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اصول ساده تهویه مرغداری در زمستان
ــه  ــنده ب ــرای نویس ــالیان ب ــی س ــه در ط ــی ک ــی از نکات برخ
ــورت  ــای ص ــد ه ــاهدات و بازدی ــه مش ــه ب ــا توج ــه و ب تجرب
ــل  ــرح ذی ــه ش ــده ب ــود آم ــه وج ــا ب ــداری ه ــه از مرغ گرفت

ــود. ــع ش ــد واق ــدورام مفی ــد. امی میباش
1 - اســتفاده از اینلــت در طــول ســالن جهــت ایجــاد 

هــوای یکنواخــت در تمامــی ســالن: 
ــک  ــتفاده از ی ــاهد اس ــور ش ــاط کش ــر نق ــفانه در اکث متاس
ــه  ــت اینک ــه عل ــتیم. ب ــتان هس ــول زمس ــوا در ط ورودی ه
ــودن  ــرد ب ــل س ــه دلی ــتان ب ــوای ورودی در زمس ــم ه حج
ــوالً  ــد، معم ــی باش ــرم م ــول گ ــر از فص ــرون، کمت ــوای بی ه
ــم داشــت  ــالن را خواهی ــدای س ــه در ابت ــر جوج ــم باالت تراک
ــی و ...  ــر خفگ ــات در اث ــدن تلف ــود آم ــه وج ــث ب ــه باع ک
ــای  ــوای انته ــه ه ــت ک ــی اس ــن بدیه ــد. همچنی ــد ش خواه
ــود.  ــد ب ــر خواه ــوده ت ــالن آل ــدای س ــه ابت ــبت ب ــالن نس س
چنانچــه اینلــت در طــول ســالن نصــب گــردد هــوا در 
فواصــل منظــم توزیــع یکنواخــت داشــته و بــه علــت اســتفاده 
ــر  ــه ت ــوخت بهین ــرف س ــقف مص ــرم س ــوای گ ــان ه از جری
خواهــد شــد. در مــورد نحــوه و تعــداد اینلــت مــورد نیــاز  بــا 
شــرکت ســازنده هماهنــگ شــود. ضمنــاً ایــن نکتــه یــادآوری 
مــی شــود کــه نحــوه کار کــردن بــا اینلــت هــم اهمیــت دارد 
ــوای  ــان ه ــاد جری ــی ایج ــه معن ــت ب ــب اینل ــرف، نص و ص
ــوا  ــی )جــرم واحــد حجــم( ه ــرا چگال ــرم نمــی باشــد. زی گ
ــه عنــوان مثــال  ــا هــم تفــاوت دارد. ب در درجــات مختلــف ب
هــوای 13-  درجــه نســبت بــه هــوای 1 درجــه وزن بیشــتری 
ــوای  ــه ه ــان ســرعتی ک ــا هم ــد ب ــر بخواه ــن اگ دارد. بنابرای
ــردد  ــوا وارد گ ــت ه ــود، از اینل ــی ش ــالن م ــه وارد س 1 درج
ــط  ــه وس ــیدن ب ــل از  رس ــرد قب ــوای س ــقوط ه ــال س احتم
ســالن و اختــاط بــا هــوای گــرم وجــود دارد. بــرای آزمایــش 
ایــن نکتــه مــی توانیــد از شــمع دودزا در ســرد تریــن زمــان 
روز)حــدود ســاعت 5 صبــح( اســتفاده کنیــد و مســیر حرکــت 

ــد.    ــالن بررســی نمایی ــوا را در س ه
2 -عدم استفاده از جت هیتر:

ــن  ــا و همچنی ــت هیتره ــاالی جه ــیژنی ب ــاز اکس ــت نی ــه عل ب
کیفیــت پاییــن ســوخت وتولیــد گاز در داخل ســالن بــه خصوص 
در مناطــق غربــی کشــور )بــه علــت ارتفــاع زیــاد از ســطح دریــا 

کــه موجــب بــروز مشــکاتی نظیــر آســیت مــی شــود( اســتفاده 
از جــت هیتــر در داخــل ســالن توصیــه نمــی گــردد.

3 - تهویــه بــر اســاس دســتور العمــل شــرکت تولیــد 
کننــده جوجــه یــک روزه:

کــه راهنمــای جیبــی و فایــل هــای مربوط به شــرایط پرورشــی 
هــر نــژاد در اینترنــت منتشــر و در دســترس می باشــد. 

بــه عنــوان مثــال بــرای جوجــه گوشــتی راس تهویــه حداقلــی 
بــرای زمســتان بــه شــرح ذیــل مــی باشــد.

بــا توجــه بــه اطاعات فــوق و داشــتن اطاعــات قــدرت تهویه 
فــن هــا بــه راحتــی میتــوان تعــداد فــن روشــن در هــر لحظــه 
از دوره پــرورش را محاســبه نمــود) اطاعــات میــزان مکــش 
هــر فــن بــر حســب متــر مکعــب در ســاعت  )/h m^3( بــر 

روی لیبــل فــن درج شــده اســت(.
4 - اســتفاده از تایمــر جهــت کنتــرل فــن هــا بــا توجــه بــه 

نیــاز تهویــه و هوادهــی ســالن
توزیــع  تابشــی جهــت  از سیســتم هــای  اســتفاده   -  5
یکنواخــت گرمــا در ســطح و کاهــش مصــرف ســوخت

ــی  ــی را م ــش تابش ــتم گرمای ــای سیس ــی مزای ــور کل ــه ط ب
ــود ــدی نم ــته بن ــر دس ــرح زی ــه ش ــوان ب ت

1 - کاهش مصرف سوخت به کمتر از نصف
2 - کاهش مصرف برق گرمایش تا یک دهم

3 - امکان نصب و راه اندازی سریع
ــه  ــه تیغ ــاز ب ــدون نی ــی ب ــدی حرارت ــه بن ــکان منطق 4 - ام

ــدی بن
5 - پاسخ فوری به نیاز گرمایش )کمتر از چند دقیقه(

6 - امکان خاموش نمودن در زمان تعطیلی
7 - امــکان تأمیــن گرمایــش فضاهــای خــاص )ســایبان هــا، 

رواق هــا، مســاجد، مصلــی هــا و فضاهــای بــدون دیــوار(
8 - عدم چرخاندن غیر ضروری هوا

9 - امــکان تهویــه )تعویــض هــوا( بیشــتر بــدون اتــاف زیــاد 
انــرژی

10 - بازده بسیار باالی حرارتی
ــت  ــرات مثب ــز اث ــای زیســت محیطــی و نی ــایر مزای 11 - س
ــای  ــیانه ه ــف آش ــت ک ــش رطوب ــاص )کاه ــای خ در فضاه
مرغــداری،  جلوگیــری از زنــگ زدگــی در فــوالد و غیــره(....
ــع شــرایط   ــه  تاب ــه اصــول تهوی ــادآور میشــود ک ــان ی در پای
مدیریتــی مزرعــه مــی باشــد و اتخــاذ ایــن تصمیمــات بســته 

بــه شــرایط مزرعــه پرورشــی ممکــن اســت تغییــر نمایــد.
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آیا با حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی تامین نهاده های 
دامی با مشکل مواجه می شود؟

مجیــد موافــق قدیــری رئیــس انجمــن 
خــوراک دام، طیــور و آبزیــان در گفــت 
ــارت و  ــگار  صنعت،تج ــا خبرن ــو ب و گ
کشــاورزی گــروه اقتصــادی باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان،  در پاســخ بــه ایــن 
ــذف ارز 4200  ــا ح ــا ب ــه آی ــوال ک س
ــزه ای  ــار انگی ــان و تج ــی، بازرگان تومان
بــرای واردات نهــاده هــای دامــی دارنــد 
ــا خیــر؟ اظهــار کــرد: اگرچــه بخــش  ی
ارز 4200  موافــق حــذف  خصوصــی 
تومانــی و یارانــه بــه واردات اســت، امــا 
نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه آیــا 
ــزه  ــی، انگی ــذف ارز 4200 تومان ــا ح ب
الزم بــرای بازرگانــان و تجــار نهــاده 
ــرای  ــد خــوراک دام ب هــای دامــی تولی
ــی  ــی م ــذاری و تجــارت باق ســرمایه گ
ــا کشــور در صــورت  ــا خیــر؟ آی ــد ی مان
عــدم واردات از ســوی واردکننــدگان 
نهــاده  کمبــود  مشــکل  بــا  بــزرگ 
ــا  هــای دامــی  مواجــه نمــی شــود؟ آی
واردکننــدگان کوچــک و نوپــا تــوان 
شــرایط  در  را  کشــور  نیــاز  تامیــن 
ــور از  ــن ام ــد؟ ای ــی دارن ــاس فعل حس
ــت  ــه سیاس ــت ک ــواردی اس ــه م جمل
ــورت  ــه ص ــد ب ــادی بای ــذاران اقتص گ
ــد. ــه آن بپردازن ــی ب ــی و کارشناس فن

ــذف  ــه ح ــه ب ــا توج ــه وی، ب ــه گفت ب
ــوال  ــن س ــای ای ــی ج ارز 4200 تومان
ــورت  ــت در ص ــه دول ــت ک ــرح اس مط
چــه  تجــار  ســوی  از  واردات  عــدم 
ــور  ــاز کش ــن نی ــرای تامی ــی ب تمهیدات

اندیشــیده اســت؟
ــن  ــه داد: بزرگتری ــری ادام ــق قدی مواف
نگرانــی دولــت بــا حــذف ارز 4200 
تومانــی افزایــش تــورم اســت کــه طبــق 
ــای  ــش ه ــز پژوه ــای مرک ــزارش ه گ

مجلــس و ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــی و  در صــورت حــذف ارز 4200 تومان
اختصــاص ارز نیمایــی بــه واردات، تــورم 
کاالهــای اساســی 6 درصــد افزایــش 
ــد  ــر بای ــن ام ــه ای ــد. درحالیک ــی یاب م
بررســی شــود کــه بــا حــذف ارز یارانــه 
ای چــه اتفاقــی در فضــای کســب و کار 

ــد؟ مــی افت
ــر  ــه داد: اگ ــادی ادام ــال اقتص ــن فع ای
دولــت نگــران دهــک هایــی پاییــن 
ــا  ــوان از کارت ه ــی ت ــت م ــه اس جامع
یــا کوپــن هــای گوشــت اســتفاده کــرد 
ــه تعــادل  ــازار ب ــد اجــازه داد ب ــی بای ول
ــود. ــف ش ــت ارزی متوق ــد و دخال برس
ــر  ــش دیگ ــئول در بخ ــام مس ــن مق ای
اینکــه  بیــان  بــا  خــود  ســخنان 
انحصــاری در واردات نهــاده هــای دامــی 
وجــود نــدارد، بیــان کــرد: هــم اکنــون 
واردکننــده  شــرکت   119 از  بیــش 
نهــاده هــای دامــی در ایــن زمینــه 
تجــارت مــی کننــد و تنهــا ممکن اســت 
ــل  ــه دلی ــدگان ب ســهم برخــی واردکنن
ســابقه و اعتبــار بیشــتر در محافــل بیــن 
المللــی در بــازار داخلــی بیشــتر باشــد، 
امــا نمــی تــوان گفــت کــه انحصــاری در 

واردات وجــود دارد.
وی درخصــوص آینــده بــازار نهــاده 
هــای دامــی گفــت: اگــر مشــکات 
تحریمــی بــه مــا اجــازه دهــد کــه نقــل 
و انتقــال پــول صــورت گیــرد، مشــکلی 
در تامیــن نهــاده هــای دامــی نخواهیــم 
ــن صــورت شــاهد  ــر ای داشــت و در غی
نوســان قیمــت و شــوک هــای شــدیدتر 

ــود. ــم ب ــازار خواهی ــه ب ب
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــق قدی مواف
ــی  ــای دام ــاده ه ــص نه ــکل ترخی مش

ــع نشــده اســت،  ــل مرتف ــه طــور کام ب
ــل و  ــون در نق ــم اکن ــرد: ه ــار ک اظه
انتقــال پــول بــه ســبب مســائل تحریــم 
همچنــان مشــکل داریــم، در حالیکــه در 
ــزی  ــک مرک ــوی بان ــص ارز از س تخصی
و مشــکلی  گونــه محدودیــت  هیــچ 

ــدارد. ــود ن وج
بــه گفتــه وی، در شــرایط فعلــی در 
انتقــال ارز بــه شــرکت هایــی کــه خرید 
ــه،  ــورت گرفت ــی ص ــای دام ــاده ه نه
همچنــان محدودیــت هایــی وجــود دارد 
ــل و  ــایش نق ــی در گش ــاق خاص و اتف

ــت . ــه اس ــورت نگرفت ــال ص انتق
ایــن مقــام مســئول تامیــن ســرمایه در 
ــت را از  ــی ارزان قیم ــردش و نقدینگ گ
ــت دام و  ــات صنع ــن موضوع ــم تری مه
ــون  ــم اکن ــت: ه ــت و گف ــور دانس طی
هــای  هزینــه  درصــد   80 از  بیــش 
واحدهــای تولیــد گوشــت، مــرغ، شــیر 
ــوراک دام  ــه خ ــوط ب ــرغ مرب ــم م و تخ
اســت کــه اگــر بــه موقــع تامیــن نشــود، 
صنعــت بــا مشــکل جــدی مواجــه مــی 

شــود.
موافــق قدیــری در پایــان بــا بیــان 
ــا  ــک ه ــش بان ــا نق ــطه ه ــه واس اینک
را بــرای برخــی واحدهــای تولیــدی 
ــای  ــر واحده ــرد: اگ ــح ک ــد، تصری دارن
تولیــدی پــول نقــد و ســرمایه در گردش 
ــد از  ــی توانن ــند، م ــته باش ــی داش کاف
واردکننــدگان بــه صــورت مســتقیم 
ــد  ــداری کنن ــاز را خری ــورد نی ــاده م نه
ــش واســطه  ــن صــورت نق ــر ای و در غی
ــود  ــی ش ــگ م ــان پررن ــن می ــا در ای ه
چــرا کــه تجــار بــرای ترخیــص کشــتی 
هــای بعــدی و خریــد از شــرکت هــای 
بیــن المللــی نیــاز بــه پــول نقــد دارنــد.

تولید تخم مرغ به یک میلیون تن می رسد!
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نبــی پــور گفــت: طبــق اظهــارات وزارت 
جهــاد کشــاورزی ســال آینــده یــک 
میلیــون تــن تخــم مــرغ در کشــور تولیــد 
خواهــد شــد کــه حداقــل 150 هزارتــن از 

ایــن میــزان بایــد صــادر شــود.
ناصــر نبــی پــور رئیــس هیئــت مدیــره 
اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار اســتان تهران 
از ثبــات نــرخ تخــم مــرغ در بــازار خبــر 
داد و گفــت: هــم اکنــون متوســط نــرخ 
هــر کیلــو تخــم مــرغ درب مرغــداری 6 
هــزار و 400 تــا 6 هــزار و 500 تومــان 
اســت کــه بــا قیمــت تمــام شــده خــود 

2 هــزار تومــان فاصلــه دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــازار نهاده هــای 
ــزود:  ــفته اســت، اف ــان آش ــی همچن دام
در شــرایط کنونــی مرغــداران هــر کیلــو 
ذرت را بــا نــرخ یــک هــزار و 500 و 
کنجالــه ســویا را 3 هــزار و 550 تومــان 
از بــازار آزاد خریــداری می کننــد کــه 
ایــن امــر بــر افزایــش هزینه هــای تولیــد 

ــد. ــن می زن دام

نبــی پــور بــا انتقــاد از ایــن مســئله کــه 
خبــری از توزیــع نهاده هــای دامــی 
ــرد:  ــان ک ــت، بی ــوب نیس ــرخ مص ــا ن ب
از  پیــش  مــاه  یــک  بار هایــی کــه  
خریــداری، مبلغــش واریــز شــده، هنــوز 
ــت. ــده اس ــع نش ــداران توزی ــن مرغ بی

ــرغ  ــه م ــره اتحادی ــت مدی ــس هیئ رئی
ــه داد:  ــران ادام ــتان ته ــذار اس ــم گ تخ
روزانــه 2 هــزار و 700 تــا 2 هــزار و 
800 تــن تخــم مــرغ در کشــور تولیــد 
ــزان  ــن می ــی از ای ــه بخش ــود ک می ش
ــای  ــه بازار ه ــد ب ــازاد بای ــبب م ــه س ب
هــدف صــادر شــود کــه متاســفانه 
ــرغ را  ــم م ــادرات تخ ــت، ص وزارت صم

ــت. ــرده اس ــام ک ــوع اع ممن
ــه گفتــه وی، طبــق اظهــارات معــاون  ب
امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد 
ــون  ــک میلی ــده ی ــال آین کشــاورزی س
تولیــد  در کشــور  مــرغ  تخــم  تــن 
خواهــد شــد کــه حداقــل 150 تــا 
ــه  ــد ب ــزان بای ــن می ــن از ای 200 هزارت

بازار هــای هــدف صــادر شــود.
ایــن مقــام مســئول بــه وضــع عــوارض 
بــرای صــادرات تخــم مــرغ اشــاره کــرد 
و گفــت: بــا توجــه بــه درخواســت 
مرغــداران بــرای صــادرات مــازاد تولیــد 
تخــم مــرغ، اتحادیــه پیشــنهادی مبنــی 
بــر دریافــت عــوارض را ارائــه کــرده  امــا 
تاکنــون ســتاد تنظیــم بــازار نظــر خــود 

ــام نکــرده اســت. ــاره اع ــن ب را در ای
نبــی پــور در پایــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه ممنوعیــت صــادرات تخــم مــرغ  
دردســر ســاز شــده اســت، تصریــح 
ــم  ــه نمی توانی ــه آنک ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
اجــازه دهیــم مــازاد تولیــد تخــم مــرغ 
ــن رو  ــود، از ای ــه ش ــراب و دور ریخت خ
پیشــنهاد وضــع عــوارض بــر صــادرات را 
ــه  ــم ک ــازار داده ای ــم ب ــه ســتاد تنظی ب
صادرکننــدگان  موافقــت  صــورت  در 
بــه ازای دریافــت یــک کیلــو تخــم 
ــوارض  ــخصی ع ــزان مش ــد می ــرغ بای م

ــد. ــت کنن پرداخ
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ــل  ــور، عوام ــوغ طی ــد و بل در دورۀ رش
ــر  ــره منج ــی و غی ــترس زای محیط اس
ــی  ــای تهاجمــی م ــک رفتاره ــه تحری ب
ــر  ــی ب ــی و نامطلوب ــر منف ــود و تأثی ش
روی پرهــای طیــور تخمگــذار بالــغ بجــا 
مــی گــذارد. بــا توجــه بــه اینکــه مــرغ 
هــا غالبــاً در معــرض اســترس هســتند، 
ــته  ــدود و دس ــی مح ــاً در فضای و عموم
هایــی بــزرگ نگــه داشــته مــی شــوند، 
ــد  ــر برآمدن ــن ام ــن در ســدد ای محققی
تــا ببیننــد کــه تأثیــر عوامــل اســترس 
زا کــه غیرقابــل پیــش بینــی هســتند و 
ــور  ــر روی طی ــد ب ــاق میفتن ــرراً اتف مک
و واکنــش آنهــا بــه همگــون خــود 

ــت؟  چیس
توســط  شــده  انجــام  مطالعــات 
محققیــن دانشــگاه Guelph کانــادا 
اینگونــه اســتنباط کردنــد کــه طیــوری 
ــترس زای  ــل اس ــرض عوام ــه در مع ک
غیرقابــل پیــش بینــی و مکــرر هســتند، 
ــبت  ــتری نس ــی بیش ــای تهاجم رفتاره
بــه یکدیگــر از خــود نشــان مــی دهنــد 
کــه نتیجــۀ آن پوشــش پــر ضعیــف تــر 
ــوک و  ــر روی ن ــی ب و وجــود زخــم های

ســر اســت. 
ــذار  ــای تخمگ ــرغ ه ــور م ــن منظ بدی
Leghorn ســفید را بــه 6 گــروه تحــت 
اســترس و 6 گــروه بــدون اســترس 
ــن  ــا س ــده ب ــامل 7 پرن ــروه ش ــر گ )ه

ــد. هــر گــروه  ــه( تقســیم کردن 17 هفت
جداگانــه در مرغــداری هایــی تحــت 
تجــاری  هــای  مرغــداری  شــرایط 
هایــی  دوربیــن  شــدند.  نگهــداری 
در ایــن مرغــداری هــا بــرای ضبــط 
وجــود  طیــور  تهاجمــی  رفتارهــای 

ــت.  داش
6 گــروه تحــت اســترس در شــرایط 
ــم  ــد دره ــی مانن ــترس زای اجتماع اس
آمیختــن ایــن طیــور بــا پرنــدگان 
غریبــه و ناآشــنا، یــا قــرار دادن طیور در 
صنــدوق هــای حمــل در شــرایط بــد به 
مــدت یــک ســاعت، و شــرایط اســترس 
زای غیراجتماعــی ماننــد محیــط جدیــد 
ــرغ  ــۀ م ــا برداشــتن الن ــده، ی ــرای پرن ب
ــای  ــروه ه ــه گ ــد در حالیک ــرار دادن ق
فاقــد اســترس، بــدون هیــچ مزاحمتــی 

ــد.  بودن
تمامــی رفتارهــا ضبــط و پوشــش پرهــا 
ــر  ــای وارد ب ــت ه ــا و جراح ــم ه و زخ
ســر/تاج در تمــام مراحــل قبــل و بعــد 
از وارد کــردن عوامــل اســترس زا ثبــت 

شــد. 
پوشش پَر ضعیف تر 

بــه  کــه  بــود  آن  از  حاکــی  نتایــج 
دنبــال وارد کــردن اســترس، رفتارهــای 
تهاجمــی در طیــور بــه طرز چشــمگیری 
افزایــش مــی یافــت. طیــوری کــه تحت 
اســترس بودنــد پوشــش پرهــای بســیار 

ــای  ــت ه ــزان جراح ــر و می ــف ت ضعی
بیشــتری داشــتند. همچنیــن تحقیقــات 
ــی  ــن الملل ــۀ بی ــده در مجل ــر ش منتش
بیولوژیــک  و  کشــاورزی  مهندســی 
ــرغ  ــرار دادن م ــه ق ــی داد ک ــان م نش
ــای  ــذار در قفــس ه ــادر تخمگ ــای م ه
ــورت  ــه ص ــری ب ــت گی ــی و جف گروه
طبیعــی مــی توانــد منجــر بــه کاهــش 

ــود.  ــم ش ــی و کانیبالیس ــوک زن ن
ــه اســتفاده از  ــی داد ک ــج نشــان م نتای
ــن 37  ــاز )س ــج از آغ ــه تدری ــیانه ب آش
ــش )55  ــان آزمای ــه پای ــا ب ــی( ت هفتگ
ــزان  ــت. می ــی یاف ــش م ــی( افزای هفتگ
اســتفاده از آشــیانه بــه ترتیب در ســنین 
41، 47 و 53 هفتگــی بــه درصد36.75 
، درصــد44.75 و درصــد50.38 رســید. 
ــروز جراحــات ناشــی از کانیبالیســم و  ب
ــس  ــور در قف ــر طی ــرگ و می ــزان م می
ــه  ــود ب ــیانه ب ــاوی آش ــه ح ــی ک های
طــرز چشــمگیری کمتــر از قفــس هــای 
فاقــد آشــیانه بــود. در نتیجــه محققیــن 
اینگونــه اســتنباط کردنــد کــه »در 
اختیــار گذاشــتن آشــیانۀ طیــور در 
قفــس هــای گروهــی بــرای جفــت 
گیــری طبیعــی منجــر بــه کاهــش 
و  زنــی  نــوک  غیرعــادی  رفتارهــای 
ــذار  ــای تخمگ ــرغ ه ــاه م ــش رف افزای

ــردد.« ــی گ م

رهنمودهایی در زمینۀ 
نوک زنی در میان

 مـرغ های تخمـگذار
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رونــد افزایشــی قیمــت جوجــه یکــروزه 
ــاز شــده  ــاه پیــش آغ بوقلمــون از دو م
ــان  ــش از 25هزارتوم ــه بی ــون ب و اکن

ــه رســیده اســت. ــر قطع ــرای ه ب
جوجــه یکــروزه بوقلمــون 20درصــد 
از هزینــه تمــام شــده تولیــد بوقلمــون 
گوشــتی را شــامل می شــود. قیمــت 
ایــن نهــاده مهــم تولیــد واحدهــای 
ــاه  ــتی از دو م ــون گوش ــرورش بوقلم پ
پیــش رونــد افزایشــی بــه خــود گرفتــه 
و اکنــون بــه بیــش از 25 هــزار تومــان 

ــیده اســت. ــه رس ــر قطع ــرای ه ب
دو مــاه پیــش قیمــت هــر قطعــه جوجه 
یکــروزه بوقلمــون 13 هــزار تومــان بــود 
در کمتــر از یــک هفتــه قیمــت آن 
ــه 17  ــه ب ــل توجی ــی غیرقاب ــا جهش ب
ــت  ــد قیم ــی بع ــید کم ــان رس هزارتوم
ــون  ــروزه بوقلم ــه یک ــه جوج ــر قطع ه
از مــرز 19 هــزار تومــان گذشــت و 
ــت  ــان را پش ــت 25 هزارتوم ــاال قیم ح
ســر گذاشــته و افزایــش قیمــت آن 

ــه دارد. ــان ادام همچن
یکــی از مهمتریــن دالیــل افزایــش 
بوقلمــون  یکــروزه  جوجــه  قیمــت 
ــه چنــد  منحصــر بــودن تولیــد آن ب
از  پــس  کــه  اســت  تولیدکننــده 
ــت  ــه حمای ــه بهان ــت واردات ب ممنوعی
ــدی از  ــره من ــا به ــی ب ــد داخل از تولی
ــی  ــاده اساس ــن نه ــازار ای ــی ب ارز دولت
ــا  ــب ب ــد و متناس ــت گرفته ان را در دس
ــد. ــه آن جهــت مــی دهن منفعتشــان ب

کامبیــز جعفــری یکــی از تولیدکنندگان 
بوقلمــون  گوشــت  بــازار  فعــاالن  و 
ــاد  ــگار اقتص ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
ــا در  ــن روزه ــه ای ــاره آنچ ــن درب آنای
ــی  ــون م ــروزه بوقلم ــه یک ــازار جوج ب
ــاه  ــدود 2 م ــرد: از ح ــار ک ــذرد، اظه گ
جوجــه  در  قیمــت  افزایــش  پیــش 

یکــروزه آغــاز شــد و اکنــون قیمــت آن 
از مــرز 25 هزارتومــان گذاشــته اســت.
وی ادامــه داد: ادامــه رونــد افزایــش 
ــون در  ــروزه بوقلم ــه یک ــت جوج قیم
ــایر  ــت س ــه قیم ــه دارد ک ــی ادام حال
نهــاده هــای تولیــد نیــز افزایــش زیــادی 

ــت. ــته اس داش
جعفــری بــا انتقــاد از عــدم نظــارت 
بــر  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
تولیدکننــدگان جوجــه یکــروزه، گفــت: 
ــتی  ــون گوش ــدگان بوقلم ــرورش دهن پ
وزارت  بــه  را  متعــددی  هــای  نامــه 
ــت  ــرل قیم ــرای کنت ــاورزی ب جهادکش
جوجــه یکــروزه ارســال کــرده انــد، امــا 
ایــن وزارتخانــه اعــام کــرده کــه عامــل 
بازدارنــده ای بــرای کنتــرل قیمــت 
ــذاری  ــرخ گ ــد در ن ــی توان ــدارد و نم ن

جوجــه یکــروزه دخالــت کنــد.
وی تاکیــد کــرد: ســوال مــا ایــن اســت 
ــه  ــی ب ــه کش ــوز جوج ــرا مج ــه چ ک
ــازار  ــه ب ــداد بیشــتری داده نشــود ک تع
ــد. ــدودی نباش ــداد مح ــار تع در انحص

بــه گفتــه جعفــری؛ محــدود بــودن 
تعــداد تولیــد کننــدگان جوجــه یکــروزه 
ــد  ــی ده ــا م ــه آن ه ــدرت را ب ــن ق ای
کــه پــرورش دهنــدگان بوقلمــون را 
بــرای تامیــن ســود بیشــتر تحــت فشــار 

ــد. ــرار دهن ق

وزارت  تاکیــد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
جهادکشــاورزی بــه راه انــدازی زنجیــره 
بوقلمــون  تولیــد  بخــش  در  تولیــد 
گوشــتی، افــزود: چطــور مــی تــوان 
ــرورش  ــره پ ــدازی زنجی ــه راه ان ــد ب امی
ــی کــه حلقــه  بوقلمــون داشــت در حال
ــروزه  ــه یک ــد جوج ــی تولی اول آن یعن
ــود. ــرل نمی ش ــده و کنت ــاری ش انحص
ایــن فعــال حــوزه حــوزه تولیــد و بــازار 
ــر  ــی ه گوشــت بوقلمــون؛ قیمــت واقع
ــا ارز 4200  ــروزه ب ــه یک ــه جوج قطع
هزارتومــان   13 حداکثــر  را  تومانــی 

ــرد. ــوان ک عن
بــر اســاس ایــن گــزارش، بررســی 
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــی نش ــای میدان ه
در حــال حاضــر واحدهــای پــرورش 
ــرای  ــدون مجــوز ب بوقلمــون گوشــتی ب
تامیــن جوجــه یکــروزه از بــازار آزاد 
ــان  ــت 50 هزارتوم ــه پرداخ ــور ب مجب
بــرای هــر قطعــه هســتند. هــم اکنــون 
تعــداد واحدهــای پــرورش بوقلمــون بــه 
بیــش از 300 واحــد رســیده اســت کــه 
همگــی آن هــا جوجــه یکــروزه خــود را 
ــده  ــوان ش ــدود عن ــده مح از تولیدکنن
تامیــن مــی کننــد، ایــن موضــوع عــاوه 
ــن  ــوزه تامی ــکل در ح ــاد مش ــر ایج ب
جوجــه یکــروزه بــه اعمــال قیمــت 
هــای ناعادالنــه نیــز منجــر شــده اســت.

انحصار در جوجه یک روزه بوقلمون
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پژوهشــگاه ابــن ســینا بــه تازگــی اقــدام 
بــه واردات 50 رأس گاو از ســه نــژاد 
برتــر گوشــتی )شــاروله، لیموزیــن و 
ــژاد  ــه ن ــن س ــت. ای ــرده اس ــن( ک اکتی
نداشــته  وجــود  کشــور  در  تاکنــون 
ــاوری  ــتفاده از فن ــا اس ــت ب ــرار اس و ق
جنیــن«،  رحمــی  خــارج  »تولیــد 
گوســاله های گوشــتی ممتــاز تهیــه 
و بخشــی از نیــاز گوشــت کشــور را 

ــد. ــن کن تأمی
عضــو  نــادری،  محمدمهــدی  دکتــر 
آندرولــوژی  و  جنین شناســی  گــروه 
حاشــیه  در  ابن ســینا،  پژوهشــگاه 
بازدیــد رئیــس جهــاد دانشــگاهی از 
ایــن پژوهشــگاه کــه امــروز )چهارشــنبه 
ــور  ــاون ام ــی مع ــا همراه ــن( ب 17 بهم
تولیــدات دامــی وزیــر جهــاد کشــاورزی 
صــورت گرفــت، گفــت: پژوهشــگاه ابــن 
ســینا از ســال 77 تأســیس شــد و اکنون 
ــل و  ــد مث ــکده در تولی ــه پژوهش ــا س ب
ســرطان و یــک مرکــز رشــد و دو مرکــز 
خدمــات )یــک مرکــز درمــان انســانی و 
ــارم در تولیــد مثــل  ــو ف یــک مرکــز بای

ــت. ــت اس ــغول فعالی دام( مش
ــد  ــروژه »تولی ــه پ ــه ب ــادری در ادام ن
ــرد و  ــن« اشــاره ک خــارج رحمــی جنی
ــه،  ــه وضعیــت علوف ــا توجــه ب ــزود: ب اف
ــش  ــور، افزای ــوای کش ــع و آب و ه مرات
تعــداد دام در ایــران مقــرون بــه صرفــه 
ــا عنایــت  نیســت امــا از طــرف دیگــر ب
بــه افزایــش نیــاز بــه محصــوالت لبنــی 
بــا  اســت  بنابرایــن الزم  و گوشــتی 
ــد در  ــازده تولی ــاوری، ب ــتفاده از فن اس

ــش داد. ــداری را افزای ــک دام ی
وی از واردات 50 رأس گاو نــژاد برتــر 
ــن  ــی جنی ــارج رحم ــد خ ــرای تولی ب
ــن روش از  ــرد: در ای ــام ک ــاره و اع اش
هــر گاو می تــوان 50 تــا 60 جنیــن 
ــود  ــرای بهب ــرد و ب ــد ک ــال تولی در س
ــر  ــاله )ن ــد گوس ــد هدفمن ــات، تولی صف

ــرد. ــتفاده ک ــاده( و … اس ــا م ی
نــادری بــا اشــاره بــه فعالیــت گســترده 
در  بین المللــی  شــرکت های  برخــی 
ــا  ایــن حــوزه خاطرنشــان کــرد: در دنی
برخــی شــرکت ها بــا ایــن روش در مــاه 
می کننــد،  تولیــد  جنیــن  هــزار   60
ــاه  ــی در م ــا 50 گاو واردات ــًا ب ــا فع م
ــم. ــد کنی ــن تولی ــم 300 جنی می توانی

وی افــزود: در حــال حاضــر در فــاز 
ــن کار  ــداری ای ــش دام ــوت در ش پایل
انجــام شــده و نتایــج خوبــی بــه دنبــال 

ــت. ــته اس داش
ابوالفضــل شــیرازی دیگــر عضــو گــروه 
جنین شناســی و آندرولــوژی پژوهشــگاه 
ــی در  ــح کوتاه ــا توضی ــم ب ــینا ه ابن س
خصــوص ایــن پــروژه گفــت: ایــن کار از 
18 ســال پیــش در دانشــگاه شــهرکرد 
ــن  ــره در ای ــن ب ــد و اولی ــزی ش پایه ری
ــه  ــپس ب ــد و س ــا آم ــه دنی ــگاه ب دانش

ایــن نــوع خــاص از فعالیــت رســید.
شــیرازی افــزود: ما ســعی کردیــم حداکثر 
دقــت در مــورد واردات ایــن نژادهــا انجــام 
شــود تــا بهتریــن نتایــج را کســب کنیــم، 
همفکری ها و مســاعدت جهاد دانشــگاهی 
در ایــن مــدت دســت بــه دســت هــم داده 

تــا امــروز ایــن کار انجــام شــود.

تولید ساالنه ۵٠ تا ۶٠ جنین از هر گـاو
0 منبع : ایسنا 

هوای مرغ های خود را داشته باشید
ــرغ، در درجــه اول بســتگی  ــرد م عملک

ــه مــرغ دارد. ــه کیفیــت هــوا در خان ب
ــان  ــرل جری ــا کنت آب و هــوای ســالم ب
هــوا در داخــل خانــه مــرغ و آوردن 
در  مناســب  دمــای  در  تــازه  هــوای 

ــود. ــی ش ــاد م ــده ایج ــطح پرن س
یــک شــرکت خارجــی توانســته اســت بــا 
ــوای  ــه لحظــه آب و ه ــرل لحظــه ب کنت
ــرای  ــوای مناســب ب ســالن و ســاخت ه
ــدام  ــزا اق ــورت مج ــه ص ــالن و ب ــر س ه
ــالم  ــوای س ــی ه ــد بازرس ــک واح ــه ی ب
ــه  ــد ک ــا نمای ــداری ه ــالن مرغ ــای س ب
بــه واحــد ECO معــروف شــده اســت .

