  و  پســین  از صنایــع 
ــه  ــرد ک ــد ک ــه رو خواه ــکاتی روب مش
بــرای  داریــم  تقاضــا  حاکمیــت  از 
ــتاییان و  ــرت روس ــری از مهاج جلوگی
ــهرها  ــیه ش ــت در حاش ــش جمعی افزای
ــرخ  ــش ن ــرای افزای ــبی ب ــر مناس تدبی
ــرد و در  ــه کار گی ــی ب ــد تضمین خری
زمــان مقــرر خــود اعــام کنــد تــا 
ــوق کشــاورزان،  ــت حق ــر رعای عــاوه ب
آســیبی بــه امنیــت غذایــی کشــور وارد 

ــود. نش
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ــر  ــاد کشــاورزی درام ــر جه ــاون وزی مع
بهبــود تولیــدات دامــی بــا بیــان اینکــه 
ــرغ  ــدی م ــای تولی ــد واحده 80 درص
تخمگــذار کشــور در مناطــق آلــوده 
بــه ویــروس آنفلوانــزای فــوق حــاد 
ــال  ــدگان اســتقرار دارد، گفــت: انتق پرن
ــوده  ــر آل ــه مناطــق غی ــا ب ــن واحده ای

ــت ــروری اس ض
مرتضــی رضایــی روز ســه شــنبه در 
همایــش روزجهانــی تخــم مــرغ کــه در 
موسســه تحقیقــات علــوم دامــی کشــور 
ــزود:  ــد، اف ــزار ش ــرج برگ ــتقر در ک مس
اکنــون یک آفــت بــزرگ که بایــد زودتر 
حــل شــود بحــث آمایــش ســرزمین در 
ــوده کــه  مــورد مــرغ هــای تخمگــذار ب
ــدی در11  ــای تولی ــد واحده 80 درص

ــال اســت. اســتان کشــور فع
مــوارد  بیشــترین  داد:  ادامــه  وی 
آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان در 
ــن اســتان هــا گــزارش شــده اســت. ای
ــه  ــر جهــاد کشــاورزی اضاف ــاون وزی مع
کــرد: ســاماندهی ایــن بخــش نیازمنــد 
ــت  ــی اس ــزار حاکمیت ــا و اب ــوق ه مش

ــم . ــدا کنی ــد ورود پی ــه بای ک
ــی  ــای صادرات ــق بازاره ــت: رون وی گف
بــه عنــوان یــک ابــزار بســیار ارزشــمند، 
مــی توانــد امیــد بخــش بــرای صــادرات 
و رونــق صنعــت مــرغ تخمگــذار باشــد.
معــاون وزیرجهــاد کشــاورزی اظهــار 
داشــت: اکنــون بــه دنبــال رونــق تولیــد 
در زمینــه مــرغ تخمگــذار در بــازار 
ــاخص  ــت ش ــی بایس ــن م ــتیم لیک هس

ــود. ــت ش ــتی آن رعای ــای بهداش ه
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون ســرانه 
ــدود  ــور ح ــرغ در کش ــم م ــرف تخ مص
190 عــدد درســال اســت، گفــت: ایــن 
ــدد در  ــه 365 ع ــی بایســت ب ســرانه م

ــد. ــال برس س
وجــود  بــا  داشــت:  اظهــار  رضایــی 
ــی از  ــرغ یک ــم م ــت، تخ ــرات قیم تغیی
ارزانتریــن و کامــل تریــن مــاده غذایــی 

ــج شــود. ــی بایســت تروی ــه م اســت ک
ــر جهــاد کشــاورزی گفــت:  ــاون وزی مع
صنعــت مــرغ و تخــم مــرغ یــک زنجیره 
ارزشــمند غذایــی و اقتصــادی اســت 
ــان، صنعتگــران  کــه کشــاورزان، بازرگان
و  متخصصــان  دارویــی،  صنایــع   ،
کارشناســان و پرســنل بخــش، پــرورش 
دهنــدگان مــرغ اجــداد، گلــه هــای 
مــادر، جوجــه کشــی ، نــاوگان حمــل و 
نقــل، واســطه هــای تامیــن نهــاده هــا، 
ــدی  ــته بن ــع بس ــا، صنای ــتارگاه ه کش
ــرده  ــرغ، خ ــم م ــراوری تخ ــع ف و صنای
ــی و  ــای مال ــدوق ه ــا، صن ــی ه فروش
اعتبــاری در ایــن مجموعــه فعالیــت 

ــد. دارن
ــزار  ــش از100 ه ــاالنه بی ــزود: س وی اف
محصــوالت  ارزش  تومــان  میلیــارد 
صنعــت مــرغ و تخــم مــرغ کشــور 
اســت کــه بزرگتریــن تولیــد کننــدگان 

ــتند. ــی هس ــر دولت ــش، غی ــن بخ ای
ــر از  ــی دیگ ــرد: یک ــه ک ــی اضاف رضای
تولیــد  دامــی،  بخــش  در  تولیــدات 
شــیرخام اســت کــه ســال گذشــته 
ــه  ــتیم ک ــد داش ــن تولی ــون ت 10میلی
ــن آن  ــون ت ــک میلی ــزان ی ــن می از ای

ــد. ــادر ش ص
کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
بــه برخــی برنامــه هــای آتــی ایــن 
ــی  ــت: یک ــرد و گف ــاره ک ــه اش وزارتخان
ــان  ــاماندهی مرغ ــا س ــه ه ــن برنام از ای
بومــی ، رنگــی و سیســتم پــرورش مــرغ 

روســتایی اســت.
وی افــزود: درصــدد ســاماندهی پــرورش 
ــرا  ــتیم زی ــور هس ــی در کش ــرغ بوم م
ــم  ــن تخ ــزار ت ــش از100 ه ــاالنه بی س
ــی شــود  ــد م ــن بخــش تولی ــرغ درای م
ــتایی  ــکای روس ــود ات ــتم خ ــرا سیس زی
ــذای  ــد از غ ــه 50 درص ــک ب ــه نزدی ک
خــود را از طبیعــت بــه دســت مــی آورد 

ــت اســت ــد مدیری نیازمن

واحدهایتولیدی
مرغتخمگذاربهمناطق
غیرآلودهمنتقلشود
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الزمۀآگاهی

بــر اســاس اطاعــات ثبــت شــده، 
میــزان مصــرف آنتــی بیوتیــک در 
ــزی  ــتی اندون ــرغ گوش ــای م ــارم ه ف
بســیار باالســت ؛ بــه ویــژه نگرانــی هــا 
ــا انتخــاب آنتــی بیوتیــک  در رابطــه ب
ــرای  ــه ب ــای دســتۀ ســوم اســت ک ه
ســامت انســان بســیار مضــر اســت . 
مصــرف آنتــی بیوتیــک هــا بــه جــای 
ــورت  ــک ص ــز دامپزش ــا تجوی ــه ب آنک
گیــرد، در جریــان امــور نگهــداری 
ــه صــورت روزمــره مصــرف  طیــور و ب
ــه منظــور کاهــش هرچــه  میگــردد. ب
بیشــتر مصــرف آنتــی بیوتیــک، ایجــاد 
تغییراتــی در آگاهــی مــردم بــا تمرکــز 
ــر روی  ــمگیر آن ب ــوارض چش ــر ع ب
ــت . ــان، الزم و ضروریس ــامت انس س
میــادی،   2017 آگوســت  در 
 Wagening تحقیقاتــی  موسســۀ 
ــا هــدف  Livestock research ب
ــتی،  ــرغ گوش ــارم م ــی ف ــاء بازده ارتق
پرسشــنامه ای را مبنــی بــر میــزان 
مصــرف آنتــی بیوتیــک در فــارم هــای 
مختلــف جــاوای غربــی اندونــزی طــرح 
کــرد. یــک ســری اطاعــات کلــی 
ــق  ــات دقی ــا و اطاع ــارم ه ــارۀ ف درب
تــری در رابطــه بــا مصــرف آنتــی 
بیوتیــک در ایــن فــارم هــا جمــع آوری 
شــد. متوســط دوز روزانــۀ مصرفــی 
آنتــی بیوتیــک کــه در ایــن پرسشــنامه 
ــه دوز  ــود ک ــد، 133 ب ــت آم ــه دس ب
ــود.  ــی ش ــوب م ــی محس ــیار باالی بس

