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نرخ مرغ را قیمت خوراک طیور 
تعیین می کند؛ نه خرده فروشی ها

ــر  ــون ه ــم اکن ــت: ه ــئول گف ــام مس ــک مق ی
کیلــو مــرغ بــا نــرخ ۱۰ هــزار تومــان در خــرده 
فروشــی ها و در میــدان بهمــن حــدود ۹ هــزار 

ــود. ــه می ش ــان عرض توم
پــرورش  انجمــن  رئیــس  یوســفی  محمــد 
دهنــدگان مــرغ گوشــتی، بــا بیــان اینکــه 
قیمــت مــرغ در خــرده فروشــی ها مــاک 
ــو  ــر کیل ــون ه ــم اکن ــرد: ه ــار ک ــت، اظه نیس
ــرخ   ــا ن ــف ب ــق مختل ــه مناط ــته ب ــرغ بس م

بــاالی ۱۰ هــزار تومــان در   ... 
)ادامه صفحه3(
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مرغ های مضطرب، جوجه های ماّده به دنیا می آورند
داشــتن اســترس و نبــود منابــع کافــی می توانــد باعــث 
تغییــرات هورمونــی در مــرغ مــادر گــردد و ســبب شــود 

کــه او جوجه هــای مــاّده بــه دنیــا بیــاورد.
ــده در  ــام ش ــه انج ــاده از مطالع ــت آم ــه دس ــج ب نتای
ــا  ــت جورجی ــاورزی و محیط زیس ــوم کش ــگاه عل دانش
کالــج نیــز نشــان می دهــد کــه اگرچــه مکانیســم 
پرنــدگان بــا مرغ هــا متفــاوت اســت؛ امــا ایــن موضــوع 

ــت. ــادق اس ــز ص ــدگان نی ــاره پرن درب
پروفســور کریســتن نــاوارا در ایــن بــاره اظهــار داشــته 
اســت کــه زنــان بــارداری کــه در طــول بــارداری 
وزنشــان بــه میــزان بســیار کمــی بــاال مــی رود، 
احتمــال اینکــه نــوزادی دختــر بــه دنیــا 
بیاورنــد زیــاد اســت؛ 
ادامــه  در  او 

ــن مســئله  ــه ای ــه نشــان داده اســت ک ــد: تجرب می گوی
در پرنــدگان وحشــی نیــز صــادق اســت و اگــر پرنــده به 
میــزان کــم بــه مــواد غذایــی دسترســی داشــته باشــد 
ــی  ــرد، جوجه های ــرار بگی ــط پراســترس ق ــا در محی و ی

ــی آورد. ــا م ــه دنی ــاّده ب م
ــدگان و  ــه پرن ــت: »هم ــاره گف ــن ب ــه در ای وی در ادام
پســتانداران ایــن هورمون هــا را تولیــد می کننــد و 
ــه تحریک هــای فیزیکــی  ــن نحــوه پاســخ ب ــع ای در واق
ــخت  ــرایط س ــا در ش ــود آن ه ــث می ش ــه باع ــت ک اس

ــد.« ــده بمانن ــم زن ــت محیطی ه زیس
کریســتن نــاوارا در ادامــه افــزود: »وقتــی فهمیدیــم 
کــه پرنــدگان وحشــی می تواننــد خودشــان جنســیت 
فرزندشــان را تعییــن کننــد، اولیــن ســؤالی کــه برایمــان 
ــود  ــث می ش ــزی باع ــه چی ــه چ ــود ک ــن ب ــد ای ــش آم پی
ســیگنال های  در  زیســت محیطی،  شــرایط  ایــن  کــه 
ــن  ــه ای ــود آورد و ب ــه وج ــر ب ــده تغیی ــی پرن فیزیولوژیک
ترتیــب تعــداد جنســیت متــوازن شــود؟ جــواب این ســؤال 
هورمون هــا اســت. پروفســور نــاوارا ادامــه داد: مــا معتقدیــم 
کــه هورمون هــای اســترس می تواننــد بــر تــوازن جنســیت 
ــد؛ و مــا در تحقیقــات خــود متوجــه شــدیم  تأثیــر بگذارن
کــه ایــن هورمون هــا حداقــل تــا حــدودی در رونــد تغییــر 

ــد.« ــر گذارن ــیت ها تأثی ــوازن جنس ت
ــد  ــات دریافته ان ــن تحقیق ــمندان در ای ــع دانش در واق
ــون اســترس  ــه هورم ــون کورتیکوســترون ک ــه هورم ک
اســت، می توانــد بــر کرومــوزوم تعییــن جنســیت 

مرغ هــا تأثیــر بگــذارد.
ســال گذشــته پروفســور کریســتن نــاوارا کتابــی منتشــر 
کــرد کــه در آن فاکتورهایــی کــه در نســبت جنســیت 
حیوانــات تأثیرگــذار اســت را بررســی کــرده بــود. کتاب 
»انتخــاب جنســیت: مکانیســم ها و روش هــای مناســب 
توزیــع جنســیت در مهــره داران« یکــی از کارهایــی 
ــح  ــه توضی ــه ای ب ــرد مقایس ــا رویک ــا ب ــه تنه ــت ک اس
نقــش مؤثــر و قدرتمنــد هورمون هــا در جنســیت 

متــوازن می پــردازد.
پــی بــردن بــه اینکــه چگونــه هورمون هــای اســترس بــر 
ــد مطمئنــاً  جنســیت جوجه هــای مــرغ تأثیــر می گذارن
بــرای صنعــت ارزش چندانــی نــدارد؛ آنچــه کــه صنعــت 
ــای  ــه جوجه ه ــت ک ــن اس ــاز دارد ای ــه آن نی ــور ب طی
نــر بــرای افزایــش تعــداد جوجه هــای گوشــتی و 
مرغداری هــای  افزایــش  بــرای  مــاّده  جوجه هــای 

ــوند. ــد ش ــذار متول تخم گ
ادامــه صحبت هــای  در  نــاوارا  کریســتن  پروفســور 
خــود گفــت: »می دانیــم کــه پرنده هایــی کــه در 
حیات وحــش هســتند می تواننــد بــدون کمــک مــا 
جنســیت فرزنــدان خــود را تغییــر دهنــد امــا مــا 
می خواهیــم از ایــن مهــارت آن هــا بــرای صنعــت 
ــیت  ــور، جنس ــت طی ــم. در صنع ــتفاده کنی ــور اس طی
ــاش  ــا ت ــه م ــم اســت و در نتیج ــیار مه ــا بس جوجه ه
ــرغ  ــیتی از م ــه جنس ــم ک ــی را بیابی ــا راه ــم ت می کنی

ــم«. ــه آن نیازمندی ــتر ب ــا بیش ــه م ــود ک ــد ش متول
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ــال ۱۹84  ــاری در س ــن بیم ــزارش ای ــن گ اولی
توســط مورلــی و تامســون از آفریقــای جنوبی در 
جوجــه هــای گوشــتی داده شــد . چنــدی بعــد 
ــی ،  ــا ســندرم مجــددا از اروپــای غرب بیمــاری ی
آفریقــای شــمالی و خــاور میانــه در جوجــه هــای 
گوشــتی و مادرهــای گوشــتی و طیــور تخمگــذار 
تجارتــی مطــرح گردیــد . مطالعــات اخیــر دکتــر 
گوتــر GOTER در فرانســه در مرکــز تحقیقات 
PLOUFARGAN و همچنیــن در انگلســتان 
در موسســه تحقیقــات بیماریهــای طیــور هاوتون 
ــا ســندرم SHS طیــور  نشــان داد کــه عامــل ی
و رینوتراکئیــت عفونــی بوقلمــون یــا TRT یــک 
ــد  ــروس PNEUMOVIRUS میباش پنومووی
ــم تنفســی و  ــروز عائ ــندرم موجــب ب ــن س . ای
ــوراخهای  ــق و س ــان و حل ــی در روی زب جراهات
دهــان و بینــی و لکــه هــای خونریــزی در ســقف 
دهــان گردیــده و کاهــش تخــم مــرغ بــه مقــدار 
ــا ۱۰  ــی در حــدود 5 ت ــا 3۰ درصــد و تلفات 5 ت
ــم  ــان تخ ــی آورد . مرغ ــود م ــه وج ــد را ب درص
گــذار مخصوصــا مرغــان مــادر گوشــتی بــه 
ــی  ــا م ــندرم مبت ــن س ــه ای ــدد ب ــات متع دفع
ــش  ــرغ و افزای ــم م ــد تخ ــش تولی ــوند و کاه ش
ــا  ــود مخصوص ــی ش ــده م ــا دی ــات در آنه تلف
بــا  همــراه  ســندرم  ایــن  کــه  مواقعــی  در 
آلودگیهــای ثانــوی میکروبــی و ویروســی ماننــد 
ــیدا  ــتورال مولتوس ــیاکلی ، پاس ــیر ش ــل اش عوام
ــی  ــی و ویــروس برونشــیت عفون ــزای عفون ، کری
ــور  ــود و حض ــود وج ــاد آور میش ــد . ی ــی باش م
عوامــل فــوق الذکــر بــر حــدت و شــدت و 
ــد ،  COMPLICATION بیمــاری مــی افزای
امــروزه ثابــت شــده اســت کــه یــک ســروکانوژن 
ــهای  ــن ویروس SEROCONVERSION بی
ــس  ــه پ ــه هفت ــود دارد . س SHS و TRT وج
از تزریــق ویــروس بــه جوجــه هــای SPF آنتــی 
ــا روش  ــه ب ــود ک ــی ش ــاد م ــی ایج ــادی کامل ب
الیــزا ELIZA و ســرو نوترالیــزان قابــل انــدازه 
ــی  ــادی خنث ــی ب ــر آنت ــد . تیت ــا ش ــری میب گی
ــه  ــروس ب ــق وی ــس از تزری ــه پ ــده دو هفت کنن
بوقلمــون و ســه هفتــه بعــد از تلقیــح بــه طیــور 
ــرا  ــوان آن ــی ت ــید و م ــود رس ــر خ ــد اکث ــه ح ب
ــن  ــری نمــود . بی ــدازه گی ــا تســت مربوطــه ان ب
ویــروس برونشــیت عفونــی و SHS انتــر فــراس 
وجــود دارد مخصوصــا بیــن واریانتهــای ویــروس 
ــاده  ــوق الع ــاله ف ــن مس ــی و ای ــیت عفون برونش
مهــم اســت کــه در موقــع واکسیناســیون طیــور 
ــود .  ــت ش ــد رعای ــه SHS و TRT بای ــر علی ب

ویــروس برونشــیت عفونــی بــه مراتــب حــاد تــر 
و قــوی تــر از SHS بــوده و ایجــاد انتــر فرانــس 
میکنــد . در مواقعــی کــه عوامــل میکروبــی 
ثانــوی مثــل E . Coil و اســتافیلو کوکهــا و 
پاســتورالها و کریــزای عفونــی در صحنــه آمــاده 
 COMPLICATION فــرم  یــک  باشــند 
ــرایطی  ــن ش ــه در چنی ــد ک ــی آی ــود م ــه وج ب
ــف  ــیع الطی ــای وس ــک ه ــی بیوتی ــرف آنت مص
در تخفیــف ایــن COMPLICATION رل 
ــع در  ــه موق ــد ب ــت و بای ــد داش ــی خواهن اساس
ــدت و  ــا ح ــوند ت ــرف ش ــادر مص ــای م ــه ه گل
شــدت ســندرم SHS بــه حــد اقــل خــود تقلیل 
ــن  ــود . در ای ــم ش ــاری ک ــات بیم ــد و ضایع یاب
ــه جوجــه  ــادر ب ــادی م ــی ب ــال آنت بیمــاری انتق
هــا وجــود دارد ولــی هنــوز انتقــال ویــروس بــه 
صــورت VERTICAL روشــن نشــده اســت . 

