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نمایش علم و تکنولوژی
 در نمایشگاه دام بزرگ ایتالیا

کرمونــا  دام پــروری  بین المللــی  نمایشــگاه  
تخصصــی  نمایشــگاه  یــک   )Cremona(
ــیری (  ــای ش ــزرگ و گاوه ــروری ) دام ب دام پ

در ایتالیــا اســت.
ــرای  ــب ب ــی مناس ــه مکان ــگاه ک ــن نمایش ای
آشــنایی بــا بهتریــن مدل هــای دام پــروری 

صفحه 6اســت، قدمتــی 72 ســاله دارد و...
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بیــن  فدراســیون  ســالیانه  مجمــع 
المللــی خــوراک دام  بــه مــدت 2 روز در 
تاریــخ 17 و 18 آبــان مــاه در دفتــر فائو 
واقــع در شــهر رم ایتالیــا برگــزار گردیــد 
ــده  ــوان نماین ــه عن ــری ب ــر قدی و دکت
ــران در  ــوراک دام ای ــع خ ــن صنای انجم

ــت. ــن مجمــع حضــور یاف ای
آییــن  در  فائــو،  کل  دبیــر  معــاون 
گفــت:  مراســم  گویــی  خوش آمــد 
در  دام  خــوراک  اهمیــت  امــروزه 
ــده  ــتر ش ــذا بیش ــورها از غ ــر کش اکث
ــز  ــزارع، وجــه تمای ــت م اســت و مدیری
تولیدکننــدگان کوچــک و بــزرگ خــود 
ــد. او  ــذا می بین ــد غ ــزان تولی را در می
ــه  ــتیابی ب ــاً دس ــت: قطع ــه گف در ادام
دنیایــی بــدون گرســنگی بــا بــاال بــردن 
ارتقــاء  و  دام  خــوراک  در  اســتاندارد 
ایــن محصــوالت امکان پذیــر  تولیــد 

ــود. ــد ب خواه
معــاون دبیــر کل فائــو در ادامــه افــزود: 
همــه چیــز بــا خــوراک دام شــروع 
ابتــدا  در  بدهیــد  اجــازه  می شــود. 
فدراســیون  و  فائــو  در  را  هدفمــان 
خــوراک دام بگویــم. هــدف اول مــا 
ــالیانه، نشــان دادن  ــن اجــاس س در ای

اهمیــت بخــش خصوصــی اســت.
 این یــک حقیقــت اســت کــه دولت هــا 

نمی تواننــد بــه تنهایــی در ایــن صنعــت 
ــم  ــا ه ــن دنی ــد و هم چنی ــت کنن فعالی
ــات  ــا غ ــا ب ــودش را تنه ــد خ نمی توان
ــع اهمیــت امنیــت  ســیر کنــد و در واق
ــرد. ــأت می گی ــوراک دام نش ــذا از خ غ
ــاره کنم  ــه اش ــن نکت ــه ای ــت ب الزم اس
ــا،  ــای م ــن روزه ــدی ای ــه کلی ــه نکت ک
در   CO2 میــزان  روزافــزون  کاهــش 
تولیــدات دام و طیــور اســت و نــه تولیــد 

ــتر! بیش
اهمیــت  کــه  گفــت  پایــان  در  او 
از  پیشــگیری  و  بیماری هــا  کنتــرل 
مرحلــه تولیــد غــذا اولویــت فدراســیون 
ــو اســت؛  ــوراک دام و فائ ــی خ بین الملل
چراکــه ســاالنه ٥/2 میلیــون نفــر جــان 
خــود را بــه خاطــر بیماری هــای ناشــی 

از دام و طیــور از دســت می دهنــد.

بخــش  نماینــده  نشســت  ایــن  در 
خــوراک دام و طیــور کشــور ایــران 
معرفــی  بــه   - قدیــری  دکتــر   -
ــرمایه گذاری  ــاری و س ــای تج فرصت ه

ــت  ــه صنع ــی ک ــن تهدیدهای و هم چنی
ــا آن  ــد ب ــی توان ــران م ــوراک دام ای خ
ــت. ــت پرداخ ــا هس ــود و ی ــه ش مواج

مســائلی  بــه  چنیــن  هــم  قدیــری 
فــوق  آنفلوانــزای  بیمــاری  همچــون 
ــالی در  ــود خشک س ــدگان، وج حادپرن
ایــران و میــزان اثــرات تحریم هــا در 
ــت  ــران پرداخ ــور ای ــت دام و طی صنع
و بــه موضوعاتــی چــون توســعه پایــدار 
آزادســازی  دام،  در صنعــت خــوراک 
ــران  ــی ای ــت ژئوپلیتیک ــاد، موقعی اقتص
ــت  ــده در صنع ــای ایجادش و ظرفیت ه
اخیــر،  ســال های  در  دام  خــوراک 
جهــت ســرمایه گذاری مشــترک اشــاره 

ــود. ــژه ای نم وی

معرفــی کتــاب بــازار خــوراک دام ایــران 
ــری  ــت دیگ )Iran Feed Market( ماموری
بــود کــه بــر عهــده نماینــده ایــران بــود. 
ــان  ــه کارشناس ــورد توج ــه م ــی ک کتاب
فائــو قــرار گرفــت و در حاشــیه نمایــش 
بــرای  را  زیــادری  ســئواالت  کتــاب 
ــوراک دام  ــت خ ــی صنع ــران اصل بازیگ
ــتند  ــه توانس ــرد ک ــرح ک ــان، مط جه
ــری  ــر قدی پاســخ هــای خــود را از دکت

ــد. ــت نماین دریاف

از  نشســت  ایــن  در  چنیــن  هــم 
ــوع  ــا موض ــو ب ــاب فائ ــن کت جدیدتری
»متحــول نمــودن صنعــت دام پــروری با 
اهــداف توســعه پایــدار« نیــز، رونمایــی 
ــه  شــد. بخــش مهمــی از ایــن کتــاب ب
ــه صنعــت خــوراک دام  طــور مفصــل ب

ــت. ــه اس پرداخت

در حاشــیه هفدهمیــن مجمــع ســالیانه 
خــوراک  المللــی  بیــن  فدراســیون 
ای  قدیــری جلســه  دام)IFIF( دکتــر 
ــوال -  ــه تک ــای بره ــا آق ــاعته را  ب دوس
رئیــس بخــش تولیــدات دامــی و امنیــت 
کــه  نمــود  برگــزار   - فائــو  غذایــی 
دســتاوردهای تجربــه ای بســیاری را بــه 

ــت. ــراه داش هم
توســعه  خصــوص  در  تکــوال  آقــای 
در  دام  خــوراک  اهمیــت  و  پایــدار 
امنیــت غذایــی آینــده بشــر نــکات 
اعــام  و  کردنــد  مطــرح  را  جالبــی 
ــو معتقــد اســت کــه همــه  داشــتند فائ
ریــز  و  ذره بینــی  نــکات  در  بدی هــا 
کــه  معتقدنــد  است.ایشــان  نهفتــه 
آنتی بیوتیــک زیــادی در خــوراک دام 
ــش  ــث افزای ــه باع ــود ک ــرف می ش مص
آنتی بیوتیــک  برابــر  در  دام  مقاومــت 
بیماری هــا  شــدن  پیشــرفته تر  و 
افزایــش  ایــن  و  می شــود  آن هــا  در 
ــال  ــگام انتق ــه هن ــد ب ــت می توان مقاوم
مسئله ســاز  انســان  بــرای  بیمــاری، 

ــود. ش
تکــوال بــه منابــع غنــی ژنتیکــی ایــران 
ــر  ــران از نظ ــت : ای ــود و گف ــاره نم اش
ــع ژنتیکــی، یکــی از گســترده ترین  مناب
منابــع دنیــا را دارد و هــدف اصلــی 
ــی  ــای بوم ــه نژاده ــت ک ــن اس ــو ای فائ
و  شــده  بهــره ور  تولیــد  منظــر  از 
ــد. تکــوال هــم  ــازده شــان افزایــش یاب ب
ــعه  ــه توس ــوع ک ــن موض ــر ای ــن ب چنی
ــد  ــران می توان ــی ای ــی بوم ــع گیاه مناب
ــی  ــن مناســبی جهــت خودکفای جایگزی

ــرد. ــد ک ــود تأکی ــذا ش ــور در غ کش
ــو  ــی فائ ــدات دام ــش تولی ــس بخ رئی
بــر باالنــس خــوراک دام تاکیــد داشــت 
خصــوص  در  را  مفیــدی  مباحــث  و 
ــات  ــات و بازگشــت ضایع کاهــش ضایع

ــود. ــرح نم ــرف مط ــه مص ــه چرخ ب
یکــی از نکاتــی کــه در ایــن جلســه بــه 
آن اشــاره شــد، نحــوه همــکاری فائــو بــا 
بخــش خصوصــی اســت و ابــراز کردنــد 
کــه در واقــع فائــو بــه دلیــل ماهیتــش 
کــه دولتــی اســت، بــرای گســترش 
محدودیت هایــی  بــا  فعالیت هایــش 

ــت. ــرو اس روب
دام  خــوراک  انجمــن  ورود  از  تکــوال 
نماینــده بخــش  بــه عنــوان  ایــران 
خصوصــی بــه صحــن علنــی فائــو ابــراز 
ــر  ــت اگ ــام داش ــرد و اع ــندی ک خرس

ــی  ــا ارتباط ــا آن ه ــی ب ــش خصوص بخ
مناســب و دائمــی برقــرار نکــرده اســت، 
نقطه ضعــف و اشــکال از فائــو مــی باشــد 
و بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه 
تقصیــری نداشــته اســت. ایــن اعتــراف 
چیــزی اســت کــه شــاید بــه نــدرت و یا 
اصــا در ســبک تفکــرات مدیــران کان 

ــد. ــی نباش ایران
ــا  ــو ت ــده فائ ــن نماین ــه ای ــی ک از آنجای
ــران ســفر ننمــوده اســت  ــه ای ــون ب کن
آینــده ای  در  تــا  داد  را  وعــده  ایــن 
ــه  ــو را ب ــه ای فائ ــس منطق ــک رئی نزدی

ــد. ــزام کن ــران اع ای

 18 جمعــه  روز  در  نشســت  ایــن 
ــوارد  ــید و م ــان رس ــه پای ــاه ب ــان م آب
ــدی و  ــع بن ــورت جم ــه ص ــدی ب مفی
دســتاورد ایــن نشســت از ســوی رئیــس 
دام  خــوراک  بین المللــی  فدراســیون 

