
1 ماهنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 74   آذر 1397

لطمه بزرگ صادرات 
جوجه یکروزه به صنعت

مرغــداران  اتحادیــه  عامــل  مدیــر 
ــادرات  ــا ص ــا ب ــت: م ــان جنوبی گف خراس
مخالــف نیســتیم امــا خــروج مــواد اولیــه 
ــی  ــدی غیرمنطق ــور، فرآین ــد از کش تولی
خواهــد بــود کــه می توانــد در دراز مــدت 
فــراوان  هزینه هــای  تحمیــل  ضمــن 
قیمــت  افزایــش  و  تولیدکننــده  بــه 
ــن  ــال در ای ــتغال فع ــه اش ــده ب تمام ش
صنعــت در کشــور نیــز لطمــه وارد ســازد.

صفحه 7
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معرفی ١٠ شرکت خوراک دام برتر 
آمریکای جنوبی

ــال  ــی در س ــکای جنوب ــر آمری ــرکت برت ١٠ ش
ــوراک دام  ــن خ ــون ت ــش از ٢٣ میلی ٢٠١7 بی
ــای  ــه ه ــترین کارخان ــد. بیش ــرده ان ــد ک تولی
خــوراک مطــرح ایــن منطقــه در برزیــل مســتقر 
مــی باشــند و تعــدادی دیگــر در شــیلی، ونزوئــا 

ــی باشــند. ــا مســتفر م و کلمبی
 

BRF ١- شرکت           

شــرکتBRF، یــا Brasil Foods ســابق، یــک 
ــد  ــن تولی ــی از بزرگتری ــه و یک ــرکت یکپارچ ش
ــد.  ــی باش ــان م ــوراک دام در جه ــدگان خ کنن
ــد  ــای تولی ــوراک ه ــتر خ ــه بیش ــی ک در حال
شــده ایــن شــرکت بــرای جوجــه هــای گوشــتی 
ــی  ــتفاده م ــرکت اس ــن ش ــود ای ــوک در خ و خ
شــود، مقــداری از خــوراک طیــور و خــوک 
ــه  ــر فروخت ــای دیگ ــه واحده ــرکت، ب ــن ش ای
ــام دو  ــل ادغ ــرکت BRF حاص ــود. ش ــی ش م
ــد. در  ــی باش ــرکت Sadia و Perdigao م ش
حــال حاضــر محصــوالت ایــن شــرکت بــه بیــش 
ــی  ــادر م ــان ص ــر جه ــور در سراس از ١٥٠ کش
گــردد. بیــش از ١٠٠ هــزار کارمنــد در ٣٥ 
ــل  ــن شــرکت در داخــل برزی واحــد صنعتــی ای
ــد  ــد تولی ــه ٩ واح و ١٦ کشــور خارجــی ازجمل
خــوراک در آرژآنتیــن، ٤ واحــد تولیــد خــوراک 

ــک  ــس، ی ــه در انگلی ــک کارخان ــد و ی در تایلن
ــز در  ــد نی ــد تولی ــک واح ــد و ی ــد در هلن واح
ــز  ــن ٤٠ مرک ــی و همچنی ــده عرب ــارات متح ام
توزیــع ایــن شــرکت، مشــغول بــه کار مــی 
در    BRF شــرکت   ٢٠١7 درســال  باشــند. 
مجمــوع ٥/١٠ میلیــون تــن خــوراک دام تولیــد 

ــت. ــرده اس ک

Agrosuper Group ٢-  شرکت       

ــادر  ــده و ص ــد کنن ــرکت Agrosuper تولی ش
ــد و  ــی باش ــیلی م ــرغ در ش ــرح م ــده مط کنن
حــدود ٥/٦7 درصــد از ســهم بــازار داخلــی مــرغ 
و تقریبــاً ١٠٠ درصــد ســهم بــازار بوقلمــون ایــن 
کشــور در اختیــار ایــن شــرکت قــرار دارد. ایــن 
ــت  ــزل آال و گوش ــی ق ــن ماه ــرکت همچنی ش
ــج  ــوع پن ــد و در مجم ــی کن ــد م ــوک تولی خ
کارخانــه تولیــد خــوراک بــه منظــور تولیــد 
انــواع خــوراک دام بــرای صنایــع یکپارچــه، 
تحــت پوشــش ایــن شــرکت قــرار دارد. شــرکت 
از خــوراک  Agrosuper همچنیــن بخشــی 
ــی  ــرده فروش ــای خ ــود را در بازاره ــدی خ تولی
ــا هــدف  در شــیلی عرضــه کــرده و بخشــی را ب
صــادرات تولیــد مــی کنــد. در ســال ٢٠١7 
گــروه Agrosuper  موفــق بــه تولیــد ٤/٣ 

ــد. ــوراک دام گردی ــواع خ ــن ان ــون ت میلی
 

JBS S.A ٣- شرکت           

شــرکت  JBS دارای حداقــل ٤٤ کارخانــه تولید 
خــوراک طیــور و گوشــت خــوک مــی باشــد کــه 
از طریــق شــرکت JBS آمریــکا، در تمــام قــاره 
هــا فعالیــت مــی کنــد. ایــن شــرکت در آمریکای 
ــز  شــمالی دارای ســهام در Pride Pilgrim نی
مــی باشــد کــه بطــور گســترده ای گوشــت مــرغ 
ــاالت متحــده و مکزیــک را تامیــن مــی کنــد  ای
و قــادر بــه پــردازش و فــراوری بیــش از ٣٤ 
ــال  ــی باشــد. در س ــه م ــده در هفت ــون پرن میلی
 JBS ٢٠١7 حجــم تولیــد خــوراک دام شــرکت

بــه ٣ میلیــون تــن رســید.

Aurora Alimentos ٤- شرکت     

شــرکت Aurora Alimentos یکــی از ١٣ 
تعاونــی کشــاورزی برزیلــی مــی باشــد کــه 
گوشــت خــوک، مــرغ، لبنیــات، ماکارونــی، 
ســبزیجات و مکمــل هــای خــوراک دام را تولیــد 
مــی کنــد. شــرکت Aurora محصــوالت خــود 
را بــه حــدود 7٠ کشــور در سراســر جهــان صادر 
مــی کنــد. ایــن شــرکت ١٤ واحــد تولیــدی دارد: 

ــرورش  ــت واحــد پ ــداری، هف شــش واحــد مرغ
خــوک و یــک واحــد تولیــد لبنیــات. ایــن 
ــد  ــه تولی ــی ک ــوراک دام ــر خ ــاوه ب ــرکت ع ش
ــوراک از  ــن خ ــزار ت ــاالنه ٥٤٠ ه ــد، س ــی کن م
ــی  ــداری م ــته خری ــای وابس ــی ه ــایر تعاون س
ــت  ــرکت توانس ــن ش ــال ٢٠١7 ای ــد. در س کن
ــه  ــوراک دام در ١٤ کارخان ــن خ ــون ت ٤/١ میلی

ــد. ــد نمای ــود، تولی ــوراک دام خ خ
 

Marfing Global Foods ٥- شرکت          

شــرکت Marfrig Global Foods یکــی از 
ــی  ــن حیوان ــدگان پروتئی ــن کنن ــن تامی مهمتری
در جهــان بــه شــمار مــی رود کــه در ١٢ کشــور 
فعالیــت دارد. دفاتــر اصلــی آن در آمریــکای 
ــیه  ــا، اقیانوس ــمالی، اروپ ــکای ش ــی، آمری جنوب
ــای  ــت ه ــند. فعالی ــی باش ــتقر م ــیا مس و آس
ایــن شــرکت بــه دو بخــش تقســیم مــی شــود: 
 ،Keystone و گوشــت گاو. بخــش Keystone
ــوالت  ــرار دارد، محص ــده ق ــاالت متح ــه در ای ک
ــت  ــه فس ــاال را ب ــزوده ب ــا ارزش اف ــی ب پروتئین
ــرآوری  ــع ف ــا و صنای ــرده فروشــی ه ــا، خ فوده
بخــش  کنــد.  مــی  عرضــه  غذایــی  مــواد 
ــاالت متحــده و  Keystone در هفــت ایالــت ای
پنــج کشــور در آســیا و اقیانوســیه فعالیــت دارد. 
شــرکت گوشــت Marfrig’s کــه در برزیــل 
در  ای  گســترده  حضــور  و  اســت  مســتقر 
بازارهــای خارجــی دارد، یکــی از بزرگتریــن 
ــدگان گوشــت گاو جهــان مــی باشــد،  تولیدکنن
کــه تمرکــز ویــژه ای روی صــادرات گوشــت گاو 
ــرکت  ــال ٢٠١7، ش ــره دارد. در س ــت ب و گوش
Marfrig توانســت در ٢7 واحــد تولیــد خــوراک 
دام خــود، حــدودا ١.١ میلیــون تــن خــوراک دام  

ــد. ــد نمای تولی
 

Grupo La Caridad ٦- شرکت  

شــامل   Grupo La Caridad شــرکت 
ــواع  ــرورش ان ــل پ ــای وابســته از قبی شــرکت ه
ــرغ  و  ــم م ــتی، تخ ــای گوش ــه ه ــور، جوج طی
گوشــت مــرغ و همچنیــن خــوراک دام، خــوراک 
ــت  ــد گوش ــش وزن گاو و تولی ــوص افزای مخص
خــوک مــی باشــد. ایــن شــرکت در ســال ٢٠١7 

ــواع  ــن ان ــون ت ــک میلی ــش از ی ــوع بی در مجم
ــت. ــرده اس ــد ک ــوراک دام  تولی خ

 
GTFoods 7- گروه           

 ١٠ از  یکــی   GTFoods Group شــرکت 
ــر مــرغ برزیــل مــی باشــد کــه  صادرکننــده برت
محصــوالت خــود را بــه بیــش از 7٠ کشــور 
ــر،  ــگ، قط ــگ کن ــن، هن ــه ژاپ ــان از جمل جه
ــی و  ــده عرب ــارات متح ــعودی، ام ــتان س عربس
ــرکت دارای  ــن ش ــد. ای ــی کن ــادر م ــا ص ونزوئ
ــال  ــد و در س ــی باش ــوراک دام م ــه خ ٤ کارخان
٢٠١7 مجموعــاً یــک میلیــون تــن خــوراک دام 

ــت. ــرده اس ــد ک ــا تولی ــن واحده در ای

Italcol  8- شرکت           

شــرکت  Italcol تولیــد کننــده خــوراک دام و 
ــا،  ــه ه ــف وســیعی از گون ــرای طی پریمیکــس ب
از جملــه دام، اســب، ماهــی و حیوانــات خانگــی 
مــی باشــد. ایــن شــرکت دارای هشــت کارخانــۀ 
خــوراک دام در کلمبیــا، یــک واحــد تولیــد 
خــوراک دام در پانامــا و یــک واحــد در اکــوادور 
ــال ٢٠١7  ــز در س ــرکت نی ــن ش ــد. ای ــی باش م
ــواع خــوراک دام  ــن ان ــون ت ــک میلی ــا ی مجموع

ــرده اســت. ــد ک تولی

Agrobueyca ٩- شرکت           

شــرکت  یــک   Agrobueyca شــرکت 
خصوصــی در زمینــه تولیــد خــوراک دام، طیور و 
خــوک مــی باشــد. ایــن شــرکت در ســال ٢٠١7 
ــن خــوراک دام  ــزار ت ــاً ٤8٠ ه توانســت مجموع

ــد. ــد نمای تولی
 

Alibem -١٠          

شــرکت Alibem یــک مجموعــه یکپارچــه 
ــده گوشــت خــوک  ــده و صــادر کنن ــد کنن تولی
ــی باشــد. شــرکت Alibem در ســال ٢٠١7  م
ــن خــوراک دام تولیــد  در مجمــوع ٣٦٦ هــزار ت

ــرده اســت ک

تدوین : انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

نرم افزار جدید برای مقابله با آفات

چــه  هــر  کنتــرل  منظــور  بــه 
بیشــتر آفــات، یــک نــرم افــزار 
جدیــد بــرای تلفــن های هوشــمند 
طراحــی شــده کــه کشــاورزان 
ــن  ــازه تری ــا ت ــه داران را ب و مزرع
ــه  ــا در رابط ــتاوردها و برآورده دس
بــا آفــت حلــزون در منطقــه آشــنا 

ــازد.  ــی س م
در واقــع، حلــزون هــا یکــی از 
هزینــه بــر تریــن آفــات بــرای 
ــوند  ــی ش ــوب م ــاورزان محس کش
کــه هجــوم ناگهانــی آنهــا مــی 
توانــد بــه ســرعت محصــوالت تــازه 

ــرد.  ــن بب ــده را از بی ــت ش کش
ــت،  ــرل آف ــل کنت ــن عام مهمتری
اقــدام  و  کنتــرل  آغــاز  زمــان 
شــناخته شــده اســت و اینجاســت 
کــه ایــن نــرم افــزار مــی توانــد بــه 

ــد.  ــاورزان بیای ــک کش کم
ــاورزان  ــرای کش ــزار ب ــرم اف ــن ن ای
مــی  فراهــم  را  موقعیــت  ایــن 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــا اطاع ــازد ت س
موقعیــت هــای خــاص حلــزون هــا 
ــی  ــات آب و هوای ــد، اطاع را ببینن

را دریافــت کننــد و بــه کمــک ایــن 
اطاعــات تصمیــم گیــری قاطعانــه 
ــای  ــرص ه ــرای اســتفاده از ق ای ب

ــند.  ــته باش ــزون داش حل
کارشــناس فنــی کمپانــی آفــت 
ــار  ــاورزی Certis اظه ــش کش ک
داشــت راه انــدازی ایــن نــرم افــزار 
ــانی از  ــه روز رس ــی ب ــع نوع در واق
ــه  ــوده ک ــۀ Slug Watch ب برنام
ــل کار  ــتادن ایمی ــا فرس ــال ب ٤ س

ــرده اســت.  ــی ک م
ایــن نــرم افــزار بــا در اختیــار 
و  درلحظــه  اطاعــاِت  گذاشــتن 

ــۀ  ــوی »اتحادی ــق از س ــام دقی ارق
محصــوالت  مســتقل  مشــاورین 
کشــاورزی« بــه کشــاورزان امــکان 
مقایســۀ ســال بــه ســال یــک 
ــی  ــه م ــاورزی را ارائ ــۀ کش منطق
کنــد:  مــی  عنــوان  دهــد.  وی 
در  ایــن خدمــات  داشــتن  »بــا 
ــاورز  ــزار، کش ــرم اف ــک ن ــِب ی قال
ــدم  ــۀ خــود ق ــه در مزرع در حالیک
ــک  ــردن ی ــا فش ــا ب ــد تنه ــی زن م
ــوط  دکمــه از اطاعــات دقیــق مرب
بــه وجــود آفــت در هــر قســمت از 

ــد.« ــی یاب ــت م ــه دس مزرع

وی توضیــح داد کــه ایــن نــرم 
ــکان را  ــن ام ــاورز ای ــه کش ــزار ب اف
ــذاری  ــه گ ــا روش تل ــد ت ــی ده م
خــود بــرای از بیــن بــردن حلــزون 
را نیــز بــه اطاعــات ایــن نــرم 

ــد. ــزار بیافزای اف
»مزیــت  افــزود:  وی  همچنیــن 
اطاعــات پیــش بینــی وضــع هــوا، 
ــه در  ــرای تصمیــم گیــری قاطعان ب
رابطــه بــا اســتفاده از قــرص هــای 
تأثیرگــذار  توانــد  مــی  حلــزون 
ــار  ــه فش ــًا در صورتیک ــد. مث باش
هجــوم حلــزون هــا بــاال باشــد 
ــوای  ــی ه ــش بین ــن پی و همچنی
بارانــی باشــد، در اینصــورت بــه 
ــه  ــن نتیج ــن باالتری ــور گرفت منظ
ــر اســت  ــات، بهت ــرل آف ــرای کنت ب
از یــک قــرص حلــزون فســفات 
ــت  ــاال و باکیفی ــا دوام ب ــک ب فری

اســتفاده کــرد.«
ایــن نــرم افــزار هــم اکنــون بــرای 
دانلــود در گوشــی هــای اپــل و 

ــت. ــترس اس ــد در دس اندروی
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رئیــس شــبکه دامپزشــکی اردســتان گفــت: 
ــم  ــی کنی ــک م ــرغ ارگانی ــت از م ــرگاه صحب ه
یعنــی مرغــی کــه کلیــه مســیر رشــد آن 
ارگانیــک باشــد و بــا قاطعیــت اعــام مــی کنیــم 
ــدارد. ــک در کشــور وجــود ن ــرغ ارگانی اصــًا م
ــه  ــته در جلس ــر روز گذش ــتکی عص ــم اس میث
ایــن  فرمانــدری  در  بــازار  تنظیــم  ســتاد 
شهرســتان، اعتمــاد نداشــتن بــه تأمیــن نهادهــا 
ــزی  ــه ری ــش جوج ــر کاه ــی ب ــازار را دالیل و ب
واحدهــای مرغــداری عنــوان و اظهــار کــرد: 
ــداران  ــکات دام ــه مش ــه ب ــا توج ــاله ب ــر س ه
و کشــاورزان، هــر انــدازه کــه جلوتــر مــی 
رویــم آمــار دام ســبک در شهرســتان اردســتان 
ــی  ــی از علل ــی یک ــد و از طرف ــی یاب ــش م کاه
کــه مرغــداران اردســتان میــل و رغبــت ندارنــد 
افزایــش  هزینــه هــای جــاری مرغــداری و 

ــت. ــه اس ــت جوج قیم

وی در خصــوص مــرغ ارگانیــک کــه اصطاحــا 
بــه »مــرغ ســبز« معــروف اســت، گفــت: هــرگاه 
ــی  ــم یعن ــی کنی ــک م ــرغ ارگانی ــت از م صحب
ــک  ــد آن ارگانی ــیر رش ــه مس ــه کلی ــی ک مرغ
ــًا  ــم اص ــی کنی ــام م ــت اع ــا قاطعی ــد و ب باش

ــدارد. ــود ن ــور وج ــک در کش ــرغ ارگانی م
رئیــس شــبکه دامپزشــکی اردســتان اضافــه 
کــرد: بــا توجــه بــه ایــن کــه جوجــه هــا بــرای 
ــی  ــن م ــک و واکس ــی بیوتی ــتر آنت ــد بیش رش
ــم در  ــی ه ــرغ هورمون ــه م ــچ گون ــد هی خورن
ــه صحبــت هــا  ــن گون ــدارد.؛ ای کشــور وجــود ن
را بیشــتر دالل هــا بــرای دریافــت پــول بیشــتر 

ــد. ــی کن مطــرح م
ــی  ــدون آنت ــرغ ب ــرد: م ــان ک ــتکی خاطرنش اس
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــور و حت ــک در کش بیوتی
تولیــد نمــی شــود و تولیــد ایــن محصــول 

شــرایط و خصوصیــات خــود را دارد.
وی در پایــان پیرامــون مــرغ هایــی کــه بــا نــام 
مــرغ ســبز در بــازار بــه فــروش مــی رود توضیــح 
داد: ایــن مــرغ هــا بــه دلیــل ایــن کــه در پاکــت 
ــبز  ــرغ س ــه م ــرد ب ــی گی ــرار م ــبز ق ــای س ه
معــروف مــی شــوند؛ البتــه مــرغ هــای معمولــی 
ــالم  ــًا س ــود کام ــی ش ــه م ــازار ارائ ــه در ب ک
ــرای مصــرف  ــه مشــکلی ب ــچ گون هســتند و هی

ــدارد ــن مــرغ هــا وجــود ن ای

محصولی به نام مرغ ارگانیک در 
کشور وجود ندارد!
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تثبیت قیمت مرغ در 
حوزه ١٠ تا ١۲ هزار تومان

عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلــس، گفــت: متاســفانه 
ــوالت از  ــت محص ــش قیم ــه افزای ــت ک ــه اس ــش رفت ــرایط پی ــه ای ش ــه گون ب
جملــه گوشــت مــرغ مبنــای قیمــت تمــام شــده دارد و از ناحیــه تولیدکننــده 

امــکان کاهــش قیمــت وجــود دارد.
علــی ابراهیمــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت، در خصــوص 
ــت  ــودن قیم ــاال ب ــم ب ــت: علی رغ ــازار، اظهارداش ــرغ در ب ــت م ــش قیم افزای
ــد و  ــوس تولی ــاهد کاهشمحس ــرغ  ش ــد م ــای تولی ــک روزه و نهاده ه ــه ی جوج
جوجــه ریــزی در واحدهــای مرغــداری کشــور نیســتیم، امــا موضوعــی کــه باعــث 
افزایــش قیمــت گوشــت مــرغ شــده قیمــت تمــام شــده و کشــش بــازار اســت.

بازار مرغ و تخم مرغ متاثر از قیمت گوشت قرمز
عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلــس شــورای اســامی بــا 
بیــان اینکــه افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز و رســیدن آن بــه  ٦٥ هــزار تومــان 
قطعــا تاثیــر خــود را بــر بــازار مــرغ و تخــم مــرغ دارد و قیمــت آنهــا را افزایــش 
ــه  ــداری ب ــای مرغ ــزی در واحده ــه ری ــزان جوج ــش می ــت: کاه ــد، گف می ده
میزانــی نبــوده اســت کــه موجــب افزایــش قیمــت گوشــت مــرغ در بــازار شــود.

تولیدکنندگان امکان کاهش قیمت مرغ را ندارند
ــه در  ــوص اینک ــامی در خص ــورای اس ــس ش ــازند در مجل ــردم ش ــده م نماین
ــه  ــفانه ب ــرد: متاس ــوان ک ــویم، عن ــرغ می ش ــت م ــش قیم ــاهد کاه ــده ش آین
گونــه ای شــرایط پیــش رفتــه اســت کــه افزایــش قیمــت محصــوالت از جملــه 
ــده  ــه تولیدکنن ــوده و از ناحی ــام شــده ب ــای قیمــت تم ــر مبن ــرغ ب گوشــت م

ــکان کاهــش قیمــت وجــود دارد. ام
ــه اینکــه تنهــا  ــا اشــاره ب ــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی ب ای
ــت  ــه گوش ــوالت از جمل ــت محص ــش قیم ــاهد کاه ــم ش ــی می توانی در صورت
مــرغ باشــیم کــه تولیــد بــه میزانــی افزایــش پیــدا کنــد کــه تقاضــا پاســخگوی 
ــرای اقــام پروتئینــی مخصوصــا در  ــا شــرایطی کــه ب آن نباشــد، ادامــه داد: ب
ــزی در مناطــق  ــه جوجــه ری ــده شــاید باتوجــه ب ــه وجــود آم ــرغ ب گوشــت م

ــی قیمــت باشــیم. گرمســیری  شــاهد کاهــش جزئ
رئیــس کمیتــه دام و طیــور کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی 
ــه شــرایطی  ــرد: باتوجــه ب ــان، خاطرنشــان ک ــس شــورای اســامی در پای مجل
ــه قیمــت  ــن اســت ک ــا ای ــازار دارد تصــور م ــد و تقاضــا در ب ــزان تولی ــه می ک
مــرغ در محــدوده قیمتــی ١٠ تــا ١٢ هــزار تومــان بــرای هــر کیلوگــرم ثابــت 

باقــی می مانــد.

اعزام فارغ التحصیالن دامپزشکی به خانه	ملت	
خارج در دستور کار قرار گرفت

رئیــس نظــام دامپزشــکی کشــور گفــت: 
ــیم  ــته باش ــا وزارت کار داش ــی ب مکاتبان
تــا مــازاد فــارغ التحصیــان دامپزشــکی 

ــه دیگــر کشــورها انتقــال دهیــم. را ب
اقتصــادی  خبرنــگار  گــزارش  ه 
خبرگــزاری تســنیم ، محمدرضــا صفــری 
رئیــس نظــام دامپزشــکی کشــور امــروز 
در نشســت خبــری اظهــار کــرد: در 
کشــور حــود ٣١8 هــزار نفــر عضــو نظــام 
ــم در  ــن رق ــه ای ــتند ک ــکی هس دامپزش
تهــران بــا ٥ هــزار و 87٣ نفــر بیشــترین 
ــر  ــا ٣٤٣ نف ــزگان ب ــه در هرم ــو ک عض

ــم. ــو را داری ــن عض کمتری
وی افــزود: مــا وظیفــه داریــم از حقــوق 
ــار  ــکی و در کن ــه دامپزش ــاغلین حرف ش
حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص  از  آن 
کــه از فعالیــن ایــن حرفــه خدمــت 
می گیرنــد بــه طــور همزمــان دفــاع 
ارائــه گزارشــات و  کنیــم. همچنیــن 
بخش هــای  بــه  علمــی  مشــاوره های 
مختلــف از جملــه مســئولیت های مــا 

ــت. اس
رئیــس نظام دامپزشــکی کشــور با اشــاره 
ــت:  ــره وری گف ــش به ــون افزای ــه قان ب
براســاس ایــن قانــون مــا مســئولیت 
یافته ایــم کــه پروانه هــای صنفــی حــوزه 
دامپزشــکی، کلینیک هــا، درمانگاه هــا، 
ــا و شــرکتهای  ــتانها و داروخانه ه بیمارس

فنــی حــوزه دامپزشــکی را صــادر کنیــم.
واحــد   ٥٥٠٠ کــرد:  تاکیــد  صفــری 
در  دامپزشــکی  درمانــی  خدمــات 
از:  کشــور وجــود دارد کــه عبارتنــد 
ــد  ــه، ٣٠٠ واح ــد داروخان ــزار واح ٢ ه
ــز  ــکی و ١٠٠٠ مرک ــگاه دامپزش آزمایش
واکسیناســیون دامپزشــکی و... اســت.

ــای  ــری از صحبت ه ــش دیگ وی در بخ
ــذب  ــکات ج ــه مش ــاره ب ــا اش ــود ب خ
حــوزه  در  دانشــجو  انــدازه  از  بیــش 
و  دکتــری  رده هــای  در  دامپزشــکی 
آزاد  دانشــگاه  گفــت:  رده هــا  ســایر 
اســامی از لحــاظ کمــی و کیفــی فاقــد 
مجــوز قانونــی و صاحیــت وزارت علــوم 
ــه  ــکی ب ــات دامپزش ــه خدم ــرای ارائ ب

متقاضیــان اســت.
امکانــات  دانشــگاه  ایــن  افــزود:  وی 
ــرای  ــی الزم ب ــات کم ــی و امکان آموزش
ــگاه   ــار دانش ــه در کن ــدارد ک ــوزش ن آم
ــز  ــی نی ــگاه دولت ــه دو دانش ــد ب آزاد بای
ــرای  ــات الزم ب ــه امکان ــرد ک ــاره ک اش
ارائــه آمــوزش بــه دانشــجویان را ندارنــد 

ــد. ــه می دهن ــود ادام ــه کار خ ــا ب ام
کشــور  دامپزشــکی  نظــام  رئیــس 
ــدازه  ــش از ان ــزود: موضــوع جــذب بی اف
دردانشــگاه ها باعــث شــده کــه کیفیــت 

ــد. ــش یاب ــز کاه ــوزش نی آم
وزارت  همراهــی  بــا  گفــت:  صفــری 

علــوم مکاتبــات جــدی بــا دانشــگاه  
خواســته  آنهــا  از  و  داشــته ایم  آزاد 
ــش از  ــرش بی ــه از پذی ــت ک ــده اس ش
ــی  ــود؛ حت ــودداری ش ــجو خ ــد دانش ح
ــن  ــدارک اعطــای ای ــه م ــام شــده ک اع
ــد  ــد ش ــنجی نخواه ــگاه ها اعتبارس دانش
ــود  ــده خ ــر برعه ــن ام ــات ای ــه تبع ک

دانشــگاه آزاد خواهــد بــود.
رئیــس نظــام دامپزشــکی کشــور گفــت: 
بــا توجــه بــه تذکراتــی کــه توســط 
وزارت علــوم و نظــام دامپزشــکی بــه 
دانشــگاه آزاد دربــاره پذیــرش بیــش 
ــن  ــه ای ــدم توج ــجو و ع ــدازه دانش از ان
دانشــگاه مــدارک اعطایــی ایــن دانشــگاه 
اعتبارســنجی  شــده  یــاد  حــوزه  در 

ــد. ــد ش نخواه

ــجوی  ــری دانش ــش از 8 براب ــذب بی ج
دکتــری در حــوزه دامپزشــکی

حتــی  دانشــگاه ها  گفــت:  صفــری 
ــه  ــود را ب ــق خ ــرش دقی ــت پذی ظرفی
ــرآورد شــده  ــا ب ــد ام ــا اعــام نمی کنن م
اســت کــه دانشــگاه دولتــی حــدود 
هــزار نفــر و دانشــگاه آزاد حــدود ٤ 
ــری  ــجوی دکت ــاالنه دانش ــر س ــزار نف ه
ــد،  ــذب می کن ــکی ج ــوزه دامپزش در ح
امــا براســاس پیشــنهاد وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــه عنــوان دســتگاه مســئول 
تنهــا در مجمــوع دو دانشــگاه بایــد ٦١٠ 
نفــر در ســال دانشــجوی دکتــری جــذب 

ــود. ش
ــاوه  ــگاه آزاد ع ــرد: دانش ــد ک وی تاکی
ــات و کیفیــت آموزشــی  ــر اینکــه امکان ب
الزم را نــدارد حتــی میــز و صندلــی هــم 
نــدارد ایــن در حالــی اســت که بایــد این 

ــهای الزم  ــا آموزش ــگاه ها، کلینک ه دانش
را در اختیــار دانشــجویان قــرار دهنــد. 

رئیــس نظــام دامپزشــکی کشــور گفــت: 
آقــای هاشــمی وزیــر بهداشــت براســاس 
محکــم  داد  انجــام  کــه  پیگیریهایــی 
از  بیــش  دانشــجوی  جــذب  جلــوی 
ــه  ــرد ک ــام ک ــت و اع ــت را گرف ظرفی
اجــازه ورود بیســوادی مــدرن را بــه 
ــت الزم  ــا جدی ــم ام ــن حــوزه نمی ده ای
ــاط  ــن ارتب ــوم در ای ــوزه وزارت عل در ح

ــدارد. ــود ن وج
وی افــزود: حتــی در ســالجاری وزارت 
علــوم بــه دانشــگاه آزاد اعــام کــرد کــه 
نبایــد پذیــرش داشــته باشــد و ســهمیه 
ــن  ــا ای ــا ب ــرد ام ــام ک ــر اع آن را صف
وجــود ایــن دانشــگاه ٢٦٠ نفــر ظرفیــت 
اعــام و ١٦٠ نفــر دانشــجو را پذیرفــت.

ــن  ــگار ای ــه خبرن ــش ب ــری در واکن صف
ــام  ــه نظ ــر اینک ــی ب ــری مبن ــد خب واح
دامپزشــکی کشــور بــه عنــوان یــک 
دســتگاه متولــی وظیفــه دارد کــه زمینــه 
اشــتغال فارغ التحصیــان در داخــل و 
ــد،  ــم کن ــی خــارج از کشــور را فراه حت
ــجویان  ــذب دانش ــوی ج ــه جل ــه اینک ن
ــرای  ــی ب ــرد و اینکــه چــه اقدامات را بگی
ــور  ــارج از کش ــه خ ــروی کار ب ــزام نی اع
ــا  اســتناد  انجــام شــده اســت، گفــت: ب
ــرکتهایی  ــره وری ش ــون به ــاده قان ــه م ب
ــروی کار  ــن نی ــا تامی ــم ت ــت کرده ای ثب
ــند. ــته باش ــی داش ــی و بین الملل داخل

ــی را  ــتا اطاعات ــن راس ــزود: در ای وی اف
ــا  ــز از اســتانهای رضــوی، آذربایجان ه نی
کرده ایــم  دریافــت  کشــور  غــرب  و 
ــه  ــوز ب ــا هن ــن فعالیته ــفانه ای ــا متاس ام

صــورت غیرســازمان یافته اســت.

