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در سراســر دنیــا، علــوم هســته ای و 
علــوم ایمونولوژیــک و مولکولــی وابســته 
بــه آن، بــه کنتــرل بیماری هــای طیــور 

ــد. ــک می کنن کم
اتمــی  انــرژی  بین المللــی  آژانــس 
می گویــد کــه چنیــن تکنیک هایــی 

بــرای  ضــروری  و  مناســب  ابــزاری 
ــه موقــع و درســت  تشــخیص ســریع، ب
ــای  ــات و بیماری ه ــای حیوان بیماری ه
حیــوان  و  انســان  میــان  مشــترک 

هســتند.
اتمــی  انــرژی  بین المللــی  آژانــس 

ــا ســازمان جهــان  ســال ها اســت کــه ب
)فائــو( همــکاری  غــذا و کشــاورزی 
بــر  را  تکنولوژی هایــی  تــا  می کنــد 
ــد  ــی کن ــته ای طراح ــرژی هس ــه ان پای
ــات  ــامت حیوان ــت س ــه مدیری ــه ب ک
ترتیــب  ایــن  بــه  و  کنــد  کمــک 

تولیــدات حیوانــی را افزایــش داده و 
رونــد اســتفاده از منابــع طبیعــی را 

بهبــود بخشــد.
ــه  ــت ک ــرده اس ــد ک ــس تأکی ــن آژان ای
ایمونواســی  پایــه  بــر  تکنولــوژی ای 
ــد  ــد ش ــرا خواه ــا، اج ــطح آفریق در س

بهره گیری از تکنـولوژی های نوین در
 صنعت طـیور تایلـند

ــه  ــه توج ــان ک ــان زم ــت در هم درس
دیجیتالــی  تغییــرات  بــه  همــگان 
و  الکترونیــک  تجــارت  بانک هــا، 
وســایل نقلیــه برقــی بــود، تعــداد 
ــه  ــدند ک ــه ش ــردم متوج ــی از م کم
می توانــد  دیجیتالــی  انقــاب  ایــن 
ــر  ــد و کمت ــری رخ ده ــای دیگ در ج
ــور از  ــت طی ــه صنع کســی دانســت ک
بهتریــن عرصه هــا بــرای دیجیتالــی 

ــت. ــدن اس ش
پوکفنــد  کــرون  غذایــی  مجموعــه 
 )Charoen Pokphands Foods(
راتچاســیما  ناخــون  شــهر  در  کــه 
در 300 کیلومتــری شــمال شــرقی 
ازجملــه  دارد.  قــرار  بانکــوک 
در  جهــان  پیشــتاز  شــرکت های 
در  نویــن  نوآوری هــا  از  بهره گیــری 
ــرکت  ــن ش ــت؛ ای ــور اس ــت طی صنع
ــرای  ــرغ، ب ــا م ــه میلیون ه در هــر هفت
سراســر  و  تایلنــد  مصرف کننــدگان 

می کنــد. تولیــد  جهــان 
به روزتریــن  از  مجموعــه  ایــن 
در  موجــود  هــای  تکنولــوژی 
می کنــد  اســتفاده  طیــور  صنعــت 
نوآوری هــا  ایــن  از  بهره گیــری  و 
جــذب  در  مهمــی  بســیار  نقــش 
ــرکت  ــن ش ــدن ای ــتری و مطرح ش مش
ــت.  ــته اس ــی داش ــای جهان در بازاره
ــان  ــتریان و متقاضی ــک مش ــدون ش ب
ــه  ــتند ک ــانی هس ــرکت کس ــن ش ای
ــات و  ــاه حیوان ــی، رف ــت غذای ــه امنی ب
ــت  ــوالت اهمی ــی محص ــت ردیاب قابلی

. هنــد می د
مجموعــه غذایــی کــرون پوکفنــد، 
مطابــق بــا اســتانداردهای ســازمان 
حیوانــات  ســامت  جهانــی 
ــه  ــن شــرکت ب طراحی شــده اســت. ای
جهــت اعمــال تدابیــر امنیــت زیســتی 
ــازی و تقســیم بندی  ــه جداس دســت ب
زده  کارخانــه  مختلــف  بخش هــای 