مرغداری نیمه پوشیده 
ــط  ــه ای، متوس ــرز غیرمنتظران ــه ط ب
ــک  ــی بیوتی ــه آنت ــی روزان دوز مصرف
بــرای مرغــداری هــای نیمــه پوشــیده 
روبــاز  هــای  مرغــداری  از  بیشــتر 
ــار  ــل 116(. انتظ ــود )160 در مقاب ب
میرفــت بنــا بــه شــرایط بهتــر موجــود 
ــیده،  ــه پوش ــای نیم ــداری ه در مرغ
دوز مصرفــی آنتــی بیوتیــک بــرای 
مــرغ هــای گوشــتی پاییــن تــر باشــد 
. شــرایط بیوســکیوریتی در مرغــداری 
ــا  ــیده در مقایســه ب ــه پوش ــای نیم ه
ــر  ــیار بهت ــاز بس ــای روب ــداری ه مرغ
اســت و مــرغ هــای گوشــتی در ایــن 
ــج  ــی رن ــترس گرمای ــا از اس ــارم ه ف
ــد. بنابرایــن انتظــار میرفــت  نمــی برن
کــه ایــن امــر منجربــه بهبــود ســامت 
ــار مــرگ و  ــور و کاهــش آم ــی طی کل
میــر آنهــا گــردد. امــا اینگونــه نتیجــه 
ــتم  ــن سیس ــه در ای ــد ک ــری ش گی
در  دیگــری  عوامــل  مرغــداری،  از 
تأثیــر منفــی مصــرف آنتــی بیوتیــک 
دخیــل هســتند. دلیــل مصــرف بــاالی 

ــی  ــداری های ــک در مرغ ــی بیوتی آنت
ــاالً  ــه پوشــیده احتم ــا سیســتم نیم ب
ــال مصــرف خودســرانۀ آن در  ــه دنب ب
ــداری  ــط مرغ ــت غل ــتم مدیری سیس
ــه  ــداران ب ــع مرغ ــد. در واق ــی باش م
ــد و نمــی  ــن روش عــادت کــرده ان ای
داننــد چگونــه بایــد روش خــود را 
ــه  تغییــر دهنــد و از آنتــی بیوتیــک ب
ــی  ــرای بازده ــی« ب ــوان »تضمین عن
خــوب اســتفاده مــی کننــد. واقعیــت 
ایــن اســت کــه آنهــا از تهدیــدی کــه 
آنتــی بیوتیــک بــرای ســامت انســان 

ــد. ــی خبرن دارد ب
ــی  ــرف آنت ــش مص ــور کاه ــه منظ ب
ــری در آگاهــی  ــک، ایجــاد تغیی بیوتی
ــژه در  ــه وی ــت؛ ب ــداران الزامیس مرغ
خصــوص مرغدارانــی کــه در نظــر 
ــیده  ــه پوش ــداری نیم ــا مرغ ــد ت دارن
شــان را توســعه دهنــد. ایــن امــر 
قطعــاً منجــر بــه امنیــت غذایــی 
بیشــتر و بقــای کمتــر آنتــی بیوتیــک 
ــاً  ــردد. نهایت ــی گ ــان م ــدن انس در ب
ــه  ــه ب ــزی اســت ک ــت اندون ــن دول ای
منظــور کنتــرل و هرچــه کمتــر شــدن 
مصــرف آنتــی بیوتیــک ، مــی بایســت 
قوانینــی را در خصــوص مصــرف آنتــی 

ــد.  ــب کن ــک تصوی بیوتی
نمودار1

رویکرد هلند  
بیوتیــک  آنتــی  مصــرف  میــزان 
ــزی DD/DY 133 در مقایســه  اندون
ــی  ــک مصرف ــی بیوتی ــزان آنت ــا می ب
هلنــد )متوســط مصــرف در ســال 
بســیار   )DD/DY  10.5  =  2016
ــد  ــت هلن ــال سیاس ــه دنب ــت. ب باالس
بــرای کاهــش مصــرف آنتــی بیوتیــک 
ــه طــی 9  ، میــزان دوز مصرفــی روزان
ــت.  ــش یاف ــد کاه ــا 65درص ــال ت س
ــال اجــرای  ــه دنب ــر مســلماً ب ــن ام ای
آنتــی  بــا  »مخالفــت  تصویبنامــۀ  
ایــن  آمــد.  بــه وجــود  بیوتیــک« 
هــای  برنامــه  شــامل  موافقتنامــه 
اجرایــی مــن جملــه تصویــب دوز 
مصرفــی مــورد نیــاز در فــارم هــا، بــاال 
ــراری  ــداران، برق ــی مرغ ــردن آگاه ب
ــک  ــدار و دامپزش ــان مرغ ــاط می ارتب
ــود. ــه ب و ســایر قوانیــن ســخت گیران
در هلند، مصرف آنتی بیوتیک در 

فارم ها به 3 دسته طبقه بندی 
می شود :

ایــن  در  مصرفــی  دوز   : 1-هــدف 
 DD/DY  15 تــا   0 بیــن  دســته 
ــاز  ــتری نی ــدام بیش ــچ اق ــت و هی اس

نیســت.

ــاز  ــورد نی ــی م 2-هشــدار : دوز مصرف
 DD/DY 30 این دســته بیــن 15 تــا
مــی باشــد. مصــرف آنتــی بیوتیــک در 
ایــن گــروه نیــاز بــه توجــه ویــژه دارد 
و ممکــن اســت برخــی اقدامــات مورد 

نیــاز انجــام شــود.
3-اقــدام : بــاالی DD/DY 30 دوز 
مصرفــی ایــن دســته مــی باشــد. 
ــروه  ــن گ ــرای ای ــوری ب ــات ف اقدام
الزم اســت تــا مصــرف آنتــی بیوتیــک 

ــد. ــش یاب کاه

در هلنــد، خــوِد آنتــی بیوتیــک 
ــه  ــرای حیــوان نیــز ب مصرفــی ب
ــی  ــیم م ــی تقس ــروه اصل 3 گ

ــود : ش
1-اولیــن گــروه از آنتــی بیوتیــک 
ــر  ــه اث ــتند ک ــته ای هس ــا آن دس ه
و بقایایــی در بــدن انســان بجــا نمــی 
گذارنــد. ایــن آنتــی بیوتیــک هــا 
در رونــد درمانــی فــارم هــا قابــل 

اســتفاده هســتند.
2-دومیــن دســته آنتــی بیوتیــک 
هایــی هســتند کــه در خصــوص آنهــا 
ــن  ــت ؛ ای ــاد اس ــه زی ــث و مجادل بح
ــتثنا و  ــوارد اس ــا در م ــا را تنه داروه
در مــدت محــدود مــی تــوان اســتفاده 

ــرد. ک
3-دســتۀ ســوم شــامل آنتــی بیوتیــک 
ــرای ســامت انســان  هاییســت کــه ب
مضــر و خطرنــاک هســتند. آنهــا تنهــا 
در صورتــی اســتفاده مــی شــوند کــه 
ــته باشــند و  ــری نداش ــن دیگ جایگزی
کًا در رونــد درمانــی قــرار نمیگیرنــد 
ــورت  ــه ص ــادر و ب ــوارد ن ــر در م مگ

مجــزا )بــرای هــر حیــوان(.

تولیدات آنتی بیوتیک اندونزی 
فــارم   15 از  کــه  بازدیــدی  در 
 13 آمــد،  عمــل  بــه  اندونــزی  در 
محصــول متفــاوت آنتــی بیوتیــک 
مصــرف مــی شــد. بــه طــور متوســط 
ــتفاده  ــارم 2.2 محصــول اس ــر ف در ه
ــوِل  ــا 3 محص ــن 1 ت ــه بی ــد ک میش
بخــش  داشــت.  وجــود  متفــاوت 
عمــدۀ محصــوالِت مــورد اســتفاده 
فلوروکینولــون )80درصــد(  شــامل 
و   ، )80درصــد(  تتراســایکلین   ،
ــواد  ــوان م ــه عن ــد )53درصــد( ب پپتی
تشــکیل دهنــدۀ فعــال ایــن تولیــدات 
بودنــد. بخــش صنعــت مــرغ گوشــتی 
اندونــزی و دولــت آن قوانیــن مصــوب 
ــا مصــرف آنتــی  مناســبی در رابطــه ب
آنتــی  چنانچــه  ندارنــد.  بیوتیــک 
بیوتیــک مصرفــی در بخــش تولیــدات 

مــرغ گوشــتی اندونــزی، مــورد تجزیــه 
و تحلیــل اســتانداردهای هلنــد برســد 
ــود  ــی ش ــری م ــه گی ــه نتیج اینگون
کــه : 43درصــد محصــوالت مــورد 
اســتفاده بــه گــروه 1 تعلــق دارد ، 
ــد  ــروه 2 و 30درص ــه گ ــد ب 27درص
بــه گــروه 3 )نمــودار2( . ایــن بســیار 
ــه 30درصــد  ــده اســت ک ــران کنن نگ
ــورد  ــی م ــی بیوتیک ــوالت آنت از محص
آنتــی  از   3 گــروه  بــه  اســتفاده 
حالیکــه  )در  دارد  تعلــق  بیوتیکهــا 
ــا  ــم تنه ــن رق ــد ای ــتم هلن در سیس