مدیــر رســانه ای ایــن شــرکت مــی 
ــا  ــد، م ــد ECO جدی ــا واح ــد : ب گوی
هــای  خانــه  در  هــوا  و  آب  کنتــرل 
مرغــداری را در تمــام شــرایط آب و 
ــرژی و  ــرف ان ــن مص ــا کمتری ــی ب هوای
کیفیــت بــاالی هــوا ایجــاد مــی کنیــم! 
ــی و  ــر فصل ــه در ه ــام اینک ــا اع وی ب
ــه  ــادر ب ــی ق ــران آب و هوای ــر بح در ه
کنتــرل و نگــه داشــتن دمــای ثابــت 
ــد : در  ــی ده ــه م ــتیم ادام ــالن هس س
شــرایط ســرد، واحــد ECO یــک مبــدل 
ــه  ــرم نگ ــرای گ ــه ب ــت ک ــی اس حرارت
داشــتن داخــل خانــه مــرغ از هــوای تــازه 

ــد.  ــی کن ــتفاده م ــالن اس ــارج از س خ
ــک  ــن ی ــه ای ــود ک ــی ش ــادآور م وی ی
ــزان 80 درصــد  ــه می ــی ب ــازده گرمای ب

ــی باشــد.  م
وی ادامــه مــی دهــد کــه همچنیــن در 

ــوان درون  ــی ت ــرم، آب را م ــرایط گ ش
واحــد در هــوای خروجــی دســتگاه 
اســپری کــرد، کــه باعــث خنــک شــدن 
ــود.  ــی ش ــی م ــوای خروج ــر ه و تبخی
ایــن نیــز باعــث مــی شــود کــه هــوای 
ورودی بــه میــزان کامــا قابــل توجهــی 
خنــک شــود و ایــن یعنــی بیــش از 13 
ــوا  ــردن ه ــک ک ــانتیگراد خن ــه س درج
ــدون  ــرژی و ب ــه ان ــن هزین ــا کمتری ب

ــق. ــت مطل ــش رطوب افزای
ــزان  ــد ECO می ــال، واح ــن ح در عی
انتشــار آمونیــاک و گــرد و غبــار را 
بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش مــی 

ــد.  ده
هــوای گــرم شــده یــا خنــک شــده بــه 
طــور مســتقیم بــه داخــل ســالن منتقل 
ــاب  ــه ســوی ســقف پرت ــی شــود و ب م

ــداران  ــه طرف ــی ک ــود، در حال ــی ش م
ــه  ــر خان ــوا ،آن را در سراس ــردش ه گ

ــد. ــی کنن ــش م پخ
ــی دارد  ــام م ــرکت اع ــن ش ــر ای مدی
کــه ایــن سیســتم دمــای هــوای پــاک 
و حتــی یکنواخــت را در کل ســالن 
افــزاری  نــرم  کنــد.  مــی  تضمیــن 
هوشــمند ایــن فنــاوری را مدیریــت 
مــی کنــد و بــه شــما امــکان مــی دهــد 
صرفــه جویــی قابــل توجهــی در هزینــه 
هــای گرمایــش و کاهــش انتشــار مــواد 
زیســت محیطــی ماننــد آمونیــاک، گــرد 
ــد. ــام دهی ــار CO2 انج ــار و انتش و غب

ــرژی از  ــی در ان ــه جوی ــر صرف ــاوه ب ع
طریــق گرمایــش در زمســتان، ایــن 
ــز در تابســتان  ــد نی ــد ECO جدی واح

ــادی دارد. ــای زی مزای

تمیــز کــردن مناســب مبــدل هــای 
حرارتــی کــه در بــازار وجــود دارد یــک 
ــردن  ــرای تمیزک ــا ب ــت ام ــش اس چال
ــکل  ــد مش ــتم جدی ــن سیس ــتی ای دس
زیــادی ســر راه شــما وجــود نــدارد 
ــی  ــای جانب ــل ه ــام پان ــه تم ــره ک چ
بخــش ECO را مــی تــوان بســیار 
آســان بــاز کــرد و تــا قلــب ایــن واحــد 
ــپس  ــود و س ــز نم ــانی تمیی ــه آس را ب
ــو  ــر س ــای آن را از ه ــش ه ــام بخ تم
بــه یکدیگــر متصــل کــرد و جالــب 
دارای  ایــن دســتگاه  اســت کــه  آن 
یــک سیســتم تمیــز کــردن کــردن 
اتوماتیــک اســت کــه مــی توانــد بــدون 
آنکــه واحــد ECO متوقــف گــردد، 
بــدون هیــچ وقفــه ای اقــدام بــه تمییــز 

ــد. ــد نمای ــودن واح نم
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در صورت ادامه رانتخواری، مرغ به سرنوشت گوشت دچار می شود
ارز 4200  افــزود: دولــت  چهارآییــن 
ــا  ــص داد ت ــا تخصی ــه نهاده ــی ب تومان
دچــار  مصرف کننــده  و  تولیدکننــده 
مشــکل نشــود امــا اکنــون ایــن دالالن 
ــکار  ــا احت ــه ب ــتند ک ــطه ها هس و واس
ایــن مــواد و انحصــار در فــروش آن 
هــر کاری کــه دلشــان بخواهــد در بــازار 
نــه  تومانــی   4200 دالر  می کننــد. 
در ســفره مصرف کننــده آمــده و نــه 

تولیدکننــده آن را دیــده اســت.
خصــوص  در  چهارآییــن  برومنــد 
گفــت:  آن  توزیــع  و  مــرغ  وضعیــت 
مســئولین  صحبت هــای  علی رغــم 
تاکنــون مرغــی وارد کشــور نشــده و 
آن چیــزی کــه امــروز در برخــی از 
ــود  ــه می ش ــی عرض ــگاه های دولت فروش
ــه  ــت ک ــتراتژیک اس ــره اس ــان ذخی هم
مقــدار آن محــدود اســت کــه علــت آن را 
بایــد از مســئولین وزارتخانــه پرســید که 
چــرا ذخیــره اســتراتژیک و تنظیــم بــازار 
مــا تــا ایــن مقــدار کاهش داشــته اســت.

ــرغ  ــش قیمــت م وی در خصــوص افزای
گفــت:  اگــر بخواهیــم ریشــه ای بررســی 
ــه چهــار  ــن افزایــش قیمــت ب کنیــم ای
ــش  ــرد؛ اول افزای ــورت می گی ــل ص دلی
بی رویــه و خــارج از نظــارت قیمــت 
ــه طــوری کــه امــروز  نهاده هــا اســت؛ ب
ــان  ــه دلش ــور ک ــندگان آن، هرج فروش
بخواهــد قیمــت می گذارنــد و اصــًا 
ــا ارز 4200  ــه ب ــا اینک ــازار و ی ــع ب تاب
تومانــی آن را تهیــه کرده انــد، نیســتند.

مدیــر اتحادیــه سراســری مــرغ داران 
گوشــتی ادامــه داد: اگــر بخواهیــم بــا ارز 
4200 تومــان حســاب کنیــم بــا هزینــه 
حمــل و ســود معقــول قیمــت ذرت بایــد 
1200 تومــان باشــد امــا االن 2هــزار 
ــت  ــا قیم ــود. ی ــه می ش ــان فروخت توم
ــا  ــد ام ــان باش ــد 2400 توم ــویا بای س
4200 تومــان فروختــه می شــود. جوجــه 
یــک روزه 2300 بایــد باشــد کــه 4600 
تومــان فروختــه می شــود. ایــن ســه 
ــده  ــام ش ــت تم ــد قیم ــل 80 درص عام
مــرغ را تشــکیل می دهــد. عواملــی کــه 

هیــچ کــس بــر روی قیمــت و توزیــع آن 
نظــارت نمی کنــد و تولیدکننــده مجبــور 
اســت طبــق خواســته فروشــندگان ایــن 

موادعمــل کنــد.
ارز 4200  افــزود: دولــت  چهارآییــن 
ــا  ــص داد ت ــا تخصی ــه نهاده ــی ب تومان
دچــار  مصرف کننــده  و  تولیدکننــده 
مشــکل نشــود امــا اکنــون ایــن دالالن 
ــکار  ــا احت ــه ب ــتند ک ــطه ها هس و واس
ایــن مــواد و انحصــار در فــروش آن 
هــر کاری کــه دلشــان بخواهــد در 
تومانــی  بــازار می کننــد. دالر 4200 
آمــده  مصرف کننــده  ســفره  در  نــه 
ــت.  ــده اس ــده آن را دی ــه تولیدکنن و ن
نکتــه دوم بحــث جایگزینــی کاال اســت، 
ــا  ــز ب ــت قرم ــه گوش ــه تهی ــون ک اکن
ایــن قیمت هــا بــرای مــردم ســخت 
ــاد شــده  ــازار مــرغ زی اســت تقاضــای ب
و همیــن امــر باعــث بهــم خــوردن بــازار 

ــت. ــده اس ش
وی افــزود: ســومین دلیــل آنکــه در 
هــر ســال در ابتــدای بهمــن بــه دلیــل 
نزدیــک شــدن بــه ایــام پایانــی ســال و 
ــفند  ــان اس ــا پای ــا ت ــروع میهمانی ه ش
و  هســتیم  قیمــت  افزایــش  شــاهد 
ــر  ــای اخی ــه در ماه ه ــر اینک ــه آخ نکت
ــود عرضــه شــدیم و در  ــار کمب ــا دچ م
تولیــد  دیگــر  اســتان ها  از  بســیاری 
ــه  ــی آن مداخل ــل اصل ــه دلی ــم ک نداری
قیمت گــذاری  در  دولــت  غیرقانونــی 
ــم  ــه شش ــد ب برنام ــق بن ــت. مطاب اس
ــه در  ــده ک ــف ش ــت مکل ــعه دول توس
ــت نکنــد  امــور فعــاالن اقتصــادی دخال
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــت ب ــروز دول ــا ام ام
پیــدا  ورود  قیمت گــذاری  رونــد  بــه 
ــام  ــه در تم ــی ک ــت در حال ــرده اس ک
ــزم  ــاس مکانی ــذاری براس ــا قیمت گ دنی
ــه  ــت وظیف عرضــه و تقاضــا اســت. دول
ثبــات اقتصــادی را برعهــده دارد نــه 
اینکــه تولیدکننــده را مجبــور کنــد کــه 
ــه قیمــت مــورد نظــر خــودش کاال را  ب
بفروشــد در حالــی کــه ملزومــات اولیــه 
ــه  ــن زمین ــا در ای ــرای آنه ــد را ب تولی

ــت. ــرده اس ــم نک فراه
پژوهش هــای  گفــت:  آییــن  چهــار 
ــرده  ــت ک ــا ثاب ــام دنی ــک در تم آکادمی
مداخلــه در قیمت گــذاری و ســرکوب 
قیمــت باعــث می شــود کــه چنــد مــاه 
بعــد شــاهد انفجــار قیمــت باشــیم. در 
ــذاری  ــت در قیمت گ ــت دول ــه نی اینک
خیــر اســت شــکی نیســت امــا همیشــه 
ــر  ــه خی ــه نتیج ــر ب ــر منج ــت خی نی

نمی شــود.
مشــکات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
تولیدکننــدگان گفــت: هــدف اصلــی 
ــب و  ــود مناس ــب س ــده کس تولیدکنن
ــده  ــا تولیدکنن ــی م ــت. وقت ــی اس عرف
پایین تــر  کــه  می کنیــم  مجبــور  را 
ــود را  ــده کاالی خ ــام ش ــت تم از قیم
تولیدکننــدگان  از  بخشــی  بفروشــد 
ترجیــح می دهنــد کــه بــه طــور موقــت 
از بــازار کنــار برونــد. هنگامــی کــه 
ــورت  ــدون مش ــت ب ــال دول ــدای س ابت
بــا تشــکل ها و براســاس محاســبات 
خــودش قیمــت  را مشــخص کــرد و 

بــرای ایــن کار یــک کارگــروه اقتصــادی 
تشــکیل داد امــا نتیجــه آن امــروز ایــن 
شــده کــه تولیــد مــا کمتــر شــده زیــرا 
ــای  ــا قیمت ه ــذ ب ــای روی کاغ قیمت ه

ــت. ــاوت داش ــازار تف ــی ب واقع
مدیــر اتحادیــه سراســری مــرغ داران 
ادامــه داد: اکنــون قیمــت  گوشــتی 
ــزار  ــده 10ه ــرغ زن ــک م تمــام شــده ی
و 500 تومــان اســت کــه پــس از ذبــح، 
در  و  می کنــد  افــت  آن  درصــد   25
نتیجــه قیمــت آن 15 هــزار تومــان 
ــد  ــار می کن ــت اجب ــا دول ــود ام می ش
کــه الشــه را 11500 تومــان بــه فــروش 
برســانید. قیمــت دولــت منطقــی اســت 
ــویا و ذرت  ــا س ــت. م ــی نیس ــا واقع ام
خریــداری  آرژانتیــن  و  برزیــل  از  را 
بــدون  خورموســی  تــا  و  می کنیــم 
مشــکل می آیــد. عــوارض 5 درصــد 
آن هــم پرداخــت می شــود امــا پــس از 
آن تــا رســیدن بــه دســت تولیدکننــده 
آن  دیگــر  کــه  می افتــد  اتفاقاتــی 
ــدارد و  ــا ن ــی معن ــه 4200 تومان عرض

ــود  ــه وج ــی ب ــای نجوم ــن قیمت ه ای
می آیــد. ایــن یعنــی وزارت صمــت، 
ســازمان حمایــت از مصرف کننــده و 
ــتند  ــی نتوانس ــای نظارت ــایر ارگان ه س
از  و  انجــام دهنــد  را  وظیفــه خــود 
فاصلــه بنــدر تــا کارخانــه نظــارت کننــد 
ــی  ــه اتفاق ــه چ ــن فاصل ــد در ای و ببینن

ــد. ــی افت م
مدیــر اتحادیــه سراســری مرغــداران 
گوشــتی افــزود: اگــر وضعیــت بــه 
همیــن منــوال ادامــه پیــدا کنــد و 
شــاهد  مــا  نشــود  ایجــاد  تغییــری 
ــم  ــت خواهی ــش قیم ــد افزای ــه رون ادام
بــود. مــن در جلســه  دو مــاه پیــش 
ــب  ــم ش ــری نکنی ــر فک ــم اگ ــم گفت ه
عیــد قیمــت مــرغ بــه 20 هــزار تومــان 
ــاه  ــک م ــه ی ــروز ک ــید. ام ــد رس خواه
مانــده بــه عیــد قیمــت 17500 تومــان 
ــان کاری  ــفانه آقای ــت و متاس ــده اس ش

ــد. نکردن
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت تولیــد مــرغ 
ــرغ  در کشــور گفــت: مصــرف ســرانه م

ــوار چهــار نفــره در ســال 100  هــر خان
کیلــو اســت و مــا هفتمیــن تولیدکننــده 
مــرغ در جهــان هســتیم. حــاال نتیجــه 
مداخلــه دولــت در بــازار ایــن اســت کــه 
ــر از  ــان پایین ت ــزار توم ــی ســه ه کیلوی
ــه فــروش برســد  قیمــت تولیدکننــده ب
ــود  ــاه می ش ــیم آن در 12 م ــه تقس ک
28 هــزار تومــان یعنــی نهایــت کمــک 
قیمت گــذاری  در  دولــت  دخالــت  و 
ــاد  ــه اقتص ــک ب ــان کم ــزار توم 28 ه
در صورتــی  ایــن  اســت.  خانواده هــا 
اســت کــه ایــن طــرح بــه طــور کامــل 

ــد االن. ــه مانن و درســت اجــرا شــود ن
یــک  اگــر  داد:  ادامــه  آییــن  چهــار 
ــد  ــد می کن ــن تولی ــه 50 ت ــداری ک مرغ
مجبــور شــود 3 هــزار تومــان زیــر قیمــت 
بفروشــد 150 میلیــون تومــان ضــرر 
می کنــد. در نهایــت مجبــور بــه تعطیلــی 
ــل 5  ــدن حداق ــکار ش ــب و کار و بی کس
ــاب  ــا احتس ــه ب ــد ک ــد ش ــر خواه کارگ
ــر  ــت تاثی ــر تح ــود 20 نف ــوار می ش خان
ــی  ــزار تومان ــی 28 ه ــی ماه صرفه جوی
ــبات  ــن محاس ــرد. ای ــرار می گی ــت ق دول
ــن  ــم ای ــا نمی دان بســیار ســاده اســت ام
ایــن  دولــت  اقتصــادی  کارگروه هــای 
ــا  ــد ی ــاده را نمی دانن ــاب س ــاب کت حس

نمی خواهنــد بداننــد.
ــرغ داران  ــری م ــه سراس ــر اتحادی مدی
ــد  ــزان تولی ــوص می ــتی در خص گوش
مــرغ در کشــور گفــت: تــا پایــان ســال 
ــزار و  ــا 20 ه ــال م ــداران فع 96 مرغ
ــد  ــه 5400 واح ــد ک ــد بودن 500 واح
ماهــه   9 در  و  شــدند  تعطیــل  آن 
امســال نیــز بــه دلیــل دخالــت دولــت 
بیــش از 20 درصــد از واحدهــای فعــال 
ــد کــه فعــًا جوجه ریــزی  ترجیــح دادن
ــدم  ــود و ع ــت موج ــا وضعی ــد. ب نکنن
ــا و جــوالن  ــع نهاده ه ــر توزی نظــارت ب
واســطه ها و افــراد خــاص، تــراژدی 
گوشــت بــرای مــرغ نیــز تکــرار خواهــد 
نیــز  پروتئینــی  مــاده  ایــن  و  شــد 
ماننــد گوشــت از ســفره بســیاری از 

ــد. ــد ش ــذف خواه ــردم ح م

0 منبع : ایلنا
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ــا بیــان اینکــه آییــن نامــه  ــر جهــاد کشــاورزی ب معــاون وزی
ــت در  ــده اس ــاغ ش ــال دام  اب ــل و انتق ــرل نق ــد کنت جدی
پاســخ بــه اینکــه قیمــت گوشــت چــه زمانــی در بــازار کاهــش 
می یابــد، گفــت: امیدواریــم بــا همــکاری ســایر دســتگاه هــا و 
جلوگیــری از تــردد غیرمجــاز دام در اســرع وقــت ایــن مشــکل 

رفــع شــود. 
ــور  ــاورزی در ام ــاد کش ــر جه ــاون وزی ــی مع ــی رضای مرتض
تولیــدات دامــی امــروز در نشســت خبــری بــه مناســبت 
ــرد:  ــار ک ــامی، اظه ــاب اس ــروزی انق ــالگرد پی ــن س چهلمی
ــا  ــتر از دنی ــران بیش ــی در ای ــن حیوان ــرانه پروتئی ــرف س مص
اســت بــه طــوری کــه ایــن رقــم بــه 35 گــرم در روز رســیده 
اســت؛ براســاس اســتانداردهای غذایــی نیــز رقــم قابــل قبولــی 

ــد. ــی آی ــه حســاب م ب
وی بــا ارائــه آمــاری دربــاره تولیــدات ایــن بخــش و مقایســه 
ــو ثبــت  ــا ســال 57 گفــت: براســاس آمــاری کــه در فائ آن ب
شــده اســت در ســال 57 تولیــد گوشــت قرمــز در کشــورمان 
397 هــزار تــن بــود کــه ایــن رقــم امســال بــه 859 هــزار تــن 
رســیده اســت؛ میــزان تولیــد شــیر خــام دو میلیــون و 620 
هــزار تــن بــود کــه امســال بــه 10 میلیــون و 333 هــزار تــن 
ــور  ــیر در کش ــرف ش ــرانه مص ــن س ــت و همچنی ــیده اس رس
)بــا درنظــر گرفتــن فرآورده هــای لبنــی( از 82 کیلوگــرم بــه 

120 کیلوگــرم در ســال رســیده اســت.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی افــزود: ســرانه مصــرف شــیر 
در دنیــا 106.5 کیلوگــرم اســت کــه ایــن رقــم در ایــران 120 

ــه حســاب می آمــد. کیلوگــرم و رقــم مناســبی ب
ــی  ــن در خصــوص صــادرات محصــوالت لبن ــی همچنی رضای
نیــز گفــت: در ســال 96، 940 هــزار تــن صــادرات داشــتیم و 
در ســال 97 نیــز پیــش بینــی 900 هــزار تــن صــادرات لبنــی 
مــی شــود، ایــن درحالــی اســت کــه درســال 57 صادراتــی در 

ایــن ارتبــاط نداشــتیم.
میــزان تولیــد مــرغ بعــد از انقــاب 15 برابــر شــد امــا گوشــت 

قرمــز تنهــا 2.2 برابــر افزایــش تولیــد دارد
وی یــادآور شــد: تولیــد گوشــت مــرغ در کشــور 14.6 برابــر 
شــده و مــا را در جایــگاه دهــم دنیــا قــرار داده اســت، هرچنــد 
ــا در  ــود و م ــر ب ــب ت ــل مناس ــالهای قب ــم درس ــن رق ــه ای ک
جایــگاه هفتــم جهــان قــرار داشــتیم. در زمینــه تولیــد عســل 

نیــز شــاهد افزایــش 13.5 برابــری هســتیم.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی اضافــه کــرد: در بخــش تولید 
تخــم مــرغ نیــز شــاهد افزایــش 5.6 برابــری در مقایســه بــا 
ســال 57 هســتیم و تولیــد ایــن محصــول از 160 هــزار تــن 
بــه 903 هــزار تــن رســیده اســت و همچنیــن تولیــد شــیر 
خــام 4.1 برابــر شــده و از دو میلیــون و 620 هــزار تــن بــه 

10 میلیــون و 733 هــزار تــن رســیده اســت.
ــز در  ــت قرم ــرف گوش ــرانه مص ــرد: س ــح ک ــی تصری رضای
ــود  ــا وج ــرا ب ــت؛ زی ــده اس ــر ش ــال 57 کمت ــا س ــه ب مقایس
ــش جمعیــت، دارای  ــزان افزای ــد، می ــری تولی رشــد 2.2  براب

ــت. ــوده اس ــد ب ــزان تولی ــر از می ــد باالت درص

دربــاره  زیســت  محیــط  مســئوالن  اظهــارات 
نیســت مســتند  دامپــروی  آالیندگــی صنعــت 

ــه  ــش ب ــود در واکن ــای خ ــری از صحبته ــش دیگ وی در بخ
ــی کــه توســط مســئولین ســازمان حفاظــت محیــط  اظهارات
زیســت دربــاره آالیندگــی صنعــت دامپــروری در کشــور 
مطــرح می شــود، گفــت: مســتندی نداریــم کــه اثبــات کنــد 
ــی  ــورهای صنعت ــت و کش ــده اس ــروری آالین ــت دام پ صنع
جهــان نیــز کــه تولیداتــی بیشــتر از مــا دارنــد اینطــور ادعــا 
نمی کننــد و بایــد توجــه داشــت ایــن اظهــارات منجــر بــه از 

ــود. ــور می ش ــت در کش ــد و صنع ــن تولی ــن رفت بی
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه اقداماتــی کــه در راســتای 
اصــاح نــژاد دام صــورت مــی گیــرد، گفــت: در حــال حاضــر 
11 مرکــز دولتــی و 20 مرکــز خصوصــی بــرای اصــاح نــژاد 
ــن بخــش بســیار پیشــرفته هســتیم،  ــا در ای وجــود دارد و م

ــز  ــک مرک ــا ی ــا تنه ــال 57 م ــی اســت ک در س ــن درحال ای
دولتــی داشــتیم و بخــش خصوصــی فعالیتــی در ایــن ارتبــاط 

نداشــت.
رضایــی گفــت: در ســال 97 بــا وجــود تحریم هــا 33 میلیــون 
ــور وارد  ــه کش ــور ب ــروری و طی ــت دامپ ــزات صنع دالر تجهی

شــد و مــا را در وضعیــت مناســبی قــرار داده اســت.
وی همچنیــن یــادآور شــد کــه 1800 میلیــارد تومــان 
ــرح  ــب ط ــور در قال ــش دام و طی ــی در بخ ــهیات بانک تس
اشــتغال روســتایی پرداخــت شــده اســت کــه ایــن طــرح در 

ــد ــه می یاب ــز ادام ــده نی ــال آین س

ــر وارد  ــک نف ــط ی ــور توس ــوراک دام و طی ــب خ غال
ــم ــلطان نداری ــار و س ــا انحص ــود ام می ش

وی در ادامــه صحبت هــای خــود در پاســخ بــه ســواالت 
ــاد  ــی ایج ــت: انحصــار وقت ــزاری تســنیم گف ــگار خبرگ خبرن
واردات  و  ســفارش  ثبــت  در  محدودیتــی  کــه  می شــود 
ــوان  ــه هیــچ عن ــا در حــال حاضــر ب وجــود داشــته باشــد ام
ــرای فــرد خاصــی  محدودیتــی در خصــوص ثبــت ســفارش ب
وجــود نــدارد و هــر فــردی کــه شــرایط الزم را داشــته باشــد 

ــود. ــه وارد ش ــن عرص ــد در ای می توان
ــرده  ــاغ ک ــت اب ــزود: دول ــاد کشــاورزی اف ــر جه ــاون وزی مع
ــه واردات کننــد کــه  ــدام ب اســت تنهــا کســانی می تواننــد اق
یــک ســال س ابقــه فعالیــت داشــته باشــند امــا مــا بــا توجــه 
بــه ضــرورت امــر ایــن موضــوع را نیــز مدنظــر قــرار داده ایــم 
ــز  ــه نی ــای مربوط ــه ه ــا اتحادی ــدی ی ــد تولی ــر واح ــه ه ک
ــن  ــه واردات و تأمی ــدام ب ــدات خــود اق ــرای تولی ــد ب می توانن

ــاز کننــد. ذرت و ســویای مــورد نی
رضایــی یــادآور شــد کــه در حــال حاضــر 150 واردکننــده در 
بخــش واردات خــوراک دام وجــود دارد و همــه تولیدکننــدگان 
ــد و  ــی بگیرن ــتقل ارز دولت ــورت مس ــه ص ــد ب ــز می توانن نی
ــدگان را  ــا تولیدکنن ــی م ــد و حت ــول را وارد کنن ــن محص ای
ــه  ــدام ب ــه صــورت خــورد اق ــی ب ــه حت ــم ک تشــویق می کنی

ــد. واردات کنن
ــود آن  ــوراک دام و کمب ــت خ ــش قیم ــل افزای ــاره دالی وی درب
در ماه هــای گذشــته گفــت: محمولــه یکــی از واردکننــدگان در 
مــاه هــای پیــش بــه مشــکل خــورده بــود کــه ایــن امــر منجــر 
بــه کمبــود مقطعــی و افزایــش قیمــت شــد امــا اکنون مشــکلی 

نداریــم و بــازار طبــق روال عــادی خــود در جریــان اســت.
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــاورزی در پاس ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
ــازار  ــود در ب ــر می ش ــه مگ ــی براینک ــنیم مبن ــگار تس خبرن
انحصــار و ســلطانی وجــود نداشــته باشــد امــا تنهــا بــا عــدم 
واردات یــک واردکننــده بــازار بــه مشــکل بخــورد و ایــن امــر 
تبعــات منفــی در بخــش تأمیــن امنیــت غذایــی کشــور دارد، 
ــه واردات در  ــدام ب ــود اق ــن فــردی کــه نتوانســته ب گفــت: ای
ــای  ــاده ه ــب واردات نه ــش غال ــد بخ ــته کن ــای گذش ماه ه
دامــی کشــور را وارد می کنــد کــه همانطــور کــه شــما گفتیــد 
ــم  ــه بره ــر ب ــد منج ــه آن می توان ــک محمول ــدم واردات ی ع

ــازار شــود. خــوردن ب

آییــن نامــه جدیــد کنتــرل نقــل و انتقــال دام  ابــاغ 
شــد

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در ادامــه صحبــت هــای خــود 
در پاســخ بــه ســواالت خبرنــگاران دربــاره قاچــاق دام از کشــور 
ــران در مقایســه  ــه اینکــه قیمــت دام در ای ــا توجــه ب گفــت: ب
بــا کشــورهای همســایه قیمــت مناســبی بــه حســاب می آیــد 
ــف شــده اســت،  ــر تضعی ــای اخی ــی در ماه ه ــول مل و ارزش پ
ــن  ــی ای ــروج غیرقانون ــادرات و خ ــرای ص ــی ب ــش باالی کش

محصــول وجــود دارد.
ــه  ــن نام ــته آیی ــه گذش ــه از دو هفت ــان اینک ــا بی ــی ب رضای
جدیــد کنتــرل نقــل و انتقــال دام  ابــاغ شــده اســت گفــت: 
تحــت تأثیــر ایــن امــر جایجایــی هرگونــه دام از اســتانی بــه 
اســتان دیگــر تحــت پوشــش قــرار مــی گیرنــد و راهداری هــا، 

ــه  ــت ک ــف اس ــی مکل ــی و مرزبان ــروی انتظام نی
مبــدأ و مقصــد محموله هــای دام کــه جابجــا 

ــد. ــرل کنن ــود را کنت می ش
ــرل  ــق کنت ــه از طری ــرد ک ــدواری ک ــراز امی وی اب
قرنطینــه ای اســتان بــه اســتان میــزان قاچــاق دام 
ــادی  ــدود زی ــدود و تاح ــور مح ــارج از کش ــه خ ب

ــود. ــرل ش کنت
ــروی  ــر جهــاد کشــاورزی گفــت: از نی ــاون وزی مع
می خواهیــم  کشــور  مرزبانی هــای  و  انتظامــی 
کــه همــکاری بیشــتری بــا مــا داشــته باشــند تــا 

میــزان جابجایــی غیرقانونــی دام و بــه تبــع آن قاچــاق دام بــه 
ــن  ــع ای ــن اســاس انتظــار رف ــا برای ــد و م کشــور کاهــش یاب

ــم. مشــکل را داری

ــش  ــی دام کاه ــرای جابجای ــکوک ب ــای مش تردده
ــه یافت

ــازار دام و گوشــت قرمــز کشــور چــوب  ــر ب ــی گفــت: ب رضای
قیمتــی خــورده اســت و قیمــت دام بــا توجــه بــه تقاضایــی که 
خــارج از کشــور بــرای آن وجــود دارد بــاال رفتــه و صاحبــان 
ــه  ــود را ب ــول خ ــی محص ــه راحت ــوند ب ــر نمی ش دام حاض

ــانند. ــروش برس ــری بف ــت پایین ت قیم
وی افــزود: مــا معتقدیــم کــه بــا ایجــاد قرنطینــه و جلوگیــری 
از جابجایــی غیرمجــاز،  بــازار دام زنــده و بــه تبــع آن قیمــت 

گوشــت قرمــز کنتــرل می شــود.
ــی  ــای میدان ــت: بازدیده ــاورزی گف ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
نشــان می دهــد در دو هفتــه اخیــر بــه تبــع اجــرای ایــن طــرح 
ترددهــای مشــکوک بــرای جابجایــی دام کاهــش یافتــه اســت.

کمبود یا قحطی گوشت قرمز نداریم
رضایــی ادامــه داد: زمانــی کــه مــردم مشــاهده می کننــد کــه 
بــرای خریــد گوشــت قرمــز بــه قیمــت دولتــی مقابــل مراکــز 
عرضــه صــف ایجــاد شــده اســت، ایــن امــر هرگــز بــه معنــی 
ــه  ــه هم ــم، بلک ــا قحطــی داری ــود ی ــا کمب ــه م آن نیســت ک
ــتفاده  ــده اس ــع ش ــت توزی ــت ارزان قیم ــد از گوش می خواهن
ــچ  ــوند و هی ــف می ش ــه ص ــر ب ــر منج ــن ام ــه ای ــد ک کنن

ــم. ــن محصــول در کشــور نداری ــود ای ــت کمب ــی باب نگران

محــدود شــدن توزیــع گوشــت گوســفندی بــه قشــر خاصــی 
از جامعــه در دولــت در دســت بررســی اســت 

وی تأکیــد کــرد: ایــن موضــوع در دولــت در دســت بررســی 
ــا قیمتهــای  ــازاری کــه ب اســت کــه شــاید گوشــت تنظیــم ب
مشــخص بــه دســت مصــرف کننــدگان می رســد محــدود بــه 
قشــر خاصــی از جامعــه شــود و از طریــق ســبد کاال یــا کارت 

خریــد در اختیــار آنهــا قــرار گیــرد.
ــن  ــه ای ــه اینک ــخ ب ــاورزی در پاس ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
ــه مرحلــه اجرایــی می رســد گفــت: ایــن  طــرح چــه زمانــی ب
موضــوع در دولــت در دســت بررســی اســت و مــا امیدواریــم 

ــری شــود. ــم گی ــاط تصمی ــن ارتب ــد در ای ــل از عی ــا قب ت

ــم  ــرای تنظی ــز منجمــد ب ــن گوشــت قرم 20 هــزار ت
ــه کشــور وارد شــود ــازار شــب عیــد ب ب

ــت  ــن گوش ــزار ت ــر از واردات 20 ه ــن خب ــی همچنی رضای
قرمــز منجمــد بــرای بــازار تنظیــم بــازار شــب عیــد خبــر داد 
ــرار دارد و در  ــای کشــور ق ــه در بندره ــن محمول ــت: ای و گف
حــال ترخیــص اســت تــا مشــکلی بــرای تنظیــم بــازار شــب 

عیــد نیــز وجــود نداشــته باشــد.
وی در ارتبــاط بــا عــدم اجــرای طــرح  مــرغ ســایز در کشــور 
ــه وزن  ــرغ ب ــه م ــایز و عرض ــرغ س ــرح م ــرای ط ــت: اج گف
ــت  ــرم اس ــا 1.7 کیلوگ ــدود 1.5 ت ــه ح ــی ک ــتاندارد جهان اس
نیازمنــد الگوســازی دارد زیــرا در حــال حاضــر مــردم  کمــاکان 
تمایــل بــه خریــد مــرغ درشــت دارنــد و مــا نیــز نمی خواهیــم 
ــی  ــم، ول ــورد کنی ــوع برخ ــن موض ــا ای ــلبی ب ــورت س ــه ص ب

ــد بداننــد عــاوه براینکــه ایــن مــرغ هــا کیفیــت و  مــردم بای
طعــم بهتــری دارنــد از لحــاظ صرفــه اقتصــادی نیــز مناســب تر 
اســت و از طرفــی تولیــد ایــن محصــول بــرای تولیدکننــدگان 

نیــز بــه صرفــه تــر اســت.

کشتار دام 17 درصد کاهش یافت 
معــاون وزیــر جهاد کشــاورزی در بخــش دیگــری از صحبتهای 
خــود گفــت: گزارشــات رســمی نشــان می دهــد کــه کشــتار 
ــه  ــه البت ــه ک ــر 17 درصــد کاهــش یافت ــای اخی دام در ماه ه
ایــن بــه معنــای کاهــش جمعیــت دامــی و یــا تولیــد نیســت. 
ــه  ــم ک ــم اعــام کنی ــق نمی توانی ــه طــور دقی ــه ب ــد ک هرچن
ــر  ــه خاط ــرا ب ــت زی ــوده اس ــر ب ــه موث ــن زمین ــاق در ای قاچ
بارشــهای اخیــر ممکــن اســت برخــی دامــداران دام خــود را 
نگــه داشــته باشــند تــا در فصــل بهــار بــه بــازار عرضــه کننــد.

دلیــل افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز از زبــان معــاون 
یر ز و

رضایــی تأکیــد کــرد: قیمــت گوشــت قرمــز تابــع قیمــت دام 
ــه اســم  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــز ب ــداران نی ــده اســت و دام زن
قاچــاق و بــازار مناســب در منطقــه آمــده اســت دیگــر حاضــر 
ــا قیمــت ســالهای قبــل بفروشــند و قیمــت  نیســتند آن را ب
گوســفند زنــده هــم بــاال رفتــه اســت و همــه خــود را محــق 
ــری بفروشــند. ــای باالت ــه نرخه ــه دام خــود را ب ــد ک می دانن

وی افــزود: هرچقــدر بــه موضــوع قاچــاق بیشــتر دام زده شــود 
جــو روانــی بیشــتری در جامعــه دربــاره خــروج ایــن محصــول 
از کشــور بــه صــورت غیرقانونــی مطــرح می شــود و ایــن امــر 

ــه قیمت هــا می افزایــد. نیــز خــود بــه خــود ب

تکذیب دادن نان خشک به دام و طیور
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در بخــش دیگــری از صحبتهای 
خــود در واکنــش بــه ســوالی دربــاره دادن نــان خشــک بــه دام 
ــویا  ــاز ذرت و س ــورد نی ــوراک م ــود خ ــل نب ــه دلی ــور ب و طی
کــه از خــارج کشــور تأمیــن می شــود گفــت: ایــن موضــوع بــه 
ــه  ــاره کنجال ــه درب ــی ک ــود؛ قیمت های ــب می ش ــدت تکذی ش
ســویا و ذرت در بــازار مطــرح می شــود درســت نیســت و 
ــرای  ــن محصــول دو هــزار و 450 تومــان ب قیمــت مصــوب ای

ــرای ذرت اســت. ــه ســویا و 1350 تومــان ب کنجال
رضایــی افــزود: هــر تولیدکننــده یــا مرغــداری کــه می گویــد 
خــوراک دام و طیــور خــود را بیشــتر از ایــن قیمتهــا خریداری 
ــی  ــای نظارت ــتگاه ه ــا دس ــا ی ــه م ــتندات آن را ب ــرده مس ک
ــا آن  ــه برخــورد شــدیدی ب ــن باشــد ک ــد و مطمئ اعــام کن

خواهــد شــد.