تسنیم	
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مزایای افزودن سویاتاید در خوراک طیور
ــویا و  ــه س ــر کنجال ــه ای ب مقدم
ــده ــر ش ــویای تخمی ــه س کنجال

کنجالــه ســویا منبــع غنــی از پروتئیــن 
اســیدهای آمینــه در خــوراک طیــور 
محســوب مــی شــود. حــدود 7٠ درصــد 
ایــاالت  در  تولیــدی  ســویای  کل  از 
متحــده و بیــش از 7٥ درصــد از کل 
ــه بخــش  ســویای تولیــدی در جهــان ب
ــی  ــاص م ــور اختص ــرورش دام و طی پ
ــه  ــده کنجال ــرف کنن ــده مص ــد. عم یاب
مرغــداری  بخــش  میتــوان  را  ســویا 
کننــدگان محصــوالت  تولیــد  و  هــا 
طیــور عنــوان کــرد. از آنجایــی کــه 
ــه عنــوان منبــع غنــی  ــه ســویا ب کنجال
از پروتئیــن در صنعــت مرغــداری و 
ــی شــناخته  ــروری در ســطح جهان دامپ
شــده پــس آگاهــی از تحقیقــات انجــام 
شــده یکــی از مــوارد حائــز اهمیــت در 
ایــن صنعــت اســت. در ایــن میــان، 
تحقیقــات زیــادی در مــورد کنجالــه ی 
ــرآوری  ــا ف ــها و ی ــن روش ــویا و یافت س
محصــول  ایــن  بتوانــد  کــه  هایــی 
محبــوب و پرکاربــرد را بــه مــاده ای 
ــری  ــه ای باالت ــا ارزش تغذی ــی ب خوراک
ــه اســت  ــد صــورت پذیرفت ــل نمای تبدی

.)١.٢.٣.٦(
جایگزینــی مناســب، مغــذی و اقتصادی 
ــرای ایــن نهــاده ی مهــم در خــوراک  ب
طیــور کــه بعضــا از قیمــت باالیــی 
ــیاری از  ــت و در بس ــوردار اس ــز برخ نی
ــن  ــار در واردات و تامی ــا انحص ــوارد ب م
ــی  ــد محصوالت ــه تولی ــوده، ب ــراه ب هم
چــون محصــوالت تخمیــر شــده ســویا 
منجــر شــده کــه باعــث کاهــش هزینــه 
هــای خــوراک و تولیــد و صرفــه جویــی 
 .)١.7( گردیــد  خواهــد  اقتصــادی 
تولیــد محصــوالت جدیــد پروتئینــی بــا 
ــل  ــا حداق ــی مناســب و ب کیفیــت غذای
تاثیــرات ســوء زیســتی و قیمــت تمــام 
شــده از طریــق فنــاوری تخمیــر بــا گونه 
ــی باشــد  ــی م ــای قارچــی و باکتریای ه
)١.٥(. حــذف ترکیبــات ضد تغذیـــه ای 
، بهبــود ســاختار، طعــم و مــزه غذاهــای 
ــه  ــه کمـــک گونـ ــا منشــاء گیاهــی ب ب
هـــای قـــارچی )همچـــون رایزوپـــوس 
ــزه،  ــپرژیلوس اوری ــپروس، آس اولیگوسـ
نوروســپورا ســیتوفیا و ...( عمدتــا از 
طریــق مصــرف ترکیبــات کربوهیدراتــی 
سوبســترا، ترشــح آنـــزیم هـــای موثــر و 
تولیــد اجــزاء پروتئینــی، در شــرایط 
ــه  ــترده ای در تهی ــرد گس ــر کارب تخمی
مواد غـــذا یی مـــورد مصـرف در تغذیـه 

ــرده اســت. ــدا ک انســان و دام پی
ــه عنــوان گزینــه ای  فنــاوری تخمیــر ب
جدیــد در فــرآوری اقــام غذایــی، از 
ــر  ــاوری در براب ــت فن ــای زیسـ روش ه
از  روش هــای شــیمیایی و اســتفاده 
افزودنــی هــای طبیعــی نســبت بــه 
ــد  ــی نمای ــت م ــی حمای ــواع مصنوع ان
)١.٦(. کارآیــی فرآینــد تخمیــر بــه 
عوامــل متعــددی همچــون نــوع گونــه، 
تراکــم تلقیــح، ســن کشــت، مــدت 
زمان الزم گرمخانـــه گـــذاری ، شــرایط 
ــدار  ــا، pH ، مق ــرورش )دم ــوب پ مطل
رطوبــت، مقیــاس کشــت(، نــوع، انــدازه 
ذرات، سـابقه فـــرآوری قبلـی و نسـبت 
ــه نیتــروژن سوبســترا بســتگی  ــن ب کرب
دارد. کیفیــت ســنجی عملکــرد فرآینــد 
تخمیــر از طریــق روش هــای غیــر 
ــن  ــدار پروتئی ــتقیمی همچــون مق مسـ
ــاده  ــش م ــن و کاه ــز آمی ــام، گلوک خ
خشــک محصــول تولیــدی انجــام مــی 
ــر از  ــد تخمی ــن فرآینـ ــردد. همچنی گ
پپتیدهــای  انــدازه  کاهــش  طریــق 
منابــع پروتئینــی و افزایــش قابلیــت 
جملــه  از  مغــذی  ترکیبــات  هضــم 
ــحی  ــت ترش ــش ظرفی ــروتئین کاه پـ
آنزیــم هــای گوارشــی از طریــق تولیــد 
ترکیبــات زیســت فراهــم تــر و بــه تبــع 
آن کاهــش انــرژی تخصیــص یافتــه 
بــه متابولیســم، کاهــش حساســیت 
غذایی و تولیـــد عوامـــل محـرک رشـد 
)اســـیدهای آمینـه ضـــروری و ویتامین 
هــای تولیــد شــده توســط قــارچ( و 
ــه  ــی عرض ــرک ایمن ــواد مح ــد م تولی
محصـوالت تخمیـر شـده جدیـد حـاو ی 
پروبیوتیــک را در آینــده ای نزدیــک بــه 
صنعــت تولیــد غــذا بــه همــراه خواهــد 

داشــت )١.٦(.

مزایــای تغذیــه ای کنجالــه ی 
ــری ســویای غنــی شــده ی تخمی

کارایــی کنجالــه ســویای تخمیــر شــده 
از نظــر تاثیــر بــر افزایــش وزن ماهیچــه 

ای، افزایــش تولیــد، بهبــود بازدهــی 
مصــرف خــوراک، بهبــود شــرایط ایمنی 
پرنــده، ســازگاری زیســت محیطــی، 
بهبــود قابلیــت هضــم )آنزیمــی و میکــر.

بــی( و جــذب و متابولیســم، بهبــود 
ــه و  ــیدهای آمین ــی اس ــت فراهم زیس
مــواد مغدنــی ضــروری(، کاهــش عوامل 
ــت  ــش محبوبی ــث افزی ــذی باع ضدمغ
اســتفاده از ایــن محصــول در جیــره 
طیــور بخصــوص جوجــه هــای گوشــتی 
ــج  ــی نتای ــت )٣.٥.7(. بررس ــده اس ش
بدســت آمــده از آزمایشــات تغذیــه 
جوجــه گوشــتی بــا اســتفاده از کنجالــه 
ــر  ــه از تخمی ــده ک ــر ش ــویای تخمی س
ــور  ــی در حض ــویای معمول ــه س کنجال
قــارچ )آســپرژیلوس اوریــزه( و باکتــری 
ــه  ــواع الکتوباســیلوس( تهی ــوب )ان مطل
مــی شــود، نشــان مــی دهــد کــه بطــور 
ــن افزایــش وزن وبازدهــی  ــی میانگی کل
مصــرف خــوراک روزانــه در جوجــه 
هــای گوشــتی بهبــود مــی یابــد )٢.٣(. 
ــه  ــت کنجال ــدد مزی ــات متع در مطالع
دلیــل  بــه  شــده  تخمیــر  ســویای 
ــه ای ســویا  ــل ضــد تغذی کاهــش عوام
در زمــان تخمیــر )توســط آنزیــم هــای 
ــده  ــان ش ــی( بی ــک باکتریای پروتئولیتی
ــذف  ــا ح ــاوه ب ــه ع ــت )٢.٤.7(. ب اس
بخــش زیــادی از ترکیبــات ضــد تغذیــه 
ای ماننــد مهارکننــده هــای تریپســین، 
الیگوســاکاریدهای غیــر نشاســته ای 
و فیتــات )اســید فایتیــک(، قابلیــت 
دسترســی مــواد معدنــی ضــروری و 
برخــی اســیدهای آمینــه فســفر در 
ــه ســویای تخمیــر شــده نســبت  کنجال
ــی افزایــش  ــه ســویای معمول ــه کنجال ب
آزمایشــات  از  بســیاری  در  و  یافتــه 
کنجالــه  از  اســتفاده  مفیــد  اثــرات 
خــوراک  در  شــده  تخمیــر  ســویای 
ــتی  ــای گوش ــه ه ــژه جوج ــور )بوی طی
جــوان تــا قبــل از دوره تغدیــه بــا جیــره 
ــه  ــت )٢(. ب ــده اس ــاهده ش ــد( مش رش
طــور خــاص بهبــود قابلیــت دسترســی 
فســفر بــه عنــوان ســومین بخــش 
گــران قیمــت جیــره در ســویای تخمیــر 
شــده گــزارش گردیــده اســت کــه ایــن 

ای،  تغذیــه  جنبــه  ســه  از  موضــوع 
ــت  ــی اهمی ــت محیط ــادی و زیس اقتص

باالیــی دارد )٤(. 
ــه ای  ــای تغدی ــه ه ــن جنب از مهمتری
اســتفاده از کنجاله ســویای تخمیرشــده 
ــر فعالیــت آنزیــم هــای گوارشــی  اثــر ب
در  بخصــوص  ویژگــی  ایــن  اســت. 
ــم  ــن ک ــا س ــتی ب ــای گوش ــه ه جوج
ــت هضــم آنزیمــی در  ــوز ظرفی ــه هن ک
ــن  ــه باالتری ــا ب ــوارش آنه ــتگاه گ دس
ــورد  ــیار م ــت بس ــیده اس ــطح نرس س
توجــه مــی باشــد )٢.٥(. آنزیمهــای 
ــدای روده  ــه در ابت ــی ک ــم پانکراس مه
ــی  ــواد خوراک ــم م ــث هض ــک باع کوچ
مــی شــوند شــامل آمیــاز، لیپــاز، انــواع 
ــیار  ــش بس ــه نق ــتند ک ــا هس پروتئازه
بزرگــی در سیســتم هضــم و جذبــی 
حیــوان دارنــد. بهبــود فعالیــت آنزیمــی 
ــاال  ــا در ب ــن راهکاره ــی از مهمتری یک
بــردن بازدهــی تولیــد پرنــده اســت 
بدیــن ترتیــب از ایــن طریــق عــاوه بــر 
ــوراک،  ــده خ ــام ش ــه تم ــش هزین کاه
و  مغــذی  مــواد  از  اســتفاده  بهبــود 
ــراه دارد. در  ــه هم ــده را ب ــرد پرن عملک
آزمایشــی اثــر کنجالــه ســویای تخمیــر 
شــده بــا آســپرژیلوس اوریــزه و کنجالــه 
ــر عملکــرد جوجــه  ــی را ب ســویا معمول
هــای گوشــتی بررســی شــد کــه جوجــه 
هــا از یــک روزگــی تــا هفتــه ششــم از 
جیــره آزمایشــی تغذیــه کردنــد. نتایــج 
ــه  ــای تغذی ــه ه ــه جوج ــان داد ک نش
شــده بــا کنجالــه ســویای تخمیــر 
ــرف  ــه و مص ــن وزن روازن ــده میانگی ش
ــه  ــبت ب ــتری نس ــوراک بیش ــه خ روزان
ــویا  ــه س ــا کنجال ــده ب ــه ش ــروه تغذی گ
داشــتند، و بازدهــی اســتفاده از خــوراک 
ــی( در  ــل غدای ــب تبدی ــی )ضری مصرف
ــه ســویای تخمیــر  گــروه حــاوی کنجال
ــت. در  ــود یاف ــد بهب ــده در دوره رش ش
ایــن راه هــم چنیــن بهبــود پارامترهــای 
ــرایط  ــه ش ــوط ب ــه مرب ــون ک ــرم خ س
ــه  ــان داد ک ــت نش ــده اس ــی پرن ایمن
ــای  ــن ه ــد ایمونوگلوبولی ــدت رش در م
ــه  ــروه تغذی ــی گ ــرم خون ــرم در س س
شــده بــا کنجالــه ســویای تخمیــر شــده 

ــت )٣.٤.٥(. ــش یاف افزای
ای  تغدیــه  مزایــای  خاصــه  بطــور 
ــر شــده کــه در  ــه ســویای تخمی کنجال

ــه اثبــات رســیده  مطالعــات گوناگــون ب
ــت: ــر اس ــوارد زی ــامل م ــت ش اس

هــای  جوجــه  عملکــرد  بهبــود   .١
بازدهــی  و  وزن  )افزایــش  گوشــتی 
غذایــی( و تولیــد مرغــان تخمگــذار 

)٢.٥.٦ (
جــذب  و  هضــم  کارایــی  ٢.بهبــود 
ــای  ــه ه ــره در پروس ــذی جی ــواد مغ م
فیزیولوژیــک دســتگاه گــوارش )7.٢(
میــزان  روی  بــر  مثبــت  ٣.اثــرات 
فعالیــت آنزیمهــای مهــم گوارشــی مثــل 
کربوهیدرازهــای  و  لیپــاز  پروتئازهــا، 

)٣( پانکراســی  و  ای  روده 
و  خوراگــی  آلودگیهــای  کاهــش   .٤
ــت  ــل از فعالی ــموم حاص ــه ی س تجزی
ماننــد  نامطلــوب  میکروبــی  هــای 

فاتوکســینها آ
ــیدهای  ــی اس ــت فراهم ــود زیس ٥.بهب
ــژه  ــی ضــروری بوی آمینــه و مــواد معدن

ــفر )٢.٣.٤( فس
ــر سیســتم  ــرات تحریکــی مثبــت ب ٦.اث
تامیــن  راه  از  پرنــدگان  ایمنــی 
ایمونوگولوبولیــن هــای بیشــتر )٢.٤(
ــی  ــور میکروب ــر فل ــت ب ــر مثب 7. تاثی
بهبــود  طریــق  از  گــوارش  دســتگاه 
فرایندهــای پرو-پــری بیوتیکــی و کمک 
بــه حــذف رقابتــی میکرواورگانیســم 

هــای نامطلــوب )٢.٣.٤(
8.کاهــش چســبندگی و ویســکوزیته 
ــری  ــی و تخمی ــه میکروب ــا تجزی روده ب
ای  نشاســته  غیــر  کربوهیدرلتهــای 

)٣( هــا(   NSP(
ــواد مغــذی .  ــور م ــه ســازی عب ٩. بهین
ــف  اجــزاء خوراکــی از قســمتهای مختل
روده کوچــک بــا ایجــاد اثــرات تعدیلــی 

ــات روده )٣.٤( ــروی محتوی ــر گران ب
١٠. اثــرات مثبــت زیســت محیطــی 
بــا ایجــاد دامنــه هضــم و جــذب و 
متابولیســم بهتــر و کاهــش دفــع فســفر 

)١.٢.٤( نیتــروژن  و 

جمع بندی و پیشنهادات
منابــع  تامیــن  و  یافتــن  امــروزه 
خوراکــی کارا و بــه روز از اهــداف دســت 
انــدرکاران و شــرکت هــای فعــال در 
زمینــه ی تامیــن خــوراک، نهــاده هــا و 
مکمــل هــای خوراکــی دام و طیــور مــی 
باشــد. تامیــن منابــع خوراکــی بــا توجــه 
ــه ویژگــی هــای مثبــت اثبــات شــده  ب
ــگاه  ــی، ن ــر علم ــع معتب ــرور مناب در م
ــای اقتصــادی، مشــکات  ــه ه ــه مولف ب
ــزون  ــاز روز اف ــا ، نی ــاده ه ــن نه تامی
ــط  ــامت محی ــوراک، س ــن خ ــه تامی ب
زیســت و بــا در نظــر گرفتــن جایگزیــن 
هــای مطابــق علــم روز در خــوراک 
طیــور مــی باشــد. بدیــن منظور شــرکت 
مــرغ نوجــان بــا هــدف کمــک و یــاری 
رســاندن بــه اقتصــاد کشــور، و صنعــت 
بــزرگ پــرورش و خــوراک طیــور و 
مرغــداران ســخت کــوش و زحمتکــش 
و هــم چنیــن کمــک بــه خــود کفایــی 
تولیــدات دام و طیــور  در زمینــه ی 
قصــد دارد تــا بــا واردات کنجالــه ی 

ــتفاده از  ــا اس ــده ب ــر ش ــویای تخمی س
ــردن  ــه روز در باالب ــد ب ــهای تولی روش
کارایــی منابــع ســویای کاســیک ، کــه 
حاصــل فرآینــد تخمیــر و دوســتدار 
ــتا  ــن راس ــت، در ای ــت اس ــط زیس محی

ــد.  ــته باش ــی برداش قدم

گرداوری و تالیف: گروه علمی و 
مطالعات شرکت مرغ نوجان
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ربــات هــا ضمن کــم مصــرف بودنشــان، 
در  راندمــان  افزایــش  منظــور  بــه 
تولیــدات مرغــداری و در نهایــت ارتقــاء 
ــد.  ــده ان ــی آم ــامت غذای ــت و س امنی
شــاید آنهــا دقیقــاً شــبیه تصــورات مــا 
ــم  ــده ای ــا دی ــم ه ــه در فیل ــه ک از آنچ
ــا  ــات ه ــال رب ــه هرح ــا ب ــند، ام نباش
ــا  ــا ایف ــداری ه ــی در مرغ ــش مهم نق
ــره  ــود به ــا بهب ــع ب ــد. در واق ــی کنن م
وری تولیــدات، آنهــا امنیــت غذایــی 
مــان را بــاال مــی برنــد، ســامت و رفــاه 
حیــوان را افزایــش داده و منجــر بــه 
ایجــاد وضعیــت کاری بهتــر و ســوددهی 

ــد.  ــی گردن ــارم م ف
فرانســوی  شــرکت  گذشــته  ســال 
ــًا  ــات کام Octopus Robots دو رب
خــودکار ارائــه داد. ایــن ربــات هــا کــه 
ــداری را  ــان مرغ ــه مدلش ــه ب ــا توج ب
ــا  ــد و ی ــی کنن ــی م ــز و ضدعفون تمی
ــد،  ــی کنن ــی م ــور را هواده ــتر طی بس
بســیار شــبیه ربــات آشــغال جمــع کــن 
ــند.   ــی باش ــون »Wall-E« م در کارت
قابلیــت  ایــن ربــات هــا  همچنیــن 
ــد و همیــن  ــه قطعــات را دارن ــل ب تبدی
ویژگــی ایــن قابلیــت را ارائــه میکنــد تــا 
ــده و  ــل ش ــف تبدی ــای مختل ــه الگوه ب

ــد. ــام دهن ــی انج ــف متفاوت وظای
ــن  ــان، ای ــه ش ــی اولی ــر کارای ــاوه ب ع
ربــات هــا از طریــق سنســورها، دوربیــن 
و سیســتم هــای خــود قــادر بــه جمــع 
اطاعــات  ذخیــرۀ  و  تحلیــل  آوری، 
هســتند. ایــن ربــات هــا دائمــاً مشــغول 
ــر  ــل محیطــی نظی ــری عوام ــدازه گی ان
دمــا، رطوبــت، دی اکســید کربــن، و 
ــتند و در  ــاک هس ــطح آمونی ــزان س می
صــورت بــروز مشــکل یــا تهدیــدی 

ــد.  ــی دهن ــدار م هش
Frederic Pradelle مدیــر بازاریابــی 
شــرکت Octopus Robots اظهــار 
دارد ربــات هــا قادرنــد بســیار کارآمدتــر 
ــا را انجــام  ــر از انســان کاره ــق ت و دقی
را  بیوســکیوریتی  متعاقبــاً  و  دهنــد 

ــد.  ــش دهن افزای
مکــرر  »شــیوع  داشــت:  اذعــان  وی 
انفوالنــزای مرغــی، افزایــش بیماریهایــی 
کــه از دام بــه انســان ســرایت مــی 
ــل  ــدن در مقاب ــدن ب ــاوم ش ــد، مق کنن
داروهــا، و افزایــش خطــرات زیســت 
ــتحکمی  ــل مس ــی دالی ــی، همگ محیط
بــرای لــزوم اقدامــی ســریع و مؤثــر 

ــا کاهــش تمــاس  ــات هــا ب هســتند. رب
ــتباهات  ــذف اش ــور، ح ــا طی ــانی ب انس
انســانی و انجــام دقیــق تــر کارهــا، 
تبدیــل بــه وســایل و تجهیزاتــی مفیــد 

ــد.«  ــده ان ش

سایر توسعات و پیشرفت ها 

یکــی دیگــر از کمپانــی هایــی کــه ربــات 
ــه داده  ــا ارائ ــداری ه ــرای مرغ ــد ب کارآم
Metabolic Robots اســت. ایــن ربات 
یــک کامپیوتــر پیشــرفته اســت کــه قــادر 
ــی  ــه تنهای ــف را ب ــی وظای ــت تمام اس

کنتــرل، نظــارت و مدیریــت کنــد.
و امــا ایــن ربــات چگونــه کار مــی کنــد؟ 
ــی  ــل کمپان Ziv Dubinksy مدیرعام
ایــن  در   Metabolic Robots
ــد  ــی ده ــح م ــه توضی ــوص اینگون خص
ــت  ــا بدس ــات ب ــن رب ــر ای ــه کامپیوت ک
گرفتــن کنتــرل خطــوط خــوراک و 
تنظیــم آن، راندمــان خوراک و یکدســت 
شــدن طیــور را بــاال مــی بــرد. وی افزود: 
»ایــن کامپیوتــر کــه در زیرســاختارهای 
ــای  ــردد موتوره ــی گ ــب م ــود نص موج
ــم خاصــی  ــا الگوریت ــی را ب خــوراک ده
کنتــرل مــی کنــد و از نــور و صــدا بــرای 
ــی  ــای خال ــرف ه ــور از ظ ــاندن طی کش

ــد.«  ــی کن ــتفاده م ــذا و آب اس غ
 

از آنجائیکــه راندمــان خــوراک در فــارم 
هــای مــرغ تخمگــذار باالتــر اســت، ایــن 
تکنولــوژی عمدتــاً بــه منظــور اســتفاده 
ــد و  ــرغ گوشــتی تولی ــای م ــارم ه در ف
ارائــه شــده اســت. Dubinsky بــر 
ایــن بــاور اســت کــه ایــن ربــات تغذیــه 
ــوراک،  ــان خ ــردن راندم ــاال ب ــا ب ــر ب گ
ــوراک را  ــه خ ــوط ب ــای مرب ــه ه هزین
حداقــل تــا ٥ درصــد کاهــش مــی دهــد 
ــی در  ــه جوی ــوع، صرف ــه در مجم و البت
هزینــه هــا بســیار بیشــتر خواهــد بــود 
چــرا کــه طیــور بــا دسترســی بجــا و بــه 
ــوم  ــه خــوراک، از ســامت عم ــع ب موق
بیشــتری هــم برخــوردار خواهنــد بــود.

الگــوی نخســتین ایــن ربــات، قــادر بــود 
ــا  ــیب ی ــه آس ــدار را از هرگون ــه مرغ ک
عامــل بیماریزایــی خبــردار کنــد؛ و ایــن 
تکنولــوژی اکنــون پیشــرفته تــر شــده و 
مــی توانــد نــوع آســیب وارده یــا عامــل 

بیماریــزا را نیــز اعــام کنــد. 
»معمــوالً  داد:  توضیــح   Dubinsky

مرغــدار یــک خطــر و آســیب را خیلــی 
ــا  ــن م ــود. بنابرای ــی ش ــه م ــر متوج دی
نیــز تکنولــوژی ای را ارائــه دادیــم کــه با 
هشــدار زود هنــگام نــه تنهــا مرغــدار را 
از آســیب و خطــر باخبــر میســازد بلکــه 
حتــی نــوع ایــن خطــر و آســیب را هــم 
اعــام مــی کنــد تــا مرغــدار بدانــد کــه 
ــتی  ــکاری را بایس ــا راه ــان ی ــه درم چ
ــر  ــا ب ــال حاضــر م ــرد. در ح ــش بگی پی
ــادر  ــه ق ــم ک ــروژه ای کار میکنی روی پ
باشــد تــا در کنــار نظــارت بــر خــوراک و 
ســامت طیــور، یــک مرغــدار رباتیــک با 
نظــارت کامــل بــه محیــط ، ارائــه دهد.« 
ــا کارآیــی هــای  ــات هــای دیگــری ب رب
ــات هایــی  ــد؛ از رب متفــاوت وجــود دارن
ــد در  ــه قادرن ــی ک ــوش مصنوع ــا ه ب
ــرغ را از  ــت م ــه گوش ــرض ٣-٢ ثانی ع
ــا  اســتخوان جداســازی کننــد گرفتــه ت
ــدازه  ــا ان ــه ب ــتاری ک ــای پرس ــات ه رب
ــا  ــت آنه ــور و حرک ــای طی ــری دم گی
قادرنــد پرنــدگان بیمــار را در گلــه 

ــد. ــخیص دهن تش

آینده  

ــت  ــک در صنع ــم رباتی ــتفاده از عل اس
مراحــل  در  هــم  هنــوز  مرغــداری 
ــن  ــت. Pradell در ای ــود اس ــۀ خ اولی
کــه  »همانگونــه  گویــد:  مــی  بــاره 
علــم رباتیــک صنعــت اتومبیــل ســازی 
را طــی ٢٠ ســال گذشــته متحــول 
ســاخت، صنعــت کشــاورزی نیــز در 
ــه ای  ــه مرحل ــا ورود ب ــر ب ــال حاض ح
»تکنولــوژی  عنــوان  تحــت  جدیــد 
کشــاورزی« و »کشــاورزی رباتیــک« 

انقابــی جدیــد خواهــد کــرد.«
ســال گذشــته Octopus Robots در 
فرانســه و ایتالیــا آغــاز بــه کار کردنــد و 
در نظــر دارنــد تــا طــی چنــد مــاه آتــی 
در کشــورهای انگلیــس، آلمــان، هلنــد، 
ــتان  ــتان، لهس ــی، بلغارس ــا، رومان التوی
ــوند  ــه ش ــه کار گرفت ــز ب ــیه نی و روس
ــز وارد  ــال نی ــان س ــش از پای ــا پی و ت
خاورمیانــه و آســیا شــوند. ایــن کمپانــی 
همچنیــن در افریقــای جنوبــی نیــز بــه 

ــازار فــروش اســت.  دنبــال ب
Pradell اذعــان کــرد: »مــا برنامــه 
ــالهای  ــی س ــا ط ــم ت ــرده ای ــزی ک ری
٢٢٠ تــا ٢٠١٩ میــادی، در امریــکا 
شــعبات بیشــتری داشــته باشــیم و مــی 

بایســت ربــات هایــی را ارائــه کنیــم کــه 
ــت ســازگار  ــر ایال ــی ه ــن محل ــا قوانی ب
باشــند. در حــال حاضــر بازاریابــی قــوی 
ای را در آنجــا آغــاز کــرده ایــم و از 
ــق همــکاری بســیار نزدیکــی  ــن طری ای
بــا شــرکای تجــاری و بــه ویــژه بــا 
در  تولیدکننــدگان عمــدۀ مرغــداری 

ــت.«  ــم داش ــف خواهی ــاالت مختل ای
ــه  ــد: از آنجائیک ــی گوی Dubinsky م
توســعۀ  و  گیــری  نتیجــه  آزمــودن، 
اســتانداردهای  بــا  کــه  تکنولــوژی 
مختلــف ســازگار باشــد، زمــان بــر 
ــز آرام و  ــی نی ــه بازاریاب ــت در نتیج اس
ــات  ــرد. رب ــی گی ــورت م ــی ص تدریج
 ٢٠٠٩ ســال  در  متابولیــک  هــای 
میــادی ثبــت اختــراع شــدند و اولیــن 
نمونــۀ آن در ســال ٢٠١٢ میــادی 
ــۀ بتــا از آن هســت  ــه شــد. دو نمون ارائ
کــه در فارمــی در اســرائیل مشــغول 
فعالیــت مــی باشــد. و آزمــون هــای بتــا 
و جمــع آوری اطاعــات در ١٢ موقعیــت 
ــه  ــه ک ــورت گرفت ــی ص ــاوت جهان متف
کشــورهای اکــوادور، اســتونی، آلمــان، و 

اســرائیل از آن جملــه هســتند.

ــوز  ــات Metabolic هن ــه رب در حالیک
رســماً خریــد و فــروش نشــده، امــا بــه 
خاطــر توانایــی اش در بهبــود راندمــان 
مرغــداری بــه صــورت بیــن المللــی 
اســاس  بــر  اســت.  شــده  شــناخته 
اطاعــات ارائــه شــده در کنفرانــس 
ــته  ــال گذش ــه س ــداری ک ــوم مرغ عل
ــا پاییــن  در Tel Aviv برگــزار شــد، ب
آمــدن میــزان ضریــب تبدیــل خــوراک 
در طیــور بــه میــزان حداقــل ٤ درصــد ، 
طیــور راندمــان بســیار بهتــری داشــتند. 
ــد  ــق ش ــن موف ــی همچنی ــن کمپان ای
»دیــدگاه  از  را  »برتریــن«  جایــزۀ 

ــادی« از  ــال ٢٠٢٠ می ــرای س ــا ب اروپ
ــی  ــش جهان ــد و در »چال ــود کن آن خ
تکنولــوژی خــوراک Nutreco« بــه 

مرحلــۀ فینــال راه یابــد. 
حــال  در   Dubinsky کمپانــی 
ــات از  ــت سفارش ــغول ثب ــر مش حاض
ــد،  ــی باش ــود م ــد خ ــداران جدی خری
ــروژۀ دیگــر  و همچنیــن مشــغول دو پ
ــوژی  ــا اســتفاده از تکنول مــی باشــد: ب
ــد  ــاتی را در هلن ــی آزمایش غیرتهاجم
جنســیت  تشــخیص  منظــور  بــه 
جوجــه قبــل از ســر در آوردن از تخــم 
ــه  ــرح و برنام ــد؛ و ط ــی ده ــام م انج
ــرورش  ــرای سیســتم پ ریــزی هایــی ب

حشــرات دارد.
ــرای  ــی ب ــط و قوانین ــه ضواب از آنجائیک
وجــود  صنعــت  کــردن  اتوماتیــک 
مــی  زمــان  همچنیــن  و  نــدارد، 
بــرد تــا کشــاورزان و مرغــداران بــه 
ــوذ  ــد، نف ــو بگیرن ــد خ ــوژی جدی تکنول
بــه بــازار اندکــی ُکنــد و زمــان بــر 
ــاره مــی  ــن ب اســت. Dubinsky در ای
ــردد  ــی وارد گ ــتی نیروی ــد: »بایس گوی
ــر  ــریع ت ــت س ــدگان صنع ــا تولیدکنن ت
ــد،  ــو بگیرن ــا خ ــوژی ه ــن تکنول ــه ای ب
ــرکت  ــب ش ــد از جان ــی توان ــن م و ای
ــم  ــه عل ــرد ک ــورت گی ــه ص ــای بیم ه
رباتیــک را کاهنــدۀ بــروز خطــرات و 
 Dubinsky  .تهدیــدات مــی داننــد

ــرس  ــه ت ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــا ب ام
ــه  ــرا ک ــت چ ــتباه اس ــوژی اش از تکنول
ــع  ــه صنای ــوط ب ــرکتهای مرب ــر ش اکث
ــا  ــد ت ــن دارن ــر ای ــعی ب ــاورزی س کش
ابداعــات و اختراعاتــی بــا تکنولــوژی 
بــاال بســازند کــه یاریگــر تولیــد کننــده 
باشــد. وی در ایــن خصــوص مــی گویــد: 
حتــی اگــر روزی ربــات درســت کار 
نکــرد، مرغــداری فقــط بــه همــان حالت 
ــه  ــات ب قبــل یعنــی پیــش از نصــب رب

ــد.  ــی ده ــوراک م ــور خ طی
هــم  قیمــت   Dubinsky نظــر  از 
وی  باشــد.  ســاز  مســأله  نبایســتی 
کــه  دهــد  مــی  توضیــح  اینگونــه 
هــر  بــرای   Metabolic Robot
مرغــداری در حــدود ٣.٠٠٠ دالر اســت 
ــه  ــه ای ب ــل ماحظ ــور قاب ــه ط ــا ب ام
ازای هــر مرغــداری گوشــتی در هــر 
هــای  هزینــه  در  دالر   ١٦.٢٠٠ دوره 
تولیــدی صرفــه جویــی مــی کنــد. 
ــر  ــر دو، ب Pradelle و Dubinsky ه
ایــن باورنــد کــه ربــات هــای آنهــا بــرای 
ــا  ــه تنه ــداری ن ــرۀ مرغ ــف روزم وظائ
ــرایط کاری  ــه ش ــد بلک ــدی ندارن تهدی
ــر  ــود بهت ــان خ ــکاران انس ــرای هم را ب
ــرای  هــم میســازند و حتــی شــرایطی ب
آنهــا ایجــاد مــی ســازند تــا روی مســائل 

ــد. ــز کنن ــر تمرک مهمت
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جایگزینی انسان با ربات
 در کارخانه های

 تولید و فراوری گوشت

همانگونــه کــه کمپانــی تولیــد و فــراوری گوشــت 
ــذاری  ــرمایه گ ــک س ــک شــرکت رباتی JBS در ی
کــرده اســت، ســایر صنایــع تولیــد و بســته 
ــی  ــال آت ــول ٢٠ س ــز در ط ــت نی ــدی گوش بن
ــد.  ــد ش ــگرفی خواهن ــرات ش ــتخوش تغیی دس