ــد: ــرح گردی مط
ــت و نشــان  ــردن صــدای صنع ــاال ب - ب
ــوراک دام از  ــت خ ــت صنع دادن اهمی
ــیون  ــکاری فدراس ــش هم ــل افزای دالی
بــا فائــو بــوده اســت؛ هم چنیــن ایشــان 
مشــارکت  و  همــکاری  اهمیــت  بــر 
تشــکل های دیگــر صنعــت همچــون 
ــروران  ــزی پ ــداران و آب ــداران، دام مرغ

ــد. ــد کردن تأکی
ــر اهمیــت افزایــش  - در ایــن مراســم ب
کدکــس،  مؤسســات  بــا  همــکاری 
ــه در  ــاتی ک ــتاندارد و در کل مؤسس اس
ــت  ــذا فعالی ــت غ ــش امنی ــه افزای زمین

می کننــد تأکیــد دوبــاره شــد.
ــه  ــد ک ــم مطــرح گردی ــن مراس - در ای
ــای  ــطح فعالیت ه ــته س ــال گذش در س
ــدا  ــترش پی ــی گس ــا جای ــیون ت فدراس
کــرده اســت کــه در حــال حاضــر 

از    ٪8٠ فدراســیون  ایــن  اعضــای 
ــد؛  ــد می کنن ــا را تولی ــوراک دام دنی خ
روزی  کــه  شــد  امیــدواری  ابــراز  و 
در  برســد.   ٪ بــه 1٠٠  میــزان  ایــن 
ــیون در  ــه فدراس ــد ک ــه ش ــه گفت ادام
ــه  ــت و از اینک ــب اس ــیا عق ــطح آس س
ــن و  ــن، ژاپ ــون چی ــورهایی همچ کش
ایــران عضــو ایــن فدراســیون هســتند و 
در ایــن راه پیش قــدم شــده اند ابــراز 

ــد. ــندی ش خرس

ــا  ــور کلمبی ــم از کش ــه مراس - در ادام
بــه عنــوان جدیدتریــن عضــو ایــن 
فدراســیون تشــکر شــد و ســپس از اعضا 
ــا درخواست هایشــان را  خواســته شــد ت
بــرای ســال 2٠1٩ از رئیــس فدراســیون 

اعــام کننــد.
انجمــن  رئیــس  مراســم  طــی  در   -
چــرا  گفــت؛  برزیــل  دام  خــوراک 
انجمــن خــوراک دام روســیه عضــو 
ایــن فدراســیون نمی شــود؟ و دبیــر کل 
ــؤال  ــن س ــه ای ــخ ب ــیون در پاس فدراس
ــی  ــیه هماهنگی های ــا روس ــا ب ــت: م گف
ــر  ــو ناظ ــا عض ــم و آن ه ــام دادی را انج
فدراســیون  فعالیت هــای  و  هســتند 

ــا  ــه ب ــن اینک ــد. ضم ــد می کنن را رص
ــام  ــیه انج ــی در روس ــا ماقات های آن ه
ــا  ــه آن ه ــدیم ک ــه ش ــم و متوج داده ای
ــان  ــع صدایش ــتند و در واق ــد نیس متح

ــت. ــد نیس واح

ــوراک  ــن خ ــای انجم ــن روس - همچنی
دام چیــن، اســترالیا و کانــادا موضوعاتــی 
ــی  ــب خوک ــاری ت ــوص بیم را در خص
آفریقایــی مطــرح کردنــد و در ایــن 
دادنــد.  جــدی  هشــدارهایی  زمینــه 
خــوراک  انجمــن  رئیــس  ادامــه  در 

ــد  ــا بای ــه م ــرد ک ــد ک ــکا تأکی دام آمری
مهم تریــن  دام،  خــوراک  صنعــت  در 
ــروز  ــگیری« باشــد. ام ــان »پیش اصلم
تــب خوکــی بزرگ تریــن چالــش جهــان 
ــا  ــذا اســت و م ــرورش خــوک و غ در پ
می بینیــم  تحت فشــار  را  خودمــان 
ــدم  ــوع پیش ق ــن موض ــاره ای ــه درب ک
ــر را  ــا خط ــه م ــه داد ک ــویم. او ادام بش
کامــًا حــس می کنیــم و بــا کشــورهایی 
مثــل کانــادا هماهنگی هایــی را صــورت 
بیمــاری  ایــن  درک  داده ایم،ولــی 
برایمــان خیلــی ســخت اســت و در 
نهاده هــای  نمی دانیــم  مــا  واقــع 
ــوراک  ــکیل دهنده خ ــواد تش ــی و م دام
بیمــاری  ایــن  گســترش  باعــث  دام 
می شــوند یــا خیــر؟! و متأســفانه هنــوز 
ــاری در  ــن بیم ــرای کشــف ای تســتی ب
خاطرنشــان  او  نداریــم!  دام  خــوراک 
کــرد کــه دانشــمندان مــا به شــدت 
در حــال تحقیــق روی ایــن موضــوع 
دانشــگاهی  مــا  گفــت:  و  هســتند 
داریــم کــه بــرای ســرعت بخشــیدن بــه 
ــه  ــن بیمــاری ب ــه ای تحقیقــات در زمین
ــن  ــاز دارد. او هم چنی ــی نی ــک مال کم
در پایــان صحبت هــای خــود گفــت 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــی دوم م ــه نگران ک
ــق  ــاری از طری ــن بیم ــت ای ــن اس ممک

ــد! ــدا کن ــیوع پی ــان ش انس
ــای  ــم، صورت ه ــن مراس ــه ای - در ادام
مالــی مــورد تصویــب اعضــا قــرار گرفــت 
و اعضــا بــا پیشــنهاد افزایــش 1٠٪  حــق 
ــن  ــد؛ هم چنی ــت کردن ــت موافق عضوی
بــر  اعضــا  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
ــن فدراســیون رأی  ــش ســرمایه ای افزای
ــن  ــش ســرمایه ای ــن افزای ــد. آخری دادن
فدراســیون مربــوط بــه ســال 2٠11 

ــوده اســت. ب
در  فدراســیون  رئیــس  همچنیــن   -
پایــان جلســه از رعایــت شــدن تســاوی 
حقوقــی زن و مــرد در هیئت رئیســه 
ابــراز خوشــحالی کــرد و گفــت کــه 
ــرد در  ــداد زن و م ــر تع ــال حاض در ح
هیئت رئیســه رعایــت شــده اســت و 
در هیئت رئیســه جدیــد یــک خانــم 
بــه نمایندگــی شــرکت کارگیــل خــارج 

و خانــم دیگــری از شــرکت ادیســو 
ــواد  ــیون م ــده فدراس ــوان نماین ــه عن ب
ــا  ــه اروپ ــوراک دام اتحادی ــی خ افزودن

شــده اند. هیئت مدیــره  وارد 

گزارشی از هفدهمین مجمع سالیانه 
فدراسیون بین المللی خوراک دام

IFIF علی حسینی - مدیر مسئول
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طوفان فلورانس و آسیب رساندن به 3/4میلیون مرغ و بوقلمون
ــت  ــه عل ــمالی ب ــای ش ــور کارولین ــت طی صنع
و  جوجــه  میلیــون   3.4 فلورانــس  طوفــان 
بوقلمــون خــود را از دســت داد؛ هم چنیــن 
ــت  ــه صنع ــی را ب ــیب فراوان ــان آس ــن طوف ای
کشــاورزی ایالــت کارولینــای جنوبــی نیــز وارد 

ــت. ــرده اس ک
ــی  ــیل ناش ــس، س ــان فلوران ــر طوف ــاوه ب  ع
از ایــن طوفــان بــه صنعــت طیــور ایالــت 
ــن  ــی از بزرگ تری ــه یک ــمالی ک ــای ش کارولین
تولیدکننــدگان طیــور آمریــکا اســت خســارت 
بی شــماری زده اســت. گفتنــی اســت کــه 
ــون  ــد بوقلم ــمالی رده دوم تولی ــای ش کارولین

را در آمریــکا دارد.
ــاورزی  ــس کش ــته آژان ــه گذش ــنبه هفت سه ش
کارولینــای شــمالی، در بیانیــه خــود ضمــن 
ــور  ــه طی ــده ب ــارت واردش ــه خس ــام اینک اع
میلیــون   3.4 فلورانــس  طوفــان  جریــان  در 
قطعــه پرنــده بــوده اســت بیــان کــرد کــه ایــن 
ــه در  ــو ک ــان متی ــا طوف ــه ب ــان در مقایس طوف
ســال 2٠16 میــادی بــه وقــوع پیوســته اســت، 
خســارات بیشــتری را بــه دنبــال داشــته اســت.

 عــاوه بــر ایــن، روز دوشــنبه فارم ساندرســون، 

ــکا،  ــور در آمری ــر طی ــده برت ســومین تولیدکنن
اعــام کــرد کــه بــه علــت جــاری شــدن 
ســیل، تقریبــاً 1.7 میلیــون جوجــه گوشــتی در 

ــدند. ــف ش ــتقل تل ــای مس فارم ه
ایــن فــارم بیــان کــرد: »از 88٠ مرغــداری 
گوشــتی در کارولینــای شــمالی، 6٠ مرغــداری 
ــر  ــارم دیگ ــش ف ــده اند و ش ــیل ش ــار س دچ
نیــز آســیب دیده اند و تــا زمانــی کــه ایــن 
ــای  ــوان مرغ ه ــود، نمی ت ــر نش ــیب ها تعمی آس

گوشــتی را در ایــن فارم هــا جــای داد«.
ــه  ــه ب ــرد ک ــام ک ــون اع ــن ساندرس  هم چنی
ــمالی،  ــای ش ــیل در کارولین ــوع س ــال وق دنب
چهــار فــارم جوجه کشــی آســیب دیدنــد و 33 
فــارم پولــت، خســارت هایی جــدی را متحمــل 

شــدند.
کــه  اســت  معتقــد  ساندرســون  فــارم 
ظرفیــت  بــه  واردشــده  آســیب های 
مرغداری هــا، نمی توانــد بــر رونــد کار ایــن 
فــارم آســیب بزنــد؛ چراکــه آن هــا ایــن توانایــی 
را دارنــد کــه اقدامــات جبرانــی موقتــی را بــرای 
ــد. ــرا درآورن ــه اج ــیب ها ب ــن آس ــران ای جب
از طرفــی، روز سه شــنبه کمپانــی تایســون 

ــه  ــت ک ــار داش ــودز )Tyson Foods( اظه ف
ــای او در  ــه مرغداری ه ــیب« ب ــن آس »کمتری
کارولینــای شــمالی و ویرجینیــا رســیده اســت.