1.6درصــد اســت( .
بــه عــاوه، آنتــی بیوتیــک هــای گروه 
1 ، 43درصــد مجمــوع آنتــی بیوتیــک 
مصرفــی در بخــش مــرغ گوشــتی 
ــن  ــی شــوند. ای ــزی را شــامل م اندون
آنتــی بیوتیــک هــا بــرای اســتفاده در 
برنامــه هــای درمانی مناســب هســتند 
و هیچگونــه تأثیــر منفــی بــر روی 
ــا  ــان بج ــت آن و انس ــوان ، گوش حی
ــای  ــی بیوتیکه ــد. از آنت ــی گذارن نم
ــای  ــارم ه ــد در ف ــروه 2 ، 27درص گ
بازرســی شــده اســتفاده شــده اســت ؛ 
آن هــم آنتــی بیوتیکهایــی کــه تنهــا 
در صــورت لــزوم  و در دورۀ کوتــاه 
مــدت بایــد مــورد اســتفاده قــرار 
گیرنــد. در صنعــت مــرغ گوشــتی 
اندونــزی تمامــی ایــن محصــوالت 
در روال درمانــی ای قــرار میگیرنــد 
ــگیرانه  ــر پیش ــوان تدابی ــه عن ــه ب ک
ــرف  ــان مص ــروع دورۀ درم ــل از ش قب
مــی شــود. بــر اســاس اســتانداردهای 
ــزی در مصــرف  ــد ، صنعــت اندون هلن
محصــوالت آنتــی بیوتیکــی مضــر 
بــرای ســامت انســان زیــاده روی 

ــد.  ــی کن م
نمودار2

دوز آنتی بیوتیک
دوز مصرفــی روزانــۀ ایــن پرنــدگان به 
ازای هــر کیلوگــرم وزن ، بیــن 100 تا 
mg/kg 400 در روز بــود. در حــدود 
ــی 100  ــور دوز مصرف ــد طی 69درص
mg/kg را داشــتند، 15درصــد دوز 
و 8درصــد    mg/kg مصرفــی 200 
 mg/kg تــا 400  بیــن 375  نیــز 
ــه  ــود ک ــان ب ــی ش در روز دوز مصرف
ایــن رقــم  بــا هلنــد  در مقایســه 
ــتر از  ــی بیش ــا حت ــر و ی ــا 10 براب ه
اســتانداردهای هلنــد بــود. یــک مثــال 
خــوب در ایــن رابطــه مــی توانــد 
ــه  ــد ک ــی Doxyvet باش داروی دام
 Doxycycline ــد ــامل  25درص ش
اســت ؛ دوز مصرفــی ایــن دارو در 

ــه  ــت ک ــزی mg/kg 400 در روز اس اندون
 mg 100 ایــن بــه معنــی دریافــت روزانــۀ
از ایــن مــادۀ تشــکیل دهنــدۀ دارویــی 
)Doxycycline( اســت. و مشــابه همین 
ــد  ــامل 23درص ــد ش ــی در هلن داروی دام
ــی  ــه دوز مصرف Doxycycline اســت ک
آن بــه صــورت روزانــه  mg/kg 54 اســت 
ــا 12.4  ــت تنه ــی دریاف ــه معن ــن ب ــه ای ک
mg از ایــن مــادۀ تشــکیل دهنــدۀ دارویــی 
ــن  ــی ای ــی دوز اندونزیای ــت. یعن در روز اس
ــد  ــی در هلن ــر دوز مصرف ــول 8 براب محص

اســت.

لزوم آگاهی 
ــی  ــد آنت ــش از ح ــرف بی ــر مص ــاوه ب ع
بیوتیــک در جــاوای غربــی اندونــزی، ســهم 
ــه  ــوم )ک ــتۀ س ــای دس ــک ه ــی بیوتی آنت
ــاک هســتند(  ــرای ســامت انســان خطرن ب
نیــز در دوز آنتــی بیوتیــک مصرفــی طیــور 

باالســت. تمامــی ایــن عوامــل در کنــار 
یکدیگــر تهدیــدی بــرای ســامت پرنــده و 

ــد. ــی آی ــه حســاب م انســان ب
بــه طــرز ناباورانــه ای، مصرف آنتــی بیوتیک 
ــاً  ــای نیمــه پوشــیده تقریب ــداری ه در مرغ
ــاز  ــای ب ــداری ه ــتر از مرغ ــد بیش 40درص
اســت. دلیــل مصــرف بــاالی انتــی بیوتیــک 
ــا  ــه آنه ــت ک ــن اس ــزی، ای ــی در اندون دام
ــوان  »تضمینــی«  ــه عن آنتــی بیوتیــک را ب
بــرای بهبــود و افزایــش بازدهــی مــی داننــد. 
بــه منظــور پاییــن آوردن دوز مصرفــی انتــی 
ــۀ  ــی در زمین ــت تغییرات ــک، الزم اس بیوتی
آگاهــی ایــن افــراد ایجــاد شــود و در نهایــت 
دولــت اندونــزی بــه منظــور کنتــرل و 
کاهــش میــزان مصــرف آنتــی بیوتیــک 
در بخــش صنعــت مــرغ گوشــتی ، مــی 
ــا مصــرف آن  ــی در رابطــه ب بایســت قوانین

وضــع کنــد

نمودار1 – متوسط دوز مصرفی آنتی بیوتیک در مرغداری های 
گوشتی نیمه پوشیده و روباز

•    رنگ قهوه ای = نیمه پوشیده                                            •    رنگ آبی = روباز

نمودار2 – مصرف آنتی بیوتیک های طبقه بندی شده
 در هلند و اندونزی

•    رنگ قهوه ای = هلند                                                •    رنگ آبی = اندونزی  

درمصرفآنتیبیوتیک
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ــمنان  ــتان س ــکی اس ــرکل دامپزش مدی
از ایــن اســتان بــه عنــوان قطــب تولیــد 
داروی دامــی در کشــور نــام بــرد و 
گفــت: اســتان ســمنان بــه تنهایــی 
ــای  ــه داروه ــور ب ــاز کش ــد نی 40درص

دامــی را تولیــد می کنــد.
ــری  ــت خب ــعیدی در نشس ــد س محم
ــزرگ  ــه ب ــا بیــان اینکــه چنــد کارخان ب
در  بین المللــی  تــراز  در  داروســازی 
اســتان ســمنان وجــود دارد گفــت: 
دارو  تولیــد  واحدهــای  ایــن  وجــود 
در  کشــور  خودکفایــی  بــه  منجــر 
ــه  ــن اینک ــده ضم ــی ش ــای دام داروه
ســاالنه بخشــی از تولیــدات دارویــی 
نیــز بــه خــارج کشــور صــادر می شــود.

وی از آمادگــی برخــی از ایــن کارخانه ها 
بــرای افزایــش تولیــد و ایجــاد خطــوط 
جدیــد تولیــد خبــر داد و افــزود: اســتان 
ــل توجهــی  ســمنان از ظرفیت هــای قاب
ــوردار  ــی برخ ــای دام ــوزه داروه در ح
ــتان  ــی اس ــدات داروی دام ــوده و تولی ب
از کیفیــت قابــل توجهــی برخوردارنــد.

برنامه ریــزی دامپزشــکی  از  ســعیدی 
ــای  ــعه واحده ــرای توس ــتان ب ــن اس ای
تولیــد داروی دامــی خبــر داد و گفــت: 
در حــال حاضــر تعــدادی از فعــاالن 
بخــش خصوصــی فعــال در ایــن بخــش 
ــای توســعه ای  متقاضــی اجــرای طرح ه

ــتند. هس
ــمنان  ــتان س ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
دارای چنــد کارخانــه بــزرگ تولیــد 
ــت  ــی اس ــد جهان ــا برن ــی ب داروی دام
صــورت  الزم  حمایــت  اگــر  افــزود: 
ایــن واحدهــا بــرای ایجــاد  بگیــرد 
افزایــش  و  جدیــد  تولیــد  خطــوط 

دارنــد. آمادگــی  محصــوالت خــود 

ــد  ــه 40 درص ــان اینک ــا بی ــعیدی ب س
داروهای دامپزشــکی کشــور در ســمنان 
تولیــد می شــود و ایــن نشــان دهنده 
ظرفیت هــای عظیــم ایــن اســتان در 
حــوزه دام و طیــور اســت، تأکیــد کــرد: 
ــای  ــد داروه ــای تولی ــترش واحده گس
ــت های اداره کل  ــی از سیاس ــی یک دام

ــمنان اســت. دامپزشــکی س
ــمنان  ــتان س ــکی اس ــرکل دامپزش مدی
ظرفیــت  دامــی  داروهــای  افــزود: 
اشــتغال،  تولیــد،  بــرای  خوبــی 
ــتان  ــادی اس ــعه اقتص ــادرات و توس ص
ــد  ــذا بای ــود ل ــوب می ش ــمنان محس س
در ایــن راســتا، واحدهــای تولیــدی 
موردحمایــت بیشــتری قــرار گیرنــد.