ــش  ــت کاه ــرع وق ــز در اس ــت قرم ــت گوش قیم
بــد می یا

ــی  ــنیم مبن ــگار تس ــوال خبرن ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس رضای
براینکــه بــه مــردم قــول چــه زمانــی را می دهیــد کــه 
ــا  ــت: م ــد، گف ــش یاب ــز کاه ــت قرم ــازار گوش ــا در ب قیمت ه
ــرای قرنطینــه  پیشــگو نیســتیم امــا براســاس اقداماتــی کــه ب
ــا  ــده در کشــور ایجــاد شــده کــه ب جابجایــی محصــول دام زن
همــکاری دســتگاه هــای انتظامــی و مرزبانــی کشــور درحــال 
انجــام اســت. همچنیــن پیــش بینــی عرضــه بیشــتر دام زنــده 
بــا وجــود بارشــهای مناســب در مــاه هــای آینــده و بهــار داریم.

سلطـان خـوراک دام نداریم
0 منبع : تسنیم 

هنــوز هــم اســتفاده از منابــع جایگزیــن 
ــایعه  ــد ش ــور در ح ــوراک دام و طی ــرای خ ب
مانــده اســت . طبــق تحقیقــات انجــام شــده ، 
تنهــا یــک جفــت مگــس نــر و مــاده قادرنــد 
ــه حــدی  ــاه ب ــر از 6 م ــان کمت ــدت زم در م
تولیــد مثــل داشــته باشــند کــه منبــع 
ــر را  ــرگ و می ــدون م ــوراک نامحــدود و ب خ
ــوع،  ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــه بدهن ارائ
حشــرات مــی تواننــد منبــع جایگزیــن ایــده 
آلــی بــرای ســویا در خــوراک حیــوان باشــند.

 Royal دانشــگاه  محققیــن  از  یکــی 
ــی  ــاره م ــن ب ــس در ای Agriculture انگلی

ــوان  ــه عن ــه حشــرات را ب ــد : »هنگامیک گوی
منبــع خــوراک حیــوان در نظــر مــی گیریــم 
ــز  ــوان نی ــی حی ــادات غذای ــه ع ــتی ب ، بایس
ــرم مگــس  ــًا ک ــیم – مث ــته باش توجــه داش
و شــفیره حشــراتی هســتند کــه معمــوال در 
ــاز مصــرف مــی  ــور در فضــای ب ــرورش طی پ

ــوند.« ش

ــی  ــن متفاوت ــطح پروتئی ــرات س ــواع حش ان
ــد  دارن

نــوع حشــره ای کــه بایســتی در جیــرۀ 
خوراکــی طیــور قــرار گیــرد از اهمیــت ویــژه 
ای برخــوردار اســت . حشــرات متفــاوت، 
ســطح متفاوتــی از پروتئیــن هــم دارنــد و بــا 
ــه  ــر، ســاختار اســید آمین ــن ام ــه ای توجــه ب
نیــز تفــاوت دارد . طبــق تحقیقــات بــه عمــل 

آمــده ، 20 گونــه حشــره شناســایی شــد کــه 
ــی  ــودر ماه ــا پ ــابه ب ــن مش ــطوح پروتئی س
داشــتند و همینطــور بیــش از 28 گونــه 
مختلــف حشــره بــا ســطح پروتئینــی مشــابه 

ــا ســویا .  ب
آمینــه  اســیدهای  حــاوی  هــا  پروتئیــن 
هســتند کــه مهمتریــن آنهــا شــامل لیزیــن ، 
متیونیــن ، و لوســین هســتند؛ بعنــوان مثــال 
ــری از  ــن باالت مگــس خانگــی ســطح متیونی

ــد.  ــی دارن ــودر ماه پ
ســاختار  در  موجــود  کیتیــن  همچنیــن 
ــر روی  ــی ب ــر مثبت ــرات ، تأثی ــکلتی حش اس
ــرف  ــه مص ــذارد ک ــی گ ــی م ــتم ایمن سیس
آنتــی بیوتیــک در طیــور را متعاقبــا کاهــش 

ــد. ــی ده م
ــت  ــده حاکیس ــل آم ــات بعم ــی از تحقیق یک

رشــد مــرغ و کیفیــت الشــۀ آن در طیــوری 
ــت  ــه را از حشــرات دریاف کــه پروتئیــن الزم
کردنــد بهتــر بــوده اســت. یــک نکتــۀ دیگــر 
اینکــه بــه منظــور ارتقــاء تغذیــۀ طیــور، 
ــورد  ــای م ــس ه ــوراک مگ ــرۀ خ ــی جی حت

ــر داد .  ــوان تغیی ــی ت ــز م ــتفاده را نی اس
علیرغــم برابــری پروتئیــن حشــرات بــا منابــع 
خــوراک حیــوان نظیــر ســویا و پــودر ماهــی 
، هنــوز سیســتمی بــرای تجــاری کــردن 
ــن  ــا پتانســیل ای ــدارد. ام ــر وجــود ن ــن ام ای
ــان،  ــۀ کارشناس ــه گفت ــوی اســت . ب ــازار ق ب
انگلســتان هرســاله 5 / 3 میلیــون تــن ســویا 
واردات دارد ایــن خــود نشــان مــی دهــد در 
ــۀ پروتئیــن  ــه صرف ــد مقــرون ب صــورت تولی
گرفتــه شــده از حشــرات ، حجــم تقاضــا 

ــود.  ــد ب ــاال خواه ــیار ب ــرای آن بس ب

مزیت جایگزینی سویا با حشرات
ITPNews : 0 منبع
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ــه  ــان اینک ــا بی ــور دام ب ــتیبانی ام ــرکت پش ــل ش مدیرعام
واردات دام زنــده بــه کشــور باعــث کاهــش 10 هزارتومانــی 
ــنبه  ــا 5 ش ــت،گفت: ت ــده اس ــازار ش ــت در ب ــت گوش قیم
ــت.  ــده اس ــزارراس دام وارد ش ــدود 4 ه ــته، ح ــب گذش ش
حمیــد ورناصــری در خصــوص علــت تناقــض در آمــار دام 
ــوردام  ــی اظهارداشــت: شــرکت پشــتیبانی ام ــده واردات زن
ــه صــورت  ــده  را ب ــه نخســت دام زن ــار  واردات محمول آم
روزانــه اعــام کــرده بــود کــه شــامل بیــش از 2000 راس  

بــود.  
وی بــا بیــان اینکــه تنهــا یــک بارنامــه شــامل 1100 راس 
دام زنــده بــوده کــه از ســوی فــرودگاه امــام خمینــی)ره( 
ــن  ــامل چندی ــن واردات ش ــزود: ای ــده اســت، اف ــام ش اع
شــیپ  پارشــیال  بصــورت  محمولــه  و  بــوده  پــارت 
ــه در  ــود  ک ــی ش ــات( وارد م ــه دفع ــار ب ــل ب منت)حم
مجمــوع میــزان واردات انجــام شــده  بیــش از 2000 راس 

ــوده اســت. ب

واردات دام منجــر بــه کاهــش 10 هزارتومانــی 
ــد  ــازار ش ــز در ب ــت قرم ــت گوش قیم

ــه  ــاره ب ــا اش ــور دام ب ــتیبانی ام ــرکت پش ــل ش مدیرعام
ــده، در  ــام ش ــای انج ــزی ه ــه ری ــاس برنام ــه براس اینک
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ــا  ــران ب ــداران ای ــری دام ــه سراس ــبق اتحادی ــل اس مدیرعام
بیــان اینکــه افزایــش قیمــت گوشــت طبیعــی اســت ولــی نــه 
تــا 120 هــزار تومــان، گفــت: ســود 50هــزار تومانــی در هــر 

ــه دامــدار. ــه جیــب دالل و واســطه مــی رود ن ــو ب کیل
ــه نقــل از تســنیم، ســعید ســلطانی  ــه گــزارش اکوفــارس ب ب
ــا  ــران، ب ــداران ای ــری دام ــه سراس ــبق اتحادی ــل اس مدیرعام
ــن  ــال باالرفت ــه دنب ــت ب ــت گوش ــش قیم ــه افزای ــاره ب اش
قیمــت دالر اظهــار کــرد: بعــد از باالرفتــن قیمــت دالر، 
تاثیــرات منفــی آن در بســیاری از کاالهــا مشــاهده شــد 
ــی  ــاح موادخوراک ــه باصط ــا ک ــا کااله ــرای بعضی ه ــی ب ول
ــود بیشــتری  ــش قیمــت نم ــن افزای ــتراتژیک هســتند، ای اس
داشــت؛ مثــا زمانــی نــه چنــدان دور، مزرعــه دار حاضــر بــود 
گوجــه فرنگــی تولیــدی اش را بــا قیمــت 300 تومــان بفروشــد 
ــت  ــا قیم ــی ب ــه فرنگ ــن گوج ــد همی ــروز می بینی ــی ام ول
5000 تومــان در مغــازه بــه دســت مصــرف کننــده می رســد.

وی بــا اشــاره بــه تقاضــای گوشــت ایــران در بــازار کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس و بــه صرفــه شــدن قاچــاق دام گفــت: 
ــه  ــاالی آن، ب ــت ب ــل کیفی ــه دلی ــا ب ــبک م ــت دام س گوش

شــدت مــورد عاقــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس 
اســت و بــا توجــه بــه افزایــش چشــمگیر قیمــت دالر، برخــی 
ســودجویان دام هــای کشــورمان، حتــی دام هــای نــارس را بــه 

ــد. ــاق می کنن ــتان قاچ ــی افغانس ــورها و حت ــن کش ای
ایــران  اتحادیــه سراســری دامــداران  مدیرعامــل اســبق 
افــزود: ایــن تقاضــای زیــاد بــرای خریــد دام ایــران از ســوی 
کشــورهای همســایه بــه انــدازه ای اســت کــه دام مــا را حتــی 
بــدون قرنطینــه و گواهــی ســامت بــه ایــن کشــورها قاچــاق 
می شــود و بــا توجــه بــه اینکــه 10 درصــد نیــاز گوشــت مــا 
ــاق دام  ــود، قاچ ــن ش ــور تامی ــارج کش ــد از خ ــل بای در داخ
ــد در  داخلــی و کــم شــدن تولیــد گوشــت در داخــل می توان

ــذار باشــد. ــران شــدن گوشــت اثرگ گ

ــدار  ــب دام ــه جی ــت ب ــت گوش ــش قیم ــود افزای س
ــی رود نم

ــا بیــان اینکــه ســود افزایــش قیمــت گوشــت بــه  ســلطانی ب
ــگاه  ــما ن ــت: ش ــی رود گف ــدار نم ــب دام ــه جی ــه ب ــچ وج هی
ــرای  ــکیات ب ــن و تش ــا 2 انجم ــر م ــال حاض ــد در ح کنی
صادرکننــدگان دام و واردکننــدگان گوشــت داریــم؛ بــاور 
کنیــد برخــی از ایــن افــراد حتــی شــاید تفــاوت گوشــت بــز و 
گوســفند را هــم نداننــد ولــی در عــوض، پــول و رابطــه دارنــد.

وی ادمــه داد: ای کاش واردکننــدگان گوشــت کــه بــا ارز 
ــه کشــور وارد می کننــد  ــی، گوشــت را ب دولتــی 4200 تومان
ــت  ــا قیم ــد ت ــه می کردن ــازار عرض ــه ب ــول ب ــود معق ــا س ب
ــاهدیم  ــفانه ش ــی متاس ــود ول ــل ش ــازار تعدی ــت در ب گوش
ــا ارز 4200 تومانــی  کــه گاهــاً ایــن افــراد، گوشــتی را کــه ب
ــت های  ــار گوش ــر در کن ــای باالت ــا قیمت ه ــد، ب وارد کرده ان
ــن  ــروش مــی رود و نظــارت الزم و کافــی در ای ــه ف ــی ب داخل
ــت،  ــده گوش ــر واردکنن ــرف دیگ ــدارد. از ط ــود ن ــش وج بخ
بایــد پاســخگوی کیفیــت گوشــت وارداتــی هــم باشــد؛ یعنــی 
مثــا اگــر امــروز گوشــت بــی کیفیــت وارد بــازار شــود، چــه 
کســی از 40 -50 شــرکت واردکننــده پاســخگو اســت؛ مثــا 
شــما دیدیــد فیلمــی کــه از گوشــت وارداتــی در شــبکه های 

اجتماعــی منتشــر شــد چــه وضعیتــی داشــت.
علــت افزایــش قیمــت گوشــت؛ افزایــش 100درصــدی قیمــت 
خــوراک دام/ 70 درصــد قیمــت تمــام شــده گوشــت مربــوط 

بــه خــوراک دام اســت
ــران در  ــداران ای ــری دام ــه سراس ــبق اتحادی ــل اس مدیرعام
تشــریح علــل گرانــی گوشــت و نقــش ســایرعوامل بــه غیــر از 
قاچــاق دام گفــت: عوامــل متعــددی در گــران شــدن گوشــت 
نقــش داشــته و هرکــدام درصــدی بــر قیمــت گوشــت تاثیــر 
ــواد  ــن م ــون ت ــدود 10 میلی ــال درح ــوان مث ــه عن ــد؛ ب دارن
ــو و ... از  ــه، ذرت، ج ــم پنب ــویا، تخ ــه س ــانتره و کنجال کنس
ــی  ــم ارز 4200 تومان ــت ه ــارج کشــور وارد می شــود؛ دول خ
ــفانه  ــی متاس ــد ول ــرار می ده ــدگان ق ــار واردکنن را در اختی
ــه نســبت ســال گذشــته،  قیمــت  همیــن نهاده هــای دامــی ب
افزایــش چشــمگیر داشــته اســت؛ یعنــی کنجالــه ســویا کــه 
ــود، امــروز حداقــل  ــا 1700 تومــان ب ســال گذشــته 1600 ت
ــه  ــو ک ــت ج ــا قیم ــت؛ ی ــده اس ــان ش ــا 2700 توم 2600 ت
ــان  ــروز 1600 توم ــوده ام ــان ب ــا 800 توم ــال 700 ت پارس
ــوده امــروز 1600  ــان ب ــا 750 توم ــی کــه 700 ت اســت؛ ذرت

تومــان اســت.
وی گفــت: 50 درصــد خــوراک دام را کنســانتره تشــکیل 
می دهــد و 50 درصــد آن را »ُکلــش« کــه پســمانده برداشــت 
غــات اســت؛ امــروز هــر کیلــو کلــش کــه در ســال گذشــته 
400 تــا 450 تومــان بــوده بــه 800 تــا 900 تومــان رســیده 

یــا قیمــت یونجــه در ایــن فصــل بــه بیــش از 2600 تومــان 
رســیده؛ خــب طبیعــی اســت وقتــی 70 درصــد قیمــت تمــام 
شــده گوشــت بــه نهاده هــای دامــی و خــوراک آن ربــط دارد 
ــک  ــر، دارو و دامپزش ــه کارگ ــم هزین ــر ه ــد دیگ و 30 درص
ــی  ــی رود ول ــاال م ــت ب ــت گوش ــه، قیم ــش یافت ــت افزای اس
البتــه نــه بــه ایــن میــزان کــه قیمــت از 50 هــزار تومــان بــه 

120 هــزار تومــان برســد.

ــو  ــر کیل ــده ه ــام ش ــت تم ــان« قیم ــزار توم »70 ه
گوشــت/ دالالن گوشــت 4 برابــر دامــدار ســود 

نــد می بر
ــه  ــام شــده گوشــت اضاف ــه قیمــت تم ــا اشــاره ب ســلطانی ب
کــرد: قیمــت بزغالــه و بــره در اســتان های مختلــف بیــن 35 
تــا 42 هــزار تومــان اســت و بــا احتســاب 50 درصــد گوشــت 
هــر دام زنــده، قیمــت هــر کیلــو گوشــت بــرای دامــدار بیــش 
از 70 هــزار تومــان نخواهــد بــود ولــی چــه اتفاقــی می افتــد 
کــه همیــن گوشــت بــا قیمــت 120 هــزار تومــان بــه دســت 

ــد؟ ــده می رس ــرف کنن مص
وی افــزود: متاســفانه بیــن تولیدکننــده و مصرف کننــده 
حلقه هــای زیــادی وجــود دارد کــه هــر کــدام ســود می برنــد؛ 
یعنــی تولیدکننــده دام گاهــاً 10 درصــد ســود را هــم بــرای 
بیــش از 100 روزی کــه بــرای پــرورش دام زحمــت کشــیده 
ــا 50 درصــد  ــن واســطه ها 40 ت ــی ای ــش نمی شــود ول نصیب
ــد؛ بــه عبــارت دیگــر واســطه های بیــن مصــرف  ســود می برن
ــده دام، ســود  ــر تولیدکنن ــا 5 براب ــده 4 ت ــده و تولیدکنن کنن

می برنــد.
انتقــاد از انحــال ســازمان گوشــت و واگــذاری مجتمع هــای 
گوشــت بــه بخــش خصوصــی نااهــل/ شــبکه بــزرگ تعاونــی 

دامــداران معطــل مانــده
ایــران  اتحادیــه سراســری دامــداران  مدیرعامــل اســبق 
ــی، از  ــون اساس ــل 44 قان ــودن اص ــی ب ــه مترق ــاره ب ــا اش ب
برخــی واگذاری هــا بــه بخــش خصوصــی کــه اهلیــت الزم را 
نداشــته اند انتقــاد کــرد و اظهــار داشــت: زمانــی مــا ســازمان 
ــود ولــی  ــازار ب گوشــت کشــور داشــتیم کــه کارش تعدیــل ب
منحــل شــد؛ زمانــی مــا مجتمع هــای گوشــت در اســتان های 
ــدار  ــم دام ــه ه ــتیم ک ــارس داش ــتان ف ــل اس ــف مث مختل
گرفتــار دالل و واســطه نمی شــد و دامــش را بــه قیمــت 
خــوب می فروخــت و هــم گوشــت دام بــه راحتــی در اختیــار 
مــردم قــرار می گرفــت؛ خــب ایــن مجتمع هــا کجــا رفتنــد؟ 
ــع گوشــت  ــد، مجتم ــه ش ــه تک ــارس تک ــع گوشــت ف مجتم
زیــاران واگــذار شــد و ...؛ خــب اگــر قــرار بــود ایــن مجتمع هــا 

ــد. ــذار می ش ــش واگ ــه اهل ــد ب ــوند بای ــذار ش واگ
ــا در  ــت تعاونی ه ــر ظرفی ــرف دیگ ــه داد: از ط ــلطانی ادام س
ــور  ــر کش ــی در سراس ــش از 631 تعاون ــه بی ــش ک ــن بخ ای
اســت، ظرفیــت بزرگــی اســت کــه متاســفانه از ایــن ظرفیــت 
ــده؛ ایــن درحالــی  اســتفاده نشــده و ایــن شــبکه معطــل مان
ــهم  ــود س ــرار ب ــعه، ق ــون توس ــاس قان ــر اس ــه ب ــت ک اس
ــد  ــروز بعی ــی ام ــد ول ــد باش ــاد 20 درص ــا در اقتص تعاونی ه

ــد. ــد باش ــش از 6 درص ــهم بی ــن س ــم ای می دان
وی گفــت: بــه نظــر مــن بــا توجــه بــه منحــل شــدن 
و  ســاماندهی  نیازمنــد  دولتــی،  خدمات رســان های 
برنامه ریــزی بــرای اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود هســتیم؛ 
ــد، صــادرات و  ــداران، مســئولیت تولی ــه دام ــه اتحادی ــا ب مث
ــما  ــم ش ــه او بگویی ــل ب ــم و در مقاب ــت را بدهی واردات گوش
ــن مســئولیت، پاســخگو باشــید و در تمــام  ــال ای ــد در قب بای
ســال، بایــد گوشــت را مطابــق نیــاز، بــه بــازار عرضــه کنیــد؛ 

در ایــن بیــن اگــر ســودی از واردات یــا صــادرات گوشــت هــم 
ــرد. ــرار گی ــد ق ــت تولی ــد در خدم ــد، بیای ــل ش حاص

ــن  ــارج تامی ــور از خ ــت کش ــاز گوش ــد نی 10 درص
ــده  ــره وری دام، صادرکنن ــاء به ــا ارتق ــود/ ب می ش

ــد ــم ش ــت خواهی گوش
مدیرعامــل اســبق اتحادیــه سراســری دامــداران ایــران ادامــه 
داد: همــه ایــن مشــکات باعــث شــده تــا توجــه بــه بهــره وری 
نیــز کاهــش یابــد و امــروز بهــره وری دام هــای مــا از متوســط 
جهانــی پایین تــر اســت چراکــه در دنیــا متوســط وزن الشــه 
گوشــت دام ســبک، 22 کیلوگــرم اســت ولــی در ایــران حدود 
16 کیلوگــرم؛ البتــه مرکــز آمــار کــه کشــتارگاه های صنعتــی 
ــرم  ــط را 17.5 کیلوگ ــن وزن متوس ــد، ای ــی می کن را بررس
ــتارگاه های  ــه کش ــکی ک ــازمان دامپزش ــد و س ــام می کن اع
روســتایی را هــم رصــد می کنــد، 15.5 کیلوگــرم اعــام 

می کنــد.
وی اضافــه کــرد: شــما توجــه کنیــد مــا بیــش از 90 درصــد 
ــم و 10  ــن می کنی ــان تامی ــور خودم ــل را در کش ــاز داخ نی
ــر  ــی اگ ــم؛ یعن ــن می کنی ــور تامی ــارج کش ــد را از خ درص
ــن در  ــزار ت ــازار، 850 ه ــاز ب ــن نی ــزار ت ــرض 950 ه ــا ف ب
داخــل تولیــد می شــود، کــه بــا افزایــش بهــره وری دام از 16 
ــزان  ــه می ــه 22 کیلوگــرم، بیــش از 30 درصــد ب کیلوگــرم ب
ــر  ــا دیگ ــه تنه ــود و ن ــه می ش ــا اضاف ــت م ــدات گوش تولی
ــم  ــد ه ــازاد تولی ــه م ــم بلک ــه واردات گوشــت نداری ــازی ب نی

ــت. ــم داش خواهی

ــرده  ــل نک ــکل را ح ــت، مش ــر گوش ــر واردات اخی اگ
ــد ــای کار می لنگ ــک ج ــی ی یعن

وی گفــت: دولــت بــرای کنتــرل ایــن وضعیــت تــاش خودش 
را کــرده؛ یعنــی صــادرات دام را ممنــوع کــرد و در عیــن حــال 
ــه  ــش از کل واردات گوشــت در ســال گذشــته، گوشــت ب بی
کشــور وارد کــرد؛ البتــه در ایــن بیــن بایــد بــه ایــن نکتــه هــم 
توجــه داشــت کــه آیــا گوشــت بــه درســتی در بــازار عرضــه 
شــده؟ چراکــه اگــر نظــارت کافــی در بحــث عرضــه گوشــت 
در بــازار بــه درســتی وجــود داشــته باشــد و گوشــت در بــازار 
بــه دســت مصــرف کننــده واقعــی برســد، قطعــاً بایــد اثراتــش 
ــش از کل  ــا بی ــود م ــام می ش ــی اع ــه وقت ــم؛ چراک را ببینی
ــم، اگــر ایــن  ــه کشــور وارد کرده ای ســال گذشــته، گوشــت ب
مقــدار گوشــت وارداتــی نتوانــد بــازار را کنتــرل کنــد، یعنــی 
ــع  ــبکه توزی ــکالی در ش ــک اش ــد و ی ــای کار می لنگ ــک ج ی

وجــود دارد.
ــک موضــوع دیگــر هــم وجــود  ــی ی ــزود: از طرف ســلطانی اف
ــرد  ــل گوشــت وارد ک ــال از برزی ــیه حــدود 20 س دارد؛ روس
ــک ســنت هــم قیمــت گوشــت  ــن مــدت حتــی ی و طــی ای
ــا  ــور م ــاق در کش ــن اتف ــی ای ــرد؛ ول ــر نک ــی آن تغیی واردات
هــم افتــاده؟ اجــازه بدهیــد مثالــی بزنــم تــا ماجــرا روشــن تر 
ــا دالر 1000 تومانــی برنــج وارد  شــود؛ مــا زمانــی از هنــد، ب
ــا  ــج را ب ــان برن ــروز هم ــت 600 دالر؛ ام ــه قیم ــم ب می کردی
دالر 4200 تومانــی بــا قیمــت 1100 دالر وارد می کنیــم؛ 
ــه  ــت واردات ب ــه، 50 درخواس ــک دفع ــی ی ــب وقت ــرا؟ خ چ
هنــد ارســال می شــود و ایــن کشــور هــم بــا توجــه بــه اینکــه 
ــاال  ــه مــا موادغذایــی بدهــد، دســِت ب ــر نفــت، بایــد ب در براب
ــد  ــا نبای ــفانه م ــرد. متاس ــاال می ب ــت را ب ــرد و قیم را می گی
اجــازه دهیــم بــا رفتارمــان، طــرف مقابــل دچــار توهــم شــود 
ــاق در بحــث ســویا و  ــن اتف ــه ای ــرد؛ البت ــاال بب و قیمــت را ب

ــاد. ذرت هــم افت

دالالن گوشت ٤ برابر دامـدار سـود می برند
0 منبع : تسنیم

علت تناقض در آمار واردات دام زنده
ــن  ــود، گفت:برای ــی ش ــور م ــزار راس وارد کش ــه 50 ه هفت
اســاس تــا 5شــنبه شــب گذشــته،  حــدود 4 هــزار راس دام 

ــت. ــده اس ــور ش ــده وارد کش زن
ورناصــری خاطرنشــان کــرد: ایــن اقدامــات در  تنظیــم بــازار 
گوشــت و آرام شــدن شــرایط تاثیــر بســزایی دارد بــه طــوری 
کــه طــی ایــن مــدت کوتــاه قیمــت هرکیلوگــرم گوشــت در 

بــازار 10 هزارتومــان ارزان شــده اســت.
ــدادی  ــه تع ــت ک ــن اس ــه ای ــب توج ــه جال ــزود: نکت وی اف
ــای  ــه دام ه ــر ک ــای اخی ــی روزه ــا ط ــطه ه از دالالن و واس
وارداتــی بــرای کشــتار بــه کشــتارگاه فرســتاده شــده بودنــد، 
ــا ببینیــد واردات دام  ــه ایــن مراکــز مراجعــه مــی کردنــد ت ب

ــر. ــا خی ــت دارد ی واقعی

واردات دام زنــده بــا کامیــون و کشــتی نیــز در حــال 
انجــام اســت

ایــن مقــام مســئول دولتــی بــا بیــان اینکــه واردات دام زنده از 
طریــق کامیــون و کشــتی نیــز در حــال انجــام اســت، تصریــح 
کــرد: کامیــون هــا و کشــتی هــای حامــل دام هــای وارداتــی 
ــا  هــم در مســیر هســتند ضمــن اینکــه مــا در یــک پــارت ب

ــم کــرد  ــده وارد خواهی کشــتی حــدود 50 هــزار راس دام زن
کــه رقــم قابــل توجهــی اســت.

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار اســت واردات دام از 
ــی  ــت: 4000 راس دام ــز انجــام شــود، گف ــام نی ــرودگاه پی ف
کــه تاکنــون وارد شــده توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
وارد شــده اســت امــا طــی یکــی روز اخیــر بخــش خصوصــی 
ــرار اســت کــه  ــه ایــن حــوزه اســت و ق نیــز در حــال ورود ب

آنهــا نیــز اقــدام بــه واردات کننــد.
ــر از  ــف دیگ ــورهای مختل ــی و کش ــت: رومان ــری گف ورناص

ــتند. ــور هس ــه کش ــده ب ــادی واردات دام زن ــه مب جمل
ــاره  ــا اش ــور ب ــوردام کش ــتیبانی ام ــرکت پش ــل ش مدیرعام
ــه  ــت ب ــزود: واردات گوش ــز اف ــت نی ــه گوش ــه واردات الش ب
طــور مســتمر ادامــه دارد. بــه عنــوان مثــال روز پنــج شــنبه 
گذشــته حــدود 170 تــن واردات الشــه گوســفندی بــه کشــور 

انجــام شــده اســت.
وی ادامــه داد: ایــن واردات از اســترالیا و کشــورهای آســیای 
ــط  ــور متوس ــه ط ــه ب ــن اینک ــود. ضم ــی ش ــام م ــه انج میان
روزانــه حــدود 150 تــن گوشــت گــرم وارد کشــور مــی شــود.

ــا  گوشــت هــای دپــو  ــاره اینکــه آی ورناصــری همچنیــن درب

شــده در گمــرک متعلــق بــه شــرکت پشــتیبانی امــوردام 
اســت یــا بخــش خصوصــی؟، گفــت: ایــن محمولــه شــامل 
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــوط ب ــد و مرب ــای منجم ــت ه گوش

اســت کــه هــم اکنــون در بندرعبــاس اســت.
ــه را مســائل نقــل و انتقــال ارز و  وی مشــکات ایــن محمول
مــواردی از ایــن قبیــل عنــوان کــرد کــه در حــال رفــع اســت.
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رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور تاکیــد کــرد کــه برخــاف 
ــن کســانی  ــی بی ــچ تفاوت ــای مطــرح شــده هی برخــی ادعاه
ــدارد  ــود ن ــد، وج ــز وارد کنن ــت قرم ــد گوش ــه می خواهن ک
ــه صــورت ســامانه ای و سیســتماتیک  ــن فرآینــد ب و همــه ای

انجــام مــی شــود.
ــر  ــه گــزارش ایســنا، در پــی اظهــارات چنــد کارآفریــن برت ب
ــت و  ــر وجــود ران ــی ب ــی مبن ــده تلویزیون ــه زن ــک برنام در ی
ــن  ــور ای ــی پ ــز، علیرضــا رفیع فســاد در واردات گوشــت قرم
موضــوع را اینگونــه بــه ایســنا توضیــح داد: ایــن موضــوع را بــه 
ــا آن  ــال داده ام ت ــه و بهداشــتی خــود انتق ــاون قرنطین دو مع
را بــه دقــت بررســی کننــد چــرا ممکــن اســت یــک مســئله 
ماننــد واردات گوشــت قرمــز دارای جنبه هــای مختلفــی 
ــا  ــکی ت ــازمان دامپزش ــی از س ــای گوناگون ــد و بخش ه باش
ــه  ــن زمین ــاد کشــاورزی و دیگــر دســتگاه ها در ای وزارت جه

را درگیــر کنــد.
ــور  ــی مذک ــه تلویزیون ــان در برنام ــی مهمان ــزود:  برخ وی اف
ــن  ــاره ای ــد، درب ــی را مطــرح کردن ــان و ادعاهای ــی را بی نکات
نکتــه کــه میــزان و حجــم گوشــتی کــه در کشــور گرجســتان 
وجــود دارد حــدود 200 تــا 300 هــزار تــن اســت، امــا ایــن 
عــدد واقعیــت نــدارد و میــزان گوشــت در آن کشــور و تعــداد 

راس دامــی کــه کشــتار می شــود، مشــخص بــوده 
ــدارد  ــق ن ــت تطاب ــا واقعی ــا ب و قطع

گرجســتان  کــه  چــرا 
محــدودی  تــوان 
ــت  ــن گوش در تامی
بــرای  قرمــز 
ــی  ــای خارج بازاره

دارد.
ســازمان  رئیــس 
بــا  دامپزشــکی 

ــوز  ــه مج ــان اینک بی
ــان  ــه مهمان ــی ک فروش

آن  بــه  برنامــه  ایــن  در 
ــدارد،  ــد، صحــت ن اشــاره کردن

ــامانه  ــاس س ــر اس ــرد: ب ــار ک اظه

ــت  ــارت اس ــعه تج ــازمان توس ــه س ــل ب ــه متص ــی ک تجارت
واردات گوشــت قرمــز از مرحلــه نخســت تــا پایــان پیگیــری 
ــدارد  ــراد وجــود ن ــن اف ــی بی ــچ تفاوت ــن هی می شــود، بنابرای
کــه رانتــی در کار باشــد. هــر کســی در ســامانه ثبت ســفارش 
کنــد درخواســتش بــه دســتگاه هــای مختلــف بــرای پیگیــری 
ــه ســازمان دامپزشــکی و  ــوان ب ــی ت ــه م ارســال می شــود ک

ــرد. ــاره ک ... اش
رفیعــی پــور تاکیــد کــرد: در ســازمان دامپزشــکی تنهــا مــوارد 
قرنطینــه ای و بهداشــتی بررســی می شــود و اهلیــت تاجــر و 
ــی 4200  ــرخ دولت ــه ن ــه دالر را ب ــبب اینک ــه س ــازرگان ب ب
تومانــی دریافــت می کننــد، از ســوی معــاون بازرگانــی وزارت 
جهادکشــاورزی مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد، بنابرایــن 
گوشــت  واردات  فرآینــد  گفــت  قاطعیــت  بــا  می تــوان 
ــه  ــت ک ــن اس ــواه آن ای ــت و گ ــن اس ــفاف و روش ــز ش قرم
ــت  ــل گوش ــام برزی ــه ن ــور ب ــک کش ــا از ی ــته تنه در گذش
ــش از 42  ــه بی ــر ب ــال حاض ــا در ح ــد، ام ــز وارد می ش قرم
ــا  ــق ب ــد مطاب ــا رســیده اســت و هــر کســی بتوان کشــور دنی
ضوابــط بهداشــتی و بازرگانــی کشــور اقــدام بــه واردات کنــد 
از آن اســتقبال کــرده و مســلما بــا هیــچ محدودیتــی مواجــه 

نخواهــد شــد
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جایی که ریگی را در آسمان دستگیر می  کنند، دام چگونه قاچاق می شود؟

یــک عضــو کمیســیون اقتصــادی گفــت: 
بعضــی از اوقــات بــه مــا می گوینــد 
وزرات  و  مســئوالن  اســت  چگونــه 
در  را  ریگــی  می تواننــد  اطاعــات 
آســمان دســتگیر کننــد و هواپیمایــش 
را روی زمیــن بنشــانند امــا جلــوی 
کاالی قاچــاق و خــروج دام از کشــور را 

بگیرنــد.  نمی تواننــد 
در  الرگانــی  موســوی  ســیدناصر 
ــا،  ــگار سیاســی ایلن ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــور  ــه کش ــه بودج ــات الیح ــاره کلی درب
در ســال 98 و اینکــه الیحــه ارائــه شــده 
ــا واقعیــت امــروز جامعــه  چــه میــزان ب
در  متاســفانه  گفــت:  دارد،  تطبیــق 
بودجــه ســال  98 آن نــگاه ویــژه ای کــه 
ــرای معیشــت مــردم، اشــتغال و  بایــد ب
ــام  ــای مق ــه یکــی از دغدغه ه ــد ک تولی
معظــم رهبــری اســت و بارهــا هــم 
ــائل را  ــن مس ــئوالن ای ــه مس ــاب ب خط

ــت. ــده اس ــد، نش ــان کردن بی

نمی شــود  اوراق  فــروش  بــا 
کــرد اداره  را  کشــور 

نماینــده مــردم فاورجــان بــا بیــان 
از بندهــای  افزایــش بعضــی  این کــه 
آینــده  ســال  بودجــه  در  موجــود 
می دهــد  را  اجازه هایــی  دولــت  بــه 
کــه چنــدان نمی توانــد بــر شــرایط 

ــرد:  ــوان ک ــد، عن ــذار باش ــی تاثیرگ فعل
اجازه هایــی ماننــد فــروش 50 هــزار 
و  مشــارکت  اوراق  تومــان  میلیــارد 
ــته  ــودهای گذش ــید س ــت سررس پرداخ
کــه  شــاید بتوانــد جلــوی تــورم را بگیرد 
ــی در کار نیســت  ــه دلیــل آن کــه پول ب
امــا بــه دلیــل رکــود جــاری در کشــور، 

مشــکات را تشــدید خواهــد کــرد.
نمی شــود  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــارکت  ــا اوراق مش ــت را ب ــه دول همیش
ــال  ــاید در ح ــن کار ش ــم؛ ای اداره کنی
حاضــر یــک درمــان موقتــی باشــد امــا 
ــا را  ــل ها و دولت ه ــده نس ــا در آین قطع

ــرد. ــد ک ــکل خواه ــار مش دچ
ایــن عضــو کمیســیون اقتصــادی گفــت: 
فــروش اوراق مشــارکت از ســوی دولــت 
نقدینگــی را از دســت مــردم بیــرون 
مــی آورد امــا ایــن کار باعــث نمی شــود 
ــت  ــه حرک ــاد ب ــد و اقتص ــه تولی چرخ
دربیایــد بلکــه بلعکــس شــرایطی را 
ــال های  ــه در س ــی آورد ک ــود م ــه وج ب
ــته  ــدی داش ــروی ج ــل نی ــده تعدی آین

ــیم. باش
شــاید   97 ســال  در  داد:  ادامــه  وی 
مشــکات مــا مثــل ســال آینــده نباشــد 
ــای  ــل نیروه ــال تعدی ــن ح ــا ای ــا ب ام
ــی در ســطح کل کشــور داشــتیم  فراوان
ــروز یکســری از  ــه فقــط باعــث ب ــه ن ک
ــی شــده  معظــات و مشــکات اجتماع
اســت بلکــه روی تولیــدی مــا هــم 

ــت. ــته اس ــر گذاش تاثی

چــرخ تولیــد کشــور امــروز ُکنــد 
ــد ــت می کن حرک

ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی 
ــرو در  ــل نی ــه تعدی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب

ــه  ــا را ب ــتگی م ــترده وابس ــطح گس س
ــرد:  ــان ک ــد، بی ــتر می کن وارادات بیش
می شــود  باعــث  عمکلــرد  اینگونــه 
ــا  ــا 20 ت ــه گذشــته واردات م نســبت ب

ــد. ــدا کن ــش پی 30 افزای
در  مــا  زمانــی  کــرد:  تصریــح  وی 
ــتیم  ــه واردات نداش ــاز ب ــی نی حوزه های
و خودکفــا شــده بودیــم امــا بــا تعدیــل 
ــه،  ــان کشــور را گرفت نیــروی کــه گریب
چــرخ تولیــد کشــور کــه بایــد بــا تــوان 
80 رصــدی داشــته باشــد، امــروز ُکنــد 
امــر  کــه همیــن  حرکــت می کنــد 
وابســتگی مــا را بــه کشــورهای خارجــی 

بیشــتر می کنــد.
اقتصــادی  کمیســیون  عضــو  ایــن 
مجلــس درپاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر 
اینکــه ایــن روزهــا مــردم از گرانی هــای 
افســار گســیخته شــکایت می کننــد و از 
ــران درخواســت  ــم  ی مســئوالن و تصمی
ــد  ــا کنن ــرای آن ه ــری ب ــد فک می کنن
ــردم را  ــته م ــن خواس ــد ای ــه بای چگون
ــم  ــام معظ ــت: مق ــرد، گف ــی ک عملیات
رهبــری چندیــن مرتبــه بــه دولتمــردان 
توصیــه کردنــد کــه بایــد ایــن شــرایط 

ــود. ــرف ش ــات برط ــت و معظ مدیری
وی تاکیــد کــرد: معتقــدم ایــن توصیــه 
ــه مجلــس هــم  مقــام معظــم رهبــری ب
نظــارت  بایــد  مجلــس  برمی گــردد؛ 
جــدی بــر عمکلــرد دولت داشــته باشــد.