 )Worth Sparkman( اســپارکمن  وورث 
ــت:  ــاره گف ــون دراین ب ــرکت تایس ــخنگوی ش س
ایالــت  ویــل در  فایــت  فــارم در منطقــه  »دو 
مــا  امــا  آســیب دیده اند؛  شــمالی  کارولینــای 
ــن  ــه باالتری ــود را ب ــه ای خ ــن منطق ــره تأمی زنجی
میــزان می رســانیم تــا هیــچ مشــکلی در کار ایجــاد 
نشــود. او در ادامــه خاطرنشــان کــرد کــه در حــال 
ــه  حاضــر، ایــن مجموعــه در حــال کمک رســانی ب

مزرعــه داران آســیب دیده اســت«.

پیگرد قانونی جوجه ریزی

مدیــرکل دامپزشــکی اســتان یزد 
گفــت: در راســتای پیشــگیری از 
ــزای فــوق حــاد پرنــدگان،  آنفلوان
مراکــز  در  ریــزی  جوجــه 
دامپزشــکی  توســط  غیرمجــاز 
ــورت  ــه ص ــزد ب ــتری ی و دادگس

می شــود. پیگیــری  قانونــی 
اظهــار  حــدادزاده  علی اکبــر 
ــا توجــه  ــران ب داشــت: کشــور ای
ــود  ــی خ ــت جغرافیای ــه موقعی ب
در شــرایطی قــرار دارد کــه نفــوذ 
ــه آن امــری  عوامــل بیمــاری زا ب
ــورت  ــه در ص ــت ک ــل اس محتم
وقــوع چنیــن مــواردی بهداشــت 
ــور  ــت دام و طی ــه و وضعی جامع
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــدت تح ــه ش ب

ــت. ــد گرف خواه
وقــوع  صــورت  در  افــزود:  وی 
چنیــن امــری، بــه ســرعت و 
بــه شــدت بــا کمبــود تولیــد 
دامــی  پروتئینــی  محصــوالت 
ــه  ــه ب ــد ک ــم ش ــه خواهی مواج
همیــن دلیــل مانــوری بــا حضــور 
در  دخیــل  عوامــل  مجموعــه 
کنتــرل بیمــاری از جملــه اکیــپ 
ــه،  ــش، قرنطین ــدد پای ــای متع ه

و  تشــخیص  ســازی،  معــدوم 
پشــتیبانی در دامپزشــکی اســتان 

ــت. ــده اس ــزار ش ــزد برگ ی
ــی  ــا هماهنگ ــرد: ب ــان ک وی بی
مجموعــه  گرفتــه،  صــورت 
ــی، انتظامــی،  دســتگاه های قضای
اجرایــی و بهداشــتی کــه شــامل 
ــوند  ــی ش ــاح م 12 ارگان ذیص
در ایــن مانــور شــرکت کــرده 
نقــش  ایفــای  بــه  فعاالنــه  و 

ــد. ــه ان پرداخت
شــرایط  مــورد  در  حــدادزاده 
آنفلوانــزای  بیمــاری  شــیوع 
ــتان  ــدگان در اس ــاد پرن ــوق ح ف
عامــل  کــرد:  تصریــح  یــزد 
ــرد  ــول س ــاری در فص ــن بیم ای
ســال فعال تــر و دارای قابلیــت 
انتقــال و فراگیــری اســت امــا 
بــه  توجــه  بــا  خوشــبختانه 
ــل  ــی از قبی ــای قبل ــری ه پیگی
آمــوزش، جلوگیــری از جوجــه 
ریــزی در مراکــز غیــر مجــاز، 
ــای  ــازی واحده ــزی و بهس ممی
مجــاز تحــت نظــارت ایــن ارگان 
و بــا همــکاری دســت انــدرکاران 
صنعــت پــرورش طیــور در حــال 

حاضــر شــرایط امنــی در اســتان 
ــت. ــده اس ــاد ش ایج

اســتان  دامپزشــکی  مدیــرکل 
یــزد اظهــار امیــدواری کــرد: 
ــه  ــاش مجموع ــه ت ــه ب ــا توج ب
ارگان هــا  ســایر  مشــارکت  و 
پــرورش  صنعــت  صاحبــان  و 
طیــور بتوانیــم مانــع از بــروز 
ایــن بیمــاری در ســال جــاری در 

اســتان یــزد شــویم.
کــرد:  خاطرنشــان  حــدادزاده 
پروانــه  فاقــد  واحدهــای 
بهداشــتی و افــراد ســودجویی 
غیرمجــاز  صــورت  بــه  کــه 
اقــدام بــه جوجــه ریــزی یــا 
ــاز  ــی غیرمج ــور بوم ــه طی عرض
مــی کننــد از جملــه عامــان 
و متخلفــان اصلــی در زمینــه 
ــه  ــتان ب ــاری در اس ــار بیم انتش
شــمار مــی رونــد کــه بــه شــدت 
تحــت رصــد و پیگیــری بازرســان 
ــرار  ــزد ق ــتان ی ــکی اس دامپزش
مواجهــه  صــورت  در  و  دارنــد 
ــتگاه  ــکاری دس ــا هم ــا ب ــا آنه ب
قضایــی برخــورد قاطــع بــا آنــان 

صــورت مــی پذیــرد

واردات روزانه 160 تن گوشت گرم به کشور
ــت  ــن گوش ــه 16٠ ت واردات روزان

ــه کشــور گــرم ب
رئیــس شــورای صادرکننــدگان 
دام زنــده از واردات روزانــه 1٥٠ 
گــرم  گوشــت  تــن   16٠ تــا 

داد. خبــر  گوســفندی 
ــورای  ــس ش ــان رئی ــور پوری منص
از  دام زنــده  صادرکننــدگان 
ــت  ــازار گوش ــر ب ــم ب ــود حاک رک
و گفــت:  داد  خبــر  گوســفندی 
هــم اکنــون هــر کیلــو الشــه 
ــا ٥2  ــرخ ٥1 ت ــا ن ــفندی ب گوس

هــزار تومــان درب عمــده فروشــی 
ــود. ــی ش ــه م عرض

ــال  ــش دام  در س ــرایط زای وی ش
و  دانســت  مناســب  را  جــاری 
افــزود: در حــال حاضــر هــر کیلــو 
دام زنــده بــا نــرخ 23 تــا 24 هــزار 
ــا 28  ــدار و 27 ت ــه چوب ــان ب توم
ــه  ــن عرض ــان در میادی ــزار توم ه

ــی شــود. م
فراوانــی  پوریــان  گفتــه  بــه 
کشــور  ســطح  در  دام  عرضــه 
تاثیــر بســزایی در کاهــش قیمــت 

دارد. گوشــت 
رئیــس شــورای صادرکننــدگان 
عرضــه  از  انتقــاد  بــا  دام زنــده 
ــا قیمــت های گــزاف در  گوشــت ب
بــازار بیــان کــرد: هــم اکنــون هــر 
ــرخ  ــا ن ــفندی ب ــقه گوس ــو ش کیل
ــان در  ــزار توم ــا 62 ه هــای 6٠ ت
ــی  ــه م ــا عرض ــی ه ــرده فروش خ
ــط  ــئوالن ذی رب ــه از مس ــود ک ش
انتظــار مــی رود نظــارت جــدی بــر 

ــند. ــته باش ــازار داش ب
وی از واردات روزانــه 1٥٠ تــا 16٠ 

تــن گوشــت گــرم گوســفندی 
همچنیــن  گفــت:  و  داد  خبــر 
منجمــد  گوشــت  واردات  در 

نــدارد. وجــود  محدودیتــی 
پوریــان در پایــان نــرخ هــر کیلــو 
گوشــت منجمــد برزیلــی را 33 
گوســفندی  گــرم  هزار،گوشــت 
را 34 هــزار و ٥٠٠ ،کــف دســت 
ــزار  ــفندی را 38 ه ــد گوس منجم
و ران منجمــد گوســفندی را 4٠ 

ــرد ــام ک ــان اع ــزار توم ه

مهر

افکار نیوز 

در مراکز غیرمجاز
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ــدگان  ــرورش دهن ــی پ ــن صنف ــس انجم رئی
ــدد  ــش مج ــت افزای ــران عل ــتی ای ــرغ گوش م
قیمــت گوشــت مــرغ را کمبــود دان و کاهــش 
ــرد  ــوان ک ــازار عن ــه ب ــن محصــول ب عرضــه ای
ــرای  ــی را ب ــی های ــود دان نگران ــت: کمب و گف

ــت. ــرده اس ــاد ک ــدگان ایج تولیدکنن
بــه گــزارش ایرنــا و بــا وجــود تاکیــد مســئوالن 
وزارت جهادکشــاورزی در تامیــن نهــاده هــای 
مــورد نیــاز صنعــت دام و طیــور کشــور و 
تخصیــص ارز دولتــی بــه آن، امــا دســت 
ــودن  ــی ب ــور از ناکاف ــت طی ــدرکاران صنع ان
توزیــع دان گایــه دارنــد و آن را علــت اصلــی 
کاهــش تولیــد و افزایــش قیمــت مــرغ در بــازار 

ــد. ــی دانن م
ــن آمــار گمــرک جمهــوری اســامی  ــازه تری ت
نیــز نشــان مــی دهــد در هفــت ماهــه نخســت 
امســال چهــار میلیــون و 7٥٥ هــزار و ٥36 
تــن ذرت دامــی بــه ارزش یــک میلیــارد و 
1٠6 میلیــون دالر وارد کشــور شــد کــه نســبت 
ــی 21  ــر وزن ــال از نظ ــابه پارس ــدت مش ــه م ب
درصــد رشــد داشــت؛ برهمیــن اســاس نهــاده 
ــی  ــی صدرنشــین محصــوالت واردات ــای دام ه

ــه کشــور شــده اســت. ب
ــا  ــرغ ب ــت م ــادرات گوش ــی ص ــه تازگ ــه ب البت
ــت  ــع ممنوعی ــی رف ــازار داخل ــن ب ــرط تامی ش
شــد کــه برخــی کارشناســان بــر ایــن باورنــد که 
آزادســازی صــادرات تاثیــری در قیمــت گــذاری 