ــدن کــرده  ــا دی ــه ه ــون از کارخان چنانچــه تاکن
باشــید، مــی بینیــد کــه ایــن کارخانــه هــا 
ــن کاری  ــه خــوب روغ ــک ماشــین ک ــد ی همانن
شــده کار مــی کننــد. از فراینــد اتوماتیــک 
ــا ســوپروایزر  ــا خــط کارگــران ماهــر ت گرفتــه ت

استفـاده از ربات ها در تولیدات مرغـداری

و سرپرســتی کــه بــر روی فراینــد نظــارت دارد؛ 
ــاً  ــا بســته بنــدی کامــل، واقع تمامــی مراحــل ت
ــرد.  ــی گی ــورت م ــص ص ــی نق ــی و ب باورنکردن
مثــل هــر حرفــه و تجــارت دیگــری، در کارخانــۀ 
ــا  ــق شــدن ب ــز وف ــراوری گوشــت نی ــد و ف تولی
ــش  ــۀ کاه ــه منزل ــا ب ــوژی ه ــن تکنول جدیدتری
نیــروی انســانی و جایگزینــی آن بــا ماشــین 
ــد و  ــی کنن ــر کار م ــریع ت ــه س ــی اســت ک آالت
ــی هــم  ــه پرداخــت چــک هــای حقوق ــازی ب نی

ــد.   ندارن
در زالندنــو کارخانــه ای دیدیــم کــه در آن از 
 Technology ــه ــق ب ــاب« متعل ــای قص ــات ه »رب
Scott اســتفاده میکردنــد ؛ خــط تولیــد ایــن 
ــن  ــن از ای ــک دوجی ــتفاده از ی ــا اس ــه ب کارخان
ــاعت از ٦٠٠  ــر س ــت در ه ــادر اس ــا ق ــات ه رب
ــد.  ــازی کن ــت را جداس ــفندی گوش ــۀ گوس الش
ــازوان  ــانۀ Business Insider : ب ــزارش رس ــه گ ب
ــم  ــفندی را محک ــای گوس ــه ه ــک الش اتوماتی
نگــه مــی دارنــد و در همیــن حــال، تیغــه هــای 
گیوتیــن ماننــد یــا چاقوهــای کوچــک آن را بــه 
قطعــه هــای کوچــک بــرش مــی زننــد. در ایــن 
ــر  ــر ب ــت ناظ ــک سرپرس ــه ی ــا ب ــه تنه کارخان

ــاز اســت.  ــور نی ام
کارخانــۀ رباتیــک واقــع در زالندنــو، از ربــات هــای 
ــراوری گوشــت اســتفاده مــی  تمــام اتوماتیــک ف
کنــد کــه قــادر اســت قطعــات مختلفی را از الشــه 
ــازی  ــاله جداس ــوک و گوس ــفند ، خ ــای گوس ه
نمایــد. بســیاری از کارخانجــات فــراوری و بســته 
ــد کــه اســتفاده از  ــن باورن ــر ای بنــدی گوشــت ب
ــانی  ــروی انس ــای نی ــه ج ــوژی ب ــن تکنول چنی

ــه تســریع فراینــد خواهــد شــد.  منجرب

بــر اســاس گزارشــات، کمپانــی تولیــد و فــراوری 
گوشــت JBS بخــش عمــده ای از ایــن تکنولــوژی 
ــه ارزش  ــا Scott Technology ب ــه ای ب را در معامل
در حــال  کــرد.  دالر خریــداری  میلیــون   ٤١
ــک  ــای رباتی ــرکت ه ــا ش ــی JBS ب ــر کمپان حاض
ــۀ  ــه مرحل ــا ب ــات ه ــتر رب ــعۀ بیش ــرای توس ب

ــد.  ــی کن ــو م ــت گفتگ ــراوری گوش ف

ســؤال اینســت کــه ایــن ربــات هــا دقیقــًا 
ــی کنند؟ ــه کار م چگون

بــه گــزارش Business Insider  »اولیــن ربــات بــا 
ــی اســکن از الشــه،  اســتفاده از X-ray و ســی ت
ــدازۀ آن  ــکل و ان ــدی از ش ــه بع ــۀ س ــک نمون ی
ارائــه مــی دهــد؛ بــر اســاس اطاعــات سیســتم 
از ایــن نمونــه، ربــات دیگــر کــه ســتون فقــرات 
ــد،  ــی ده ــرار م ــدأ ق ــۀ مب ــوان نقط ــه عن را ب
چاقوهــای چرخشــی را در بیــن دنــده هــای 

ــد.«  ــزان میگردان ــۀ آوی الش
ــات را تفکیــک ســازی  ــات دیگــر قطع ــک رب »ی
میکنــد و آنهــا را بــه تســمۀ نقالــه منتقــل 
میکنــد، ربــات دیگــر آنهــا را وزن میکنــد، بســته 
ــور  ــه ط ــد. ب ــی کن ــال م ــادۀ انتق ــدی و آم بن
متوســط، ربــات هــا قطعــات درســت را انتخــاب 
ــا ٩٠ درصــد دقــت قطعــه هــای  مــی کننــد و ب

ــد.«  ــی کنن ــدی م ــته بن ــت را بس گوش
خیلــی از کارخانجــات تولیــد و فــراوری گوشــت 
از ماشــین آالت و تجهیــزات اتوماتیــک اســتفاده 
 Scott ــک ــتم هــای اتوماتی ــا سیس ــد ام میکنن
هــوش  از  کــه  حیــث  ایــن  از   Technology
ــرد  ــه ف ــد، منحصــر ب مصنوعــی اســتفاده میکنن
ــک  ــزات اتوماتی ــایر تجهی ــاف س ــتند. برخ هس

کــه از یــک نقشــۀ از پیــش برنامــه ریــزی شــده 
  Scott Technology اســتفاده میکننــد، ربــات هــای
ــه اســکن  ــا جداگان ــرای هــر کــدام از الشــه ه ب
ــد.  ــی دهن ــرش م ــاس آن ب ــر اس ــد و ب میگیرن
ربــات هــا نیــز بــه مــرور زمــان و بــا جمــع آوری 
اطاعــات از الشــه هــا، هوشــمندتر مــی گردنــد. 
ــه بیشــتر  ــی هرچ ــا بازده ــات ه ــن رب ــدف ای ه
گوشــت، افزایــش امنیــت در رونــد کار و کاســتن 
تعــداد نفــرات نیــروی انســانی، کاهــش خطاهــای 
ــا و جراحــت  انســانی ضمــن کاســتن آســیب ه
هاســت امــا هزینــه هــای نگهــداری ایــن ربــات 
ــی  ــا در ســطح جهان ــری آنه ــع از بکارگی ــا مان ه

مــی شــود. 
بــر اســاس اطاعــات، کار کــردن بــا الشــۀ گاوهــا 
بــرای ربــات هــا مشــکل اســت چــرا کــه الشــه 
ــینهای  ــه ماش ــر اســت و ب ــر و بزرگت ــنگین ت س
ســنگین تــر نیــاز اســت. همچنیــن تراکــم 
ماهیچــه ای گاو بیشــتر اســت و تشــخیص دقیــق 
آن بــرای یــک کامپیوتــر میتوانــد مشــکل باشــد. 
ــه هرحــال Scott در حــال حاضــر مشــغول کار  ب
ــرای گوشــت  ــر ب ــق ت ــای دقی ــات ه ــر روی رب ب
فــراوری  ربــات  مــدل   ٣ هســتند.  گوســاله 
ــه کار  ــاز ب ــال ٢٠١٥ آغ ــاله در س ــت گوس گوش
ــل  ــن المل ــی بی ــرای معرف ــوز ب ــا هن ــد ام کردن

ــد.   ــی ندارن آمادگ
بــه عقیــدۀ بســیاری، ایــن ربــات هــا تــا ٢٠ ســال 
ــد  ــده خواهن ــه عه ــی کار را ب ــش اصل ــده نق آین
ــن  ــات جایگزی ــه رب ــت ک ــن واقعی ــت و ای گرف
نیــروی انســانی شــود مــی توانــد تمامــی مســائل 
بحــث برانگیــز از جملــه مهاجــرت، حداقــل 

ــال آورد. ــه دنب ــون کار را ب ــوق و قان حق
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فرماندار زنجان:
چاره ای جز توزیع گوشت قرمز وارداتی نداریم

فرمانــدار زنجــان در مــورد حــل مشــکل گرانــی گوشــت قرمــز 
در زنجــان گفــت: قیمــت گوشــت قرمــز بایــد در زنجــان بــه 
ــع  ــز توزی ــاره ای ج ــکل چ ــن مش ــرای ای ــد و ب ــادل برس تع

ــم. ــی نداری ــت های واردات گوش
ــه  ــان ب ــد در زنج ــت بای ــت گوش ــه قیم ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــدت  ــاه م ــر در کوت ــن ام ــر ای ــرد: اگ ــار ک ــادل برســد اظه تع
ــز  ــت قرم ــش واردات گوش ــز افزای ــاره ای ج ــد چ ــاق نیفت اتف

ــم. ــد نداری ــرم و منج گ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه توزیــع گوشــت قرمــز و ســفید گــرم 
ــازار در اســتان زنجــان انجــام  ــم ب ــب تنظی ــد در قال و منجم
می شــود بیــان کــرد: اگــر بخواهیــم ایــن مشــکل را در کوتــاه 
مــدت حــل کنیــم چــاره ای جــز توزیــع گوشــت وارداتــی بــه 

قیمــت مصــوب نداریــم.
ــل  ــال تکمی ــه دنب ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــدار زنج فرمان
زنجیــره گوشــت قرمــز در اســتان هســتیم بیــان کــرد: ایــن 
طــرح میــان مــدت بــوده و امکانــات بــرای پــروار بنــدی دام 

ــود دارد. ــتاها وج ــیاری از روس ــنگین در بس ــبک و س س

ــت  ــود داش ــت وج ــه حمای ــاز ب ــرد: نی ــان ک ــر نش وی خاط
ــی انجــام شــده و  ــای مختلف ــدای ســال فراخوان ه ــه از ابت ک
ــت  ــه دریاف ــدام ب ــد دام اق ــرای خری ــان ب ــدادی از متقاضی تع
وام کردنــد کــه ایــن وام هــا نیــز از توســعه صنــدوق اشــتغال 

ــت. ــده اس ــص داده ش ــتاییان تخصی روس
ــرح در  ــن ط ــرای ای ــرای اج ــرد: ب ــر نشــان ک عســگری خاط
ــد  ــه می گفتن ــم ک ــه بودی ــا مواج ــت بانکه ــا مقاوم ــدا ب ابت
ــم و دادن  ــت داری ــد گوش ــازاد تولی ــان م ــتان زنج ــا در اس م
ــا  ــت م ــد در اولوی ــداری جدی ــاد دام ــرای ایج ــهیات ب تس

ــت. نیس
وی خاطــر نشــان کــرد: در حــال حاضــر کــه زنجیــره تولیــد 
ــه  ــاز ب ــده نی ــل نش ــان تکمی ــتان زنج ــز در اس ــت قرم گوش
تقویــت بخــش پــروار بنــدی داریــم و بــه ایــن نتیجه رســیدیم 
پرونده هایــی کــه در مجموعــه  نیــز  و در حــال حاضــر 
ــه  ــه ک ــرار گرفت ــت ق ــده و در اولوی ــکیل ش ــاورزی تش کش
بخشــی از دامدارانــی کــه نیــاز بــه ســرمایه  در گــردش دارنــد 

ــرد. ــق می گی ــهیات تعل ــا تس ــرای آنه ب

**	موج

**	صدا	و	سیما	وام های ارزان قیمت موثر است

رمانــدار کرمانشــاه بــا تاکیــد براینکــه تنهــا برخــورد و پلمــب 
ــت از  ــی نیس ــده کاف ــرغ زن ــه م ــاز عرض ــای غیرمج واحد ه
درنظــر گرفتــن وام هــای ارزان قیمــت بــرای ســاماندهی 
ــوع  ــن ن ــا ای ــه ب ــش مقابل ــرای کاه ــکاری ب ــوان راه ــه عن ب
فعالیت هــا در شــهر یــاد کرد.بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و 
ســیما مرکــز کرمانشــاه؛ فضــل الــه رنجبــر فرمانــدار کرمانشــاه 
ــای  ــا سرپرســت اداره کل وام ه ــدار ب ــار شــنبه در دی روز چه
ــر استدامپزشــکی اســتان کرمانشــاه اظهــار  ارزان قیمــت موث
داشــت: بــرای ســاماندهی ایــن واحد هــای غیــر مجــاز عرضــه 
کننــده مــرغ زنــده بــه اســتاندار کرمانشــاه پیشــنهاد داده ایــم 
ــا،  ــن واحده ــت ای ــا فعالی ــا ب ــه م ــار و مقابل ــار فش ــا در کن ت
ــای  ــه واحد ه ــان ب ــل آن ــرای تبدی ــت ب ــای ارزان قیم وام ه
مجــاز عرضــه مــرغ بســته بنــدی بهداشــتی اعطــا شــود کــه 

ــت. ــرار گرف ــورد اســتقبال وی ق م
ــماری از  ــت ش ــداد انگش ــا تع ــته تنه ــه داد: در گذش وی ادام
ــه  ــد چراک ــده می ش ــهر دی ــده در ش ــرغ زن ــه م ــز عرض مراک
وضعیــت اقتصــادی بهتــر بــود و تســهیات ارزان قیمــت بــرای 

عمــوم مــردم برقــرار بــود.
رنجبــر افــزود: هــم اکنــون شــاهد گســترش واحد هــای 
عرضــه مــرغ زنــده در شــهر هســتیم و هنگامــی کــه در اکثــر 
ــم  ــری خت ــا درگی ــه تنــش و ی ــگام برخــورد ب ــه هن ــع ب مواق
می شــود و در زمینــه وضعیــت عرضــه دام زنــده نیــز اوضــاع 

ــوال اســت. برهمیــن من
ــیه  ــری حاش ــزار نف ــت ٣٥٠ ه ــه جمعی ــاره ب ــا اش ــر ب رنجب
نشــینی، گفــت: کرمانشــاه دارای پنــج بخــش بــا 7٤٠ 
ــر  ــارت ب ــرل و نظ ــه کنت ــت ک ــکنه اس روســتای دارای س
ــت  ــه حمای ــت و ب ــوار اس ــق دش ــن مناط ــی ای ــت دام جمعی

و کمــک نیــاز دارد.
رنجبــر بــه دیگــر عوامــل گســترش ایــن معضــل اشــاره کــرد 
ــات  ــد کــه در گذشــته وضعیــت ثب ــه نمان ــه داد: ناگفت و ادام
ــت شــهری داشــتیم و هــم اکنــون،  بهتــری در حــوزه مدیری
بــی ثباتــی مدیریــت شــهری بــرای همــه دردسرســاز شــده و 

هزینــه ایجــاد کــرده اســت.
ــهردار  ــهری و ش ــت ش ــت مدیری ــر وضعی ــه داد: اگ وی ادام
ــهر  ــورای ش ــر فضــای ش ــل ب ــش کام ــود و آرام مشــخص ش
حاکــم شــود، می تــوان در زمینــه کاهــش ایــن معضــل، 

ــرد. ــدی ک ــت بن اولوی
سرپرســت دامپزشــکی اســتان کرمانشــاه در ادامــه ایــن دیــدار 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــدی شــده ای ب ــع و زمانبن ــت: طــرح جام گف
معضــل واحد هــای غیــر مجــاز عرضــه کننــده مــرغ زنــده بــا 
در نظــر گرفتــن همــه جوانــب و حمایــت ارگان هــای مربوطــه 

ــن می شــود. ــی مطبوعــات و رســانه تدوی و اهال
امیــد حــاج محمــدی اظهــار داشــت: بــرای مقابلــه بــا 
واحد هــای غیرمجــاز عرضــه مــرغ زنــده مشــکات متعــددی 
ــن  ــار ای ــا از کن ــود ت ــن نمی ش ــل برای ــی دلی ــود دارد، ول وج
ــه برنامــه و طــرح  ــاز ب ــه راحتــی عبــور کنیــم و نی معضــل ب

جامعــی احســاس می شــود.
وی ادامــه داد: بایــد طــرح جامــع خوبــی کــه وظایــف 
دســتگاه های ذیربــط مشــخص باشــد تهیــه شــود، ایــن طــرح 
بــه اعتبــار و حمایــت مالــی نیــاز دارد کــه پــس از تهیــه آن در 
ــا ضــرورت اجــرای طــرح  شــورای تامیــن مطــرح می شــود ت

تشــریح شــود.
ــاز  ــای غیرمج ــب واحد ه ــورد و پلم ــت، برخ ــد اس وی معتق
تنهــا راهگشــا نیســت و بایــد بــرای حفــظ معیشــت و 

اشــتغالزایی بــه فکــر ســاماندهی ایــن واحد هــا بــود.
حــاج محمــدی از بهبــود وضعیــت اقتصــادی، فرهنــگ ســازی 
ــی  ــک اهال ــا، کم ــن واحده ــد از ای ــدم خری ــتای ع در راس
ــر  ــای موث ــر راهکار ه ــوان دیگ ــه عن ــات ب ــانه و مطبوع رس

ــرد. ــاد ک ــراد ی ــه اف ــت اینگون ــا فعالی ــه ب ــرای مقابل ب
ایــن مســوول افــزود: در ســال جــاری بودجــه ای بــرای احــداث 
ــرای تکمیــل آن  ســالن چندمنظــوره اختصــاص یافتــه کــه ب
خواهــان حمایــت فرمانــداری در حــوزه جــذب بیشــتر 
اعتبــارات هســتیم کــه بــا تکمیــل آن دوره هــای آموزشــی در 

ــود ــزار می ش ــالن برگ ــن س ای

رییــس اتحادیــه مــرغ و ماهــی بــا بیــان این کــه اگــر مشــکات 
ــت  ــی قیم ــد افزایش ــود رون ــل نش ــرغ ح ــد م ــرورش و تولی پ
ــه واســطه افزایــش  آن ادامــه خواهــد داشــت، اظهــار کــرد: ب
ــه  حمــل  ــک روزه و هزین ــی جوجــه ی ــای دام قیمــت نهاده ه
و نقــل، قیمــت مــرغ رونــد افزایشــی بــه خــود گرفتــه اســت.

ــت ١٠٠٠  ــش قیم ــا افزای ــه ب ــف خانی  در رابط ــدی یوس مه
تومانــی گوشــت مــرغ گفــت: در حــال حاضــر قیمــت مــرغ و 
افزایــش آن بــرای جامعــه حســاس شــده، زیــرا ایــن محصــول 

ارزان تریــن خــوراک جامعــه اســت.
رییــس اتحادیــه مــرغ و ماهــی ادامــه داد: در چنــد روز 
ــه  ــش یافت ــدت کاه ــه ش ــرغ ب ــرورش م ــد و پ ــته تولی گذش
و ایــن موضــوع منجــر بــه کاهــش عرضــه و افزایــش قیمــت 
مــرغ شــده اســت کــه از دالیــل افــت پــرورش مــرغ می تــوان 
بــه افزایــش قیمــت نهاده هــای دامــی، افزایــش قیمــت 
ــا ٣٠٠  ــل ت ــه حمــل و نق ــش هزین ــک روزه و افزای جوجــه ی

ــرد. ــاره ک درصــد اش
وی تصریــح کــرد: در ایــن شــرایط برخــی از تولیدکننــدگان 
ــداری  ــرایط نگه ــوراک دام و ش ــن خ ــدم تامی ــران ع ــه نگ ک

ــد. ــزی نکردن ــد، جوجه ری ــه بودن جوج
یوســف خانی بــا بیــان این کــه مشــکات تولیدکننــدگان 
ــال  ــر انتق ــا درگی ــاز شــد و آن ه ــاه گذشــته آغ ــرغ از دو م م

نهاده هــای دامــی از بنــدر امــام خمینــی )ره( بوده انــد، 
یــادآور شــد: مشــکات تامیــن و عرضــه نهاده هــای دامــی بــا 
وجــود آن کــه از دو مــاه گذشــته آغــاز شــده اســت در حــال 
حاضــر در بــازار عرضــه خــود را نشــان داده و احتمــال مــی رود 
اگــر مشــکات حمــل و نقــل بــار و هزینه هــای جانبــی تولیــد 
و پــرورش جوجــه یــک روزه رفــع نشــود، رونــد افزایشــی مــرغ 

بــرای روزهــای آینــده ادامــه داشــته باشــد.
رییــس اتحادیــه مــرغ و ماهــی خاطرنشــان کــرد: هــر کیلــو 
مــرغ زنــده درب مرغــداری بــه قیمــت 7٩٠٠ تومــان عرضــه 
شــده کــه ایــن قیمــت در کشــتارگاه ها ١٠ هــزار و ٩٠٠ 
ــزار و ١٠٠  ــی ١١ ه ــای صنف ــه واحده ــل ب ــان و تحوی توم
ــود  ــان س ــا ١٠٠٠ توم ــی ب ــای صنف ــوده و واحده ــان ب توم
ــه  ــان ب ــزار و ١٠٠ توم ــت ١٢ ه ــه قیم ــرغ را ب ــو م ــر کیل ه

ــد. ــه می کنن ــتریان عرض مش
ــف  ــژه صن ــه وی ــوف ب ــی از صن ــته برخ ــای گذش در هفته ه
عرضه کننــدگان مــرغ مدعــی شــده بودنــد کــه قیمــت حمــل 
ــه  ــش یافت ــد افزای ــدود ٣٠٠ درص ــا ح ــار ت ــل کاال و ب و نق
اســت، امــا رییــس اتحادیــه موسســات و شــرکت های حمــل 
ــن موضــوع را رد کــرده و مدعــی  ــار برون شــهری ای و نقــل ب
ــه  شــد کــه هزینــه حمــل و نقــل در ســال جــاری نســبت ب

مــدت مشــابه تنهــا ٣٠ درصــد افزایــش یافتــه اســت

نبود جوجه مرغ را گران کرد
**	ایسنا	

ــود ٢.٥  ــا وج ــران ب ــرب ای ــام در غ ــتانی ای ــتان کوهس اس
میلیــون راس دام و تولیــد ســاالنه ٢٥ هــزار تــن گوشــت قرمــز 
یکــی از قطــب هــای اصلــی تولیــد گوشــت در کشــور اســت.
البتــه گوشــت تولیــد شــده در ایــام بــه دلیــل وجــود مراتــع 
متعــدد از کیفیــت باالیــی برخــوردار اســت و عــاوه بــر تامیــن 
نیازهــای اســتان بــه ســایر نقــاط کشــور نیــز ارســال مــی شــود.

ــام  ــه ســرانه مصــرف گوشــت در اســتان ای ــب اســت ک جال
ــن  ــق آخری ــر اســت و طب ــای کشــور باالت از همــه اســتان ه
بررســی هــای انجــام شــده ســرانه مصــرف گوشــت بــرای هــر 
ایامــی ١٦ کیلوگــرم اســت کــه قطعــا االن بــا توجــه شــرایط 

اقتصــادی جامعــه شــاید آمــار پاییــن آمــده اســت.
ــه  ــت ک ــن اس ــوده ای ــت ب ــر اهمی ــه حائ ــزی ک ــا االن چی ام
ــی  ــت گران ــت اس ــد گوش ــب تولی ــود قط ــه خ ــتانی ک در اس
ــاره ای  ــردم اســت و در پ ــرای م ــث مشــکاتی ب گوشــت باع
از اوقــات هــم مــردم اســتان بــرای تهیــه گوشــت بــا مشــکل 

مواجــه مــی شــوند.
موضوعــی کــه ایــن روزهــا بــه عنــوان یــک پدیــده مهــم و قابل 
پیگیــری در اســتان مطــرح مــی شــود بحــث مبــارزه بــا قاچاق 
دام زنــده در اســتان اســت، همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن پدیده 

عامــل موثــری بــر گرانــی بــازار محســوب مــی شــود.

دالیل گرانی گوشت
علــی احمــدی از شــهروندان ایامــی در گفتگــو بــا خبرنــگار 
ــل  ــه دلی ــام ب ــت در ای ــی گوش ــت: گران ــار داش ــر اظه مه
قاچــاق دام از اســتان بــه عــراق و ســایر نقــاط کشــور اســت و 

متاســفانه هــر روز بیشــتر مــی شــود.
وی تصریــح کــرد: در گذشــته گوشــت در ایــام از ســایر نقــاط 
مختلــف کشــور ارزان تــر و از کیفیــت باالیــی برخــوردار بــود 
ولــی هــم اکنــون گرانــی گوشــت در اســتان باعــث شــده مردم 

کمتــر گوشــت خریــد داشــته باشــند.
احمــدی اظهــار داشــت: هــم اکنــون گوشــت در ایــام 
ــم  ــدار ه ــن مق ــی همی ــت ول ــان اس ــزار توم ــی ٥٥ ه کیلوی

ــت. ــران اس ــتان گ ــردم اس ــرای م ب
هفتــه گذشــته نیــز قاســم ســلیمانی دشــتکی اســتاندار ایــام 
در نشســت کمیســیون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در اســتان 
بــا اشــاره بــه قاچــاق دام زنــده از مرزهــای اســتان بــه کشــور 
ــام  ــا تم ــی ب ــی و مرزبان ــروی انتظام ــرد: نی ــه ک ــراق، اضاف ع
ــری و  ــه خــارج از کشــور جلوگی ــده ب ــوان از قاچــاق دام زن ت
بــا ایــن پدیــده مقابلــه کننــد و در صــورت نیــاز از تیــم هــای 

ســیار در مرزهــا اســتفاده کننــد.
اســتاندار ایــام خــروج و قاچــاق دام زنــده از کشــور را عاملــی 
بــر گرانــی بــازار و نوعــی جنــگ روانــی بیــان کــرد و گفــت: 
بــا توجــه بــه وســعت زیــاد مرزهــای اســتان مقابلــه بــا ایــن 

مهــم تــاش زیــادی را مــی طلبــد.

قاچاق دام در استان کم است
جوهــر نــادری معــاون مدیــر کل امنیتــی انتطامــی اســتانداری 
ایــام در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت: در اســتان 
ــا  ــترک ب ــرز مش ــر م ــتن ٤٣٠ کیلومت ــم داش ــه رغ ــام ب ای
کشــور عــراق قاچــاق در اســتان بــه نســبت ســایر اســتان هــا 

کــم بــوده اســت.
وی افــزود: اســتان ایــام در زمــره اســتان هــای ســطح ســه 
ــاوت  ــش قیمــت دالر و تف ــه افزای ــا توجــه ب ــا ب ــرار دارد ام ق
ــن  ــده ای از ای ــل ع ــور مقاب ــا کش ــا ب ــا خصوص ــت ه قیم
ــدوزی  ــال ان ــه م ــل ب ــرده و تمای ــتفاده ک ــوء اس ــوع س موض
ــوردی  ــه صــورت م ــه ب ــن زمین ــه در ای و قاچــاق داشــتند ک
ــد رو  بحــث قاچــاق دام را داریــم و قاچــاق دام نیــز یــک رون

ــت. ــته اس ــتان داش ــدی در اس ــه رش ب
وی عنــوان کــرد: البتــه بــه نوعــی در دو ســه ســال گذشــته 
مــوردی مبنــی بــر قاچــاق دام در اســتان نداشــته ایــم ولــی 
در مــاه مــرداد بــه عقــب تــر چنــد مــورد قاچــاق دام داشــتیم 
ــا قاچــاق دام در دســتور  کــه در ایــن راســتا بحــث مبــارزه ب
کار کمیســیون برنامــه ریــزی هماهنگــی و مبــارزه بــا قاچــاق 

کاال و ارز اســتان قــرار گرفــت.
نــادری اظهــار داشــت: مصوباتــی در ایــن زمینــه هــم داشــتیم 
از جملــه ایــن کــه انتظامــی اســتان بــا همــکاری دامپزشــکی از 
خــروج تمامــی محمولــه هــای دام زنــده در راه هــای مواصاتی 
ــا مجــوز بهداشــتی  و گلــوگاه هــا کــه فاقــد مجــوز حمــل و ی
ــد و در  ــه ای دامپزشــکی باشــند جلوگیــری مــی کن و قرنطین
ــد  ــوز باش ــد مج ــود و فاق ــف ش ــه توقی ــه محمول ــی ک صورت
خســارت ناشــی از آن بــر عهــده صاحبــان آن محمولــه اســت.

جلوگیری از قاچاق دام به روش های مختلف در استان
معــاون مدیــر کل امنیتــی انتطامــی اســتانداری ایــام تصریــح 
ــل  ــان حم ــی متقاضی ــه تمام ــت ک ــن الزم اس ــرد: همچنی ک
دام درخواســت صــدور گواهــی حمــل بــه ادارات دامپزشــکی 
شهرســتان هــا ارائــه دهنــد و  ایــن صــدور گواهــی حمــل بــا 
موافقــت دامپزشــکی مبــدا و مقصــد صــورت مــی گیــرد کــه 
در ایــن بیــن محمولــه هــای دام پــس از تخلیــه بــاز توســط 

دامپزشــکی مقصــد تاییــد و تخلیــه شــوند.
ــرل  ــه کنت ــا ب ــیار در مرزه ــای س ــم ه ــود تی ــزود: وج وی اف
ــد  ــی کن ــده کمــک شــایانی م ــری از قاچــاق دام زن و جلوگی
بــر همیــن اســاس گشــت هــای ســیار، گشــت هــای تلفیقــی 
ــده و در  ــکیل ش ــرز تش ــا در م ــتگاه ه ــایر دس ــی و س مرزبان
ــر  ــاق دام موث ــا بحــث قاچ ــارزه ب ــری و مب ــا جلوگی ــه ب رابط
ــوده و از قاچــاق دام جلوگیــری شــده، همچنیــن  اداره کل  ب
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای و دفاتــر باربــری توجیــه 
ــدون گواهــی دامپزشــکی  ــد کــه از صــدور بارنامــه ب شــده ان

ــد. خــودداری کنن
وی ادامــه داد: چنانچــه قاچــاق دامــی صــورت بگیــرد و بــرای 
دســتگاه هــای رســیدگی کننــده تاییــد شــود کــه ایــن مــورد 
ــکی در  ــارت دامپزش ــا نظ ــده ب ــف ش ــوده، دام کش ــاق ب قاچ
کشــتارگاه هــای مجــاز محــل کشــف ذبــح مــی شــود وتوســط 
ــی  ــورت م ــن ص ــا متخلفی ــی الز م ب ــورد قانون ــتگاه برخ دس

گیــرد.

گزارشی از قاچاق دام ارائه نشده است
محمــد علــی رحمــی رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان 
ایــام در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت: در اســتان 
ایــام قاچــاق دام در محــدوده شهرســتان ایــام صفــر اســت.

وی افــزود: بــا توجــه بــه ایــن کــه اســتان ایــام مــرز مشــترک 
بــا کشــور عــراق دارد، چــون در ایــن منطقــه مرزبانــی بســیار 
ــن موضــوع  ــوی از ای ــا نظــارت ق ــد و ب ــی کن ــوی عمــل م ق
ــا  ــام تقریب ــتان ای ــاق دام در اس ــد قاچ ــی کن ــری م جلوگی
صفــر بــوده و گزارشــی مبنــی بــر ایــن موضــوع تاکنــون ارائــه 

نشــده اســت.
ــاه و  ــوزه کرمانش ــتر در ح ــده بیش ــاق دام زن ــت: قاچ وی گف

ــد. ــی ده ــتان رخ م کردس
ــم  ــرزی مه ــام از مناطــق م ــتان ای ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
کشــور بــه شــمار مــی رود و قطــب تولیــد گوشــت قرمــز در 
ــاز و کار  ــا س ــوان ب ــی ت ــود م ــی ش ــز محســوب م کشــور نی
قانونــی نســبت بــه صــادرات گوشــت اســتان بــه عــراق اقــدام 
کــرد و ایــن مهــم عــاوi بــر رونــق دامــداری و دامپــروری در 
اســتان باعــث کســب درآمــد بیشــتر مــردم نیــز مــی شــود.