 SYMPTION نشانیهای سندرم – 
ــب  ــه ترتی ــج و ب ــه تدری ــاری ب ــانیهای بیم نش
در طیــور مــادر گوشــتی و طیــور تخمگــذار بــه 

ــی شــود :  ــده م ــر دی شــرح زی
۱ – خواب آلودگی و بی حرکتی جوجه ها 
2 – بی اشتهایی مطلق و بروزعائم تنفسی 

ــودن  ــود ب ــک آل ــا و اش ــدید پلکه ــورم ش 3 – ت
ــمها  چش

 CHINESE ( 4 – چشــمهای چینی شــکل یــا
 ) EYES

5 – جراحــات در روی زبــان و حلق و ســوراخهای 
بینــی و دهــان و خونریــزی در ســقف دهان 

ــا 3۰  ــدار 5 ت ــه مق ــرغ ب ــم م ــان تخ 6 – نقص
ــا  ــم مرغه ــدازه تخ ــدن ان ــک ش ــد و کوچ درص
 COMPLICATION و  جراحــات   -  7
ــل  ــا عام ــه ب ــی ک ــا در مواقع ــمی مخصوص چش
کریــزای عفونــی و ســایر میکروبهــا تــو ام باشــد . 
یــا  درآوری  جوجــه  شــدندرجه  کــم   –  8

 H AT C H E B I L I T Y
ــد  ــرفته باش ــاری پیش ــه بیم ــی ک ۹ – در مواقع
ــاری  ــد بیم ــی مانن ــاالت عصب ــات و اخت ضایع

ــود .  ــی ش ــده م ــه دی ــو کاســل در گل نی
۱۰ – ســرانجام مــرگ و میــر بــه میــزان ۰/5 تــا 

۱۰ درصــد مشــاهده مــی شــود . 

 – اپیدمیولوژی سندرم 
 EPIDEMIOLOGY

تراکئیــت  رینــو  عامــل   ۱۹84 ســال  در 
 TURKY یــا  بوقلمــون  عفونــی 

بــا   )  TRT  ( یــا   RHINOTRACHITIS
روش ســرولوژیکی از مرغــان تخمگــذار جــدا 
گردیــده در ســال PICAULT ۱۹87 از کشــور 
ــرده  ــاد ک ــر ب ــل س ــد عام ــق ش ــه موف فرانس
 SWOLLEN HEAD ویــروس طیــور یــا
و  ازطیــور   )  SHS  ( یــا   SYNDROM
بوقلمونهایــی کــه دارای عایــم مشــخص بیماری 
بودنــد جــدا کنــد . چنــدی بعــد در مرکــز 
تحقیقــات طیــور PLOUFARGAN دخالــت 
 SHS در ایجــاد ســندرم TRT مســتقیم عامــل
ــوت  ــه ثب ــک ب ــکوپ الکترونی ــط میکروس توس
TRT در  ویــروس  و معلــوم گردیــد  رســید 
ــون  ــه و بوقلم ــن در جوج ــه جنی ــلولهای اولی س
بــه راحتــی رشــد میکنــد بــا همکاریهــای علمــی 
و فنــی و تحقیقاتــی کــه بیــن مرکــز تحقیقــات 
Ploufargan و موسســه رون مریــودر لیــون 
ــروس TRT را در روی  ــد وی ــام ش ــه انج فرانس
ســلولهای اولیــه تراشــه یــا نــای جنیــن جوجــه 
ــن  ــا ای ــد و ب ــعه دادن ــد و توس ــون رش و بوقلم
کار تحقیقاتــی توانســته واکســنهای زنــده و 
ــوق الذکــر  کشــته SHS را در روی ســلولهای ف
ــا  ــی ی ــبز افریقای ــون س ــه میم ــلولهای کلی و س
ســلول ) Vero ( تهیــه و تولیــد نماینــد . در 
حــال حاضــر دامنــه گســترش بیمــاری توســعه 
یافتــه و از اکثــر کشــورهای دنیــا مثــل فرانســه 
ــی ،  ــپانیا ، لیب ــد ، اس ــا ، هلن ــک ، ایتالی ، بلژی
مراکــش ، تونــس ، مکزیــک ، پاکســتان ، ایــران 
، عــراق ، و عربســتان ســعودی بیمــاری گــزارش 

ــت .  ــده اس گردی

 : Diagnostic تشخیص سندرم – 
۱ – تشــخیص ســندرم ســر بــاد کــرده ویــروس 
 ، درمانگاهــی  عایــم  مبنــای  بــر  معمــوال 
ــات و  ــاری و ضایع ــرفت بیم ــور و پیش ــوع طی ن
آورد  بــه وجــود مــی  complication کــه 

ــود .  ــی ش ــخص م مش
2 – تشــخیص ســرولوژیکی : بــا اســتفاده از 
روشــهای الیــز Elisa ایمونــو فلورســانس آنتــی 
بــادی بیمــاری تشــخیص داده مــی شــود . بایــد 
یــاد آور شــوم الیــزا روشــی ســریع و بــا کاربــردی 
ــود در  ــی ش ــتفاده م ــاری اس ــن بیم ــاال در ای ب
 Ploufargan ــات ــز تحقیق ــر مرک ــال حاض ح
و رون مریــو در فرانســه یکــی از مراکــز رفرنــس 

ــی باشــند .  ــاری م ــن بیم ــرای تشــخیص ای ب
3 – تشــخیص تفریقــی ســندرم : ممکــن اســت 
 ND ( ایــن ســندرم بــا بیماریهــای نیــو کاســل

برونشــیت   )
طیــور  عفونــی 
کریــزای   ،  )  IB
 ، ) IC ( عفونــی
ــد  ــو تراکئی الرنگ

 ILT ( ــا ــی ی عفون
( و پاســتورلوز طیــور 

ــاری  ــود . در بیم ــتباه ش اش
ضایعــات  و  عائــم  کاســل  نیــو 

شــدید عصبــی یــا Torticolis دیــده مــی 
ــم  ــی نانیس ــیت عفون ــاری برونش ــود .در بیم ش
ــاری  ــود دارد . در بیم ــه وج ــرغ لمب ــم م و تخ
ــاد  ــی زی ــی خیل ــی ترشــحات بین ــزای عفون کری
و طیــور مبتــا دارای حرکــت مــی باشــند ولــی 
ــاری  ــدارد . در بیم ــود ن ــت وج در SHS حرک
ــتر در  ــات بیش ــی جراح ــد عفون ــو تراکئی الرنگ
داخــل تراشــه یــا نــای و حلــق دیــده می شــود . 

 Treatment درمان در سندرم – 
ــی  ــل و نهای ــی رســد در شــکل کام ــه نظــر م ب
طیــور  ویروســی  کــرده  بــاد  ســر  ســندرم 
ــل  ــا عوام ــاری ب ــه بیم ــی ک مخصوصــا در مواقع
ثانویــه میکروبــی ماننــد اشیرشــیاکلی ، کریــزای 
پاســماها  مایکــو   ، پاســتورالها   ، عفونــی 
تنفــس  دســتگاه  مهــم  ویروســی  عوامــل  و 
مخصوصــا برونشــیت عفونــی همــراه باشــد یــک 
نــوع Complication در ایــن بیمــاری بــه 
وجــود مــی آیــد کــه بایــد از آنتــی بیوتیکهــای 
وســیع الطیــف بــه مــدت چهــار تــا پنــج روز در 
آب آشــامیدنی اســتفاده نمــود و تظاهــرات و 
ــل ممکــن  ــه حــد اق ــات ســندرم SHS ب ضایع
تقلیــل داد . یــاد آور میشــود 6 تــا 8 هفتــه بعــد 
از قطــع آنتــی بیوتیکهــا مجــددا بیمــاری عــود 
نمــوده و ظاهــر مــی شــود و بــه همیــن جهــت 
ــا  ــی بیوتیکه ــرف آنت ــد در مص ــه بای ــت ک اس
نهایــت دقــت و هوشــیاری و احتیــاط را مبــذول 

ــت .  داش

 Prevention پیشگیری و کنترل سندرم - 
رعایــت اصــول بهداشــت و قرنطینــه از اساســی 
ــاری  ــرل بیم ــگیری و کنت ــل پیش ــن عوام تری
محســوب مــی شــود . در صورتــی کــه بــا برســی 
هــای ســرولوژیکی متوجــه شــدیم گلــه مــادری 
Pneumovirus آلــوده اســت بایــد قبــل از 
اینکــه عوامــل میکروبــی و ویروســی دیگــر 
فرصــت پیــدا کننــد ومشــکات و معضــات 

 Complication ــرم ــد و آن ف ــه وجــود آورن ب
ایجــاد شــود الزم اســت همــان طــور کــه قبــا 
ــیع  ــای وس ــی بیوتیکه ــدم ازآنت ــر ش ــز متذک نی
الطیــف اســتفاده شــود .در حــال حاظــر دو نــوع 
ــا  ــب ب ــه ترتی ــی ب ــده وکشــته روغن واکســن زن
ویروســها TRT و SHS بــرای طیــور تهیــه 
ــا ویــروس  ــده ای کــه ب شــده اســت واکســن زن
ــادر  ــده اســت در پولتهــای م ــه گردی TRT تهی
تخمگــذار  پولتهــای  و  تخمگــذار  و  گوشــتی 
عنــوان  بــه  هفتگــی  ســن ۱۰  در  تجارتــی 
ــه  ــا Primovaccination ب ــه ی ــن اولی واکس
صــورت اســپری یــا آب آشــامیدنی مصــرف 
از  لــزوم میتــوان  مــی کننــد و در صــورت 
ــن  ــل در دومی ــوان راپ ــه عن ــن ب ــن واکس همی
ــی  ــن۱4 – ۱6 هفتگ ــز در س ــیون نی واکسیناس
در آب آشــامیدنی اســتفاده نمــود . بایــد توجــه 
ــای  ــه واکســن TRT را در جوجــه ه داشــت ک
گوشــتی بــه خاطــر انتــر فرانســی کــه بــا ویروس 
برونشــیت عفونــی مخصوصــا واکســن برونشــیت 
ــا واریانــت هــا تهیــه شــده باشــد  عفونــی کــه ب
ایجــاد مــی کننــد نبایــد تــو امــا مصــرف گــردد . 
ــا ویــروس  واکســن کشــته روغنــی SHS کــه ب
SHS تهیــه گردیــده اســت بیشــتر در ســن 2۰ 
تــا 22 هفتگــی یعنــی دو هفتــه پیــش ازشــروع 
تخمگــذاری در پولتهــای تخمگــذار ومــادر هــای 
گوشــتی مصــرف مــی گــردد . در حــال حاضــر 
ــه  ــی SHS ب ــوع واکســن کشــته روغن ــار ن چه

ــر :  صــورت زی

 ) SHS Vaccine ( ۱ – منوواالن
 ) ND vacc + SHS Vacc ( 2 - بی واالن

 ND Vacc + IB Vacc + ( 3 – تــری واالن
 )  SHS Vacc

 ND Vacc + IB ( 4 – وواکســن چهــار تایــی
 ) Vacc + EDS Vacc + SHS Vacc

تهیه و توزیع می گردد .

سندرم سر باد کرده ویروسی طیور 
و راههای پیشگیری و کنترل آن

دکتر اسداهلل توسلی
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محصول ذرت آمریکا 
آلوده به مقادیر باالی 

سـم شد !

در  غــات  کیفیــت  متخصــص 
ــوآ گفــت محصــول ذرت  دانشــگاه ی
آمریــکا آلــوده بــه ســم گیاهــی 
ومیتاکســین بــوده اســت، چــون 
ــز امســال باعــث  ــی پایی ــوای باران ه
رشــد قارچهــا و تاخیــر در برداشــت 

ــود. ــده ب ش
کشــاورزان آمریــکای شــمالی مقــدار 
زیــادی از یــک ســم گیاهــی بــه نــام 
ذرت  در محصــول  را  ومیتاکســین 
امسالشــان پیــدا کردنــد کــه اوضــاع 
بــد کشــاورزان را بدتــر کــرد. جنــگ 
ــه  ــا ب ــن قب ــکا و چی ــاری آمری تج
صــادرات دانــه هــای ســویا و قیمــت 

ــود. ــانده ب ــیب رس ذرت آس
ــد  ــار می کن ــین دام را بیم ومیتامس
ــاری انســان  ــث بیم و در نتیجــه باع
می شــود.  خانگــی  حیوانــات  و 
می تواننــد  غــات  خریــداران 
ــاورزان را رد  ــوده کش ــوالت آل محص
ــروش  ــر ف ــا را بخاط ــا آنه ــد ی کنن
ایــن محصــوالت جریمــه کننــد.