ــت. ــد داش ــی نخواه ــازار داخل ــرغ ب ــت م گوش
ــن  ــون ت ــالیانه 1٠٠ میلی ــا، س ــاس آماره براس
ــی  ــد م ــان تولی ــطح جه ــرغ در س ــت م گوش
ــن آن  ــون ت ــه 1٠ میلی ــک ب ــه نزدی ــود ک ش
در مبــادالت تجــاری قــرار مــی گیــرد؛ از ایــن 
رقــم حــدود ســه میلیــون تــن آن بــه مصــرف 
همســایگان ایــران مــی رســد؛ عــراق هــر ســال 
بیــش از 64٠ هــزار تــن و عربســتان 8٠٠ 

هــزار تــن مــرغ وارد مــی کننــد، در حالــی کــه 
ایــران ظرفیــت تولیــد نزدیــک 3 میلیــون تــن 

ــرغ را دارد. ــت م گوش
طبــق آمارهــا ســالیانه 2 میلیــون و 3٠٠ هــزار 
ــه  ــد و عرض ــران تولی ــرغ در ای ــت م ــن گوش ت
ــی  ــاز داخل ــده نی ــن کنن ــه تامی ــود ک ــی ش م
ــزار  ــالی 1٠٠ ه ــر س ــالهای اخی ــت؛ در س اس
تــن مــرغ مــازاد بــر نیــاز داخلــی آن بــه 

ــد. ــی ش ــادر م ــدف ص ــورهای ه کش
ــدای  ــای ارزی در ابت ــان ه ــروز نوس ــس از ب پ
امســال، دولــت حمایــت از تولیــد داخــل 
و کاالهــای اساســی را در دســتور کار قــرار 
ای  یارانــه  ارز  تخصیــص  بــه  اقــدام  و  داد 
42٠٠تومانــی بــرای نهــاده هــای تولیــد از 
ــا ایــن  جملــه کنجالــه ســویا، ذرت کــرد امــا ب
ــدرکاران صنعــت طیــور مــی  وجــود، دســت ان
ــده  ــام ش ــای تم ــه ه ــش هزین ــد افزای گوین
ــر  ــت تاثی ــرغ را تح ــت م ــت گوش ــد، قیم تولی

ــت. ــرار داده اس ق
بــه همیــن دلیــل بــا اینکــه در مردادمــاه 
ــوب  ــت مص ــازار قیم ــم ب ــتاد تنظی ــال س امس
ــرف  ــرای مص ــرغ را ب ــت م ــرم گوش ــر کیلوگ ه
ــن  ــان تعیی ــزار و 17٥ توم ــدگان هشــت ه کنن
کــرد، امــا ایــن محصــول در مــاه هــای اخیــر نــه 
فقــط بــا نــرخ مصــوب عرضــه نشــد بلکــه بهــای 
ــرم  ــر کیلوگ ــه ه ــا ب ــی ه ــرده فروش آن در خ

ــود. ــیده ب ــان رس ــزار توم ــا 11 ه ــن 1٠ ت بی
در ایــن پیونــد »محمد یوســفی« روز شــنبه در 
گفــت و گــو اختصاصــی بــا خبرنــگار اقتصــادی 
ــاز  ــورد نی ــون دان م ــت: اکن ــار داش ــا اظه ایرن
صنعــت طیــور در کشــور موجــود اســت امــا بــه 
دلیــل مشــکاتی در سیســتم حمــل و نقــل و 
ــل  ــا معض ــار ب ــل ب ــه حم ــدن کرای ــر ش 2 براب

ــع آن در اســتان هــا مواجــه هســتیم. توزی
وی اظهــار داشــت: از 2٠ روز پیــش قــرار بــود 

محمولــه نهــاده هــای طیــور از بنــادر بارگیــری 
و بیــن اســتان هــا توزیــع شــود امــا هنــوز ایــن 

مهــم رخ نــداده اســت.
ایــن مقــام صنفــی گفــت: بــه دلیــل کمبــود دان، 
ــری  ــرعت کمت ــا س ــدارد و ب ــد الزم را ن ــرغ رش م
ــازار عرضــه مــی شــود کــه همیــن کاهــش  ــه ب ب
ــر  ــول موث ــن محص ــت ای ــش قیم ــه در افزای عرض

اســت.
وی تصریــح کــرد: اکنــون قیمــت هــر کیلوگــرم 
ــان و ذرت  ــدر 2٥٠٠ توم ــویا در بن ــه س کنجال
ــه  ــا احتســاب کرای ــه ب ــان اســت ک 12٠٠ توم
ــرم از  ــر کیلوگ ــت ه ــی باب ــل 2٠٠ تومان حم
ــویا  ــه س ــو کنجال ــر کیل ــای ه ــام، به ــن اق ای
27٠٠ تومــان و ذرت 14٠٠ تومــان تمــام مــی 
ــن  ــش از ای ــه پی ــت ک ــن درحالیس ــود؛ ای ش
ــه  ــرم ذرت و کنجال ــر کیلوگ ــل ه ــت حم قیم

ــود. ــان ب ــویا 1٠٠ توم س
را  کشــور  در  دان  تامیــن  مشــکل  رفــع  وی 
تخصیــص و انتقــال بــه موقــع ارز و سیســتم 
حمــل و نقــل دانســت و ادامــه داد: اکنــون 
ــای دام و  ــاده ه ــای حمــل نه برخــی کشــتی ه
طیــور در بنــادر کشــور پهلــو گرفتــه انــد امــا بــه 
دلیــل تخصیــص نیافتــن بــه موقــع ارز و سیســتم 

ــد. ــده ان ــی مان ــادر باق ــل در بن ــل و نق حم
ــدگان  ــرورش دهن ــی پ ــن صنف ــس انجم رئی
ــی  ــرد: نگران ــح ک ــران تصری ــتی ای ــرغ گوش م
بــرای کمبــود دان ممکــن  تولیدکننــدگان 
ــزی در  ــه ری ــش جوج ــه کاه ــر ب ــت منج اس
واحــد شــود کــه ادامــه ایــن رونــد بــر قیمــت 

ــت. ــذار اس ــازار اثرگ ــرغ در ب م
وی اظهــار داشــت: البتــه دولــت بــرای توزیــع 
نهــاده هــای دام و طیــور در کنــار حمــل و نقــل 
جــاده ای، شــرایط را بــرای اســتفاده از حمــل و 

نقــل ریلــی نیــز فراهــم کــرده اســت.

رئیس انجمن پروش دهندگان مرغ گوشتی:

کمبود دان سبب رشد قیمت گوشت مرغ شد
ایرنا 

تفاهــم نامــه همــکاری صنــدوق کارآفرینــی امیــد و 
بخــش خصوصــی ›شــرکت مکــران ســاحل آرامــش‹ 
از پــرورش،  در راســتای ســاماندهی و حمایــت 
تولیــد و فــرآوری شــترمرغ در پیکــره هفــت منطقــه 

آزاد چابهــار منعقــد شــد.
مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد کشــور اظهــار 
داشــت: تفاهــم نامــه پــرورش شــترمرغ بــرای 
ــه  ــوار در منطق ــزار خان ــش از ه ــتغال بی ــاد اش ایج
ــی و بخــش  ــدوق کارآفرین ــار توســط صن آزاد چابه

ــد. ــد ش خصوصــی منعق
اصغــر نــوراهلل زاده افــزود: براســاس ایــن تفاهــم نامه 
ــهرها و  ــطح ش ــتاییان س ــوار از روس ــزار خان ــه ه ب
روســتاهای مختلــف اســتان سیســتان و بلوچســتان 

تســهیات کــم بهــره پرداخــت مــی شــود.
وی بیــان کــرد: در فــاز نخســت ایــن تفاهــم 
ــهیات 12  ــت تس ــرای دریاف ــوار ب ــه 2٥٠ خان نام
میلیــون تومانــی بــا بهــره صفــر درصــد بــه صنــدوق 

ــوند. ــی ش ــی م ــد معرف ــی امی کارآفرین
مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد کشــور ادامــه 
ــن تفاهــم نامــه آمــده  داد: در بخــش دیگــری از ای
اســت بــه هــر خانــوار 2٠ قطعــه جوجــه و غــذای 6 
ماهــه شــترمرغ تحویــل و شــرکت مکــران ســاحل 
ــان  ــوب از آن ــرخ مص ــا ن ــاه ب ــس از 6 م ــش پ آرام

خریــداری مــی  کنــد.
ــر  ــه در ام ــی ک ــه خانوارهای ــرد: ب ــح ک وی تصری
پــرورش و پرواربنــدی شــترمرغ مشــارکت مــی 
کننــد توســط صنــدوق کارآفرینــی امیــد سیســتان 

و بلوچســتان تســهیات 12 میلیــون تومانــی بــدون 
ــی شــود. ــا تنفــس 2 ســاله پرداخــت م ــره ب به

جوجــه  کــه  خانوارهایــی  افــزود:  زاده  نورالــه 
شــترمرغ جهــت پــرورش تحویــل مــی گیرنــد 
ــاد کشــاورزی سیســتان و  توســط کارشناســان جه
بلوچســتان آمــوزش هــای الزم را فــرا مــی گیرنــد.
وی گفــت: 7٠ درصــد شــترمرغ فــرآوری شــده بــه 
 صــورت پوســت و روغــن بــه اروپــا بویژه کشــورهای 
اســکاندیناوی و حاشــیه خلیــج  فــارس صــادر مــی 

شــود.
مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد کشــور اظهــار 
ــترمرغ  ــه ش ــزار قطع ــرح 24 ه ــن ط ــت: در ای داش
ــش از  ــه بی ــوند ک ــی ش ــرورش داده م ــال پ در س
ــن  ــذاری ای ــزان ســرمایه گ ــان می ــارد توم 12 میلی

طــرح اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی 
ــی  ــدوق کارآفرین ــره صن ــات مدی ــس هی ــد، رئی امی
ــس  ــران، رئی ــی ای ــرش مل ــز ف ــس مرک ــد، رئی امی
فراکســیون فــرش و نماینــده مــردم زنجــان در 
ــران  ــماری از مدی ــامی و ش ــورای اس ــس ش مجل
ــرورش  ــتغالزای پ ــای اش ــرح ه ــه آزاد از ط منطق
شــتر مــرغ، ســاخت عروســک و اســباب بــازی 
ــد آب  ــوچ، تولی ــردی ُدربل ــوم گ ــع ب ــس، مجتم تی
رادیاتــور و پاســتیک منطقــه آزاد چابهــار دیــدن و 
در همایــش فــرش دســتباف ایــران شــرکت کردنــد.
همایــش فــرش دســتباف ایــران بــه مــدت 2 روز در 

منطقــه آزاد چابهــار در حــال برگــزاری اســت

تفـاهم نامه پرورش 
شترمـرغ در

 منطقه آزاد چابهار 
منعقد شد

ایرنا 
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ــمالی  ــان ش ــد خراس ــت دام مول ــش جمعی کاه
ــی دســت  در ســال هــای گذشــته، ســبب نگران
ــه  ــروی اســتان شــده ب ــت دامپ ــدرکاران صنع ان
طــوری کــه بــر اســاس آمارهــای موجــود از 1٠٠ 
ــزار  ــا 3٠ ه ــون تنه ــزار راس دام ســنگین اکن ه

راس نگهــداری مــی شــود.
کاهــش  علــت  شــمالی  خراســان  گاوداران 
جمعیــت دام هــای مولــد اســتان در ســال هــای 
اخیــر را مشــکات فــراوان واحدهــای گاوداری و 
همچنیــن کشــتار دام مولــد عنــوان مــی کننــد.