دالری  میلیــون   5.5 درآمــد  از  وی 
ــتان در  ــن اس ــکی ای ــادرات دامپزش ص
شــش ماهــه نخســت امســال خبــر 
ــا،  داد وگفــت: انگلســتان، آلمــان، ایتالی
افغانســتان، عــراق، ترکمنســتان، ترکیــه 
و... از مهمتریــن مقاصــد صادراتــی ایــن 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــتان ب اس
غیرخوراکــی  آالیــش  از  ســعیدی 
محصــول  ارزآورتریــن  به عنــوان  دام  

ــزود:  ــرد و اف ــام ب ــتان ن ــی اس صادرات
چهــار میلیــون دالر از درآمدهــای ارزی 
دامپزشــکی اســتان در ایــن 6 ماهــه 
ــی دام   ــش غیرخوراک ــه آالی ــوط ب مرب

ــت. ــوده اس ب
ــمنان  ــتان س ــکی اس ــرکل دامپزش مدی
ــی  ــش غیرخوراک ــه آالی ــان اینک ــا بی ب
دام  از طریــق یــک واحــد تولیــدی و 
بســته بندی در غــرب اســتان تهیــه 
ــد  ــن واح ــت: ای ــود گف ــادر می ش و ص
تولیــدی و صادراتــی تنهــا واحــد فعــال 
در ایــن حــوزه در ســطح کشــور اســت.

ــه  ــز ب ــفید ب ــوی س ــرک و م وی از ک
عنــوان دومیــن محصــول ارزآور در ایــن 
ــرک  ــرد: ک ــان ک ــرد و بی ــام ب ــش ن بخ
ــال  ــدای امس ــز از ابت ــفید ب ــوی س و م
ــک  ــر ی ــغ ب ــهریورماه بال ــان ش ــا پای ت
ارزآوری  دالر  هــزار   164 و  میلیــون 

ــت. ــته اس ــتان داش ــرای اس ب
ســعیدی بــا بیــان اینکــه داروهــای 
جوجــه  شــترمرغ،  تخــم  دامــی، 
ــی  ــام صادرات ــر اق ــترمرغ و... از دیگ ش
ــه  ــت اضاف ــتان اس ــی اس ــوزه دام در ح
کــرد: ایــن اقــام نیــز در مجمــوع 500 

ــتان  ــرای اس ــد ارزی ب ــزار دالر درآم ه
ــه  ســمنان در شــش ماهــه اول ســال ب

ــتند. ــراه داش هم
ــمنان  ــتان س ــکی اس ــرکل دامپزش مدی
بــا بیــان اینکــه اســتان ســمنان ظرفیت 
دارد  طیــور  و  دام  حــوزه  در  باالیــی 
خاطرنشــان کــرد: بــا توســعه بازارهــای 
صادراتــی می تــوان درآمدهــای ارزی 
ایــن بخــش را تــا حــد زیــادی افزایــش 

داد.
و  درمانــگاه   34 فعالیــت  بــه  وی 
ــوزه دام در  ــا ح ــط ب ــتان مرتب بیمارس
اســتان ســمنان اشــاره داشــت و گفــت: 
ــه  ــاب آزمایشــگاه ، 25 داروخان هفــت ب
و 16 مرکــز عرضــه واکســن های دامــی 
ــد  ــت دارن ــتان فعالی ــطح اس ــز در س نی
کــه دامپزشــکی اســتان بــر همــه آنهــا 

نظــارت دارد.
ــگاه  ــه آزمایش ــان اینک ــا بی ــعیدی ب س
کنتــرل کیفــی دامپزشــکی ســمنان 
مرکــز  همــکار  آزمایشــگاه های  از 
تشــخیص کشــور اســت خاطرنشــان 
به واســطه  آزمایشــگاه  ایــن  کــرد: 
تجهیــزات  بروزتریــن  از  برخــورداری 
اســتان  بــر  عــاوه  آزمایشــگاهی 
سراســر  اســتان های  بــه  ســمنان، 
کشــور خدمــات آزمایشــگاهی ارائــه 

. هــد می د
وی بــه اجــرای طــرح نظــارت و بررســی 
ــح  ــاره و تصری ــا اش ــدی مرغداری ه ج
ــده  ــاش ش ــد، ت ــن فرآین ــرد: در ای ک
ــگام  ــدی هن ــای تولی ــا مرغ ه ــت ت اس
ــای  ــد باقی مانده ه ــازار فاق ــه ب ــه ب عرض
دارویــی باشــند و ایــن محصــول ســالم 
ــدگان  ــار مصرف کنن ــن در اختی و مطمئ

قــرار گیــرد
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ــه  ــت موسس ــن کیفی ــاون تضمی مع
سرم ســازی  و  واکســن  تحقیقــات 
رازی از تکمیــل طــرح ســاماندهی 
بــذر و ســلول های تولیــد واکســن 
ــال  ــان س ــا پای ــه ت ــن موسس در ای

ــر داد. ــاری خب ج
مهــرداد راســخی بــا اشــاره بــه اینکــه 
در موسســه رازی فرآیندهای ســاخت 
واکســن از مرحلــه تهیــه مــواد اولیــه 
ــت  ــرف تح ــازار مص ــع در ب ــا توزی ت
ــت  ــن کیفی ــت تضمی ــارت معاون نظ
ــم  ــن مه ــت: ای ــود، گف ــام می ش انج
و  تولیــد  اصــول  رعایــت  باهــدف 
انجــام  اســتانداردها  بــا  مطابقــت 

می شــود.
ــاله  ــه هرس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــا  ــن فرآینده ــر ای ــارت ب ــرای نظ ب
تعریــف  مشــخصی  برنامه هــای 
بررســی  کار  پیشــرفت  میــزان  و 
کیفیــت  بتوانیــم  تــا  می شــود، 
بــرای  ســطح  باالتریــن  در  را 
بیولوژیــک  فرآورده هــای  تولیــد 
مطالعــات  افــزود:  کنیــم،  تامیــن 
تمــام  بــرای  واکســن ها  پایــداری 
قالــب  در  تولیــدی  فرآورده هــای 
انجام شــده  مشــخص  طرح هایــی 

اســت.
ــه  ــت موسس ــن کیفی ــاون تضمی مع
ــات  ــام مطالع ــرد: انج ــه ک رازی اضاف
ســلول های  و  بــذر  ســاماندهی 

تهیــه واکســن باهــدف شناســنامه دار 
اقدامــات  ازجملــه  بذرهــا  کــردن 
مهمــی اســت کــه انجام شــده اســت، 
مهــم  ایــن  درصــد   70 از  بیــش 
انجام شــده و تــا پایــان ســال جــاری 

می شــود. تکمیــل 
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  راســخی 
بذرهــا در ســه ســطح  اطاعــات 
ســرولوژیک  مطالعــات  ژنتیــک، 
در  بیوشــیمایی  مطالعــات  و 
قــرار  موردتوجــه  هــا  شناســانامه 
ــت  ــم ثاب ــن مه ــت: ای ــرد، گف می گی
می کنــد بــذر مورداســتفاده تمــام 
منطبــق  ســخت گیرانه  مــوارد 
بــا اســتانداردهای جهانــی تولیــد 

دارد. را  واکســن 
ســامت،  جهانــی  ســازمان  وی 
انگلســتان،  هــای  فارماکوپــه 
ایاالت متحــده  و  اروپــا  اتحادیــه 
مهم تریــن  به عنــوان  را  آمریــکا 
ــازی  ــی استانداردس ــع بین الملل مراج
ــح  ــرد و تصری ــام ب ــن ن ــد واکس تولی
مراجــع  ایــن  از  هرکــدام  کــرد: 
بــرای  ســخت گیرانه ای  قوانیــن 
و  کرده انــد  تعریــف  واکسن ســازی 
ــدام مرجــع  ــا متناســب بااینکــه ک م
بــرای  ســخت گیرانه تری  قوانیــن 
تولیــد فــرآورده ای مشــخص دارد، 
تولیــد می کنیــم را  محصوالتمــان 

ارتقایوارداتگوشتازکشورهایواردکننده

ــده  ــج کشــور واردکنن ــت: واردات گوشــت از پن ــور، گف رفیعی پ
بــه بیــش از 42 کشــور در ســال جــاری افزایــش یافــت.