قاچاق دام در ایالم؛
**	مهر

 از شایعه تا واقعیت
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نرخ دستوری مرغ یک مشکل جدی برای تولید است
مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران 
گوشــتی کشــور گفــت: اکنــون کارگــروه 
تعییــن  دنبــال  بــه  بــازار  تنظیــم 
ــرای  ــان ب ــتوری ٦٣٥٠ توم ــت دس قیم
ــتی درب  ــده گوش ــرغ زن ــرم م هرکیلوگ
مرغــداری هــا اســت کــه چنیــن اقدامــی 
ــه هــای تمــام شــده  ــه هزین ــا توجــه ب ب
ــا  ــت را ب ــن صنع ــد ای ــی توان ــد، م تولی

ــازد. ــه س ــدی مواج ــکات ج مش
دربــاره وضعیــت  برومنــد چهارآییــن 
ایــن  قیمــت  بــودن  بــاال  و  تولیــد 
ــا  ــزود: ب ــرف اف ــازار مص ــول در ب محص
ایــن اقــدام کارگــروه، تولیدکننــدگان 
روی هرکیلوگــرم مــرغ تولیــدی نزدیــک 
١٥٠٠ تومــان متضــرر خواهنــد شــد کــه 
مــی توانــد بــه خــروج بخــش عمــده ای 
از تولیدکننــدگان از چرخــه تولیــد منجــر 
ــده  ــک وارد کنن ــه ی ــا را ب ــود و در م ش

ــد. ــل کن ــرغ تبدی ــت م گوش
ــن ١8  ــش از ای ــه پی ــان اینک ــا بی وی ب
هــزار و ١٠٠ واحــد تولیــدی گوشــت 
مــرغ در کشــور فعــال بــوده اســت، 
ــا  ــای ١٣٩١ ت ــال ه ــن س ــت: در بی گف
١٣٩٥ نزدیــک بــه ٥٢٠٠ واحــد پــرورش 
ــارج  ــد خ ــه تولی ــتی از چرخ ــرغ گوش م
شــد و اکنــون تعــداد واحدهــای پرورشــی 
فعــال بــه ١٤ هــزار واحــد رســیده اســت 
کــه قیمــت گــذاری دســتوری مــی توانــد 

ــد. ــر باش ــا موث ــن واحده ــش ای در کاه
میلیــون   ١٦٥ اکنــون  داد:  ادامــه  وی 
ــای  ــالن ه ــزی در س ــه ری ــه جوج قطع
تولیــدی صــورت گرفتــه کــه نشــان مــی 
دهــد مــا بــه تولیــد خطــی خــود ادامــه 
ــه مــاه  ــه فقــط نســبت ب مــی دهیــم و ن
ــته  ــد نداش ــش تولی ــته کاه ــای گذش ه
داریــم؛  تولیــد  افزایــش  بلکــه  ایــم 
ــری در  ــد تاثی ــن حجــم تولی ــن ای بنابرای

ــت. ــته اس ــا نداش ــت ه ــش قیم افزای
مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران 
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــزود: ب ــتی اف گوش
هزینــه هــای تمــام شــده تولیــد همچــون 
نهــاده هــای تولیــد، دســتمزد کارگــری، 
دارو، ریزمغــذی هــا، مکمــل هــا، واکســن 
هــا و هزینــه هــای حمــل ونقــل، قیمــت 
ــرغ  ــت م ــرم گوش ــر کیلوگ ــی ه منطق
بــرای مصــرف کننــدگان بیــن ١١ تــا ١٢ 

هزارتومــان اســت.
ــا جایــی کــه امســال  وی اضافــه کــرد: ت
قیمــت ریزمغــذی هــا بیــش از ٢٠٠ 
درصــد  ســویا 8٣  کنجالــه  و  درصــد 
نســبت بــه پارســال افزایــش داشــته کــه 
ــروز قیمــت تمــام شــده  ســبب شــده ام
هــر کیلوگــرم مــرغ زنــده درب مرغــداری 
ــن  ــد بی ــل ١٠ درص ــود حداق ــا س ــا ب ه

ــد. ــان باش ــا 77٥٠ توم 7٥٠٠ ت
وی برایــن بــاور اســت کــه پــرورش 
دهنــدگان مــرغ گوشــتی بــه دلیــل 
افــت ٢٥ درصــدی تولیــد و قیمــت ٣٠٠ 
تومانــی کشــتار مــی تواننــد بیــن ١٠ تــا 
١٦ درصــد حاشــیه ســود داشــته باشــند 
ــی کشــور و  ــه دلیــل شــرایط کنون ــا ب ام
ــی  ــود حداقل ــه س ــردم ب ــا م ــی ب همراه
خــود بــرای ادامــه تولیــد راضــی هســتند. 
ــادرات  ــه ص ــان اینک ــا بی ــن، ب چهارآیی
انــدک گوشــت مــرغ در افزایــش قیمــت 
ایــن محصــول در بــازار مصــرف بــی 
صــادرات  داد:  ادامــه  اســت،  تقصیــر 
گوشــت مــرغ ماهانــه نزدیــک ٢٥٠٠ تــن 
اســت کــه چنــدان قابــل توجــه نیســت.

ایــن  روزانــه  بــه گفتــه وی، عرضــه 
محصــول در بــازار داخلــی بیــش از پنــج 
ــر  ــه کمت ــی ماهان ــت یعن ــن اس ــزار ت ه
ــادرات  ــی ص ــرف داخل ــد مص از ٤٠ درص

ــود. ــی ش ــام م انج

تولیــد  میــزان  صنفــی،  مقــام  ایــن 
ــش  ــور را بی ــاالنه کش ــرغ س ــت م گوش
از ٢ میلیــون تــن برشــمرد و افــزود: 
در تبــادالت تجــاری گوشــت مــرغ از 
ــود  ــی ش ــداری م ــش خری ــاه پی ــه م س
بنابرایــن اگــر بخواهیــم واردات بــا حجــم 
ــه  ــم ب ــی توانی ــیم نم ــته باش ــاال داش ب
میــزان کافــی و بــا قیمــت هــای مناســب 

خریــد و وارد کنیــم.
چهارآییــن، از دولــت خواســت تــا در 
ــرغ  ــت م ــتوری گوش ــرخ دس ــن ن تعیی
تجدیــد نظــر کنــد، زیــرا اســتمرار تولیــد 

ــاد. ــد افت ــر خواه ــه خط ب
وزیــر  حجتــی  محمــود  تازگــی  بــه 
ــت  ــور قیم ــاره عب ــاورزی درب ــاد کش جه
هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ از مــرز 
بــود  گفتــه  بــازار  در  هزارتومــان   ١٢
ــت  ــازمان حمای ــا و س ــای م ــی ه ارزیاب
ــد  ــی ده ــان م ــدگان نش ــرف کنن از مص
ــرم  ــر کیلوگ ــی ه ــت منطق ــون قیم اکن
گوشــت مــرغ در بــازار بایــد نزدیــک 
ــن  ــه ای ــد و عرض ــان باش ــزار توم ١٠ ه
محصــول بــا قیمــت هایــی بیــش از ایــن 
اجحــاف اســت بنابرایــن بــرای جلوگیــری 
از نوســان در عرضــه و تقاضــا و افزایــش 
ــازار، در حــال  قیمــت گوشــت مــرغ در ب
ــازار  ــه ب ــد ب ــرغ منجم ــر م ــه ذخای عرض

ــود. ــاد نش ــکلی ایج ــا مش ــتیم ت هس
نشــان  مــرغ  بــازار  کنونــی  وضعیــت 
ــرغ  ــت م ــرم گوش ــر کیلوگ ــد ه ــی ده م
ــرده  ــا و خ ــی ه ــده فروش ــطح عم در س
فروشــی هــای ســطح شــهر بنــا بــه 
مناطــق مختلــف بیــن ١٠ هــزار و 7٠٠ تــا 
١٢ هــزارو 8٠٠ تومــان عرضــه مــی شــود. 
ــرم  ــر کیلوگ ــت ه ــط قیم ــون متوس اکن
ــدان  ــان و در می ــده 78٠٠ توم ــرغ زن م
ــت ــان اس ــزار و 7٠٠ توم ــن ١٠ ه بهم

**	ایرنا	

ــر  ــا وزی ــدار ب ــور در دی ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
ــر در  ــژه وزی ــه وی ــتار توج ــی خواس ــاد و دارای ــور اقتص ام
تخصیــص اعتبــارات بــه ســازمان دامپزشــکی کشــور بــرای 

ــن ســازمان شــد. ــر اهــداف ای پیشــبرد هــر چــه بهت
ضــرورت توجــه ویــژه در تخصیــص اعتبــارات بــه ســازمان 
ــیما از  ــزاری صداوس ــزارش خبرگ ــوربه گ ــکی کش دامپزش
  ســازمان دامپزشــکی کشــور؛     علیرضــا رفیعی پــور در دیدار 
ــی  ــف حاکمیت ــریح  وظای ــن تش ــند، ضم ــاد   دژپس ــا فره ب
ــازمان در  ــن س ــگ ای ــش پررن ــکی و نق ــازمان دامپزش س
مبــارزه بــا بیماری هــا و تامیــن بهداشــت عمومــی جامعــه 
ــن  ــترک بی ــای مش ــرت بیماری ه ــل کث ــه دلی ــت: ب گف
ــان  ــای انس ــد بیماری ه ــاه درص ــدود پنج ــان و دام، ح انس

ــا بهداشــت دام دارد. ــاط مســتقیم ب ارتب
ــدی  ــش ١٠٠ درص ــازمان نق ــن س ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
توجــه  خواســتار  دارد،  را  بیماری هــا  از  پیشــگیری  در 
ــه  ــر اقتصــاد و دارایــی در تخصیــص اعتبــارات ب ــژه وزی وی
ســازمان دامپزشــکی بــرای پیشــبرد هــر چــه بهتــر اهــداف 

ســازمانی خــود شــد.
رفیعــی پــور در ایــن دیــدار مجموعــه اقدامــات بهداشــتی 
ســازمان دامپزشــکی را ١٠٠ درصــد اعتبــار محــور عنــوان 
کــرد و افــزود: ایــن ســازمان از وزارت امــور اقتصــاد و 

اعتبــارات  کامــل  تخصیــص  بــا  دارد  انتظــار  دارایــی 
ــف  ــام وظای ــازمان، از انج ــن س ــتی ای ــگیری و بهداش پیش
ســازمان دامپزشــکی بــا حداکثــر کارایــی الزم در دفــاع از 

ــد. ــت کن ــی حمای ــت عموم بهداش
ــدار ضمــن  ــن دی ــز در ای ــی  نی ــور اقتصــاد و دارای ــر ام وزی
مهــم دانســتن نقــش ســازمان دامپزشــکی در تامیــن 
ــکی  ــازمان دامپزش ــت: س ــه گف ــی جامع ــت عموم بهداش
کشــور تنهــا ســازمانی اســت کــه در تامیــن ســامت غــذای 
جامعــه نقــش مســتقیم دارد، لــذا ایــن ســازمان بایــد مــورد 

ــرد. ــرار گی ــت ق توجــه بیشــتری در دول

ضرورت توجه ویژه در تخصیص 
اعتبارات به سازمان دامپزشکی کشور

**	صدا	و	سیما	

ــا  ــت: م ــان جنوبی گف ــداران خراس ــه مرغ ــل اتحادی ــر عام مدی
بــا صــادرات مخالــف نیســتیم امــا خــروج مــواد اولیــه تولیــد از 
ــد در  ــه می توان ــود ک ــد ب ــی خواه ــدی غیرمنطق ــور، فرآین کش
دراز مــدت ضمــن تحمیــل هزینه هــای فــراوان بــه تولیدکننــده 
و افزایــش قیمــت تمام شــده بــه اشــتغال فعــال در ایــن صنعــت 

در کشــور نیــز لطمــه وارد ســازد.
علــی عســکری مدیر عامــل اتحادیــه مرغــداران خراســان جنوبی 
گفــت: قیمــت مــرغ زنــده در محــل مرغــداری در شــرایط فعلــی 

کیلویــی7 هــزار و 8٠٠ تومان اســت.

وی بــا اشــاره بــه وضعیــت مرغــدارن افــزود: بــا توجــه به شــرایط 
ــی  ــت اقتصــادی خوب ــز در وضعی ــداران نی ــه، مرغ ــی جامع کنون
ــان  ــه گریب ــادی دســت ب ــا مشــکات زی ــد و ب ــه ســر نمی برن ب
ــی و  ــای بانک ــاالی بدهی ه ــم ب ــه حج ــه ای ک ــه گون ــتند ب هس
ــا اســت. ــن مدع ــی در بازپرداخــت اقســاط، گــواه ای عــدم توانای

ــان  ــا بی ــان جنوبی ب ــداران خراس ــه مرغ ــل اتحادی ــر عام مدی
ــرایط  ــرغ در ش ــت م ــش قیم ــل افزای ــی از دالی ــه بخش این ک
ــل اســت،  ــه مشــکات سیســتم حمــل و نق ــوط ب ــی مرب کنون
ــی در  ــکل کل ــر، مش ــان ام ــارات متولی ــر اظه ــرد: براب ــان ک بی
ــل  ــکل قاب ــا مش ــدارد و تنه ــود ن ــور وج ــاده در کش ــن نه تأمی
ــرای تولیدکننــده در بحــث حمــل نهاده هــا از مبــادی  لمــس ب
ورودی یــا تولیــدی اســت. هنگامــی کــه بهره بــردار نهــاده ای را 
خریــداری می کنــد، نهــاده مذکــور بــا کرایــه بــاال و بــا تاخیــر 
ــردار باالجبــار آن  حمــل شــده و بواســطه همیــن تاخیــر بهره ب

ــد. ــداری می کن ــر خری ــد براب ــت چن ــا قیم ــطه و ب را از واس
عســکری خاطرنشــان کــرد: اگــر تمهیــدات الزم جهت حمــل نهاده 

اندیشــیده شــود مــا مشــکلی در این زمینــه نخواهیم داشــت.
ــروز صنعــت  ــان این کــه یکــی دیگــر از مشــکات ام ــا بی وی ب
طیــور نوســانات شــدید قیمــت جوجــه یکــروزه اســت، تصریــح 
کــرد: یکــی از دالیــل اصلــی کاهــش عرضــه جوجــه در 
ــد افزایشــی قیمــت  ــی، رون ــام فعل ــای اســتان در ای مرغداری ه
ایــن نهــاده بــه دلیــل عــدم محدودیــت بــرای صــادرات اســت.

افــزود:  اتحادیــه مرغــداران خراســان جنوبی  مدیــر عامــل 
ــق  ــه محق ــادرات جوج ــا ص ــت ب ــه در دول ــی ک ــردش مال گ
ــق  ــا محق ــتان م ــور و اس ــه در کش ــه جوج ــا عرض ــود ب می ش

نمی شــود.
عســکری تصریــح کــرد: مــا می خواهیــم در کشــور تولیــد 
ــادر  ــر ص ــورهای دیگ ــه کش ــه ب ــد ک ــدی برس ــه ح ــه ب جوج
کنیــم نه اینکــه اکنــون جوجــه از کشــور مــا بــا قیمــت 
یارانــه ای بــه کشــورهای دیگــر داده شــود و پــس از چنــد ســال 
آینــده کشــورهای دیگــر صــادرات جوجــه بــه داخــل کشــور و 
خراســان جنوبــی داشــته باشــند کــه در ایــن صــورت در بحــث 

ــد شــد. ــا مشــکل مواجــه خواه ــتغال در ســطج کشــور ب اش
وی اظهــار کــرد: مــا بــا صــادرات مخالــف نیســتیم امــا بــا توجــه 
بــه زیرســاخت مناســب جهــت تولیــد و فــرآوری گوشــت مــرغ 
در کشــور و بهبــود شــرایط صادراتــی در بــازه کنونــی، خــروج 
ــد  ــی خواه ــدی غیرمنطق ــور، فرآین ــد از کش ــه تولی ــواد اولی م
ــای  ــل هزینه ه ــدت ضمــن تحمی ــد در دراز م ــه می توان ــود ک ب
فــراوان بــه تولیدکننــده و افزایــش قیمــت تمام شــده بــه 
اشــتغال فعــال در ایــن صنعــت در کشــور نیــز لطمه وارد ســازد.

مدیــر عامــل  اتحادیــه مرغــداران خراســان جنوبی گفــت: 
تعــداد واحدهــای فعــال در هــر دوره پــرورش در اســتان  ١٥٠ 

ــد اســت. ــا ٢٠٠ واح ت
ــا  ــداری ت ــرغ از مرغ ــاوت قیمــت م ــه تف ــن ب عســکری همچنی
ــی از افزایــش  ــزود: حجــم باالی ــده اشــاره کــرد و اف مصرف کنن
قیمــت تمام شــده گوشــت مــرغ در فرآینــد کشــتارگاه تــا 
فروشــگاه بــه آن تحمیــل می شــود کــه مرغــداران در آن 

ــد. ــی ندارن نقش
ــه جهــت کاهــش هزینه هــای مذکــور در شــرایط  وی گفــت: ب
فعلــی و کمــک بــه اقتصــاد خانوار هــای هم اســتانی ایــن 
اتحادیــه آمادگــی دارد در صــورت صاح دیــد مســئوالن اســتانی 
نســبت بــه عرضــه مســتقیم محصــوالت و فرآوردهــای پروتئینی 

ــد ــدام کن ــتقیم اق ــه مس ــگاه های عرض ــب فروش در قال

لطمه بزرگ صادرات
 جوجه یکروزه به صنعت

60 درصد واحدهای دامی تعطیل است

شــورای  مجلــس  کشــاورزی  کمیســیون  نایب رئیــس 
اســامی می گویــد بــرای رســیدن بــه خودکفایــی در 

تولیــد گوشــت قرمــز دو ســال زمــان الزم اســت.
جــال محمــودزاده، بــا اشــاره بــه واردات گوشــت و 
افزایــش قیمــت فرآورده هــای گوشــتی بیــان داشــت: 
ــزرگ،  ــای ب ــم دام ه ــاهد بودی ــال های ٩٥ و ٩٦ ش »در س
ــب  ــاری ط ــه بیم ــور ب ــیری کش ــتی و ش ــک، گوش کوچ
برفکــی مبتــا شــدند و بخــش اعظمــی از منابــع دامــی را 
از دســت دادیــم و دولــت و وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای 

ــداد.« ــام ن ــارت کاری انج ــن خس ــران ای جب
و  طبیعــی  منابــع  آب،  کشــاورزی،  کمیســیون  عضــو 
محیط زیســت در مجلــس ادامــه داد: »راه حــل جبــران 
ایــن خســارت آن بــود کــه تســهیات کم بهــره بــه 
ــد  ــداری کنن ــا مجــددا دام خری کشــاورزان داده می شــد ت

ــرورش دهنــد.« و پ
ــه  ــروری کشــور این گون ــار داشــت: »شــرایط دامپ وی اظه
اســت کــه نزدیــک بــه ٦٠ درصــد واحدهــای دامــی صنعتی 
و نیمه صنعتــی خالــی از دام و تعطیــل اســت، درواقــع ٤٠ 
درصــد واحدهــا بــا ظرفیــت کــم کار می کنــد، ایــن میــزان 
جوابگــوی نیــاز داخلــی نیســت بنابرایــن ناچــار بــه واردات 

ــتیم.« ــت هس گران قیم

محمــودزاده در ادامــه بــا اشــاره بــه تعطیلــی بخــش قابــل 
ــت  ــار داشــت: »دول ــروری اظه توجهــی از واحدهــای دامپ
ناچــار اســت بــرای تامیــن نیــاز داخــل و تعــادل در بــازار 
دســت بــه واردات بیشــتر دام بزنــد، یکــی از سیاســت های 
ــود کــه در  غلــط دولــت و وزارت جهــاد کشــاورزی ایــن ب
ــده را  ــادرات دام زن ــوز ص ــت، مج ــه گوش ازای واردات الش

داد و باعــث شــد منابــع دامــی کشــور کاهــش یابــد.«
ــر اهمیــت خودکفایــی  ــا تاکیــد ب ایــن نماینــده مجلــس ب
در تولیــد گوشــت قرمــز گفــت: »بــرای رســیدن بــه 
خودکفایــی گوشــت ماننــد دوران گذشــته، الزم اســت 
منابــع مالــی ارزان قیمــت در اختیــار دامــداران قــرار گیــرد 
ــد کشــور را  ــزان تولی ــرورش آن، می ــد دام و پ ــا خری ــا ب ت

ــیم.« ــی برس ــه خودکفای ــا ب ــد ت ــش دهن افزای
عضــو هیات رئیســه کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع 
طبیعــی و محیط زیســت مجلــس شــورای اســامی اظهــار 
داشــت: »دولــت بایــد تســهیات ارزان قیمــت بخــش 
اشــتغال پایــدار روســتایی را بــه ســمت دامپــروری هدایــت 
ــال  ــل دو س ــی حداق ــه خودکفای ــیدن ب ــرای رس ــد؛ ب کن
زمــان الزم اســت، البتــه دولــت بایــد بــرای ایــن موضــوع 

ــادل برســد.« ــه تع ــازار ب ــا ب ــت داشــته باشــد ت جدی

**	خانه	ملت	

استفاده از هورمون در صنعت طیور توهم است
مهــدی جلوخانــی، در خصــوص شــایعه مرغ هــای هورمونی 
و تزریــق هورمــون اظهــار کــرد: در دنیــا از نظــر اقتصــادی، 
مصــرف هورمــون در پــرورش مــرغ هــای گوشــتی مقــرون 
ــور  ــرورش طی ــز پ ــا نی ــور م ــت و در کش ــه نیس ــه صرف ب
ــی  ــی صــورت م ــر اســاس اســتانداردهای جهان گوشــتی ب
گیــرد لــذا تنهــا تزریقاتــی کــه در حالــت عــادی بــه مــرغ 
هــا انجــام می شــود واکســن هایــی هســتند کــه بــه 
ــای  ــا در واحــد ه ــرل بیماری ه منظــور  پیشــگیری و کنت

پــرورش طیــور صنعتــی مصــرف مــی شــوند.
وی افــزود: همچنیــن در صــورت ابتــا گلــه هــای طیــور به 
بیمــاری، ممکــن اســت آنتــی بیوتیــک مصــرف شــود کــه 
بــا در نظــر  دوره منــع مصــرف، پــس از تاییــد دامپزشــک 

کشــتارگاه  بــه  مربوطــه 
اعــزام مــی شــوند.

کــرد:  بیــان  جلوخانــی 
شــاید علــت شــایعه مصــرف 

هورمــون در اذهــان عمومــی، رشــد ســریع طیــور گوشــتی 
در ســال هــای اخیــر باشــد کــه ایــن امــر حاصــل مطالعــات 
مــداوم و طوالنــی اصــاح نــژادی در طیــور گوشــتی 
ــاس  ــی براس ــای غذای ــره ه ــتفاده از جی ــن اس و همچنی
فرمــول نویســی هــای پیشــرفته درکنــار مدیریــت پــرورش 

ــت. ــی اس ــول علم ــاس اص براس
وی تصریــح کــرد: کارشناســان دامپزشــکی بخــش دولتــی 
و خصوصــی بــر تمــام مراحــل تولیــد گوشــت مــرغ 
ــان  ــن کارشناس ــن مراحــل توســط ای ــد و ای نظــارت دارن
ــش  ــی و پای ــورد ارزیاب ــداوم م ــورت دوره ای و م ــه ص ب
قــرار می گیرنــد تــا غذایــی ســالم و بهداشــتی بــه دســت 

ــد. ــدگان برس ــرف کنن مص
ــرغ  ــد م ــرد: در تولی ــر نشــان ک ــان خاط ــی در پای جلوخان
ــدارد  ــی ن ــون جایگاه ــوان هورم ــه عن ــزی ب ــتی، چی گوش
ــای  ــی مرغ ه ــه نگران ــدون هیچگون ــد ب ــی توانن ــردم م و م

ــد. ــز مجــاز عرضــه را مصــرف کنن موجــود در مراک

**	مهر
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ــا  ــت: ب ــاد کشــاورزی گف ــر جه ــاون وزی ــی، مع رضای
توجــه بــه آزاد شــدن صــادرات مــرغ بایــد وضعیــت 
ــد. ــا قیمت هــا افزایــش نیاب تولیــد را کنتــرل کــرد ت
ــت  ــن نشس ــیه اولی ــروز در حاش ــی دی ــی رضای مرتض
معرفــی فرصت هــای ســرمایه گذاری و تجــاری در 
ــگاران،  ــع خبرن ــران  در جم ــوراک دام ای ــت خ صنع
گفــت: شــاید بتــوان گفــت کــه بزرگتریــن یارانــه  ارزی 
ــا ارز  ــرا ب ــرد زی ــق می گی ــاورزی تعل ــش کش ــه بخ ب
ــوراک دام،  ــاورزی و خ ــای کش ــام نهاده ه ــی تم دولت
و  می شــود  وارد  ویتامین هــا  و  مکمل هــا  و  طیــور 
ایــن موضــوع می تــوان بــه عنــوان بهتریــن مشــوق در 
ــان باشــد.  ــع خــوراک دام، طیــور و آبزی ــار صنای اختی
ــه  ــع از یاران ــن صنای ــه ای ــه البت ــان اینک ــا بی وی ب
افــزود:  نیســتند،  برخــوردار  انــرژی  حامل هــای 
یارانــه حامل هــای انــرژی بــه بخــش کشــاورزی 
تعلــق می گیــرد زیــرا بخــش کشــاورزی بــه معنــای 
عــام قشــر ضعیفــی اســت کــه بــرای تامیــن هزینــه 

ــتند.  ــکل هس ــار مش ــا دچ ــرق چاه ه ب
ــرخ ارز در کشــور  ــرات ن ــه تغیی ــا اشــاره ب ــی ب رضای
بیــان داشــت: بــه نظــرم بــا ایــن وضعیــت ســال های 
ــروع  ــران ش ــی ای ــای صادرات ــرای بازاره ــی ب طای
ــای  ــه حامل ه ــه هزین ــه اینک ــه ب ــا توج ــده و ب ش
ــران پاییــن اســت،  ــرژی، حقــوق و دســتمزد در ای ان
صنایــع خــوراک دام و طیــور در ایــران می تواننــد از 
ایــن فرصــت بــرای صــادرات بــه کشــورهای مختلــف 

ــد.  ــی اســتفاده کنن ــه کشــورهای اروپای از جمل
ــر جهــاد کشــاورزی در بخــش تولیــدات  معــاون وزی
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــان داش ــور بی دام و طی

بخــش عمــده ای از مــواد اولیــه خــوراک دام و طیــور 
وارداتــی اســت، اســتفاده از کشــت های فراســرزمینی 
ماننــد کشــت ذرت و کنجالــه می توانــد فرصــت 
ــع خــوراک دام  ــد صنای ــت تولی ــرای امنی مناســبی ب

ــا باشــد.  ــور در کشــور م و طی
وی همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه 
ــش  ــه افزای ــر ب ــرغ منج ــادرات م ــدن ص ــا آزاد ش آی
ــی  ــت: بدیه ــود، گف ــی نمی ش ــازار داخل ــت در ب قیم
ــورت  ــه ص ــن زمین ــرل در ای ــر کنت ــه اگ ــت ک اس
نگیــرد می تــوان شــاهد تغییــر قیمــت مــرغ در بــازار 
ــان  ــرغ آنچن ــوز  صــادرات م ــا هن ــی باشــیم ام داخل
شــروع نشــده و اگــر افزایــش تولیــد صــورت بگیــرد 

ــود. ــاد نمی ش ــازار ایج ــودی در ب کمب
رضایــی بــا بیــان اینکــه در ســال هایی طایــی 
ــرغ  ــن م ــزار ت ــا 7٠ ه ــاالنه نهایت ــرغ س ــادرات م ص
صــادر می شــده اســت، گفــت: تولیــد مــرغ در 
ــن اســت  ــزار ت ــون و ٤٠٠ ه ــاالنه ٢ میلی کشــور س
کــه بــا تنظیــم میــزان تولیــد، قیمت هــا قابــل 

ــت.  ــرل اس کنت
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قیمت مرغ با صادرات افزایش نمی یابد
رئیــس انجمــن صنفــی پــرورش دهنــدگان مــرغ 
گوشــتی ایــران از رفــع ممنوعیــت صــادرات 
گوشــت مــرغ اســتقبال کــرد و گفــت: ممنوعیــت 
ــازار  صــادرات گوشــت مــرغ بــه شــرط تامیــن ب
داخلــی رفــع شــده اســت و ایــن کار تاثیــری بــر 

ــازار مصــرف نــدارد. قیمــت گــذاری آن در ب
ــال  ــاه امس ــم مهرم ــاورزی هفت ــر جهادکش وزی
خواســتار لغــو ممنوعیــت صــادرات گوشــت 
مــرغ بــه دلیــل اهمیــت صــادرات مــازاد مصــرف 
ــد  ــد ش ــداری تولی ــول و پای ــن محص ــی ای داخل
و پــس از آن وزیــر ســابق صنعــت معــدن و 
تجــارت در بخشــنامه ای رفــع ممنوعیــت از 
صــادرات گوشــت مــرغ و احشــاء آن اعــم از 
ــه از  ــرد ک ــاغ ک ــرم را اب ــد و گ ــرد، منجم س

ــت. ــده اس ــی ش ــاه اجرای ــان م ــدای آب ابت
جهــاد  وزارت  بخشــنامه  ایــن  اســاس  بــر 
ــش  ــا پای ــا ب ــت ت ــده اس ــد ش ــاورزی متعه کش
ــش  ــای افزای ــانه ه ــروز نش ــض ب ــه مح ــازار ب ب
ــت  ــرغ پیشــنهاد ممنوعی ــه صــادرات م ــی روی ب
صــادرات یــا محدودیــت همــراه بــا مجــوز 

صــادرات مــرغ را اعــام کنــد.
انجمــن صنفــی  »محمــد یوســفی« رئیــس 
پــرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی ایــران دربــاره 
ــر  ــرغ و اث ــادرات گوشــت م ــت ص ــع ممنوعی رف
ــت:  ــار داش ــد اظه ــرف و تولی ــازار مص ــر ب آن ب
ــدی دان  ــود ج ــا کمب ــور ب ــت طی ــون صنع اکن
ــه  ــتی مواج ــرغ گوش ــه و م ــد جوج ــرای تولی ب
اســت کــه مــی توانــد در صــادرات ایــن محصــول 

ــد. ــذار باش اثرگ
وی روز یکشــنبه اظهــار داشــت: در ســال هــای 
ــرخ ارز در  ــودن ن ــن ب ــل پایی ــه دلی ــته ب گذش
ــورهای  ــه کش ــرغ ب ــت م ــادرات گوش ــور ص کش
ــون  ــا اکن ــود، ام ــه نب ــه صرف ــدان ب ــدف چن ه
ــن  ــادرات ای ــرخ ارز ص ــش ن ــه افزای ــه ب ــا توج ب
محصــول مــی توانــد عــاوه بــر توجیــح اقتصادی 
بــرای تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان بــازار 

ــد. ــا ایجــاد کن ــرای م ــی ب رقابت
یوســفی اظهــار داشــت: از اواخــر ســال ٩٥ 
تاکنــون صــادرات گوشــت مــرغ بــه دلیــل 
کــه  پرنــدگان  آنفلوانــزای  بیمــاری  شــیوع 
ــت  ــش قیم ــد و افزای ــش تولی ــه کاه ــر ب منج
ــا  ــود، ب ــی شــده ب ــازار داخل ــن محصــول در ب ای

ممنوعیــت مواجــه شــد.
ــال ٩٥(  ــر س ــان )اواخ ــه وی، در آن زم ــه گفت ب
میــزان صــادرات مــرغ از ایــران ١٠٠ هــزار 
ــن ممنوعیــت  ــود کــه اعمــال ای ــن در ســال ب ت
ــن بازارهــای  ــه از دســت رفت ــی منجــر ب صادرات

ــد. ــی ش صادرات
رئیــس انجمــن صنفــی پــرورش دهنــدگان 

ــودی  ــون کمب ــح کــرد: اکن ــرغ گوشــتی تصری م
ــا  ــا ب ــم، ام ــرغ نداری ــازار گوشــت م ــن ب در تامی
ــه  ــور مواج ــن دان در کش ــدی تامی ــکل ج مش
هســتیم کــه اگــر ایــن رونــد ادامــه یابــد، منجــر 
ــه کاهــش تولیــد جوجــه یــک روزه و گوشــت  ب

ــرغ مــی شــود. م
ــن  ــت: در چنی ــور گف ــت طی ــال صنع ــن فع ای
شــرایطی تولیدکننــدگان تنهــا قــادر بــه تامیــن 
ــود و انتظــار نمــی رود  ــازار داخلــی خواهنــد ب ب
واحدهــای پــرورش دهنــده بتواننــد مــازاد تولیــد 

ــرای صــادرات داشــته باشــند. ب
بایــد  کــه  اســت  بــاور  برایــن  یوســفی 
ــورت  ــن ص ــر ای ــد در غی ــتمرار یاب ــادرات اس ص
متضــرر  صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 

شــد. خواهنــد 
ــر دان  ــا بیــان اینکــه ذخای ــن مقــام صنفــی ب ای
شــرکت پشــتیبانی امــور دام نیــز کافــی نیســت، 
اظهــار داشــت: برنامــه ریــزی بــرای تولیــد 
گوشــت مــرغ بــازار داخلــی و صادراتــی نیازمنــد 
داشــتن ذخایــر کافــی دان اســت بــه طــوری کــه 
بایــد مرغــداران حداقــل بــرای یــک دوره تولیــد، 

دان ذخیــره داشــته باشــند.
ــتیبانی  ــرکت پش ــت ش ــه داد: الزم اس وی ادام
ــره دان  ــاه ذخی ــه م ــل س ــز حداق ــور دام نی ام

ــداری  ــه مرغ ــور از جمل ــدی طی ــای تولی واحده
هــای گوشــتی، تخــم گــذار، مــادر و اجــداد را در 

ــار داشــته باشــد. اختی
ــداران و  ــیدن کامیون ــت از کار کش ــفی دس یوس
افزایــش نــرخ کرایــه حمــل و نقــل را در توزیــع 
نشــدن دان در اســتان هــا موثــر دانســت و گفت: 
ــه ســویا در  اکنــون قیمــت هــر کیلوگــرم کنجال
بنــدر ٢٥٠٠ تومــان و ذرت ١٢٠٠ تومــان اســت 
ــی  ــل ٢٠٠ تومان ــه حم ــاب کرای ــا احتس ــه ب ک
ــر  ــای ه ــام، به ــن اق ــرم از ای ــر کیلوگ ــت ه باب
کیلــو کنجالــه ســویا ٢7٠٠ تومــان و ذرت ١٤٠٠ 

تومــان تمــام مــی شــود.
ــش از  ــه پی ــت ک ــن درحالیس ــه وی، ای ــه گفت ب
ایــن قیمــت حمــل هــر کیلوگــرم ذرت و کنجالــه 

ســویا ١٠٠ تومــان بــود.