ــن دام  ــت ای ــش جمعی ــد و کاه ــتار دام مول کش
هــا نــه تنهــا آســیب در تولیــد شــیر بــه شــمار 
ــش  ــرای افزای ــدی ب ــد ج ــه تهدی ــی رود بلک م
ــت و  ــت گوش ــش قیم ــز افزای ــت دام و نی جمعی

شــیر اســت.
ــای  ــاده ه ــش نه ــته افزای ــای گذش ــال ه در س
ــاال رفتــن هزینــه هــای دامپزشــکی و  دامــی و ب
ــای گاوداری  ــا واحده ــده ت ــبب ش ــری، س کارگ
رفتــه رفتــه کاهــش یابــد و گاوداری هــا بــه مرور 

ــد. ــا داده ان ــه تاالره ــای خــود را ب ج
پاییــن بــودن قیمــت شــیر هــم ســبب شــده تــا 
صرفــه اقتصــادی فعالیــت گاوداران تحــت شــعاع 
قــرار گیــرد و تمایلــی بــه ادامــه تولیــد نداشــته 

باشــند.

کاهش جمعیت دام سنگین
ــورد  ــی گاوداران بجن ــرکت تعاون ــل ش مدیرعام
ــد و  ــاره گفــت: جمعیــت گاوهــای مول در ایــن ب
شــیرده در اســتان بشــدت کاهــش یافتــه و ایــن 

ــرای ایــن صنعــت اســت. تهدیــد ب
ــت  ــه عل ــت: ب ــار داش ــاری اظه ــینعلی حص حس
ــتان،  ــیری در اس ــای ش ــت گاوه ــش جمعی کاه
ــی  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــیر ب ــد ش ــزان تولی می

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
ــر،  ــش ت ــای پی ــال ه ــرد: در س ــح ک وی تصری
واحدهــای زیــادی در اســتان فعــال بــود و بیــش 
از 1٠٠ هــزار راس دام ســنگین در ایــن منطقــه 
ــا  ــون گاوداری ه ــا اکن ــد ام ــی ش ــداری م نگه
ــتر  ــزار راس بیش ــا 3٠ ه ــده و 2٠ ت ــل ش تعطی

ــود. ــی ش ــداری نم دام نگه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان تولیــد شــیر در 
ــای  ــزود: دام ه ــت اف ــه اس ــش یافت ــتان کاه اس
مولــد و شــیرده روانــه کشــتارگاه شــده انــد و بــه 
ــای  ــاده ه ــی نه ــی و گران ــود نقدینگ ــت کمب عل
مــورد نیــاز، بهــره وری و بازدهــی در واحدهــای 

دامــی کاهــش یافتــه اســت.
ــا  ــاده ه ــودن قیمــت نه ــاال ب ــت: ب حصــاری گف
صرفــه اقتصــادی در واحدهــای گاوداری را تحــت 

شــعاع قــرار داده اســت.

بجنــورد  گاوداران  تعاونــی  شــرکت  مدیرعامــل 
ــک  ــای ی ــه ه ــد از هزین ــرد: 7٠ درص ــح ک تصری
واحــد گاوداری مربــوط بــه تامیــن خــوراک و علوفه 
دام اســت و بــاال بــودن قیمــت ایــن نهــاده هــا بــه 

ــذار اســت. ــر گ ــداران تاثی ــت دام جــد در فعالی
قیمــت  اســتاندارد  وضعیــت  در  گفــت:  وی 
ــت  ــر قیم ــه براب ــد س ــیر بای ــرم ش ــر کیلوگ ه
ــر  ــه ازای ه ــون جــو ب ــا اکن ــاده دام باشــد ام نه
کیلوگــرم، 12 هــزار و ٥٠٠ ریــال خریــداری مــی 
شــود و ایــن در حالــی اســت کــه شــیر تولیــدی 
دامــداران، بیشــتر از 16 هــزار تــا 1٩ هــزار ریــال 

ــروش نمــی رود. ــه ف ب
ــورد  ــی گاوداران بجن ــرکت تعاون ــل ش مدیرعام
ــوان  ــه عن ــاورزی ب ــاد کش ــه جه ــان اینک ــا بی ب
ــد  ــت کن ــداران حمای ــد از دام ــد بای ــی تولی متول
ــداری  ــکات دام ــی از مش ــش بزرگ ــزود: بخ اف
هــا مربــوط بــه تامیــن خــوراک مــورد نیــاز دام 
اســت کــه انتظــار مــی رود در ایــن زمینــه مــورد 

ــد. ــرار گیرن ــت ق حمای

کشتار دام مولد پربازده ممنوع است
رئیــس اداره بهداشــت و مدیریــت بیمــاری هــای 
ــمالی  ــان ش ــکی خراس ــی اداره کل دامپزش دام
ــه اینکــه کشــتار  ــا اشــاره ب ــاره ب ــن ب هــم در ای

در  دارد  مناســب  بازدهــی  کــه  مولــدی  دام 
ــت  ــت: جمعی ــت گف ــوع اس ــا ممن ــتارگاه ه کش
اخیــر  هــای  در ســال  اســتان  دام ســنگین 

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
ــک  ــت: در ی ــار داش ــرد اظه ــمی ف ــن قاس حس
ــنگین در  ــزار راس دام س ــته، 8٠ ه ــه گذش ده
اســتان نگهــداری مــی شــد امــا ایــن آمــار در دو 
ســه ســال گذشــته بــه شــدت کاهــش یافتــه و 
اکنــون بــه حــدود ٥7 هــزار راس رســیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه گرانــی نهادهــا ســبب شــده 
تــا نگهــداری دام بــه صرفــه نباشــد خاطرنشــان 
ــتان  ــیری اس ــای ش ــمار دام ه ــون ش ــرد: اکن ک
ــزار و 32٠  ــر 1٠ ه ــزار و 168 راس، گاو ن 34 ه

راس اســت.
وی افــزود: جمعیــت دام ســبک اســتان هــم در 
ســال هــای اخیــر بــه طــور چشــمگیری کاهــش 
یافتــه اســت و اکنــون یــک میلیــون و 678 هــزار 
ــز در  ــزار راس ب راس گوســفند و حــدود 3٠٠ ه

اســتان نگهــداری مــی شــود.
رئیــس اداره بهداشــت و مدیریــت بیمــاری هــای 
ــمالی  ــان ش ــکی خراس ــی اداره کل دامپزش دام
گفــت: اکنــون قریــب بــه اتفــاق واحدهــای 
ــی کشــیده  ــه تعطیل ــی اســتان ب گاوداری صنعت
ــال  ــتان فع ــد در اس ــر از 1٥ واح ــده و کمت ش

نگرانی گـاوداران خراسان شمـالی 
از کاهش جمعیت دام مولد

باقــی مانــده اســت کــه البتــه بــا ظرفیــت کامــل 
ــد. ــت ندارن فعالی

ــد  ــا 15 درص ــتارگاه ه ــتار دام در کش کش
ــت ــش یاف کاه

ــی و  ــت عموم ــر بهداش ــارت ب ــس اداره نظ رئی
مــواد غذایــی اداره کل دامپزشــکی خراســان 
شــمالی هــم در بــاره کشــتار دام هــای مولــد در 
اســتان گفــت: دامپزشــکی کشــتار دام مولــد کــه 
ــت. ــرده اس ــوع ک ــب دارد را ممن ــی مناس بازده
ــت: دام  ــار داش ــی اظه ــر دلیرصحرای ــی اکب عل
ــه  ــتار ب ــرای کش ــه ب ــازده ک ــر ب ــد پ ــای مول ه
ــوان  ــچ عن ــه هی ــود، ب ــی ش ــتارگاه آورده م کش
ــر  ــن ام ــک از ای ــوند و دامپزش ــی ش ــتار نم کش

ــد. ــی کن ــت م ممانع
وی افــزود: دام هــای مولــد تنهــا در صورتــی کــه 
بازدهــی مناســب نداشــته و نگهــداری آن صرفــه 

اقتصــادی نــدارد، کشــتار مــی شــود.
ــتار دام  ــاری از کش ــت: آم ــی گف ــر صحرای دلی
ــت  ــتان در دس ــتارهای اس ــد در کش ــای مول ه
نیســت امــا در مجمــوع امســال کشــتار دام 
ــتارگاه  ــت کش ــنگین در هش ــبک و س ــای س ه
ــال،  ــابه پارس ــدت مش ــا م ــه ب ــتان در مقایس اس

1٥ درصــد کاهــش دارد.
ــی و  ــت عموم ــر بهداش ــارت ب ــس اداره نظ رئی
مــواد غذایــی اداره کل دامپزشــکی خراســان 
ــه امســال  ــت ماه ــرد: در هف ــح ک شــمالی تصری
ــای  ــتارگاه ه ــزار و ٥12 راس دام در کش 41 ه
ــم در  ــن رق ــه ای ــت ک ــده اس ــتار ش ــتان کش اس
مــدت مشــابه پارســال 4٩ هــزار و 1٥1 راس بــه 

ــیده اســت. ــت رس ثب
ــد دامپزشــکی خراســان شــمالی اعــام  هــر چن
ــتارگاه  ــد در کش ــای مول ــه دام ه ــد ک ــی کن م
هــا کشــتار نمــی شــوند امــا گــزارش هــا حاکــی 
ــی  ــد را راه ــای مول ــه گاوداران دام ه ــت ک اس
ــه  ــی ک ــد و در صورت ــی کنن ــا م ــتارگاه ه کش
کشــتار انجــام نشــود بــه ناچــار آن را بــا قیمــت 