ــت  ــرک، متخصــص کیفی ــز هرب چارل
غــات در دانشــگاه یــوآ گفــت تعــداد 
محصــوالت آلــوده بیــش از حــد نرمال 
بــوده اســت. چــون هــوای بارانــی 
پاییــز امســال باعــث رشــد قارچهــا و 

ــود. ــر در برداشــت شــده ب تاخی

منبع: افکار نیوز

تائید آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در 
چهارمحال و بختیاری

مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیــاری 
ــای  ــش نمونه ه ــج آزمای ــت شــدن نتای از مثب
ارســالی آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان 

ــر داد. خب
ــال و  ــکی چهارمح ــرکل دامپزش ــلطانی مدی س
ــوز؛  ــن نی ــا جهانبی ــو ب ــاری در گفت وگ بختی
اظهــار کــرد: پــس از مشــاهده و گــزارش 
عایــم بیمــاران مشــکوک بــه آنفلوانــزای 
ــداری،  ــدگان در دو واحــد مرغ ــاد پرن ــوق ح ف
صــورت  الزم  آزمایش هــای  و  نمونه بــرداری 
ــد  ــن دو واح ــاری در ای ــود بیم ــت و وج گرف
ــد. ــد ش ــگاهی تایی ــر آزمایش ــداری از نظ مرغ

و  پروتــکل  طبــق  کــرد:  تصریــح  وی 

ــات  ــکی اقدام ــازمان دامپزش ــتورالعمل س دس
آمایشــی، قرنطینــه ای و اقدامــات کنترلــی 
ــار و  ــری از انتش ــت جلوگی ــگیرانه جه و پیش
ــداوم دارد. ــد و ت ــام ش ــاری انج گســترش بیم

مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال  بختیــاری 
ــرغ  ــم م ــرف تخ ــه و مص ــرد: تهی ــان ک خاطرنش
و گوشــت طیــور کــه مجــاز و مــورد تاییــد 
ــه؛  ــًا پخت ــورت کام ــه ص ــوده و ب ــکی ب دامپزش
ــا  ــی ب ــدگان بوم ــاس پرن ــری از تم ــز جلوگی نی
پرنــدگان وحشــی و بــه ویــژه پرنــدگان آبــزی و 
رعایــت شــرایط بهداشــتی بــرای پرنــدگان بومــی 
ــدگان مهمتریــن  ــا ایــن پرن و افــراد در تمــاس ب

ــت ــاری اس ــن بیم ــگیری از ای ــای پیش راه ه

نرخ مرغ را قیمت خوراک طیور تعیین می کند؛ 
نه خرده فروشی ها

ــون  ــم اکن ــت: ه ــئول گف ــام مس ــک مق ی
هــر کیلــو مــرغ بــا نــرخ ۱۰ هــزار تومــان 
ــن  ــدان بهم ــی ها و در می ــرده فروش در خ
ــود. ــه می ش ــان عرض ــزار توم ــدود ۹ ه ح
ــرورش  ــن پ ــس انجم ــد یوســفی رئی محم
دهنــدگان مــرغ گوشــتی، بــا بیــان اینکــه 
قیمــت مــرغ در خــرده فروشــی ها مــاک 
ــر  ــون ه ــم اکن ــرد: ه ــار ک ــت، اظه نیس
کیلــو مــرغ بســته بــه مناطــق مختلــف بــا 
ــرده  ــان در خ ــزار توم ــاالی ۱۰ ه ــرخ  ب ن
ــدود ۹  ــن ح ــدان بهم ــی ها و در می فروش

ــود. ــه می ش ــان عرض ــزار توم ه
ــده  ــرغ زن ــو م ــر کیل ــی ه ــرخ واقع وی، ن
ــزار و 5۰۰ و  ــا 7 ه ــداری را 7 ت درب مرغ
مــرغ آمــاده بــه طبــخ در خــرده فروشــی را 

ــرد. ــان اعــام ک ــزار و 5۰۰ توم ۱۰ ه
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــزود: ب ــفی اف یوس

هزینه هــای تولیــد پیش بینــی می شــود 
کــه نــرخ مــرغ بیــن ۹ هــزار و 5۰۰ تــا ۱۰ 

هــزار تومــان باشــد.
ــرغ  ــدگان م ــرورش دهن ــن پ ــس انجم رئی
گوشــتی بــا اشــاره بــه اینکــه مســئله 
کامیــون داران آســیب جــدی بــه صنعــت 
ــرد:  ــان ک ــرده اســت، بی ــداری وارد ک مرغ
ــل  ــل و نق ــکل حم ــه مش ــود آنک ــا وج ب
نهاده هــای دامــی تــا حــدی مرتفــع شــده 
اســت، امــا همچنــان کامیــون داران بــرای 
حمــل بــار مبلــغ اضافــه ای پشــت بارنامــه 
ــبب  ــه س ــداران ب ــد و  مرغ ــب می کنن طل
ــری  ــا و جلوگی ــود دان در مرغداری ه کمب
ــد. از تلــف شــدن مــرغ هــا چــاره ای ندارن

وی، در پایــان نــرخ  هــر کیلــو ذرت تحویل 
بنــادر را یــک هــزار و 2۰۰ و کنجالــه ســویا 

را  2 هــزار و 5۰۰ تومــان اعــام کرد

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

حــدود ســه چهــارم محصــول ذرت 
ــرای خــوراک  آمریــکا در داخــل و ب
دام، ســاخت اتانــول و یــک محصول 
جانبــی بــه نــام غــات خشــک 
اســتفاده مــی شــود کــه نوعــی 
ــداران  ــت. دام ــات اس ــذای حیوان غ
و تولیدکننــدگان اتانــول بایــد ذرت 
ــالم  ــین و ذرت س ــاوی ومیتاکس ح
را بــا هــم مخلــوط کننــد تــا بــرای 

ــد. ــب باش ــه دام مناس تغذی
وقتــی درامــد مــزارع آمریکا نســبت 
بــه پنــج ســال گذشــته نصــف شــد 
و بخاطــر شــدت جنــگ تجــاری 
تقاضــای دانــه هــای ســویا کاهــش 
یافــت، نگرانــی از کیفیــت بــه وجود 
آمــد. ســویا ارزشــمندترین محصول 
کشــاورزی صادراتــی آمریــکا اســت 

ــن فرســتاده می شــد. ــه چی کــه ب
فــودز،  اســمیتفیلد  شــرکت 
ــت  ــده گوش ــد کنن ــن تولی بزرگتری
خــوک متوجــه وجــود ومیتاکســین 
ــوآ و نبراســکا شــد یعنــی  درذرت ی
مناطقــی کــه معمــوال مشــکلی 

نداشــتند.
آمریــکا  غــذای  و  دارو  وزارت 
وجــود یــک بخــش در میلیــون 
ــان و  ــذای انس ــین را در غ ومیتاکس
حیــوان مجــاز میدانــد. زیــر 5 بــرای 
خــوک هــا و ۱۰ را بــرای مــرغ هــا و 

گاوهــای شــیرده مناســب می دانــد. 
گاوهــای گوشــتی تــا 3۰ را تحمــل 

ــد . ــی کنن م
کارخانــه هــای اتانــول در میشــیگان 
و اوهیــو در حــال آزمایــش ذرت 
هــا هســتند و بــرای کشــاورزانی 
کــه محصولشــان بیــش از حــد 
ســمی  باشــد جرائــم مالــی در نظــر 

می گیرنــد.
بــه  کشــاورزان  نیویــورک  در 
گاوهــای شــیرده بــه جــای ذرت 
آرد  از محصــوالت جانبــی  یکــی 
گنــدم را میدهنــد کــه باعــث شــده 
قیمــت آن از 5 دالر در هــر تــن بــه 

برســد. دالر   ۱۰۰
مشــکات از مرزهــای آمریــکا فراتــر 
رفتــه و بــه کانــادا هــم رســیده 

ــت . اس
ــوم  ــص عل ــز ، متخص مکــس هاکین
ــت:»  ــک گف ــرکت آلت ــه در ش تغذی
ــادا  ــت را در کان ــه وحش ــن دکم م

فشــار داده ام«.
از  نمونــه  پنــج  و  چهــل  آلتــک 
محصــول ذرت امســال آمریــکا را 
ــه 8۰  ــت ک ــرد و دریاف ــش ک آزمای
درصــد آنهــا آلــوده هســتند. هاکینز 
گفــت آزمایشــات بیشــتر مشــکات 
بزرگتــری را نشــان خواهنــد داد. 

ــود ــی ش ــر م ــاع بدت اوض
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این یک پیام جدی است 

حســن زاده رئیــس هیــات مدیــره ســابق اتحادیــه سراســری  
مرغــداران گوشــتی ایــران 

طــی یــک جلســه هــم اندیشــی وضعیــت صنعــت مرغــداری 
ــت  ــکات صنع ــه مش ــی ب ــی اهمیت ــب ب ــریح و عواق را تش

ــت. ــاک دانس ــداری را خطرن مرغ
وی در شــروع ســخنان خــود اعــام داشــت : امــروز وضعیــت 
اقتصــادی صنعــت مرغــداری جــدا از وضعیــت تحریــم و 
ــه ای جــدا  ــز مجموع ــا نی ــا آن نیســت و م ــط ب مســائل مرتب
ــئله  ــی مس ــتیم؛ وقت ــت نیس ــت های دول ــت و سیاس از دول
تحریــم اقتصــادی مطــرح می شــود صنعــت مرغــداری را هــم 
شــامل می گــردد  در واقــع ایــن تحریــم، نوعــی جنــگ اســت 

کــه مــا هــم در دل ایــن جنــگ وجــود داریــم.
ــوالت  ــد محص ــفانه 7۰- 8۰ درص ــت : متأس ــان داش وی اذع
ــاً  ــرایط، قطع ــن ش ــع ای ــت و به تب ــی اس ــا واردات ــی م تأمین
ــی  ــا حت ــی و ی ــادی سیاس ــی، اقتص ــای داخل ــا چالش ه م
چالش هایــی در حمــل نقــل را ممکــن اســت داشــته باشــیم. 
آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه سیاســت ها و برنامه ریــزی 
ــک  ــم ی ــود، نمی گوی ــخص ش ــده مش ــش ماهه آین ــا در ش م
ــاه  ــا 3 م ــم ت ــی می گوی ــده حت ــال آین ــک س ــا ی ــال و ت س
آینــده بایــد شــرایط مــا مشــخص شــود تــا بــر اســاس شــرایط 

ــم.  ــزی کنی ــد برنامه ری جدی
حســن زاده از همــکاری بیــن اتحادیــه و مرغــداران صحبــت 
علی رغــم  مــا  تولیدکننــدگان  امــروز   : گفــت  و  کــردن 
ــش شــده  ــم دچــار چال ــا دادهای ــه آن ه ــا ب ــی کــه م اطاعات
ــد  ــر قص ــی اگ ــرایط فعل ــد در ش ــد بدانن ــداران بای ــد. مرغ ان
ــن  ــزی ای ــا تدبیــر و برنامــه ری ــد قطعــاً ب ــزی دارن جوجــه ری

کار را انجــام دهنــد و حداقــل یــک مــاه آذوقــه جوجــه هــای 
ــد.  ــن کنن ــل تأمی ــود را از قب خ

وی ادامــه داد وقتــی مــا یــک مــاه درگیــر چالش هــای 
ــراد  ــل و ای ــار خل ــا دچ ــا کار م ــویم قطع ــل می ش حمل ونق
می کننــد  تغییــر  قیمت هــا  وقتــی  می شــود.  بحــران  و 
دولتمــردان مــا نگــران بحــث بــاال رفتــن قیمــت و چالش هــای 
قیمتــی و قاعدتــاً بحــث پوشــش امنیــت غذایــی مــردم مــی 
شــوند. در اینجــا ایــن مســئله مهــم مطــرح اســت کــه حداقــل 
ــد  ــد مصــرف بکن ــا موجــود بای ــک انســان و ی ــه ی ــی ک غذای
ــن  ــد تأمی ــرد بای ــش بب ــه اش را پی ــی روزان ــد زندگ ــه بتوان ک
شــود وقتــی ایــن امنیــت غذایــی تعریــف دارد وقتــی در ایــن 
ــم  ــده ه ــم، پرن ــاره می کنی ــده اش ــودات زن ــه موج ــف ب تعری
ــا مســتثنی  ــف از آنه ــن تعری ــده اســت و ای ــک موجــود زن ی
نیســت بنابرایــن  امــروز بایــد ایــن موجــود زنــده حداقــل غــذا 
ــرای فــردا تأمیــن گوشــت  ــد ب ــا بتوان در دسترســش باشــد ت
بکنــد. بنابرایــن دور از انتظــار و توقــع بیجــا نیســت کــه امــروز 
داد مرغــدار درمی آیــد چــرا کــه بــا چشــم خــود تلــف شــدن 
مــرغ خــود را بــه علــت گشــنگی میبینــد و نابــودی ســرمایه 

خــود را بــه وضــوح لمــس مــی کنــد.