ــد  ــازمان دامپزشــکی در بازدی ــس س ــور رئی ــی پ ــا رفیع علیرض
ــع  ــدی گوشــت در جم ــز بســته بن ــن مراک ــی از بزرگتری از یک
خبرنــگاران اظهــار کــرد: اگرچــه در روزهــای اخیــر بــا اظهــارات 
رئیــس جمهــور آمریــکا، مــردم گمــان کردنــد کــه وارد شــرایط 
جدیــدی از تحریــم شــدیم، امــا مــی تــوان گفــت کــه تحریــم 
ــدی نیســت چــرا کــه حــدود 40 ســال اســت کــه  ــز جدی چی

وارد تحریــم شــدیم.
ــه گفتــه وی، طــی ایــن ســال هــا همــت و تــاش نیروهــای  ب
ــب  ــدی موج ــته بن ــرآوری و بس ــای ف ــرکت ه ــبانه روزی ش ش

ــه رو نشــوند. ــا کمبــود غــذا روب ــا مــردم ب شــده ت
ــه بســته بنــدی  ــن مجموع ــه داد: در بزرگتری ــور ادام رفیعــی پ
ــروی  ــر نی ــد و 25 نف ــروی کارمن ــزار نی ــش از ه ــت بی گوش
ــه  ــردم ب ــی م ــت غدای ــا امنی ــد ت ــی کنن ــاش م دامپزشــکی ت

ــد. ــر نیفت خط
رییــس ســازمان دامپزشــکی خوداتکایــی در تولیــد غــذا را 
ــوزه  ــذاری در ح ــرمایه گ ــت: س ــمرد، گف ــرورت برش ــک ض ی
دام و طیــور، آبزیــان، زنبــور عســل،کرم ابریشــم و صنایــع بــاال 
دســتی و پاییــن دســتی بهتریــن جایگزیــن بــرای خــروج تــک 
ــع نفتــی وبســتن چــاه هــای نفــت  ــی از صــادرات مناب محصول

کشــور اســت.
ــت  ــودن گوش ــکل دار ب ــال مش ــه احتم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــردم توصی ــه م ــان کــرد: ب هــای چــرخ کــرده وجــود دارد، بی
ــد  ــدی فاق ــته بن ــای بس ــت ه ــد گوش ــه از خری ــم ک ــی کنی م
ــت در  ــه داری گوش ــا نگ ــه ب ــرا ک ــد چ ــاب کنت ــب اجتن برچس
فضــای نامناســب محیــط و دمــا امــکان آلودگــی نیــز وجــود دارد.

بــه گفنــه وی، چرخــه اقتصــادی بــزرگ صنعــت دام و طیــور 
ــود را از  ــور خ ــاز کش ــی از نی ــل بخش ــد داخ ــوزه تولی در ح
ــی  ــد امتیــت غذای ــا بتوان ــد ت ــی کن ــن م ــق واردات تأمی طری

ــد. ــظ کن ــور را حف گش
وی از ارتقــای واردات گوشــت از کشــورهای وارد کننــده خبــر 
داد و گفــت: واردات گوشــت از 5 کشــور وارد کننــده ســال 
ــه  ــه طوریک ــید ب ــاری رس ــال ج ــه 42 کشــور در س ــته ب گذس
ــکای  ــر آمری ــاوه ب ــاز داحــل ع ــورد نی ــون گوشــت م ــم اکن ه
ــز  ــه و روســیه نی ــیای میان ــی، آس شــمالی از کشــورهای اروپای

ــود. ــی ش وارد م
ــت  ــاق گوش ــزان قاچ ــه می ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
ــد  ــه چن ــه اتک ــه ب ــا توج ــزود: ب ــدان چشــمگیر نیســت، اف چن
روزی تــا عیــد قربــان زمــان بیشــتر باقــی نمانــده اســت ،مقــدار 
محــدودی دام زنــده از مرزهــای دریایــی بــه کشــورهای حــوزه 

خلیــج فــارس قاچــاق مــی شــود.
وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره اقدامــات پیشــگیرانه 
ســازمان دامپزشــکی علیــه بیمــاری آنفلوانــزای حــاد پرنــدگان، 
بیــان کــرد: بــا توجــه بــه عــدم تولیــد واکســن در داخــل ســعی 
کردیــم بــا توزیــع واکســن هــای وارداتــی بیمــاری آنفلوانــزا در 

کشــور را مدیریــت کنیــم.
ــن  ــون دوز واکس ــه 10 میلی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــی پ رفیع
ــرد:  ــه مصــرف رســیده اســت،بیان ک ــر ب ــاه اخی ــار م طــی چه
همچنیــن امــروز 10 میلیــون دوز واکســن از گمــرک ترخیــص 
ــون  ــده 35 میلی ــه آین ــنبه هفت ــه دوش ــد،ضمن آنک ــد ش خواه

ــی رســد. دوز واکســن م
ــا  ــی، ت ــاش واکســن ســازان داخل ــا وجــود ت ــه وی؛ ب ــه گفت ب
ــه  ــازار عرض ــل در ب ــد داخ ــای تولی ــن ه ــده واکس ــاه این دو م

مــی شــود.
ایــن مقــام مســئول از نیــاز ســاالنه 100 تــا 150 میلیــون دوز 
واکســن مــورد نیــاز صنعــت مــرغ تخــم گــذار خبــر داد و گفــت: 
ــای  ــتان ه ــیون اس ــون واکسیناس ــا کن ــه ت ــه انک ــه ب ــا توج ب
اصلــی از جملــه قزویــن، تهــران، البــرز، قــم و اصفهــان انجــام 

ــی نیســت. ــه نگران شــده اســت جــای هیــچ گون
ــود  ــور وج ــزا در کش ــروس انفلوان ــه وی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دارد، بیــان کــرد: برایــن اســاس عــدم رعایــت مــوارد بهداشــتی 
ــا  ــون ه ــروس در کان ــا مجــددا وی ــا موجــب شــده ت در واحده

ــد. شــیوع یاب
ــه  ــرد: در4 ماه ــح ک ــان تصری ــکی در پای ــازمان دامپزش ــس س رئی
ــال  ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب ــد در مقایس ــا 90 درص ــال 50 ت امس
قبــل ناشــی از رعایــت مســایل بهداشــتی و اقدامــات پیشــگیرانه بــا 

ــم. ــا مواجــه بودی ــون ه ــروس در کان کاهــش وی
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بــا کاهــش تولیــد شــیر خــام و عــدم 
تامیــن مــاده اولیــه کارخانه هــای 
ــا  ــن کارخانه هــا ب لبنــی، برخــی از ای
تعطیلــی 50 درصــد از ظرفیــت خــود 
بــه حالــت نیمــه تعطیــل درآمده انــد 
کــه ایــن اتفــاق عــاوه بــر بیــکاری و 
ــا  ــن کارخانه ه ــه ای مشــکات وارده ب
ســفره های  مایحتــاج  تامیــن  بــر 
مــردم نیــز تاثیــر بســیار مهمــی دارد

ــن  ــرای تامی ــی ب ــع لبن انجمــن صنای
ــه ای  ــی در نام ــای لبن ــاز کارخانه ه نی
از وزیــر جهادکشــاورزی خواســتار 
ــیرخام  ــخصی ش ــزان مش ــن می تامی
ــرای ایــن کارخانه هــا شــد، در ایــن  ب
ــر  ــه اگ ــت ک ــده اس ــام ش ــه اع نام
روزانــه 19هزارتــن شــیرخام کــه نیــاز 
ــن  ــت تامی ــی اس ــای لبن ــه  ه کارخان
ــه  ــازی ب ــا نی ــه ه ــن کارخان شــود، ای
واردات شیرخشــک نخواهنــد داشــت، 
ــای  ــورت کارخانه ه ــن ص ــر ای در غی
صنایــع لبنــی بــرای تامیــن مواداولیــه 
خــود دچــار مشــکل خواهنــد شــد و 
تولیداتشــان  بــا کاهــش مواجــه مــی 
ــرایط  ــن در ش ــر ای ــاوه ب ــود و ع ش
حــال حاضــر و بــا کســری ایجادشــده 
نیــاز،  مــورد  شــیرخام  تامیــن  در 
برخــی از ایــن کارخانه هــا بــه حالــت 

ــد. ــل درآمده ان ــه تعطی نیم
انجمــن  دبیــر  باکــری،  رضــا 
ــران  ــی ای ــع لبن ــدگان صنای تولیدکنن
ــرای  ــی ب ــع لبن ــرد: »صنای ــام ک اع
ــردم  ــفره های م ــاج س ــد مایحت تولی
و بــه عــاوه تامیــن مــواد مــورد 
19هــزار  بــه  روزانــه  خــود  نیــاز 
هســتند،  نیازمنــد  شــیرخام  تــن 
مــاه  ســه  در  کارخانه هــا  ایــن 
ــود  ــاز خ ــورد نی ــته شــیرخام م گذش

را بــا 25درصــد کســری دریافــت 
بــرای  اســت  الزم  و  کرده انــد 
جلوگیــری از کمبــود محصــوالت و 
فرآورده هــای لبنــی در بــازار و پیــش 
آمــدن اتفاقاتــی چــون فقــدان برخــی 
محصــوالت در بــازار، ایــن مقــدار 

شــیر تامیــن شــود.«
او در ارتبــاط بــا کمبــود کارخانجــات 
لبنــی در تامیــن شــیر خــام هشــدار 
داد: »اگــر مقــدار شــیرخام مــورد نیاز 
ــود،  ــن نش ــی تامی ــای لبن کارخانه ه
ــز  ــات نی ــن کارخانج ــای ای فرآورده ه
ــابه  ــا مشــکاتی مش ــن اســت ب ممک
تامیــن  در  آمــده  پیــش  اتفاقــات 
ســایر کاالهــا و مــواد مــورد نیــاز 
ــم  ــر بتوانی ــوند. اگ ــه ش ــردم مواج م
ــیرخام را در  ــن ش ــزار ت ــه 19ه روزان
اختیــار داشــته باشــیم هیــچ مشــکلی 
بــرای تولیــد محصوالتمــان نخواهیــم 
داشــت و بــه عــاوه نیــازی بــه واردات 
ــر  ــا اگ ــم، ام ــم نداری ــک ه شیرخش
ایــن میــزان شــیرخام تامیــن نشــود، 
نیازمنــد  شیرخشــک  واردات  بــه 