ــد. ــی کنن ــه م ــدان دام، عرض ــن، در می پایی
در خراســان شــمالی بیــش از ســه میلیــون 
واحــد دامــی نگهــداری مــی شــود و ایــن میــزان 
ــروری  ــای دامپ ــب ه ــی از قط ــه یک ــتان را ب اس

ــت. ــرده اس ــل ک ــور تبدی کش

ایرنا 
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ــرای  ــب ب ــی مناس ــه مکان ــگاه ک ــن نمایش ای
ــروری  ــای دام پ ــن مدل ه ــا بهتری ــنایی ب آش
اســت، قدمتــی 72 ســاله دارد و همــه ســاله 
بیــش از 4٠٠ رأس گاو، از بهتریــن فارم هــای 
ــی  ــدا م ــور پی ــا در آن حض ــی ایتالی پرورش
ــی  ــرفت های ژنتیک ــن پیش ــا آخری ــد ت کنن

ــد. ــش بگذارن ــه نمای خــود را ب
ــی  ــاله در حوال ــه س ــه هم ــگاه ک ــن نمایش ای
ــا انســتیتوها،  ــر برگــزار می شــود، ب ــاه اکتب م
ــی  ــز تحقیقات ــگاه ها و مراک ــا، دانش انجمن ه
 4٥ و  دارد  همــکاری  بســیاری  علمــی  و 
ــن نمایشــگاه از  ــدگان ای درصــد از بازدیدکنن
فعــاالن صنعــت دام پــروری هســتند. در ســال 
2٠17 میــادی، 8٠٠ برنــد بین المللــی در 
ــرده و 62٠٠٠  ــرکت ک ــا ش ــای ایتالی کرمون
نفــر از متخصصــان ایــن صنعــت از ایــن 

ــد ــد کردن ــگاه بازدی نمایش
امــا یکــی از مســائل بســیار آموزنــده و مهــم 
و 2٠18  ســال 2٠17  در  نمایشــگاه  ایــن 
برگــزاری منظــم و پــر بــار پــر طرفــدار 
کنفرانــس، ســمینار و کارگاه هــای تخصصــی 
برگــزار  نمایشــگاه  جریــان  در  کــه  بــود 
میگردیــد طــوری کــه در ســال 2٠17 بیــش 
از  از 111 کارگاه و در ســال 2٠18 بیــش 

12٩ کارگاه در آن برگــزار شــد.
بنــدی  دســته  و  بنــدی  طبقــه  نظــر  از 
ــگاه دارای  ــن نمایش ــا ، ای ــان ه ــی س تخصص
4 بخــش و یــا ناحیــه مجــزای دهکــده شــیر، 
ــده  ــیر(، دهک ــد ش ــوژی )تولی ــده تکنول دهک

ــت. ــرژی اس ــو ان ــده بی ــوژی و دهک بیول
کرمونا 2٠18

ــا  ــور کرمون ــی دام و طی ــگاه بین الملل نمایش
ــی ٥  ــر )2 ال ــخ 24-27 اکتب 2٠18، در تاری
ــزار  ــا برگ ــا ایتالی ــهر کرمون ــان ٩7( در ش آب
گردیــد؛ شــهر کرمونــا 23 درصــد از گاوهــای 
ــا  ــیر ایتالی ــا و 44 درصــد از ش ــیری ایتالی ش
را تولیــد می کنــد و ارزش تولیــد صنعــت 
کشــاورزی ایــن شــهر، چیــزی بالــغ بــر 
ــد  ــک درآم ــت. ) ی ــورو اس ــارد ی 12/3 میلی

ــت ( ــه نف ــته ب غیروابس
کشــورهای ایتالیــا، اســپانیا، اتریــش، آمریــکا، 
ــه،  ــان، نیجری ــارک، فرانســه، آلم ــد، دانم هلن
ــل، جمهــوری چــک، ایرلنــد  انگلســتان، برزی
و فنانــد از شــرکت کنندگان در کرمونــای 
ــدی  ــش توانمن ــرای نمای ــد و ب 2٠18 بوده ان
غرفــه  نمایشــگاه  ایــن  در  خــود  هــای 

داشــته اند.
ــم  ــازماندهی منظ ــد از س ــا بای ــن ج در همی
ــا )  ــی ســفارت ایتالی ــب بخــش بازرگان و مرت
ــن  ــان م ــف جه ــورهای مختل ICT ( در کش
ــا یــک هــدف  ــاد کــرد کــه ب ــران ی ــه ای جمل
ــت  ــا و صنع ــی ایتالی ــوان معرف ــا عن ــزرگ ب ب
دامپــروی آن بــه جهــان هیئت هــای تجــاری 
و علمــی بســیاری را بــا صــرف هزینــه هــای 
کان، آن هــم بــرای نمایشــگاهی کــه هفــت 
دهــه از فعالیــت آن مــی گــذرد و دارای 
ــد را در  ــی باش ــی م ــن الملل ــد بی ــام و برن ن
شــکل هیئــت هــای تجــاری بــه ایــن کشــور 
فراخوانــد تــا از ایــن نمایشــگاه دیــدن نماینــد 
و قدمــت چندیــن ســاله آن باعــث نگردیــد تــا 

ــود . ــته ش ــی آن کاس ــت معرف از اهمی
جریــان  در  شــد  گفتــه  کــه  همانطــور 
ایــن نمایشــگاه، کنفرانس هــا، ســمینارها، 
ــزار  ــددی برگ ــت های متع ــا و نشس همایش ه
ــه برخــی از مهم تریــن  ــر ب گردیــد کــه در زی

آن هــا اشــاره می کنیــم:
ــس کــه  ــن کنفران ــس WATEC؛ ای -کنفران
ــه  ــد ب ــزار گردی ــن روز نمایشــگاه برگ در اولی
بررســی راهکارهــای کاهــش مصــرف آب 
در فارم هــا و اســتفاده از آبیــاری قطــره ای 

ــت. پرداخ
-»چگونــه نــوآوری دیجیتــال می توانــد در 

ــد«؛  ــاد کن ــت ایج ــیری رقاب ــت گاو ش صنع
ــه  ــت ک ــمیناری اس ــوان س ــارت، عن ــن عب ای
 Smart Agrifood شــرکت  همــت  بــه 
پلی تکنیــک  دانشــگاه  و   Observatory

ــد. ــزار گردی ــان برگ می
ــون  ــس شــرکت Ozolea vet پیرام -کنفران
ــه  ــی، از جمل ــت آنتی بیوتیک ــوع مقاوم موض
ــن روز  ــده در دومی ــزار ش ــای برگ کنفرانس ه

ــود. ــا ب نمایشــگاه کرمون
ایــن  Cynomys؛  شــرکت  -ســمینار 
دیگــر  و  آب  بررســی  مــورد  در  ســمینار، 
پارامترهــا برگــزار گردیــد تــا بــه ایــن ترتیــب 
هزینه هــای مدیریــت بــرای گاو داران کاهــش 
یافتــه و ســطح تولیــد افزایــش داشــته باشــد.

ــیر  ــوع ش ــون موض ــه پیرام ــی ک -در همایش
خــام در ایــن نمایشــگاه برگــزار گردیــد، 
کــه  فارم هایــی  کــه  شــد  نتیجه گیــری 
رفــاه بیشــتری بــرای حیوانــات دارنــد میــزان 

برداشــت می کننــد. بیشــتری 
-»رد مســئله خطــر شــیر و تشــویق بــه 
یــک  موضــوع  آن«  از  نکــردن  اســتفاده 
نشســت در ایــن نمایشــگاه بــود کــه در ایــن 
نشســت ســعی بــر ایــن شــد کــه شــیر را بــه 

ــد. ــی کنن ــفید معرف ــای س ــوان ط عن

زمانــی بــه اهــداف بــزرگ ایــن نمایشــگاه پــی 
ــو،  ــو سانتیینس ــان مارک ــه جی ــد ک ــی بری م
وزیــر کشــاورزی ایتالیــا در ضمــن دیــدار 
از ایــن نمایشــگاه از مســئولین نمایشــگاه 
بــرای تــاش در جهــت ارتقــای صنعــت 
ــا  ــد ب ــی گوی ــد و م ــیری تشــکر میکن دام ش
ــت  ــی دول ــون یوروی ــرمایه گذاری 2٥ میلی س
ــش  ــی بخ ــای ایتالیای ــتارت آپ ه ــرای اس ب
غــذای ایتالیــا متحــول خواهــد شــد و ایتالیــا 
ــزرگ  ــل ب ــن تحوی ــرای ای ــود را ب ــد خ بای

ــد. ــاده کن آم

جوایز نمایشگاه
 Targa Beltrami در این نمایشــگاه جایــزه
کــه مربــوط بــه نــوآوری در بخــش کشــاورزی 

اســت بــه شــرکت های زیــر اهــدا شــد:
نوآوری »پرورش دقیق دام«

رتبــه اول: کمپانــی Delaval بــرای محصول 
delaval vms V3٠٠

رتبــه دوم: ozolea Vet بــرای یکپارچگــی و 
انســجام تولیــد در ایــن شــرکت

Progetto Omega- ــه ســوم: شــرکت رتب
Deatech بــه دلیــل گــزارش ویــژه خــود

ــرژی در  ــودن ان ــر ب ــش مؤث ــوآوری در بخ ن
ــاورزی ــش کش بخ

بــرای   DeLaval کمپانــی  اول:  رتبــه 
delaval optiduo محصــول 

 Biolectric italia شــرکت  دوم:  رتبــه 
بــرای »ریــز گیاهــان در بیــوگاز«

 Tommaso ــه ــژه ب ــزه وی ــوم: جای ــه س رتب
دلیــل  بــه  ژورنالیســت،   Cinquemani
نــوآوری  حــوزه  در  او  فعالیت هــای 
تکنولوژیــک و دیجیتــال در بخــش کشــاورزی 

دام پــروری و 
ــارا  ــن نمایشــگاه از س ــن در طــول ای هم چنی
ــر  ــزی ای تقدی ــا دادن جای ــراری ب ــا ف و الن
ــروری  ــن دو خواهــر، دام پ ــد؛ ای ــه عمــل آم ب
خانوادگــی خــود کــه قدمــت 3٠٠ ســاله 
ــک  ــه ی ــد و آن را ب ــت کردن داشــته را مدیری
ــووات  ــا 3٠٠ رأس گاو و 2٥٠ کیل ــی ب کمپان

ــد ــل کردن ــوگاز تبدی ــاعت بی در س

نمایش علم و تکنولوژی در نمایشگاه دام بزرگ ایتالیا
نمایشگاه  بین المللی دام پروری کرمونا )Cremona( یک نمایشگاه 
تخصصی دام پروری ) دام بزرگ و گاوهای شیری ( در ایتالیا است.