حسن زاده گفت : امروز مسائل متعددی است که در 
مقابلشان عالمت سؤال است و هیچ جا، نه وزارتخانه 

نه سازمان صنعت و معدن و تجارت به داد و فریاد 
مرغداری و تولیدکننده نمی رسد.

وی اعــام داشــت : وقتــی یکــی از شــرکت هــای بــزرگ اجداد 
کشــور صراحتــا می گویــد مــن امــروز امــکان تأمیــن خــوراک 
ــود  ــی خ ــارم پرورش ــات دادن در ف ــال تلف ــدارم و در ح را ن

هســتم، شــما از یــک مرغــدار جــزء چــه انتظــاری داریــد؟ 
وی از تــاش هــای صنعــت بــرای بهبــود اوضــاع فعلــی 
ــه  ــی کــه اتحادی گفــت و اعــام داشــت : علی رغــم تاش های
مرکــزی و اتحادیه هــای اســتانی و شهرســتانی نمودنــد و 

اصنــاف نامــه ای سرگشــاده از مشــکات تامیــن نهــاده بــرای 
ــا  ــددی را ب ــات متع ــد و  جلس ــال کردن ــور ارس رئیس جمه
وزارتخانــه برگــزار کردنــد و به طورکلــی و روزانــه پیگیــر ایــن 
مشــکل مهــم و اساســی بودنــد، صــد افســوس و تاســف کــه 
هیــچ چیــزی عایــد و حاصــل نشــد و گویــی کاری نکردیــم و 

ــرار نیســت بشــود. کاری ق
ــن  ــت ای ــوخی بردار نیس ــر ش ــن دیگ ــت : ای ــن زاده گف حس
ــون  ــی یک میلی ــه ماه ــم ک ــم بگویی ــا نمی توانی ــر م را دیگ
جوجــه ریــزی شــود و یــا اصــًا صــد میلیــون جوجــه 
ــن تعــداد را  ــه ای ــا علوف ــزی شــود و بعــد بپرســیم کــه آی ری
در بنــدر یــا در انبــار تأمیــن اســت یانــه؟  آیــا مســیر جــاده 
ــا  ــه؟ این ه ــا ن ــت ی ــود اس ــا موج ــرای آن ه ــل ب ــل نق و حم
ــد و  ــن ش ــا مطمئ ــت آن ه ــد از باب ــه بای ــت ک ــائلی اس مس
اقــدام بــه جوجــه ریــزی کــرد و بــدون دانســتن ایــن مســائل 
نمی تــوان بــه مرغــدار گفــت کــه جوجــه ریــزی کــن. چــرا؟ 
ــم  ــرایط نامنظ ــت و ش ــم اس ــرایطی نامنظ ــرایط ش ــون ش چ
برنامه ریــزی منظــم می خواهــد ،برنامه ریــزی پشــتوانه دار 
می خواهــد ،سیاســت های درســت و بــه روز و می خواهــد 
ــای ذکرشــده شــرایطی اســت  ــوع مســائل و دغدغه ه و مجم

ــد.  ــا را آزار می ده ــدار م ــه مرغ ک
ــروز بحــث  ــا ام ــه ســخنان خــود اعــام کــرد : م وی در ادام
نوســان قیمت هــا را داریم.نبایــد فرامــوش کنیــم ســود 
،حاصــل هزینــه، منهــای قیمــت اســت؛ باالخــره امــروز 
ــد بســیار باالســت  ــای تولی ــه هزینه ه ــم ک ــا می دانی ــه م هم
ــدی  ــر روی محصــول تولی ــی ب ــک قیمت ــد ی ــا بای ــا م و قطع
خــود بگذاریــم کــه ســود اقتصــادی تأمیــن بشــود.  اگــر بــازار 
ــدارد مــا چــه کار بایــد بکنیــم؟  آیــا هزینــه  امــروز کشــش ن
تمام شــده پاییــن اســت؟ هزینــه را کــه مرغــدار ایجــاد نمــی 

کنــد.
ــکات  ــه مش ــی ب ــی اهمیت ــاد از ب ــدی زی ــه من ــا گل وی ب
ــی  ــد زای ــه درآم ــال در عرص ــدگان فع ــن تولیدکنن بزرگتری
غیــر نفتــی ایــران ابــراز داشــت : مرغــداران و تولیدکننــدگان 

ــان  ــرر و زی ــر ض ــی و از نظ ــی و روان ــر روح ــد ازنظ ــه ج ب
ــه داد  ــند. وی ادام ــی باش ــادی م ــار زی ــل فش ــال تحم در ح
ــل  ــه حمل ونق ــی ک ــادی دارد . زمان ــای زی ــف درده ــن صن ای
ــم  ــرغ و تخ ــت م ــد گوش ــه تولی ــن کاالی اولی ــی تری اساس
مــرغ بــه مــدت یــک مــاه و بیشــتر  تعطیــل می شــود، چــرا 
ــا چــه میــزان ذخیــره در  همــه ســکوت مــی کننــد؟ مگــر ت

ــود دارد؟  ــا وج ــداری ه مرغ
وی در پایــان ســخنان خــود گفــت: مرغــداران حتمــا حتمــا 
آگاهانــه جوجــه ریــزی نماینــد و بــا تعاونی هایشــان هماهنــگ 
باشــند و  ایــن را بداننــد کــه  اگــر هماهنــگ باشــند بیشــتر 
می توانیــم بــر روی تولیــد کشــور کنتــرل داشــته باشــیم و در 

روزهــای بحرانــی آســیب کمتــری مــی بینیــم.
ــذاران  ــرمایه گ ــیانت از س ــه س ــد ک ــادآور ش ــن زاده ی حس
ــئله  ــن مس ــت. ای ــه اس ــک وظیف ــی ی ــدگان مل و تولیدکنن
ــت  ــن صنع ــدار در ای ــی مرغ ــه وقت ــت ک ــی اس ــیار مهم بس
ســرمایه گذاری می کنــد توقــع یــک حرکــت اقتصــادی 
ــی  ــده یعن ــت مصــرف کنن ــتن رضای ــمند را دارد و داش ارزش
ــرمایه گذاری  ــورت س ــن ص ــر ای ــوب در غی ــه مطل ــک نتیج ی
ــت  ــش قیم ــه افزای ــه ب ــا توج ــت و ب ــوده ای اس ــن کار بیه م
ــاهد 2۰  ــا ش ــد م ــت خری ــن قیم ــاال رفت ــع ب ــد و باالطب تولی
ــن  ــه ای ــا ادام ــتیم و ب ــده هس ــرف کنن ــزش مص ــد ری درص
رونــد، ســرمایه مرغــداران بــه پایــان و نابــودی نزدیــک مــی 
شــود و مســئولین بایــد ایــن پیــام را جــدی بگیرنــد و بداننــد 
کــه مرغــداران در نهایــت از افزایــش قیمــت مــرغ ســود نمــی 
ــام  ــه تم ــردم، هزین ــام ک ــا اع ــه قب ــور ک ــا همانط ــد ام برن
شــده تولیــد بــاال رفتــه اســت و ایــن یعنــی افزایــش قیمــت 
پروتئیــن مصرفــی مــردم و جامعــه و بــه راحتــی مــی تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه بــاال رفتــن قیمــت نهــاده و در دســترس 
نبــودن آن باعــث گشــنگی در مرغــداری و بــاال رفتــن تلفــات 
در مرغــداری مــی شــود و ایــن یعنــی کاهــش میــزان تولیــد 
همــراه بــا گرانــی گوشــت مــرغ و ایــن گرانــی یعنــی کاهــش 
ــزان مصــرف و ایجــاد گشــنگی پروتئنــی در بیــن مــردم. می

مرغ گشنه، مردم گشنه
علی حسینی ) مدیر مسئول(
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نقش ژن ها در رابطه با 
عـارضۀ َپرکـنی طـیور

ــا  ــه ب ــده در رابط ــام ش ــات انج مطالع
ــور،  ــی طی ــر ناشــی از پَرکن ــرگ و می م
بــه نقــش ژن بــه عنــوان عاملــی مطــرح 
در رابطــه بــا کانیبالیســم )دیگرخــوری( 

اشــاره مــی کنــد. 
ــک و  ــات ژنتی ــوم و تحقیق ــگاه عل دانش
 Wageningen زاد و ولــد حیوانــات
 Hendrix بــا همراهــی مرکــز ژنتیــک
ــق  ــور تحقی ــه منظ ــذاری ب ــرمایه گ س
ــای  ــرغ ه ــر روی م ــه ب ــن زمین در ای

ــد.  ــته ان ــذار داش تخمگ

پَرکنی طیور عاملی مهم برای 
کاهش بقا  

طیــور  بقــای  اقتصــادی  نظــر  از 
ــی دارد  ــش مهم ــع نق ــذار در واق تخمگ
ــوان  ــه عن ــی ب ــای پَرکن ــروز رفتاره و ب
عاملــی اصلــی در کوتــاه کــردن زندگــی 
طیــور شــناخته شــده اســت. چــرا کــه 
ایــن بقــای مــرغ نــه تنهــا بــه بــازداری 
از کنــدن پرهایــش توســط ســایر مــرغ 
هــا بســتگی دارد بلکــه بــه میــزان 
ــته  ــور در دس ــایر طی ــی س ــار پَرکن رفت

اش نیــز بســتگی دارد. 