منتظــر  دان  حامــل  هــای  کشــتی   
هســتند دولتــی  ارز  تخصیــص 

ایــن مقــام صنفــی اظهــار داشــت: اکنــون برخــی 
کشــتی هــای حمــل نهــاده هــای دام و طیــور در 
ــل  ــه دلی ــا ب ــد ام ــه ان ــو گرفت ــادر کشــور پهل بن
ــص  ــا ترخی ــوز کااله ــن ارز هن ــص نیافت تخصی
نشــده انــد کــه بــه اســتان هــا ارســال شــود کــه 

در کمبــود ایــن محصــوالت تاثیرگــذار اســت.

ــن دان در کشــور  ــع مشــکل تامی ــزود: رف وی اف
ــال ارز  ــص ارز و انتق ــفارش، تخصی ــت س ــه ثب ب

ــع بســتگی دارد. ــه موق ب
ــرم گوشــت  ــر کیلوگ ــی ه ــت واقع ــفی قیم یوس
ــن ٩٥٠٠  ــدگان را بی ــرف کنن ــرای مص ــرغ ب م
ــا ١٠ هزارتومــان عنــوان کــرد و افــزود: طبــق  ت
مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار، قیمــت هرکیلوگــرم 
ــود  گوشــت مــرغ 8١7٠ تومــان تعییــن شــده ب
کــه بــه دلیــل کارشناســی نبــودن نــرخ تنظیــم 

ــازاری ایــن قیمــت هــا عملیاتــی نشــد. ب
وی وضعیــت تولیــد جوجــه یــک روزه را در 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــب عن ــی مناس ــرایط فعل ش
ــای  ــاز واحده ــورد نی ــن دان م ــورت تامی در ص
پرورشــی جوجــه یــک روزه مــی تواننــد ٣٠ 
ــته  ــد داش ــی، تولی ــد فعل ــش از تولی ــد بی درص

ــند. باش

 ایــران ظرفیــت تولیــد ســالی 3 میلیــون 
تــن گوشــت مــرغ را دارد

ســالیانه ١٠٠ میلیــون تــن گوشــت مــرغ در 
ســطح جهــان تولیــد مــی شــود کــه نزدیــک بــه 
ــرار  ــادالت تجــاری ق ــن آن در مب ١٠ میلیــون ت
ــون  ــه میلی ــم حــدود س ــن رق ــرد؛ از ای ــی گی م
تــن آن بــه مصــرف همســایگان ایــران مــی 

ــزار  ــش از ٦٤٠ ه ــال بی ــر س ــراق ه ــد؛ ع رس
تــن و عربســتان 8٠٠ هــزار تــن مــرغ وارد مــی 
کننــد، درحالــی کــه ایــران ظرفیــت تولیــد 
ــرغ را دارد. ــت م ــن گوش ــون ت ــک ٣ میلی نزدی

ــزار  ــون و ٣٠٠ ه ــالیانه ٢ میلی ــا س ــق آماره طب
تــن گوشــت مــرغ در ایــران تولیــد و عرضــه مــی 
ــی اســت؛  ــاز داخل ــده نی ــن کنن ــه تامی ــود ک ش
در ســالهای اخیــر ســاالنه ١٠٠ هــزار تــن مــرغ 
مــازاد بــر نیــاز داخلــی آن بــه کشــورهای هــدف 

صــادر مــی شــد.
پــس از بــروز نوســان هــای ارزی در ابتــدای 
امســال، دولــت حمایــت از تولیــد داخــل و 
ــرار داد و  ــتور کار ق ــی را در دس ــای اساس کااله
اقــدام بــه تخصیــص ارز یارانــه ای ٤٢٠٠ تومانــی 
ــه  ــه کنجال ــد از جمل ــای تولی ــاده ه ــرای نه ب
ــت  ــود، دس ــن وج ــا ای ــا ب ــرد ام ــویا، ذرت ک س
ــدرکاران صنعــت طیــور مــی گوینــد افزایــش  ان
هزینــه هــای تمــام شــده تولیــد، قیمــت گوشــت 

ــت. ــرار داده اس ــر ق ــت تاثی ــرغ را تح م
بــه همیــن دلیــل بــا اینکــه در مردادمــاه امســال 
ســتاد تنظیــم بــازار قیمــت مصــوب هــر کیلوگرم 
گوشــت مــرغ را بــرای مصــرف کننــدگان هشــت 
ــن  ــا ای ــرد، ام ــن ک ــان تعیی ــزار و ١7٥ توم ه
ــا  ــط ب ــه فق ــته ن ــای گذش ــاه ه ــول در م محص
ــای آن در  ــه به ــد بلک ــه نش ــوب عرض ــرخ مص ن
ــه هــر کیلوگــرم بیــن ١٠  خــرده فروشــی هــا ب

ــا ١١ هــزار تومــان رســید. ت
اتحادیــه صنــف مــرغ و ماهــی نیــز امــروز 
)یکشــنبه( قیمــت هــر کیلوگــرم مــرغ در محــل 
کشــتارگاه ٩١٠٠ تومــان، عمــده فروشــی ٩٣٠٠ 
ــرده  ــان و خ ــن 87٥٠ توم ــدان بهم ــان، می توم

ــرد. ــام ک ــان اع ــزارو ٢٠٠ توم ــی ١٠ ه فروش
ورناصــری«  »حمیــد  نیــز  پیــش  چنــدی 
مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور 
دربــاره تامیــن نهــاده هــای صنعــت طیــور 
گفتــه بــود، ١7 کشــتی حامــل نهــاده هــای دام 
ــه  ــت ک ــور اس ــه کش ــیدن ب ــور در راه رس و طی
چنــد محمولــه آن بــه بنــدر امــام خمینــی )ره( 
ــه  ــع ب ــرای توزی ــه ب ــس از تخلی ــه پ ــیده ک رس

ــود. ــی ش ــال م ــا ارس ــتان ه ــه اس ــرعت ب س
ــور  ــت دام و طی ــدرکاران صنع ــت ان ــه دس وی ب
ــن  ــودی در تامی ــچ کمب ــه هی ــان داد ک اطمین

ــد. ــو نباش ــویا و ج ــه س ذرت، کنجال
بــه گفتــه وی، تاکنــون ٢ میلیــون و ٤٠٠ هــزار 
تــن نهــاده طیــور کنجالــه ســویا، ذرت و جــو بــا 
ــک  قیمــت هــای مصــوب هــر کیلوگــرم ذرت ی
ــزار و  ــویا ٢ ه ــه س ــان، کنجال ــزار و ١٥٠ توم ه
٢٠٠ تومــان و جــو یــک هــزار و ١8٠ تومــان در 

اســتان هــا در حــال توزیــع اســت

**	اقتصاد	آنالین	

کنترل تولید مرغ برای جلوگیری از
	فارس	 افزایش قیمت ناشی از صادرات

 Mulder Nan-Dirkگزارشــات و  اطاعــات 
زمینــۀ  در   Rabobank ارشــد  تحلیلگــر 
ــه  ــت ک ــی از آنس ــی ، حاک ــن حیوان پروتئی
صنعــت مرغــداری جهــان متأثــر از مشــکات 

اقتصــادی برزیــل اســت.  
ــارم  ــار فصــل چه ــات و آم ــاس اطاع ــر اس ب
ــی  ــات فصل ــادی از گزارش ــال ٢٠١8 می س
 ،  ٢٠١8 ســال  دوم  نیمــۀ  در   ،Rabobank
صنعــت مرغــداری جهــان بــه دنبال نوســانات 
و بــی ثباتــی هــای تجــاری برزیــل بــا چالــش 

ــه روســت.  ــی روب های
ــًا  ــه قب ــه ک ــن نوســانات تجــاری همانگون ای
ــت  ــع محدودی ــامل وض ــد ش ــوان ش ــم عن ه
هــای تجــاری از ســوی اتحادیــۀ اروپــا بــرای 
ــی، وضــع  ــی برزیل ــۀ تولیدات ــن کارخان چندی
ــال  ــت ح ــتانداردهای گوش ــی در اس تغییرات
اعتصابــات  عربســتان ســعودی،  از ســوی 
طوالنــی کامیونــداران برزیلــی، و تضمیــن 
ســامت بــرای واردات گوشــت مــرغ برزیلــی 
از ســوی چیــن کــه بــه تازگــی وضــع شــده 

ــی باشــد.  اســت، م
20 درصــد افــت در صــادرات مرغــداری 

یل  ز بر
در نیمــۀ دوم ســال ٢٠١8 میــادی، صــادرات 
مرغــداری برزیــل ٢٠ درصــد کاهــش داشــته 
کــه ایــن یــک افــت و کاهش بیســابقه اســت. 

 ، Rabobank ــای ــی ه ــش بین ــق پی ــر طب ب
چالــش هــا و مشــکاتی کــه منجر بــه کاهش 
صــادرات در برزیــل گشــته، ظاهــراً در نیمــۀ 
دوم ســال هــم همچنــان تــداوم دارد چــرا که 
محدودیــت هــای تجــاری همچنــان بــه قــوت 
خــود باقیســت و ذخائــر مــازاد مرغــداری در 
ــود دارد.  ــان وج ــور همچن ــن کش ــل ای داخ
برزیــل در مــاه جــوالی شــاهد بهبودهایــی در 
صــادرات بــود امــا متاســفانه تجارتــی کــه در 
مــاه آگوســت داشــت بــر موقــت بــودن ایــن 

رشــد و بهبــود داللــت داشــت. 
همچنیــن از ســوی دیگــر، صنعــت مرغــداری 
ــور  ــوراک طی ــای خ ــش به ــا افزای ــل ب برزی

مواجــه شــده اســت. 
ــای  ــت ه ــر روی قیم ــل ب ــر برزی تأثی

ــی   جهان
Rabobank اذعــان دارد از آنجائیکــه برزیــل 
بزرگتریــن صادرکننــدۀ گوشــت مــرغ جهــان 
ــر  ــور ب ــن کش ــاری ای ــانات تج ــت، نوس اس
روی صــادرات و بهــای محصــوالت مرغــداری 

ــر گذاشــته اســت.  ــان تأثی جه

محصــوالت  بهــای  ســال،  دوم  فصــل  در 
مرغــداری جهــان کاهــش یافــت. بــه گــزارش 
ــی گوشــت مــرغ در  Rabobank، قیمــت جهان
مجمــوع تــا ٥ درصــد، و قیمــت جهانــی ران 

ــت.  ــا ١٠ درصــد کاهــش یاف ــرغ ت م
ــاری  ــکالت تج ــورها از مش ــایر کش س

ــد    ــع گردیدن ــل ذینف برزی
ســازمان جهانــی Rabobank در گــزارش خــود 
ــاری  ــکات تج ــه مش ــرد در حالیک ــوان ک عن
برزیــل تأثیراتــی منفــی بــر روی صنعــت 
مرغــداری جهــان داشــته، بــا اینحــال وجــود 
ایــن مشــکات صادراتــی در برزیــل بــه 
ــی  ــه توانای ــر از کشــورها ک ــع برخــی دیگ نف
صــادرات مرغــداری را داشــتند، شــده اســت. 
اوکرایــن بــا رســاندن مجمــوع صــادرات 
مرغــداری خــود بــه رقــم بیســابقۀ ١٥٥ 
هــزار متریــک تــن در نیمــۀ اول ســال مالــی، 
ــود را  ــی خ ــگاه صادرات ــت جای ــته اس توانس

ــرد.   ــاال بب ب
نیــز  التیــن  امریــکای  ســایر کشــورهای 
توانســته انــد از ایــن چالــش هــا و مشــکات 
تجــاری برزیــل ذینفــع گردنــد. صــادرات 
ــته  ــش داش ــد و افزای ــیلی رش ــداری ش مرغ
و همچنیــن صــادرات از ســوی آرژانتیــن 
نیــز، اگرچــه در مقیــاس کمتــر، امــا افزایــش 

ــت. ــه اس یافت

تأثیر مشکالت اقتصادی برزیل بر روی بازار جهانی مرغداری
ITPNews	-	بخش	بین	الملل	
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سهمیه دامداران و کارخانجات 
خوراک دامی متخلف قطع می شود

مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور گفت: ســهمیه 
ــد و  ــدی ندارن ــت تولی ــه فعالی ــی ک ــداران متخلف ــه دام علوف
ــتیبانی دام  ــرکت پش ــه از ش ــی ک ــوراک دام ــات خ کارخانج
ــردن  ــاال ب ــورت ب ــد در ص ــی گیرن ــویا م ــهمیه ذرت و س س

ــا قطــع خواهــد شــد قیمــت، محصــوالت آنه
کمیســیون  هم اندیشــی  نشســت  در  ورناصــری  حمیــد 
کشــاورزی اتــاق تعــاون، درخصــوص توزیــع نهاده هــای دامــی 
ــد یــک چارچــوب  ــع نهاده هــای دامــی بای ــرای توزی افــزود: ب
مشــخصی وجــود داشــته باشــد؛ تاکنــون تابــع قوانیــن 
ــاده  ــه نه ــه در زمین ــی ک ــه بخش های ــه هم ــا ب ــم ام بوده ای
و  اتحادیه هــا  تشــکل ها،  همچــون  داشــته اند  درخواســت 

ــم. ــی داده ای ــاده دام ــا، نه ــای اتحادیه ه اعض
ــهمیه ای را  ــای س ــه علوفه  ه ــی ک ــادآوری دامداران ــا ی وی ب
ــزودی  ــت: ب ــند، گف ــه دالالن می فروش ــر ب ــت باالت ــا قیم ب
ســهمیه علوفــه دامــداری هایــی کــه تعطیــل شــده انــد قطــع 

خواهــد شــد.
ورناصــری بــه تخلفــات برخــی دامداری هــا در فروش ســهمیه 
علوفــه دولتــی بــه دالالن اشــاره و تصریــح کــرد: نمــی توانیــم 
ــدی  ــت تولی ــه فعالی ــی ک ــای برخــی دامداران ــم ه ــر تصمی ب
دارنــد امــا ســهمیه دولتــی خــود را بــه دالالن مــی فروشــند، 

اثرگــذاری و نظــارت خاصــی داشــته باشــیم.

ابالغ سهمیه منتظر اعالم تفکیک استانی
ــاص  ــا اختص ــز ب ــور دام نی ــتیبانی ام ــرکت پش ــزود: ش وی اف
ــت  ــق اس ــاون مواف ــع تع ــبکه توزی ــه ش ــوری ب ــهمیه کش س
امــا بایــد تفکیــک اســتانی را بــه مــا اعــام کننــد تــا ســهمیه 

ــود. ــاغ ش ــتانی اب اس
ــع تعــاون  ورناصــری ادامــه داد: ســعی می کنیــم شــبکه توزی
را بــه ســتاد تنظیــم بــازار معرفــی کنیــم تــا شــبکه را بپذیرنــد 

و بــا آن همــکاری کننــد.

ــرات  ــت: مذاک ــتیبانی دام اظهارداش ــرکت پش ــل ش مدیرعام
ــع آن  ــبکه های توزی ــته ایم و ش ــاون داش ــا تع ــیاری را ب بس
ــم  ــا بتوانی ــی شــوند ت ــا معرف ــق م ــا مشــخصات دقی ــد ب بای
ــازار  ــرغ درب ــم م ــرغ و تخ ــت، م ــع گوش ــرای توزی از آن ب

ــم. ــتفاده کنی اس
ورناصــری ادامــه داد: آمادگــی حمایــت از شــبکه های توزیــع 
ــاون  ــد از تع ــور بای ــهیل ام ــرای تس ــا ب ــم ام ــاون را داری تع
ــد  ــته باش ــور داش ــور دام حض ــتیبانی ام ــده ای در پش نماین
ــه را  ــری روزان ــات مشــخص شــود و پیگی ــا ســرانجام مکاتب ت

ــد. انجــام ده
ــات  ــرد: کارخانج ــه ک ــور دام اضاف ــتیبانی ام ــل پش مدیرعام
امــور دام، قیمــت خــوراک را بســیار بیشــتر از ســهمیه  

ــد. ــرده ان ــن ک ــده، تعیی ــت ش دریاف
وی تاکیــد کــرد: اگــر کارخانجــات قــرار باشــد ذرت و ســویا را 
از پشــتیبانی امــور دام بگیرنــد، بایــد خــوراک دام را بــا قیمــت 
دولتــی بفروشــند در غیــر ایــن صــورت خــاف قانــون عمــل 

کــرده و دیگــر ســهمیه ای بــه آنهــا داده نخواهــد شــد.
ــه  ــالیانه کشــور ب ــاز س ــا، نی ــق آماره ــا، طب ــزارش ایرن ــه گ ب
ــواع خــوراک دام، طیــور و آبزیــان ١٩ میلیــون تــن اســت. ان

ــت  ــای اساســی و اولوی ــور جــزو کااله ــاده هــای دام و طی نه
ــا ارز رســمی ٤٢٠٠ تومــان  ــد کــه ب ــه شــمار مــی آی یــک ب

وارد مــی شــود.
ــواع  ــن ان ــون ت ــه ٩ میلی ــک ب ــالیانه نزدی ــا، س ــق آماره طب
ــه ارزش  ــویا ب ــه س ــو و کنجال ــی ذرت، ج ــای دام ــاده ه نه
ــک  ــع نزدی ــارد دالر وارد مــی شــود؛ در واق حــدود ســه میلی
بــه 8٠ درصــد نهــاده هــای مــورد نیــاز کشــور وارداتــی اســت.

پارســال ٩ میلیــون و 8٩٦ هــزار تــن انــواع خــوراک در کشــور 
ــن  ــزان پنــج میلیــون و ٦٤٥ هــزار ت ــن می ــد شــد؛ از ای تولی
خــوراک دام، ســه میلیــون و ٩٦٠ هــزار تــن خــوراک طیــور و 

٢٩١ هــزار تــن خــوراک آبزیــان بــود

**	ایرنا	

وقتی مرغ ها به تولید برق کمک می کنند
ــده از مــرغ هــا در مــرغ داری هــا مــی  فضــوالت برجــای مان
ــه  ــه بحــران بــزرگ زیســت محیطــی منجــر شــود. ب ــد ب توان
تازگــی راه حلــی مؤثــری بــرای خاصــی از ایــن نگرانــی ارایــه 

شــده اســت.
ــی از  ــگاه خبرنگاران،گروه ــردی باش ــروه وبگ ــزارش گ ــه گ ب
ــه  ــد ک ــرده ان ــه ک ــر ارای ــیوه ای مؤث ــکا ش ــان در آمری محقق
ــده از مــرغ هــا  ــوه فضــوالت برجــای مان ــن اســاس انب ــر ای ب
ــرق  ــد ب ــرای تولی ــی ارزشــمند ب ــه منبع ــا ب ــرغ داری ه در م

ــی شــود. ــل م تبدی
ــش از  ــاالنه بی ــکا س ــد آمری ــا در مریلن ــود تنه ــی ش ــرآورد م ب
ــی  ــود حیوان ــکل ک ــه ش ــرغ ب ــوالت م ــن فض ــون ت ٣٠٠ میلی
ــودی ارزشــمند  ــه ک ــوان ب ــی ت ــه آن را م ــی شــود ک ــد م تولی
تبدیــل کــرد. امــا مقادیــر انبــوه چنیــن کــودی مــی توانــد بــه 
خطــری بالقــوه بــرای محیــط زیســت و ســایر صنایــع غذایــی 

ــه ویــژه صنایــع غذایــی دریایــی تبدیــل شــود. ب
بــه تازگــی یــک شــرکت بــزرگ تولیــد کننــده مــرغ و 
جوجــه در آمریــکا همــکاری جالــب توجهــی را بــا دو شــرکت 
ــای  ــه مبن ــرده اســت ک ــاز ک ــرژی آغ ــد ان متخصــص در تولی
عملکــرد آن اســتفاده از انبــوه فضــوالت مــرغ و جوجــه اســت.

ــی  ــود حیوان ــه ک ــده ب ــل ش ــوالت تبدی ــن روش فض در ای
ــد  ــن فراین ــی هــوازی مــی شــود. در ای وارد فرآینــد هضــم ب
میکروبهــا نیــز حضــور دارنــد و بــا تأثیرگــذاری بــر روی کــود 

ــد. ــی کنن ــد م ــان تولی ــه سیســتم گاز مت وارد شــده ب
در ادامه می توان از این گاز برای تولید برق استفاده کرد.

ــوان کــودی  ــه عن ــوان ب ــی ت ــز م ــد را نی ــن فرآین پســماند ای
مایــع در توســعه صنایــع کشــاورزی بــه کار بــرد بــدون 
ــع آب  ــه مناب ــی ناشــی از ورود آن ب ــرای نگران ــی ب آنکــه جای

ــد. ــی باش زیرزمین

در حالــی کــه ســتاد تنظیــم بــازار، قیمــت هــر کیلــو 
مــرغ را ٩8٠٠ تومــان اعــام کــرده، امــروز قیمــت آن 
بــه بیــش از ١٤ هــزار تومــان رســید. تشــکل های 
ــتاد  ــوی س ــده از س ــام ش ــت اع ــور، قیم ــش طی بخ
تنظیــم بــازار را قبــول ندارنــد و اعــام می کننــد 
ــاالت  ــه اخت ــرغ، نتیج ــت م ــر قیم ــش اخی ــه افزای ک
ــاه  ــی در دو م ــای دام ــن نهاده ه ــده در تأمی ــاد ش ایج
اخیــر بــوده و بــر ایــن بــاور اســت، دولــت نبایــد بــرای 
کاهــش قیمــت فعلــی مــرغ، تصمیمــات یک شــبه ای 
ــازی واردات  ــا آزادس ــادرات و ی ــت ص ــون ممنوعی چ

ــرد.  بگی
قیمــت مــرغ در روزهــای اخیــر، دســتخوش تغییــرات 
جــدی شــده و رونــد صعــودی بــه خــود گرفتــه اســت. 
امــروز دوم دی مــاه ١٣٩7 اتحادیــه فروشــندگان پرنده 
و ماهــی، قیمــت هــر کیلوگــرم مــرغ گــرم در تهــران را 
١٤ هــزار و ٣٠٠ تومــان اعــام کــرد. قیمــت اعامــی 
امــروز بــرای هــر کیلوگــرم مــرغ گــرم فاصلــه بســیاری 
ــازار دارد. ٩8٠٠  ــم ب ــتاد تنظی ــی س ــت اعام ــا قیم ب
تومــان )بــا در نظــر گرفتــن ٥ در صــد تغییــرات( 
قیمتــی اســت کــه کارگــروه تنظیــم بــازار بــه تازگــی 
و بــر اســاس هزینــه هــای تولیــد بــرای ایــن محصــول 

تعییــن کــرده اســت.
البتــه در زمــان اعــام نــرخ ســتاد تنظیــم بــازار بــرای 
قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ گــرم، تشــکل های 
بخــش طیــور بــه ایــن نــرخ اعتــراض و طــی نامــه ای 
ــت  ــن قیم ــه ای ــد ک ــام کردن ــور اع ــس جمه ــه رئی ب
ــان  ــزار و ٥٠٠ توم ــت ١١ ه ــد و قیم ــول ندارن را قب
ــی و  ــی منطق ــرم، قیمت ــرغ گ ــرم م ــر کیلوگ ــرای ه ب

کارشناســی شــده اســت.
رضــا رحمانــی وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت کــه در 
ــژه  ــوی وی ــت وگ ــه گف ــاه ١٣٩7 در برنام ــم دی م یک
خبــری حاضــر شــده بــود، در مــورد اعتــراض تشــکل 
هــا بــه قیمــت ســتاد تنظیــم بــازار و اختــاف قیمــت 
مــرغ در بــازار بــا قیمــت اعامــی ســتاد تنظیــم بــازار، 
ــت،  ــد گف ــرغ بای ــت م ــورد قیم ــت: مشــخصاً در م گف
ــت  ــورد قیم ــازار در م ــم ب ــتاد تنظی ــه س آن روزی ک
ــان  ــرد، هم ــب ک ــت و آن را تصوی ــم گرف ــرغ تصمی م
روز خــود تشــکل هــا هــم حضــور داشــتند و ایــن نــرخ 

توافــق شــد.
وی در ادامــه صحبــت هــای خود و در مــورد راهکارهای 
گــذار از ایــن افزایــش قیمــت مــرغ نیــز گفــت: مــا دو 
ــه  ــم ک ــاورزی داده ای ــاد کش ــه وزارت جه ــنهاد ب پیش
ــر نهــاده هــای  ــاز کــردن درب انبارهــای ذخای یکــی ب

دامــی و دیگــری ممنوعیــت صــادرات اســت.
ایــن صحبــت هــای وزیــر صمــت در حالــی انجــام شــد 
ــی، رئیــس کمیســیون کشــاورزی  ــی فارغ ــه غامعل ک
اتــاق بازرگانــی ایــران و رئیــس انجمــن صنایــع طیــور 
ــران بیــان نمــود: قیمتــی کــه در ســازمان حمایــت  ای
تعییــن و تصویــب شــد، بــدون حضــور تولیدکننــدگان 

صــورت گرفــت.
وی ادامــه داد: چگونــه مــی شــود در حالــی کــه قیمــت 
تمــام شــده هــر کیلوگــرم مــرغ ده هــزار تومــان اســت، 
قیمــت فــروش آن ٩8٠٠ تومــان در نظــر گرفتــه 
ــم  ــتاد تنظی ــوی س ــده از س ــام ش ــت اع ــود؟ قیم ش

ــازار قیمتــی غیرواقعــی اســت و قیمــت فــروش هــر  ب
ــان  ــد حــدود ١١ هــزار و ٥٠٠ توم ــرغ بای کیلوگــرم م
ــا در نظــر گرفتــن ٥ درصــد تغییــرات اعــام شــود. ب

ــران  ــی ای ــاق بازرگان ــاورزی ات ــیون کش ــس کمیس رئی
افــزود: البتــه بایــد بگوییــم مــا بــا هــر نــرخ دســتوری 
مخالفیــم، چــرا کــه ایــن نــرخ هــای دســتوری تاکنــون 
ــردی  ــز کارب ــس نی ــن پ ــد و از ای ــردی نداشــته ان کارب
ــرخ هــا جــز ایجــاد هزینــه  نخواهنــد داشــت و ایــن ن
بــرای دو طــرف مصــرف کننــده و تولیدکننــده و 
ایجــاد دردســر بــرای ســازمان هــای نظارتــی، عایــدی 

ــت. ــد داش نخواهن
فارغــی در پاســخ بــه ایــن کــه دالیــل افزایــش قیمــت 
ــت  ــن قیم ــا ای ــت و آی ــر چیس ــای اخی ــرغ در روزه م
ــت  ــه قیم ــت: اینک ــر، گف ــا خی ــد ی ــد مان ــت خواه ثاب
ــیده  ــان رس ــزار توم ــش از ١٤ ه ــه بی ــون ب ــم اکن ه
ــای  ــت و ج ــی و گذراس ــوع مقطع ــک موض ــت ی اس
نگرانــی نــدارد و دلیــل آن نیــز ایــن اســت کــه در یــک 
مقطعــی، حمــل نهــاده هــا از بنــادر بــه دلیــل اعتصــاب 
کامیوندارهــا بــه کنــدی انجــام و همیــن عامــل باعــث 
شــد تــا برخــی مرغــداری هــا بــا کمبــود مــواد غذایــی 
ــا  ــداری ه ــاره ای از مرغ ــه پ ــدند. در نتیج ــه ش مواج
زود کشــتار کردنــد و یــا رشــد طیورشــان عقــب افتــاد. 
نتیجــه آن شــد کــه تولیــد کاهــش پیــدا کــرد و ایــن 
کاهــش تولیــد همــان گونــه کــه گفتــه شــد، ناشــی از 

یــک عامــل ثانویــه غیرمرتبــط بــود.
وی افــزود: تولیــد جوجــه حــدود ١١٠ میلیــون قطعــه 
ــی  ــل قبول ــال و قاب ــا نرم ــد کام ــک تولی ــت و ی اس
ــول اســت؛  ــل قب ــد گوشــت مــرغ هــم قاب اســت. تولی
بنابرایــن، ایــن مقطــع بــه لحــاظ قیمــت مــرغ خیلــی 

ــداری نیســت. قیمــت پای
ــت  ــت: قیم ــران گف ــور ای ــع طی ــن صنای ــس انجم رئی
مــرغ تــا پایــان ســال کاهــش خواهــد یافــت؛ مشــروط 
ــویا،  ــون ذرت، س ــاز چ ــورد نی ــای م ــه نهاده ــر اینک ب
ــد  ــت بای ــوند. دول ــال نش ــار اخت ــن دچ دارو و واکس
ایــن نهــاده هــا را بــرای پایــداری تولیــد گوشــت مــرغ 
تأمیــن کنــد، چــون در ایــن صــورت، مــا تــا آخــر ســال 

ــه لحــاظ تولیــد هیــچ مشــکلی نخواهیــم داشــت. ب
رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی ایــران در 
ــرای  ــنهاد ب ــز دو پیش ــود نی ــای خ ــت ه ــان صحب پای

حــل ایــن مشــکات ایجــاد شــده ارائــه داد.
ــازمان  ــت، س ــرای دول ــا ب ــنهاد اول م ــت: پیش وی گف
حمایــت و ســتاد تنظیــم بــازار ایــن اســت کــه قیمــت 
ــد و  ــه تشــکل هــای مرتبــط واگــذار کنن گــذاری را ب
خــود نقــش نظارتــی را بــر عهــده بگیرنــد. دلیــل ایــن 
پیشــنهاد ایــن اســت بــا توجــه بــه اینکــه ایــن روزهــا 
قیمــت شــاخص تولیدکننــده مرتــب در حــال نوســان 
اســت، تشــکل هــا مــی تواننــد بــا دادن قیمــت هــای 
ــک  ــاه ـ چــه افزایشــی و چــه کاهشــی ـ ی ــه م ــاه ب م
قیمــت انعطــاف پذیــر بــه بــازار ارائــه بدهنــد. پیشــنهاد 
دوم نیــز ایــن کــه دولــت بــه دلیــل نوســانات مقطعــی 
قیمــت بــه ســرعت تصمیــم گیــری نکنــد و تصمیمــات 
ــع صــادرات نشــود و  خلــق الســاعه نگیــرد؛ یعنــی مان

یــا اقــدام بــر واردات نکنــد

دولت برای تنظیم بازار مرغ، 
تصمیم خلق الساعه نگیرد

**	تابناک	

ذرت ها در شرایط سخت باقی می مانند
ITPNews	-	بخش	بین	الملل	

نتایــج مطالعــات محققــان دانشــگاه 
ایــن  از  حاکــی  آمریــکا،  میشــیگان 
اســت کــه در طــی رونــد تغییــرات دمــا 
و رطوبــت در کــره زمیــن، پــرورش ذرت 
ــع  ــدارد. درواق ــاز ن ــه آب بیشــتری نی ب
ــد را  ــن نوی ــا ای ــن پژوهش ه ــج ای نتای
بــه ســاکنین کــره زمیــن می دهــد کــه 
چنانچــه هماننــد ٥٠ ســال گذشــته 
شــاهد تغییــر و تحــول در میــزان دمــا 
و رطوبــت کــره زمیــن باشــیم، ذرت هــا 
بــه  بلکــه  می ماننــد  زنــده  نه تنهــا 

ــد داد. ــه خواهن ــز ادام ــود نی ــد خ رش

 یکسانی تعادل انرژی
برونــو باســو، اســتاد برجســته دانشــگاه 
پــروژه  ایــن  مدیــر  و  میشــیگان 
تحقیقاتــی بــه همــراه جــو ریچــی 
ــن مســئله  ــود، ای ــتیار خ ــکار و دس هم
از  انــرژی  میــزان  ذرت چــه  کــه  را 
ــار  ــه بخ ــرد و چگون ــی گی ــید م خورش
شــدن باعــث از دســت رفتــن دانــه 
ــد.  ــرده ان ــرآورد ک ــود را ب ــی ش آن م
درواقــع ایــن پژوهشــگران از تعــادل 
انــرژی بــرای تخمیــن میــزان آب بخــار 
شــده در ســال ٢٠١7 اســتفاده کردنــد 
کــه بــا رقــم ٥٤٢ بوشــل در هــر هکتــار 
ــد.  ــاب می آی ــی به حس ــوردی جهان رک

ایــن محققــان دریافتنــد کــه بــه جهــت 
یکســانی تعــادل انــرژی از دســت دادن 
ــار شــدن آن در ذرت درســت  آب و بخ
ــر  ــت ت ــم کاش ــوالت ک ــدازه محص به ان

ــت. ــوده اس ب

بــرای تولیــد آینــده هیــچ مانعــی 
وجــود نــدارد

ــاه و  ــد گی ــای پیون ــود کاره ــی بهب در پ
کشــاورزی، در طــی ٤٠ ســال گذشــته 
تولیــد ذرت در آمریــکا، تقریبــاً دو بوشــل 
ــه  ــت. ب ــه اس ــار افزایش یافت ــر هکت در ه

ــه از  ــات برگرفت ــو باســو اطاع ــه برون گفت
ــکا نشــان  ــی آمری ــازمان ذرت کاران مل س
می دهــد کــه پتانســیل ادامــه کاشــت 
بیشــتر در آینــده وجــود دارد و یافته هــای 
ــد  ــان می دهن ــوزه نش ــن ح ــر در ای اخی
کــه رونــد تغییــرات آب وهــوا در ٥٠ ســال 
ــرای تولیــد ذرت نیســت. آینــده مانعــی ب
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ــای  ــت ه ــته گوش ــرغ در دس ــتر م ــت ش گوش
قرمــز مــی باشــد و از فوایــد بســیاری برخــوردار 
ــت  ــه گوش ــرغ از جمل ــتر م ــت ش ــت. گوش اس
هــای ســالم و کــم چــرب اســت کــه ایــن روزهــا 

ــدار اســت. ــر طرف بســیار پ
ــز گوشــت شــتر  ــه خــواص اعجــاب انگی در ادام

مــرغ! را بشناســید تــا زیــن پــس اســتفاده 
ــید. ــته باش ــت داش ــن گوش ــتری از ای بیش

گوشت شتر مرغ و فواید شگفت انگیز آن 
برای سالمتی بدن

ــای  ــت ه ــروه گوش ــرغ در گ ــتر م ــت ش گوش

قرمــز طبقــه بنــدی مــی شــود البتــه بــا خواصــی 
بســیار بیشــتر و مضراتــی بســیار کمتــر. گوشــت 
باالیــی  بســیار  غذایــی  ارزش  از  شــترمرغ  
ــت  ــوان گف ــی ت ــه م ــوری ک ــت، ط برخورداراس
یکــی از کــم چــرب تریــن و ســالم تریــن نمونــه 
ــه  ــز در دســترس اســت. نکت هــای گوشــت قرم
ــن  ــورد گوشــت شــترمرغ ای ــب توجــه در م جال
اســت کــه کالــری، کلســترول و چربــی آن حتــی 
ــر  ــن ت ــم پایی ــون ه ــرغ و بوقلم ــت م از گوش

اســت.