عکاس: علی حسینی

ITPNews - بخش بین الملل 
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ــه آنکــه  ــا توجــه ب یــک مقــام مســئول گفــت: ب
تولیــد شــیرخام در گاودارهــای صنعتــی ســاالنه 
7 تــا 8 درصــد افزایــش می یابــد، از ایــن رو 

ــدارد. ــوم ن ــا و مفه ــد شــیرخام معن تولی
اتحادیــه  مدیرعامــل  عزیزاللهــی  علیرضــا 
ــت  ــازمان حمای ــه س ــان اینک ــا بی ــداران، ب دام
ــوالت  ــت محص ــش قیم ــخگوی افزای ــد پاس بای
لبنــی در بــازار باشــد، اظهــار کــرد: اگرچــه 
ــی  ــوالت لبن ــت محص ــش قیم ــی از افزای بخش
ــرخ  ــش ن ــا افزای ــه شــیرخام اســت، ام ــوط ب مرب
ــدت  ــرف م ــه ظ ــوده ک ــدی نب ــه ح ــیرخام ب ش
ــا دو  ــی  را ت ــوالت لبن ــت محص ــاه قیم ــه م س

ــد. ــران کن ــر گ براب
از  بســیاری  آنکــه  رغــم  علــی  افــزود:  وی 
کارخانه هــای لبنــی موضــوع کمبــود تولیــد 
قیمــت  افزایــش  اصلــی  دلیــل  را  شــیرخام 
لبنیــات اعــام می کننــد، امــا کمبــود شــیرخام 
ــرای  ــی ب ــای لبن ــه ه ــدارد و کارخان ــت ن صح
ــد. ــه دهن ــتندات ارائ ــد مس ــود بای ــارات خ اظه

ــه دام  ــه آنک ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــی ادام عزیزالله
ــوان  ــی ت ــن رو نم ــت، از ای ــده اس ــود زن موج
ــا کاهــش قیمــت شــیرخام را منــوط  افزایــش ی
ــد  ــه تولی ــرا ک ــت چ ــد دانس ــزان تولی ــه می ب
ــی و  ــت دام ــش جمعی ــا کاه ــا ب ــیرخام تنه ش
ســرانه تولیــد دســتخوش تغییــر و تحــوالت 
قــرار مــی گیــرد و ایــن گونــه نیســت کــه تولیــد 
شــیرخام در صنعــت دامپــروری بــه فوریــت 

ــد. ــش یاب ــا کاه ــش ی افزای
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــد 
در  گذشــته  ســال های  روال  مثــل  شــیرخام 
ــار،  ــق آم ــرد: طب ــان ک ــت، بی ــام اس ــال انج ح
تولیــد شــیرخام گاوداری هــای صنعتــی ســاالنه 
7 تــا 8درصــد افزایــش دارد بــه طوریکــه تولیــد 
ــال ٩4  ــن در س ــون و  4٠٠ هزارت ــه میلی از س
ــه ٥ میلیــون و 2٠٠ هزارتــن در ســال جــاری  ب

رســیده اســت.
بــه گفتــه وی، تولیــد شــیرخام درگاوداری 

ــر  ــت، مگ ــر نیس ــش پذی ــی کاه ــای صنعت ه
ــش  ــنگینی در بخ ــات س ــاری و تلف ــه بیم آنک

ــود. ــاد ش ایج
ــه  ــاره ب ــا اش ــداران ب ــه دام ــل اتحادی مدیرعام
ــه  ــوط ب ــد شــیرخام مرب ــه 48 درصــد تولی اینک
اســت،  عشــایری  و  روســتایی  دامداری هــای 
ــیرخام در  ــد ش ــش تولی ــش و افزای ــزود: کاه اف
ــایری  ــتایی و عش ــای روس ــداری ه ــش دام بخ
مســتلزم اطاعــات و آمــار اســت، از ایــن رو 
ــت  ــش قیم ــا کاه ــش ی ــد افزای ــل نبای ــی دلی ب
ــم. ــاط دهی ــد ارتب ــزان تولی ــه می ــیرخام را ب ش

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ٩٠ درصــد تولیــد 
ــی  ــاق م ــنگین اتف ــش دام س ــیرخام در بخ ش
افتــد، بیــان کــرد: بــا توجــه بــه آنکــه گوســفند 
ــن  ــد، بنابرای ــد نمی کن ــی تولی ــز شــیر چندان و ب
طبــق آمــار میــزان کشــتار دام ســنگین در 
ــا  ــتارگاه ه ــال ٩7 در کش ــال ٩6 و س ــر س اواخ
ــوع  ــم موض ــه بخواهی ــت ک ــه اس ــش نیافت افزای

ــم. ــاط دهی ــد ارتب ــه تولی ــت را ب ــان قیم نوس
ــتارگاه  ــتار دام در کش ــط کش ــی متوس عزیزالله
ــام  ــزار راس اع ــون و 3٠٠ ه ــک میلی ــا را ی ه
ــه  ــت ک ــدان معناس ــم ب ــن رق ــزود: ای ــرد و اف ک
کشــتار غیــر اســتانداردی در بخــش دام ســنگین 
رخ نــداده اســت، از ایــن رو کاهــش تولیــد 

ــدارد. ــی ن ــاس علم ــه و اس ــیرخام پای ش
ــای  ــی ه ــه داد: بررس ــئول ادام ــام مس ــن مق ای
میدانــی از 17٠ تــا 18٠ دامــداری صنعتــی 
ــدود  ــیرخام ح ــد ش ــه تولی ــد ک ــی ده نشــان م
ــل  ــدت مشــابه ســال قب ــه م 7درصــد نســبت ب

ــت. ــته اس ــد داش رش
بــه گفتــه وی از دومــاه گذشــته در پــی نوســان 
تولیــد  کاهــش  موضــوع  شــیرخام،  قیمــت 
شــیرخام میــان صنایــع لبنــی مطــرح شــد 
درحالیکــه قیمــت تحــت تاثیــر عوامــل دیگــر بــا 

ــت. ــده اس ــرو ش ــازار روب ــاناتی در ب نوس
ــدارد/  ــت ن ــی صح ــای لبن ــه ه ــای کارخان ادع

ــرخ ارز ــان ن ــا نوس ــادرات ب ــت ص جذابی

ــن ســوال کــه چــرا  ــه ای عزیزاللهــی در پاســخ ب
ــه  ــد ک ــی کنن ــا م ــی ادع ــای لبن ــه ه کارخان
ــاز شــان  دامــداران نمــی تواننــد شــیر مــورد نی
را تامیــن کننــد، اظهــار کــرد: در ســال های 
گذشــته بخــش عمــده شــیرخام  بــه محصــوالت 
ــاالنه 6٠٠  ــا س ــد و تنه ــی ش ــل م ــی تبدی لبن
تــا 7٠٠ هزارتــن از محصــوالت تولیــدی بــه 
ــه  ــد، درحالیک ــی ش ــادر م ــدف ص ــای ه بازاره
امســال بــه دنبــال نوســان نــرخ ارز، انگیــزه 

ــت. ــاال رف ــادرات ب ــرای ص ــدگان ب صادرکنن
کاهــش  از  دامــداران  اتحادیــه  مدیرعامــل 
ــدای  ــه ابت ــی در 6ماه ــوالت لبن ــادرات محص ص
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  و  داد  خبــر  امســال 
ممنوعیــت صــادرات شیرخشــک، بخشــی از 
ــیر  ــه ش ــل ب ــس از تبدی ــدی پ ــیرخام تولی ش
ــر  ــورت غی ــه ص ــی ب ــوالت لبن ــک و محص خش

رســمی از کشــور خــارج مــی شــود.
ــه  ــی روزان وی در ادامــه افــزود: در شــرایط کنون
2٥٠٠ تــن شــیرخام جــذب کارخانــه هــای 
ــزان  ــن می ــی از ای ــه بخش ــود ک ــی ش ــی م لبن
ــی در  ــای لبن ــرآورده ه ــه ف ــل ب ــس از تبدی پ
داخــل مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و بخــش 
دیگــر به ســبب جذابیــت صــادرات از مســیرهای 

ــی شــود. ــارج م ــف از کشــور خ مختل
بــه گفتــه عزیزاللهــی بــا وجــود آنکــه هــر 
ــادل6٠  ــراق 4 دالر مع ــر در کشــور ع ــو پنی کیل
ــن رو  هــزار تومــان داد و ســتد مــی شــود، از ای
ایــن موضــوع منجــر بــه ایجــاد رقابــت در بیــن 

ــت. ــده اس ــدگان ش صادرکنن
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه چالــش هــای 
ــه  ــا توجــه ب پیــش روی صــادرات بیــان کــرد: ب
ــامانه  ــه س ــادرات ب ــل از ص ــت ارز حاص بازگش
ــادرات  ــه ص ــت ک ــر آن اس ــا ب ــور م ــا، تص نیم
ــی  ــام م ــمی انج ــر رس ــیرهای غی ــق مس از طری
ــدگان  ــورت صادرکنن ــه در آن ص ــرا ک ــود چ ش
ــورت آزاد وارد  ــه ص ــود را ب ــد ارز خ ــی توانن م

ــد. ــور کنن کش

ــرای  ــا ب ــه ه ــای کارخان ــش تقاض وی از افزای
خریــد شــیرخام از دامــداران خبــر داد و گفــت: 
ــن  ــون ت ــدود 6.٥ میلی ــته، ح ــال گذش ــا س ت
شــیرخام در کارخانــه هــای لبنــی مورد اســتفاده 
قــرار مــی گرفــت، امــا امســال بــه ســبب افزایش 
ــادرات، تقاضــای  ــرای ص ــا ب ــه ه ــزه کارخان انگی
ــه  ــت ک ــیده اس ــن رس ــون ت ــه 8 میلی ــا ب آنه
ــاد تقاضــا، موضــوع قیمــت  ــن ازدی ــت ای درنهای
شــیرخام را تحــت تاثیــر خــود قــرار مــی دهــد.
ــه اینکــه کاهــش تولیــد  ــا اشــاره ب عزیزاللهــی ب
شــیرخام معنــا و مفهــوم نــدارد، افــزود: بــا 
ــرای  ــا ب ــه ه ــت کارخان ــش رقاب ــه افزای توجــه ب
ــه دنبــال آن اســت  جــذب شــیرخام، اتحادیــه ب
تــا نگــذارد قیمــت از حــدی باالتــر رود چــرا کــه 
ایــن امــر خانوارهــا را بــرای خریــد بــا مشــکاتی 