ــد.« ــم ش خواهی
دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان صنایــع 
لبنــی ایــران در ارتبــاط بــا علــل 
ــور  ــیرخام در کش ــد ش ــری تولی کس
توضیــح داد: »امســال کســری تولیــد 
و  اســت  داشــته  شــیرخام وجــود 
کارخانه هــا بــا 25درصــد کاهــش، 
دریافــت  را  خــود  اولیــه  مــواد 
ــد، علــل کســری تولیــد شــیر  کرده ان
ــم  ــالی، ک ــوان خشکس ــام را می ت خ
 آبــی و همچنیــن افزایــش قیمــت 
نهاده هــای دامــی و کاهــش تــوان 
ــن  ــد ای ــتایی در خری ــداران روس دام
کــه  حالــی  در  دانســت،  نهاده هــا 

دالر  میلیــارد   2.5 می شــد  گفتــه 
ــی  ــای دام ــرای نهاده ه ــی ب ارز دولت
نهاده هــای  امــا  شــده،  تامیــن 
ــه  ــت مواج ــش قیم ــا افزای ــی ب دام

ند.« شــده ا
باکــری در ارتبــاط بــا گرانــی گوشــت 
ــت  ــش قیم ــن افزای ــر ای ــز و تاثی قرم
ــیری  ــای ش ــد دام ه ــش تولی ــر کاه ب
توجیــه  گفــت: »گرانــی گوشــت، 
اقتصــادی تولیــد شــیر را از بیــن برده 
ــداران   ــه دام ــده ک ــث ش ــت و باع  اس
دام خــود را گوشــتی عرضــه کننــد و 
تولیــد دام شــیری را کاهــش دهنــد.«
تعطیلــی  بــا  ارتبــاط   در  او 
ــد  ــا 50 درص ــی ت ــای لبن کارخانه ه
ظرفیــت خــود اعــام کــرد: »بــا 
ــدم  ــام و ع ــیر خ ــد ش ــش تولی کاه
تامیــن مــاده اولیــه کارخانه هــای 
ــا  ــن کارخانه هــا ب لبنــی، برخــی از ای
تعطیلــی 50 درصــد از ظرفیــت خــود 
بــه حالــت نیمــه تعطیــل درآمده انــد 
کــه ایــن اتفــاق عــاوه بــر بیــکاری و 
ــا  ــن کارخانه ه ــه ای مشــکات وارده ب
ســفره های  مایحتــاج  تامیــن  بــر 
مــردم نیــز تاثیــر بســیار مهمــی 

دارد.«
باکــری در ادامــه اعــام کــرد: »اگر به 
هــر دلیلی بــا کاهــش تولید شــیرخام 
و کمبــود آن مواجه ایــم، بایــد اجــازه 
ــا واردات شیرخشــک  ــا ب داده شــود ت
ــای  ــی کارخانه ه ــکاری و تعطیل از بی
لبنــی جلوگیــری شــود و اگــر بــا 
کمبــودی در ایــن زمینــه نیــز مواجــه 
ــردن از  ــرای صرفه نظــر ک نیســتیم، ب
واردات شیرخشــک، میــزان شــیرخام 
تامیــن  کارخانه هــا  نیــاز  مــورد 

شــود.«
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ــا هــر کجــا  ــه نشــان داده دالل ه تجرب
کــه پــا مــی گذارنــد مشــکل ســاز مــی 
شــوند و امــروز هــم بــا راه انــدازی بــازار 
ــر  ــود را ب ــای خ ــوراک دام، پ ــیاه خ س
ــن  ــزرگ تری ــن و ب ــی تری ــوی قدیم گل
ــد  مرغــداری جنــوب کرمــان فشــرده ان
ــا  ــه ب ــن مجموع ــه ای ــه ای ک ــه گون ب
مشــکل تامیــن خــوراک دام مواجــه 

ــت. ــده اس ش
زیــاده خواهــی دالل هــا در جنــوب 
ــازار  ــص ب ــا مخت ــان، تنه ــتان کرم اس
تولیــدات کشــاورزی نیســت بلکــه بــازار 
ــود  ــرو خ ــه قلم ــم ب ــوراک دام را ه خ
اضافــه کــرده انــد و بــه گونــه ای حرفــه 
ای فعالیــت مــی کننــد کــه هیــچ اهــرم 
ــات  ــایی تخلف ــه شناس ــادر ب ــی ق قانون

ــود. ــد ب ــا نخواه آنه
یکــی از دالیــل اصلــی کمبــود مــرغ در 
ــان  ــتان کرم ــی اس ــتانهای جنوب شهرس
نیــز اضافــه شــدن واســطه هــا در 
ــه  ــوراک دام اســت ک مســیر عرضــه خ
مــی طلبــد مســئوالن امــر، شناســایی و 
برخــورد بــا ایــن مافیــا را در دســتور کار 

ــد. ــرار دهن ق
افزایــش قیمــت مــرغ نیــز نتیجــه حضور 
ــا در  ــن بخــش اســت ام ــا در ای دالل ه
ــا،  ــی واســطه ه ــار ســودهای آنچنان کن
ــه در  ــم ک ــی را داری ــده های ــد کنن تولی
حــال نابــودی هســتند و بــرای ایســتایی 
خشــکی  در  ماهــی  همچــون  خــود 
دســت و پــا مــی زننــد و امیدشــان 

ــت. ــران اس ــر مدی ــه تدبی ــان ب همچن
ــات و  ــا معض ــم ب ــه بتوانی ــرای اینک ب
مشــکات ایــن حــوزه آشــنا شــویم 
ــن  ــن و بزرگتری ــه ســراغ قدیمــی تری ب
مجتمــع مرغــداری جنــوب کرمــان 

رفتیــم و دیدیــم کــه مدیــران ایــن 
ــر  ــا ب ــلط دالل ه ــم از تس ــع ه مجتم
ــی کــرده  ــراز نگران ــازار خــوراک دام اب ب
و خواهــان حمایــت دولــت از مرغــداری 

ــتند. ــق هس ــن مناط ــای ای ه

نوسانات قیمت مرغ متاثر از بازار 
سیاه خوراک دام است

مدیــر مجتمع مرغــداری هلیــل جیرفت  
اظهــار داشــت: بزرگتریــن مشــکل ایــن 
ــن  ــرای تامی ــوراک ب ــود خ ــع نب مجتم
ــیاه  ــازار س ــه ب ــت ک ــرغ هاس ــذای م غ
ــرده  ــاد ک ــه ایج ــن زمین ــی در ای بزرگ

ــت. اس
ــع  ــزود: مجتم ــش اف ــاه جهانبخ جهانش
ــارز  ــش جبالب ــل در بخ ــداری هلی مرغ
جیرفــت بــا اشــتغالزایی 20 نفــر و اعتبار 
ــدازی شــد و  ســه میلیــارد ریالــی راه ان
ــوب  ــرغ جن ــن م ــه تامی ــروز در زمین ام
ــا  ــی را ایف ــش مهم ــتان نق ــرق اس و ش

مــی کنــد.
ــعار  ــذاری ش ــام گ ــه ن ــاره ب ــا اش وی ب
ــم  ــر معظ ــوی رهب ــاری از س ــال ج س
انقــاب اســامی بــه نــام حمایــت 
تولیــد  بــا  گفــت:  ایرانــی،  کاالی  از 
ــق  ــال تحق ــه دنب ــی ب محصــوالت داخل
ــام  ــداف نظ ــبرد اه ــال و پیش ــعار س ش
ایــران  اســامی  جمهــوری  مقــدس 
ــته در  ــاه گذش ــی 2 م ــا ط ــتیم ام هس
ــژه  ــه وی ــوراک دام ب ــن خ ــه تامی زمین
ذرت و ســویا بــا مشــکل مواجــه شــدیم 
زمینــه  ایــن  در  زیــادی  پیگیــری  و 
ــی  ــی نتیجــه ای در پ ــم ول انجــام دادی

ــت. نداش
داد:  ادامــه  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
مجتمــع مرغــداری هلیــل جیرفــت 

ــار  ــج هکت ــای پن ــا زیربن ــی ب در محیط
ــت  ــداری اس ــالن مرغ ــار س ــامل چه ش
کــه در صــورت حمایــت مســئوالن، 
ــد  ــعه خواه ــاختی توس ــر س ــر زی از نظ
یافــت و زمینــه اشــتغالزایی جوانــان 