ــی  ــه داد: هنگام ــی ادام موســوی الرگان
برگــزار  غیرعلنــی  جلســه  کــه 
ــزارش  ــه دادن گ ــط ب ــم وزرا فق می کنی
ــس  ــوالمان از رئی ــد  س ــا می کنن اکتف
ــت  ــن اس ــه ای ــأت رئیس ــس و هی مجل
ــزار  ــه برگ ــی ک ــات غیرعلن ــه جلس ک
ایــن  در  کــه  مباحثــی  و  می شــود 

جلســات غیرعلنــی مطــرح می شــود 
ــیده؟ ــا رس ــه کج ب

ــی مــردم 300 تــا  ــام مصرف اق
400 درصــد افزایــش قیمــت پیــدا 

ــت ــرده اس ک
ــس  ــان در مجل ــردم فاورج ــده م نماین
ــر اینکــه  ــد ب ــا تاکی شــورای اســامی ب
مطــرح شــدن مشــکات و معظــات 
ــت:  ــار داش ــد، اظه دردی را دوا نمی کن
اینکــه در جلســات یکســری صحبت هــا 
ــی و  ــی جلســه درمان ــه قول ــان و ب را بی
ــکات  ــه مش ــم ک ــی کنی ــخن درمان س

ــود. ــل نمی ش ــردم ح م
بــه گفتــه وی در چندمــاه اخیــر بعضــی 
ــردم  ــی داخــل ســفره م ــام مصرف از اق
ــت  ــش قیم ــد افزای ــا 400 درص 300 ت
پیــدا کــرده اســت و زندگــی برای شــان 

ســخت شــده اســت.
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی 
خاطــر نشــان کــرد: مــردم شــاید تــا یک 
ــه نســبت  ــی ک ــه خاطــر  عرق ــی ب زمان
ــت و رهبــری  ــه  نظــام، کشــور و والی ب
ــا  ــد ام ــرج دهن ــه خ ــت ب ــد نجاب دارن
ــد  ــه نمی توانن ــد ک ــی می رس ــه جای ب

ــد. ــل کنن تحم
وی ادامــه داد: همیــن چند روز گذشــته 
نمــاز جمعــه بــودم بــرادر شــهیدی کــه 
محاســنش ســفید بــود عنــوان می کــرد 
ــت  ــته گوش ــه نتوانس ــت ک ــاه اس 4 م
تهیــه کنــد، این هــا  بــرای جامعــه 

ــرش نیســت. ــل پذی ــا قاب اســامی م
موســوی الرگانــی بــا بیــان اینکه شــرایط 
کشــور قابــل کنتــرل اســت، بیــان کــرد: 
ــه  ــت چگون ــد دول ــش می آی ــوال پی س
اجــازه داده اســت چندیــن مــاه دام مولــد 

از کشــور خــارج شــود؟
ــت  ــت قیم ــاروزی گف ــر کش وزی
چــوب  عــراق  در  گوشــت 

د ر می خــو
ــی  ــات غیرعلن ــه جلس ــاره ب ــا اش وی ب
مجلــس بــا دولــت گفــت: وزیــر محتــرم 
کشــاورزی در جلســات غیرعلنــی بســیار 
راحــت مطــرح می کنــد قیمــت گوشــت 
در عــراق و یــا درجاهــای دیگــر چــوب 
خــورده می شــود خــب ایــن خیلــی 
ــراق  ــه ع ــا وابســته ب ــد اســت مگــر م ب

و دیگــر کشــورها هســتیم .
موســوی الرگانــی گفــت: صــدا و ســیما 
گزارشــی را در یــک بخــش خبــری 
پخــش کــرد در رابطــه بــا خــروج دام از 
کشــور مســئولی عنــوان کــرد از اســتان 
ــود؛  ــی نمی ش ــی خارج ــچ دام ــم هی ق
ــد  ــال خری ــه دنب ــه ب ــانی ک ــا کس قطع
ــد  ــا می رون ــه آنج ــتند ب ــد هس دام مول
می گوینــد  صاحبان شــان  بــه  و 
ــاال  ــا  قیمــت ب هرچــه داشــته باشــی ب

می کنــم. خریــداری 
باعــث  کارهــا  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
ــادارت  ــی از ص ــک زمان ــا ی ــود م می ش
بــه واردات دام برســیم و ضربــه  دام 

ســنگین بخوریــم.
ــس  ــان در مجل ــردم فاورج ــده م نماین
بــر  تاکیــد  بــا  اســامی  شــورای 
اینکــه قاچــاق کاال بــه تولیدکننــده 
داخلــی ضربــه وارد می کنــد، گفــت: 
ــکات  ــور مش ــل کش ــده داخ تولیدکنن
ریــز و درشــتی دارد و بــرای اینکــه 
کســب و کاری شــروع کنــد بایــد وامــی 
از بانــک  بــا ســود  20 درصــد دریافــت 
ــردش 30  ــه دیرک ــا جریم ــه ب ــد ک کن
دیگــر  ســوی  از  می شــود؛  درصــد 

عــوارض  مالیــات بــر ارزش افــزوده 
اســت  مشــخص  می کنــد  پرداخــت 
ــه  ــاق کاال، او ضرب ــا واردات قاچ ــه ب ک

می خــورد.

مــردم می پرســند جایــی کــه 
ریگــی را در آســمان دســتگیر 
می کننــد، دام چگونــه قاچــاق 

د می شــو
وی خاطرنشــان کــرد: مدتــی هــم عکس 
ایــن قضیــه وجــود داشــت؛ زمانــی کــه 
ارز   قیمــت  و  داشــتیم  ارز  نوســانات 
ــاق کاال  ــود قاچ ــده ب ــر ش ــن براب چندی
ــی  ــد یعن ــام می ش ــرف انج ــن ط از ای
ــد  ــاز و اساســی مانن ــورد نی ــای م کااله
ــاق از  ــورت قاچ ــه ص ــرغ ب ــت و م گوش

ــد. ــارج می ش ــور خ کش
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوی الرگانی ب موس
نبایــد دولــت و حاکمیــت اجــازه چنیــن 
کاری دهنــد، بیــان کــرد: بعضــی از 
اوقــات بــه مــا می گوینــد چگونــه اســت 
مســئوالن و وزرات اطاعــات می تواننــد 
ریگــی در آســمان دســتگیر کنــد و 
هواپیمایــش را روی زمیــن بنشــانند امــا 
ــروج دام از  ــاق و خ ــوی کاالی قاچ جل
کشــور را نمی تواننــد بگیرنــد و حقیقتــا 

ــرای مــردم ســوال اســت.  ایــن ب
ایــن عضــو کمیســیون اقتصــادی ادامــه 
نیســت  قبــول  رفتارهــا   ایــن  داد: 
ــت  ــن اس ــس ای ــا از مجل ــت م درخواس
کــه بــه یکــی از مهمتریــن وظایــف 
ــن  ــر اجــرای قوانی ــه نظــارت ب خــود ک
ــور کــه بایــد و  ــون آنط ــت و تاکن اس
ــا  ــد ت ــه عمــل کن شــاید صــورت نگرفت
مشــکاتی کــه بــرای مــردم بــه وجــود 

ــود. ــرف ش ــده برط آم
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تورم نقطه به نقطه زراعت، باغداری و 
دامداری سنتی به7٠/٢ درصد رسید

شــاخص قیمــت تولیــد کننــده زراعــت، 
باغــداری و دامــداری ســنتی )برمبنــای 
پاییــز ســال  100=1390( در فصــل 
1397 برابــر بــا 426.0 بــوده اســت کــه 
ــل  ــال قب ــابه س ــل مش ــه فص ــبت ب نس
ــه نقطــه( 70.2 درصــد  ــورم نقطــه ب )ت

ــه اســت. ــش یافت افزای
شــاخص قیمــت تولیــد کننــده زراعــت، 
باغــداری و دامــداری ســنتی )برمبنــای 
100=1390( در فصــل پاییــز  ســال 
1397 برابــر بــا 426.0 بــوده اســت کــه 
ــل  ــال قب ــابه س ــل مش ــه فص ــبت ب نس
ــه نقطــه( 70.2 درصــد  ــورم نقطــه ب )ت
ــار  ــاخص چه ــت. ش ــه اس ــش یافت افزای
ــز  ــاری نی ــل ج ــه فص ــی ب ــل منته فص
ــل  ــال قب ــابه س ــه دوره مش ــبت ب نس
درصــد   41.6 ســاالنه(  تــورم  )نــرخ 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای

شاخص زراعت و باغداری
شــاخص »زراعــت و باغــداری« در فصل 
ــا 442.1  ــر ب ــال 1397 براب ــز  س پایی
ــابه  ــل مش ــه فص ــبت ب ــه نس ــت ک اس
ســال قبــل 75.8 درصــد افزایــش یافتــه 
ــل  ــار فص ــرات چه ــزان تغیی ــت. می اس
ــه  ــبت ب ــاری نس ــل ج ــه فص ــی ب منته
ــورم  ــرخ ت ــل )ن ــال قب ــابه س دوره مش
درصــد   47.2 معــادل  نیــز  ســاالنه( 

می باشــد. افزایــش 
شــاخص گــروه »غــات« در فصــل 
ــا 355.0  ــر ب ــال 1397 براب ــز  س پایی
ــابه  ــل مش ــه فص ــبت ب ــه نس ــت ک اس
ســال قبــل 25.3 درصــد افزایــش یافتــه 
ــل  ــار فص ــرات چه ــزان تغیی ــت. می اس
ــه  ــبت ب ــاری نس ــل ج ــه فص ــی ب منته
ــورم  ــرخ ت ــل )ن ــال قب ــابه س دوره مش
ســاالنه( نیــز برابــر بــا  8.6 درصــد 

ــد. ــی باش ــش م افزای

شــاخص گــروه »میــوه هــا و میــوه های 
آجیلــی« در فصــل پاییــز  ســال 1397 
برابــر بــا 530.9 اســت کــه نســبت بــه 
فصــل مشــابه ســال قبــل 121.4 درصد 
افزایــش یافتــه اســت. میــزان تغییــرات 
چهــار فصــل منتهــی بــه فصــل جــاری 
ــل  ــال قب ــابه س ــه دوره مش ــبت ب نس
)نــرخ تــورم ســاالنه( نیــز برابــر بــا 77.5 

درصــد افزایــش مــی باشــد.
شــاخص گــروه »ســبزیجات« در فصــل 
پاییــز  ســال 1397 برابــر بــا 366.3 
ــابه  ــل مش ــه فص ــبت ب ــه نس ــت ک اس
ســال قبــل 51.5 درصــد افزایــش یافتــه 
ــل  ــار فص ــرات چه ــزان تغیی ــت. می اس
ــه  ــبت ب ــاری نس ــل ج ــه فص ــی ب منته
ــورم  ــرخ ت ــل )ن ــال قب ــابه س دوره مش
ســاالنه( نیــز برابــر بــا 31.6 درصــد 

ــد. ــی باش ــش م افزای
شــاخص گــروه »موادخــام طبقــه بنــدی 
ــال 1397  ــز  س ــل پایی ــده« در فص نش
برابــر بــا 351.7 اســت کــه نســبت بــه 
فصــل مشــابه ســال قبــل 42.0 درصــد 
افزایــش یافتــه اســت. میــزان تغییــرات 
چهــار فصــل منتهــی بــه فصــل جــاری 
ــل  ــال قب ــابه س ــه دوره مش ــبت ب نس
)نــرخ تــورم ســاالنه( نیــز برابــر بــا 27.3 

درصــد افزایــش مــی باشــد.

شاخص دامداری سنتی
شــاخص »دامــداری ســنتی« در فصــل 
ــا 391.3  ــر ب ــال 1397 براب ــز  س پایی
ــابه  ــل مش ــه فص ــبت ب ــه نس ــت ک اس
ســال قبــل 57.8 درصــد افزایــش یافتــه 
ــل  ــار فص ــرات چه ــزان تغیی ــت. می اس
ــه  ــبت ب ــاری نس ــل ج ــه فص ــی ب منته
ــورم  ــرخ ت ــل )ن ــال قب ــابه س دوره مش
ــد  ــا  29.5 درص ــر ب ــز براب ــاالنه( نی س

ــد. ــی باش ــش م افزای

ــه  ــز و بزغال ــرورش ب شــاخص گــروه »پ
ــر  ــال 1397 براب ــز  س ــل پایی » در فص
بــه  نســبت  کــه  اســت   392.6 بــا 
فصــل مشــابه ســال قبــل 70.2 درصــد 
افزایــش یافتــه اســت. میــزان تغییــرات 
چهــار فصــل منتهــی بــه فصــل جــاری 
ــل  ــال قب ــابه س ــه دوره مش ــبت ب نس
)نــرخ تــورم ســاالنه( نیــز برابــر بــا 38.5 

ــد. ــی باش ــش م ــد افزای درص
شــاخص گــروه »پــرورش گاو و گوســاله 
ــز  ســال 1397  ســنتی« در فصــل پایی
برابــر بــا 385.5 اســت کــه نســبت 
ــد  ــال 60.4 درص ــابه س ــل مش ــه فص ب
افزایــش یافتــه اســت. میــزان تغییــرات 
چهــار فصــل منتهــی بــه فصــل جــاری 
ــل  ــال قب ــابه س ــه دوره مش ــبت ب نس
)نــرخ تــورم ســاالنه( نیــز برابــر بــا 31.0 

ــی باشــد. ــش م درصــد افزای
ــره« در  ــفند و ب ــروه »گوس ــاخص گ ش
ــل پاییــز  ســال 1397 برابــر بــا  فص
ــل  ــه فص ــبت ب ــه نس ــت ک 430.1 اس
درصــد   75.8 قبــل  ســال  مشــابه 
افزایــش یافتــه اســت. میــزان تغییــرات 
چهــار فصــل منتهــی بــه فصــل جــاری 
ــل  ــال قب ــابه س ــه دوره مش ــبت ب نس
)نــرخ تــورم ســاالنه( نیــز برابــر بــا 41.0 

ــد. ــی باش ــش م ــد افزای درص
محصــوالت  »ســایر  گــروه  شــاخص 
حیوانــی« در فصــل پاییــز  ســال 1397 
ــا 362.2 اســت کــه نســبت بــه  ــر ب براب
فصــل مشــابه ســال قبــل 35.9 درصــد 
افزایــش یافتــه اســت. میــزان تغییــرات 
چهــار فصــل منتهــی بــه فصــل جــاری 
ــل  ــال قب ــابه س ــه دوره مش ــبت ب نس
)نــرخ تــورم ســاالنه( نیــز برابــر بــا 15.6 

درصــد افزایــش مــی باشــد

0 منبع : ایلنا

هیچ کدام از متقاضیان واردات گوشت
 با هم فرقی ندارند

0 منبع : ایسنا
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بحرانی مهم تر از گوشت! واردات شیر ؟

رئیــس انجمــن صنفــی گاوداران ایــران مــی گویــد، 
اگــر مســئولین مربوطــه در وزارتخانه هــای مســئول 
ــه داد  ــه فکــر نباشــند و ب ــازار ب و ســتاد تنظیــم ب
صنعــت دامپــروری و دامــداری کشــور نرســند 
ــکات  ــا مش ــد، ب ــاح نکنن ــیر را اص ــت ش و قیم
بســیار خطرناکــی روبــه رو و دو مــاه دیگــر دچــار 

ــم شــد. ــود شــیر خواهی بحــران کمب
ایــن روزهــا خبرهــای امیدوارکننــده ای از صنعــت 
ــی  ــه گــوش نمی رســد. صنعت ــروری کشــور ب دامپ
ــراد  ــامت اف ــن س ــتقیم در تأمی ــر مس ــه تأثی ک
ــدون  ــود و ب ــی مه آل ــاال در فضای ــه دارد، ح جامع
ــرای  ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــیبی ق ــر، در سراش تدبی
درک ایــن وضعیــت، کافــی اســت بــه آمــاری کــه 
ــت،  ــده اس ــر ش ــار منتش ــز آم ــی در مرک ــه تازگ ب
نگاهــی داشــته باشــید. آمــار نشــان می دهــد، 
ــه فصــل مشــابه ســال  ــز امســال نســبت ب در پایی
ــش 20  ــا کاه ــز ب ــت قرم ــد گوش ــته، تولی گذش

ــت. ــده اس ــه ش ــدی مواج درص
ــج  ــی از نتای ــادی؛ یک ــاک اقتص ــزارش تابن ــه گ ب
ــه  ــت ب ــه گوش ــت عرض ــش، در اف ــن کاه ــخ ای تل
بــازار در مقابــل افزایــش تقاضــا بــوده کــه در کنــار 
ــر باعــث جهــش قیمــت گوشــت در  ــی دیگ عوامل
ــا در  ــت. ام ــده اس ــا ش ــی خانواده ه ــبد مصرف س
ایــن میــان، خبرهــای بدتــر از افــت تولیــد گوشــت 
هــم در میــان صحبت هــای متولیــان ایــن صنعــت 
ــه افزایــش  ــوان ب ــه می ت شــنیده می شــود؛ از جمل
ــه  ــر از هم ــنگین( و بدت ــبک و س ــاق دام )س قاچ

ــرد. ــد )گاو شــیری( اشــاره ک کشــتار دام مول
ــی  ــن صنف ــس انجم ــی رئی ــد مقدس ــید احم س
گاوداران ایــران معتقــد اســت کــه دامــدار در 
شــرایط بســیار ســخت اقتصــادی بــه ســر می بــرد 
و بــرای تأمیــن نقدینگــی الزم جهــت خریــد غــذا 
ــده  ــد ش ــروش دام مول ــه ف ــور ب ــرای دام، مجب ب

ــت. اس
ایــن فعــال صنعــت دامپــروری و دامــداری کشــور 
ــادی  ــاک اقتص ــگار تابن ــا خبرن ــو ب ــت وگ در گف
اظهــار داشــت: امســال وقتــی قیمــت شــیر خــام به 
2000 تومــان تعییــن شــد، صنایــع لبنــی مدعــی 
ــم،  ــد داری ــود تولی ــن کمب ــدند روزی 3000 ت ش
ــن شــیرخام.  ــون ت یعنــی در ســال حــدود 2 میلی
ایــن در حالــی اســت کــه امســال تولیــد شــیرخام 
ــد  ــه 5.7 درص ــت، بلک ــده اس ــم نش ــا ک ــه تنه ن
ــی نکتــه اساســی  هــم رشــد تولیــد داشــته ایم، ول
ــده  ــا ش ــدی، جابج ــیرخام تولی ــه ش ــت ک اینجاس
اســت. یعنــی قبــًا کارخانه هــای لبنــی، شــیر 
خــام را از گاودار می خریدنــد و بــه کارخانــه تولیــد 
ــک  ــزدی شیرخش ــد و کارم ــک می دادن ــیر خش ش
را در انبارهــای خــود ذخیــره می کردنــد. ولــی 
ــه تولیــد شیرخشــک  ــا کارخان اآلن رابطــه گاودار ب

مســتقیم شــده اســت.

ــث  ــاق باع ــن اتف ــه ای ــت ک ــد اس ــی معتق مقدس
تحریــک بــازار شــد و همچنیــن بــه دلیل نوســانات 
ــادرات  ــه ص ــی ازجمل ــادرات غیرنفت ــرخ ارز، ص ن
ــه  ــه ای ک ــه گون ــرد. ب ــدا ک ــق پی شیرخشــک، رون
در ســه چهــار مــاه اول ســال، حــدود 30 میلیــون 
ــیار  ــت بس ــا کیفی ــک ب ــیر خش ــادرات ش دالر ص
ــن  ــوزده کشــور داشــتیم. بازارهــای ای ــه ن ــی ب عال
کشــورها بــا تــاش بســیار بــه دســت آمــده بــود، 
ــای  ــت صــادرات، بازاره ــا ممنوعی ــاره ب ــی یک ب ول

ــم. ــت دادی ــی را از دس جهان

ــه  ــان اینک ــا بی ــو ب ــت وگ ــه گف ــی در ادام مقدس
ــزار  ــق دو اب ــی در کشــور از طری ــای لبن کارخانه ه
ــای  ــواره گاودار، کارخانه ه ــره، هم شیرخشــک و ک
مدیریــت  را  دولــت  همچنیــن  و  شیرخشــک 
می کردنــد، اظهــار داشــت: امــا رونــد تولیــد 
کــه  شــد  باعــث  آن،  صــادرات  و  شیرخشــک 
کارخانه هــای لبنــی احســاس خطــر کــرده و فکــر 
ــی خــود را از دســت  ــای کنترل ــه ابزاره ــد ک کردن
ــی  ــا الب ــی ب ــای لبن ــن، کارخانه ه ــد؛ بنابرای داده ان
ــا وزارت صمــت از اول شــهریورماه  ــوی ب ــی ق خیل
97، صــادرات شیرخشــک و حتــی پــودر آب پنیر را 

ــد. ــوع کردن ــم ممن ه

همچنیــن نکتــه جالــب اینجاســت کــه وزارت 
صمــت صــادرات کــره را هــم ممنــوع کــرد، ولــی 
ــه  ــدود ب ــت را مح ــن ممنوعی ــود ای ــه خ در اباغی
وزن بــاالی 500 گــرم تعییــن کــرد. ایــن در حالــی 
اســت کــه هم زمــان بــا ممنوعیــت صــادرات 
کــره، کارتن هایــی بــا وزن 25 کیلوگــرم کــره 
بــا ارز 4200 کشــور وارد می شــود و درنهایــت 
ــی  ــا 100 گرم ــی ی ــته بندی های 50 گرم ــه بس ب
تبدیــل و از کشــور صــادر می کردنــد. یعنــی بــا ارز 
دولتــی وارد و بــا ارز آزاد صــادر می شــود. همچنین 
ــره  ــک و ک ــای شیرخش ــه اهرم ه ــای ک کارخانه ه
ــت واردات  ــد، درخواس ــه می دیدن ــت  رفت را از دس
25 هــزار تــن شیرخشــک بــا ارز دولتــی بــه کشــور 
ــا مقاومــت  را از وزارت صمــت داشــتند؛ هرچنــد ب
ــورد  ــت م ــن درخواس ــاورزی، ای ــاد کش ــر جه وزی
قبــول هیــأت وزیــران و شــورای اقتصــادی دولــت 
ــس در نتیجــه اهــرم شیرخشــک  ــت. پ ــرار نگرف ق
ــه  ــاال ب ــد و ح ــه ش ــای گرفت ــت کارخانه ه از دس
ســراغ اهــرم کــره رفته انــد تــا بتواننــد دوبــاره بــه 
گاودار فشــار وارد کننــد و نــرخ خریــد شــیرخام را 

ــد. پاییــن بیاورن

هــم اکنــون کارخانه هــا بــه بهانــه حمایــت از 
مصرف کننــده و کنتــرل بــازار، کــره وارد می کننــد. 
ــوع  ــد داخــل ممن ــره تولی ــه صــادرات ک درحالی ک

ــه  ــای به جــای مصــرف خام ــن کارخانه ه اســت. ای
ــه  ــروع ب ــوالت، ش ــد محص ــی در تولی ــازه داخل ت
ــد  ــی در تولی ــا ارز 4200 تومان ــره ب ــتفاده از ک اس
ــر  ــن کار ازنظ ــد. ای ــود کردن ــی خ ــوالت لبن محص
اقتصــادی توجیــه نــدارد، زیــرا هــر یک دهــم 
ــذاری  ــان نرخ گ ــل را 20 توم ــد داخ ــی تولی چرب
کرده انــد، ولــی هــر یک دهــم چربــی )کــره( 
ــت.  ــان اس ــه 35 توم ــی، ب ــا ارز دولت ــی را ب واردات
ایــن ضرب المثــل  ایــن کار کارخانه هــا، گــواه 
هســت کــه »مــرغ همســایه غــازه؟!« ایــن در 
حالــی اســت کــه دبیــر ســتاد تنظیــم بــازار ســؤال 
ــت؟  ــادی اس ــق اقتص ــه منط ــن چ ــه ای ــد ک کردن
ــا ایــن کار ضــرر نمی کنــد  ــه ب پاســخ دادم: کارخان
ــه  ــرا درنهایــت ب بلکــه ســرمایه گذاری می کنــد. زی
دنبــال ایــن اســت کــه قیمــت مــاده اولیــه تولیــد 
محصــول یعنــی شــیر خــام را کاهــش دهــد و بــه 
ــدار  ــه دام ــرد و در نتیج ــود بخ ــواه خ ــرخ دلخ ن

ــود. ــتری ش ــکات بیش ــار مش دچ

ــای  ــه  ج ــی ب ــای لبن ــاال کارخانه ه ــه ح درنتیج
مصــرف خامــه در تولیــدات، از کــره وارداتــی 
ــل  ــد داخ ــه تولی ــت خام ــد. قیم ــتفاده می کنن اس
ــروز  ــود، ام ــان ب ــک درصــد( کــه 280 توم )هــر ی
بــه 205 تومــان کاهــش پیــدا کــرده و در نتیجــه 
قیمــت هــر کیلــو شــیر خشــک هــم کــه 18900 
ــیده  ــان رس ــه 16000 توم ــروز ب ــود ام ــان ب توم
ایــن شــرایط بزرگ تریــن کارخانــه  اســت. در 
ــن  ــود روزی 1200 ت ــی ب ــه مدع ــور ک ــی کش لبن
شــیر کمبــود دارم و درخواســت مجــوز واردات 
شــیر خشــک را داشــت، اآلن روزی 500 تــن 
خــودش  و  می کنــد  کشــور خشــک  در  شــیر 
تبدیــل بــه فروشــنده شیرخشــک در کشــور شــده 
ــت و  ــال مدیری ــه دنب ــن کار ب ــا ای ــرا ب ــت. زی اس
کاهــش نــرخ شیرخشــک بــه مــرز 16000 تومــان 
اســت. در پاســخ بــه ایــن کــه نتیجــه ایــن مســیر 
کارخانه هــای چــه خواهــد بــود بایــد گفــت: وقتــی 
ــک،  ــه شیرخش ــدی در کارخان ــه تولی ــت خام قیم
بــه 205 برســد و پــس ازآن بهــای شیرخشــک 
هــم بــه 16000 تومــان کاهــش پیــدا کنــد، 
شــاهد افــت نــرخ شــیرخام از رقــم مصــوب 2000 
ــه در  ــود. ک ــم ب ــان خواهی ــه 1800 توم ــان ب توم
ــان  ــان و خراس ــتان های اصفه ــر در اس ــال حاض ح
ــور  ــیرخام در کش ــد ش ــب تولی ــه قط ــوی ک رض
هســتند، شــاهد نــرخ 1800 تومانــی بــرای خریــد 
ــرایط  ــه در ش ــداری ک ــتیم و دام ــام هس ــیر خ ش
ــان  ــیر را 2300 توم ــده ش ــای تمام ش ــی، به فعل
نــرخ  بــا  می تــوان  چگونــه  می کنــد،  بــرآورد 

ــد؟ ــه ده ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــان ب 1800 توم

تأمیــن  بحــران  بــا  حاضــر  حــال  در  دامــدار 
ــه  ــتی ها ب ــرا کش ــت، زی ــی روبروس ــای دام نهاده ه
بنــادر رســیده و بــار موجــود اســت، ولــی مشــکل 
ــن  ــا ای ــن روزه ــد در ای ــم، هرچن ــال ارز داری انتق
مشــکل تــا حــدودی برطــرف شــده اســت، حــدود 
یــک ماهــی کــه مشــکل انتقــال ارز وجــود داشــت، 
ــداری  ــت دام ــد صنع ــد تولی ــی در رون ــر منف تأثی

ــت. گذاش

ســویای وارداتــی کــه دولــت 2450 تومــان تعییــن 
کــرده اســت تــا 3500 تومــان هــم افزایــش داشــته 
ــورت  ــم به ص ــد آن ه ــدار می رس ــت دام ــه دس و ب
ــیر  ــدار ش ــه دام ــت ک ــی اس ــن در حال ــدی. ای نق
ــاه  ــد و دو م ــا می فروش ــه کارخانه ه ــدی را ب تولی
ــد.  ــیرخام باش ــول ش ــز پ ــر واری ــد منتظ ــد بای بع
ایــن در حالــی اســت ماشــین تولیــد دامــدار، 
ــدار  ــد دام ــت و نمی توان ــده )گاو( اس ــین زن ماش
ــت  ــول بدس ــا پ ــد ت ــوش کن ــین را خام ــن ماش ای
آورد. درنتیجــه گاودار بیچــاره مجبــور می شــود 
ــیری(  ــد )گاو ش ــی، گاو مول ــل باطن ــم می علی رغ
ــه  ــد ب ــد می کن ــو شــیر در روز تولی را کــه 25 کیل
ــر ده گاو، دو گاو  ــًا از ه ــتند، مث ــتارگاه بفرس کش
ــن  ــول ای ــا پ ــد ب ــا بتوان ــد ت ــه کشــتارگاه بده را ب
ــرد.  ــا بخ ــه دام ه ــرای بقی ــران ب ــذای گ ــا، غ دام ه
توجــه بــه اینکــه نکتــه ضــروری اســت کــه بدانیــم 

کشــورمان در ایــن ســال ها توانســته اســت در کنــار 
کشــور کانــادا، ســرانه تولیــد گاوهــای شــیری را بــه 
ــس از  ــرم برســاند و پ ــن و 200 کیلوگ ــم 10 ت رق
آمریــکا جایــگاه دوم را کســب کنــد؛ هرچنــد بایــد 
ــه  ــران ب ــن ای ــه در ای ــه گاوی ک ــت ک ــه داش توج
ــه  ــق ب ــد رســیده اســت، متعل ــن ســطح از تولی ای
ــور  ــن گاو در کش ــد ای ــرانه تولی ــوده و س ــد ب هلن
ــه  ــت؛ درنتیج ــرم اس ــن و 800 کیلوگ ــد، 9 ت هلن
نشــان می دهــد کــه توجــه بــه ایــن صنعــت 

بســیار مهــم اســت.

مقدســی در ادامــه بیــان کــرد: شــما ببینیــد 
ــی  ــیر کاهش ــام را در مس ــیر خ ــت ش ــی قیم وقت
ــدت  ــم طوالنی م ــا را ه ــد و پرداخت ه ــرار داده ان ق
از طرفــی هــم  و  مــاه( کرده انــد  از 2  )بیــش 
هزینه هــای دامــدار روزبــه روز رو بــه افزایــش 
ــنده  ــود و فروش ــر می ش ــا گران ت ــت و نهاده ه اس
ــورت  ــل به ص ــل از تحوی ــول را قب ــم پ ــا ه نهاده ه
گاودار  خــب  می کنــد،  درخواســت  نقــدی 
ــم  ــد را ه ــد تولی ــدارد و نمی توان ــم ن ــی ه نقدینگ
متوقــف کنــد، پــس ناچــار می شــود گاو شــیری را 

ــد ــذف کن ــود ح ــد خ ــط تولی ــه خ از چرخ
ــش  ــور کاه ــرواری کش ــر پ ــه ن ــاله پای ــد گوس ولی
پیــدا می کنــد. )هــم گاو مــادر از ایــن چرخــه 
و  تولیــدی(  گوســاله  هــم  و  می شــود  حــذف 
ــم  ــیر خواهی ــد ش ــش تولی ــاهد کاه ــن ش همچنی
ــگ  ــد، زن ــن رون ــا ای ــود. مقدســی تأکیــد کــرد ب ب
خطــر کاهــش تولیــد شــیر و گوشــت در کشــور بــه 

ــت. ــده اس ــدا درآم ص

ــازار گوشــت داغ شــده و معضــل قاچــاق  ــروز ب ام
ــان  ــی بابی ــد. مقدس ــداد می کن ــور بی دام در کش
اینکــه امــروز خــارج از مرزهــای کشــور، هــر 
ــن  ــده ســبک و ســنگین، بی ــو گوشــت دام زن کیل
ــت:  ــار داش ــود، اظه ــه می ش ــا 7 دالر فروخت 5 ت
امــروز وقتــی نــرخ شــیر تولیــدی دامــدار کاهــش 
ــی رود و  ــر م ــم باالت ــش ه ــرده و هزینه های پیداک
ــاد  ــر زی ــا تأخی ــم ب ــده را ه ــیر فروخته ش ــول ش پ
ــن  ــس از فروخت ــد، پ ــت می کن ــه دریاف از کارخان
ــروش  ــراغ ف ــه س ــود ب ــار می ش ــتی، ناچ دام گوش

ــرود. ــود ب ــد خ دام مول

در حــال حاضــر اســتان اصفهــان به عنــوان قطــب 
ــه 3500  ــد روزان ــا تولی ــور ب ــیر در کش ــد ش تولی
ــا  تــن شــیر خــام می باشــد و پــس  از آن تهــران ب

ــه دوم را دارد. ــن شــیر رتب 3000 ت

ــروع  ــان ش ــران اآلن از اصفه ــرایط، بح ــن ش در ای
ــده اســت و  ــاره بُری ــرا گاودار بیچ ــده اســت، زی ش
ناچــارا علی رغــم میــل باطنــی اش، گاوهــای مولــد 
اندکــی  بلکــه  تــا  را می فروشــد  )گاو شــیری( 

ــد. ــته باش ــی داش نقدینگ

وی بابیــان اینکــه سیســتم های کنترلــی و نظارتــی 
مــا ضعیــف اســت، اظهــار داشــت: نهادهــای 
در چرخــه  درنهایــت  دولتــی  ارز  بــا  وارداتــی 
ــدار  ــت دام ــه دس ــر ب ــای گران ت ــا نرخ ه ــی ب دالل
می رســد. بایــد بررســی و مشــخص شــود شــرکتی 
ــن  ــا ارز دولتــی نهــاده وارد کــرده اســت، ای کــه ب
نهــاده را بــه چــه کســانی داده اســت؟ اگــر برخــی 
ــس  ــود دارد، پ ــال ارز وج ــکل انتق ــد مش می گوین
چگونــه در بــازار بــا نــرخ گران تــر موجــوده؟ 
ــا نرخ هــای گــران  تولیدکننــده ناچــار بــه خریــد ب
ــا  ــرم ت ــد نمی خ ــد بگوی ــه نمی توان ــت. چراک اس
ــین  ــک ماش ــد ی ــین تولی ــرا ماش ــود، زی ارزان ش
زنــده اســت و در صــورت عــدم تأمیــن غــذا، از بین 
خواهــد رفــت. پــس ناچــار بــه خریــد بــا نرخ هــای 
باالتــر اســت. و متأســفانه از ایــن ضعــف صنعــت و 
مدیریــت، دالالن بســیار منتفــع می شــوند و ســود 

ــد. ــب می زنن ــه جی ــی ب خوب

مقدســی در ادامــه دوبــاره تأکیــد کــرد کــه اعــام 
ــه در  ــئولین مربوط ــر مس ــه اگ ــم ک ــر می کنی خط
وزارتخانه هــای مســئول و ســتاد تنظیــم بــازار 

0 منبع : تابناک
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بــه فکــر نباشــند و بــه داد صنعــت 
ــند  ــور نرس ــداری کش ــروری و دام دام پ
ــا  ــد، ب ــاح نکنن ــیر را اص ــت ش و قیم
ــه رو  ــی روب ــیار خطرناک ــکات بس مش
ــار  ــر دچ ــاه دیگ ــد و دو م ــم ش خواهی
ــد.  ــم ش ــیر خواهی ــود ش ــران کمب بح
دوبــاره بایــد ارز تخصیــص بدیــم بــرای 

ــور... . ــه کش ــات ب واردات لبنی

ــع  ــه توزی ــاد از چرخ ــا انتق ــی ب مقدس
نهادهــای وارداتــی بــا ارز دولتــی اظهــار 
ــه گفتــه یکــی از نماینــدگان  داشــت: ب
ــت 14  ــر دول ــال حاض ــس، در ح مجل
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ــت  ــا من ــم ب ــد، آن ه ــدار می ده ــه دام ب
زیــاد. درحالی کــه به درســتی و از کانــال 
ــد.  ــدار نمی رس ــت دام ــه دس ــح ب صحی
خــب ایــن ســه قلــم را هــم بــه دامــدار 
ندهیــد بگذاریــد بــا ارز آزاد وارد شــود و 
دامــدار هــم بــا ارز آزاد شــیر را بفروشــد.