چربی و کلسترول گوشت شترمرغ
ــم و  ــری و کلســترول آن ک ــی، کال ــزان چرب  می
غنــی از ویتامیــن هــای ب١، ب٢ ،A ،C و منیزیم 
ــی  و روی اســت. ران و ســینه بخــش هــای اصل
ــم  ــد .مه ــی ده ــترمرغ را تشــکیل م گوشــت ش
ــترمرغ آن  ــت ش ــتی گوش ــت بهداش ــن مزی تری
اســت کــه در مقایســه بــا گوشــت گاو هیچگونــه 
بیمــاری انگلــی را بــه انســان منتقــل نمــی کنــد.

 گوشــت شــتر مــرغ مزاجــی گــرم و خشــک دارد 
و مصلــح ان ســرکه اســت. فاکتــور مهــم دیگــری 
کــه در ایــن گوشــت پیــدا مــی شــود، ویتامیــن 
E اســت کــه یکــی از موثرتریــن آنتــی اکســیدان 

هــای طبیعــی اســت.

خواص اعجاب انگیز گوشت شتر مرغ
گوشــت شــترمرغ بــا گوشــت حیوانــات کشــتاری 
تفاوت هــا  ایــن  از جملــه  دیگــر فــرق دارد؛ 

ــو  ــی، ترکیــب مناســب آمین ــن چرب ــزان پایی می
اســیدها و درصــد بــاالی آمینواســیدهای اشــباع 

ــت. ــباع اس و غیراش
ــور  ــه ط ــترمرغ ب ــت ش ــی گوش ــت چرب ظرفی
اســتثنایی پاییــن اســت یعنــی بــه میــزان یــک 
تــا دو درصــد و میــزان بــاالی اســید لینولنیــک 

ــت. ــده اس ــی اش ش ــت رژیم ــث خاصی آن باع
ــن  ــادی آه ــزان زی ــترمرغ دارای می ــت ش گوش
اســت و بســیار بیشــتر از گوشــت بوقلمــون، 

ــت. ــت گاو اس ــا گوش ــرغ ی م
ضــروری  موادمعدنــی  دارای  گوشــت  ایــن 
 B٢ ،Bماننــد روی، منیزیــم و ویتامین هــای ١

و نیاســین اســت.
بــه دلیــل خــواص رژیمــی و ترکیبــات شــیمیایی 
ــه  ــت ب ــن گوش ــترمرغ، ای ــت ش ــب گوش مناس
ــه دارای  ــرادی ک ــوص اف ــه خص ــکاران ب ورزش
)شــناگران،  هســتند  طوالنی مــدت  فعالیــت 
ــن(  ــدگان مارات ــان، دون ــواران، پهلوان دوچرخه س
و افــرادی کــه تــازه بیمــاری شــان بهبــود یافتــه 

ــود. ــه می ش ــان توصی ــن جوان و همچنی
بــه  افــرادی کــه مبتــا  بــرای  مصــرف آن 
ــاال و در حــال  ناراحتی هــای قلبــی، فشــارخون ب

رژیــم غذایــی هســتند پیشــنهاد می شــود.
ــترمرغ  ــت ش ــاختار گوش ــم و س ــه طع ــا این ک ب
بــه گوشــت گوســاله شــبیه اســت امــا دو ســوم 
چربــی کمتــری نســبت بــه آن دارد و بــه دلیــل 
ســطح کلســترول پاییــن و پروتئیــن و آهــن باال، 
ــه عنــوان یــک جانشــین  ــده ب ــن پرن گوشــت ای
ــداران  ــز، خری ــت قرم ــرای گوش ــش ب رضایت بخ

زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده اســت.

دیگــر اعضــای گوشــت شــترمرغ نیــز از کیفیــت 
باالیــی برخوردارنــد، بــه خصــوص جگــر و قلــب 
قســمت های  از  برخــی  این کــه  ضمــن  آن، 

ــتند. ــی هس ــت خاص ــردن آن دارای محبوبی گ
ــه راحتــی  ــوده و ب ــی ب گوشــت شــترمرغ عضان
از اســتخوان بافــت رابــط جــدا می شــود. اگرچــه 
ــت  ــا گوش ــزش ب ــگ قرم ــم و رن ــر طع ــه خاط ب
گاو قابــل مقایســه اســت، امــا گوشــت شــترمرغ 
بــه تــردی گوشــت مــرغ اســت و دارای فیبرهــای 

ماهیچــه ای کوتــاه اســت.
طعــم خــاص وقابــل تشــخیص دارد و در مقایســه 
انــواع گوشــت ها هضــم  پذیــر و نرم تــر  بــا 
اســت و احتیــاج بــه زمــان پخــت باالیــی نــدارد. 
همچنیــن بــه خاطــر مــزه خاصــش احتیاجــی به 
ــدارد. ــد ن ــای تن ــزودن ادویه ه ــازی و اف آماده س
ــای  ــگاه ه ــی فروش ــا را از برخ ــت ه ــن گوش ای

ــود. ــداری نم ــوان خری ــی ت ــره ای م زنجی

رفع خواب رفتگی
 مصــرف گوشــت شــترمرغ بــه افــرادی کــه دچــار 
اضافــه وزن هســتند، بــرای فلــج، سســتی و خواب 
ــرس و  ــیاتیک، نق ــل، س ــا، درد مفاص ــن اعض رفت

بیمــاری هــای ســرد رحمــی مفیــد اســت.
 گوشــت شــتر مــرغ  از بیــن برنــده بادهــا 

در بــدن اســت.
ــج، سســتی و  ــرای فل ــن گوشــت خوشــمزه ب  ای
ــیاتیک،  ــل، س ــا، درد مفاص ــن اعض ــواب رفت خ
نقــرس، استســقا و بیمــاری هــای ســرد رحمــی 

مفیــد اســت.

      خواص بی نظیر        گوشت شتر مرغ
**	ساعت	24	

بتائین به کمبود تخم مرغ در تابستان 
کمک می کند

هــوای داغ و گــرم تابســتان بــر عملکــرد 
ســبب  و  می گــذارد  تأثیــر  مرغ هــا 
می شــود.  تخم مــرغ  تولیــد  کاهــش 
پژوهشــگران بــرای پاســخ دادن بــه 
ــن  ــزودن بتائی ــا اف ــه آی ــؤال ک ــن س ای
ــا  ــرد مرغ ه ــود عملک ــه بهب ــد ب می توان
ــد  ــک کن ــتان کم ــرم تابس ــوای گ در ه
و  داده  انجــام  بســیاری  مطالعــات  ؛ 

کرده انــد. بســیاری  تاش هایــی 
ــیاری  ــتان در بس ــل تابس ــون فص  اکن
از نقــاط جهــان آغازشــده اســت، و 
دمــا  کشــورها  از  برخــی  در  حتــی 
ــا  ــن گرم ــت. ای ــاال اس ــیار ب ــوار بس ه
ــی در دام  ــترس گرمای ــروز اس ــبب ب س
و طیــور می شــود. اســترس گرمایــی در 
بــر ســلول های  مرغ هــای تخم گــذار 
و  می گــذارد  تأثیــر  روده  اپیتلیــال 
ــا  ــر باکتری ه ــدن را در براب ــت ب مقاوم
ــن  ــد. ای ــش می ده ــا کاه ــوژن ه و پات
ــرد  ــر عملک ــا ب ــوژن ه ــا و پات باکتری ه
تخــم  کیفیــت  و  تخم گــذار  طیــور 

ــد. ــی دارن ــی منف ــا تأثیرات آن ه

استراتژی های تغذیه ای

به تازگــی چندیــن اســتراتژی تغذیــه ای 
یافــت شــده اســت کــه می تواننــد 
تأثیــرات منفــی اســترس گرمایــی را 
بتائیــن  از  کاهــش دهنــد. اســتفاده 
اســت.  اســتراتژی ها  ایــن  از  یکــی 
ــل از  ــری متی ــتق ت ــک مش ــن ی بتائی
آمینواســید گلیســین اســت و یــک 
ــه شــکل  ترکیــب طبیعــی اســت کــه ب
و  گیاهــان  بافت هــای  در  وســیعی 
حیوانــات پخــش می شــود. ایــن مزیــت 
ــتفاده از  ــت اس ــج مثب ــاالً از نتای احتم
بتائیــن و تأثیــر آن بر عملکرد انســدادی 
ــد  روده اســت. نتایجــی از مطالعــه جدی
ــتفاده  ــره ای در مورداس ــگران ک پژوهش
ــای  ــی مرغ ه ــره غذای ــن در جی از بتائی
و  آب  شــرایط  در  کــه  تخم گــذاری 
ــه  ــد در مجل ــد می کنن ــی داغ رش هوای
علــوم دامــی چاپ شــده اســت. درواقــع 
ایــن محققــان در رونــد مطالعــات خــود 
بــه دنبــال پاســخ دادن بــه ایــن پرســش 
بودنــد کــه آیــا واقعــاً هــوای داغ و گــرم 
مرغ هــای  تخم گــذاری  میــزان  بــر 

ــه؟ ــا ن ــت ی ــر اس ــذار مؤث تخم گ

آزمایش بر روی سطوح مختلف بتائین

ــر  ــا ب ــر گرم ــه تأثی ــردن ب ــی ب ــرای پ ب
مــرغ   ٢١٦  ، مرغ هــا  تخم گــذاری 
آزمایــش  هفتــه ای   ٣٢ تخم گــذار 
ــا  ــان ، مرغ ه ــن درم ــد ای ــدند.در رون ش
تقســیم  قطعــه ای   ١٢ گــروه  بــه٦ 
تقســیم بندی  و  انتخــاب   ( شــدند. 
ــت ( ــوده اس ــی ب ــًا تصادف ــا کام مرغ ه

ــاده شــد  ــه خــوراک تجــاری آم در ادام
و ٣ یــا ٦ کیلوگــرم بتائیــن در خــوراک 
ــه مــدت  ــه آن هــا اســتفاده شــد و ب پای
٦ هفتــه ایــن خوراک هــا بــه طیــور 
طــول  در  مرغ هــا  شــد.  خورانــده 
ــا  ــوالی ت ــر ج ــتان )از اواخ ــل تابس فص
اواســط ســپتامبر( پــرورش داده شــدند 
و دمــای متوســط اتــاق محــل آزمایــش 
آن  رطوبــت  و   C° ٢٥ ± ٢.٠.8 آن هــا 

7٤.8 ± 7.٣ درصــد بــود.

تخم مرغ بیشتر و کاهش 
تخم مرغ های شکسته هر مرغ

داد  نشــان  آزمایش هــا  ایــن  نتایــج 
ــره  ــن در جی ــردن بتائی ــه ک ــا اضاف ب
در  مــرغ  هــر  تخم گــذاری  طیــور، 
می کنــد  پیــدا  افزایــش  روز  طــول 
شکســته  تخم مرغ هــای  تعــداد  و 
ــش  ــن افزای ــه ای ــد. البت کاهــش می یاب
ــت  ــر کیفی ــور ب ــره طی ــه جی ــن ب بتائی
تخم مــرغ تأثیــر چندانــی نداشــت و 
تنهــا ســبب افزایــش مقاومــت پوســته 

شــد. تخم هــا  در 
ــت  ــه دس ــن نتیج ــه ای ــگران ب پژوهش
ــرایط  ــات در ش ــر حیوان ــه اگ ــد ک یافتن
آب و هوایــی گــرم رشــد کننــد مکمــل 
وضعیــت  می توانــد  بتائیــن  غذایــی 
ــد  ــود ده ــا بهب ــذاری را در آن ه تخم گ
از  ناشــی  می توانــد  امــر  ایــن  کــه 
تغییــر انتخابــی حالــت ژن هــای اتصــال 
ــای  ــی روده مرغ ه ــاط ته ــگ در مخ تن

باشــد. تخم گــذار 
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تجارت طیور مسیر جدید خود را پیدا می کند
صنایــع  دســت اندرکاران  و  فعــاالن  روزهــا  ایــن 
مختلــف در جهــان بــا نگرانــی و دلواپســی شــبکه های 
ایــن  و  بررســی می کننــد؛  را  اخبــار  و  اجتماعــی 
ــن  ــل و پنجمی ــپ، چه ــات ترام ــده اقدام ــی زایی نگران
ــع  ــکا اســت، درواق ــت متحــده آمری رئیس جمهــور ایال
ــی  ــن نگران ــاً در ای ــت دائم ــه صنع ــاالن عرص ــن فع ای
ــورد تجــارت  ــپ در م ــا ترام ــه آی ــد ک ــه ســر می برن ب
کاالهــای مختلــف تصمیــم جدیــدی می گیــرد و 
ــد.  ــال می کن ــا اعم ــر کااله ــدی را ب ــه جدی ــا تعرف ی
ــن  ــز از ای ــور نی ــت طی ــاالن صنع ــدگان و فع صادرکنن
ــان  ــن دلواپس ــل ای ــتند و در خی ــتثنا نیس ــده مس قاع

ــد. ــود دارن ــت وج ــه صنع عرص
بــدون شــک، نشســت کنونــی نفتــا )قــرارداد تجــارت 
ــر فضــای تجــاری و اوضــاع  ــکای شــمالی( ب آزاد آمری
ــود. پیش بینــی می شــود  تجــارت تأثیرگــذار خواهــد ب
ــک  ــکا و مکزی ــادرات آمری ــر ص ــت ب ــن نشس ــه ای ک

ــه  ــکاتی ک ــا مش ــد؛ ام ــته باش ــتری داش ــر بیش تأثی
در ایــن راســتا بــه وقــوع خواهــد پیوســت بــه 
ــور در  ــز بســتگی دارد.تجــارت طی ــل دیگــری نی عوام
ــول  ــه ق ــا ب ــد و ی ــدی را می یاب ــای جدی ــا راه ه دنی
متخصصــان رابوبانــک »تجــارت طیــور در ســال جــاری 
ــر  ــای اخی ــود را در دهه ه ــی خ ــن دگرگون بزرگ تری

تجربــه می کنــد«.

سهم ترامپ در تغییر تجارت طیور ناچیز است
ــور، عرضــه  ــارت طی ــر در تج ــل تغیی ــن عام بزرگ تری
ــه  ــد، ب ــیه و تایلن ــا در کشــورهای روس ــش از تقاض بی
ــن کشــورها  ــد در ای ــای جدی ــال احــداث مزرعه ه دنب

بــوده اســت.
ــیر  ــر مس ــا تغیی ــاط ب ــک در ارتب ــان رابوبان متخصص
گوشــت های  تولیــد  معتقدنــد:  طیــور  تجــارت 
ســبب  کــه  برزیــل  در  نامرغــوب  و  بی کیفیــت 

ایــن  تجــارت  بــرای  محدودیت هایــی  ایجــاد 
ــن  ــت و هم چنی ــده اس ــا ش ــه اروپ ــا اتحادی ــور ب کش
اســتانداردهای سرســختانه حــال از ســوی عربســتان 
ــه  ــی ک ــت ممنوعیت های ــه جه ــارات ب ــعودی و ام س
ــود  ــح وج ــگام ذب ــور هن ــردن طی ــوش ک ــرای بی ه ب
دارد ازجملــه فاکتورهــای مهــم در تغییــر مســیر 

ــت. ــور اس ــارت طی تج
خاورمیانــه  و  اروپــا  تاجــران  دیگــر،  ســوی  از 
ــی  ــور برزیل ــن طی ــری را جایگزی ــدگان دیگ تأمین کنن
ــا بیشــتر از  ــام کشــورهای شــرق اروپ ــه ن ــد ک کرده ان
ســایر کشــورها در میــان ایــن تأمین کننــدگان جدیــد 

بــه چشــم می خــورد. 
ــت  ــک حقیق ــارت ی ــری تج ــع بش ــی جوام در زندگ
ــد  ــد می توان ــای جدی ــردن راه ه ــان ک ــت و امتح اس
ــر  ــن مشــکات ب ــه ای ــود ک ــه رو ش ــا مشــکاتی روب ب

ــذارد. ــر می گ ــز تأثی ــور نی ــت طی صنع
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مــرغ  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
ــت  ــد قیم ــی رش ــت: در پ ــی گف و ماه
نهــاده هــای دامــی و هزینــه هــای 
حمــل و نقــل، قیمــت تمــام شــده مــرغ 
ــم  ــتاد تنظی ــوب س ــرخ مص ــش از ن بی

ــت. ــازار اس ب
ــی اظهــار کــرد: در  مهــدی یوســف خان
ــر  ــده ه ــام ش ــت تم ــر قیم ــال حاض ح
ــده  ــد کنن ــرای تولی ــرغ ب ــرم م کیلوگ
ــده در  ــرغ زن ــت و م ــان اس 7٣٠٠ توم
ــه قیمــت 7٥٠٠ تومــان عرضــه  ــازار ب ب
ــا قیمــت کیلویــی ١١  مــی شــود کــه ب
هــزار و ٣٠٠ تومــان بــه دســت مصــرف 

ــی رســد. ــی م ــده نهای کنن
ــرغ و  ــندگان م ــه فروش ــس اتحادی رئی
ماهــی بــا بیــان اینکــه در هفته گذشــته 
ــت،  ــته اس ــانی نداش ــرغ نوس ــت م قیم
افــزود: نــرخ رســمی اعــام شــده از 
ــر  ــرای ه ــازار ب ــم ب ــتاد تنظی ــوی س س
ــان اســت  ــرغ ٩7٠٠ توم ــرم م ــو گ کیل
کــه ایــن قیمــت بــا توجــه بــه نوســانات 

عــدم  دامــی،  هــای  نهــاده  قیمــت 
ــاده  ــه نه ــرای تهی ــان ب ــی آس دسترس
ــی  ــل کارشناس ــه حم ــش هزین و افزای

ــت. نیس
ــت  ــش قیم ــی افزای ــش بین ــا پی وی ب
ــان  ــده، خاطرنش ــای آین ــرغ در روزه م
ــی  ــای گذشــته در پ ــه ه ــرد: در هفت ک
عــدم دسترســی آســان بــه نهــاده هــای 
دامــی و افزایــش نــرخ حمــل و نقــل بار، 
برخــی از تولیدکننــدگان جوجــه ریــزی 
را متوقــف کردنــد کــه ایــن موضــوع تــا 
حــدودی در عرضــه بــازار تاثیرگــذار 

ــود. ب
یوســف خانــی تاکیــد کــرد: اگــر ســتاد 
تنظیــم بــازار بــه دنبــال کاهــش قیمــت 
ــه محــدوده ٩7٠٠ تومــان  ــازه ب مــرغ ت
ــرورش و  ــای پ ــه ه ــد هزین ــت، بای اس
تولیــد مــرغ زنــده را کاهــش دهــد 
ــه  ــده ب ــرغ زن ــو م ــر کیل ــا قیمــت  ه ت

ــد. ــش یاب ــان کاه ــدود ٦٥٠٠ توم ح
ــرغ و  ــندگان م ــه فروش ــس اتحادی رئی

ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس ماه
ــگاه  ــرغ در فروش ــم م ــه تخ ــا عرض آی
هــای زنجیــره ای و میادیــن شــهرداری 
ــر گــذار  ــن محصــول تاثی ــر قیمــت ای ب
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــت؟ گف ــوده اس ب
ــت ١١  ــا قیم ــرغ ب ــم م ــو تخ ــر کیل ه
ــه  ــان ب ــزار توم ــا ١٢ ه ــزار و 8٠٠ ت ه
ــه  ــد و عرض ــی رس ــتری م ــت مش دس
تخــم مــرغ وارداتــی تاثیــری بــر قیمــت 
ــرغ  ــم م ــه تخ ــرا عرض ــته، زی ــا نداش ه
ــوده و فقــط ١٠ درصــد  وارداتــی کــم ب

ــت. ــخگو اس ــازار را پاس ــاز ب نی
ــد  ــی تاکی ــازار ماه ــا ب ــه ب وی در رابط
کــرد: بــازار بــا وجــود ایــن کــه در 
ــا  ــرار دارد ام ــی ق ــرف ماه ــل مص فص
ــت  ــری قیم ــش دو براب ــل افزای ــه دلی ب
ــه مــدت مشــابه ســال  ماهــی نســبت ب
خریــد  قــدرت  کاهــش  و  گذشــته 
ــزان مصــرف ماهــی  ــا، از می ــواده ه خان

ــت. ــده اس ــته ش کاس
ــی -  ــی رضای ــه مرتض ــن رابط در همی

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور 
دام - اواخــر آبــان مــاه قیمــت متوســط 
ــدود  ــرغ را ح ــت م ــرم گوش ــر کیلوگ ه
٩7٠٠ تومــان اعــام کــرد و گفــت 
ــول  ــن محص ــت ای ــی قیم ــه برخ این ک
ــان  ــزار توم ــدود ١١ ه ــی را ح پروتئین
ــت و در  ــت نیس ــد، درس ــام می کنن اع
ــرم  ــر کیلوگ ــت ه ــتان ها قیم ــر اس اکث
گوشــت مــرغ پایین تــر از ١٠ هــزار 
ــرخ مصــوب  ــه ن ــه البت ــان اســت ک توم
جدیــد آن بــه زودی از ســوی ســتاد 
ــاغ می شــود. ــی و اب ــازار نهای ــم ب تنظی
صــورت  حالــی  در  اظهــارات  ایــن 
ــه  ــن مصوب ــاس آخری ــه براس ــت ک گرف
کارگــروه تنظیــم بــازار در تاریــخ ســوم 
مــرداد مــاه امســال کــه تصویــر آن 
قیمت هــای  اطاع رســانی  ســایت  در 
مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان 
اســت،  شــده  درج  تولیدکننــدگان  و 
ــرغ  ــت م ــرم گوش ــر کیلوگ ــت ه قیم
بــرای مصرف کننــده حداکثــر 8١7٥ 
تومــان اعــام شــده و طبــق اعــام ایــن 
ــد اعــام  ــا قیمت هــای جدی ســازمان، ت
ــر از آن مشــمول  ــای باالت نشــود، نرخ ه
آن  بــا  بایــد  و  شــده  گران فروشــی 

ــود. ــورد ش برخ

قیمت تمام شده مرغ، 
باالتر از نرخ مصوب تنظیم بازار

**	ایسنا	
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یارانه دولتی به واردات تخم مرغ بی اعتنایی به 
تولید داخلی است

رئیــس هیــات مدیــره مــرغ تخم گــذار 
اســتان تهــران در واکنــش بــه واردات 
ــزار  ــد ٢ ه ــت: می خواهن ــرغ گف ــم م تخ
تــن واردات از ترکیــه داشــته باشــند؛ 
ــه تشــکل ها بدهنــد آن  سوبســیت آن را ب
وقــت بــا هــر قیمــت کــه بخواهنــد تخــم 

مــرغ داخلــی را وارد بــازار می کنیــم.
ناصــر نبی پــور رئیــس هیــات مدیــره 
در  تهــران  اســتان  تخم گــذار  مــرغ 
واکنــش بــه واردات ٢هــزار تــن تخــم 
ــازار  ــم ب ــه منظــور تنظی ــه ب ــرغ از ترکی م
ــه  ــا ب ــرد: م ــار ک ــا اظه و کاهــش قیمت ه
هیــچ عنــوان نیــازی بــه واردات تخــم 
ــرغ  ــم م ــت تخ ــر قیم ــم. اگ ــرغ نداری م
ــه دلیــل افزایــش  کمــی افزایــش یافتــه ب
قیمــت تمــام شــده و حمــل و نقــل و مــواد 

ــت. ــدی اس ــته بن ــه بس اولی

وی افــزود: واردات تخــم مــرغ از بیــن 
ارز ٤٢٠٠  اســت.  المــال  بیــت  بــردن 
تشــکل ها  و  مرغــداران  بــه  را  تومانــی 
بدهنــد بــا همــان قیمتــی کــه تخــم مــرغ 
ــه پشــتیبانی  ــد ب را دولتی هــا وارد می کنن
می فروشــیم. بــا دالر ٤٢٠٠ تومانــی تخــم 
مــرغ ٤ هــزار تومــان هــم تمــام نمی شــود 
امــا دالر ١٣ هــزار تومــان اســت و قیمــت 
ــزار  ــش از ١٩ ه ــی بی ــرغ واردات ــم م تخ
ــی  ــت مابق ــود و دول ــام می ش ــان تم توم

ــد. ــیت می ده ــول را سوبس پ
رئیــس هیــات مدیــره مــرغ تخم گــذار 
اســتان تهــران بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه 
دولــت بــا دادن سوبســیت بــه واردات تخــم 
ــح  ــد، تصری ــرغ داران می زن ــر ســر م ــرغ ب م
ــم  ــن تخ ــون ت ــاه ٥ میلی ــا در م ــرد: م ک
ــم. رئیــس جمهــور در  مــرغ تولیــد می کنی

جلســه ای گفتــه نبایــد قیمــت محصــوالت 
بیشــتر از ٩ درصــد افزایش داشــته باشــد در 
ــی کــه نهاده هــای ذرت و ســویا ظــرف  حال
٢ ســال گذشــته 8٠ درصــد افزایــش یافتــه، 
ــن ١٥  مکمل هــا ٢٠ درصــد و شــانه و کارت

درصــد افزایــش قیمــت داشــته اســت.
نبــی پــور تصریــح کــرد: می خواهنــد 
داشــته  ترکیــه  از  واردات  تــن  ٢هــزار 
باشــند سوبســیت آن را بــه تشــکل ها 
بدهنــد بــا هــر قیمــت کــه بخواهنــد تخــم 

مــرغ داخلــی را وارد بــازار می کنیــم.
وی گفــت: ســال گذشــته هــم تخــم 
ــتان  ــراق و افغانس ــورده ع ــس خ ــرغ پ م
بــه خاطــر فاســد بــودن معــدوم شــد امــا 
بــرای مســئوالن عبــرت نشــده اســت. 
ــه  ــازاری و چرتکــه ای در آخــر ب اقتصــاد ب

می افتــد روز  همیــن 

نگران واردات نهاده دامی از آمریکا نیستیم
ــع خــوراک  ــس انجمــن صنای ریی
ــی در  ــه نگران ــان اینک ــا بی دام ب
زمینــه واردات نهــاده هــای دامــی 
وجــود  کشــور  بــه  آمریــکا  از 
ــن واردات  ــم ای ــت: حج ندارد،گف
ــه  ــن اینک ــوده ضم ــمگیر نب چش
ــورهای  ــا کش ــی ب ــال رایزن در ح

ــتیم. ــن هس جایگزی
ــا اشــاره  مجیــد موافــق قدیــری ب
بــه هشــدارهای مطــرح شــده 
ــکا  ــویا از آمری ــد س ــاره خری درب
بــا وجــود آغــاز تحریــم هــا، 
کنجالــه  اظهارداشــت:قیمت 
ــدا  ــی از مب ــه واردات ــویا و دان س
آمریــکا، بــه دلیــل کیفیــت بــاالی 
از  باالتــر  محصــوالت، همیشــه 
اوکرایــن، برزیــل وآرژانتیــن بــوده 
ــی  ــار ایران ــل تج ــن دلی ــه همی ب
ــن  ــه واردات ای ــری ب ــت کمت رغب
محصــوالت از آمریــکا داشــتند.

ــع خــوراک  ــس انجمــن صنای ریی
دام، طیــور و آبزیــان ایــران بــا 
تجــاری  جنــگ  اینکــه  بیــان 
ــن  ــن در ای ــاالت متحــده و چی ای
زمینــه بــه نفــع ایــران تمــام شــد، 
گفــت:  دلیــل ایــن ادعــا هــم 
ــه  ــکا تعرف ــه آمری ــت ک ــن اس ای
صادراتــی از چیــن دریافــت میکند 
و چیــن بــه ســمت خریــد از دیگر 
و  برزیــل  جملــه   از  کشــورها 
آرژانتیــن رفــت کــه ایــن موضــوع 
ــر  ــت دیگ ــن قیم ــاال رفت ــث ب باع

ــت. ــده اس ــدگان ش ــد کنن تولی
قدیــری ادامــه داد: بنابرایــن در 
آمریــکا  قیمــت  حاضــر  حــال 
ــر  ــی مناســب ت ــار ایران ــرای تج ب

اســت و  در دوســال اخیــر واردات 
دانــه از ایــن کشــور بیشــتر شــده 

ــت. اس

ــن  ــا کشــورهای جایگزی ــی ب رایزن
ــرای واردات نهــاده هــای دامــی ب

ــزان  ــه می ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه هــای روغنــی  ــواع دان واردات ان
امســال  اول  ماهــه  شــش  در 
١.٥میلیــون تــن بــه ارزش بیــش 
از هفتصــد و هشــتاد و دو میلیــون 
ــرد:  ــه ک ــت، اضاف ــوده اس دالر ب
ایــن رقــم نســبت بــه مــدت 
ــر وزن  ــل از نظ ــال قب ــابه س مش
٣٥ درصــد و از نظــر ارزش ٣١ 

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش درص
واردات  میــزان  داد:  ادامــه  وی 
ــون و ٤٦٥  ــک میلی ــه ســویا ی دان
هــزار تــن بــه ارزش 7٠٥ میلیــون 
ــه مــدت  دالر بــوده کــه نســبت ب
مشــابه ســال قبــل از نظــر وزنــی 
٤٩ درصــد رشــد و از نظــر ارزش 
٥٤ درصــد رشــد داشــته اســت.