ــد. ــی کن ــم م ــم فراه ــتری را ه بیش
جهانبخــش بــا بیــان اینکــه غــذای 
مرغــداری از ذرت، ســویا، کنســتانتره 
ــزود:  ــود، اف ــی ش ــکیل م ــن تش و روغ
ــده  ــکیل دهن ــواد تش ــار م از روی اجب
خــوراک مــرغ را از دالل هــا بــا قیمــت 
زیــاد تهیــه مــی کنیــم کــه ایــن مســاله 
بــا توجــه بــه قیمــت فعلــی مــرغ ســبب 
ــا  ــده و عم ــی ش ــارات مال ــروز خس ب
توجیــه اقتصــادی ایــن فعالیــت را زیــر 

ــرد. ــی ب ســوال م
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون هیــچ 
تســهیاتی دریافــت نکــرده و امــروز 
ــده ای مواجــه شــده  ــا مشــکات عدی ب
ــداری  ــع مرغ ــن مجتم ــت: ای اســت گف
ــت  ــدون دریاف ــابقه ب ــال س ــا 23 س ب
ــه از  ــدون وقف ــهیاتی ب ــه تس هیچگون
ــات  ــوده و خدم ــال ب ــون فع ــدا تاکن ابت
زیــادی در ایــن بخــش ارائــه کــرده 
ــه تامیــن  ــا توجــه ب اســت امــا امــروز ب
نرفتــن  فــروش  و  خــوراک  نشــدن 
تولیــدات، تعــدادی زیــادی از مــرغ 
ــه  ــادی ب ــی زی هــا تلــف و خســارت مال
ــد  ــن رو نیازمن ــه وارد شــد از ای مجموع

حمایــت مســئوالن هســیتم.
هلیــل  مرغــداری  مجتمــع  مدیــر 
جیرفــت گفــت: قبــا خــوراک ایــن 
دام  امــور  اداره  طریــق  از  مجتمــع 
ــی  ــن م ــتان تامی ــمال اس ــوب و ش جن
شــد ولــی در حــال حاضــر از دالل 
هــا تامیــن مــی شــود و از طریــق بنــدر 

نایــب رییــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــا 
اشــاره بــه واردات گوشــت قرمــز بــه کشــور در 
ــرز  ــدن از م ــل ش ــت: تبدی ــر گف ــای اخی ماه ه
ــده گوشــت قرمــز،  ــه وارد کنن ــی ب خودکفای
ــت  ــرای صنع ــی ب ــد بزرگ ــر و تهدی ــگ خط زن

ــداری کشــورمان اســت. دام
ــرایطی  ــرد: در ش ــار ک ــودزاده اظه جــال محم
ــی  ــرز خودکفای ــش، در م ــدی پی ــا چن ــه ت ک
ــه  ــرار داشــتیم حــاال ب ــز ق ــد گوشــت قرم تولی

ــه  ــل ب ــی، تبدی ــای دام ــکل نهاده ه ــل مش دلی
ــم. ــده ای ــول ش ــن محص ــده ای واردکنن

وی در ادامــه افــزود: چنــد ســال گذشــته شــعار 
ــه  ــال نزدیــک شــدن ب ــم کــه در ح می دادی
ــتیم،  ــز هس ــت قرم ــد گوش ــی در تولی خودکفای
ــا  ــه بعض ــیده ایم ک ــی رس ــه جای ــاال ب ــا ح ام
بــا تعرفــه صفــر گوشــت از ســایر کشــورها 
ــدگان  ــوع تولیدکنن ــن موض ــم و ای وارد می کنی

ــت. ــرده اس ــران ک ــی را نگ داخل

ــر از  ــی دیگ ــه یک ــان اینک ــا بی ــودزاده ب محم
مشــکات فعلــی دامــداران نبــود نقدینگــی 
ــای  ــاده ه ــر نه ــای اخی ــت: در ماه ه اســت، گف
ــه ای و ذرت  ــم از ذرت علوف ــاز دام اع ــورد نی م
ــی  ــن در حال ــده و ای ــران ش ــیار گ ــه ای بس دان
اســت کــه دامــداران هــم نقدینگــی الزم را 
ــد. ــرای خریــد ایــن نهاده هــا در اختیــار ندارن ب

نماینــده مــردم مهابــاد در مجلــس بــا اشــاره بــه 
اینکــه وزارت جهــاد کشــاورزی پاســخگوی نیــاز 

تهدیدصنعتدامداریباوارداتگوشتقرمز

ــزگان  ــتان هرم ــی)ره( اس ــام خمین ام
ــه  ــدیم ک ــد ذرت ش ــر خری ــم پیگی ه
ایــن خــوراک هــم پــس از واریــز نقــدی 
ــی  ــن م ــاه تامی ــک م ــد از ی ــول بع پ
شــود و ایــن بــازه زمانــی بــا توجــه بــه 
ــد  ــی 45 روز رش ــرغ ط ــک م ــه ی اینک
ــداری  ــع مرغ ــرای مجتم ــد ب ــی کن م
ــده  ــی فای ــته و ب ــی داش ــارت مال خس

ــت. اس
ــت از  ــه دول ــان اینک ــا بی ــش ب جهانبخ
طریــق هزینــه هــای جــاری آب، بــرق 
و ســوخت گرمایشــی مــی توانــد از 
فعــال بــودن واحدهــای تولیــدی مطلــع 
شــود، اظهــار داشــت: خــوراک دام بایــد 
تحویــل واحدهــای تولیــدی داده شــود 
ــر  ــه فک ــط ب ــه فق ــی ک ــه دالل های ن
ــه و  ــازار عرض ــم زدن ب ــر ه ــود و ب س

ــا هســتند. تقاض
وی یکــی دیگــر از مشــکات مرغــداری 
هــای جنــوب کرمــان را نبود کشــتارگاه 
صنعتــی برشــمرد و گفــت: فقــدان 
کشــتارگاه هزینــه هــای را ایجــاد مــی 
ــرای  ــی ب ــنگین مال ــار س ــه ب ــد ک کن
ــی  ــه مکان ــا فاصل واحدهــای تولیــدی ب

ــاد دارد. زی
ایــن فعــال اقتصــادی بــه ســابقه زیــاد 
مجتمــع مرغــداری هلیــل اشــاره کــرد 
ــن  ــت ای ــه قدم ــه ب ــا توج ــزود: ب و اف
بــروز  و  نوســازی  بــرای  مرغــداری 
ــه  ــاز ب ــدی نی ــد تولی ــن واح ــدن ای ش
ــه  ــم ک ــم داری ــرخ ک ــا ن ــهیات ب تس
ــن  ــت مســئوالن، ای ــا حمای امیــدوارم ب

ــود. ــق ش ــم محق مه

دولت از واحدهای تولیدی حمایت 
می کند

مدیــر شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
ــز گفــت:  جنــوب اســتان کرمــان نی
ــدی  ــای تولی ــوان از واحده ــام ت ــا تم ب
حمایــت و در زمینــه بــر طــرف کــردن 
مشــکات ایــن بخــش بــا روحیــه 

ــم. ــی کنی ــاش م ــادی ت جه
ــال  ــی س ــزود: ط ــهریاری اف ــواد ش ج
افــزون بــر 500 تــن ذرت،  جــاری 
200 تــن ســویا و 200 تــن جــو بــرای 
تامیــن خــوراک طیــور و دام در منطقــه 

ــت. ــده اس ــع ش ــان توزی ــوب کرم جن
وی ادامــه داد: در زمینــه حمایــت از 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــدگان داخل تولیدکنن
تاکیــد مقــام معظــم رهبــری و انتخــاب 
ــزار و  ــته یکه ــاه گذش ــال، م ــعار س ش
100 تــن جــو و 600 تــن ذرت نیــز در 

ــع شــد. ــوب اســتان توزی جن
مدیــر شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
جنــوب اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 
در کل کشــور توزیــع نهــاده هــا متوقف 
شــده اســت، اظهــار داشــت: واحدهــای 
ــد از  ــور و دام، خــوراک خــود را بای طی

بخــش خصوصــی تامیــن کننــد.
تغییــر  صــورت  در  داد:  ادامــه  وی 

ــت  ــن قیم ــاال رفت ــازار و ب ــانات ب نوس
نهــاده هــا دولــت وارد عمــل مــی شــود 
و از تولیدکننــدگان حمایــت مــی کنــد 
از ایــن رو در شــرایط فعلــی بــازار، 
ــد از  ــود را بای ــاز خ ــدگان نی تولیدکنن

ــد. ــن کنن ــی تامی ــش خصوص بخ
در حــال  کــرد:  تصریــح  شــهریاری 
حاضــر ذرت در بنــدر امــام خمینــی)ره( 
اســتان هرمــزگان بــه نــرخ دولتــی 
ارائــه مــی شــود و واحدهــای مرغــداری 
مــی تواننــد ذرت مــورد نیــاز خــود را از 