ــر  ــم ت ــی مه ــه بحران هشــدار نســبت ب
ــرای  ــا ب ــی و واردات گوشــت؛ آی از گران
تأمیــن شــیر هــم بایــد بــه فکــر واردات 

باشــیم؟

ــی، اآلن  ــد مقدس ــید احم ــه س ــه گفت ب
بــازار  دامــی  نهاده هــای  نرخ هــای 
ــرخ  ــه ن ــال ک ــاه امس ــه آذرم ــبت ب نس
بــا  شــد،  تعییــن  شــیرخام  جدیــد 
ــرو شــده اســت ولــی نــرخ  افزایــش روب
حتــی  و  نداشــته  تغییــری  مصــوب 
کمتــر هــم شــده اســت. برخــی از ایــن 
ــد از: ــا تغییــر قیمــت عبارت ان نهادهــا ب

ــرخ  ــا ن ــی ب ــا ارز دولت ــی ب ــویا واردات س
2300 تعییــن شــد ولــی در ادامــه 
ــان  ــه 2450 توم ــم را ب ــن رق ــت ای دول
افزایــش داد، هرچنــد همیــن ســویا 
امــروز  دامــدار،  بــه دســت  دولتــی 
می رســد.  تومــان   3500 نــرخ  بــه 
ــا ارز دولتــی  ــی ب همچنیــن ذرت واردات
1200 تومــان بــود کــه دوبــاره بــه رقــم 
1350 تومــان افزایــش داشــته ولــی 
همیــن ذرت وارداتــی بــه دســت دامــدار 
ــو  ــد. ج ــان می رس ــرخ 1800 توم ــا ن ب
ــان  ــی، 1250 توم ــا ارز دولت ــی ب واردات
بــود کــه بــه رقــم 1350 تومــان رســید، 
ــش  ــا افزای ــز ب ــورد نی ــن م ــد ای هرچن
ــت  ــه دس ــان ب ــی 1700 توم ــرخ یعن ن
ــزا 1700  ــه کل ــدار می رســد. کنجال دام
ــرخ 2750 تومــان  ــا ن ــی آذرمــاه ب تومان
ــز از 2100  ــه نی ــت و یونج ــیده اس رس
داشــته  افزایــش  تومــان   2500 بــه 
اســت. مقدســی در ادامــه تأکیــد کــرد، 
ــدی  ــرخ نق ــا ن ــا ب ــن نهاده ــد ای خری
اســت و حــال آنکــه پــول شــیرخام 
فروختــه شــده بــا کارخانه هــای، بــا 
دو مــاه تأخیــر بدســت گاودار می رســد 
ــن  ــوب، فروخت ــرخ معی ــه چ ــه نتیج ک
ــرای تأمیــن نقدینگــی الزم  ــد ب دام مول
جهــت خریــد غــذا بــرای دام می باشــد.

وی در پایــان پیشــنهاد داد کــذه دولــت 
ــاره صــادرات شیرخشــک آزاد کنــد  دوب
ــدار  ــی دام ــد و نقدینگ ــه تولی ــا چرخ ت
فعــال شــود همچنیــن ارز کــره وارداتــی 
ــت  ــد اس ــی معتق ــود. مقدس ــذف ش ح
اگــر دولــت محتــرم، مشــکات صنعــت 
شــیر را حــل کنــد، درنتیجــه بــه دنبــال 
آن، مشــکات تولیــد گوشــت و عرضــه 
آن هــم حــل خواهــد شــد. زیــرا در 
ــه،  ــبت و بهین ــادی مناس ــرایط اقتص ش
واحدهــای  همیــن  در  نــر  گوســاله 
دامــداری بــه وزن مناســب بــرای عرضــه 
ــه  ــور ب ــدار مجب ــد و دام ــازار می رس ب
نخواهــد  بــا وزن کمتــر آن  فــروش 
ــت  ــد گوش ــش تولی ــاهد افزای ــود و ش ب

ــود. ــم ب خواهی

و  دامپــروری  صنعــت  فعــال  ایــن 
دامــداری کشــور در گفــت وگــو بــا 
اظهــار  اقتصــادی  تابنــاک  خبرنــگار 
ــیر  ــت ش ــی قیم ــال وقت ــت: امس داش
ــد،  ــن ش ــان تعیی ــه 2000 توم ــام ب خ
صنایــع لبنــی مدعــی شــدند روزی 
داریــم،  تولیــد  کمبــود  تــن   3000
میلیــون   2 ســال حــدود  در  یعنــی 
ــت  ــی اس ــن در حال ــیرخام. ای ــن ش ت
ــا  ــه تنه ــد شــیرخام ن ــه امســال تولی ک
ــد  ــه 5.7 درص ــت، بلک ــده اس ــم نش ک
هــم رشــد تولیــد داشــته ایم، ولــی 
نکتــه اساســی اینجاســت کــه شــیرخام 
ــی  ــت. یعن ــده اس ــا ش ــدی، جابج تولی
ــام  ــیر خ ــی، ش ــای لبن ــًا کارخانه ه قب
ــه  ــه کارخان ــد و ب را از گاودار می خریدن
و  می دادنــد  خشــک  شــیر  تولیــد 
ــای  ــک را در انباره ــزدی شیرخش کارم
خــود ذخیــره می کردنــد. ولــی اآلن 
تولیــد  کارخانــه  بــا  گاودار  رابطــه 

اســت.  شــده  مســتقیم  شیرخشــک 
مقدســی معتقــد اســت کــه ایــن اتفــاق 
ــازار شــد و همچنیــن  باعــث تحریــک ب
ــرخ ارز، صــادرات  ــه دلیــل نوســانات ن ب
غیرنفتــی ازجملــه صادرات شیرخشــک، 
ــه ای کــه در  ــه گون ــدا کــرد. ب ــق پی رون
ــاه اول ســال، حــدود 30  ــار م ســه چه
میلیــون دالر صــادرات شــیر خشــک بــا 
کیفیــت بســیار عالــی بــه نــوزده کشــور 
ــا  ــورها ب ــن کش ــای ای ــتیم. بازاره داش
ــود،  ــده ب ــت آم ــه دس ــیار ب ــاش بس ت
ــا ممنوعیــت صــادرات،  ــاره ب ــی یک ب ول
ــم. ــت دادی ــی را از دس ــای جهان بازاره

مقدســی در ادامــه گفــت وگــو بــا 
بیــان اینکــه کارخانه هــای لبنــی در 
ــک  ــزار شیرخش ــق دو اب ــور از طری کش
و کــره، همــواره گاودار، کارخانه هــای 
را  دولــت  همچنیــن  و  شیرخشــک 
مدیریــت می کردنــد، اظهــار داشــت: 
امــا رونــد تولیــد شیرخشــک و صــادرات 
آن، باعــث شــد کــه کارخانه هــای لبنــی 
ــد  ــر کردن ــرده و فک ــر ک ــاس خط احس
از  را  خــود  کنترلــی  ابزارهــای  کــه 
دســت داده انــد؛ بنابرایــن، کارخانه هــای 
ــا وزارت  ــا البــی خیلــی قــوی ب لبنــی ب
صمــت از اول شــهریورماه 97، صــادرات 
ــر را  ــودر آب پنی ــی پ ــک و حت شیرخش

ــد. ــوع کردن ــم ممن ه

اینجاســت  جالــب  نکتــه  همچنیــن 
کــه وزارت صمــت صــادرات کــره را 
ــه  ــی در اباغی ــرد، ول ــوع ک ــم ممن ه
ــه  ــدود ب ــت را مح ــن ممنوعی ــود ای خ
وزن بــاالی 500 گــرم تعییــن کــرد. 
ایــن در حالــی اســت کــه هم زمــان 
کــره،  صــادرات  ممنوعیــت  بــا 
کارتن هایــی بــا وزن 25 کیلوگــرم کــره 
بــا ارز 4200 کشــور وارد می شــود و 
 50 بســته بندی های  بــه  درنهایــت 
گرمــی یــا 100 گرمــی تبدیــل و از 
کشــور صــادر می کردنــد. یعنــی بــا 
ارز آزاد صــادر  بــا  ارز دولتــی وارد و 
کارخانه هــای  همچنیــن  می شــود. 
کــه اهرم هــای شیرخشــک و کــره را 
ــد، درخواســت  ــه می دیدن از دســت  رفت
واردات 25 هــزار تــن شیرخشــک بــا ارز 
ــت  ــور را از وزارت صم ــه کش ــی ب دولت
ــر  ــت وزی ــا مقاوم ــد ب ــتند؛ هرچن داش
ایــن درخواســت  جهــاد کشــاورزی، 
ــران و شــورای  مــورد قبــول هیــأت وزی
ــس  ــت. پ ــرار نگرف ــت ق ــادی دول اقتص
ــرم شیرخشــک از دســت  در نتیجــه اه
ــه  ــاال ب ــد و ح ــه ش ــای گرفت کارخانه ه
ــا بتواننــد  ــد ت ســراغ اهــرم کــره رفته ان
ــد و  ــار وارد کنن ــه گاودار فش ــاره ب دوب
نــرخ خریــد شــیرخام را پاییــن بیاورنــد.

بهانــه  بــه  کارخانه هــا  اکنــون  هــم 
کنتــرل  و  مصرف کننــده  از  حمایــت 
ــه  ــد. درحالی ک ــره وارد می کنن ــازار، ک ب
ــوع  ــل ممن ــد داخ ــره تولی ــادرات ک ص
به جــای  کارخانه هــای  ایــن  اســت. 
ــد  ــی در تولی ــازه داخل ــه ت مصــرف خام
از  اســتفاده  بــه  محصــوالت، شــروع 
ــد  ــی در تولی ــا ارز 4200 تومان ــره ب ک
ــن  ــد. ای ــود کردن ــی خ ــوالت لبن محص
کار ازنظــر اقتصــادی توجیــه نــدارد، 
تولیــد  چربــی  یک دهــم  هــر  زیــرا 
نرخ گــذاری  تومــان   20 را  داخــل 
ــی  ــم چرب ــر یک ده ــی ه ــد، ول کرده ان
ــه  ــی، ب ــا ارز دولت ــی را ب ــره( واردات )ک
35 تومــان اســت. ایــن کار کارخانه هــا، 
گــواه ایــن ضرب المثــل هســت کــه 
در  ایــن  غــازه؟!«  همســایه  »مــرغ 
ــم  ــر ســتاد تنظی ــه دبی ــی اســت ک حال
بــازار ســؤال کردنــد کــه ایــن چــه 
ــخ دادم:  ــت؟ پاس ــادی اس ــق اقتص منط
ــد  ــرر نمی کن ــن کار ض ــا ای ــه ب کارخان
بلکــه ســرمایه گذاری می کنــد. زیــرا 
ــه  ــت ک ــن اس ــال ای ــه دنب ــت ب درنهای
ــول  ــد محص ــه تولی ــاده اولی ــت م قیم
یعنــی شــیر خــام را کاهــش دهــد و بــه 
ــرخ دلخــواه خــود بخــرد و در نتیجــه  ن
دامــدار دچار مشــکات بیشــتری شــود.

بــه   کارخانه هــای  حــاال  درنتیجــه 
تولیــدات،  در  جــای مصــرف خامــه 
از کــره وارداتــی اســتفاده می کننــد. 
قیمــت خامــه تولیــد داخــل )هــر یــک 
ــروز  ــود، ام ــان ب ــه 280 توم ــد( ک درص
ــرده  ــدا ک ــش پی ــان کاه ــه 205 توم ب
ــیر  ــو ش ــر کیل ــت ه ــه قیم و در نتیج
ــود  ــان ب ــه 18900 توم ــم ک خشــک ه
رســیده  تومــان   16000 بــه  امــروز 
اســت. در ایــن شــرایط بزرگ تریــن 
کارخانــه لبنــی کشــور کــه مدعــی بــود 
ــود دارم و  ــیر کمب ــن ش روزی 1200 ت
درخواســت مجــوز واردات شــیر خشــک 
را داشــت، اآلن روزی 500 تــن شــیر 
ــودش  ــد و خ ــک می کن ــور خش در کش
ــک در  ــنده شیرخش ــه فروش ــل ب تبدی
ــن کار  ــا ای ــرا ب ــده اســت. زی کشــور ش
ــرخ  ــش ن ــت و کاه ــال مدیری ــه دنب ب
ــان  ــرز 16000 توم ــه م ــک ب شیرخش
ــه نتیجــه  ــن ک ــه ای ــخ ب اســت. در پاس
ــن مســیر کارخانه هــای چــه خواهــد  ای
ــد گفــت: وقتــی قیمــت خامــه  ــود بای ب
شیرخشــک،  کارخانــه  در  تولیــدی 
بهــای  پــس ازآن  و  برســد   205 بــه 
شیرخشــک هــم بــه 16000 تومــان 
ــرخ  ــت ن ــد، شــاهد اف ــدا کن کاهــش پی
شــیرخام از رقــم مصــوب 2000 تومــان 
بــه 1800 تومــان خواهیــم بــود. کــه در 
ــان  ــتان های اصفه ــر در اس ــال حاض ح
ــد  ــب تولی ــه قط ــوی ک ــان رض و خراس
شــیرخام در کشــور هســتند، شــاهد 
خریــد  بــرای  تومانــی   1800 نــرخ 
شــیر خــام هســتیم و دامــداری کــه در 
ــای تمام شــده شــیر  ــی، به شــرایط فعل
می کنــد،  بــرآورد  تومــان   2300 را 
 1800 نــرخ  بــا  می تــوان  چگونــه 
تومــان بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد؟

دامــدار در حــال حاضــر بــا بحــران 
ــت،  ــی روبروس ــای دام ــن نهاده ه تأمی
زیــرا کشــتی ها بــه بنــادر رســیده و 
بــار موجــود اســت، ولــی مشــکل انتقــال 
ارز داریــم، هرچنــد در ایــن روزهــا ایــن 
مشــکل تــا حــدودی برطــرف شــده 
اســت، حــدود یــک ماهــی کــه مشــکل 
انتقــال ارز وجــود داشــت، تأثیــر منفــی 
دامــداری  صنعــت  تولیــد  رونــد  در 

ــت. گذاش

ســویای وارداتــی کــه دولــت 2450 
ــا 3500  ــرده اســت ت ــن ک ــان تعیی توم
تومــان هــم افزایــش داشــته و به دســت 
به صــورت  آن هــم  می رســد  دامــدار 
اســت کــه  ایــن در حالــی  نقــدی. 
دامــدار شــیر تولیــدی را بــه کارخانه هــا 
می فروشــد و دو مــاه بعــد بایــد منتظــر 
ــن در  ــد. ای ــیرخام باش ــول ش ــز پ واری
ــدار،  ــد دام ــین تولی ــت ماش ــی اس حال
ــد  ــده )گاو( اســت و نمی توان ماشــین زن
ــد  ــن ماشــین را خامــوش کن ــدار ای دام
ــول بدســت آورد. درنتیجــه گاودار  ــا پ ت
علی رغــم  می شــود  مجبــور  بیچــاره 
ــیری(  ــد )گاو ش ــی، گاو مول ــل باطن می
را کــه 25 کیلــو شــیر در روز تولیــد 
می کنــد بــه کشــتارگاه بفرســتند، مثــًا 
ــتارگاه  ــه کش ــر ده گاو، دو گاو را ب از ه
ــا پــول ایــن دام هــا،  بدهــد تــا بتوانــد ب
غــذای گــران بــرای بقیــه دام هــا بخــرد. 
توجــه بــه اینکــه نکتــه ضــروری اســت 
کــه بدانیــم کشــورمان در ایــن ســال ها 
توانســته اســت در کنــار کشــور کانــادا، 
ــه  ــیری را ب ــای ش ــد گاوه ــرانه تولی س
رقــم 10 تــن و 200 کیلوگــرم برســاند 
و پــس از آمریــکا جایــگاه دوم را کســب 
کنــد؛ هرچنــد بایــد توجــه داشــت کــه 
گاوی کــه در ایــن ایــران بــه ایــن ســطح 
ــه  ــق ب ــت، متعل ــیده اس ــد رس از تولی
هلنــد بــوده و ســرانه تولیــد ایــن گاو در 
ــرم  ــن و 800 کیلوگ ــد، 9 ت کشــور هلن
ــه  ــد ک ــان می ده ــه نش ــت؛ درنتیج اس
ــم  ــیار مه ــت بس ــن صنع ــه ای ــه ب توج

اســت.

ــما  ــرد: ش ــان ک ــه بی ــی در ادام مقدس
ــام را  ــیر خ ــت ش ــی قیم ــد وقت ببینی
در مســیر کاهشــی قــرار داده انــد و 

طوالنی مــدت  هــم  را  پرداخت هــا 
ــی  ــد و از طرف ــاه( کرده ان )بیــش از 2 م
ــه روز رو  ــدار روزب ــای دام ــم هزینه ه ه
ــر  ــا گران ت ــش اســت و نهاده ه ــه افزای ب
هــم  نهاده هــا  فروشــنده  و  می شــود 
به صــورت  تحویــل  از  قبــل  را  پــول 
خــب  می کنــد،  درخواســت  نقــدی 
و  نــدارد  هــم  نقدینگــی  گاودار 
نمی توانــد تولیــد را هــم متوقــف کنــد، 
ــیری را از  ــود گاو ش ــار می ش ــس ناچ پ
چرخــه خــط تولیــد خــود حــذف کنــد.

نتیجــه ایــن کار ابعــاد خطرناکــی درپــی 
ــرواری  ــر پ ــه ن ــد گوســاله پای دارد: تولی
کشــور کاهــش پیــدا می کنــد. )هــم گاو 
ــود  ــذف می ش ــه ح ــن چرخ ــادر از ای م
ــن  ــدی( و همچنی ــاله تولی ــم گوس و ه
ــم  ــیر خواهی ــد ش ــش تولی ــاهد کاه ش
ــن  ــا ای ــرد ب ــد ک ــی تأکی ــود. مقدس ب
رونــد، زنــگ خطــر کاهــش تولیــد شــیر 
ــه صــدا درآمــده  و گوشــت در کشــور ب

اســت.

امــروز بــازار گوشــت داغ شــده و معضــل 
ــد.  ــداد می کن ــور بی ــاق دام در کش قاچ
مقدســی بابیــان اینکــه امــروز خــارج از 
مرزهــای کشــور، هــر کیلــو گوشــت دام 
ــا 7  ــن 5 ت ــده ســبک و ســنگین، بی زن
ــار داشــت:  ــه می شــود، اظه دالر فروخت
امــروز وقتــی نــرخ شــیر تولیــدی دامدار 
هزینه هایــش  و  پیداکــرده  کاهــش 
شــیر  پــول  و  مــی رود  باالتــر  هــم 
ــاد  ــر زی ــا تأخی ــم ب ــده را ه فروخته ش
ــس از  ــد، پ ــت می کن ــه دریاف از کارخان
فروختــن دام گوشــتی، ناچــار می شــود 
بــه ســراغ فــروش دام مولــد خــود بــرود.

اصفهــان  اســتان  حاضــر  حــال  در 
به عنــوان قطــب تولیــد شــیر در کشــور 
بــا تولیــد روزانــه 3500 تــن شــیر 
ــا  خــام می باشــد و پــس  از آن تهــران ب

3000 تــن شــیر رتبــه دوم را دارد.

در ایــن شــرایط، بحــران اآلن از اصفهــان 
شــروع شــده اســت، زیــرا گاودار بیچــاره 
ــل  ــم می ــارا علی رغ ــت و ناچ ــده اس بُری
باطنــی اش، گاوهــای مولد )گاو شــیری( 
اندکــی  بلکــه  تــا  می فروشــد  را 

ــد. ــته باش ــی داش نقدینگ

سیســتم های  اینکــه  بابیــان  وی 
ــف اســت،  ــا ضعی ــی م ــی و نظارت کنترل
اظهــار داشــت: نهادهــای وارداتــی بــا ارز 
ــا  ــی ب دولتــی درنهایــت در چرخــه دالل
ــدار  ــت دام ــه دس ــر ب ــای گران ت نرخ ه
می رســد. بایــد بررســی و مشــخص 
شــود شــرکتی کــه بــا ارز دولتــی نهــاده 
ــه  ــاده را ب ــن نه ــت، ای ــرده اس وارد ک
ــی  ــر برخ ــت؟ اگ ــانی داده اس ــه کس چ
ــود  ــال ارز وج ــکل انتق ــد مش می گوین
ــرخ  ــا ن ــازار ب ــه در ب ــس چگون دارد، پ
ــار  ــده ناچ ــوده؟ تولیدکنن ــر موج گران ت
ــت.  ــران اس ــای گ ــا نرخ ه ــد ب ــه خری ب
چراکــه نمی توانــد بگویــد نمی خــرم 
ــد  ــین تولی ــرا ماش ــود، زی ــا ارزان ش ت
یــک ماشــین زنــده اســت و در صــورت 
عــدم تأمیــن غــذا، از بیــن خواهــد 
بــا  ناچــار بــه خریــد  رفــت. پــس 
ــفانه از  ــت. و متأس ــر اس ــای باالت نرخ ه
ایــن ضعــف صنعــت و مدیریــت، دالالن 
ســود  و  می شــوند  منتفــع  بســیار 

ــد. ــب می زنن ــه جی ــی ب خوب

مقدســی در ادامــه دوبــاره تأکیــد کــرد 
ــر  ــه اگ ــم ک ــر می کنی ــام خط ــه اع ک
ــای  ــه در وزارتخانه ه ــئولین مربوط مس
مســئول و ســتاد تنظیــم بــازار بــه فکــر 
ــه داد صنعــت دام پــروری و  نباشــند و ب
دامــداری کشــور نرســند و قیمــت شــیر 
ــا مشــکات بســیار  را اصــاح نکننــد، ب
خطرناکــی روبــه رو خواهیــم شــد و 
ــود  ــران کمب ــار بح ــر دچ ــاه دیگ دو م
ــد ارز  ــاره بای ــد. دوب ــم ش ــیر خواهی ش
ــات  ــرای واردات لبنی ــم ب تخصیــص بدی

ــه کشــور... . ب

ــع  ــه توزی ــاد از چرخ ــا انتق ــی ب مقدس
نهادهــای وارداتــی بــا ارز دولتــی اظهــار 
ــه یکــی از نماینــدگان  ــه گفت داشــت: ب
ــت 14  ــر دول ــال حاض ــس، در ح مجل
کاالی  واردات  بابــت  دالر  میلیــارد 
اساســی هزینــه می کنــد، کــه اختــاف 
ــر 100  ــرخ آزاد بالغ ب ــا ن ــم ب ــن رق ای

ــود. ــان می ش ــارد توم ــزار میلی ه

ــن  ــرد: ای ــان ک ــه بی ــی در ادام مقدس
ــده  ــن تولیدکنن ــه م ــی ب کاالی واردات
ناراضــی  و  نمی رســد  به درســتی 
هســتم، مصرف کننــده هــم ناراضــی 
اســت، پــس چــرا دولــت هنــوز بــه ایــن 
ــه می دهــد؟ چــرا  ــه ادام مســیر پرهزین
نمی کنــد؟  واقعــی  تک نرخــی  را  ارز 
دولــت کاالی تولیدشــده را بــا نــرخ 
ــا عرضــه  ــا ب ــد، ت ــی محاســبه کن جهان
و تقاضــا قیمــت مشــخص شــود. امــروز 
در  شــیر  کیلوگــرم  یــک  هــر  اگــر 
اتحادیــه اروپــا، 43 ســنت یــورو اســت، 
ــه  ــود، ب ــورو آزاد وارد ش ــا ی ــد ب بخواه

نــرخ 6300 تومــان می رســد.

دولــت ادعــا می کنــد کــه کاالی یارانــه 
ــت  ــا من ــم ب ــد، آن ه ــدار می ده ــه دام ب
زیــاد. درحالی کــه به درســتی و از کانــال 
ــد.  ــدار نمی رس ــت دام ــه دس ــح ب صحی
خــب ایــن ســه قلــم را هــم بــه دامــدار 
ندهیــد بگذاریــد بــا ارز آزاد وارد شــود و 
دامــدار هــم بــا ارز آزاد شــیر را بفروشــد.

دامــی  نهاده هــای  نرخ هــای  اآلن 
ــه  ــال ک ــاه امس ــه آذرم ــبت ب ــازار نس ب
نــرخ جدیــد شــیرخام تعییــن شــد، 
ــی  ــت ول ــده اس ــرو ش ــش روب ــا افزای ب
نــرخ مصــوب تغییــری نداشــته و حتــی 
کمتــر هــم شــده اســت. برخــی از ایــن 
ــد از: ــا تغییــر قیمــت عبارت ان نهادهــا ب

ــرخ  ــا ن ــی ب ــا ارز دولت ــی ب ــویا واردات س
2300 تعییــن شــد ولــی در ادامــه 
ــان  ــه 2450 توم ــم را ب ــن رق ــت ای دول
افزایــش داد، هرچنــد همیــن ســویا 
امــروز  دامــدار،  بــه دســت  دولتــی 
می رســد.  تومــان   3500 نــرخ  بــه 
ــا ارز دولتــی  ــی ب همچنیــن ذرت واردات
1200 تومــان بــود کــه دوبــاره بــه رقــم 
1350 تومــان افزایــش داشــته ولــی 
همیــن ذرت وارداتــی بــه دســت دامــدار 
ــو  ــد. ج ــان می رس ــرخ 1800 توم ــا ن ب
ــان  ــی، 1250 توم ــا ارز دولت ــی ب واردات
بــود کــه بــه رقــم 1350 تومــان رســید، 
ــش  ــا افزای ــز ب ــورد نی ــن م ــد ای هرچن
ــت  ــه دس ــان ب ــی 1700 توم ــرخ یعن ن
ــزا 1700  ــه کل ــدار می رســد. کنجال دام
ــرخ 2750 تومــان  ــا ن ــی آذرمــاه ب تومان
ــز از 2100  ــه نی ــت و یونج ــیده اس رس
داشــته  افزایــش  تومــان   2500 بــه 
اســت. مقدســی در ادامــه تأکیــد کــرد، 
ــدی  ــرخ نق ــا ن ــا ب ــن نهاده ــد ای خری
اســت و حــال آنکــه پــول شــیرخام 
فروختــه شــده بــا کارخانه هــای، بــا 
دو مــاه تأخیــر بدســت گاودار می رســد 
ــن  ــوب، فروخت ــرخ معی ــه چ ــه نتیج ک
ــرای تأمیــن نقدینگــی الزم  ــد ب دام مول
جهــت خریــد غــذا بــرای دام می باشــد.

ــت  ــان پیشــنهاد داد کــه دول وی در پای
ــاره صــادرات شیرخشــک آزاد کنــد  دوب
ــدار  ــی دام ــد و نقدینگ ــه تولی ــا چرخ ت
فعــال شــود همچنیــن ارز کــره وارداتــی 
ــت  ــد اس ــی معتق ــود. مقدس ــذف ش ح
اگــر دولــت محتــرم، مشــکات صنعــت 
شــیر را حــل کنــد، درنتیجــه بــه دنبــال 
آن، مشــکات تولیــد گوشــت و عرضــه 
آن هــم حــل خواهــد شــد. زیــرا در 
ــه،  ــبت و بهین ــادی مناس ــرایط اقتص ش
واحدهــای  همیــن  در  نــر  گوســاله 
دامــداری بــه وزن مناســب بــرای عرضــه 
ــه  ــور ب ــدار مجب ــد و دام ــازار می رس ب
نخواهــد  بــا وزن کمتــر آن  فــروش 
ــت  ــد گوش ــش تولی ــاهد افزای ــود و ش ب

ــود ــم ب خواهی
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کاالی  واردات  بابــت  دالر  میلیــارد 
اساســی هزینــه می کنــد، کــه اختــاف 
ــر 100  ــرخ آزاد بالغ ب ــا ن ــم ب ــن رق ای

ــود. ــان می ش ــارد توم ــزار میلی ه

ــن  ــرد: ای ــان ک ــه بی ــی در ادام مقدس
ــده  ــن تولیدکنن ــه م ــی ب کاالی واردات
ناراضــی  و  نمی رســد  به درســتی 
هســتم، مصرف کننــده هــم ناراضــی 

اســت، پــس چــرا دولــت هنــوز بــه ایــن 
ــه ادامــه می دهــد؟ چــرا  مســیر پرهزین
نمی کنــد؟  واقعــی  تک نرخــی  را  ارز 
دولــت کاالی تولیدشــده را بــا نــرخ 
ــا عرضــه  ــا ب ــد، ت ــی محاســبه کن جهان
و تقاضــا قیمــت مشــخص شــود. امــروز 
در  شــیر  کیلوگــرم  یــک  هــر  اگــر 
اتحادیــه اروپــا، 43 ســنت یــورو اســت، 
ــه  ــود، ب ــورو آزاد وارد ش ــا ی ــد ب بخواه

نــرخ 6300 تومــان می رســد.

دولــت ادعــا می کنــد کــه کاالی یارانــه 
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تاریخچه کمپانی BRF برزیل
شــرکت BRF در کشــور برزیــل وجــود 
تولیــد  درصــد   67 از  بیــش  و  دارد 
ــن را  ــکای التی ــور آمری ــوالت طی محص

ــد ــی کن ــد م تولی
ایــن شــرکت جــزو دو تولیدکننــده برتــر 
آمریــکای التیــن مــی باشــد و همچنیــن 
ســومین تولیدکننــده بــزرگ طیــور 

گوشــتی جهــان محســوب مــی شــود.
ــزرگ  ــن شــرکت ب ــر تاریخچــه ای در زی
و تاریــخ ســاز در صنعــت مرغــداری 

ــد. ــه نمایی ــان را مطالع جه

1928
ایــن  در   )Batavo( باتــاوو  کمپانــی 
ســال تاســیس شــد؛ نــام ایــن کمپانــی 
از نــام قبیلــه ای الهــام گرفتــه شــد 
ــیح )ع( در  ــاد مس ــدای می ــه در ابت ک
دلتــای رایــن مــی زیســتند. ایــن قبیلــه 
در شــهر کارامبــی )Carambeí( در 
جنــوب  در   )Paraná( پارانــا  ایالــت 
ــه  ــدف قبیل ــدند. ه ــتقر ش ــل مس برزی
ــود  ــر خ ــا هن ــه ب ــود ک ــن ب ــاوو ای بات
ــرآورده  ــیر و ف ــی، ش ــازار محل ــرای ب ب

ــد. ــد کنن ــی تولی ــای لبن ه

1934
در ابتــدای دهــه 1930، در ایالــت ســانتا 
ــل،  ــا )Santa Catarina( برزی کاتارین
نــوادگان دو خانــواده مهاجــر ایتالیایــی، 
یعنــی خانــواده پونزونــی )Ponzoni( و 
براندالیــز )Brandalise(، کار کوچکــی 
را آغــاز کردنــد کــه پیشــرفت ایــن کار، 
ــاورزی  ــای کش ــه ه ــن مجموع بزرگتری
 .)Perdigão( ــو ــی پردیگائ ــان یعن جه

را بــه وجــود آورد

1947
دو  ترکیــب  از   )Sadia( ســادیا  نــام 
حــرف S و A )S.A( و ســه حــرف آخــر 
شــهر کنکوردیــا )Concórdia( ایجــاد 
شــد. ایــن کمپانــی در شــهر کنکوردیــا 
مســتقر شــد. در ســال 1947، ایــن 
ســائو  در شــهر  ای  کمپانــی شــعبه 

ــرد. ــاد ک ــو ایج پائول

1959
ســال  در   )Elegê(الــژه کمپانــی 
ــی  ــی از کمپان ــوان بخش ــه عن 1959 ب
ســاخته   Laticínios CCGL S.A

ــد. ش

1964
ــه در  ــت ک ــم گرف ــی تصمی ــن کمپان ای
شــهر ســائو پائولــو شــرکت فریگوبــراس 
)Frigobrás( را تاســیس کنــد. هــدف 
ایــن شــرکت صنعتــی کــردن و فــروش 
فــرآورده هــای غــذا در داخــل و خــارج 

برزیــل بــود.

1970
ایــن گــروه صنعتــی کار خــود را در 

بخــش گوشــت آغــاز کــرد.

1971
 Sadia( ماســکوت  ســادیا  کمپانــی 
ــت  ــک پتی ــط فرانسس Mascot( توس
کمپانــی  از   )Francesc Petit(

شــد. تاســیس   DPZ تبلیغاتــی 
 

1975
اولیــن کشــتارگاه مختــص طیــور در 
نــام  بــه   )Videira( ویدیــرا  شــهر 
تاســیس   SC. Perdigão پردیگائــو 
ــه یکــی از پیشــگامان صــادرات  شــد ک
ــعودی  ــتان س ــه عربس ــرغ ب ــت م گوش

ــد. ش

1979
ــه  ــل شــدن ب ــا هــدف تبدی ــو ب پردیگائ
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ــن  ــازار، اولی ــرغ در ب ــت م ــع گوش منب
ــکا وارد  ــوس را از آمری ــای گال ــرغ ه م
ــی  ــاح ژنتیک ــه اص ــک برنام ــرد و ی ک
در پیــش گرفــت کــه هــدف آن تولیــد 
نوعــی مــرغ خــاص بــا 70 درصــد 
بدیــن  بــود.  ران  و  ســینه  گوشــت 
ــز ایجــاد  ــد Chester® نی ــب برن ترتی

ــد. ش

1985
از  بعــد  ســادیا ماســکوت 14 ســال 
ــاجره و  ــک مش ــت ی ــه عل ــیس، ب تاس
 Lek Trek بحــث نــام خــود را بــه

داد. تغییــر 

1989
 ،SWIFT ــرکت ــای دو ش ــرمایه ه س
تولیــد کننــده گوشــت و ســبزیجات 
ــدره  ــانتو آن ــهر س ــده در ش ــرو ش کنس
ــو  ــائوپائولو،و فریگوریفیک ــه س در منطق
 Frigorífico de( موکــوکا  آوس  دو 
Aves Mococa( در شــهر موکــوکا بــا 
ــی  ــن دو کمپان ــام شــد. ای یکدیگــر ادغ

ــد. ــو کردن ــود را لغ ــت خ ــا فعالی بعده

1996
آویپــال  شــرکت  بــا  کمپانــی  ایــن 

شــد. ادغــام   )Avipal(

1997
ــوت ســازندگانش از  ــد از ف ــو بع پردیگائ
ــد  ــرون آم ــودن بی ــی ب ــت خانوادگ حال
گرفتــه  تصمیــم   1997 ســال  در  و 
بازســازی  شــرکت  ایــن  کــه  شــد 
تجــاری  یــک شــرکت  بــه  و  شــود 
و   -.Perdigão S.A عــام-  ســهامی 
 Perdigão  -ــی ــرکت عملیات ــک ش ی
تقســیم   -Agroindustrial S.A

ــود. ش

2000
ــو 51 درصــد از ســهام شــرکت  پردیگائ
Frigorífico Batávia را خریــد و به 
عنــوان یــک کمپانــی مســتقل آن را در 
ــذاری  ــرمایه گ ــن س ــت. ای ــار گرف اختی
شــرکت پردیگائــو، صــرف بــازار گوشــت 
ــوع،  ــن موض ــد از ای ــد. بع ــون ش بوقلم
ــوان شــریک  ــه عن ــو ب ــی پردیگائ کمپان
وارد همــکاری بــا شــرکت پارمــاالت 
)Parmalat( شــد تــا محصــوالت خــود 
ــد. ــی پخــش کن ــکای جنوب را در  آمری

2000
در همیــن ســال اولیــن دفتــر پردیگائــو 
در خــارج از برزیــل، یعنــی در شــهر 
ــد. در  ــایی ش ــتان، بازگش ــدن انگلس لن
ســال 2000، پردیگائــو در لیســت بــازار 
ــن  ــت و ای ــرار گرف ــورک ق ــورس نیوی ب
اولیــن شــرکت غذایــی برزیلــی بــود کــه 

ــت. ــی گرف ــرار م در وال اســتریت ق

2000
 Memorial Attílio ــاح شــرکت افتت
Fontana در شــهر کنکوردیــا. ایــن 
شــرکت تولــد 100 ســالگی ســازنده 

ــرد. ــم ک ــود را تکری خ

2001
در ســال 2001، پردیگائــو و ســادیا، 
کردنــد.  تاســیس  را    BRFکمپانــی
ــای  ــرآورده ه ــرغ و ف ــی م ــن کمپان ای
ــازار عرضــه مــی  خوراکــی مــرغ را در ب
ــود-  ــی خ ــد جهان ــو برن ــرد. پردیگائ ک
پردیکــس )Perdix(- را تاســیس کــرد 
ــرآوری شــده خــود را  ــا محصــوالت ف ت

ــاند.  ــروش برس ــه ف ب

2005
بــازار  وارد   2005 ســال  در  باتــاوو 
و  دارای ســویا شــد  فــرآورده هــای 
را  خــود   Soja Original محصــول 
کــه 100 درصــد بــدون الکتــوز بودنــد 
را عرضــه کــرد. ایــن محصــول گیاهــی 
ــد(. ــتند )0درص ــترولی نداش ــچ کلس هی

2006
ــورس  ــازار ب ــود را در ب ــو کار خ پردیگائ
 Bovespa›s Novo Mercado
ســهام  از  درصــد   51 و  کــرد  آغــاز 
 Batávia S/A Indústria شــرکت 
از  خریــد.  را   de Alimentos
بــا  شــراکت  و  همــکاری  طریــق 
 Cooperativa Central شــرکت 
 de Laticínios do Paraná
Cooperativa CCLP(( و شــرکت 
ــهام  ــه 49 درصــد س Agromilk – ک
و  داشــت  اختیــار  در  را   Batávia
شــرکت مرکــزی آن در شــهر کارامبــی 
ــی آن در  ــاورزی صنعت ــه کش و کارخان
ــو  ــود- پردیگائ ــا ب ــانتا کاتارین ــهر س ش

وارد بــازار لبنیــات شــد.