مطالعات گسترده در زمینۀ ژنتیک
 

دانشــمندان از تأثیــرات ژنتیــک و نقــش 
5۰ درصــدی آن بــر روی عوامــل وراثتی 
ــوک صحیــح و ســالم در  ــا ن در رابطــه ب
طیــور تخمگــذار اطــاع دارنــد. متعاقبــاَ، 
ــا اســتفاده از اطاعــات ژنوتیــپ  آنهــا  ب
و فنوتیــپ بــر روی طیــور تخمگــذار 

پیونــدی Leghorn ســفید ، مطالعــات 
ــد.  ــام دادن ــی را انج ــات ژنتیک و آزمایش
ــالمی  ــای س ــوک ه ــا از ن ــرغ ه ــن م ای
برخــوردار بودنــد و بــا ســایر طیــور 
ــنتی  ــای س ــس ه ــود در قف ــتۀ خ دس
ــرغ  ــس 5 م ــر قف ــه در ه ــری دار ک بات
بودنــد در یکــی از ایــاالت کانــادا بــه نــام 

ــدند.  ــی ش ــداری م Kitchener نگه

پلیمورفیم های تک نوکلئوتیدی 

تــک  هــای  پلیمورفیــم  تأثیــرات 
روی  بــر   )SNPs( نوکلئوتیــدی 
تأثیــرات مســتقیم و غیرمســتقیم یکــی 
پــس از دیگــری شناســایی شــد. نتایــج 
حاکــی از ارتبــاط SNPs هــای متعــدد 
ــزان  ــر روی می ــتقیم ب ــرات مس ــا تأثی ب
بقــا بــود؛ امــا بــا تأثیــرات غیرمســتقیم 
از  یکــی  در  نشــد.  یافــت  ارتباطــی 
 SNP ایــن مــوارد، تأثیــر مســتقیم
بــر روی کرومــوزوم 2 و در نزدیکــی 
ژن دریافــت کننــدۀ GAPA یافتــه 

 .)GABBR2(شــد

  GABA ژن دریافت کنندۀ

ژن دریافــت کننــدۀ GABA نقــش 
مهمــی در تنظیــم انتقــال دهنــده هــای 
عصبــی بــه مغــز دارد. مطالعــات متعــدد 
نشــان داده اســت کــه GABA نقــش 
مهمــی در بــروز رفتارهــای روانشــناختی 
و اســترس هــا در گونــه هــای مختلــف 
دارد و بــا ناهنجــاری هــای رفتــاری 

مرتبــط اســت.

تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی
کشــاورزی،  کمیســیون  ســخنگوی 
انجــام  بررســی های  از  پــس  گفــت: 
شــده تحقیــق و تفحــص از عملکــرد 
ــب  ــه تصوی ــاورزی ب ــاد کش وزارت جه

کمیســیون رســید.
ــریح  ــژاد در تش ــی ن ــد تربت ــور محم ن
آب  کشــاورزی،  کمیســیون  نشســت 
شــورای  مجلــس  طبیعــی  منابــع  و 
جلســه  داشــت:  اظهــار  اســامی، 
رســیدگی  دســتور  بــا  کمیســیون 
تعــدادی  تقاضــای  درخواســت  بــه 
از نماینــدگان مبنــی بــر تحقیــق و 
جهــاد  وزارت  عملکــرد  از  تفحــص 

شــد. برگــزار  کشــاورزی 
ــاورزی، آب  ــیون کش ــخنگوی کمیس س

شــورای  مجلــس  طبیعــی  منابــع  و 
اجــرای  چگونگــی  گفــت:  اســامی، 
ناظــر  مهندســین  اســتخدام  قانــون 
تولیــدات کشــاورزی، واردات محصــوالت 
ــتفاده از ارز  ــا اس ــی ب ــاورزی و دام کش
ــت  ــای درخواس ــازار محوره ــم ب و تنظی
جهــاد  وزارت  از  تفحــص  و  تحقیــق 

ــود. ــاورزی ب کش
نماینــده مــردم گــرگان و آق قــا در 
ــاره  ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
ــط وزارت  ــئوالن ذی رب ــه مس ــه اینک ب
جهــاد کشــاورزی در نشســت امــروز 
حضــور داشــتند، ادامــه داد: نماینــدگان 
در خواســت کننــده تحقیــق و تفحــص 
ــه  ــبت ب ــاورزی نس ــاد کش از وزارت جه

ــر  ــین ناظ ــتخدام مهندس ــه در اس اینک
ــده  ــرا نشــده و ع ــون اج ــاورزی قان کش
ای از افــراد فاقــد شــرایط بــه اســتخدام 
در آمدنــد در حالیکــه افــراد واجــد 
ــی را  ــد مطالب ــده ان ــذف ش ــرایط ح ش
مطــرح کردنــد، همچنیــن در ادامــه 
مســئوالن وزارتخانــه در ایــن زمینــه 

ــد. ــه نمودن ــی را ارائ توضیحات
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای 
اســامی بــا بیــان اینکــه کمیســیون بــا 
ــق و  ــدگان مواف ــرات نماین ــی نظ بررس
ــه  ــدام ب ــص اق ــق و تفح ــف تحقی مخال
رای گیــری کــرد کــه در نتیجــه انجــام 
تحقیــق و تفحــص بــه تصویــب رســید، 
تصریــح کــرد: تحقیــق و تفحــص از 

عشــایری  امــور  ســازمان  عملکــرد 
امــروز  نشســت  دیگــر  کار  دســتور 
منابــع  و  کمیســیون کشــاورزی، آب 
ــود کــه پــس از بررســی های  طبیعــی ب
بــه عمــل آمــده، نماینــدگان عضــو 
ــن تحقیــق و تفحــص  ــا ای کمیســیون ب

ــد. ــت نکردن موافق
ــاورزی، آب  ــیون کش ــخنگوی کمیس س
و منابــع طبیعــی در پایــان خاطرنشــان 
محصــوالت  واردات  پیرامــون  کــرد: 
ــی مطــرح و  ــی مباحث کشــاورزی و دام
ــات  ــام تحقیق ــس از انج ــد پ ــرر ش مق
روز   ۱۰ زمــان  مــدت  طــی  اولیــه 
مجــددا ایــن موضــوع در کمیســیون 

ــود ــرح ش مط

رئیس هیات مدیره انجمن گاوداران:
وجود مشکل در ترخیص خوراک دام و حمل آن

رئیــس هیــات مدیــره انجمــن گاوداران 
کشــور بــا بیــان اینکــه تولیدکننــدگان و 
دامــداران بــا مشــکل ترخیــص خــوراک 
دام و حمــل آن مواجــه شــده اند، گفــت: 
ــی گــران  ــات غیرقانون اگــر قیمــت لبنی
ــی و  ــه خاطــر افزایــش غیرقانون شــده ب
غیــر منصفانــه مــواد اولیــه و نهاده هــای 

دامــی اســت.
ســید احمــد مقدســی رئیــس هیــات 
در  کشــور،  گاوداران  انجمــن  مدیــره 
خصــوص افزایــش قیمــت لبنیــات در 
ــته بندی و  ــه بس ــرد: هزین ــار ک ــازار اظه ب
مــواد مــورد نیــاز کارخانه هــا 3 تــا 4 برابــر 
شــده اســت. افزایــش قیمــت لبنیــات 
غیرقانونــی نبــوده و کامــا طبیعــی اســت. 
ــر روز  ــا ه ــای م ــه هزینه ه ــور ک همان ط
2 تــا 3 برابــر می شــود قیمــت بقیــه 

ــی رود. ــاال م ــم ب ــوالت ه محص

وی افــزود:  دولــت نمی توانــد بــرای 
همــه محصــوالت قیمــت مصــوب بدهــد 
ــر  ــی ب ــه کنترل ــراطی ک ــم در ش آن ه
افزایــش قیمــت مــواد اولیــه مــورد 
نیــاز کارخانجــات و قیمــت تمــام شــده 
ــا  ــش قیمت ه ــدارد. افزای ــوالت ن محص
ــا  ــوده ام ــی نب ــه ای قانون ــچ زمین در هی
افزایش هــا  ایــن  فعلــی  شــرایط  در 

ــت. ــی اس طبیع
ــن گاوداران  ــره انجم ــات مدی ــس هی رئی
ــور  ــرد: کش ــح ک ــه تصری ــور در ادام کش
ــر  ــا ه ــه قیمت ه ــت ک ــی اس در وضعیت
روز افزایــش می یابــد، بــا ایــن وضــع 
تولیدکننــده نمی توانــد بــه تولیــد ادامــه 
ــد  ــه تولی ــواد اولی ــن م ــد و در تامی ده
ــن  ــذا ای ــورد ل ــکل برمی خ ــه مش ــم ب ه
ــت. ــی نیس ــا غیرقانون ــش قیمت ه افزای

وی در رابطــه بــا مشــکل ترخیــص بــار 

ــت:  ــان داش ــدگان اذع ــرای تولیدکنن ب
و  تولیدکننــدگان  حاضــر  حــال  در 
دامــداران هــم بــا مشــکل ترخیــص 
مواجــه  آن  حمــل  و  دام  خــوراک 
شــده اند و کامیــون داران بــار را از بنــدر 
حمــل نمی کننــد در حالــی کــه کرایــه 
ــی را 2۰۰تومــان حســاب  ــار ۹5 تومان ب
باقــی  گفتــه  راه  وزارت  و  می کننــد 
مبلــغ را بــا صاحــب بــار پشــت بارنامــه 
حســاب کنیــد. بــا ایــن شــرایط اوضــاع 
ــد. ــد ش ــر خواه ــه زور بدت ــد روزب تولی

مقدســی در ادامــه گفــت: نــه تنهــا 
بلکــه  دام  امــور  پشــتیبانی  شــرکت 
ایــن  هــم  خصوصــی  شــرکت های 
امضــای پشــت بارنامــه ای را نمی تواننــد 
ــکل  ــا مش ــا ب ــد. گاوداری ه ــرا کنن اج
تامیــن نهــاده مواجــه هســتند امــا 
نمی توانیــم هــر ماشــین 2 میلیــون 

ــار بدهیــم و  ــل ب تومــان هزینــه حم
ــود. ــود می ش ــع ناب ــن وض ــا ای ــد ب تولی
ــره انجمــن گاوداران  ــات مدی رئیــس هی
تــوان  نــه  دولــت  گفــت:  کشــور 
جلوگیــری از افزایــش قیمت هــا را دارد و 
نــه می توانــد بــه تولیدکننــدگان کمــک 
کنــد امــا اگــر قیمــت محصــول تولیــدی 
و  تولیدکننــده  همــه  یابــد  افزایــش 

کارخانــه دار را مقصــر می داننــد.
ــر اینکــه افزایــش  ــا تاکیــد ب مقدســی ب
قیمــت لبنیــات طبیعــی بــوده و در 
راســتای افزایــش محصــوالت دیگــر 
قیمــت  اگــر  کــرد:  تشــریح  اســت، 
ــه  ــده ب ــران ش ــی گ ــات غیرقانون لبنی
غیــر  و  غیرقانونــی  افزایــش  خاطــر 
نهاده هــای  و  اولیــه  مــواد  منصفانــه 

ــت ــی اس دام
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ــرف  ــد و مص ــا، تولی ــق برآورده ــر طب ب
ــرغ  ــم م ــان و تخ ــرغ و ماکی ــت م گوش
ــی  ــد آرام ــا رش ــی ب ــۀ آت ــی ده در ط
همــراه اســت کــه ایــن امــر بــه واســطۀ 
افزایــش شهرنشــینی هــا در کشــورهای 

ــد.  ــی افت ــاق م درحــال رشــد اتف
ــه آرام و  ــان اگرچ ــت جه ــد جمعی رش
ــر  ــی منج ــۀ آت ــی ده ــی در ط تدریج
بــه افزایــش تولیــدات و مصــرف گوشــت 
ــد  ــرغ خواه ــم م ــان و تخ ــرغ و ماکی م
شــد. بخــش عمــدۀ ایــن رشــد تــا ســال 
2۰5۰ میــادی، ناشــی از کشــورهای در 

حــال پیشــرفت اســت )نمــودار ۱(. 
»ســازمان  برآوردهــای  براســاس 
اقتصــادی«  توســعۀ  و  همــکاری 
و  خواربــار  »ســازمان  و   )OECD(
کشــاورزی جهــان« )FAO( انتظــار می 
رود کــه میــزان تولیــدات گوشــت مــرغ 
میــادی  ماکیــان در ســال 2۰26  و 
ــه یعنــی ســال  ــا دورۀ پای در مقایســه ب
۱6 – 2۰۱4 میــادی، در حــدود ۱6 
درصــد افزایــش داشــته باشــد )جــدول 
ــد ۱3  ــل رش ــه در مقاب ــن مقایس ۱(. ای
درصــدی مجمــوع تولیــدات گوشــتی در 

ــت.  ــر اس ــورد نظ ــۀ م ــی ده ط
ــدات  ــن تولی ــرآورد میانگی جــدول ۱- ب
ــالهای  ــان )در س ــرغ و ماکی ــت م گوش
 2۰26 بــا  مقایســه  در   2۰۱4-۱6