ــی  ــه آلودگ ــروز هرگون ــا از ب ــت ت اس
و شــیوع هرگونــه بیمــاری در ایــن 
ــل آورد. ــه عم ــری ب ــه جلوگی مجموع

محیطی سالم و تمیز
بــروز  از  جلوگیــری  جهــت  بــه 
جوجه هــای  بیرونــی  آلودگی هــای 
از  کامیونــی  بــا  متولدشــده  تــازه 
مرغــداری  بــه  هــچ  کارخانه هــای 
انتقــال پیــدا می کننــد، کــه دارای 
ــوا  ــه ه ــده و تصفی ــتم خنک کنن سیس

اســت.
زندگــی  طــول  در  جوجه هــا  ایــن 
کنترل شــده  محیطــی  در  خــود 
زندگــی می کننــد و فرآینــد تغذیــه 
و خوراک دهــی بــه آن هــا به وســیله 
ــک  ــی اتوماتی ــتم های خوراک ده سیس

می شــود. انجــام 
پایونگســاک  دکتــر 
 Payungsak( ســومیانوتاناکول 
ون  معــا ، )Somyanotanaku l
مجموعــه کــرون پوکفنــد و متخصــص 
رفــاه حیوانــات، دربــاره ایــن مجموعــه 
در  می گویــد:  آن  فعالیــت  نحــوه  و 
ایــن مجموعــه عــاوه بــر رعایــت 
امنیــت  قوانیــن  ســخت گیرانه 
ــتفاده  ــی اس ــتی، از تکنولوژی های زیس
چشــمگیری  به طــور  کــه  می شــود 
می توانــد شــرایط محیطــی زندگــی 

بخشــد. بهبــود  را  طیــور 
مــا  »اعتقــاد  داشــت:  اظهــار  وی 
بــر  پوکفنــد  کــرون  مجموعــه  در 
ــت  ــول باکیفی ــه محص ــت ک ــن اس ای
بــه  ســامت  و  تمیــز  محیطــی  از 
ــر  ــا عص ــن روزه ــد و ای ــت می آی دس
محرک هــای  آنتی بیوتیک هــای 
دیگــر،  و  اســت  سررســیده  رشــد 
ــی  ــتن مرغ های ــرای داش ــداران ب مرغ
ســامت و شــاد نیــازی بــه آن هــا 

ندارنــد«.

در ایــن مجموعــه پــرورش طیــور، 
حیوانــات  رفاهــی  آزادی  اصــل   5
دکتــر  می شــود.  رعایــت  به خوبــی 
بــاره  ایــن   در  ســومیانوتاناکول 
مــا در  می گویــد: »سیاســت  هــای 
مجموعــه کــرون پوکفنــد بــر ایــن 
مبنــا اســت کــه حیوانــات مزرعــه 
ــنگی،  ــنگی، تش ــه گرس ــد از هرگون بای
و جراحــت،  آســیب  درد،  ناراحتــی، 
ــان  ــراب در ام ــرس و اضط ــاری، ت بیم
باشــند و بتواننــد رفتــار طبیعــی خــود 

را داشــته باشــند.«

دسترسی نامحدود به آب و غذا
کــرون  مجموعــه  طیــور  تمامــی   
بــا سیســتم خنک کننــده  پوکفنــد 
 Evaporative( تبخیــر  قابــل 
ــدا  ــرورش پی Cooling System( پ
ایــن تکنولــوژی، دمــا و  می کننــد. 
ســطح رطوبــت را در طــول شــبانه روز 
کنتــرل می کنــد تــا طیــور بتواننــد در 
ــد  ــتوایی تایلن ــوای اس ــرایط آب وه ش