2006
 Batavo Naturis Soja کمپانــی 
کــه تولیــد کننــده خــوراک هــای 100 
درصــد گیاهــی ســویا بــود در بــازار بــه 
موفقیــت چشــمگیری دســت یافــت. 
ــر  ــدی از دس ــوع جدی ــی ن ــن کمپان ای
ــه  ــه پای ــرد ک ــازار ک ــکاتی را وارد ب ش

ــود. ــویا ب آن س

2007
ــد  ــرکت تولی ــن ش ــی اولی ــن کمپان ای
ــا  ــی ب ــواد غذای ــای م ــته ه ــده بس کنن

ــود  ــان ب ــرای نابینای ــل ب ــط بری خ

2007
مالــی  حمایــت  کمپانــی  ایــن 
ورزشــکاران برزیلــی در المپیــک 2007 
ــراردادی  ــت. ق ــده گرف ــه عه ــو را ب ری
میــان ایــن شــرکت و کمیتــه ملــی 
المپیــک برزیــل امضــا شــد و در آن 
ــازی  ــان ب ــا پای ــه ت ــد ک ــد داده ش تعه
ــازار غــذا  هــای المپیــک 2008 پکــن ب

در انحصــار ســادیا باشــد.

2008
 )Eleva( ــوا ــرکت ال ــی ش ــن کمپان ای
ــال )Avipal( ســابق را  ــا همــان اویپ ی

ــد. خری
ــه  ــوا ب ــرکت ال ــهام ش ــام س ــد تم خری
ــی  ــا یک ــکان را داد ت ــن ام ــو ای پردیگائ
ــی را  ــای غذای ــع ه ــن مجتم از بزرگتری
در آمریــکای التیــن تاســیس کنــد کــه 
در فــرآوری گوشــت و صــادرات لبنیــات 

ــود. بســیار قــوی ب

2008
شــرکت  همچنیــن  پردیگائــو 
Cotochés را خریــداری نمــود کــه 
یکــی از قدیمــی تریــن صنایــع لبنیــات 
در ایالــت مینــاس گرایــس برزیــل بــود.

2008
در همــان ســال، ایــن کمپانــی خدمــات 
خــود را گســترش داد و واحــد خدمــات 
تجــاری غــذا را ایجــاد نمــود. پردیگائــو 
بــا ایــن نــوآوری خــود موجــب شــد تــا 
تقاضــا بــرای ایجــاد شــعبه هــای فســت 
ــتوران و  ــتان، رس ــل، بیمارس ــود، هت ف

دیگــر ســاختمان هــا افزایــش یابــد.

2009
ــه  ــد ک ــام کردن ــادیا اع ــو و س پردیگائ
فعالیــت ایــن دو شــرکت را بــا هــم 
ادغــام مــی کننــد و بدیــن ترتیــب 
کمپانــی BRF )شــرکت غذایــی برزیل( 
ــا  ــی ب ــن دو کمپان ــد. ای ــود آم ــه وج ب
ــز  ــهام را نی ــه س ــه اولی ــن کار، عرض ای
در نظــر گرفتنــد تــا ســهام شــرکت 

ــد. ــش یاب افزای

2009
ــه 2009  ــاه م ــی در م ــام دو کمپان ادغ
پردیگائــو  نــام  و  رســید  امضــا  بــه 
 .BRF Brasil Foods S.A بــه 
ــز  ــی آن نی ــز اصل ــت؛ مرک ــر یاف تغیی
از ســائوپائولو بــه ایتاجــای در ســانتا 
کاتارینــا انتقــال یافــت. در مــاه اوت 
ــام  ــورس انج ــازار ب ــادل در ب ــن تب اولی
ــهام  ــه س ــه اولی ــه عرض ــد. در نتیج ش
ــن  ــرای ای ــال ب ــون رئ ــغ 5.3 بیلی و مبل

ــد.  ــل ش ــی حاص کمپان

2009
کمپانــی BRF Producer Club نیــز 
تاســیس شــد تــا تامیــن فــرآوری هــای 
لبنــی، خدمــات و تکنولــوژی هــا در 

ایــن زمینــه بهبــود یابــد.

2010
 22.7 BRF در ســال 2010 کمپانــی
بیلیــون رئــال درآمــد حاصــل از فــروش 
داشــت کــه 40 درصــد از ایــن درآمــد از 
فــروش هــای خارجــی بــه دســت آمــده 

ــی را در  ــود و ایــن امــر تــاش کمپان ب
بازارهــای جهانــی مضاعــف نمــود.

2010
ــادر  ــومین ص ــال BRF س ــن س در ای
کننــده بــزرگ برزیــل در تولیــد جهانی 
نهــاده هــا شــناخته شــد کــه در بــازار 
داشــت.  فــروش  جهانــی 9 درصــد 
ایــن کمپانــی همچنیــن بزرگتریــن 
صادرکننــده طیــور نیــز شــناخته شــد.

2010
بــرای   2010 ســال  در  همچنیــن 
ــی  ــن کمپان ــی ای ــال پیاپ ــومین س س
بهتریــن کمپانــی در میــان شــرکت 
ــی در بخــش کاال شــناخته  ــای دولت ه
 IR Global بنــدی  رده  در  و  شــد 
میــان 5  Rankings Awards  در 
ــرار  ــن ق ــکای التی ــر آمری ــی برت کمپان

ــت. گرف

2011
توســعه بخــش فــرآورده هــای غذایــی 

ــه اعــام شــد. در خاورمیان

2011
 Avex ــی ــی آرژانتین BRF دو کمپان
ــب  ــه ترتی ــه ب ــد ک و Dánica را خری
در بخــش طیــور و کــره نباتــی فعالیــت 

داشــتند.

2012
زیســت محیطــی  ســرمایه گــذاری 
BRF از 157 میلیــون رئــال فراتــر 
ــی  رفــت. در همیــن ســال، ایــن کمپان
توســعه  بــر  رئــال  بیلیــون   1.4
نمــود. اجتماعــی ســرمایه گــذاری 

2012
BRF بــا برنــد Batavo وارد بــازار 
ــوه و عصــاره شــد: خــط تولیــد  آب می
Hidra ، شــیر و آب پنیــری را عرضــه 
کــرد کــه بــر پایــه آب پرتغــال، هلــو و 

ــود. انگــور تهیــه شــده ب

2012
BRF فعالیــت جهانــی خــود را افزایش 
در  را   Quick Foods کمپانــی  داد: 
ــد  ــه برن ــرد ک ــداری ک ــن خری آرژانتی
Paty را در اختیــار داشــت؛ همچنیــن 
 Federal Food 49 درصد از شــرکت
را خریــداری کــرد کــه پخــش کننــده 
ــک  ــود. ی ــه ب ــد ســادیا در خاورمیان برن
ــداری  ــن خری ــز در چی ــی را نی کمپان
 Dah Chong ــرکت ــا ش ــا ب ــود ت نم
Hong ایــن کشــور بــرای پخــش برنــد 
ــی در هنــگ  ســادیا و خدمــات غذای

ــد. ــو همــکاری کن کنــگ و ماکائ

2013
BRF اعــام کــرد کــه ســادیا حمایــت 
مالــی تیــم ملــی فوتبــال برزیــل را 
در بــازی هــای المپیــک 2016 ریــو 

ــرد  ــی گی ــده م برعه

2014
متحــده  امــارات  ابوظبــی  در   BRF
ــدازی  ــد راه ان ــه ای جدی ــی اکارخان عرب

ــرد. ک

2014
غذایــی  )کمپانــی  کمپانــی   BRF
ــون  ــت 160 میلی ــه قیم ــره( را ب الیس
دالر خریــداری کــرد. ایــن کمپانــی 
توزیــع کننــده مــواد غذایــی در کویــت 

ــود. ب

2015
قرضــه  اوراق  از  یــورو  میلیــون   500
ــخ  ــه در تاری ــد ک ــت آم ــه دس ــبز ب س
کمپانــی هــای برزیلــی بــرای اولیــن بــار 

ــود. ــاده ب ــاق افت اتف

2015
بــه  را  لبنیــات خــود  BRF بخــش 
 Lactalis do Brasil طــور کامــل بــه
ــادل  ــن تب ــه ارزش ای ــرد ک ــذار ک واگ

ــود. ــال ب ــون رئ ــا 2.1 بیلی تقریب

2015
ــاز  ــادیا را ب ــعبه س ــن ش BRF در چی
ــا اســنک و جوجــه  ــه در آن ج ــرد ک ک

ــاند. ــروش رس ــه ف ب

2015
ــه  ــه BRF ب ــق ب ــو متعل ــد پردیگائ برن

ــت. ــل بازگش ــای برزی بازاره

2015
ــه محصــوالت خــود  BRF در خاورمیان
قطــری-  پخــش  کمپانــی   - بــه  را 
عرضــه کــرد. در آرژانتیــن از طریــق دو 
ــی  ــای قدیم ــود برنده ــه خ زیرمجموع
 Vieníssima، Goodmark،
 Manty، Delícia، Hamond،
Tres Cruces و Wilson را بــه خــود 
 BRF اختصــاص داد. بــا کمپانــی هــای
شــراکت  اعــام   IFGL و   GmbH
ــود را  ــی خ ــوالت غذای ــا محص ــرد ت ک
ــکاندیناوی  ــد و اس ــتان، ایرلن در انگلس

ــد. ــش کن پخ

2015
کمپانــی  ســهام  از  درصــد   100
را  تایلنــد   Golden Foods Siam

نمــود. خریــداری 

2016
 Al شــرکت  مالــی  حقــوق  تمامــی 
 )»Khan Foodstuff LLC )»AKF
را بــه دســت آورد؛ ایــن شــرکت پخــش 
کننــده مــواد غذایــی یــخ زده در عمــان 

بــود. 

2016
 Sadia( تاســیس بخــش حــال ســادیا
ــش و  ــد، پخ ــه تولی ــه وظیف Halal( ک
فــروش محصوالتــی را دارد کــه مربــوط 

بــه بازارهــای اســامی اســت.
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رئیــس اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی 
افزایــش  بــه دنبــال  تهــران گفــت: 
ــه  ــی از جمل ــواد غذای ــی م ــت برخ قیم
ــات  ــرای حبوب ــا ب ــز، تقاض ــت قرم گوش

ــت. ــش یاف افزای
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــر اف ــد آقاطاه محم
ــواع مــواد غذایــی در  افزایــش قیمــت ان
کشــور ناشــی از نوســان قیمــت ارز، در 
دو تــا ســه ســال اخیــر مصــرف حبوبات 
افزایــش قابــل توجهــی پیــدا کــرده 

اســت.
ــه  ــن ک ــود ای ــا وج ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــی از  ــوان کاالی اساس ــه عن ــات ب حبوب
ارز رســمی 4200 تومانــی برخــوردار 
بــازار حبوبــات نیــز در  امــا  اســت، 
ســالهای اخیــر بــه دلیــل افزایــش 
تقاضــا و هزینــه هــای تمــام شــده 
ــد افزایــش قیمــت بــه خــود  تولیــد رون

ــت. ــه اس گرفت
از  بخشــی  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
پروتئیــن مــورد نیــاز بــدن انســان مــی 
توانــد از محــل مصــرف ســویا و عــدس 
تامیــن شــود، اظهارداشــت: جایگزینــی 
بــرای  بــه جــای گوشــت  حبوبــات 
تامیــن پروتئیــن بــرای کشــورهای فقیــر 
ــا دارای  ــور م ــا کش ــت ام ــوب اس مطل
ــاورزی و  ــوالت کش ــاد محص ــع زی مناب
مــواد غذایــی اســت؛ بنابرایــن بــه نظــر 
ــه ای  ــه گون ــد ب ــت بای ــد دول ــی رس م
ــدرت  ــش ق ــا افزای ــه ب ــد ک ــل کن عم
تــوان خریــد مــردم بتوانــد گوشــت 
قرمــز را بــه ســفره خانــوار ایرانــی 

بازگردانــد.
مــواد  بنکــداران  اتحادیــه  رئیــس 
غذایــی گفــت: ایــران نیــز هماننــد 
برخــی کشــورهای دیگــر بــا وجــود 
واردات برخــی انــواع حبوبــات، صــادرات 
ــا در  ــده دارد ت ــول را برعه ــن محص ای
مبــادالت تجــاری حضــور داشــته باشــد.

بــه گفتــه آقاطاهــر، برخــی ســودجویان 
ــا ارز  ــا ارز رســمی وارد و ب ــات را ب حبوب
ــق  آزاد بــه شــکل قاچــاق یــا از طری

ــد؛  ــی کنن ــارج م صــادرات از کشــور خ
بــه طــور مثــال پاکســتان خواســتار 
انــواع  دنبــال  بــه  عــراق  و  نخــود 
حبوبــات از ایــران اســت کــه ایــن 
ــور  ــی کش ــع مل ــرر مناف ــه ض ــد ب فراین

ــی رود. ــمار م ــه ش ب
وی قیمــت انــواع حبوبــات را بــه دلیــل 
ــد  ــزان تولی ــی و می وضعیــت آب و هوای
متغیــر دانســت و گفــت: بــه طــور مثــال 
ــش  ــی کاه ــدس اندک ــرخ ع ــال ن امس
ــا  ــی ب ــا چیت ــت لوبی ــل قیم و در مقاب

ــش مواجــه شــده اســت. افزای
ــاال  ــل ب ــه دلی ــن ب ــزود: همچنی وی اف
بــودن قیمــت حبوبــات در فروشــگاه 
هــای زنجیــره ای و خــرده فروشــی 
ــردم بیشــتر از  ــای ســطح شــهرها، م ه
عمــده فروشــی هــا خریــد مــی کننــد.

وی گفــت: خــرده فروشــی هــا مــی 
را  حبوبــات  انــواع  قیمــت  تواننــد 
ــد  ــا 12 درص ــور ب ــرخ فاکت ــاس ن براس
ســود بــه دســت مصــرف کننــدگان 
برســانند در صورتــی کــه بیــش از ســود 
ــه  ــاف ب ــد اجح ــال کنن ــور را اعم مذک

مصــرف کننــدگان خواهــد بــود.
وی بــا وجــود گرانــی هــا در مــواد 
ــات را آرام توصیــف  ــازار حبوب غذایــی، ب
کــرد و افــزود: حبوبــات مــورد نیــاز 
ــا  ــی ه ــده فروش ــطح عم ــور در س کش
ــن  ــای کشــور تامی و خــرده فروشــی ه
شــده اســت و کمبــودی در ایــن زمینــه 
بــرای شــب عیــد و ســال آینــده نداریــم.

کــرد:  تصریــح  صنفــی  مقــام  ایــن 
افزایــش قیمــت اکثــر مــواد غذایــی 
ناشــی از تــورم، رکــود و کاهــش قــدرت 
خریــد مــردم باعــث شــده تــا ایــن 
کاالهــا از ســبد خانــوار بــه تدریــج 
ــیبی  ــد آس ــی توان ــه م ــود ک ــارج ش خ
ــد؛  ــه باش ــامت جامع ــرای س ــدی ب ج
ــه  ــت ب ــی رود دول ــار م ــن انتظ بنابرای
ــا  ــی ب ــول مل ــر از پ ــذف صف ــای ح ج
ــن مشــکل  ــد ای ــش ارزش آن بتوان افزای
را هرچــه ســریعتر حــل کنــد تــا مــردم 

قــدرت خریدشــان بــرای کاالهــای مورد 
نیــاز خوراکــی و مصرفــی افزایــش یابــد.

ــه  ــه ب ــم فوری ــا، ده ــزارش ایرن ــه گ ب
بــرای  عنــوان روز جهانــی حبوبــات 
نخســتین بــار در ســال 2019 میــادی 
ــده  ــت ش ــل ثب ــازمان مل ــم س در تقوی
بــرای ترویــج مصــرف  اســت؛ روزی 
ارزش  بــر  عــاوه  کــه  دانه هایــی 
غذایــی، تاثیــر مطلــوب بــر محیــط 

زیســت دارنــد.
محیــط زیســت نیــز از کشــت حبوبــات 
ــان  ــن گیاه ــرا ای ــود؛ زی ــع می ش منتف
ــروژن  ــت نیت ــی در تثبی ــت عجیب قابلی

ــد. ــاک دارن ــفر در خ اتمس
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل بــا 
توجــه بــه آثــار مطلــوب منابــع پروتئین 
گیاهــی از جملــه بــرای محیــط زیســت، 
ــه  ــن دانه هــای خوراکــی را ب مصــرف ای
عنــوان یــک منبــع جایگزیــن پروتئیــن 

ــد. ــویق می کن ــی تش حیوان
ــی  ــرای جهان ــاش ب ــع در ت ــن مجم ای
ــال 2016  ــه در س ــی ک ــردن اقدامات ک
ــی  ــال بین الملل ــوان س ــه عن ــادی ب می
حبوبــات انجــام گرفــت، روز جهانــی 

ــت. ــرده اس ــن ک ــات را تعیی حبوب
دانه هــای  از  متشــکل  حبوبــات 
ــه  ــن« از جمل ــواده »بنش ــی خان خوراک
لوبیــا، نخــود و لپــه  انــواع عــدس، 
هســتند کــه همــه ایــن دانه هــا حــاوی 
مقادیــر زیــادی پروتئیــن هســتند و 
ــی  ــی گیاه ــم غذای ــک رژی ــد در ی بای
مصــرف شــوند تــا پروتئیــن مــورد نیــاز 

روزانــه را تامیــن کننــد.
ــی  ــی غن ــا منبع ــن دانه ه ــن ای همچنی
از فیبــر، منیزیــم، پتاســیم، فســفر، 
روی  و  آهــن  آمینــه،  اســیدهای 
ــاد  ــر زی ــه مقادی ــوند ک ــوب می ش محس
ــر  ــی اث ــای خوراک ــن دانه ه ــن در ای آه
ــان در دوران  ــامت زن ــر س ــی ب مطلوب

دارد. بــاروری 

قیمت گوشت، تقاضا برای حبوبات را افزایش داد
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اهمیت ویتامین ها در تولید طیور
ویتامیــن هــا گروهــی از ترکیبــات عالــی هســتند 
ــاز  ــا نی ــه آن ه ــی ب ــزان کم ــه می ــور ب ــه طی ک
ــدن،  ــی ب ــای طبیع ــرای عملکرده ــا ب ــد ام دارن

ــد ضــروری اســت رشــد و بازتولی
ــد  ــی توان ــن م ــد ویتامی ــا چن ــک ی ــود ی کمب
ــد  ــون پدی ــای گوناگ ــا و ســندروم ه ــاری ه بیم

آورد.
ویتامیــن هــا بــه دو گــروه تقســیم مــی شــوند: 
ــن  ــی و ویتامی ــول در چرب ــای محل ــن ه ویتامی
ــول  ــای محل ــن ه ــول در آب. ویتامی ــای محل ه
ــی A،D، E و K مــی باشــند. ویتامیــن  در چرب
 B و C ــن ــامل ویتامی ــول در آب ش ــای محل ه

اســت.
طیــور خــود مــی تواننــد ویتامیــن C را بســازند، 
در نتیجــه نیــازی بــه ایــن ویتامیــن هــا در 
ــی آن هــا نیســت. مکمــل ویتامیــن  ــم غذای رژی
C زمانــی کارآمــد اســت کــه طیــور در شــرایط 

ــند.  ــترس زا باش اس
ویتامیــن A بــرای رشــد نرمــال، بازتولیــد و 
ــای مخاطــی ضــروری  حفــظ شــرایط ســلول ه

ــت. اس
کمبــود ایــن ویتامیــن مــی توانــد بیمــاری روپ  
بــه بــار آورد کــه ویژگــی آن ورم ملتحمــه، 
آبریــزش چشــم و بینــی و همچنیــن ترشــح 
ــن  ــرفته ای ــوارد پیش ــت. در م ــا اس ــک ه از پل
ــده و  ــای زن ــت ه ــن باف ــن رفت ــاری،  از بی بیم
ــذا و مجــرای  ــه ســازی غشــا مخاطــی غ کراتین

ــد. ــی افت ــاق م ــی اتف تنفس
ــی  ــع غن ــبزیجات منب ــی و س ــر ماه ــن جگ روغ

ــد. ــی باش ــن A م ویتامی
ــرای جــذب و اســتفاده کلســیم  ویتامیــن D3 ب
و فســفر ضــروری اســت؛ کلســیم و فســفر بــرای 

رشــد نرمــال، شــکل گیــری پوســته تخــم مــرغ 
و رشــد اســتخوان ضــروری اســت.

ویتامیــن D مــی توانــد از پوســت طیــور در 
مقابــل تابــش آفتــاب جلوگیــری نمایــد. کمبــود 
ــود؛  ــی ش ــم م ــب راشیتیس ــن موج ــن ویتامی ای
پوســته تخــم طیــور نــازک مــی شــود و جوجــه 
ــور  ــای طی ــد؛ پ ــی یاب ــش م ــا کاه ــدن آن ه ش
ــبیه  ــا ش ــتن آن ه ــود و نشس ــی ش ــف م ضعی
ــت  ــگال و گوش ــوک، چن ــود؛  ن ــی ش ــن م پنگوئ

ــود. ــی ش ــرم م ــیار ن ــده آن بس دن
ــاغ ســینه و ســتون  ویژگــی آن خــم شــدن جن
فقــرات اســت. روغــن جگــر ماهــی منبــع غنــی 

ــن D اســت. ویتامی
ویتامیــن E آنتــی اکســیدانی قــوی و مهــم بــرای 
عملکردهــای نرمــال عصــب اســت. کمبــود ایــن 
ــرم شــدگی مغز/بیمــاری  ــد ن ویتامیــن مــی توان
ــون مرغــی، حساســیت ترشــحی در جوجــه  جن
ــه  ــغ را ب هــا، پاســیدگی عضانــی در طیــور بال

دنبــال داشــته باشــد.
ویتامیــن K بــرای ترکیــب پروترومبیــن ضروری 
ــم  ــی در مکانیس ــش مهم ــه نق ــت، در نتیج اس
ــر  هــای لختــه شــدن خــون و محافظــت در براب

ــاری کوســیدیوز دارد. بیم
کمبــود ویتامیــن K مــی توانــد موجــب افزایــش 
ــا،  ــرغ ه ــم م ــون در تخ ــای خ ــه ه ــود لک وج
ــدم  ــن ع ــینه و در همچنی ــا و س ــزی پاه خونری

ــه شــدن خــون شــود. لخت
روغــن دانــه گنــدم، روغــن جگــر ماهــی، یونجــه، 
ــن  دار،  ــان  بنش ــای گیاه ــه ه ــبزیجات، جوان س
ــه هــا و خــوراک هــای ماهــی  روغــن ســویا، دان

ــن E ،A، D3 و K اســت. ــی ویتامی ــع غن منب
ویتامیــن هــای گــروه B شــامل تیامین)ویتامیــن 

ــن، نیاســین، اســید پنتوتنیــک،  B1(، ریبوفاوی
پیریدوکســین، بیوتیــن، اســید فولیــک و ســیانو 

کوباالمیــن  مــی باشــد.
عملکردهــای  در   B گــروه  هــای  ویتامیــن 
ــرژی،  ــاز ان ــوخت و س ــه س ــک، از جمل متابولی
موثــر مــی باشــند. مخلــوط کــردن یــک ویتامین 
پیــش از مصــرف معمــوال بــرای ســطوح در حــال 
نوســان ویتامیــن هــا طبیعتــا در غــذا یافــت مــی 

شــود.
ــاز  ــرای ســوخت و س ــنB1 ( ب ــن )ویتامی تیامی
کربوهیــدرات ضــروری اســت. کمبــود ایــن 
ویتامیــن هــا در طیــور بــی اشــتهایی، از دســت 
دادن وزن، موجــدار شــدن پرهــا، افتادگــی بــال 

ــی شــود. ــج شــدن عضــات م ــا و فل ه
ــا  ــودن پاه ــف ب ــل منعط ــه دلی ــه ب ــوری ک طی

ــی  ــاال دراز م ــه ب ــر رو ب ــا س ــینند و ب ــی نش م
کشــند از کمبــود ایــن ویتامیــن رنــج مــی برنــد. 
ــه  ــات ب ــدم و غ ــج، ســبوس گن ــن در برن تیامی

ــی شــود. ــت م ــور یاف وف
ــتم  ــی از سیس ــن B2( بخش ریبوفاوین)ویتامی
هــای آنزیــم اســت کــه در ســوخت و ســاز نقــش 
حیاتــی دارد. کمبــود ایــن ویتامیــن موجــب 
اســهال و »معلولیــت انگشــت پــای« طیــوری می 
شــود کــه ســن آن هــا یــک یــا دو هفــت اســت.
طیــوری کــه از ایــن بیمــاری رنــج مــی برنــد بــا 
زانوهــا و بــه کمــک بــال هایشــان حرکــت مــی 
ــد  ــغ، موجــب کاهــش تولی ــور بال ــد. در طی کنن
ــا و  ــن آن ه ــر جنی ــرگ و می ــش م ــم، افزای تخ

مــردن جوجــه هــا در تخــم مــی شــود.
ــد از  ــا 20 روز بع ــر 18 ت ــن حداکث ــردن جنی م

ــد.  ــی افت ــاق م ــم اتف ــده روی تخ ــدن پرن خوابی
ــی  ــن م ــن ویتامی ــی ای ــع غن ــا منب ــن زاره چم

ــند. باش
پیریدوکســین)ویتامینB6( بــرای ســوخت وو 
ســاز آمینواســید هــا ضــروری اســت. در صــورت 
کمبــود ایــن ویتامیــن، تشــنج و لــرزش در طیور 
اتفــاق مــی افتــد. در ایــن مــورد بایــد غــات و 

خوراکــی هــای دارای یونجــه بــه طیــور داد.
دارای   )B12 )ویتامیــن  ســیانوکوباالمین 
و  کربوهیــدرات  نوکلئیــک،  اســید  ترکیبــات 
متابولیســم چربــی و ترکیــب متیــل اســت. ایــن 
ــت  ــات یاف ــن در تمامــی غذاااهــای حیوان ویتامی

ــود. ــی ش م
کمبــود ایــن ویتامیــن موجــب کــم شــدن رشــد، 
ارزش غذایــی کــم گوشــت پرنــده و کاهــش 
ــن  ــردن جنی ــود. م ــی ش ــذاری آن م ــم گ تخ
ــده روی  ــدن پرن ــد از خوابی ــر 17 روز بع حداکث

ــد. ــی افت ــاق م تخــم اتف
ــی در  ــای عضان ــت ه ــف باف ــن اســت ضع ممک
پاهــا و خونریــزی در پوشــش جنینــی مشــاهده 
شــود. خــوراک ماهــی، لبنیــات و پروتئیــن هــای 

حیوانــی منابــع ویتامیــن B12 مــی باشــند.
کمبــود کولیــن:  کمبــود کولیــن موجــب بیماری 
پروز)ســو تغذیــه غضروفــی( می شــد کــه ویژگی 
ــو، صــاف  آن پــف کردگــی اطــراف غضــروف زان
شــدن درشــت نــی  کــف پــا و پیــچ دار و قــوس 
ــدون  ــزش تان ــا لغ ــراه ب ــا هم ــف پ ــدن ک دار ش

آشــیل از برآمدگــی اســتخوان مــی شــود.
ــن  ــن ویتامی ــود ای ــه از کمب ــی ک ــر پرندگان جگ
ــت.  ــرب اس ــد چ ــش از ح ــد بی ــی برن ــج م رن
روغــن خــوراک ماهــی و کلیــن مصنوعــی غــذای 

ــور اســت. ــن طی ــرای ای مناســب ب

دان ومسائل مربوط به آن
ــادی در  ــات زی ــداران اطاع ــر مرغ اکث
ــور  ــه طی ــه ب ــی ک ــول دان ــورد فرم م
ــی  ــئولیت اصل ــد و مس ــد ندارن میدهن
ــودن دان  شــان تنهــا نظــارت برتمیــز ب
ــن  ــد .ای ــی باش ــی آن م ــدار کاف و مق
ــم  ــی مه ــوع خــود موضوع مســئله در ن
ــر آن  ــددی ب ــای متع ــت و فاکتوره اس

ــد. موثرن

حمل دان:
توصیــه مــی شــود کــه همیشــه از دان 
ــر اســت دان  ــازه اســتفاده گــردد .بهت ت
هفتــه ای یکبــار بــه مرغــداران تحویــل 
شــود .ســیلوهای دان بایــد ظرفیتــی بــه 
ــه  ــور ب ــه طی ــک هفت ــدازه مصــرف ی ان
ــند .  ــته باش ــره داش ــه 2 روز ذخی اضاف
ســیلوهای ذخیــره دان بایــد در بیــرون 
ســالن نصــب شــود تــا راننــدگان تانکــر 

ــد.  حمــل دان وارد ســالن نگردن

تمیز بودن کامیون حمل دان:
هــای  برنامــه  مرغــداری  طــرح  در 
متعــددی بــرای پاکیزگــی کامــل و عــاری 
بــودن طیــور از بیماریهــا در نظــر گرفتــه 
شــده انــد .هــر شــخص قبــل از ورود بــه 
ســالن بایــد دوش گرفتــه و لبــاس تمیــز 
بپوشــد ولــی چگونــه مــی تــوان کامیــون 
حمــل دان را تــا هنــگام تحویــل دان 

ــرد؟ ــی ک ــل ضدعفون ــور کام بط

ــت  ــکات مدیری ــن مش ــی ازمهمتری یک
ــت  ــئله اس ــن مس ــل همی ــداری ح مرغ
ــا،  ــودن چرخه ــی نم ــد عفون ــرای ض .ب
ــی  ــه ضدعفون ــد از حوضچ ــون بای کامی
محلــول  اضافــه  بــه  آب  دارای  کــه 
اســت  بــادوام  کننــده  ضدعفونــی 
عبورنمایــد .اگــر چــه ضــد عفونــی 
نمــودن کامــل کامیــون حمــل دان غیــر 
ــوق  ــد ف ــی بای ــد، ول ــی باش ــن م ممک
ــی  ــد عفون ــه ض ــود ک ــت ش ــاده دق الع

کامیــون در حدامکانــات موجــود بــه 
ــل  ــرد و عوام ــام گی ــن انج ــو احس نح

بیمــاری زا بــه مرغــداری راه نیابــد.