ــرو مــی کنــد. روب
قیمت شیرخام تابع کیفیت است

ــن  ــاره آخری ــداران درب ــه دام ــل اتحادی مدیرعام
ــت  ــرد: قیم ــان ک ــیرخام بی ــت ش ــت قیم وضعی
مصــوب هــر کیلــو شــیرخام در ســال ٩3، 
ــود کــه علــی رغــم  یــک هــزار و 44٠ تومــان ب
ــا  ــرخ ت ــن ن ــه ای ــورت گرفت ــای ص ــری ه پیگی
ــت موجــب شــد  ــود و درنهای ــت ب ســال ٩6، ثاب

ــوند. ــان ش ــرر و زی ــار ض ــداران دچ ــا دام ت
ــم  ــتاد تنظی ــال، س ــدای س ــه داد: از ابت وی ادام
بــازار قیمــت هــر کیلــو شــیرخام را بــا افزایــش 
ــام  ــان اع ــزار و ٥7٠ توم ــک ه ــدی ی ٩ درص
رشــد  ســبب  بــه  نــرخ  ایــن  کــه  کــرد 
چشــمگیر هزینــه هــای تولیــد معتــدل نبــود 

و بــه همیــن خاطــر از ابتــدا اجرایــی نشــد.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه 

قیمــت شــیرخام تابــع کیفیت اســت، 
افــزود: هــم اکنــون  متوســط 

ــو شــیر ٥.4  ــر کیل قیمــت ه

صــد  ر د
 3 . ٥ ، بــی چر

درصــد پروتئیــن و 
ــی پاییــن  ــار میکروب ب

 2 تــا  و 2٥٠  هــزار   2
و  تومــان   و 3٠٠  هــزار 

شــیرهای بــا کیفیــت کمتــر 
اســت. تومــان   18٠٠

عزیزاللهــی در پایــان بــا اشــاره به 
اینکــه بخــش عمــده شــیر تولیدی 

ــح کــرد:  ــک نیســت، تصری درجــه ی
ــای  ــه گاوداری ه ــه آنک ــه ب ــا توج ب

صنعتــی و بــزرگ عمدتــا شــیر کیفــی 
و درجــه یــک تولیــد مــی کننــد و شــیر 
بخــش روســتایی و عشــایری کیفیــت 
ــن رو بخــش  ــری دارد، از ای ــن ت پایی
عمده شــیر درجــه یــک گاوداری ها 

بــرای تولیــد شیرخشــک مصرفــی 
ــوزاد مصــرف مــی شــود ن

باشگاه خبر نگاران جوان کاهش تولید شیرخام معنا و مفهوم ندارد
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ــا  ــد تقاض ــاهد رش ــداری ش ــوراک مرغ ــازار خ ب
ــرغ گوشــتی  ــب بخــش م ــرای خــوراک از جان ب
بــه  اقیانوســیه   / آســیا  کشــورهای  اســت؛ 
اســتثنای ژاپــن )APEJ( در ایــن میــان تــا ســال 
2٠27 میــادی بــا بــرآورد رشــد دو برابــری 

ــرد.   ــد ب ــود را خواهن ــترین س بیش
ــر  ــذای پُ ــمت غ ــه س ــی ب ــم غذای ــر رژی تغیی
پروتئیــن و افزایــش تمایــات بــه گوشــت مــرغ 
ــی  ــد افزایش ــداوم رون ــر روی ت ــز ب ــور نی و طی
تقاضــا بــرای خــوراک طیــور بــی تأثیــر نیســت. 
ــه  ــداری، ب ــوالت مرغ ــادرات محص ــش ص افزای
ــزوم  ــکا، ل ــا و امری ــۀ اروپ ــوی اتحادی ــژه از س وی
ــتر  ــداری را بیش ــاالی مرغ ــدات ب ــه تولی ــاز ب نی
مــی ســازد کــه بــه نوبــۀ خــود افزایــش فــروش 
ــر  ــازد. ب ــی س ــی م ــز الزام ــرغ را نی ــوراک م خ
اســاس برآوردهــا نــرخ رشــد ســاالنۀ ترکیبــی در 
رابطــه بــا تقاضــا بــرای خــوراک طیــور در طــول 
دورۀ 2٠27 – 2٠18 میــادی از نظــر حجــم 7.1 
درصــد رشــد و توســعه خواهــد یافــت. همچنیــن 
بــر اســاس ایــن تحقیــق حجــم فــروش خــوراک 
طیــور تــا پایــان ســال مالــی 8٩٠ میلیــون تــن 

ــرد.  ــد ک را رد خواه

تولیــد کننــدگان خــوراک بــر روی افزایــش 
ــز  ــردازش تمرک ــای پ ــود و روش ه ــدات خ تولی
کــرده انــد تــا قــادر بــه پاســخگویی نیــاز رو بــه 
رشــد خریــداران باشــند و همچنیــن در کنــار آن 
مــی بایســتی خــود را بــا قوانیــن وضــع شــده در 
ایــن راســتا مــن جملــه ســاطع شــدن گازهــای 
ــر  ــن ام ــد. همی ــق دهن ــه ای )GHG( وف گلخان
ــاوی  ــای ح ــب ه ــتفاده از برچس ــه اس ــر ب منج
اطاعــات در رابطــه بــا ســامت محصــول بــرای 

ــد.  ــده گردی ــرف کنن ــه مص ــان دادن ب اطمین
از ســوی دیگــر، وضــع قوانیــن دولتــی در رابطه 
بــا اســتفاده از آنتــی بیوتیــک در پــرورش طیور 
ــذار  ــور تأثیرگ ــازار خــوراک طی ــر روی ب ــز ب نی
اســت. بــه عنــوان مثــال، اتحادیــۀ اروپــا 
مصــرف آنتــی بیوتیــک در خــوراک طیــور 
را بــه دلیــل عوارضــی کــه اینــکار بــرای 
ســامتی بــه دنبــال خواهــد داشــت منــع 
کــرده اســت. ســازمان جهانــی خــوراک و 
ــه  ــن رابط ــددی در ای ــن متع دارو )FDA( قوانی
ــون 213  ــۀ آن قان ــه مــن جمل ــرده ک وضــع ک
اســت کــه هــر گونــه مصــرف آنتــی بیوتیــک را 
ــه روی  ــاده راه را ب ــن م ــت. ای ــرده اس ــع ک من

ــور  ــی هــای خــوراک طی مصــرف ســایر افزودن
بــاز کــرد کــه از آن جملــه آنزیــم هــا و پیــش 
ــاء  ــور ارتق ــه منظ ــه ب ــتند ک ــا هس ــوراک ه خ
ــن،  ــر ای ــه مــی شــوند. عــاوه ب تولیــدات اضاف
FDA اســتفاده از حشــرات را بــه عنــوان منبــع 
پروتئینــی در خــوراک طیــور مجــاز مــی دانــد. 
رشــد تولیــدات مرغــداری گوشــتی بــر روی 
فــروش خــوراک طیــور در سراســر جهــان مؤثــر 
ــاورزی  ــرآورد »وزارت کش ــاس ب ــر اس ــت. ب اس
ــا  ــتی ت ــرغ گوش ــدات م ــد«، تولی ــاالت متح ای
بــا 2 درصــد  میــادی  پایــان ســال 2٠18 
افزایــش بــه ٩2.٥ میلیــون تــن خواهــد رســید.  
ــوان  ــه عن ــر، ذرت ب ــال اخی ــد س ــی چن در ط
جذابیــت  از  طیــور  خــوراک  بــرای  منبعــی 
ــوراک  ــت. خ ــوده اس ــوردار ب ــمگیری برخ چش
ــواد  ــه دارای م ــأت گرفت ــه از ذرت نش ــور ک طی
ــه  ــتند ک ــی هس ــم مطبوع ــاال و طع ــذی ب مغ
پروتئیــن بــاال و چربــی کمــی دارنــد. همچنیــن 
همچــون  منابعــی  جایگزینــی  قابلیــت  ذرت 
ــد را  ــۀ تولی ــه هزین ــن آنک ــد ضم ــویا را دارن س
ــروش  ــی رود ف ــی آورد. انتظــار م ــن م ــز پایی نی
ــا منبــع ذرت، تــا پایــان ســال  خــوراک طیــور ب

ــارد دالر  ــاالی 123 میلی ــه ب ــادی ب 2٠27 می
ــر ســودی  برســد کــه بنظــر ســرمایه گــذاری پُ
ــی  ــور م ــوراک طی ــازار خ ــهام داران ب ــرای س ب

ــد.  رس
فــروش خــوراک طیــور بــه صــورت قالبــی ســهم 
ــال،  ــا اینح ــوراک دارد ب ــازار خ ــده ای در ب عم
ــرای  ــا ب ــه تقاض ــت ک ــا حاکیس ــی ه ــش بین پی
پلــت هــای خــوراک طیــور از اســتقبال بیشــتری 
ــاء  ــز ارتق ــل آن نی ــود و دلی برخــوردار خواهــد ب
FCR )ضریــب تبدیــل خــوراک(، جــذب بیشــتر 

ــری بیشــتر اســت.  خــوراک ، و وزن گی
ــا  ــرای خــوراک طیــور در کشــورهایی ب تقاضــا ب
اقتصــاد نوظهــور در آســیا و اقیانوســیه متمرکــز 

ــرای  ــا ب ــر تقاض ــال اخی ــد س ــی چن ــت. ط اس
گوشــت مــرغ در کشــورهایی نظیــر چیــن و هنــد 
بــا افزایــش مواجــه بــوده اســت. ایــن امــر منجــر 
ــوراک  ــرای خ ــا ب ــب تقاض ــش متعاق ــه افزای ب

ــور گشــت.  باکیفیــت طی
از ســوی دیگــر، فــروش خــوراک طیــور ایــاالت 
متحــد ســهم عمــده ای در ایــن بــازار بــه خــود 
ــیاری  ــذاران بس ــرمایه گ ــه س ــاص داده ک اختص
را جــذب خــود نمــوده اســت. در مجمــوع، 
ســهامداران و ســرمایه گــذاران بخــش خــوراک 
ــل اقتصــادی خــرد و  ــه عوام ــا توجــه ب ــور ب طی
ــبینانه ای  ــی خوش ــش بین ــد پی ــی توانن کان م

ــند. ــته باش داش
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