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 به كسي نخند و كسي را قضاوت نكن، شايد روزي در همان موقعيت قرار بگيري

 
 مرغ در كشور توليد بيش از نياز مرغ و تخم

دهيد تولـيـد مـحـصـوالت         مرتضي رضايي معاون امور دام وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به اين سؤال كه چرا به رغم اينكه گزارش مي
توانيد  زماني شما مي:  ها همچنان باال است، آيا كاهش دليل باال رفتن قيمت است؟ گفت پروتئيني در كشور وضعيت مناسبي دارد، اما قيمت

به هيچ عنوان كمـبـود مـحـصـوالت        .  كمبود را مطرح كنيد كه براي هر كدام از اين محصوالت به بازار مراجعه كنيد و وجود نداشته باشد
تومان است، اما در ميدان بهمن كه مـحـل    500هزار و  11قيمت مصوب گوشت مرغ كيلويي :  وي ادامه داد.  پروتئيني در بازار وجود ندارد

: معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي تصريح كـرد   .  هزار تومان هم رسيده است 9ها است، اين قيمت حتي به كمتر از  تجمع كشتارگاه
 .ها است فروشي فروشي و خرده بينند، معموالً فاصله بسيار زياد عمده بيشترين آسيبي كه مردم از قيمت بازار مي
هاي بازار هيچ ارتباطي به وزارت جهاد كشاورزي ندارد و اين وزارتخانه مسئول تأمين و تـوزيـع      رضايي در عين حال تأكيد كرد كه قيمت

كيلوگرم است و توليد مرغ مـازاد نـيـاز       12كيلوگرم و سرانه مصرف گوشت قرمز  27به گفته رضايي،سرانه مصرف مرغ در كشور .  است
 .شود هزار تن ساالنه گوشت قرمز وارد كشور مي 150تا  80كشور بوده و حدود 

مرغ در كشور بايد بازارهاي صادراتي را    با توجه به توليد بسيار زياد مرغ و تخم:  معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي در عين حال گفت
هزار تومان كاهش يافته و قيمت دام زنده هم افت  10به گفته رضايي،از قبل از عيد تاكنون قيمت گوشت قرمز در بازار كيلويي .  فعال كنيم

 .داشته است
 

 نبود زنجيره توليد مرغ واسطه ها راتقويت مي كند
نـد  ي كمعاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي همدان بابيان اينكه نبود زنجيره توليد مرغ دراين استان واسطه ها و دالالن راتقويت م

 نيازبه سرمايه درگردش باال،نبود امكان صادرات و مشكل كنترل توليد توسط متوليان از معايب نبود اين زنجيره است: گفت
نبود شرايط براي استفاده كامل ازظرفيت ها،باال بودن هزينه ها وافزايش ضريـب تـبـديـل       :  محمد نظرپورروزسه شنبه درگفت وگو باايرنا افزود

وي با بيان اينكه در سه پروسه تامين نهاده، توليد و كشتار مرغ، واسطه ها وجـود دارنـد       .  ازديگرمعايب نبود زنجيره توليد مرغ در همدان است
معاون بـهـبـود      .  در صورت ايجاد زنجيره توليد، تمام اين بخش ها با زيرمجموعه هاي مرتبط بدون دالالن به هم متصل مي شوند:  اظهار داشت

در تعريف اين زنجيره توليد واسطه ها حذف شده و حلقه هاي توليد مرغ بدون دالالن بـه  :  توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي همدان ادامه داد
امكان برنامه ريزي براي عرضه به بازار،ايجاد انگيزه براي رقابت بابرندهاي مشخص، بهبود شاخص هـاي  :  نظرپور ادامه داد. هم مرتبط مي شوند

كاهش قيمت تمام شـده و      :  وي گفت.  اقتصادي توليد وامكان فعاليت براساس نيازوسفارش بازارازمهمترين مزيت هاي ايجاد اين زنجيره است
افرادي كه خود حـداقـل     :  وي اظهار داشت.  هزينه هاي توليد مرغ و در نتيجه حمايت از مصرف كننده از ديگر مزيت هاي ايجاد اين زنجيره است