ــد. ــن کنن ــق تامی ــن طری ای
اینکــه 12 مرغــداری  بــا بیــان  وی 
ــان وجــود دارد،  ــوب کرم ــال در جن فع
عنــوان کــرد: بــا پیگیــری انجــام شــده 
ــع  ــرای مجتم ــوراک دام ب ــداری خ مق
مرغــداری هلیــل جیرفــت تامیــن شــده 
و همچنــان پیگیــر رفــع مشــکات ایــن 

ــتیم. ــدی هس ــد تولی واح

ضرورت راه اندازی کشتارگاه 
صنعتی در جنوب کرمان

جنــوب  دامپزشــکی  مدیــرکل 
اســتان کرمــان بــه خبرنــگار ایرنــا 
ــی  ــتان جنوب ــت شهرس ــت: در هف گف
یــک  انــدازی  راه  کرمــان  اســتان 
ــا تمامــی  ــزرگ صنعتــی ب کشــتارگاه ب
ــتای  ــتی در راس ــتانداردهای بهداش اس
تقویــت امنیــت غذایــی مــردم جنــوب 
ضــروری و حیاتــی بــه نظــر مــی رســد.
علــی احمــدی افــزود: هــم اکنــون 
کشــتارگاه مــرغ در جنــوب کرمــان 
ــدی  ــای تولی ــرغ ه ــدارد و م ــود ن وج
ایــن منطقــه بــه کشــتارگاه مرکــز 

اســتان منتقــل مــی شــوند.
جــذب  پیگیــر  کــرد:  عنــوان  وی 
انــدازی  راه  بــرای  گــذار  ســرمایه 
کشــتارگاه صنعتــی هســتیم تــا بتوانیــم 

ایــن کمبــود را جبــران کنیــم.
ــتان  ــوب اس ــکی جن ــرکل دامپزش مدی
ــش  ــاالنه بخ ــرد: س ــح ک ــان تصری کرم
ــتان  ــاز اس ــورد نی ــت م ــادی از گوش زی
ــتان  ــداران شهرس ــط دام ــان توس کرم
هــای جنوبــی کرمــان تامیــن مــی شــود 
و در ایــن زمینــه ســال گذشــته 11 
هــزار راس دام ســنگین و 800 نفــر 
شــتر بــه کشــتارگاه کرمــان ارســال شــد 
و ایــن نشــان از ظرفیــت بــاالی جنــوب 

ــت. ــت اس ــن گوش ــه تامی در زمین
ــه  ــر س ــال حاض ــرد: در ح ــان ک وی بی
کشــتارگاه جیرفــت، عنبرآبــاد و کهنوج 
در جنــوب کرمــان فعالیــت مــی کننــد 
و چهــار شهرســتان ایــن منطقــه شــامل 
ــان،  ــاب، منوج ــای فاری ــتان ه شهرس
رودبــار جنــوب و قلعــه گنــج فاقــد هــر 

گونــه کشــتارگاهی هســتند.
احمــدی ادامه داد: اداره کل دامپزشــکی 
جنــوب کرمــان بــا شــهرداری هــای ایــن 
ــاد و راه  ــه ایج ــا در زمین ــتان ه شهرس
ــی  ــی کــرده ول ــدازی کشــتارگاه رایزن ان

تاکنــون ایــن مهــم محقق نشــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه متولــی ایجــاد 
هــا  شهرســتان  در  هــا  کشــتارگاه 
ــت  ــی اس ــش خصوص ــهرداری و بخ ش
اظهــار داشــت: بــا وجــود رایزنــی هــای 
زیــاد توســط ایــن اداره کل حتــی یــک 
ماشــین ســردخانه دار هــم بــرای حمــل 
گوشــت در ایــن شهرســتان هــا فراهــم 

نشــده اســت.
ایــن مدیــر دولتــی بــا اشــاره بــه 
اینکــه اداره کل دامپزشــکی جنــوب 
کرمــان مســئول نظــارت بهداشــتی 
بــر کشــتارگاه هــا اســت، تاکیــد کــرد: 
ــود را  ــاش خ ــی ت ــن اداره کل تمام ای
ــای  ــاهد ارتق ــا ش ــت ت ــام داده اس انج
کیفیــت بهداشــت کشــتارگاه هــا و 
زمینــه ایجــاد کشــتارگاه هــای جدیــد 

ــود. ــم ش فراه
وی گفــت: در حــال حاضــر یــک دکتــر 
ــت و 2  دامپزشــک در کشــتارگاه جیرف
کارشــناس گوشــت در کشــتارگاه هــای 
ــت  ــغول فعالی ــوج مش ــاد و کهن عنبرآب
هســتند و تــا پایــان ســال جــاری 
ایــن دو شهرســتان هــم بــه دامپزشــک 
ــا شــاهد نظــارت  ــی شــوند ت ــز م مجه
تخصصــی بــر کشــتار دام در کشــتارگاه 

هــا باشــیم.
نداشــتن  کــرد:  تصریــح  احمــدی 
ــردخانه  ــزری، س ــب( لی ــل )برچس لیب
ــاری  ــری از بیم ــرای جلوگی ــاد ب انجم
تــب کریمــه کنگــو، سیســتم فاضــاب 
هــا  ســاختمان  بــودن  فرســوده  و 
از مشــکات کشــتارگاه هــای ایــن 
ــن  ــع ای ــر رف ــه پیگی ــت ک ــه اس منطق

مشــکات هســتیم.
ــد  ــه داده ش ــی ک ــام توضیحات ــا تم ب
ــوان  ــه عن ــرادی ب ــه اف واضــح اســت ک
ــب  ــا موج ــان دالل ه ــا هم ــطه ی واس
ــازار ســیاه خــوراک دام شــده  ایجــاد ب
ــای  ــی رود دســتگاه ه ــد و انتظــار م ان
نظارتــی قبــل از اینکــه مرغــداری هــای 
ایــن دیــار بــه تعطیلــی کشــیده شــوند 
دســت دالل هــا را از ایــن بــازار کوتــاه 
کــرده تــا آرامــش بــه سیســتم عرضــه 

ــردد. ــوراک دام برگ خ
امیدواریــم مســئوالن مربــوط، تدابیــری 
ــای  ــداری ه ــا مرغ ــد ت ــاذ کنن را اتخ
منطقــه بتواننــد از تســهیات حمایتــی 
بــا بهــره پاییــن بــرای تقویــت و توســعه 
ــر  ــد در غی ــن مشــاغل اســتفاده کنن ای
اینصــورت بایــد شــاهد بیــکاری تعــداد 
ــه در  ــه ک ــن خط ــی ای ــادی از اهال زی
ایــن مجتمــع هــا مشــغول بــه کار 

ــیم. هســتند باش
هفــت  از  کرمــان  اســتان  جنــوب 
عنبرآبــاد،  جیرفــت،  شهرســتان 
ــاب  ــج، فاری ــه گن ــوج، قلع ــار، کهن رودب
ــون  ــک میلی ــا جمعیــت ی و منوجــان ب

نفــر تشــکیل شــده اســت.

منبع: ایرنا

منبع: اقتصاد آنالین

ــیر نیســت،  ــد گوشــت و ش داخــل از نظــر تولی
عنــوان کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه 
بــه افزایــش قیمــت دالر، هزینــه واردات گوشــت 
ــاد  ــا وزارت جه ــود، ام ــام می ش ــاال تم ــیار ب بس
ــه  ــت را ک ــح داده واردات گوش ــاورزی ترجی کش
راحــت تریــن و کوتــاه تریــن راه اســت، انتخــاب 

کنــد.  
محمــود زاده بــا بیــان اینکــه پایین بــودن قیمت 
خریــد تضمینــی شــیر از دیگــر مشــکات جــدی 
صنعــت دامــداری اســت، گفــت: قیمــت خریــد 
ــوع  ــن موض ــه ای ــر اســت ک ــیر از آب ارزان ت ش
ــداران  ــرای دام ــی ب ــل بزرگ ــه معض ــل ب تبدی

شــده اســت.

ــس  ــاورزی مجل ــیون کش ــس کمیس ــب ریی نای
ــدگان  ــه تولیدکنن ــت ب ــر دول ــرد: اگ ــوان ک عن
شــیر یارانــه بدهــد، هــم مشــکل دامــداران 
ــرف  ــرای مص ــا ب ــم قیمت ه ــود و ه ــل می ش ح

کننــدگان افزایــش نمی یابــد.
ــت در  ــرد دول ــاد از عملک ــا انتق ــودزاده ب محم
ــرد:  ــار ک ــداران اظه ــیر از دام ــد ش ــوزه خری ح
ــد تضمینــی شــیر را تغییــر  ــت قیمــت خری دول
نــداده و در عیــن حــال  قابــل ماحظــه ای 
یارانــه هــم پرداخــت نکــرده و بــا شــرایطی کــه 
ــه وجــود آورده، در  ــا ب ــی نهاده ه ــود و گران کمب
ــه ادامــه  ــادر ب دراز مــدت برخــی از دامــداران ق

ــود ــد ب ــد نخواهن ــت و تولی فعالی