میــادی (  
ــان  کشــورهای در حــال توســعه همچن
ــرف  ــد و مص ــد تولی ــی رش ــل اصل عام
گوشــت مــرغ و ماکیــان در طــی دهــۀ 
ــی رود  ــار م ــود.  انتظ ــد ب ــی خواه آت
رشــد تولیــدات گوشــت ماکیــان جهــان 
ــردد.  ــته گ ــد و آهس ــدت ُکن در دراز م
ــدات  ــم تولی ــه حج ــی رود ک ــار م انتظ
گوشــت مــرغ و ماکیــان تــا ســال 2۰۱۹ 
میــادی و پیــش از رســیدن بــه ثبــات 
در ســال 2۰26 میــادی، رشــد آهســته 

ــودار2(.   ــد )نم ــته باش ای داش
ــق برآوردهــای »ســازمان همــکاری  طب
 )OECD( اقتصــادی«  توســعۀ  و 
کشــاورزی  و  خواربــار  »ســازمان  و 
ــی  ــور جهان ــه ط ــان« )FAO( ، ب جه
ناخالــص  تولیــدات  رشــد  متوســط 
 2۰۱6 ســال  در   )GDP( داخلــی 
ــد  ــی رس ــد م ــه 2.۹ درص ــادی ب می
کــه ایــن کمتریــن میــزان رشــد از 
باشــد.  مــی  میــادی   2۰۰۹ ســال 
ــورهای دارای  ــد در کش ــه، رش درحالیک

ــد  ــی خواه ــد باق ــرفته ُکن ــاد پیش اقتص
مانــد؛ بــرآورد رشــد تولیــدات ناخالــص 
ــی در کشــورهای درحــال توســعه  داخل
ــوی  ــال ق ــن ح ــی درعی ــان ول غیریکس

اســت )نمــودار3( . 
بهــای گوشــت ماکیــان در ســال 2۰۱6 
ــی  ــی پایین ــطح قیمت ــادی بــا س می
آغــاز شــد ولــی در طــی ســال افزایــش 
 2۰۱7 ســال  خصــوص  در  یافــت. 
میــادی نیــز همیــن انتظــار مــی رود و 
ــا  ــه ب ــی شــود ک ــی م ــط پیــش بین فق
ــز اندکــی  ــا نی ــازار، قیمــت ه توســعۀ ب
ــدت،  ــند. در دراز م ــته باش ــد داش رش
انتظــار میــرود کــه تــا ســال 2۰26 
ــدود  ــا در ح ــت ه ــن قیم ــادی ای می
افزایــش  تــن  دالر/متریــک   ۱.7۰۹

ــودار4(. ــد )نم ــته باش داش
ــرآورد تولیــدات و مصــرف ماکیــان در  ب

منطقــه 
ــه از کشــورهای پیشــرفته  ــه ک همانگون
رود، کشــورهای عضــو  مــی  انتظــار 
اتحادیــۀ اروپــا تــا ســال 2۰26 میــادی 
افزایــش کمــی در تولیــدات گوشــت 
ــد داشــت.  ــرغ خواه ــان و تخــم م ماکی
ــۀ  ــرآورد تولیــدات اتحادی در مجمــوع، ب
اروپــا در ســال 2۰۱7 میــادی ۱4.5 
میلیــون متریــک تــن گوشــت ماکیــان 
و 7.7 میلیــون متریــک تــن تخــم مــرغ 
ــرای  ــرآورد ب ــن ب ــه ای ــت درحالیک اس
ــدات  ــرای تولی ــادی ب ــال 2۰26 می س
ــک  ــون متری ــان ۱5 میلی ــت ماکی گوش
تــن و 8.2 میلیــون متریــک تــن بــرای 
تولیــدات تخــم مــرغ اســت )نمــودار5(. 
در کشــورهای درحــال توســعه، افزایــش 
بــه  منجــر  و شهرنشــینی  درآمدهــا 
تغییــر رژیــم و عــادات غذایــی از غــات 
بــه پروتئیــن شــده و در دراز مــدت بــه 
ــت.  ــده اس ــر ش ــرف منج ــش مص افزای
ــق برآوردهــای »ســازمان همــکاری  طب
و   )OECD( اقتصــادی«  توســعۀ  و 
»ســازمان خواربــار و کشــاورزی جهــان« 
)FAO( در کشــورهای جنــوب شــرقی 
ــرغ  ــم م ــت و تخ ــرف گوش ــیا، مص آس
ــا ۱ درصــد افزایــش  ــی ب طــی دهــۀ آت
از حــدود 2۹ درصــد در ســال 2۰۱7 
میــادی بــه 3۰ درصــد در ســال 2۰26 
ــه  ــودار6( ک ــد )نم ــی رس ــادی م می
ــان را در  ــان جه ــرغ و ماکی ــدات م تولی
دراز مــدت اندکــی افزایــش خواهــد داد. 

تا سال 2026 میالدی ؛ 

ــا باالخــره رشد آرام صنعت مرغداری جهان ــود ام ــوع ب ــرغ ممن ــه قبــل صــادرات م ــا انتهــای هفت گرچــه ت
مخالفــت و انتقــاد مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی موجــب شــد ســرانجام 
ــن خصــوص  ــو شــود. درهمی ــت لغ ــن ممنوعی ــاری ای ــه ج ــدای هفت از ابت
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــاورزی وزی ــع کش ــی و صنای ــعه بازرگان ــاون توس مع
ــازاد در  ــد م ــر تولی ــه خاط ــرغ ب ــادرات م ــری از ص ــت، جلوگی ــد اس معتق
داخــل کشــور، دلیلــی نــدارد و حتــی ممکــن اســت بــه بازارهــای صادراتــی 
مــان آســیب بزنــد. علــی اکبــر مهرفــرد هفتــه گذشــته در گفــت و گــو بــا 
خراســان از رایزنــی بــرای صــدور مجــوز صــادرات مــرغ البتــه مشــروط بــه 
پرداخــت عــوارض توســط صادرکننــده در کمیســیون هــای دولــت خبــر داد 

کــه جزئیــات آن را مــی خوانیــد:
آقــای وزیــر در سخنانشــان در جمــع فعــاالن اتــاق بازرگانــی بــا جلوگیــری 
از صــادرات گوشــت مــرغ مخالفــت کردنــد، دلیــل ایــن مخالفــت چیســت؟

ــون  ــد ســه میلی ــت تولی ــد، ظرفی ــر فرمودن ــای وزی ــه آق ــور ک ــان ط - هم
تــن مــرغ را در کشــور داریــم در حالــی کــه مصرفمــان حــدود دو میلیــون 
تــن اســت و مــا بــه راحتــی مــی توانیــم در هــر مــاه حــدود ۱۰ هزارتــن 
مــرغ صــادر کنیــم بــدون ایــن کــه لطمــه ای بــه تولیــد داخلــی وارد شــود. 
بنابرایــن وقتــی کــه یــک بــازار صادراتــی را توانســتیم در کشــورهای دیگــر 
ــم،  ــد را داری ــکان تولی ــی ام ــزان کاف ــه می ــم ب ــل ه ــم و داخ ــاد کنی ایج
دلیلــی نــدارد کــه جلــوی صــادرات را بگیریــم. حــاال ممکــن اســت بگوییــد 
ــی  ــتفاده م ــی اس ــرغ از ارز 42۰۰ تومان ــد م ــای تولی ــاده ه ــرای نه ــه ب ک
کننــد کــه بــرای ایــن موضــوع هــم راهکارهایــی پیــش بینــی کــرده ایــم و 

ــرای آن تصمیــم مناســبی بگیریــم. امیدواریــم ب
ــرای  ــد، یعنــی چــه راهــکاری ب ــن موضــوع چــه فکــری کــرده ای ــرای ای ب

ــد؟ ــه ای ــتفاده از ارز در نظــر گرفت اس
-اصــوال در کاالهــای مختلــف، شــرایط متفــاوت اســت ولــی بــرای آن هایــی 
ــا نــرخ رســمی بانکــی اســتفاده مــی کننــد، ســعی مــی شــود  کــه از ارز ب
ــا  ــه ب ــود ک ــع ش ــی وض ــان عوارض ــتفاده ش ــزان اس ــا می ــب ب ــه متناس ک

ــد ــوارض آن کاال را صادرکنن ــن ع پرداخــت ای

می توانیم ماهانه 10 هزار تن 
مرغ صادر کنیم

ــاال  دبیــر انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان جوجــه یکــروزه گفــت: در پــی ب
ــه  ــت جوج ــش قیم ــنهاد افزای ــن پیش ــد انجم ــای تولی ــه ه ــن هزین رفت
ــازار و  ــم ب ــتاد تنظی ــه س ــان را ب ــه 22۰۰ توم ــان ب ــروزه از ۱7۰۰ توم یک

ــت. ــرده اس ــال ک ــت ارس ــازمان حمای س
ــا بیــان اینکــه قیمــت مصــوب ۱7۰۰ تومــان بــرای  مصطفــی مصطفــوی ب
هــر قطعــه جوجــه یکــروزه مربــوط بــه ســال ۹5 اســت، افــزود: از انتهــای 
ســال ۹6 هزینــه هــای تولیــد واحدهــای جوجــه یکــروزه بــه دلیــل افزایــش 
قیمــت نهــاده هــای تولیــد بــه شــدت بــاال رفتــه و اکنــون تولیدکننــدگان 

ایــن صنعــت در حــال زیــان دهــی هســتند.  
وی ادامــه داد: الزم اســت بــرای تــداوم تولیــد جوجــه یکــروزه کــه یکــی از 
بازوهــای اصلــی تولیــد مــرغ گوشــتی کشــور اســت  قیمــت فــروش مطابــق 

بــا هزینــه تمــام شــده افزایــش یابــد. 
مصطفــوی بــا اشــاره بــه مشــکات مربــوط بــه تامیــن واکنــس مــورد نیــاز 
ــت دالر  ــش قیم ــس از جه ــزود: پ ــروزه، اف ــه یک ــد جوج ــای  تولی واحده
بــرای مدتــی واردات واکســن بــا اختــال روبــه رو شــده و اکنــون کــه وارد 

کشــور مــی شــود قیمــت آن بــاال رفتــه اســت. 
وی اضافــه کــرد: در مــورد دان مــورد نیــاز واحدهــا نیــز اتفــاق مشــابه ای 
رخ داده اســت و علــی رغــم وعــده هــای دولــت همچنــان بــا قیمــت بــاال 

ــد. عرضــه و تولیدکننــدگاه در تامیــن آن مشــکات زیــادی دارن

ــان  ــکاری ایرانی ــب هم ــی و جل ــش خصوص ــهیل بخ ــت اداره تس سرپرس
ــان  ــور و آبزی ــوراک دام، طی ــارت خ ــرد تج ــام ک ــه اع وزارت امورخارج
ــه، مستثناســت. ــران نمــی شــود و ایــن روی مشــمول تحریــم هــا علیــه ای
حســن نوریــان در نخســتین نشســت »معرفــی ظرفیــت های ســرمایه گذاری 
و تجــاری در صنعــت خــوراک دام ایــران« افــزود: اهمیــت صنعــت خــوراک 

دام، طیــور و آبزیــان بیــش از پیــش بــرای دولتمــردان محــرز شــده اســت.
نوریــان گفــت: پــس از توافــق برجــام )برنامــه جامــع اقــدام مشــترک( در 
ســال ۱3۹4 گشــایش خوبــی در ســطح جهانــی در بخــش هــای مختلــف 

بویــژه صنایــع وابســته بــه مــواد غذایــی و کشــاورزی ایجــاد شــد.
وی بــه خــروج یکجانبــه آمریــکا از برجــام و مســائل پــس از آن اشــاره کــرد 
ــن  ــت تامی ــی و اهمی ــای قبل ــم ه ــه تحری ــه ب ــا توج ــران ب ــه داد: ای و ادام
خــوراک دام، طیــور و آبزیــان ســتاد ویــژه ای ایجــاد کــرد و اکنــون برنامــه 