افــزود: میــزان واردات  قدیــری 
ــه  ــش ماه ــویا در ش ــه س کنجال
ــه  ــن ب ــزار ت ــال ٥٣٦ ه اول امس

بــوده  میلیــون دالر  ارزش ٢٣٩ 
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ک
ــر  ــد از نظ ــل ٢٢ درص ــال قب س
ــر ارزش ١٣  ــش و از نظ وزن کاه
ــت. ــته اس ــش داش ــد کاه درص

ــع خــوراک  ــس انجمــن صنای ریی
ایــران  آبزیــان  و  طیــور  دام، 
هــای  تحریــم  کــرد:  تصریــح 
جدیــد خللــی در رونــد واردات 
ــد  ــی تولی ــای دام ــاده ه ــواع نه ان
از  ســویا  دانــه  و  دام  خــوراک 
کشــورهای  دیگــر  و  آمریــکا 
جهــان نخواهــد داشــت. زیــرا 
و  آمریــکا  داری  خزانــه  وزارت 
وزارت امورخارجــه آمریــکا در ١٢ 
ــد  ــع کردن ــی را وض ــر قانون اکتب
کــه واردات ایــران در خصــوص 
از  کاالهــای غذایــی و دارویــی 
ــت. ــده اس ــاف ش ــا مع ــم ه تحری

وی اضافــه کرد:بــا ایــن حــال 
کــه  کنیــم  فرامــوش  نبایــد 
ایــران  بانکــی  هــای  تحریــم 
ــدارد  ــون ن ــن قان ــه ای ــی ب ارتباط
ــام  ــت تم ــش قیم ــث افزای و باع
شــده کاالهــا خواهــد شــد. ضمــن 
قیمــت  افزایــش  ایــن  اینکــه 

شــامل بیمــه و حمــل و نقــل نیــز 
ــود. ــد ب خواه

ــش  ــه چال ــان اینک ــا بی ــری ب قدی
حاضــر  حــال  در  کــه  بعــدی 
نگــران  را  اقتصــادی  فعالیــن 
کــرده اســت عــدم دسترســی 
ــن  ــی بی ــای بانک ــتم ه ــه سیس ب
ــن  ــت: همچنی ــی اســت، گف الملل
ایــن مســاله کــه  کدامیــک از 
بانکهــا قــرار اســت بــا ایــران 
کار کننــد. زیــرا بانکهایــی کــه 
تاکنــون در ایــران و بــا ایــران 
لیســت  در  میکردنــد  فعالیــت 
ــد.   ــه ان ــرار گرفت ــا ق ــم ه تحری

وی ادامــه داد: ســْوال مهــم دیگــر 
ایــن اســت کــه آیــا اروپــا و نظــام 
میتوانــد  وی  پــی  اس  مالــی 
ســوئیفت  بــرای  جایگزینــی 

ــد؟ باش
قدیــری بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــه  ــر ب ــای دیگ ــه ه ــا روی گزین م
نهــاده  تامیــن کننــده  عنــوان 
هــای دامــی و دانــه ســویا در 
حــال بررســی و رایزنــی هســتیم، 
اضافــه کــرد: در حــال حاضــر 
جــدی تریــن گزینــه هــا کــه طــی 
ــا  ــی ب ــته مذاکرات ــد روز گذش چن
آنهــا صــورت گرفتــه رومانــی، 
اوکرایــن، هندوســتان، اســترالیا و 

ــتند.   ــی هس ــای جنوب آفریق
ــل  ــزود: ایــن کشــورها تمای وی اف
ــد و  ــرده ان ــام ک ــان را اع خودش
ــا و  ــده دام ه ــاه آین ــد م ــا چن ت
ــو  ــزه ذرت و ج ــی م ــور ایران طی
ایــن کشــورها را خواهنــد چشــید

**	مهر	

  با محدود شدن ذخائر سویا؛

ــن  ــر چی ــای اخی ــه ه ــرز، توصی ــزارش رویت ــه گ ب
ــن در  ــزان پروتئی ــل می ــدن حداق ــر گنجان ــی ب مبن
ــه  ــر ب ــن ام ــدۀ ای ــت عم ــت؛ عل ــوراک دام اس خ
ــر روی  ــاال از ســوی چیــن ب ــۀ ب دنبــال وضــع تعرف
ســویای امریــکا اتفــاق افتــاد کــه منجــر بــه افزایــش 
ــن شــد.  ــۀ ســویا در چی ــای کنجال ــی ســابقۀ به ب

چیــن در نظــر دارد میــزان مصــرف پروتئیــن 
در خــوراک دام را محــدود کنــد، پیــش نویــس 
ــی از  ــه حاک ــع مربوط ــوی صنای ــنهادی از س پیش
ــر  ــنگین ب ــۀ س ــع تعرف ــن از وض ــای پک ــی ه نگران
روی ســویای امریــکا و محــدود شــدن ذخائــر 

ــت.  ــور اس کش
ــردد  ــی گ ــی م ــر وارد فصل ــال حاض ــن در ح چی
ــی  ــویای امریکای ــزان واردات س ــن می ــه باالتری ک
را داشــت و وضــع تعرفــۀ بــاال از ســوی چیــن 
ــا شــدن جنــگ اقتصــادی  ــه برپ ــه تنهــا منجــر ب ن
میــان چیــن و امریــکا شــده بلکــه قیمــت هــا را نیــز 

ــت.  ــش داده اس افزای
ــر  ــه ب ــده ای ک ــس ش ــش نوی ــند پی ــاس س ــر اس ب
روی وبســایت نیمــه رســمی ایــن صنعــت در اواخــر 
مــاه ســپتامبر دیــده شــد، »انجمــن صنعــت خــوراک 
چیــن« در نظــر دارد تــا » بــه منظور کاهــش مصرف 
ــش  ــوراک و کاه ــتفاده در خ ــورد اس ــام م ــواد خ م
آلودگــی محیــط زیســت پــرورش دام« پروتئیــن خام 
موجــود در خــوراک و مجمــوع فســفر موجــود در آن 
بــرای طیــور تخمگــذار و مــرغ گوشــتی پرســفید  را 

در مراحــل متفــاوت رشــد محــدود ســازد.  

بــه گفتــۀ یکــی از مدیــران بــزرگ تولیــد خــوراک 
ــزان  ــود، می ــرا ش ــون اج ــن قان ــه ای ــن »چنانچ چی
ــی  ــش م ــوراک کاه ــویا در خ ــۀ س ــی کنجال مصرف
یابــد چــرا کــه بــرای مصــرف پروتئیــن در خــوراک 

دام یــک حــدی در نطــر گرفتــه مــی شــود«.
ایــن انجمــن بــرای ایــن پیشــنهاد کــه تــا ١٥ اکتبــر 
تکمیــل خواهــد شــد، خواســتار نظــر عمــوم شــدند. 
همچنیــن پیــش از عملــی شــدن، ایــن رهنمودهــا 

بایســتی بــه تأییــد دولــت چیــن برســد. 
ــر روی  ــخ ٦ جــوالی ســال جــاری، پکــن ب در تاری
ــارد  ــه ارزش ٣٤ میلی ــکا ب ــی امری ــای واردات کااله
دالر تعرفــه ای ٢٥ درصــدی وضــع کــرد کــه ایــن 
خــود در جــواِب وضــع تعرفــه از ســوی امریــکا بــر 

ــود.  ــن ارزش ب ــه همی ــن ب ــای چی روی کااله
حــال، بزرگتریــن مصــرف کننــدۀ دانــه هــای 
روغنــی جهــان، بــه دنبــال راههــای مختلفــی بــرای 
ــۀ ســویا از خــوراک دام اســت کــه از  حــذف کنجال
ــن  ــا و پایی ــه ه ــی ســایر کنجال ــه جایگزین آن جمل

ــت.  ــوراک اس ــن در خ ــطح پروتئی آوردن س
بــا بــاال رفتــن بهــای کنجالــۀ ســویا کــه بــه دنبــال 
نگرانــی هــای ناشــی از جنــگ اقتصــادی بــه وجــود 
ــداران و  ــه دام ــد ک ــا دارن ــران ادع ــده، تحلیلگ آم
تولیــد کننــدگان خــوراک چیــن بیشــترین تمایــل 
را بــرای حــذف کنجالــۀ ســویا از خــوراک دام دارند. 
از اوایــل مــاه ژوئــن، بهــای کنجالــۀ ســویا ٢٠ درصــد 
ــی  ــم ب ــه رق ــن ب ــر تُ ــه ازای ه ــته و ب ــش داش افزای

ــوآن )٥١١ دالر( رســیده اســت. ســابقۀ ٣.٥٣٩ ی

**	ایلنا	

ITPNews	-	بخش	بین	الملل	

چین در صدد حذف پروتئین از 
خوراک دام است !

تشخیص فاسد بودن گوشت با تلفن هوشمند

ــه  ــد ک ــی می گوین ــوژی نوین ــا از تکنول خبره
قــادر اســت بــا اســتفاده از حس گرهایــی 
قــوی و دقیــق، فاســد بــودن گوشــت را از 
خبــر  و  داده  تشــخیص  بســته بندی  درون 
فاســد بــودن گوشــت را در عــرض چنــد ثانیــه 

ــد. ــال ده ــمند انتق ــی هوش ــه گوش ب
محققــان دانشــگاه تگــزاس آمریــکا و نانجینــگ 
چیــن حس گرهــای گاز بســیار حساســی را 
ــوژی  ــق تکنول ــه از طری ــد ک ــی کرده ان طراح
ــه  ــک( ب ــوزه نزدی ــات ح ــی )ارتباط ان اف س
تلفــن همــراه هوشــمند متصــل می شــود 
بیشــتر  رفــاه  و  به ســامت  به این ترتیــب  و 

ــد. ــک می کن ــان کم انس
تکنولــوژی  یــک  کــه  گاز  حس گرهــای 

مبتنــی بــر پلیمــر رســانا و نانــو ســاختار 
هســتند، می تواننــد بــا دقــت بــاال ســطح 
ــه  ــن را ک ــاک، پوترســین و کاداوری ــم آمونی ک
ــت  ــاد گوش ــل فس ــک و عام ــای بیوژنی امین ه

هســتند را تشــخیص دهنــد.
 درواقــع تکنولــوژی لیبــل گــذاری ان اف 
ــه  ــد ک ــراد می ده ــه اف ــکان را ب ــن ام اســی ای
ــا  ــت آن ه ــه درخواس ــه و ب ــات بافاصل اطاع

و  ارســال شــود  تلفــن هوشمندشــان  بــه 
به این ترتیــب مصرف کننــده اطمینــان یابــد 
کــه آیــا گوشــتی کــه قصــد خریــد آن را دارد، 

ــر. ــا خی ــالم اســت ی س
ــه مــدت  ــه، گوشــت ها ب ــن مطالع در طــول ای
٢٤ ســاعت در دمــای 8٦ درجــه فارنهایــت 
ــه  ــد ک ــان دریافتن ــدند و محقق ــداری ش نگه
قابل توجهــی  مقــدار  گاز،  حس گرهــای 

امین هــای بیوژنیــک کشــف کردنــد.
ــوژی  ــن تکنول ــه ای ــن اســت ک ــر ای ــا ب امیده
بتوانــد در زمــان خریــد گوشــت اطمینــان 
بیشــتری بــه خریــدار بدهــد تــا مصرف کننــده 
ــان  ــول اطمین ــامت محص ــت و س ــه کیفی ب

ــد ــته باش داش
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مــرغ  مدیــره  هیــات  رئیــس 
در  تهــران  اســتان  تخم گــذار 
ــرغ  ــم م ــه واردات تخ ــش ب واکن
ــن  ــد ٢ هــزار ت گفــت: می خواهن
واردات از ترکیــه داشــته باشــند؛ 
سوبســیت آن را بــه تشــکل ها 
ــا هــر قیمــت  بدهنــد آن وقــت ب
کــه بخواهنــد تخــم مــرغ داخلــی 

را وارد بــازار می کنیــم.
ناصــر نبی پــور رئیــس هیــات 
ــتان  ــذار اس ــرغ تخم گ ــره م مدی
تهــران در واکنــش بــه واردات 
٢هــزار تــن تخــم مــرغ از ترکیــه 
و  بــازار  تنظیــم  منظــور  بــه 
ــرد:  ــار ک ــا اظه ــش قیمت ه کاه
ــه  ــه هیــچ عنــوان نیــازی ب مــا ب
ــر  ــم. اگ ــرغ نداری واردات تخــم م
قیمــت تخــم مــرغ کمــی افزایش 
یافتــه بــه دلیــل افزایــش قیمــت 

ــل و  ــل و نق ــده و حم ــام ش تم
مــواد اولیــه بســته بنــدی اســت.
وی افــزود: واردات تخــم مــرغ 
المــال  بیــت  بــردن  بیــن  از 
را  تومانــی   ٤٢٠٠ ارز  اســت. 
تشــکل ها  و  مرغــداران  بــه 
قیمتــی  همــان  بــا  بدهنــد 
دولتی هــا  را  مــرغ  تخــم  کــه 
پشــتیبانی  بــه  می کننــد  وارد 
 ٤٢٠٠ دالر  بــا  می فروشــیم. 
هــزار   ٤ مــرغ  تخــم  تومانــی 
نمی شــود  تمــام  هــم  تومــان 
امــا دالر ١٣ هــزار تومــان اســت 
و قیمــت تخــم مــرغ وارداتــی 
ــان تمــام  ــزار توم بیــش از ١٩ ه
ــول  ــی پ ــت مابق ــود و دول می ش

می دهــد. سوبســیت  را 
مــرغ  مدیــره  هیــات  رئیــس 
بــا  تهــران  اســتان  تخم گــذار 

اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه دولــت 
بــا دادن سوبســیت بــه واردات 
ــرغ داران  ــر م ــر س ــرغ ب ــم م تخ
مــا  کــرد:  تصریــح  می زنــد، 
در مــاه ٥ میلیــون تــن تخــم 
ــس  ــم. رئی ــد می کنی ــرغ تولی م
گفتــه  جلســه ای  در  جمهــور 
نبایــد قیمــت محصــوالت بیشــتر 
داشــته  افزایــش  درصــد   ٩ از 
ــای  ــه نهاده ه ــی ک ــد در حال باش
ســال   ٢ ســویا ظــرف  و  ذرت 
افزایــش  درصــد   8٠ گذشــته 
درصــد   ٢٠ مکمل هــا  یافتــه، 
کارتــن ١٥ درصــد  و  و شــانه 
ــت. ــته اس ــت داش ــش قیم افزای
کــرد:  تصریــح  پــور  نبــی 
تــن  ٢هــزار  می خواهنــد 
ــند  ــته باش ــه داش واردات از ترکی
سوبســیت آن را بــه تشــکل ها 
قیمــت کــه  بــا هــر  بدهنــد 
ــی را  ــرغ داخل ــم م ــد تخ بخواهن

می کنیــم. بــازار  وارد 
ــم  ــته ه ــال گذش ــت: س وی گف
ــراق  ــرغ پــس خــورده ع تخــم م
ــد  ــر فاس ــه خاط ــتان ب و افغانس
ــرای  ــا ب ــد ام ــدوم ش ــودن مع ب
ــت.  ــده اس ــرت نش ــئوالن عب مس
ــه ای در  ــازاری و چرتک ــاد ب اقتص
ــد ــن روز می افت ــه همی ــر ب آخ

یارانه دولتی به واردات تخم مرغ بی اعتنایی به
 تولید داخلی است

**	ایلنا	
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رییــس کمیســیون کشــاورزی و صنایــع 
ــت:  ــران گف ــی ای ــاق بازرگان ــی ات غذای
شــواهد حاکــی از آن اســت کــه ســتاد 
تنظیــم بــازار قیمــت مصــوب مــرغ 
بــرای مصرف کننــده را ٩8٠٠ تومــان در 
نظــر گرفتــه اســت تــا در جلســه بعــدی 

ــازار اعــام کنــد تنظیــم ب
غامعلــی فارغــی رئیــس کمیســیون 
کشــاورزی اتــاق بازرگانــی ایــران اظهــار 
ــه  ــی از آن اســت ک ــرد: شــواهد حاک ک
ــوب  ــت مص ــازار قیم ــم ب ــتاد تنظی س
 ٩8٠٠ را  مصرف کننــده  بــرای  مــرغ 
ــا در  ــت ت ــه اس ــر گرفت ــان در نظ توم
جلســه بعــدی تنظیــم بــازار اعــام کنــد 

امــا ایــن قیمــت حتــی هزینه هــای 
ــت. ــخگو نیس ــز پاس ــا را نی ــد م تولی

گفتنــی اســت ســقف قبلــی قیمــت 
ــر  ــان در براب ــرغ 8١7٥ توم ــوب م مص

ــود. ــده ب ــن ش ــو تعیی ــر کیل ه
ــقف  ــرای س ــا ب ــنهاد م ــزود: پیش وی اف
هرکیلوگــرم مــرغ در خرده فروشــی و 
ــان  ــده ١١٥٠٠ توم ــرف کنن ــرای مص ب
ــت. ــان اس ــتارگاه ١٠8٠٠ توم و در کش

ــت  ــروز در نشس ــن ام ــی همچنی فارغ
ــاق  ــاورزی ات ــیون کش ــه کمیس ماهیان
نماینــدگان  بــا حضــور  ایــران کــه 
از  شــد،  برگــزار  حمایــت  ســازمان 
ــاون  ــرد، مع ــر مهرف ــی اکب ــت عل غیب

اعــام  و  بازرگانــی حجتــی، گایــه 
ــه خــاف سیاســت های  ــن روی ــرد ای ک
وزارتخانــه مبنــی بــر تعامــل بــا بخــش 
نیــاز  بــه  پاســخگویی  و  خصوصــی 

فعــاالن اقتصــادی اســت.
اعضــای  گــزارش،  ایــن  پایــه  بــر 
صنایــع  و  کشــاورزی  کمیســیون 
در  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  غذایــی 
حــذف  خواســتار  نشســت  ایــن 
بــدون  دســتوری  قیمت گذاری هــای 
از  تولیــد  تشــکل های  نظــر  و  رأی 
ــازار و  ســوی کارگــروه ســتاد تنظیــم ب
ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 

شــدند. تولیدکننــدگان 
ــا حــذف  فارغــی، اظهــار کــرد: نظــر م
بــرای  دســتوری  قیمت گذاری هــای 
بایــد  دولــت  و  اســت  محصــوالت 
ماننــد تخم مــرغ کــه قیمت گــذاری 
ــته  ــن گذاش ــه میه ــده اتحادی را به عه
اســت، قیمت  گــذاری  ســایر محصــوالت 
ــه  ــره را ب ــت و غی ــرغ و گوش ــد م مانن
مربــوط  تشــکل های  و  اتحادیه هــا 
ــر  ــت ب ــازمان حمای ــد و س ــذار کن واگ
کار آنهــا نظــارت کنــد تــا قیمــت 
ــرخ  ــرایط ) ن ــه ش ــا توجــه ب ــذاری ب  گ
نهــاده  هــای تأثیرگــذار ( به ســرعت 

ــد. ــل باش ــل تعدی قاب
و  کشــاورزی  کمیســیون  رییــس 
ــران  ــی ای ــاق بازرگان ــی ات ــع غذای صنای
ــه شــرایط خــاص سیاســی  ــا اشــاره ب ب
کــرد:  تصریــح  کشــور،  اقتصــادی  و 

ــی  ــار اصل ــه ب ــرایطی ک ــن ش در چنی
فشــارها و تحمــل هزینه هــا به عهــده 
بخــش خصوصــی اســت و کنــار دولــت 
ــا در  ــد ام ــا مقاومــت می کن ــا تحریم ه ب
ــدارد. مراکــز تصمیم گیــری جایگاهــی ن

وی ادامــه داد: انتظــار بخــش خصوصــی 
ــکاری  ــت هم ــه دول ــن اســت ک ــم ای ه
ــار  ــن کن ــا ای ــد ت ــاد کن ــل ایج متقاب
ــل  ــه ح ــدن ب ــو ش ــودن و همس ــم ب ه
ــه  ــی ک ــش هزینه های ــکات و کاه مش
ــا  ــته ی ــته، ناخواس ــو خواس ــر نح ــه ه ب
بــر  غیرکارشناســی  تصمیم هــای  در 
حــوزه کشــاورزی تحمیــل می شــود، 

ــد. بینجام
فارغــی اظهــار کــرد: هرچنــد قــرار بــود 
در دوران تحریــم فرماندهــی جنــگ 
اقتصــادی بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
شــود و شــعار آن نیــز در همــه جــا 
ــن  ــل چنی ــا در عم ــد ام ــرح می ش مط
تصمیم گیری هــا  بیشــتر  و  نشــد 
نماینــدگان  نظــر  و  حضــور  بــدون 
بخــش خصوصــی )اتــاق بازرگانــی و 
ــود  ــه می ش ــوط( گرفت ــکل های مرب تش
کــه هزینه هــای ســنگینی را بــر فعــاالن 

می کنــد. تحمیــل  اقتصــادی 
و  کشــاورزی  کمیســیون  رییــس 
ــران،  ــی ای ــاق بازرگان ــی ات ــع غذای صنای
ــش  ــع در بخ تصمیم گیری هــای به موق
کشــاورزی را مهــم دانســت و افــزود: در 
به موقــع  تأمیــن  کشــاورزی  بخــش 
محصــوالت  نــرخ  اعــام  نهاده هــا، 

و  ارز  به موقــع  تخصیــص  تضمینــی، 
جابه جایــی آن بایــد مــورد توجــه و 

ــرد. ــرار گی ــاص ق ــر خ تدبی
ــتوری  ــای دس ــی از قیمت گذاری ه فارغ
ــرد و  ــاد ک ــش انتق ــن بخ ــت در ای دول
گفــت: بــا زور و ســرکوب قیمت هــا 
و  کــرد  کنتــرل  را  بــازار  نمی تــوان 
ــت. ــن اس ــر از ای ــاد غی ــت اقتص واقعی

ــرای  ــر ب ــرخ اخی ــه ن ــن ب وی همچنی
گوشــت مــرغ کــه از ســوی ســتاد 
ــا  ــود ام ــده ب ــب ش ــازار تصوی ــم ب تنظی
مــورد مخالفــت ســازمان حمایــت قــرار 
ــرخ  ــازمان ن ــن س ــر ای ــت و در آخ گرف
ــی را مصــوب کــرده )هنــوز  ٩8٠٠تومان
ــار  ــاره و اظه ــت، اش ــده( اس ــام نش اع
ــا  ــرغ هــم در کشــور م ــرد: قیمــت م ک
ماننــد ســایر محصــوالت کشــاورزی 
پرغصــه  قصــه  یــک  بــه  غذایــی  و 
ــازمان  ــا از س ــت و م ــده اس ــل ش تبدی
زمــان  داریــم  درخواســت  حمایــت 
قیمت گــذاری، هزینه هــا را واقعــی در 

ــد. ــر بگیرن نظ
و  کشــاورزی  کمیســیون  رییــس 
ــاب  ــران، خط ــاق ای ــی ات ــع غذای صنای
حمایــت  ســازمان  نماینــدگان  بــه 
ــرای  ــتندات ب ــه مس ــتار ارای ــه خواس ک
ــح  ــدند، تصری ــا ش ــذاری قیمت ه نرخ گ
کــرد: مستندســازی یکــی از مشــکات 
ــه  ــرایطی ک ــت و در ش ــروز اس ــارز ام ب
ــد می شــود  ــرخ ١٣٠٠ خری ــی به ن کاالی
ولــی فاکتــور ١٢٠٠ صــادر می شــود 

ــود  ــی وج ــازی به راحت ــکان مستندس ام
ــدارد. ن

وی اضافــه کــرد: شــما کارشناســان 
در  را  تحریم هــا  شــرایط  بایــد  هــم 
نظــر بگیریــد و بــر اســاس شــرایط 
کــه  اضافــی  هزینه هــای  و  تحریــم 
می شــود،  وارد  تولیدکننــدگان  بــه 
ــا  ــع کنیــد ت تصمیم ســازان را آگاه و قان
محصــوالت  قیمت گــذاری  چارچــوب 
کشــاورزی را منطقــی و بــا رعایــت 
واقعی تــر  هزینه هــا،  تمــام  لحــاظ  و 

ببیننــد.
اعضــای  نشســت،  ایــن  ادامــه  در 
کمیســیون کشــاورزی و صنایــع غذایــی 
مشــکات خــود را مطــرح کردنــد و 
ــه  ــز ب ــت نی ــازمان حمای ــدگان س نماین
ــد. ــخ گفتن ــوارد پاس ــن م ــی از ای برخ
اعضــا و نماینــدگان تشــکل های حاضــر 
صنایــع  و  کشــاورزی  کمیســیون  در 
غذایــی اتــاق بازرگانــی ایــران، بــا توجــه 
ــص ارز و  ــده تخصی ــکات عدی ــه مش ب
هزینه هــای مســتقیم  و  ارزی  حوالــه 
و غیرمســتقیم غیرمترقبــه و کاهــش 
آینــده  از  ســفارش ها  ثبــت  میــزان 
ــور  ــور کش ــش دام و طی ــد در بخ تولی
ــد و الزم دانســتند  ــی کردن اظهــار نگران
کــه وزارت جهــاد نســبت بــه رفــع ایــن 
نگرانی هــا بــا شــفافیت در میــزان ثبــت 
و  ارز  تأمیــن  و  تخصیــص  ســفارش، 
گشــایش اعتبــار بــه تولیدکننــدگان 

ــد ــر بده ــان خاط اطمین

مرغداران:  با قیمت  ۹۸٠٠  تومانی مرغ راضی نمی شویم! **	تسنیم	

دخالت های غیرهوشمندانه دولتی ها 
یکی از عوامل افزایش قیمت مرغ است

کشــاورزی  کمیســیون  ئیــس 
مجلــس، گفت:بــه منظــور حمایــت 
تولیدکننــده  محــدودی  تعــداد  از 
مرغــداری،  تکنولوژی صنعــت 
بــه  مجبــور  را  کشــور  مرغــداران 
خریــداز آن هــا مــی کننــد کــه موجــب 
ــود. ــد می ش ــای تولی ــش هزینه ه افزای

احمدعلــی کیخــا، در خصــوص افزایــش 
ــازار، گفــت:  قیمــت گوشــت مــرغ در ب
در نشســت بــا ســازمان حمایــت از 
تولیدکننــدگان،  و  مصرف کننــدگان 
مــرغ داران اعتقــاد داشــتند اگــر دولــت 
ــادر  ــا را ص ــازی قیمت ه ــازه آزادس اج
ــاهد  ــه ش ــد ک ــن می دهن ــد تضمی کن
افزایــش قیمــت چشــمگیر مــرغ در 

ــیم. ــازار نباش ب

تمامــی ظرفیــت 4 میلیــون تنــی 
ــرداری  ــره ب ــرغ به به ــت م گوش

نمی رســد
آب،  کشــاورزی،  کمیســیون  رئیــس 
زیســت  محیــط  و  طبیعــی  منابــع 
مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان 
از  بهره گیــری  بــرای  دولــت  اینکــه 
ــد  ــود تولی ــای موج ــی ظرفیت ه تمام
سیاســت  کشــور  در  مــرغ  گوشــت 
منســجم و واحــدی نــدارد، تصریــح 
کــرد: در حــال حاضــر اعــام می شــود 

ــت  ــن ظرفی ــون ت ــدود ٤ میلی ــه ح ک
تولیــد مــرغ در کشــور وجــود دارد 
ــرداری  ــره ب ــه به ــا ب ــی آنه ــا تمام ام

. ســد نمی ر

جهــت  در  دولــت  سیاســت 
ــدازی از واحدهای  ــت و راه ان حمای

مرغــداری تعطیــل نیســت
نماینــده مــردم زابــل، زهــک و هیرمنــد 
در مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره 
بایــد  دولــت  سیاســت  اینکــه  بــه 
از  انــدازی  راه  و  در جهــت حمایــت 
ــد،  ــل باش ــداری تعطی ــای مرغ واحده
بایــد  دولــت  همچنیــن  داد:  ادامــه 
در زمینــه کاهــش هزینــه تولیــد و 
نویــن  تکنولوژی هــای  از  اســتفاده 

وقــت کافــی را بگــذارد.

ــب  ــه روز موج ــوژی ب ــدم تکنول ع
ــد ــه تولی ــش هزین افزای

ایــن نماینــده مــردم در مجلس شــورای 
اســامی بــا بیــان اینکــه برخــی از 
ــرادی کــه در زمینــه تکنولوژی هــای  اف
نویــن مرغــداری فعالیــت دارنــد اعــام 
از  حمایــت  منظــور  بــه  می کننــد 
ایــن  تولیدکننــده  محــدود  تعــداد 
مجبــور  را  مرغــداران  تکنولوژی هــا 
ــی  ــد در حال ــد از آنهــا می کنن ــه خری ب

ــه روز نیســتند  کــه ایــن تکنولوژی هــا ب
و بهــره وری الزم را ندارنــد و موجــب 
ــوند،  ــد می ش ــای تولی ــش هزینه ه افزای
در  نــکات  ایــن  متاســفانه  گفــت: 
ــای  ــت گذاری واحده ــت و سیاس مدیری
تولیــد مــرغ گوشــتی در کشــور مدنظــر 

قــرار نمی گیــرد.

ــرای  ــدار ب ــت پای ــه و سیاس برنام
توســعه صنعــت مرغــداری وجــود 

نــدارد
آب،  کشــاورزی،  کمیســیون  رئیــس 
زیســت  محیــط  و  طبیعــی  منابــع 
مجلــس شــورای اســامی در پایــان 
ــر اینکــه ســوال مرغــداران  ــا تاکیــد ب ب
ــت  ــی قیم ــه زمان ــت ک ــن اس ــا ای از م
ــاوت  ــا مابه التف ــد آی ــدا می کن ــت پی اف
پاییــن بــودن قیمــت مــرغ نســبت بــه 
میــزان تعییــن شــده بــه آنهــا پرداخــت 
می شــود، خاطرنشــان کــرد: اجــازه 
بدهیــد عرضــه و تقاضــا قیمــت در بازار 
ــای  ــد، دخالت ه ــن کن ــت را تعیی قیم
یکــی  دولتی هــا  هوشــمندانه  غیــر 
تغییــرات  و  نوســانات  دالیــل  از 
ــت  ــازار اس ــرغ در ب ــدید م ــی ش قیمت
از ســوی دیگــر فاقــد برنامه ریــزی و 
ــعه  ــرای توس ــدار ب ــت گذاری پای سیاس
بخــش تولیــد مــرغ در کشــور هســتیم

**	خانه	ملت	

امنیــت  و  قرنطینــه  اداره  سرپرســت 
گفــت:  البــرز  دامپزشــکی  زیســتی 
ــرغ  ــای م مشــکات صــادرات پنجــه و پ
ــت. ــده اس ــل ش ــورها ح ــایر کش ــه س ب

ــس از  ــرد: پ ــار ک ــی اظه ــن ابوتراب محس
ــی  ــود برخ ــل وج ــه دلی ــال ب ــد س چن
مشــکات و وقفــه در صــادرات محصــول 
پــا و پنجــه مــرغ تولیــدی در اســتان، بــا 
ــن  ــده ای ــد کنن ــد تولی ــک واح ــاش ی ت
محصــول بــه میــزان ٢8 تــن بــه کشــور 

ــام صــادر شــد. ویتن
وی افــزود: پــا و پنجــه مــرغ ســال ها 
ــه  ــی در داخــل کشــور ب ــزان کم ــه می ب
ــورت  ــازاد آن بص ــی و م ــرف خوراک مص
ــوراک دام  ــه مصــرف خ ــودر گوشــت ب پ
می رســید و مــازاد آن بــا توجــه بــه 
ــی صــادرات  ــودن مصــرف داخل ــن ب پایی

می شــود.
ابوترابــی ادامــه داد: امیدواریــم بــا ادامــه 
صــادرات توســط تولیدکننــدگان اســتان 

ــن  ــی ای ــه متقاض ــدف ک ــای ه و بازاره
ــه ارزآوری بیشــتری  محصــول هســتند ب

ــرای کشــور برســیم. ب
امنیــت  و  قرنطینــه  اداره  سرپرســت 
گفــت:  البــرز  دامپزشــکی  زیســتی 
ــرای اولیــن  ــه ب محصــول دیگــری کــه ب
ــور  ــه کش ــتان ب ــی از اس ــه تازگ ــار و ب ب
اســت ســبوس  ترکیــه صــادر شــده 
پروتئینــه ذرت بــوده کــه اولیــن محمولــه 

ــت. ــم داش ــن حج ــر ٤٠ ت ــغ ب بال

**ایسنا	ویتنامی ها مشتری پای مرغ تولیدی در البرز

تمایل دامداران به نگهداری دام ها 
کـم شده است!