دان اولیه:
الزم  پــرورش  دوران  اول  6هفتــه  در 
اســت کــه دان در تمــام اوقــات در 
ــرد . در  ــرار گی ــا ق ــه ه ــار جوج اختی
خــال چنــد روز اول زندگــی بایــد 
دان بــه آســانی در دســترس جوجــه 
ــت  ــوع از اهمی ــن موض ــد و ای ــا باش ه
ــوالً در  ــت .معم ــوردار اس ــژه ای برخ وی
ایــن دوره از درب کارتــن حمــل جوجــه 
ــا از ســینی هــای  ــه و ی هــا بطــور وارون
ــوان دانخــوری اســتفاده  ــه عن مشــابه ب
مــی شــود، چــون دانخوریهــای پهــن و 
ــن  ــوری در ای ــبترین دانخ ــزرگ مناس ب
ــن  ــدام از ای ــند .هرک ــی باش ــرایط م ش
ــه  ــه جوج ــرای 100 قطع ــا ب دانخوریه
کافــی اســت .گاهــی از شــانه هــای 
ــی  ــتفاده م ــز اس ــرغ نی ــم م ــل تخ حم
شــود .تعــداد 2 عــدد شــانه تخــم مــرغ 
بــرای 100 قطعــه جوجــه کافــی اســت 
.دان اولیــه بایــد تقریبــاً 3 ســاعت پــس 
از ورود جوجــه هــا در تمــام ســطح 
دانخــوری پاشــیده شــود .دان بایــد 
تمیــز باشــد، از اینــرو بهتــر اســت 
درروزهــای اول مرتبــاً مقادیــر کــم دان 

ــود. ــه ش ــا ریخت ــینی ه ــل س در داخ
کل جوجــه هــا بایــد دان بخورنــد . 
بایدمراقــب بــود کــه در مرحلــه شــروع 
ــد  ــا دان بخورن ــه ه ــرورش، کل جوج پ
ــد روی دانخوریهــا  ــه ایــن منظــور بای .ب
ــا  ــد ت ــته باش ــود داش ــی وج ــور کاف ن
جوجــه هــای جــوان بتواننــد بــه آســانی 
دان مصــرف نماینــد . دمــای ســالن باید 
بــه انــدازه کافــی بــاال باشــد تــا جوجــه 
ــادر  ــر م ــه زی ــدن ب ــرم ش ــرای گ ــا ب ه
مصنوعــی تجمــع نکننــد و بتواننــد دان 
مصــرف نماینــد .دانخوریهــا را در خــارج 

از لبــه چتــر مــادر مصنوعــی قــرار مــی 
ــان تابیــده  ــه آن ــور کافــی ب ــا ن دهنــد ت

ــز خشــک نگــردد. شــود و دان نی

کنترل جوجه های گرسنه:
بعضــی از جوجــه هــا در یادگیــری طــرز 
ــتند و  ــکال هس ــار اش ــرف دان دچ مص
ایــن امــر باعــث پیدایــش جوجــه هــای 
ــور  ــن منظ ــه ای ــود .ب ــی ش ــنه م گرس
بایــد جوجــه هائــی را کــه ترســو بنظــر 
ــه  ــه چین ــرد ک ــرل ک ــند کنت ــی رس م
دانشــان پــر از دان باشــد .در روز اول 
چنــد ســاعت پس از شــروع مصــرف دان 
بایــد چینــه دان بــزرگ و پر از دان باشــد 
.اگــر همــه جوجــه هــا دان مصــرف نمی 
کننــد بایــد دقــت نمــود کــه اشــکال در 

ــرا رفــع نمــود.  چیســت و آن

پیشگیری از چسبندگی مقعد:
ــرورش  ــای پ ــع ه ــی از مجتم در بعض
طیــور و در خــال بعضــی از فصــول 
ــوده  ــا آبکــی ب ــوع جوجــه ه ســال مدف
ــه  ــرف دان ب ــدروز اول مص ــی چن و ط
عارضــه چســبندگی مقعــد دچــار مــی 
ــکل را  ــن مش ــات ای ــب اوق ــوند .اغل ش
ــده  ــرد ش ــوان بامصــرف ذرت خ ــی ت م
ــا مایلــو خــرد شــده( بعنــوان  )گنــدم ی
ــل  ــی ح ــره غذای ــن جی ــی از اولی بخش
نمــود .بهتــر اســت کــه ذرت ابتــدا 
بوســیله یــک غلطــک خــرد شــود، 
ســپس الــک گــردد تــا ذرات خــرد 
ایــن مجموعــه  آرد  و  بماننــد  شــده 
ــد  ــده بای ــرد ش ــود .ذرت خ ــذف ش ح
روی دان اولیــه ریختــه شــود .هیچــگاه 
ــی  ــه تنهائ از غــذای ذرت خــرد شــده ب
ــرد  ــه از ذرت خ ــد .تغذی ــتفاده نکنی اس
شــده فقــط بــرای دو روز اســت و بــرای 
هــر 100 قطعــه جوجــه در مــدت 2 روز 
میــزان 4/5 کیلوگــرم ذرت خــرد شــده 

ــود. ــی ش الزم م
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در صورتــی کــه یکــی از حیوانــات مزرعــه بــه عمــل 
ــاز پیــدا کنــد، چــه کار مــی کنیــد؟ در  جراحــی نی
ــه در  ــم ک ــی کنی ــی م ــه شــما راهنمای ــا ب اینجــا م
ــر  ــی را ب ــه نقش ــکلی چ ــن مش ــروز چنی ــورت ب ص

ــد.  ــده بگیری عه
بســیاری از جنبــه هــای یــک عمــل جراحــی 
ــان  ــی انس ــل جراح ــابه عم ــک مش ــات کوچ حیوان
ــیاری از  ــر! بس ــاس کوچکت ــه در مقی ــت – البت اس
کلینیــک هــای دامپزشــکی اتــاق عملــی دارنــد کــه 
در آن تکنســین هــای دامپزشــکی، حیــوان را بــرای 
ــاق  ــن ات ــازند، و ای ــی س ــوش م ــاده و بیه ــل آم عم
هــا مجهــز بــه دســتگاههای الکترونیــک بــرای انــدازه 
گیــری ضربــان قلــب، ســطح اکســیژن خــون و فشــار 
ــز  ــن دامپزشــک جــراح نی خــون هســتند و همچنی
ــئولیت  ــل مس ــاق عم ــوش ات ــا روپ ــک زده و ب ماس
ــه  ــا چنانچ ــد. ام ــده دارن ــر عه ــی را ب ــل جراح عم
حیــوان شــما خیلــی بزرگتــر از اســباب و لــوازم اتــاق 
عمــل باشــد چطــور؟ اگــر گاو مزرعــه نیــاز بــه عمــل 
داشــت چــه بایــد کــرد؟ در اینجــا خواهیــم گفــت. 
ــما  ــه ش ــر ب ــد اگ ــد ش ــگفت زده خواهی ــاً ش حتم
ــی در  ــال جراح ــادی از اعم ــداد زی ــه تع ــم ک بگویی
ــی شــود!  ــز انجــام م ــت آمی ــًا موفقی ــه و کام مزرع
انجــام یــک عمــل جراحــی در مزرعــه بــا آنچــه کــه 
ــا انجــام  ــه ه ــا و گرب ــر روی ســگ ه در کلینیــک ب
مــی شــود بســیار متفــاوت اســت امــا همــان قوانیــن 
بهداشــتی رعایــت مــی گــردد. همچنیــن بــه جــای 
یــک تیــم متخصــص، دامپزشــک از شــما بــه عنــوان 

ــت!  دســتیارش کمــک خواهــد گرف

آماده شدن برای انجام عمل جراحی 
ــل،  ــدت عم ــول م ــیت و ط ــه حساس ــه ب ــا توج ب
ــر روی  ــوان را ب ــه حی ــل ک ــای کام ــی ه در بیهوش
زمیــن مــی خواباننــد دامپزشــک از شــما مــی 
ــه  ــتا نگ ــل ناش ــب قب ــوان را از ش ــه حی ــد ک خواه
ــع اســت(. در خصــوص  ــد )خــوردن آب بامان داری
نشــخوارکنندگان، محــدود کــردن غــذا باعــث مــی 
شــود کــه حجــم تــودۀ غذایــی در شــکم کــم شــده 
ــد از  ــا بع ــن عمــل و ی ــخ و اســتفراغ در حی و از نف

ــد.    ــی کن ــگیری م آن پیش

نگــه داشــتن حیــوان درشــب قبــل از عمــل، در یــک 
ــایر  ــدا از س ــزا و ج ــورت مج ــه ص ــک ب ــل کوچ آغ
حیوانــات، بــه محــدود کــردن غــذای او کمــک مــی 
کنــد ضمــن اینکــه در گرفتــن و تمیــز کــردن حیــوان 

ــود.  ــده خواهــد ب ــز کمــک کنن در روز عمــل نی

روز عمل 
ــل  ــکان عم ــا و م ــاب ج ــم در انتخ ــۀ مه ــه نکت س
پاکیزگــی  و  نــور،   ، کافــی  فضــای  از:  عبارتنــد 
محــل. بــرای حیوانــات کوچــک مزرعــه مثــل 
ــز  ــه نی ــه ای از طویل ــی گوش ــفند حت ــا گوس ــز ی ب
کفایــت مــی کنــد در حالیکــه بــرای حیوانــات 
ــزرگ  ــی ب ــه فضای ــاز ب ــر هماننــد اســب نی ــزرگ ت ب
ــل  ــی عم ــت . بعض ــل هس ــک اصطب ــد ی ــر همانن ت
ــام  ــل انج ــی قاب ــی حس ــا داروی ب ــی ب ــای جراح ه
اســت و در اینصــورت بــه فضایــی کمتــر از شــرایطی 
نیــاز اســت کــه عمــل جراحــی بــا بیهوشــی کامــل 
صــورت مــی گیــرد. بــرای گاوهــا نیــاز بــه یــک مهــار 
محکــم و قــوی هســت؛ برخــی فــارم هــای شــیری 
ــۀ  ــا روی ــز مخصــوص ب ــی می ــه نوع ــز ب ــی مجه حت
لولــه کاری شــدۀ هیدرولیــک هســتند تــا گاو را بــه 

ــد.   ــل کنن ــر روی آن تعدی ــی ب خوب
ــور کافــی اســت. بســته  نکتــۀ مهــم دیگــر وجــود ن
ــارم، بســیاری  ــه وضعیــت آب و هــوا و موقعیــت ف ب
ــاز و در  ــای ب ــوان در فض ــی ت ــا را م ــی ه از جراح
نــور طبیعــی روز انجــام داد. امــا در داخــل اصطبــل 
ــور  ــر چــه ن ــاز اســت؛ ه ــور بیشــتری نی ــه ن و طویل
در محــل عمــل جراحــی بیشــتر باشــد بهتــر اســت. 
گاهــی حتــی ضــرورت دارد کــه چــراغ قــوه در محــل 
جراحــی گرفتــه شــود. برخــی دامپزشــکان کاههای 
ــه  ــد ک ــی گذارن ــر م ــر روی س ــراغ ب ــه چ ــز ب مجه
مســلماً بــه دیــد بهتــر آنهــا بســیار کمــک مــی کنــد. 
بــه منظــور رعایــت پاکیزگــی و بهداشــت، بهتر اســت 
ــه خشــک  ــد ک ــرای عمــل انتخــاب کنی ــی را ب جای
ــا  ــه آشــغال ی ــوده و عــاری از خــرده ریــز و هرگون ب
مــواد اضافــی باشــد. چنانچــه ســطح محلــی کــه مــی 
خواهیــد عمــل را انجــام دهیــد تمیــز نیســت بهتــر 
ــزه ای پهــن کــرده و  ــت پاکی ــا برزن اســت پارچــه ی
ــباب و  ــام اس ــد. تم ــر روی آن بخوابانی ــوان را ب حی

ــای  ــت و پ ــوی دس ــت جل ــن اس ــه ممک ــی ک لوازم
ــگک ،  ــل ، چن ــون ، بی ــد فرق ــد مانن ــما را بگیرن ش
ــر  ــازید. از دیگ ــارج س ــل خ ــاب از مح ــطل و طن س
نکاتــی کــه بــه منظــور داشــتن یــک جراحــی موفــق 
ــه آب  ــی ب ــامل دسترس ــرد ش ــت ک ــتی رعای بایس
ــرای  ــطلی ب ــا س ــزن ی ــو، مخ ــرای شستش ــز ب تمی
ــم  ــی پش ــه قیچ ــی ب ــغال ، و دسترس ــن آش ریخت

ــی اســت.  چین

مراقبت های بعد از عمل 
بســته بــه نــوع عمــل، مراقبــت هــای بعــد از عمــل 
نیــز متفــاوت اســت امــا بــه هــر حــال در یــک ســری 
اصــول اولیــه مشــترک هســتند؛ همچنانکــه حیــوان 
ــود او را  ــی ش ــارج م ــی حســی خ ــا ب از بیهوشــی ی
در فضایــی نســبتاً آرام ، کوچــک ، تمیــز و جمــع و 
ــت معمــوالً  ــن حال ــوان در ای ــد. حی جــور نگــه داری
ــه دارویــی کــه مصــرف کــرده هنــوز گیــج  بســته ب
ــورد.  ــی خ ــو م ــت تلوتل ــگام حرک ــه هن ــت و ب اس
ــی حســی داشــته  ــه داروی ب ــی ک ــه حیوان ــز ب هرگ
اعتمــاد نکنیــد – شــاید گیــج و از خــود بــی خــود به 
نظــر برســد امــا ناگهــان در واکنــش بــه شــما صدایی 
ــا  ــا تکانــی شــدید بخــورد! همیشــه ب بلنــد بدهــد ی
ــاری  ــرده رفت ــت ک ــی دریاف ــی حس ــه ب ــی ک حیوان

ــا آرامــش و صبــوری داشــته باشــید. تــوأم ب
از دامپزشــک خــود بپرســید کــه چــه زمــان بعــد از 
ــه خــوردن غــذا مــی باشــد.  عمــل حیــوان مجــاز ب
همچنیــن دربــارۀ مراقبــت هــای بعــد از عمــل 
، کنتــرل درد ، و زمــان بهبــودی ســؤال کنیــد. 
چنانچــه ایــن اولیــن باریســت کــه عمــل جراحــی در 
فــارم را تجربــه مــی کنیــد بهتــر اســت دفترچــه ای 
در اختیــار داشــته باشــید تــا ســؤاالتی را کــه پیــش 
ــل  ــد از عم ــای بع ــت ه ــرای مراقب ــا ب ــل و ی از عم
ــا فرامــوش نکنیــد  ــد ت ــد در آن یادداشــت کنی داری
ــی  ــه م ــا جائیک ــید. ت ــکتان بپرس ــا را از دامپزش آنه
ــرای انجــام عمــل جراحــی برنامــه  توانیــد از قبــل ب
ــه انجــام  ــا ب ــد ت ــه را انجــام دهی ــای الزم ــزی ه ری

ــق کمــک کــرده باشــید. ــک جراحــی موف ی

افزایش تولید شیر در گاوهای شیرده از طریق آنزیم هایی با فیبر کاهش یافته
ــا  ــه ب ــیرده ای ک ــای ش ــیردهی گاوه ــخ ش پاس
آنزیــم هــای کاهــش فیبــر یافتــه تغذیــه شــده 
ــم  ــودن آنزی ــر ب ــوده اســت. موث ــد متناقــض ب ان
ــرای بهبــود تولیــد  هــای کاهــش فیبــر یافتــه ب
ــی  ــات بررس ــد مطالع ــی درص ــا در س ــیر تنه ش
ــش  ــت آزمای ــال، هش ــن ح ــا ای ــت؛ ب ــده اس ش

ــد. ــته ان ــت داش ــج مثب نتای
بــر اســاس آزمایــش هایــی کــه در ایــن مطالعــه 
ــد  ــط تولی ــش متوس ــت، افزای ــه اس ــه کار رفت ب
شــیر بــه دلیــل اضافــه شــدن آنزیــم 5.5 پونــد 
ــد در  ــا 13.9 پون ــه 2.6 ت ــوده )ب ــر روز ب در ه
روز رســیده اســت(؛ زمانــی کــه گاوهــا بــا 
آنزیــم هــای کاهــش فیبــر یافتــه تغذیــه شــده 
ــا کاهــش  ــش ه ــن آزمای ــدام از ای ــچ ک ــد، هی ان
تولیــد شــیر را نشــان نمــی دهــد. بــا ایــن حــال، 
ــادی  ــزان زی ــه می واکنــش و پاســخ شــیردهی ب
بــه دوز آنزیــم، ترکیــب آنزیــم و شــیوه اســتفاده 
ــی بســتگی دارد. ــره هــای غذای ــم در جی از آنزی

دوز پایین نتایج مثبت را نشان می دهد
پژوهشــگران دانشــگاه دالور )Delaware( تاثیــر 
کربوکســی متیــل ســلوالز )CMC( و کمپلکــس 
زایانــاز را بــا دو غلظــت متفــاوت بــر روی تولیــد 

شــیر در گاوهــای شــیرده مطالعــه کــرده انــد.

ــه  ــد ک ــگران دریافتن ــب، پژوهش ــال تعج ــا کم ب
درمــان بــا آنزیــم بــا غلظــت پاییــن،1.600  واحد 
ــد از  ــاز در هــر پون CMC و 7.300 واحــد زایان
علوفــه خشــک، نــه بــا غلظــت بــاال یعنــی 4.000 
ــد  ــاز، تولی واحــد CMC و 18.200 واحــد زایان

شــیر را 6.8 درصــد بهبــود مــی بخشــد.
ــم  ــب آنزی ــی ترکی ــب، جایگزین ــن ترتی ــه همی ب
کاهــش فیبــر یافتــه بــا میــزان پاییــن دوز )1.2 
گرم/پونــد علوفــه خشــک( در گاوهایــی کــه 
تــازه شــیردهی را شــروع کــرده انــد تولیــد شــیر 
ــزان  ــا می ــد ام ــی ده ــش م ــد افزای را 3.2 درص
غلظــت نبایــد بیشــتر از ایــن میــزان باشــد )2.3 

ــه خشــک(. ــد علوف گرم/پون
فعالیت آنزیم بر خروجی تاثیر می گذارد

ــه  ــج مطالع ــا نتای ــج دانشــگاه دالور ب نتای
دانشــگاه آیداهــو)Idaho( آمریــکا در 

ــت. ــوده اس ــاد ب تض
ــه  ــی ک ــد شــیر در گاوهای ــه تولی ــن مطالع در ای
 13.9 هســتند  خــود  شــیردهی  ابتــدای  در 
ــی  ــت. گاوهای ــه اس ــش یافت ــد در روز افزای پون
ــد  ــی کنن ــرف م ــی را مص ــول آنزیم ــه محل ک
ــزان  ــاز هســتند می ــلوالز و زایان ــاوی س ــه ح ک
تولیــد را 1.1 میلــی لیتــر در هــر پونــد از علوفــه 
ــال، در  ــن ح ــا ای ــد. ب ــش داده ان ــک افزای خش
گاوهایــی کــه بــا میــزان پاییــن تــر )0.6 میلــی 
لیتــر در هــر پونــد از علوفــه خشــک( یــا باالتــر 
)2.3 میلــی لیتــر در هــر پونــد از علوفــه خشــک( 
ــد، افزایــش تولیــد شــیر  ــه شــده ان ــم تغذی آنزی

ــت. ــده اس ــاهده نش مش
نبــود واکنــش شــیردهی در غلظــت پاییــن 
ــی  ــم غذای ــی آنزی ــت ناکاف ــده فعالی ــان دهن نش
ــم در  ــش آنزی ــش واکن ــت کاه ــا عل ــت؛ ام اس
زمــان اضافــه شــدن میــزان بــاالی مکمــل 

مشــخص نیســت.

ســه فرضیــه در مــورد نبــود واکنــش شــیردهی 
ــم  ــاالی آنزی ــزان دوز ب ــتفاده از می ــان اس در زم

ــه ترتیــب زیــر مــی باشــد: وجــود دارد کــه ب
•ممکــن اســت بــه دلیــل بازخــورد منفــی آنزیــم 
ــم  ــل آنزی ــول تعام ــت محص ــش غلظ ــه افزای ب

سوبســترا باشــد.
•تخمیــر قندهایــی کــه از طریــق هیدرولیــز 
دیــواره ســلولی تولیــد شــده انــد ممکــن اســت 
ــع  ــه ســطحی برســاند کــه مان pH شــکمبه را ب

ــود. ــی ش ــلولی م ــواره س از هضــم دی
•ایــن امــکان وجــود دارد کــه آنزیــم هــای بــرون 
ــای  ــل ه ــرای مح ــکمبه ب ــت ش ــا جمعی زاد ب
ــت  ــوراک رقاب ــود در خ ــلولوزی موج ــال س اتص

ــد. مــی کنن
نقش ترکیبات آنزیمی

ــاص  ــای خ ــم ه ــب آنزی ــع و ترکی منب
ــخ  ــود پاس ــی در بهب ــل مهم ــز عوام نی

شــیردهی اســت.
دو  تاثیــرات  دالور  دانشــگاه  پژوهشــگران 
مجموعــه مختلــف آنزیــم ســلوالزی گرفتــه 
ــم  ــک ارگانیس ــف ی ــای مختل ــده از تخمیره ش
ــازی  ــه همــراه مجموعــه آنزیــم زایان واحــد را ب

ــد. ــی کن ــه م ــیر مطالع ــد ش ــر تولی ــد ب واح
ــه  ــا علوف ــه ب ــی ک ــرای گاوهای ــیر ب ــد ش تولی
 3.700 2 EA) ــم ــدون آنزی ــا ب ــم ی دارای آنزی
و 14.000  متیــل ســلولز  واحــد کربوکســی 
واحــد زایانــاز( تغذیــه شــده انــد یکســان بــوده 
اســت؛ بــا ایــن حــال، تولیــد در گاوهایــی کــه بــا 
EB1.2 )3.600 واحــد کربوکســی متیــل ســلولز 
و 11.000 واحــد زایانــاز( تغذیــه شــده انــد 5.5 

ــد افزایــش یافتــه اســت. پون

جیره های غذایی نقش ایفا می کنند
ــادا  ــی در کان ــروه پژوهش ــه گ ــه ای ک دو مطالع
ــش  ــه واک ــد ک ــی ده ــد نشــان م ــام داده ان انج
شــیردهی گاوهــای شــیری کــه بــا آنزیــم هــای 
کاهــش فیبــر یافتــه تغذیــه شــده انــد بــه مقــدار 
جیــره غذایــی بســتگی دارد کــه در آن مجموعــه 

آنزیــم هــا اضافــه شــده اســت.
در مطالعــه اول، پژوهشــگران 8 درصــد افزایــش 
ــد  ــرد ان ــزارش ک ــی گ ــد شــیر را در گاوهای تولی
ــر  ــرم ب ــه دارای 1 گ ــای یونج ــته ه ــا بس ــه ب ک
ــا  ــد. ب ــده ان ــه ش ــی تغذی ــل آنزیم ــد مکم پون
اینحــال زمانــی کــه 0.5 گــرم بــر پونــد از همــان 
ــای  ــته ه ــانتره و بس ــه کنس ــم ب ــه آنزی مجموع
ــد  ــری در تولی ــود، تغیی ــی ش ــه م ــه اضاف یونج

شــیر مشــاهده نمــی شــود.
ــی  ــیر در گاوهای ــد ش ــدی، تولی ــش بع در آزمای

کــه بــا محصــول آنزیمــی تجــاری اضافــه شــده 
ــد در  ــد  4.6 پون ــه شــده ان ــه کنســانتره تغذی ب
ــوده اســت کــه جیــره  روز بیشــتر از گاوهایــی ب

ــد. کنتــرل شــده داشــته ان
ــه  ــه کــردن همــان مجموع ــن حــال، اضاف ــا ای ب
 )TMR( آنزیــم بــه جیــره هــای کامــا مخلــوط

بــر تولیــد شــیر تاثیــر گــذار نبــوده اســت.
ــه  ــی ک ــم های ــه آنزی ــت ک ــر آن اس ــرض ب ف
بافاصلــه قبــل از خــوردن خــوراک اضافــه شــده 
انــد ممکــن اســت درون مایــع  شــکمبه برونــد و 
قبــل از ایــن کــه در شــکمبه موثــر واقــع شــوند، 
بــه ســرعت بــه قســمت هــای پاییــن تر دســتگاه 
گــوارش برونــد. افزایــش هضــم پــس از شــکمبه 
ــل مکمــل آنزیمــی TMR قابلیــت  ــه دلی ای، ب
هضــم ظاهــری را در کل دســتگاه گــوارش بــدون 

افزایــش تولیــد شــیر بهبــود مــی بخشــند.

تاثیر بر محتوای شیر
ــم  ــا آنزی ــه ب ــی ک ــیر گاوهای ــی ش ــش چرب افزای
هــا تغذیــه شــده انــد فقــط در ســه مــورد از 19 
ــی  ــورد بررس ــه م ــن مطالع ــه در ای ــی ک آزمایش

ــد، گــزارش شــده اســت.  ــرار گرفتــه ان ق
در یکــی از آزمایــش هــا، تولیــد چربــی بــه دلیل 
تولیــد شــیر بیشــتر افزایــش یافــت. در مطالعــه 
ســوم، چربــی بیشــتر موجــود در شــیر گاوهایــی 
ــه شــده  ــم تغذی ــا جیــره هــای دارای آنزی کــه ب
ــش  ــی افزای ــد شــیر و غلظــت چرب ــد، در تولی ان

مــی یابــد.
ــام  ــه انج ــش از 20 آزمایشــی ک ــار آزمای در چه
ــه  ــیر ب ــن ش ــمگیر پروتئی ــش چش ــده، افزای ش
دلیــل افــزودن آنزیــم بــا فیبــر کاهــش یافتــه بــه 
ــزارش  ــای شــیرده گ ــی گاوه ــای غذای ــره ه جی

شــده اســت.
ــم  ــردن آنزی ــه ک ــا اضاف ــر، ب ــه دیگ در دو مطالع
ــود  ــیر بهب ــن ش ــوای پروتئی ــک، محت فیبرولیتی
یافــت. اگرچــه در تولیــد پروتئیــن شــیر تغییــری 

حاصــل نشــد.

تحقیقاتــی  موسســه  محققــان  تــاش 
علــوم دامــی کشــور بــر تبدیــل انــواع 
پســماندهای کشــاورزی بــه خــوراک دامــی 

ــت. ــده اس ــوف ش معط
موسســه  رییــس  خانیــان  اســماعیل 
تحقیقــات علــوم دامــی کشــور ضمــن 
اعــام ایــن خبــر، افــزود: از آنجــا کــه 
مناطــق مختلــف کشــور دارای محصــوالت 
متنــوع زراعــی و کشــاورزی اســت ، تــاش 
مــی شــود تــا بــرای تامیــن نیازهــای 
دامــی از پســماند ایــن محصــوالت خــوراک 

ــود. ــن ش ــب تامی مناس
وی بــا بیــان اینکــه ایــن اقــدام موجــب مــی 
شــود تــا خــوراک دام هــا بــا کمتریــن هزینه 
ــان در  ــذای انس ــا غ ــه ب ــن آنک ــن ضم تامی
رقابــت نباشــد ،گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیت 
هــای کشــاورزی و زراعــی مناطــق مختلــف 
کشــور بایــد متناســب بــا ایــن ظرفیــت هــا 
ــور و  ــواع دام و طی ــرای تامیــن خــوراک ان ب

زنبــور عســل اقــدام کــرد.
خانیــان بــا اشــاره بــه اینکــه نیــاز خــوراک 
ــرم و در دوران  ــرد و گ ــم س ــی در اقلی دام
مختلــف زیســت آن هــا اعــم از بــارداری و 
ــات  ــن احتیاج ــاوت دارد و ای ــیردهی تف ش
ــه  ــر منطق ــی ه ــای بوم ــرای دام ه ــد ب بای
ــاس  ــن اس ــزود: برای ــود، اف ــایی ش شناس
ــور  ــی کش ــوم دام ــی عل ــه تحقیقات موسس

در ایــن زمینــه شــیوه نامــه هــای منتشــر 
ــا اقلیــم و نیازهــای  کــرده کــه متناســب ب

ــی ترســیم شــده اســت . خوراکــی دام
ــواد  ــن م ــی از بهتری ــرد: یک ــه ک وی اضاف
خوراکــی کــه روی آن برنامــه مناســب 
ــه  ــود ک ــاورزی ب ــماندهای کش ــود پس نب
مــی تــوان بــه پســماند چغنــدر قنــد، 
ــزا  ــای کل ــکر و بقای ــای نیش ــاخه ه سرش

ــرد. ــاره ک اش
ــی  ــوم دام ــات عل ــه تحقیق ــس موسس رئی
کشــور گفــت: ایــن موسســه در طــول 40 
ــامی  ــاب اس ــروزی انق ــس از پی ــال پ س
توانســته ایــن پســماندها و خــوراک هــای 
ــه دســت آمــده از آن هــا را شناســایی و  ب
ــزان اســتفاده هــر کــدام در غــذای دام  می
ــی مشــخص  ــره غذای ــن درصــد جی و تعیی

کنــد.
وی اضافــه کــرد: دانــش فنــی مــا بــرای هر 
کــدام از پســماندها و بــا توجــه بــه منطقــه 
ــا  ــاز شــرکت ی ــر اســاس نی ــورد نظــر، ب م

دامــدار وجــود دارد.

ــا بیــان اینکــه تولیــد  اســماعیل خانیــان ب
ــی  ــام م ــتان انج ــکر در خوزس ــی نیش اصل
ــا  شــود، گفــت: خــوراک مناســب دامــی ب
اســتفاده از دانــش فنــی بومــی از سرشــاخه 
ــات  ــای نیشــکر توســط موسســه تحقیق ه
علــوم دامــی تولیــد شــد کــه متعاقــب آن 
بخــش خصوصــی دراســتان خوزســتان 
ــدازی  ــوراک دام راه ان ــد خ ــه تولی کارخان

کــرد.
وی بــا بیــان اینکهبــا ضایعــات خرمــا نیــز 
ــای  ــرای دام ه ــوب ب ــانتره خ ــک کنس ی
ــود  ــی شودش ــد م ــیرده تولی ــرواری و ش پ
،افــزود: پیــش بینــی تولیــد 100 هــزار تــن 
خــوراک دام از ایــن پســماندها دیــده شــده 
ــن تولیــد  کــه اکنــون حــدود چهارهــزار ت
مــی شــود و انتظــار مــی رود در ســال 98 

ایــن عــدد بــه 50 هــزار تــن برســد

نکات قابل توجه برای یک عمل جراحی موفقیت آمیز در مزرعهتولید خوراک دام از پسماند کشاوررزی
0 منبع : صدا و سیما 
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ربات هایی که میوه برداشت می کنند

و  میوه هــا  داشــتن  بــه  هلنــد  کشــور 
ســبزی های باکیفیــت مشــهور اســت و فرآینــد 
برداشــت محصــول در ایــن کشــور هنوز توســط 

نیــروی انســانی انجــام می شــود.
 )Eldert van Henten( ــن ــن هنت ــدرت ف ان
کــه یــک مهنــدس کشــاورزی از دانشــگاه 
ــد:  ــاره، می گوی ــد اســت دراین ب واخنینگــن هلن
کار  ربات هــا  از  بهتــر  انســان ها  »هنــوز 
زیــادی  تاش هــای  بااین وجــود  می کننــد 
به صــورت  محصــول  برداشــت  راســتای  در 

ــت«. ــده اس ــک ش اتوماتی
به عنــوان نمونــه تاش هــای زیــادی بــرای 
ــا  ــت؛ ام ــده اس ــل ش ــک فلف ــت اتوماتی برداش
مســئله شــناخت دقیــق و ســریع فلفــل و جــدا 
ــی،  ــه اصل ــردن ریش ــدا ک ــدون ج ــردن آن ب ک
ــه  ــت ک ــد اس ــن فرآین ــم در ای ــئله ای مه مس
تأمیــن آن نیازمنــد طراحــی و به کارگیــری 
نرم افزارهایــی ســریع و دقیــق اســت. ایــن 
ادامــه  در  هلنــدی  کشــاورزی  مهنــدس 
صحبت هــای خــود گفــت: »هــدف مــا طراحــی 
رباتــی اســت کــه بــا اســتفاده از یــک دوربیــن 
ســریع و از طریــق رنــگ محصــول بتوانــد 
میــزان رســیدگی محصــول را تشــخیص دهــد.«

توســط  توت فرنگــی  برداشــت  ربــات  یــک 
در   )Green( گریــن  نــام  بــه  شــخصی 
ــاره  ــن درب ــت. گری ــده اس ــتان طراحی ش انگلس
می گویــد:  خــود  میوه چیــن  ربــات  ایــن 
ــبت  ــه نس ــی را دارد ک ــن توانای ــات ای ــن رب ای
بــه انســان ها میوه هــا را ســریع تر برداشــت 
ــات  ــن رب ــرد ای ــه عملک ــد ک ــد. او می گوی کن
ــه  ــت ک ــکوپیک اس ــد استرئوس ــاس دی ــر اس ب
عمقــی  به صــورت   RGB دوربین هــای  بــا 
الگوریتم هــای  و  می کنــد  عکس بــرداری 
ــکان برداشــت  ــات ام ــن رب ــوی ای ــدرت و ق پرق
ــار  ــه یک ب ــر دو ثانی ــی را در ه ــه توت فرنگ بوت
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد، ای ــم می کن فراه

نیــروی انســانی در هــر 15 تــا 20 دقیقــه تنهــا 
یــک بوتــه توت فرنگــی برداشــت می کنــد.

ــن  ــاره ای ــود درب ــارات خ ــه اظه ــن در ادام گری
می گویــد: میوه چیــن  ربــات 

»شــرکای مــا در آزمایشــگاه فیزیــک ملــی 
ــل  ــرای ح ــال ب ــه دو س ــک ب ــتان نزدی انگلس
ایــن مشــکل مطالعــه و تحقیــق نمودنــد؛ و 
درنهایــت توانســتند بــه نتیجــه ای نــاب و عالــی 
ــه  ــه منجــر ب ــد، نتیجــه ای ک ــدا کنن دســت پی
حــل ایــن مشــکل شــد.« گریــن در ادامــه 
ــل  ــه راه ح ــرد ک ــه ک ــود اضاف ــای خ صحبت ه
ارائه شــده بــرای مشــکات ازنظــر تجــاری 
حساســیت باالیــی دارد و قابــل اشــتراک گذاری 
نیســت او می گویــد تــا پنــج ســال آینــده 
ــر  ــات را ب ــن رب ــر کار ای کســانی کــه نظــارت ب
عهده دارنــد می تواننــد جــای کســانی را کــه در 
حــال حاضــر توت فرنگــی برداشــت مــی کننــد 

ــد.  بگیرن
بــزرگ واصلــی دررونــد پیشــرفت  چالــش 
ــدگان و  ــه تولیدکنن ــت ک ــن اس ــرح ای ــن ط ای
کشــاورزان بــه دنبــال ربات هایــی هســتند کــه 
ــبزی ها  ــوه و س ــی از می ــواع مختلف ــد ان بتوانن
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد ای ــت کنن را برداش
ــاوت  ــوه ای متف ــر می ــگ ه ــدازه و رن ــکل، ان ش
و  امــری ســخت  آن هــا  برداشــت  و  اســت 

ــت. ــکل اس مش
 گفتنــی اســت در حــال حاضــر رباتــی در بــازار 
ــا  ــرگ میوه ه ــازی ب ــی جداس ــه توانای ــت ک اس

را دارد.

اســتان  دامپزشــکی  مدیــرکل 
ســمنان دربــاره دســتاوردهای ایــن 
ــاب  ــخ انق ــول تاری اداره کل در ط
ــار  ــروز باافتخ ــت: ام ــامی، گف اس
انــواع  قلــم   208 گفــت  بایــد 
داروهــای دامــی در ایــن اســتان 

می شــود. تولیــد 
محمــد ســعیدی بــا اشــاره بــه 
ــای  ــواع داروه ــم ان ــد 208 قل تولی
ــان  ــمنان، بی ــتان س ــی در اس دام
کــرد: ایــن داروهــا در تولیــدات 
مختلــف شــامل داروهــای تزریقــی 
افزودنــی و کلســیم  پودرهــای  و 
ــیون  ــیلون و امولوس ــفات، لوس فس
پــودر قــرص، پمــاد و  محلــول، 
... بــه اســتان های دیگــر صــادر 

. د می شــو
وی افــزود: بــا دســتان پرتــوان تولــد 
کننــدگان بومــی داخــل اســتان 
ســمنان خوشــبختانه 38 میلیــون و 
443 هــزار قلــم انــواع قــرص، پــودر 
و داروی تزریقــی طــی 10 مــاه 

امســال تولیدشــده اســت.

امنیــت  تحقــق  ضــرورت 
یــی ا غذ

اســتان  دامپزشــکی  مدیــرکل 
سیاســت های  دربــاره  ســمنان 

ایــن اداره کل نیــز تأکیــد کــرد: 
ســالم،  غذایــی  امنیــت  تحقــق 
محصــوالت  بــه  هویت بخشــی 
بهــره وری  افزایــش  و  دارویــی 
ــد  ــن رش ــالم و تضمی ــد دام س تولی
در  دامــی  فرآورده هــای  کمــی 
ســطح اســتان سیاســت اداره کل 

اســت. دامپزشــکی 
ســعیدی بابیــان اینکــه دامپزشــکی 
برنامــه ای  در  ســمنان  اســتان 
شــاخص های  ارتقــای  پنج ســاله 
ــای  ــت فرآورده ه ــامت و بهداش س
دامــی را دنبــال می کنــد، گفــت: از 
بــدو اخــذ سیاســت مذکــور تاکنــون 
بــا حمایت هــای مردمــی هفــت 
غیربهداشــتی  و  ســنتی  واحــد 
اســتان  در  دام  کشــتارگاه 
تعطیل شــده کــه گام مهمــی در 

ــت. ــی اس ــت غذای ــد امنی رش
در  امــروز  اینکــه  بابیــان  وی 
اســتان ســمنان کشــتارگاه ســنتی 
ــد  ــه داد: تأکی ــدارد، ادام ــود ن وج
دائمــی  تعطیلــی  دامپزشــکی 
ســنتی  کشــتارگاهی  واحدهــای 
اســت و اگــر مالــکان ایــن واحدهــا 
کاردارنــد  ادامــه  بــه  اصــرار 
ــری  ــر کارب ــرای تغیی ــت ب می بایس
اقــدام  مــدرن  بــه  کشــتارگاه ها 

ــه  ــه البت ــن رابط ــذا در ای ــد ل کنن
ــورت  ــتان ص ــز در اس ــی نی اقدامات
ــده  ــه عم ــل اینک ــه دلی ــه و ب گرفت
اســتان  کشــتارگاه های  مالــکان 
شــهرداری ها هســتند، ایــن امــر 

بــود. خواهــد  امکان پذیــر 

ایجاد 5 کشتارگاه صنعتی
اســتان  دامپزشــکی  مدیــرکل 
ســمنان بیــان کــرد: هم اکنــون 
ایجــاد پنــج کشــتارگاه  صنعتــی 
در اســتان شــامل دو کشــتارگاه 
در  کشــتارگاه  دو  و  شــاهرود  در 
در  کشــتارگاه  یــک  و  ســمنان 
ــرار دارد،  ــتور کار ق ــان در دس دامغ
ــن  ــرای ای ــن مناســب ب ــت: زمی گف
کشــتارگاه ها در نظــر گرفته شــده 
ــرمایه گذار  ــذب س ــال ج ــه دنب و ب
ایــن  بــرای  خصوصــی  بخــش 
امــر هســتیم تــا کم کــم شــاهد 
کشــتارگاه های  کامــل  تعطیلــی 
اســتان  در  نیــز  نیمه صنعتــی 
ــان  ــون تعدادش ــه هم اکن ــیم ک باش

بــه پنــج بــاب می رســد.
اســتان  اینکــه  بابیــان  ســعیدی 
ــث کشــتارگاه  ــًا از حی ســمنان فع
صنعتــی محــروم اســت اما سیاســت 
تعطیلــی  به تدریــج  دامپزشــکی 
تمــام واحدهــای نیمه صنعتــی و 
ــازی  ــمت صنعتی س ــه س ــت ب حرک
کشــتارگاه ها اســت، بیــان کــرد: 
کــه  می دهــد  نشــان  برآوردهــا 
ــرح  ــن ط ــداث ای ــرا و اح ــد اج رون
ــم  ــد رق ــل ســال 98 می توان در اوای
ــد  ــا بای بخــورد و از ســوی دیگــر م

تــاش کنیــم تــا نهایتــاً یــک ســال 
دیگــر بتوانیــم شــاهد افتتــاح ایــن 

ــیم. ــا باش واحده
اجــرای  صــورت  در  افــزود:  وی 
ــن  ــت ای ــاز فعالی ــرح و آغ ــن ط ای
کشــتارگاه، حــدود چهــار کشــتارگاه 
کشــتارگاه  پنــج  مجمــوع  از 
تعطیــل  اســتان  نیمه صنعتــی 

خواهــد شــد.