ــم. ــتور کار داری ــا را در دس ــت تحریم ه مدیری

پیشنهاد افزایش قیمت جوجه 
یکروز به 2200تومان

خوراک آماده دام مشمول 
تحریم نمی شود

منبع : خراسان

منبع: اقتصاد آنالین 
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ــداران  ــه دام ــل اتحادی ــه مدیرعام ــود آنک باوج
برایــن بــاور اســت کــه تقاضــا بــرای میــزان شــیر 
دریافتــی از ســوی کارخانــه هــای لبنــی افزایــش 
ــر  ــی نظ ــع لبن ــن صنای ــر انجم ــا دبی ــه ام یافت

ــری دارد. دیگ
ــا مطــرح  چنــدی پیــش کارخانــه هــای لبنــی ب
ــدی،  ــام تولی ــیر خ ــود ش ــوع کمب ــردن موض ک
کــه  شــدند  شیرخشــک  واردات  خواســتار 
خوشــبختانه طــی یــک هفتــه اخیــر بــا بررســی 
هــای کمیســیون اقتصــادی دولــت بحــث واردات 

ــد. ــی ش منتف
ــداران  ــه دام ــل اتحادی ــه مدیرعام ــا وجــود آنک ب
برایــن بــاور اســت کــه تقاضــا بــرای میــزان شــیر 
ــه  ــی ب ــای لبن ــه ه ــوی کارخان ــی از س دریافت
ســبب رونــق صــادرات افزایــش یافتــه امــا دبیــر 
ــر  ــه بناب ــد ک ــی گوی ــی م ــع لبن ــن صنای انجم
ــی ۱8  ــوالت لبن ــادرات محص ــرک، ص ــار گم آم
درصــد تقلیــل یافتــه اســت و اظهــارات دامــداران 

ــدارد. صحــت ن
ــیرخام  ــد ش ــداران  تولی ــه دام ــد ک ــه نمان ناگفت
در فصــل ســرما را مــازاد بــر نیــاز کارخانــه هــای 
لبنــی و صنایــع شیرخشــک کشــور اعــام مــی 
کننــد و  بدیــن منظــور خواســتار لغــو ممنوعیــت 
ــا بتواننــد  ــتند ت صــادرات شــیر خشــک هس

ــد. ــش دهن ــد ارزی کشــور را افزای درآم
ــه هــای لبنــی  ــی اســت کــه کارخان ــن درحال ای
ــد  ــی نتوانن ــر دلیل ــه ه ــا ب ــر بن ــد  اگ معتقدن
شــیر خــام مــورد نیــاز صنایــع را تامیــن کننــد، 
واردات شــیر خشــک بــر قــوت خــود پابرجاســت 
بایــد  و مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی  

ــند. ــران باش ــخگوی وزی پاس
حــال بــه ســراغ مســئوالن ذی ربــط مــی رویــم 
ــاز  ــیرخام، نی ــد ش ــت تولی ــن وضعی ــا از آخری ت
روزانــه صنایــع لبنــی و صــادرات بــا خبــر شــویم:

ســیاوش ســلیمی دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان 
بــا باشــگاه  شــیر خشــک در گفــت و گــو 
خبرنــگاران، از منتفــی شــدن واردات شیرخشــک 

ــیون  ــر کمیس ــه اخی ــت: در جلس ــرداد و گف خب
ــد. ــی ش ــک منتف ــاد، واردات شیرخش اقتص

وی نیــاز ســاالنه شیرخشــک کشــور را 6۰ تــا 7۰ 
ــی  ــن در حال ــزود: ای ــن اعــام کــرد و اف هــزار ت
اســت کــه ســاالنه 7۰ تــا 8۰ هزارتن شیرخشــک 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــود ک ــی ش ــد م ــور تولی در کش
تامیــن نیــاز داخل،امــکان صــادرات بــه بازارهــای 

هــدف نیــز وجــود دارد.
ســلیمی لغــو ممنوعیــت صــادرات شیرخشــک را 
ضــروری دانســت و گفــت: بــا توجــه بــه افزایــش 
تولیــد شــیرخام در فصــل ســرما، صــادرات 
ــه  ــازار عرض ــم ب ــور تنظی ــه منظ ــک ب شیرخش
ــای  ــا بازاره ــت ت ــروری اس ــری ض ــا ام و تقاض
صادراتــی را کــه صادرکننــدگان بــا مشــقت 
ــرود. ــن ن ــد، از بی ــت آوردن ــراوان بدس ــای ف ه

ایــن مقــام مســئول در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
کارخانــه هــای لبنــی اظهاراتــی مبنــی بــر کمبــود 
تولیــد شیرخشــک دارنــد، گفــت: اگرچــه کارخانــه 
هــای لبنــی اظهــارات خــود را در کمیســیون 
اقتصــادی مطــرح کردند،امــا دالیــل آنهــا پذیرفتــه 
نشــد چرا کــه در تولیــد شــیرخام مشــکلی نداریم.

ــیرخام  ــد ش ــدی تولی ــش 5.7 درص وی از افزای
ــرداد  ــل خب ــال قب ــدت مشــابه س ــه م نســبت ب
ــاورزی،  ــاد کش ــار وزارت جه ــر آم ــت: بناب و گف
ــدای ســال  ــه ابت ــد شــیرخام در شــش ماه تولی
ــش  ــل افزای ــال قب ــدت مشــابه س ــه م نســبت ب
داشــته کــه ایــن امــر نشــان مــی دهــد کمبــودی 
در تولیــد شــیر خــام نداریــم و تنهــا اتفاقــی کــه 
ــوی برخــی  ــا از س ــان رخ داده تقاض ــن می در ای
ــر  ــی دیگ ــش و برخ ــی افزای ــای لبن ــه ه کارخان

ــه اســت. کاهــش یافت
 

ــال واردات  ــه دنب ــی ب ــای لبن ــه ه کارخان
ــتند ــر هس ــرق دیگ ــک از ط ــیر خش ش

ناصــر مقدســی رئیــس انجمــن صنفــی گاوداران 
در گفــت و گــو بــا باشــگاه خبرنــگاران، بــا اشــاره 
ــیون  ــک در کمیس ــیر خش ــه واردات ش ــه اینک ب

اقتصــادی دولــت بــه تصویــب نرســید،اظهار 
ــه اختــاف صــد درصــدی ارز  ــا توجــه ب کــرد: ب
ــا ارز آزاد و رانتــی کــه در ایــن  42۰۰ تومانــی ب
ــوع  ــراد موض ــیاری از اف ــود دارد،بس ــان وج می
ــری  ــیرهای دیگ ــک را از مس ــیر خش واردات ش

ــد. ــری مــی کنن پیگی
ــد  ــودی در تولی ــه کمب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
آخریــن  بنابــر  افــزود:  نداریــم،  شیرخشــک 
آمــار متوســط تولیــد شــیرخام در شــش ماهــه 
ــد  ــته 5.7 درص ــال گذش ــه س ــبت ب ــال نس امس
ــی  ــر نشــان م ــن ام ــه ای رشــد داشــته اســت ک
دهــد اظهــارات کارخانــه هــای لبنــی مبنــی بــر 

ــدارد. ــت ن ــد صح ــود تولی کمب
ــا وجــود افزایــش ســاعتی  مقدســی ادامــه داد: ب
مــواد اولیــه ،امــکان انعقــاد قــرارداد بــا کارخانــه 
ــت  ــی اس ــن درحال ــود ندارد،ای ــی وج ــای لبن ه
کــه صنایــع قصــد داشــتند از همیــن ابــزار بــرای 
گشــودن بــاب واردات شیرخشــک اســتفاده کنند 
کــه خوشــبختانه بهانــه آنهــا راه بــه جایــی نبــرد.

ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــن شــیر  ــا ۱5۰ ت ــه ۱2۰ ت ــن روزان ــکان تامی ام
ــان  ــت، بی ــم اس ــع فراه ــاز صنای ــورد نی ــام م خ
ــادی  ــیون اقتص ــر کمیس ــه اخی ــرد: در جلس ک
متعهــد شــدیم کــه نیــاز صنایــع لبنــی را 
ــا  ــه آنه ــی ک ــه میزان ــه ب ــه ن ــن کنیم،البت تامی
ــک را  ــای شیرخش ــه ه ــیرخام کارخان ــود ش خ
ــزدی در  ــورت کارم ــه ص ــد و ب ــداری کنن خری

ــد. ــرار دهن ــک ق ــع شیرخش ــار صنای احتب
هــای  کارخانــه  گذشــته  در  داد:  ادامــه  وی 
ــد و آن  ــی خریدن ــدار م ــیرخام را از دام لبنی،ش
را بــه صــورت کارمــزدی در اختیــار صنایــع شــیر 
خشــک مــی گذاشــتند کــه بــه ســبب تاخیــر در 
پرداخــت مطالبــات دامــداران،از ابتــدای ســال به 
صــورت مســتقیم شــیر را در اختیــار صنایع شــیر 
خشــک قراردادیــم کــه ایــن امــر بهانــه ای شــد 
تــا کارخانــه هــای لبنــی موضــوع کمبــود تولیــد 

ــد. شــیرخام را مطــرح کنن

درپایــان  گاوداران  صنفــی  انجمــن  رئیــس 
ــرخ ارز،  ــان ن ــه نوس ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک تصری
صــادرات محصــوالت لبنــی افزایــش چشــمگیری 
داشــت و بــه ســبب افزایــش غیــر منطقــی 
ــک را  ــت واردات شیرخش ــا درخواس ــا آنه تقاض
ــازار داشــتند،اما ایــن  مجــددا از ســتاد تنظیــم ب
ــا ارز 42۰۰  ســزاوار نیســت کــه شــیر خشــک ب
تومــان بــه منظــور صــادرات لبنیــات وارد شــود و 

ــدر رود. ــه ه ــت ب ــرمایه مملک س
 

ــت  ــرای دریاف ــا ب ــه ه ــای کارخان تقاض
ــت ــاال رف ــام ب ــیر خ ش

اتحادیــه  مدیرعامــل  عزیزاللهــی  علیرضــا 
دامــداران ، بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــد شــیرخام 
جوابگــوی نیــاز صنایــع لبنــی و صــادرات اســت، 
ــیون  ــر کمیس ــم اخی ــر تصمی ــرد: بناب ــار ک اظه
اقتصــادی دولــت دعــوای میــان صنایــع لبنــی و 
دامــداران بــه منتفــی شــدن واردات شیرخشــک 

منجــر شــد.
ــای  ــزان تقاض ــه می ــود آنک ــا وج ــزود: ب وی اف
ــیرخام  ــت ش ــرای دریاف ــی ب ــای لبن ــه ه کارخان
تولیــدی دامــداران بــه ســبب جذابیــت صــادرات 
افزایــش یافتــه ، از ایــن رو آنهــا ادعــا مــی کننــد 

کــه تولیــد شــیرخام کاهــش یافتــه اســت.
بــه گفتــه عزیزاللهــی در ســال هــای اخیــر 
ــه هــای  میــزان جــذب شــیرخام ســاالنه کارخان
لبنــی 6.5 تــا 6.7 میلیــون تــن بــود در حالیکــه 
ــق  ــرخ ارز و رون ــان ن ــال نوس ــه دنب ــال ب امس
ــت. ــیده اس ــن رس ــون ت ــه 8.2 میلی ــادرات ب ص

ــح  ــان تصری ــداران در پای ــه دام ــل اتحادی  مدیرعام
بــه  میــزان صــادرات  در شــرایطی  اگــر  کــرد: 
ــی  ــود، م ــی ب ــم فعل ــش از رق ــه بی ــای منطق بازاره
تــوان موضــوع واردات شــیر خشــک را مطــرح کــرد.