معـاون بـهـبـود       .  داراي سه حلقه توليدي مرغ مادر، كشتارگاه و كارخانه دان مرغ باشند مي توانند براي تشكيل زنجيره توليد ، شركت ثبت كنند
يكي از توليدكنندگان مرغ در اين استان با راه اندازه كشتارگاه طيور به دنبال ايـجـاد     :  توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان همدان گفت

. استزنجيره توليد در استان بود كه با بروز مشكالت اقتصادي، متوقف شد و درحال حاضر به دنبال دريافت تسهيالت مورد نياز از بانك كشاورزي 
 500واحد مرغ مادر گوشتي با ظرفـيـت      19هزار قطعه در هر دوره و  500ميليون و  9واحد مرغ گوشتي با ظرفيت توليد  523:  نظرپور ادامه داد

 .هزار قطعه و يك واحد جوجه كشي با ظرفيت يك ميليون قطعه در استان همدان فعال است
 

 تاكيد بر واردات دام مولد به جاي واردات گوشت و دام زنده
بايد به جاي واردات گوشت و دام زنده، واردات دام مولد در دستور كار ما قرار بگيرد و مسئوالن مربـوطـه   :  رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت
هاي لبني، با بيان ايـنـكـه     پور، در حاشيه بازديد خبرنگاران از يك كارخانه توليدكننده فرآورده عليرضا رفيعي.  بايد تالش كنند اين امر محقق شود

ها در    تا يك سال آينده، سايت جديد توليد اين واكسن:  شود، افزود امسال براي اولين بار تكنولوژي ساخت واكسن از كشور تركيه وارد كشور مي
الملل را از سال گذشته آغاز كرديم و آن را در دستور  توسعه روابط بين: وي افزود. ها در داخل توليد خواهند شد اندازي شده و اين واكسن كشور راه

ن ها به كشـور، بـدو     كار خود قرار داديم، همچنين برآيند اين اقدامات، منجر به واردات محصوالت پروتئيني مانند گوشت و انواع داروها و واكسن
ها  شود و تحريم كشور انجام مي 42در حال حاضر واردات اين گونه محصوالت از :  رئيس سازمان دامپزشكي كشور تصريح كرد.  هيچ مشكلي شد

ها را متناسب با شرايط تحريمي تغيير داده و    سازمان دامپزشكي كشور، دستورالعمل:  رفيعي پور گفت.  هيچ تأثيري در روند واردات نداشته است
هـاي     رئيس سازمان دامپزشكي كشور با اشاره به اينكه بـايـد نـگـرانـي       .  ها و نوانديشي را در بدنه سازمان تقويت كند كند، خالقيت تالش مي

ها انجام داديم و در حال حاضر، ادارات جز، به  ها به ادارات كل و شبكه تفويض اختيارات را از سازمان:  توليدكنندگان برطرف شود، خاطرنشان كرد
 .هاي مراكز توليدي بزرگ را صادر كنند توانند مجوزها و پروانه راحتي مي
سازي رازي، توليد واكسن تب برفكي روغني را استارت زده و قـرار       بار ايجاد سه شركت خصوصي در كنار واكسن و سرم براي اولين:  وي افزود

 .است در آينده نزديك، تعداد آن به چهار شركت برسند
شود و قرار اسـت   در حال حاضر بذر واكسن فوق حاد پرندگان در داخل ساخته مي:  وي با بيان اينكه مشكل توليد واكسن بذر آن است، يادآور شد

 .بنيان كه اعتبار آن را نيز دريافت كرده است، در آينده نزديك توليد شود بذر واكسن دام و طيور و آبزيان هم با همكاري يك شركت دانش

950حداكثر900كاب  حداقل 1050حداكثر1000پالس حداقل 1300حداكثر 1250راس حداقل  جوجه  
 6100حداكثر 6000حداقل  فسفات 9000حداكثر7200حداقل  مرغ زنده
11700حداكثر9500حداقل مرغ كشتار 1600روس 1500-1300اكراين 1350-1600برزيل ذرت   
 ؟ كنجاله سويا  4350حداكثر 3800حداقل تخم مرغ

 29500حداكثر  28500حداقل  متيونين 21500حداكثر 21000حداقل  بوقلمون كشتار
 ؟ ليزين 16000حداكثر15500حداقل  بوقلمون زنده