وجود 511 واحد مرغداری
اســتان  دامپزشــکی  مدیــرکل 
ــود  ــخنان خ ــه س ــمنان در ادام س
مرغــداری  واحــد   511 گفــت: 
صنعتــی در اســتان فعــال اســت 
کــه در کنــار فعالیــت 431  واحــد 
مرغــداری گوشــتی بــا ظرفیــت 
ــه  ــون قطع ــزی 10 میلی ــه ری جوج
در ســال، نشــان گر ظرفیت هــای 
خــوب اســتان در بخــش مــرغ و 

اســت. تخم مــرغ 
ــد  ــه 12 واح ــان اینک ــعیدی بابی س
اســتان  در  شــترمرغ  پــرورش 
ســمنان فعالیــت دارد، تاکیــد کــرد: 
پلــت  مــرغ  پــرورش  واحــد   13
ــد  ــه تولی ــذار، شــش مزرع تخــم گ
اجــدادی  مــرغ  دو  و  بوقلمــون 
ــد  گوشــتی در اســتان فعالیــت دارن
ــادرات  ــع ص ــم موان ــر بتوانی ــه اگ ک
ــان  ــا را از می ــن واحده ــدات ای تولی
تحــول  شــاهد  قطعــاً  برداریــم 
ــرغ  ــدات م ــه تولی ــی در زمین خوب
ــه  ــود ک ــم ب ــرغ خواهی ــم م و تخ
ــال  ــه دنب ــز ب ــی را نی ــتغال خوب اش

ــت. ــد داش خواه
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مقدار نمک مناسب برای اضافه کردن به خوراک دام و طیور
ــن  ــک پایی ــت نم ــه قیم ــی ک از آنجای
اســت، اغلــب فرامــوش مــی کنیــم کــه 
چــه مقــدار نمــک بــه غــذا اضافــه کنیم 
امــا مطمئنــا زیــاده روی در اســتفاده از 

آن کار درســتی نیســت.
نمــک در تاریــخ حیــات انســان خیلــی 
حیاتــی  عنصــری  عنــوان  بــه  زود 
شــناخته شــد. اهمیــت آن در واقــع 
زمانــی شــناخته شــد کــه در دوران 
ــوان یــک شــیوه  ــه عن باســتان نمــک ب
پرداخــت پــول بــه حســاب آمد. امــروزه، 
ــام  ــت و در تم ــا ارزان اس ــک تقریب نم
جهــان نیــز موجــود اســت. اهمیــت آن 
ــت  ــرده اس ــر نک ــی تغیی ــواد غذای در م
ــرای  ــه ب ــی ک ــراد زمان ــی از اف ــا خیل ام
ــه  ــد ب ــی کنن ــه م ــذا تهی ــات غ حیوان
ــد. ــی کنن ــه نم ــک آن توج ــزان نم می

ــت  ــن اس ــی ای ــده طای ــع، قاع در واق
غــذای  در  نمــک  درصــد   0.5 کــه 
خــوک و طیــور اســتفاده شــود و ایــن 
قاعــده ســال هــای طوالنــی اســت کــه 
در صنعــت خــوراک بــه کار گرفتــه 
مــی شــود. ایــن قاعــده هنــوز پابرجــا 
ــی توضیحــات  ــش کنون ــا دان اســت ام
داده  زمینــه  ایــن  در  تــری  واضــح 
نظــر  در  را  اســتثناهایی  و  اســت 

ــت. ــه اس گرفت

سدیم و کلر
 )Na( ــه ســدیم ــوان ب ــاز حی نمــک، نی
ــه  ــد. ب ــی کن ــن م ــر )Cl( را تامی و کل
ــاالت  ــش ای ــی پژوه ــورای مل ــه ش گفت
متحــده آمریــکا، نیــاز بــه ســدیم و 
ــد  ــا 0.25 درص ــا از 0.10 ت ــر تقریب کل
در غــذای کامــل طیــور و خــوک اســت. 
اگــر فــرض کنیــم کــه نمــک 39.5 

درصــد ســدیم و 60.5 درصــد کلــر 
 0.5 کــردن  اضافــه  نتیجــه  در  دارد، 
درصــد نمــک در رژیــم غذایــی، تقریبــا 
0.20 درصــد ســدیم و 0.30 درصــد 
کلــر در بــدن حیــوان فراهــم مــی کنــد. 
ــه  ــی ب ــده طای ــه قاع ــی اســت ک بدیه
ــر  ــک را درنظ ــد نم ــتی 0.5 درص درس
ــه  ــی ب ــم غذای ــا رژی ــت ت ــه اس گرفت
انــدازه کافــی ســدیم داشــته باشــد. کلــر 
اضافــی از طریــق ادرار دفــع مــی شــود.

عمکردها
کلــر  و  ســدیم  خاصــه،  طــور  بــه 
ــتند  ــده ای هس ــای عم ــت ه الکترولی
ــیمیایی  ــیب الکتروش ــظ ش ــه در حف ک
بافــت هــای غشــاء ســلولی  ســهیم 
ایــن دو عنصــر همچنیــن  هســتند. 
ــذب  ــد(، ج ــدروژن کلری ــم )هی در هض
ــذی از  ــواد مغ ــی م ــدیم( و جابجای )س
روده هــا بــه خــون شــرکت دارنــد. 
ســدیم و کلــر در حفــظ حجــم و فشــار 
خــون موثــر هســتند و در سیســتم 
ــز  ــترون نی ــین- آلدوس رنین-آنژیوتانس
شــرکت دارنــد. از عملکردهایــی کــه 
ــه  ــود ک ــی ش ــخص م ــد مش ــر ش ذک
ســدیم و کلــر بــرای ارگانیســم و حیــات 

ــند. ــی باش ــروری م ــیار ض بس

کمبود سدیم و کلر
ــر موجــب  ــدیم و کل ــدید س ــود ش کمب
آمــاس مغــزی، حملــه ناگهانــی بیمــاری 
هــا، کمــا، آســیب مغــزی و مــرگ 
ــف  ــود خفی ــود. کمب ــی ش ــی م ناگهان
ــر مســلما موجــب کاهــش  ســدیم و کل
مــی  حیوانــات  تمامــی  در  بــاروری 
ــر  ــدیم و کل ــود س ــروزه، کمب ــود. ام ش

فقــط زمانــی امــکان دارد کــه در زمــان 
مخلــوط کــردن خــوراک و فرموالســیون 
آن خطایــی رخ دهــد. ایــن اشــتباه 
ــت  ــن اس ــت و ممک ــادر نیس ــوردی ن م
ــم خــود را  ــی عائ ــد و زمان ــاق بیفت اتف
بــروز مــی دهــد کــه دیــر شــده اســت. 
ــه  در بســیاری از مــوارد، علــت آن اضاف
نکــردن نمــک بــه میــزان کافــی اســت 
ــت  ــاروری و از دس ــش ب ــب کاه و موج

ــود. ــی ش ــوددهی م ــن س رفت
کمبــود خفیــف ســدیم و کلــر در همــه 
حیوانــات موجــب کاهــش بــاروری مــی 

شــود.

مسمومیت
ــاد  ــزان زی ــل می ــر، تحم ــوی دیگ از س
نمــک در حیوانــات بــاال اســت. مطالعات 
نشــان داده اســت کــه خــوک هــای در 
حــال رشــد مــی تواننــد بیــش از 8 
ــان  ــم غذاییش ــک را در رژی ــد نم درص
ــر  ــزان 40 براب ــن می ــد )ای ــل کنن تحم
بیشــتر از میــزان نمــک مــورد نیــاز 
اســت(. امــا بــرای مدیریــت ایــن میــزان 
ــه  ــاز ب ــود نی ــد خ ــه رش ــک و ادام نم
میــزان زیــادی آب شــیرین دارنــد. اگــر 
میــزان آب کافــی نباشــد و یــا آب شــور 
ــی  ــد حت ــا نمــی توانن باشــد، خــوک ه
1 درصــد نمــک را در رژیــم غذاییشــان 
تحمــل کننــد )کــه ایــن میــزان دو 
ــت(.  ــان اس ــورد نیازش ــزان م ــر می براب
ــد و  ــی دارن ــک پایین ــل نم ــور تحم طی
در برابــر نمــک انعطــاف پذیــر نیســتند، 
ــه  ــذار ک ــای تخــم گ ــرغ ه ــژه م ــه وی ب
زیــاد بــودن نمــک بــر کیفیــت تخــم آن 

ــذارد. ــی گ ــر م ــا تاثی ه

آب شور
در بســیاری از مناطــق جهــان، تنهــا 
ــور  ــرف دام و طی ــرای مص ــع آب ب منب
آب شــور اســت. آب دریاهــا ممکــن 
ــر  ــرم ب ــی گ ــش از 200 میل ــت بی اس
لیتــر یــا حتــی در برخــی مــوارد بیشــتر 
ســدیم داشــته باشــد. ایــن مــورد بایــد 
ــی  ــای غذای ــم ه ــیون رژی در فرموالس
آن هــا در نظــر گرفتــه شــود. ایــن 
ــذا  ــوازن نمــک در غ ــا کاهــش مت کار ب
ــک  ــواد دارای نم ــتفاده از م ــدم اس و ع
)مثــل پــودر ماهــی، آب پنیــر، فــرآورده 
ــی( در رژیــم غذایــی آن هــا  هــای خون
بهبــود مــی یابــد. در غیــر ایــن صــورت 
حیوانــات بــرای رفــع مســمومیت در 
ــاد از نمــک وارد شــده  ــر اســتفاده زی اث
از طریــق آب شــور بیهــوده تــاش مــی 
کننــد و فقــط مســمومیت خــود را 
ــف  ــوارد خفی ــد. در م ــی کنن ــن م مزم
تــر، اســهالی خفیــف ممکــن اســت 
بــروز کنــد و تــا زمانــی کــه ایــن 
ــه دلیــل مختــل  مشــکل وجــود دارد، ب
ــون منفــی و مثبــت،  شــدن عملکــرد ی

ــد.  ــی بمان ــز باق ــهال نی اس

ماحظات عملی
در صورتــی کــه رژیــم غذایــی حیواناتــی 
ــازه  ــا ت ــد ی ــده ان ــا آم ــه دنی ــازه ب ــه ت ک
ــد سرشــار  ــرون آورده ان ســر از تخــم بی
ــت  ــن اس ــد، ممک ــر باش ــدیم و کل از س
ــا نمــک مواجــه  ــا خطــر مســمومیت ب ب
ــوری  ــل، آب خ ــن دلی ــه همی ــوند. ب ش
ــل  ــوری نیپ ــه آب خ ــبت ب ــی نس فنجان
ــدن آب از  ــتری دارد. چکی ــای بیش مزای
آبخــوری هــای نیپــل موجــب مــی شــود 

ــوند. ــع آب ش ــه منب ــور متوج ــه طی ک

نمــک، مکمــل غذایــی بســیار ارزان 
قیمتــی اســت. قطعــا زمانــی کــه دام و 
طیــور دچــار اســهال مــی شــوند، نمــک 
اضافــی موجــب شــل شــدن مدفــوع آن 
هــا مــی شــود. اگــر ایــن اســهال ریشــه 
در بیمــاری نداشــته باشــد، دادن نمــک 
اضافــی بــه حیــوان جلــوی رشــد و 
بــاروری را نمــی گیــرد و ضــرری نــدارد.
دادن نمــک کافــی بــه دام و طیــور 
ــم  ــا مه ــای آن ه ــن نیازه ــرای تامی ب
ــد  ــذار بای ــم گ ــای تخ ــرغ ه ــت. م اس
ــود  ــاز خ ــورد نی ــر م ــن کل ــرای تامی ب
ــدیم  ــد و س ــرف کنن ــی مص ــک کاف نم
ــک  ــد از ی ــز بای ــا نی ــاز آن ه ــورد نی م

ــود. ــه ش ــر تهی ــی دیگ ــع اضاف منب

عناصر سازنده
پودرماهــی، آب پنیــر و مشــتقات آن هــا 
ــند.  ــی باش ــر م ــدیم و کل ــار از س سرش
در واقــع، ترکیــب ایــن عناصــر در رژیــم 
ــوال  ــت معم ــران قیم ــی گ ــای غذای ه
ســدیم و کلــر را بیــش از حــد معمــول 
تامیــن مــی کنــد. بــه همیــن دلیــل در 
صورتــی کــه دام و طیــور جــوان بــا ایــن 
ــه  ــد ب ــوند، بای ــی ش ــه م ــر تغذی عناص
آب شــیرین دسترســی داشــته باشــند. 
در  آب  تنهــا  شــور  آب  کــه  زمانــی 

ــد از دادن  ــت، بای ــا اس ــترس آن ه دس
ــود.  ــودداری ش ــا خ ــر کام ــن عناص ای
ــدیم و 2  ــد س ــش از 5 درص ــما بی پاس
ــی اســت  ــن در حال ــر دارد، ای درصــد کل
کــه پــودر ماهــی کمتــر از 1 درصــد 
ــز  ــت نی ــود گوش ــر دارد. پ ــدیم و کل س
ماننــد پــودر ماهــی همیــن میــزان نمــک 
ــه  ــه چ ــت ک ــه داش ــد توج را دارد و بای
ــی  ــم غذای ــن عناصــر را در رژی ــی ای زمان
ــاده  ــر، م ــود. آب پنی ــه نم ــا اضاف آن ه
دیگــری کــه اغلــب اســتفاده مــی شــود، 
ــد  ــدیم و 1.5 درص ــد س ــا 1 درص تقریب
کلــر دارد. آب پنیــر بــدون الکتــوز و 
دیگــر فــرآورده هــای آب پنیــر بــا توجــه 
بــه میــزان پروتئیــن ممکــن اســت 
ــر بیشــتری داشــته باشــند. ســدیم و کل

نتیجه گیری
ــاروری  ــات و ب ــرای حی ــر ب ســدیم و کل
ــک ارزان  ــتند. نم ــروری هس ــیار ض بس
ــن دو عنصــر اســت. در  ــن منشــا ای تری
ــود  ــور وج ــه آب غیرش ــی ک ــل های مح
رژیــم هــای  نمــک در  دارد، وجــود 
غذایــی حیــوان بســیار مهــم اســت. 
تــوازن صحیــح در میــزان نمــک ورودی 
ــد باعــث  ــه مــی توان از طریــق آب و دان
بهبــود بــاروری و کاهــش اســهال شــود.
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بــه منظــور کمــک بــه توســعۀ اســکن 
و  جنســیت  تعییــن  بــرای  الکترونیــک 
ــغ  ــادا مبل ــت کان ــرغ، دول ــم م ــاروری تخ ب
844 هــزار دالر کانــادا )برابــر بــا 637.950 
دالر امریــکا( ســرمایه گــذاری کــرده اســت.
Lawrence MacAulay آقــای  

وزیــر کشــاورزی و محصــوالت خوراکــی 
کشــاورزی کانــادا در تاریــخ 3 جــوالی )12 
تیــر( اعــام داشــت کــه دولــت ایــن هزینــه 
ــکن  ــعۀ اس ــه توس ــک ب ــور کم ــه منظ را ب
ــن  ــور تعیی ــه منظ ــه ب ــک ک ــای الکترونی ه
ــورت  ــرغ ص ــم م ــاروری تخ ــیت و ب جنس
ــه ارتقــاء  ــا ب مــی گیــرد، اهــدا مــی کنــد ت
ظرفیــت و بازدهــی جوجــه کشــی هــا 

ــد.  ــرده باش ــک ک کم
»ســازمان  بــه  هزینــه  کمــک  ایــن 
ایالــت  مــرغ«  تخــم  تولیدکننــدگان 
ســازمان  یــک  کــه  کانــادا  اونتاریــوی 
ــت و  ــۀ آن حمای غیرانتفاعــی اســت و وظیف
ــای  ــت ه ــرغ و جوجــه پول ــرل تخــم م کنت
اونتاریــو مــی باشــد، اختصــاص یافــت. 
»ســازمان  بودجــه،  ایــن  کمــک  بــا 
تولیدکننــدگان تخــم مــرغ« ایالــت اونتاریــو 
قــادر خواهــد بــود تــا بــا تحقیــق و مطالعــه 
و  اتــاف  بیشــتر  هرچــه  کاهــش  بــه 
ــردازد و گام بزرگــی در جهــت  خســارات بپ

ــردارد.   ــوان ب ــاه حی رف
خصــوص  درایــن   MacAulay اقــای 
ــش  ــادا نق ــرغ کان ــت تخــم م ــت: »صنع گف
ــاغل  ــور دارد و مش ــاد کش ــری در اقتص مؤث

ــت  ــت. دول ــرده اس ــد ک ــادی تولی زی
کانــادا مفتخــر اســت کــه 

ــن بودجــه از  ــا اعطــای ای ب
تولیدکننــدگان تخــم مــرغ 
اونتاریــو در زمینــۀ ایــن 
تحقیــق کــه در نــوع خــود 
ــود،  ــوب میش ــن محس اولی
ــل آورده  ــه عم ــت ب حمای

ــق راه  ــه خل ــن ســرمایه گــذاری ب اســت. ای
ــر  ــت هرچــه بهت ــرای رشــد و تقوی ــی ب حل
صنعــت تخــم مــرغ کانــادا و جهــان کمــک 

ــرد.«  ــد ک ــایانی خواه ش
ــرغ  ــدگان تخــم م ــۀ تولیدکنن ــر اتحادی مدی
ــدام،  ــن اق ــا ای ــت :«ب ــان داش ــادا اذع کان
دولــت گام چشــمگیری در جهــت حمایــت 
ــادا  ــرغ کان ــم م ــت تخ ــوآوری در صنع از ن
برداشــت . اقــدام بــه ســرمایه گــذاری 
خلــق  منجربــه   ، تحقیقــات  زمینــۀ  در 
ــد  ــد ش ــی خواه ــاوری های ــوژی و فن تکنول
ــد  ــرۀ تولی ــت زنجی ــد و تقوی ــه تولی ــه ب ک
تخــم مــرغ کانــادا و جهــان کمــک شــایانی 

ــرد.«  ــد ک خواه
ــه  ــروژه ک ــن پ ــا، ای ــانه ه ــزارش رس ــه گ ب
ــه پــس  ــه اســکن تخــم مــرغ هــا بافاصل ب
از تخمگــذاری مــی پــردازد، خیلــی زود بــه 
ــس  ــوژی عک ــاری تکنول ــۀ تج ــد مرحل تأیی

ــید. ــد رس ــرداری خواه ب
ــه  ــادا« ک ــق کشــاورزی کان ســازمان »تطبی
یــک مؤسســۀ مالــی درجهــت اقدامــات 
ــروژه اســت  ــن پ ــی ای ــکاری اســت، حام ابت
ــد  ــی کن ــه بخــش کشــاورزی کمــک م و ب
تــا بــا خلــق راه حلهــای جدیــد همــواره در 

ــند. ــر باش ــت حاض ــۀ رقاب صحن
بــه گــزارش خبرگــزاری کشــاورزی دولــت، 
ــش از  ــرای بی ــادا ب ــرغ کان ــت تخــم م صنع
17هــزار نفــر اشــتغالزایی داشــته و ســاالنه 
بالــغ بــر 1 میلیــارد دالر کانــادا بــه اقتصــاد 

ایــن کشــور کمــک کــرده اســت.

ورناصری: وارد کننده نورچشمی نداریم!
مدیــر عامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام در پاســخ 
ــژه  و  ــرکتهای وی ــد، ش ــه می گوین ــانی ک ــه کس ب
معــدودی واردات گوشــت انجــام می دهنــد، گفــت: 
112 شــرکت واردکننــده گوشــت وجــود دارد و 
هیــچ شــرکت ویــژه ای هــم در میــان آنهــا نیســت .

یمــت گوشــت قرمــز از ابتــدای ســال تاکنــون 70 
ــرم  ــر کیلوگ ــت ه ــه و قیم ــش یافت ــد افزای درص
ــیده  ــان رس ــزار توم ــش از 80 ه ــز بی ــت قرم گوش
ــی  ــن کاالی اساس ــرای ای ــردم ب ــد م ــوان خری و ت

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
دلیــل  دارد.  دالیلــی  گوشــت  قیمــت  افزایــش 
و  واردات  کــه  اســت  آن  قیمــت  افزایــش  اول 
ــه و  ــش یافت ــی کاه ــای دام ــازی نهاده ه ذخیره س
ــد  ــده می رس ــت مصرف کنن ــری دس ــرخ باالت ــه ن ب
ــن قیمــت ارز و  ــاال رفت ــز در ب ــا نی کــه ریشــه اینه
ــور  ــل کش ــا در داخ ــن نهاده ه ــد ای ــش تولی کاه

ــت. اس
دلیــل دوم بــاال رفتــن قیمــت گوشــت قرمــز  قاچاق 
ــه دامــداران  دام اســت. آن طــور کــه رئیــس اتحادی
ایــران اعــام کــرد: »ســاالنه یــک میلیــون رأس دام 
ــر  ــر ه ــود، اگ ــاق می ش ــی قاچ ــورهای عرب ــه کش ب
راس دام زنــده را 20 کیلوگــرم گوشــت خالــص 
ــور  ــت از کش ــن گوش ــزار ت ــم، 200 ه ــرض کنی ف

خــارج شــده اســت.«
دلیــل بعــدی کــه بــرای بــاال رفتــن قیمــت گوشــت 
ــای  ــودن گله ه ــر ب در کشــور مطــرح می شــود، الغ
ــالی های  ــل خشکس ــه دلی ــه ب ــت ک ــدی اس تولی

پیاپــی و کمبــود علوفــه مراتــع رخ داده اســت.
ــت  ــت گوش ــش قیم ــی افزای ــل فن ــار دالی در کن
ــرای دلیــل  ــل مدیریتــی هــم ب ــز، برخــی دالی قرم

ــود.  ــرح می ش ــت مط ــت گوش ــودن قیم ــاال ب ب
هــر ســال 870 هــزار تــن گوشــت قرمــز در کشــور 
ــن  ــزار ت ــدود 120 ه ــود و ح ــد می ش ــران تولی ای
ــاری  ــال ج ــا در س ــه واردات اســت، ام ــاز ب ــم نی ه
بــا توجــه بــه قاچــاق دام و کاهــش تولیــد، میــزان 
نیــاز بــه واردات بیشــتر شــده اســت. از ســوی دیگــر 
ــه  ــا ک ــن قیمــت ارز و وجــود تحریم ه ــاال رفت ــا ب ب
نقــل و انتقــال مالــی را ســخت تر کــرده حساســیت 

واردات گوشــت بیشــتر شــده اســت. 
امــا بعضــی ابهامــات دربــاره فرآینــد واردات گوشــت 
ــرح  ــه برخــی مط ــده اســت. چنانک ــز مطــرح ش نی
را  واردکننــده  شــرکت های  اهلیــت  می کننــد، 
ــا  ــای آنه ــه مبن ــد ک ــن می کن ــاد تعیی وزارت جه
داشــتن کشــتارگاه و ســابقه واردات اســت و از نظــر 

ــی نیســت. ــن معیارهــا کاف آنهــا ای
ــت  ــرای اهلی ــا ب ــن معیاره ــد، ای ــدان می گوین منتق
ــد، چــرا  ــت نمی کن یــک شــرکت وارد کننــده کفای
کــه ایــن معیارهــا بــرای زمــان اضطــرار اســت و در 
شــرایط فعلــی کــه کشــور نیــاز بــه واردات و تنظیــم 
بــازار دارد، بایــد معیارهــای جدیــدی اعمــال شــود، 
مثــًا شــرکت هایی را بــرای واردات گوشــت انتخــاب 
کننــد کــه می تواننــد انتقــال پــول انجــام دهنــد و 
حمــل کشــتی بــه کشــتی محمولــه انجــام دهنــد. 
منتقــدان می گوینــد کــه شــرکت پشــتیبانی امــور 
دام کــه واردات گوشــت را انجــام می دهــد، بــا 
بنابرایــن  می کنــد،  کار  محــدودی  شــرکت های 
ــه  ــی گفت ــد. حت ــی را ندارن ــوان واردات کاف ــا ت آنه
ــه وجــود دارد کــه  ــن زمین ــی در ای می شــود دالالن
ــکاری  ــنهاد هم ــده پیش ــرکت های وارد کنن ــه ش ب

ــد. ــول می کنن ــت پ ــال دریاف در قب
ایــن منتقــدان بــا بیــان اینکــه حــدود 500 میلیــون 
ــا  ــود دارد و هندی ه ــد وج ــت در هن ــول نف دالر پ
مشــتاق هســتند کــه جــو، ذرت، کنجالــه، گوشــت، 
ــک  ــند و بان ــا بفروش ــور م ــه کش ــن ب ــج و روغ برن
مرکــزی هــم مشــکلی در ایــن زمینــه نــدارد، 
ــت همــه شــرکت های  ــد اســتفاده از ظرفی می گوین
ــد راهگشــا باشــد، در  فعــال در ایــن زمینــه می توان
ــا  ــا ب ــور دام تنه ــه شــرکت پشــتیبانی ام ــی ک حال

ــد. ــرکت کار می کن ــد ش چن
همــه  از  بایــد  دام  امــور  پشــتیبانی  شــرکت 
ــن در  ــش از ای ــه پی ــرکت هایی ک ــای ش ظرفیت ه
ــت  ــد و ظرفی ــال بوده ان ــت فع ــه واردات گوش زمین
خوبــی هــم در ایــن زمینــه دارنــد، اســتفاده کنــد، 
ــرکت هایی  ــل ش ــفافیت کام ــا ش ــه ب ــن اینک ضم
ــانی  ــد، را اطاع رس ــت می کنن ــا فعالی ــا آنه ــه ب ک
کننــد. آنهــا همچنــان معتقدنــد کــه تصمیم گیــری 

ــد در  ــت بای ــده گوش ــرکت های واردکنن ــاره ش درب
ــود. ــام ش ــه ای انج کمیت

خبرنــگار فــارس موضــوع مرتبــط بــا شــرکت 
ورناصــری  حمیــد  بــا  را  دام  امــور  پشــتیبانی 
گذاشــت،  میــان  در  شــرکت  ایــن  مدیرعامــل 
اظهارات، گفــت:  ایــن  بــه  پاســخ  در  ورناصــری 
معاونــت توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــد. ــرکت ها می ده ــه ش ــت را ب ــوز واردات گوش مج

وی ادامــه داد: حــدود 112 شــرکت واردکننــده 
گوشــت وجــود دارد واهلیت و شــرایط واردکنندگان 
گوشــت را معاونــت توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد 
ــاص و  ــرکت خ ــد و ش ــخص می کن ــاورزی مش کش

ــدارد. ــژه ای هــم وجــود ن وی
مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام ادامــه داد: 
ــور دام  ــی مجــوز واردات شــرکت پشــتیبانی ام حت
ــاد  ــی وزارت جه ــعه بازرگان ــت توس ــم  معاون را ه

کشــاورزی می دهــد.
ــی  ــه چندان ــه فاصل ــل ک ــا در داخ ــد م ــر تولی اگ
ــر  ــدارد، انجــام شــود، درگی ــی ن ــا خودکفای ــم  ب ه
واردات و مســائل حاشــیه ای نخواهیــم شــد. در هــر 
ــه ظرفیــت  ــد علوف ــد گوشــت و تولی ــورد تولی دو م

ــود دارد. ــی وج ــه خودکفای ــیدن ب رس
ــرت اهلل  ــردار نص ــت، س ــی گوش ــورد خودکفای در م
ــه  ــر ب ــور،  اخی ــایر کش ــیج عش ــس بس ــیف رئی س
خبرنــگار فــارس گفــت: تــوان خودکفایــی گوشــت 
ــه در  ــم ک ــایر را داری ــت عش ــتفاده از ظرفی ــا اس ب
صــورت اجــرا کشــور از واردات گوشــت بی نیــاز 

ــد. ــد ش خواه
ــات،  ــازمان تحقیق ــس س ــم رئی ــش ه دو روز پی
ترویــج و آمــوزش کشــاورزی از طــرح خودکفایــی 
در تولیــد علوفــه خبــر داد کــه بــه مجلــس 
طــرح  ایــن  در  اســت،  شــده  داده  پیشــنهاد 
از چغنــدر علوفــه ای در کشــت دوم  اســتفاده 
در  نیشــکر  سرشــاخه های  از  اســتفاده  برنــج، 
ــد  ــع و تولی ــتر در مرات ــتان ، کشــت خارش خوزس
ــد  ــه می توان ــده ک ــرح ش ــک مط ــه از جلب علوف
ــوراک دام و  ــال از واردات خ ــی 5 س ــور را ط کش

طیــور بی نیــاز کنــد

سرمایه گذاری دولت کانادا در صنعت تخم مرغ0 منبع : فارس
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ــان  ــی متخصص ــج هم اندیش ــه نتای ــه ب ــا توج ب
حشــرات   « کنفرانــس  در  پژوهشــگران  و 
به عنــوان غــذا و خــوراک » بــا غلبــه بــر 
پیرامــون  اشــتباه  ذهنیت هــای  و  قوانیــن 
را  پروتئین هــا  ایــن  حشــرات،  پروتئیــن 
می تــوان به عنــوان جایگزینــی مناســب بــه 

تولیدکننــدگان مــرغ معرفــی کــرد.
قوانیــن اتحادیــه اروپــا در ارتبــاط بــا اســتفاده 
در  خــوراک  و  غــذا  به عنــوان  حشــرات  از 
بخش هــای مختلــف کشــاورزی در حــال تغییــر 
اســت و دیــر نباشــد کــه اســتفاده از پروتئیــن 

ــود. ــی ش ــا قانون ــه اروپ ــرات در اتحادی حش
ــچ  ــادی، هی ــد می ــال جدی ــاز س ــل از آغ قب
ــی در مورداســتفاده از پروتئیــن حشــرات  قانون
ــد«  ــی جدی ــرات »غذای ــت و حش ــود نداش وج
ــردم  ــور م ــه تص ــد چراک ــاب نمی آمدن به حس
ایــن بــود کــه وجــود حشــرات در ســبد غذایــی 
ــه خطــر  ــا را ب ــت و بهداشــت آن ه ــا امنی آن ه

می انــدازد.
فریــا لمــون )Freya Lemon(، متخصــص 
 ،)Michelmore( مایکلمــور  شــرکت 
بــه رســمیت  دراین بــاره می گویــد دربــاره 
شــناختن حشــرات و اســتفاده از آن هــا در 
ــدگان  ــان نماین ــورها در می ــی کش ــبد غذای س
ــی  ــا تناقضات ــه اروپ ــو اتحادی ــورهای عض کش
ــتان  ــه انگلس ــه درحالی ک ــت چراک ــود داش وج

ــرف  ــرد، مص ــد می ک ــوالت را تائی ــن محص ای
ــود. ــوع ب ــورها ممن ــی کش ــا در برخ آن ه

خانــم لمــون در ادامــه گفــت: بــرای ایــن 
ــود  ــی وج ــد نهای ــچ تائی ــد هی ــای جدی غذاه
نــدارد و ایــن بــه معنــای عــدم شــفافیت ایــن 
ــده در  ــن تصویب ش ــا قوانی ــت؛ ام ــوع اس موض
ــد در  ــای جدی ــورد غذاه ــا در م ــه اروپ اتحادی
تاریــخ 1 ژانویــه 2018 همــه غذاهــای جدیــد 

ازجملــه حشــرات را شــامل می شــود.
ــر اســاس ایــن قانــون، حشــرات در صورتــی   ب
قــرار  انســان  غذایــی  ســبد  در  می تواننــد 
بگیرنــد کــه اوالً هیچ گونــه خطــری بــرای 
ــه  ــند و دوم اینک ــته باش ســامت انســان نداش
مصرف کننــدگان  بــرای  ابهامــی  هیچ گونــه 
ــته  ــود نداش ــا وج ــرف آن ه ــا مص ــاط ب در ارتب
ــی  ــواد غذای ــن  م ــن، ای ــر ای ــاوه ب ــد. ع باش
نبایــد در مقایســه بــا غذاهــای متعــارف معایــب 

ــند. ــته باش ــه ای داش تغذی

بررسی و ارزیابی
وی در ادامــه گفــت: در حــال حاضــر محصوالت 
مختلفــی چــون جیرجیرک هــای خشــک و 
ــد. کرم هــای خشــک تحــت بررســی قــرار دارن
خانــم لمــون در ارتبــاط بــا رونــد قانون گــذاری 
در مورداســتفاده از حشــرات به عنــوان غــذا 
از  مورداســتفاده  در  قانون گــذاری  گفــت: 

آرامــی  پیشــرفت  به عنــوان غــذا  حشــرات 
داشــته اســت و ایــن در حالــی اســت کــه 
ــاورزی  ــدار در کش ــرژی پای ــع ان ــرات منب حش

ــتند. هس

منبــع  به عنــوان  از حشــرات  ادامــه  در  وی 
ــتفاده  ــت: اس ــرد و گف ــا یادک ــن در دنی پروتئی
در  پروتئیــن  منبــع  به عنــوان  حشــرات  از 
ــکات  ــه مش ــت چراک ــده اس ــا شناخته ش دنی
ــت و ایمــن  ــن باکیفی ــود پروتئی ــا نب ــوط ب مرب
ــه  ــت ک ــه اس ــم و قابل توج ــئله مه ــک مس ی
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــان نیس ــس پنه از هیچ ک
وضعیــت صنعــت به شــدت بــه دانه هــا وابســته 
ــه  ــی ک ــویاهای واردات ــوص س ــت. -به خص اس
به عنــوان منبــع پروتئیــن از آمریــکای جنوبــی 
وارد می شــوند – امــا ایــن موضــوع ازنظــر 
پایــدار  طوالنی مــدت  در  زیســت محیطی 

ــت. نیس

ــس،  ــاورزی مجل ــیون کش ــس کمیس ــب رئی نای
و  مرغــداران  بــا  چکشــی  برخــورد  گفــت: 
فروشــندگان نتیجــه معکوســی دارد و فــروش 
گوشــت مــرغ را بــه زیرزمین هــا می بــرد و از نظــر 
ــد.  ــه می کن ــر مواج ــا خط ــه را ب بهداشــتی جامع
جــال محمــودزاده نایــب رئیــس کمیســیون 
کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و محیــط زیســت 
مجلــس شــورای اســامی  در خصــوص افزایــش 
ــت:  ــازار، گف ــرغ در ب ــت م ــت گوش ــدد قیم مج
ــندگان  ــداران و فروش ــا مرغ ــی ب ــورد چکش برخ
ــرغ  ــت م ــروش گوش ــی دارد و ف ــه معکوس نتیج
ــتی  ــر بهداش ــرد و از نظ ــا می ب ــه زیرزمین ه را ب

ــد. ــه می کن ــر مواج ــا خط ــه را ب جامع

ــت  ــش قیم ــئله افزای ــورت مس ــت ص دول
ــد ــاک نکن ــرغ را پ م

ــع  ــب رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب، مناب نای
مجلــس شــواری  زیســت  محیــط  و  طبیعــی 
ــل  ــد دالی ــت بای ــه دول ــان اینک ــا بی ــامی ب اس
افزایــش قیمــت مــرغ را بررســی و صــورت مســئله 
ــح کــرد: قیمــت نهاده هــای  ــد، تصری ــاک نکن را پ
مــورد نیــاز مرغــداران بــه شــدت افزایــش یافتــه 
ــاز  ــورد نی ــای م ــتیبانی دام نهاده ه ــرکت پش و ش

ــود  ــد، کمب ــرار نمی ده ــداران ق ــار مرغ را در اختی
موجــود در بــازار موجــب افزایــش قیمــت نهاده هــا 
ــود. ــد می ش ــه تولی ــش هزین ــه آن افزای و در ادام

ــا  ــی ب ــورد چکش ــی برخ ــه جای ــت ب دول
مرغــداران نهاده هــا را تامیــن کنــد

نماینــده مــردم مهابــاد در مجلــس شــورای 
اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه دلیــل باالرفتــن 
گوشــت قرمــز بخشــی از مــردم بــه ســمت 
ــد و  ــدا کرده ان ــوق پی ــز س ــت قرم ــرف گوش مص
ایــن موضــوع نیــز باعــث افزایــش تقاضــا در بــازار 
ــت  ــه داد: دول ــت، ادام ــده اس ــرغ ش ــت م گوش
ــی کــه  ــا مرغداران ــی برخــورد چکشــی ب ــه جای ب
ــرم  ــر کیلوگ ــرای ه ــا ب ــده آنه ــام ش ــت تم قیم
ــان  ــزار و 500توم ــش از 11 ه ــرغ بی ــت م گوش
ــن در  ــت پایی ــا قیم ــاده  را ب ــت نه ــوب اس مص
ــر  ــد و از ســوی دیگ ــرار ده ــداران ق ــار مرغ اختی
گوشــت قرمــز را بــه میــزان کافــی تامیــن کنــد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی 
در پایــان، خاطرنشــان کــرد: برخــورد ضربتــی بــا 
مرغــداران و ســایر تولیدکننــدگان شــیوه صحیــح 
تولیــد در بخــش صنعــت  مدیریــت فضــای 

غذایــی نیســت

شرکت پشتیبانی دام نهاده های مورد نیاز را چشم انداز قانونی استفاده از حشرات در سبد غذایی
در اختیار مرغداران قرار نمی دهد
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