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
بــه  اشــاره  بــا  مازنــدران 

کم توجهی هــا  اینکــه 
ــا توجیــه  موجــب شــد ت
ــیر  ــد ش ــادی تولی اقتص

کــم  دامــداران  بیــن  در 
شــود، گفــت: ایــن امــر موجــب 

شــد تــا تمایــل جــدی دامــداران 
ــه نگهــداری دام هــای داشــتی چــه  ب
ــه  ــی و نیم ــدرن، صنعت ــه شــکل م ب

ــت ــده اس ــر ش ــی کمت صنعت
عزیــزاهلل  بــاغ،  گــزارش  بــه 
بــا  گفت وگــو  در  شــهیدی فر 
خبرنــگار مــا بــا بیــان اینکــه مازندران 
دارای ظرفیــت خوبــی در کشــور برای 
ــرد: در  ــار ک ــد شــیر اســت، اظه تولی
و  بی میلــی  گذشــته  ســال های 
ــات  ــه بخــش لبنی ــی ب کم توجهی های

مازنــدران شــده اســت.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
تــا  شــد  موجــب  کم توجهی هــا 
توجیــه اقتصــادی تولیــد شــیر در 
ــت:  ــود، گف ــم ش ــداران ک ــن دام بی
ــل  ــا تمای ــد ت ــب ش ــر موج ــن ام ای
نگهــداری  بــه  دامــداران  جــدی 
دام هــای داشــتی چــه بــه شــکل 
مــدرن، صنعتــی و نیمــه صنعتــی 

اســت. کمتــر شــده 
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــه  ــان اینک ــا بی ــدران ب ــتان مازن اس
دامداری هــای  بــه  بی میلــی  ایــن 
ســنتی کــه بــه شــکل بهداشــتی 
مدیریــت می شــدند نیــز ســرایت 
رقابــت  دیــدگاه  افــزود:  کــرد، 
ــا ســایر  پذیــری و بحــث اقتصــادی ب
در  اســتان  کشــاورزی  محصــوالت 

ــت. ــرح اس ــورد مط ــن م ای

مســئول  ایــن 
بــه  اشــاره  بــا 

ــه  ــدی ب ــای ج کمک ه
ــیر  ــد ش ــای تولی دامداری ه

ــح  ــر، تصری ــال های اخی در س
کــرد: ٣٠ درصــد از اعتبــارات کــم 

بهــره اشــتغال روســتایی بــا بهــره ٦ 
درصــد بــه توســعه دامداری هــای 
ــیری در  ــای ش ــتی و گاوداری ه داش
مازنــدران اختصــاص پیــدا کــرد.

اینکــه  بیــان  بــا  شــهیدی فر 
ــا  ــیری دارای ٢٠ ت ــای ش گاوداری ه
١٠٠ راس و باالتــر از آن در اســتان 
مازنــدران در حــال راه انــدازی اســت، 
ــاهد  ــال ش ــان س ــا پای ــه داد: ت ادام
افزایــش کمیــت و کیفیــت شــیر 
تولیــدی اســتان مازنــدران بــرای 
ــتان  ــال در اس ــی فع ــای لبن واحد ه

هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تصمیــم 
دولــت در بحــث نهادهــای کشــاورزی 
 ٤ ارز  تخصیــص  دام  خــوراک  و 
ــت:  ــت، گف ــی اس ــزار و ٢٠٠ تومان ه
هیچگونــه برنامــه ای بــرای خــارج 
کــردن ایــن محصــوالت از ارز ٤ هــزار 
ــی و افزایــش آن وجــود  و ٢٠٠ تومان
ــا  ــت قیمت ه ــب تثبی ــدارد و موج ن
کشــاورزی  بخــش  ســاماندهی  و 

می شــود.
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــه  ــان اینک ــا بی ــدران ب ــتان مازن اس

در بحــث 
لیــد  تو

قیمتــی  شــیر، 
ــت مشــخص  ــه دول ک

کــرده بــا قیمتــی کــه 
اســت  متقاضــی  بــازار 

افــزود:  دارد،  هم خوانــی 
ــرآوری  ــات ف ــث لبنی در بح

و  دوغ  ماســت،  مثــل  شــده 
ــازار وجــود  ــه تنظیــم ب غیــره نیــاز ب
وزارت  مســیر  ایــن  در  کــه  دارد 
کنــد. کمــک  بایــد  نیــز  صمــت 
اشــاره  بــا  پایــان  در  شــهیدی فر 
ــه  ــاق دام ب ــه قاچ ــه عرص ــه اینک ب
قیمــت  در  همســایه  کشــورهای 
گوشــت تاثیــر گذاشــته اســت، گفت: 
ــس  ــا باالن ــفید ب ــت س ــت گوش قیم
ــر  ــال اخی ــک س ــدک در ی ــیار ان بس
ــته و  ــت نداش ــش قیم ــان افزای آنچن
در مــورد قیمــت گوشــت قرمــز بایــد 
ســاماندهی و برنامه ریــزی بهتــری 

ــرد. ــام بگی انج

**	بالغ	
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دکتــر ســتاری - معــاون علمــی و 
ــی  ــور - ط ــس جمه ــاوری ریی فن
چنــد ســاعت از کارخانــه شــرکت 

ــود. ــد نم ــزار بازدی ــوران اب طی

دکتــر ســورنا ســتاری یکــی از معاونانــی 
اســت کــه همــواره از مراکــز پژوهشــی، 
و  نــوآوری  کــه  مراکــزی  و  علمــی 
قــرار  خــود  اهــداف  در  را  خاقیــت 
ــد بازدیــد مــی نمایــد و همــواره  داده ان
ــه  ــت ک ــی اس ــده راه های ــهیل کنن تس
و  تحقیــق  و  پژوهــش  را  آن  بنیــاد 

ــوده. ــا نم ــت بن خاقی
ــای  ــدف حمایت ه ــا ه ــتاری ب ــر س دکت
ــه  ــهیات ب ــه تس ــی و ارائ ــی، مال قانون
تجــاری  و  دانش بنیــان  شــرکت های 

بازدید معاون رئیس جمهور از شرکت طیوران ابزار

ســازی و ایجــاد بــازار بــرای محصوالتــی 
کــه بــر پاییــه دانــش، بنیــان شــده انــد 
بازدیــد هــای خــود را انجــام مــی دهــد 
ــود از شــرکت  ــه خ ــار در برنام ــن ب و ای
طیــوران ابــزار کــه یکــی از قطــب هــای 
تاسیســات  صنعــت  نامــدار  و  فعــال 
و  مرغــداری  صنعــت  تجهیــزات  و 
دامپــروری ایــران مــی باشــد بازدیــد بــه 
ــد  ــک از خــط تولی عمــل آورد و از نزدی
ــه  ــدن ب ــرکت دی ــن ش ــوالت ای محص

ــل آورد. عم
ایــن  در  کــه  ای  جلســه  طــی  وی 
ــن  ــود از آخری ــده ب ــرار ش ــد برق بازدی
ــائل  ــرکت و مس ــن ش ــتاوردهای ای دس
ایــن شــرکت مطلــع  بــازار  توســعه 

گردیــد.



ماهنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 74   آذر 141397

عدم ثبات قیمت ها عامل ضرر و زیان مرغداران
از  بیــش  تاثیــر  بــه  توجــه  بــا 
قیمــت  افزایــش  درصــدی   ٥٠
ــر قیمــت گوشــت مــرغ،  نهاده هــا ب
ــا  ــداران را ب ــد مرغ ــن رون ــه ای ادام
ــاز  ــن نی ــدی در تامی ــکات ج مش

می کنــد. مواجــه  بــازار 
یــزد بــا تولیــد ســاالنه ٥8 هــزار تــن 
ــتان های  ــی از اس ــرغ یک ــت م گوش
مــرغ کشــور  تامیــن  در  ســرآمد 
اســت کــه مــازاد تولیــد خــود را بــه 
اســتان های همســایه نظیــر اصفهــان، 
ــد. ــادر می کن ــیراز ص ــان و ش کرم

ــه  ــرغ ب ــه قیمــت م ــش بی  روی افزای

ــدازه آن  ــدن ان ــک ش ــراه کوچ هم
میــزان تولیــد ماهانــه گوشــت مــرغ 
در اســتان یــزد را بــه شــدت کاهش 
داده و مرغــداران ایــن اســتان را بــا 
و  اقتصــادی  جــدی  مشــکات 

ــت. ــرده اس ــه ک ــتی مواج معیش
از  یکــی  جــوکار  محمدتقــی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــزدی ب ــداران ی مرغ
این کــه نهاده هــای دامــی بیــش 
ــت  ــش قیم ــد در افزای از ٥٠ درص
مــرغ اثرگــذار هســتند، اظهــار کرد: 
فعلــی  ادامــه رونــد  در صــورت 
ــدی در  ــکل ج ــا مش ــداران ب مرغ

ــوند . ــه می ش ــا مواج ــه نهاده ه تهی
تخــم  قیمــت  ثبــات  عــدم  وی 
مــرغ و مــرغ در ایــن صنعــت را 
عامــل ضــرر کــردن بســیاری از 
ــزود:  ــرد و اف ــرح ک ــداران مط مرغ
ــت  ــن قیم ــد تعیی ــردم نمی دانن م
ــا انجــام  ــرغ از ســوی مرغداری ه م
می کننــد  فکــر  و  نمی شــود 
مرغــداران بــرای دریافــت ســود 
افزایــش  را  قیمت هــا  زیــاد 
ــداران  ــی کــه مرغ ــد درحال می دهن
قیمــت  نحــوه  ایــن  از  نیــز 

دارنــد. شــکایت  گذاری هــا 
جــوکار عــدم واردات مــرغ را یکــی 
دیگــر از مشــکات حــوزه مرغداری 
دانســت و گفــت: زمانــی کــه مــرغ 
ــورت  ــت واردات ص ــم اس ــاده ک آم
نمی گیــرد و مرغــداران علی رغــم 
ــه  ــور ب ــط کاری مجب ــل و ضواب می
ــم  ــک و ک ــای کوچ ــروش مرغ ه ف

می شــوند. وزن 
ــاورزی  ــاد کش ــه از جه ــا گای وی ب
نســبت بــه رفع مشــکات مرغــداران 
ــن  ــت ای ــت مرغ،فعالی ــات قیم و ثب

بخــش را ضعیــف دانســت.
ــزدی   ــداران ی ــر از مرغ ــی دیگ یک

ــاش شــود  ــش ف ــه نخواســت نام ک
ــان  ــا بی ــنا ب ــا ایس ــو ب در گفت وگ
این کــه در حــال حاضــر مشــکات 
مرغــداران  روی  پیــش  زیــادی 
اســت، اظهــار کــرد: ســال گذشــته 
ــرغ  ــه م ــون قطع ــش از ٢٥ میلی بی
ــه دلیــل تــرس  معــدوم شــد کــه ب
ــرای  ــون ب ــا کن ــزا ت از ورود آنفلوآن
مــرغ  میــزان  ایــن  جایگزینــی 

ــت . ــه اس ــورت نگرفت واردات ص
وی افزود:کمبودهــای کنونــی باعــث 
ــرغ و  ــت م ــمگیر قیم ــش چش افزای
ــت . ــده اس ــتان ش ــرغ در اس تخم م
ایــن مرغــدار یــزدی نیــز بــا گایــه 
از افزایــش قیمــت نهــاده هــا گفــت: 
افزایــش قیمــت نهاده هــای دامــی، 
دان مــرغ، کارتــن و تمام مــواد الزم 
ــداران را  ــرغ، مرغ ــرورش م ــرای پ ب

دچــار ضــرر کــرده اســت.
حســین محمــدزاده کرامتــی مدیــر 
امــور طیــور اســتان یــزد ، بــا اشــاره 
بــه وجــود ٣٩ واحــد پــرورش مــرغ 
تخــم گــذار بــا ظرفیــت دو میلیــون 
اســتان،  در  قطعــه  هــزار   ٣٣٥
ــوان  ــا ت ــن واحده ــرد: ای ــار ک اظه
تولیــد ٢٦ هــزار تــن تخــم مــرغ در 

ــد. ســال را دارن
ــتان در  ــرغ اس ــم م ــد تخ وی تولی
ســال گذشــته را ٢٣ هــزار و پانصــد 
تــن اعــام کــرد و افــزود: علــی رغــم 
بــروز بیمــاری آنفلوآنــزای فــوق حاد 
پرنــدگان و حــذف ٤٣٩ هــزار قطعــه 
ــبختانه در  ــذار خوش ــور تخــم گ طی
شــش ماهــه نخســت ســال جــاری 
یــازده هــزار و ٢٠٠ تــن تخــم مــرغ 

در یــزد تولیــد شــد.
کرامتــی بــا بیــان این کــه نیــاز 

ســاالنه اســتان بــه تخــم مــرغ 
یــازده هــزار تــن اســت، گفــت: 
نیــاز ســاالنه اســتان بــه تخــم مــرغ 
ــن  ــه اول ســال جــاری تامی در نیم
شــده و تــا پایــان ســال مــازاد 

ــم. ــد داری تولی
مدیــر امــور طیــور اســتان یــزد 
در ادامــه بــا اشــاره بــه وجــود 
ــدگان  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف آنفلوآن
ــور  ــون در کش ــا کن ــال ٩٥ ت از س
اســتان،  بــروز آن در  احتمــال  و 
توجــه  بــا  کــرد:  خاطرنشــان 
بــه ایــن کــه بــروز آنفلوآنــزا در 
تولیــدات دامــی اختــال ایجــاد 
ــرغ تخــم  ــد ســه واحــد م ــی کن م
گــذار بــا ظرفیــت ٣٠٠ هــزار قطعــه 
ــه شــده  ــه واحدهــای دیگــر اضاف ب

ــت. اس
ــده در  ــام ش ــات انج ــه اقدام وی ب
زمینــه جلوگیــری از بــروز آنفلوآنــزا 
در اســتان یــزد اشــاره کــرد و ادامــه 
داد: کارشناســان معاونــت تولیــدات 
بــا  اداره کل دامپزشــکی  دامــی، 
ــرغ  ــکان واحدهــای م همــکاری مال
ــرای  ــزات الزم ب ــذار تجهی ــم گ تخ
ــطح  ــتی در س ــی زیس ــن ایمن تامی

ــد. ــارم هــا تعبیــه کردن ف
ــزاری  ــان برگ ــئول در پای ــن مس ای
بــا  آموزشــی  کاس هــای 
از  جلوگیــری  عنوان»راهکارهــای 
بیمــاری فــوق حــاد پرنــدگان« 
از دیگــر اقدامــات انجــام شــده 
ــم  ــرد: امیدواری ــان ک ــمرد و بی برش
بــا رعایــت نــکات ایمنــی ذکــر 
جمــع  بــه  یــزد  اســتان  شــده 
ــر  ــر از نظ ــی خط ــای ب ــتان ه اس
ــدد. ــا بپیون ــاری ه ــن بیم ــروز ای ب

**	ایسنا	

 کاهش نوبت 
جوجه ریزی 
با کاهش وزن 

پرورش
بخشــی از وزن مــرغ بــه عنــوان پوســت و چربــی آن دور ریــز 
مــی شــود و بــرای همیــن دور ریــز هــم همــان قیمــت اولیــه 
ــت  ــش قیم ــرای کاه ــن رو ب ــود از ای ــی ش ــت م ــرغ پرداخ م
پرداختــی وزارت جهــاد کشــاورزی اقدامــی تــازه را انجــام داده 
اســت کــه مرتضــی رضایــی، معــاون وزیــر جهادکشــاورزی در 
ــا اعــام خبــر پــرورش مــرغ ســایز گفتــه اســت:  ــاره ب ایــن ب
یــک مــرغ درشــت بــا وزن ٢ کیلــو و ٤٠٠ گــرم بیــش از نیــم 
کیلوگــرم دور ریــز دارد کــه بــه ضــرر اقتصــاد خانــواده اســت 
ــرم  ــدود ١٥٠٠ کیلوگ ــا وزن ح ــی ب ــرغ های ــه م ــی ک در حال
ــز  ــتند و دور ری ــر هس ــت ت ــوش پخ ــر و خ ــر، لذیذت و کمت

کمتــری دارنــد.
ــرورش  ــور، پ ــور کش ــت طی ــر صنع ــرد: اگ ــار ک ــی اظه رضای
ــه  ــرم را ب ــا ٤٠٠ گ ــو و ٣٠٠ ت ــاالی ٢ کیل ــه ب ــا الش ــرغ ب م
ــر  ــاند از نظ ــرم برس ــا ١٦٠٠ کیلوگ ــتاندارد ١٥٠٠ ت وزن اس
ــش از  ــه ارزش بی ــن ب ــزار ت ــون و ٢٠٠ ه ــک میلی ــد ی تولی
٢ هــزار و ٥٠٠ میلیــارد تومــان صرفــه جویــی مــی شــود. از 
نظــر مصــرف کننــده نیــز نزدیــک بــه ٢ هــزار و 8٠٠ میلیــارد 
ــرغ  ــرورش م ــد. پ ــی یاب ــش م ــرغ کاه ــز م ــان دور ری توم
ــا ســایز اســتاندارد، راندمــان غــذا را افزایــش مــی  گوشــتی ب
دهــد بــه طــوری کــه در یــک مــاه اول پــرورش مــرغ گوشــتی، 
یــک کیلــو و ٤٠٠ گــرم و بــرای یــک کیلــو گــرم دوم بیــش از 

ــو گــرم دان مصــرف مــی شــود. ســه کیل
وی دربــاره سیاســت هــای تشــویقی وزارت جهــاد کشــاورزی 
گفــت:  اســتاندارد  وزن  بــا  ســایز  مــرغ  تولیــد  بــرای 
تولیدکنندگانــی کــه مبــادرت بــه کاهــش ســن پــرورش مــرغ 
گوشــتی کننــد، مــا بــه ازای هــر روز کاهــش در ســن پــرورش، 
ــو  ــم. الگ ــی کنی ــر م ــری را کمت ــه گی ــت جوج ــج روز نوب پن
ســازی و محدودیــت هــای اقتصــادی مــا را مجبــور مــی کنــد 
ــم ــت کنی ــرف حرک ــد و مص ــره وری در تولی ــمت به ــه س ب

وعده جهادکشاورزی:
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تولید کنندۀ برتر تخم مرغ در آسیا  ١٠ 
 ٢٢ بــا  تایلنــد   CP Group کمپانــی 
دســته  ایــن  رأس  در  مــرغ  میلیــون 

بنــدی هــا قــرار گرفــت. 
 Poultry نظرســنجی  آخریــن 
بــا  رابطــه  در   ٢٠١8  International
مرغــداری  تولیدکننــدگان  برتریــن 
از  تــا  دو  کــه  حاکیســت  جهــان  در 
بزرگتریــن تولیدکننــدگان تخــم مــرغ در 
 Charoen Pokphand )CP( آســیا یعنــی
Group و ISE Inc. برتریــن تولیدکنندگان 
صنعــت در ایــن قــاره محســوب شــدند. 
ــوع  ــر در مجم ــدۀ برت ــن دو تولیدکنن ای
ــه  ــد؛ در حالیک ــرغ دارن ــون م ٤٢ میلی
لیســت،  ایــن  از  دیگــر  کمپانــی   8
ــد.  ــرغ دارن ــون م ــه ٤٠.٦ میلی رویهمرفت
ــیا  ــر آس ــی برت ــی از ١٠ کمپان دو کمپان
ــن، و دو  ــه در چی ــد ، دو کارخان در تایلن
کارخانــه در مالــزی واقــع هســتند. ســایر 
کشــورهای آســیایی کــه در ایــن لیســت 
ــگادش ،  ــن ، بن ــامل ژاپ ــد ش ــده ان آم

هنــد و پاکســتان اســت. 

در اینجــا باهــم نگاهــی بــه 10 
ــرغ در  ــم م ــر تخ ــدۀ برت تولیدکنن

ــم  ــی اندازی ــیا م آس

 CP Group.١
تایلنــد  واقــع در   CP Group کمپانــی 
 Charoen ــی ــه ســهامدار عمــدۀ کمپان ک
Pokphand Foods مــی باشــد، شــبکۀ 
غذایــی  مــواد  تولیدکننــدۀ  وســیع 
کشــاورزی اســت کــه عمدتــاً در آســیا و 
اروپــا فعالیــت دارد. گلــۀ مــرغ تخمگــذار 
ــده  ــکیل ش ــرغ تش ــون م آن از ٢٢ میلی

ــت. اس

  .ISE Inc.٢
از  یکــی  ژاپــن   .ISE Inc کمپانــی   
ــرغ  ــم م ــدگان تخ ــن تولیدکنن بزرگتری
ــن،  ــه در ژاپ ــت ک ــان اس ــی جه مصرف
چیــن، و امریــکا ســرمایه گــذاری کــرده 
ــراوری و  ــۀ ف ــت. ISE Inc. دو کارخان اس
ــع  ــرغ مای ــم م ــد تخ ــات تولی دو تأسیس
دیگــر نیــز در ژاپــن دارد. ایــن کمپانــی 

٢٠ میلیــون مــرغ دارد.
 

 Kazi Farms Group .٣
تولیــد  بزرگتریــن   Kazi Farms Group
ــت.  ــگادش اس ــداری در بن ــدۀ مرغ کنن
ــذار  ــرغ تخمگ ــارم م ــی ٣ ف ــن کمپان ای
تجــاری بــا ظرفیــت تولیــد ١٠ میلیــون 
ــۀ  ــرد. گل ــرغ در روز تأســیس ک تخــم م
مــرغ تخمگــذار آن متشــکل از 7.١٢ 

ــت.  ــده اس ــون پرن میلی

 Beijing DQY Agriculture Technology .٤
 Beijing DQY Agriculture کمپانــی 
زمینــۀ  دو  هــر  در   Technology DQY

ــت  ــرغ فعالی ــم م ــراوری تخ ــد و ف تولی
دارد. ایــن شــرکت کــه ادغامــی عمــودی 
دارد یکــی از بزرگتریــن فــارم هــای 
ــرغ  ــون م ــت و 7 میلی ــذار آسیاس تخمگ

دارد. 

 Sakku Group .٥
کمپانــی Sakku Group بــا تولیــد ســاالنۀ 
١.٢ میلیــارد تخــم مــرغ، بزرگتریــن 
تولیدکننــدۀ تخــم مــرغ مصرفــی در 
ــون  ــی ٦ میلی ــن کمپان ــت. ای ــد اس هن

ــرغ دارد.  م

 Shendan Healthy Food .٦
 Shendan Healthy کمپانــی  تخصــص 
ــرغ  ــم م ــراوری تخ ــد و ف Food در تولی
محصــوالت  اســت.  غــاز  و  اردک  و 
ژاپــن،  بــه  معمــوالً  کمپانــی  ایــن 
ــور  ــد کش ــترالیا و چن ــکا، اس ــره، امری ک
ــرکت ٦  ــود.این ش ــی ش ــادر م ــر ص دیگ
تأسیســات تولیــدی و فــراوری بــرای 
محصــوالت تخــم مــرغ دارد و ٥ میلیــون 

مــرغ در گلــۀ طیــور خــود دارد. 

 .Leong Hup Holdings Bhd.7
 .Leong Hup Holdings Bhd کمپانــی 
ــرغ  ــون م ــزی دارای ٣ میلی ــع در مال واق

ــت.  اس

 Lay Hong Bhd.8
ــزی  ــی Lay Hong Bhd. کــه در مال کمپان
ــرغ  ــارم م ــر ٦ ف ــع اســت مشــتمل ب واق
تخمگــذار و یــک کارخانــۀ فــراوری تخــم 
مــرغ اســت. گلــۀ طیــور آن شــامل 8.٢ 

میلیــون مــرغ اســت. 

 Sadiq Brothers.٩
در  واقــع   Sadiq Brothers کمپانــی 
دارد.  مــرغ  میلیــون   ٢.١ پاکســتان 
همچنیــن تولیــدات مــرغ گوشــتی ایــن 
ــت  ــن گوش ــک ت ــی ١.٥٠٠ متری کمپان

ــد.  ــی کن ــد م ــاه تولی ــرغ در م م

 Kasemchai Farm Group.١٠
ــا ٥  ــی Kasemchai Farm Group ب کمپان
شــعبه واقــع در تایلنــد ٢ میلیــون مــرغ 

ــذار دارد. تخمگ

تولید شیر کشور 
روزانه 4 میلیون لیتر 

کاهش یافته است
ــا  ــران ب ــتانداری ته ــع اس ــعه مناب ــادی و توس ــور اقتص ــاون ام مع
ــده هــا  ــان اینکــه اگــر قیمــت هــا منطقــی نباشــد تولیــد کنن بی
ــیر  ــد ش ــت: تولی ــت گف ــد داش ــد نخواهن ــرای تولی ــزه ای ب انگی
روزانــه کشــور از ١٢ بــه هشــت میلیــون لیتــر کاهــش یافتــه اســت.

حمــد امامــی امیــن افــزود: چهــار ســال افزایــش قیمــت لبنیــات، 
ــت  ــی اس ــم، طبیع ــته ای ــا را نداش ــر از کااله ــی دیگ ــان و برخ ن
هزینــه هــا تلمبــار شــده و امســال مــا بــا یــک جهشــی در قیمــت 

هــا مواجــه شــده ایــم.
وی ادامــه داد: افزایــش قیمــت بخشــی از کاالهــا منطقــی و بخشــی 
دیگــر خــارج از چهارچــوب اســت بــه همیــن خاطــر تعزیــرات در 
حــال رســیدگی و بــرای متخلفــان جرائمــی را در نظــر گفته اســت.
ــا  ــران ب ــتانداری ته ــع اس ــعه مناب ــادی و توس ــور اقتص ــاون ام مع
بیــان اینکــه شــاهد افزایــش قیمــت در حــوزه بســته بنــدی کاالهــا 
ــش  ــی از افزای ــرد: بخش ــح ک ــتیم تصری ــیمی هس ــواد پتروش و م
قیمــت هــا را نمــی تــوان بــه علــت افزایــش مــواد اولیــه کاهــش 

داد.
ــا  ــی کااله ــه در برخ ــی ک ــش قیمت ــت: افزای ــن گف ــی امی امام
ــرات  ــازمان تعزی ــل س ــن دلی ــه همی ــت ب ــه اس ــی روی رخ داده ب
ــم  ــا بتوانی ــت ت ــیدگی اس ــال رس ــران در ح ــتان ته ــی اس حکومت

ــیم. ــا باش ــت ه ــش قیم ــاهد کاه ش
وی بــا بیــان اینکــه تولیــد کننــده هــا دوســت دارنــد خریــدار بــا 
آســودگی خیــال کاالهــای آنهــا را خریــداری کننــد اضافــه کــرد: 
ــد  ــت بای ــردم اس ــد م ــوان خری ــت و ت ــطح معیش ــکل در س مش

ــد. ــش یاب ــردم افزای ــد م ــدرت خری ــم ق ــاش کنی ت
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شــرکت های  ملــی  انجمــن  دبیــر 
زنجیــره ای تولیــد گوشــت مــرغ گفــت: 
ــردم  ــران و م ــل مدی ــتانه تحم ــد آس بای
را در مواجهــه بــا نوســانات قیمتــی بــاال 
بــرد تــا مــرغ قیمــت خــود را پیــدا کنــد.

علــی صابــری  دبیــر انجمــن ملــی 
شــرکت های زنجیــره ای تولیــد گوشــت 
مــرغ در پاســخ بــه اینکــه چــرا قیمــت 
ــزار  ــش از ١٤ ه ــه بی ــازار ب ــرغ در ب م
قیمــت  و  اســت،   رســیده  تومــان 
٩8٠٠ تومانــی کیلوگــرم ســتاد تنظیــم 
ــزار  ــا قیمــت پیشــنهادی ١٢ ه ــازار ی ب
ــت  ــه  رعای ــی تشــکلهای مربوط تومان
ــا  نمیشــود اظهــار کــرد: قیمــت مــرغ ب
ــت  ــط دول ــت توس ــن قیم ــود تعیی وج
ــرخ  ــداران، ن ــاوت مرغ ــنهاد متف و پیش
ــخص  ــا مش ــه و تقاض ــط عرض آن توس
ــای  ــه در ماهه ــوری ک ــه ط ــود؛ ب میش
مختلفــی از ســال قیمــت ایــن محصــول 
ــود و  ــاد شــده ب ــای ی ــرخ ه ــر از ن کمت
برخــی از مواقــع نیــز باالتــر از ایــن نــرخ 

ــا اســت. ه
وی افــزود: ایــن طــور نیســت کــه 
دولــت قیمــت یــک کاال را مشــخص 
ــان  ــه هم ــازار ب ــد و قیمــت آن در ب کن
ــروش برســد؛ در گذشــته  ــه ف قیمــت ب

بــه دلیــل اینکــه قیمــت مــرغ در بــازار 
ــار  ــورد انتظ ــای م ــت ه ــر از قیم کمت
بــود کســی ســراغ مــا نمیآمــد و حالــی 

ــیدند. ــی پرس ــا نم از م
شــرکت های  ملــی  انجمــن  دبیــر 
ــه  ــرغ ادام ــد گوشــت م ــره ای تولی زنجی
داد: در ٤ تــا ٥ ســال اخیــر شــاهد 
اعتراضــات و اعتصابــات مرغــداران بــوده 
ــکات را  ــئوالن آن مش ــی مس ــم ول ای

ــرد. ــری نک پیگی
وی تصریــح کــرد: میــزان تولیــد در 
بــر  و  اســت  نیافتــه  کاهــش  بــازار 
اســاس پیــش بینــی هــای وزارت جهــاد 
کشــاورزی تولیــد صــورت گرفتــه اســت 
ــم. ــته ای ــد داش ــش تولی ــی افزای و حت

از  اینکــه  بــه  پاســخ  در  صابــری 
صحبتهــای شــما میتــوان نتیجــه گرفت 
کــه صــادرات ایــن محصــول، تعــادل را 
ــم زده  ــر ه ــا ب ــه و تقاض ــازار عرض در ب
ــرای  ــدازه ب ــن ان ــه ای ــا ب ــه قیمــت ه ک
مصــرف کننــدگان داخلــی افزایــش 
ــادرات  ــزان ص ــت: می ــت، گف ــه اس یافت
رقــم زیــادی نیســت؛ بــرای دلیــل 
افزایــش قیمــت مــرغ نبایــد خیلــی 

دنبــال دلیــل اقتصــادی گشــت.
وی بــا بیــان اینکــه بــازار بــازی خــودش 

را دارد، اظهــار داشــت: در حــال حاضــر 
ــرای  ــی ب ــش بین ــچ پی ــوان هی ــی ت نم
غیــره   و  ارز  مــرغ،  خــوراک  قیمــت 

ــت.  داش
قیمتهــای  وقتــی  گفــت:  صابــری 
کاالهــای جایگزیــن ماننــد گوشــت قرمــز 
افزایــش مییابــد و مــردم تقاضــای خــود 
را بــه ایــن ســمت میآورنــد، قیمــت مــرغ 

ــد. ــت بمان ــرار نیســت ثاب ــم ق ه
شــرکت های  ملــی  انجمــن  دبیــر 
ــه  ــرغ ادام ــد گوشــت م ــره ای تولی زنجی
داد: بــا افزایــش عرضــه گوشــت مــرغ در 
میــدان بهمــن بــه دنبــال تعادل بخشــی 
ــا  ــن محصــول هســتیم ت ــه قیمــت ای ب
بــه نــرخ هــر کیلوکــرم ١١ هــزار و 
٥٠٠ تومــان تــا ١٢ هــزار تومــان مــورد 

ــد. ــار برس انتظ
وی افــزود: در صورتــی کــه قیمــت مــرغ 
از رقــم یــاد شــده)١١ هــزار و ٥٠٠ 
تومــان تــا ١٢ هــزار تومــان(  برســد بــه 
زیــان تولیــد کننــده اســت و مــردم نیــز 

راضــی بــه ضــرر مرغــدارن نیســتند.
صابــری اظهــار داشــت:در حــال حاضــر 
دولــت بــرای خــودش قیمتــی میدهــد و 
مــا نیــز قیمــت خــود را ارائــه میکنیــم، 
ــرد و آن  ــازار خــود تصمیــم میگی ــا ب ام

طــور نیســت کــه مــا بگوییــم قیمــت در 
بــازار بایــد یــک قیمــت مشــخص باشــد 

و قیمتهــا همــان شــوند.
ــرای  ــردم ب ــه م ــرد ک ــنهاد ک وی پیش
تعــادل بخــش بــه بــازار مــرغ همــکاری 
ــرای امشــب  ــی کــه ب کننــد و در صورت
ــه یــک عــدد مــرغ نیــاز دارنــد،  تنهــا ب

ــد. ــداری کنن ــان را خری هم
ــه لحــاظ  ــودی ب ــچ کمب ــزود: هی وی اف

ــم  ــازار نداری ــرغ در ب ــن گوشــت م تامی
امــا فشــار تقاضــای بیــش از انــدازه بــه 
ایــن بــازار، باعــث افزایــش قیمــت هــای 
میشــود کــه دلیــل ایــن افزایــش تقاضــا، 
افزایــش قیمــت دیگــر مــواد پروتئینــی 

اســت. 
ــل  ــتانه تحم ــد آس ــت: بای ــری گف صاب
ــن  ــا ای ــران و مــردم را در مواجــه ب مدی
ــرغ  ــا م ــرد ت ــاال ب ــی ب ــانات قیمت نوس

ــد. ــدا کن ــود را پی ــت خ قیم
ــا  ــه افزایــش ١٠ ت ــا توجــه ب وی افزود:ب
ــد، کــه گوشــت  ــون تنــی تولی ١٥ میلی
ــازار خواهــد شــد،  آن بــه تدریــج وارد ب
ــا در  ــه قیمته ــود ک ــی میش ــش بین پی
ــا  ــای موجــود ت ــل و نگرانیه ــازار تعدی ب
ــت   ــود و قیم ــع ش ــده رف ــه آین ٢ هفت
هــر کیلوکــرم مــرغ بــه ١١ هــزار و ٥٠٠ 

ــان برســد. ــا ١٢ هــزار توم ــان ت توم

تولید مرغ، بیش از نیاز کشور است
**	اکو	فارس	