 
دامــداران خواســتار افزایــش قیمــت شــیر 

خام هســتند
ــی در  ــع لبن ــن صنای ــر انجم ــری دبی ــا باک رض

ــا اشــاره  ــگاران، ب ــا باشــگاه خبرن ــو ب گفــت و گ
ــش قیمــت  ــداران خواســتار افزای ــه اینکــه دام ب
شــیرخام هســتند، اظهــار کــرد: بــا وجــود 
ــادی  ــیون اقتص ــر کمیس ــه اخی ــه در جلس آنک
دولــت،وزارت جهــاد کشــاورزی و دامــداران ادعــا 
کردنــد کــه هیــچ کمبــودی در تامیــن شــیر خام 
مــورد نیــاز کارخانــه هــای لبنــی وجــود نــدارد، 

ــد. ــام ش ــی اع ــک منتف ــیر خش واردات ش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دامــداران بــر روی 
ــن  ــزود: برای ــد، اف ــث دارن ــیرخام بح ــت ش قیم
ــدارک  ــناد و م ــداران اس ــد دام ــرار ش ــاس ق اس
اختیــار ســازمان  را در  تمــام شــده  قیمــت 
ــناد،  ــی اس ــس از بررس ــا پ ــد ت ــت بگذارن حمای

ــود. ــف ش ــن تکلی ــیرخام تعیی ــت ش قیم
جهــاد  وزارت  ادعــای  داد:  ادامــه  باکــری 
ــر آن اســت کــه مــی تواننــد شــیر  کشــاورزی ب
خــام مــورد نیــاز کارخانــه هــای لبنــی و صنایــع 
ــن  ــا ای ــه ب ــد ک ــن کنن ــک را تامی ــیر خش ش
وجــود صنایــع لبنــی دیگــر اصــراری بــر واردات 
ــر  ــه ه ــا ب ــر بن ــا اگ ــد، ام ــک ندارن ــیر خش ش
ــع  ــاز صنای ــورد نی ــد شــیر خــام م ــی نتوانن دلیل
را تامیــن کننــد، واردات شــیر خشــک بــر قــوت 

ــت. ــود پابرجاس خ
ــی  ــام دریافت ــیر خ ــش ش ــب افزای ــا تکذی وی ب
ــان کــرد: کاهــش  ــع لبنــی از دامــداران بی صنای
و  لبنــی  ۱8 درصــدی صــادرات محصــوالت 
قــدرت خریــد خانــوار بــدان معناســت کــه 
ــای  ــه ه ــام کارخان ــیر خ ــی ش ــزان دریافت می
ــا 25 درصــد  ــاه گذشــته 2۰ ت ــی در ســه م لبن

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
ــح  ــان تصری ــی در پای ــع لبن ــر انجمــن صنای دبی
کــرد: اگــر دامــداران بتواننــد شــیر خــام مــورد 
ــث واردات  ــد،  بح ــن کنن ــع را تامی ــاز صنای نی
شیرخشــک همچنــان بــر قــوت خــود باقــی مــی 
ــیرخام،  ــود ش ــتمرار کمب ــورت اس ــد و در ص مان
ــاورزی  ــاد کش ــئوالن وزارت جه ــداران و مس دام

ــد پاســخگو باشــند. بای

کشمکش دامداران و کارخانه های لبنی بر سر واردات شیرخشک
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
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بیماری هــای  مدیریــت  و  بهداشــت  دفتــر  مدیــرکل 
از  درصــد   4۰ گفــت:  کشــور  دامپزشــکی  طیورســازمان 
ــاز  ــتند و نی ــوده هس ــور فرس ــذار کش ــرغ تخم گ ــای م گله ه
ــت  ــکاری معاون ــا هم ــم ب ــه امیدواری ــد ک ــازی دارن ــه بازس ب
ــه  ــای مربوط ــاورزی و اتحادیه ه ــاد کش ــور دام وزارت جه ام
مشــکات ایــن بخــش را حــل کنیمعلیرضــا اکبرشــاهی 
ــور،  ــت بیمــاری هــای طی ــر بهداشــت و مدیری ــرکل دفت مدی
ــور،  ــکی کش ــازمان دامپزش ــم س ــرم ابریش ــل و ک ــور عس زنب
ــاره  ــکان درب ــه دامپزش ــل جامع ــتی در مح ــروز در نشس ام
در  پرنــدگان  حــاد  فــوق  آنفولوانــزا  بیمــاری  وضعیــت 
ــه ایــن کــه محصــوالت  ــا توجــه ب ســالجاری، اظهــار کــرد: ب
ــرای بســیاری از مــردم قــوت  پروتئینــی ماننــد تخــم مــرغ ب
قالــب بــه حســاب مــی آیــد، بــا کوچکتریــن حادثــه و اتفاقــی 

ــرد. ــذف ک ــا را ح ــه ه ــد گل ــد نبای ــی افت ــه م ک
وی بــا بیــان ایــن کــه میــزان تولیــد تخــم مــرغ در دنیــا کــم 
ــز  ــه در ســال گذشــته نی ــم ک ــزود: مشــاهده کردی اســت، اف
ــا  ــم و تنه ــا مشــکل مواجــه بودی ــرغ ب ــرای واردات تخــم م ب
ــت  ــی اس ــن در حال ــد، ای ــرغ وارد ش ــم م ــن تخ ــزار ت ۱5 ه
ــزار  ــن محصــول در کشــورمان ۹۰۰ ه ــد ای ــزان تولی ــه می ک

تــن اســت.
هــای  بیمــاری  مدیریــت  و  بهداشــت  دفتــر  مدیــرکل 
طیورســازمان دامپزشــکی کشــور ادامــه داد: بــرای برخــورد بــا 
عوامــل بیماریزایــی ماننــد بازارچــه هــای محلــی کــه در برخی 
اســتان هــا از جملــه اســتان هــای شــمالی کشــور برگــزار مــی 
ــا  ــی الزم ب ــای انتظام ــد برخورده ــم و بای شــود مشــکل داری
ــه برخــی  ــا مشــاهده شــده اســت ک ــرد، ام ــا صــورت گی آنه
ــا وجــود ایــن کــه بســته شــده بعــد از مدتــی  بازارچــه هــا ب

دوبــاره آغــاز بــه کار مــی کننــد و پرنــدگان وحشــی در آنهــا 
خریــد و فــروش مــی شــود.

اکبرشــاهی بــا بیــان ایــن کــه 4۰ درصــد از گلــه هــای مــرغ 
ــازی  ــه بازس ــاز ب ــذار در کشــور فرســوده اســت و نی تخــم گ
ــا همــکاری معاونــت  ــار ب ــرای اولیــن ب دارد، گفــت: امســال ب
امــور دام و اتحادیــه هــای مربوطــه، کمیتــه امنیــت زیســتی 
ــود  ــکات موج ــی از مش ــم برخ ــه امیدواری ــد ک ــکیل ش تش

رفــع شــود.
ــه خســارت بیمــه طیــور براســاس نوســانات  وی گفــت: تعرف
ــور  ــن منظ ــه همی ــود ب ــی ش ــه نم ــر گرفت ــی در نظ قیمت
ــغ پرداختــی  مشــاهده مــی شــود کــه در برخــی مــوارد مبال
توســط بیمــه کارآمــدی الزم را بــرای مــرغ داران نــدارد، امــا 
شــرکت هــای بیمــه کننــده اعــام کردنــد کــه ســال گذشــته 

ــد. ــع پرداخــت کــرده ان ــه موق ــرغ داران را ب خســارت م
هــای  بیمــاری  مدیریــت  و  بهداشــت  دفتــر  مدیــرکل 
ــزود: براســاس جلســاتی  طیورســازمان دامپزشــکی کشــور اف
ــتیم،  ــر داش ــه گ ــرکت هــای بیم ــته بــا ش ــه روز گذش ک
ــم ایــن  موضــوع نوســانات قیمتــی مطــرح شــد کــه امیدواری

ــود. ــع ش ــکل رف مش

مرغدارانی که آنفوالنزای فوق حاد پرندگان را به موقع 
اعالم نکنند دادگاهی می شوند

ــرغ داران  ــع م ــی از مواق ــرد: در برخ ــح ک ــاهی تصری اکبرش
ــروز بیمــاری را در واحدهــای خــود اعــام نمــی  ــه موقــع ب ب
ــازار  ــه ب ــود را ب ــای موج ــرغ ه ــم م ــد تخ ــا بتوانن ــد، ت کنن
ــه  ــا ایــن واحدهــا ب ــرای برخــورد ب عرضــه کننــد. بنابرایــن ب
ــه دادگاه  ــا را ب ــی آنه ــتیم و حت ــه هس ــال جریم ــال اعم دنب

معرفــی مــی کنیــم. همچنیــن بــا بیمــه مکاتبــه خواهــد شــد 
کــه از میــزان پرداخــت خســارت آنهــا کــم شــود و در جوجــه 

ــی آنهــا تاخیــر صــورت گیــرد. ــزی هــای آت ری
وی همچنیــن گفــت: در زمینــه پــرورش طیــور بومــی نیــز بــه 
دنبــال قابــل رصــد کــردن فعالیــت آنهــا هســتیم، همچنیــن 
ــال  ــور در ح ــی در کش ــای رنگ ــرغ ه ــم م ــد تخ ــزان تولی می
افزایــش هســت کــه ایــن امــر بــه تدریــج باعــث جایگزینــی 

تخــم مــرغ هــای محلــی خواهــد شــد.
هــای  بیمــاری  مدیریــت  و  بهداشــت  دفتــر  مدیــرکل 
طیورســازمان دامپزشــکی کشــور بیــان کــرد: در ســال قبــل 
ــر  ــه خاط ــذار ب ــم گ ــرغ تخ ــه م ــون قطع ــدود 2۰ میلی ح
آنفوالنــزای فــوق حــاد پرنــدگان از بیــن رفــت و در ســالجاری 
نیــز پیــش بینــی شــده بــود کــه 35 میلیــون قطعــه از بیــن 
بــرود امــا براســاس اقداماتــی کــه انجــام شــده اســت، انتظــار 
ــاری در  ــن بیم ــات ای ــزان تلف ــالجاری می ــه در س ــم ک داری
ــر  ــد کمت ــا 4۰ درص ــل 3۰ ت ــل حداق ــال قب ــا س ــه ب مقایس

ــد. باش
ــه  ــتیم ک ــزاری هس ــال اب ــه دنب ــرد: ب ــد ک ــاهی تاکی اکبرش
ایــن بیمــاری را بــا شــرایط بهتــری کنتــرل نماییــم، زیــرا مــا 

هرچقــدر تــاش مــی کنیــم بــه طــور معمــول ایــن ویــروس 
ــر اســت. از مــا جلوت

امسال موج آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در دنیا کم 
رنگ است

ــازمان  ــده س ــر نماین ــوری دیگ ــی غف ــزارش عل ــن گ ــر ای بناب
ــزا در  ــوج آنفوالن ــت: م ــن نشســت گف ــز در ای دامپزشــکی نی
ــم کــه  ــگ نیســت و امیدواری ــی پررن ــا خیل ســالجاری در دنی
در کشــور خودمــان نیــز میــزان خســارت آن مشــخصاً کمتــر 

باشــد.
وی افــزود: در ســال گذشــته در آلمــان، فرانســه، کــره و برخی 
ــزای  ــاد آنفوالن ــوق ح ــاری ف ــن بیم ــی ای ــورهای اروپای کش
ــده  ــی ش ــش بین ــالجاری پی ــا در س ــرد ام ــروز ک ــدگان ب پرن

ــه آن صــورت نباشــد. اســت کــه ب
ــر ایــن گــزارش فــاح نماینــده موسســه ســرم ســازی  ــا ب بن
ــد مراقــب باشــیم کــه  ــن نشســت گفــت: بای ــز در ای رازی نی
آنفوالنــزای فــوق  حــاد پرنــدگان بــه ســمت طیــور گوشــتی 
ــز  ــا نی ــر دنی ــورهای دیگ ــی در کش ــن نگران ــرا ای ــد زی نرون

ــود دارد. وج

۴0 درصد فارم های مرغ تخم گذار فرسوده است