کننــد. زندگــی  راحت تــر 
ــه آب  ــن مجموع ــی اســت در ای  گفتن
و غــذا به صــورت نامحــدود و از طریــق 
دســتگاه اتوماتیــک بــه طیــور داده 
می شــود و تــرازو و وســایل وزن کشــی 
ــرار  ــداری ق ــود مرغ ــل خ ــز در داخ نی
ــا  ــد روی آن ه ــا بتوانن ــا مرغ ه دارد ت
ــا،  ــن ترازوه ــد. ای ــازی کنن ــد و ب بپرن
اطاعــات مربــوط بــه وزن مرغ هــا 
را جمــع آوری می کننــد و آن را بــه 
شــرکت می فرســتد تــا متخصصــان 
ــای  ــق داده ه ــور دقی ــک و به ط از نزدی

ارسال شــده را بررســی کننــد.
ــرده  ــام ک ــراً اع ــه CPF اخی مجموع
کــه بــه جهــت ســرعت بخشــیدن بــه 
تغییــرات شــبکه عرضــه دیجیتالــی 
 JDA ــزاری ــرکت نرم اف ــا ش ــو، د ب خ

ــرد. ــد ک ــکاری خواه هم
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استفاده از علوم هسته ای برای کنترل 
بیمـاری های طـیور

برنامه هــای  مشــاهده  امــکان  کــه 
واکسیناســیون ملــی را فراهــم می کنــد 
نقــش  می توانــد  تکنولــوژی  ایــن  و 
مؤثــری در از بیــن بــردن طاعــون گاوی 
در دنیــا داشــته باشــد و ســود اقتصــادی 
ــون  ــه 920 میلی ــاالنه ب ــی از آن س ناش

می رســد. دالر 
ایــن  در  موفقیت آمیــز  تاش هــای 
و  فائــو  تــا  شــد  موجــب  زمینــه 
ــات  ــت حیوان ــی بهداش ــازمان جهان س
همــکاری بیشــتری بــرای از بیــن بــردن 
آنفلوانــزای پرنــدگان داشــته باشــند.
اتمــی  انــرژی  بین المللــی  آژانــس 
هســته ای  انــرژی  کــه  می گویــد 
ــک و  ــای ایمونولوژی ــد تکنولوژی ه مانن
مولکولــی مرتبــط بــا انــرژی هســته ای و 
مشــتقات هســته ای، نقــش مهــم و گاه 
ــامت  ــت س ــی در مدیری ــیار خاص بس

ــد. ــات دارن حیوان
ــان،  ــا آس ــن تکنولوژی ه ــتفاده از ای اس
ســریع، حســاس، خــاص و البتــه مقــاوم 
اســت و مزیت هــای زیــادی در مقایســه 

بــا دیگــر روش هــا دارد.

کنترل و ریشه کن کردن بیماری های 
طیور

اســتفاده از ایــن تکنولوژی هــا، شــامل 
نیازمنــد  و  می شــود  مراقبــت  نقطــه 
دامپزشــکی  مســئوالن  تاش هــای 
بــا  بتواننــد  تــا  اســت  کشــاورزان  و 
تکنولوژی هــا،  ایــن  از  بهره گیــری 
بیماری هــا را کنتــرل و ریشــه کن کننــد.

 در واقــع نســبت های پایــدار ایزوتــوپ، 
حرکــت  ردیابــی  بــرای  را  راهــی 
حیوانــات فراهــم می کننــد و بدیــن 
بیماری هــا  انتقــال  خطــر  ترتیــب 

هم چنیــن  می دهنــد؛  کاهــش  را 
اســتفاده از پاتوژن هــا بــرای کنتــرل 
ــکان را فراهــم  ــن ام ــا ای دوز اشــعه گام
تــا واکســن های ضعیــف  ســاخته اند 
ــال از  ــا فع ــاوی پاتوژن ه ــه ح ــده ک ش
ــر  ــا تکثی ــتند ام ــک هس ــر متابولی نظ
ایــن  کننــد؛  پیشــرفت  نمی شــوند، 
پاتوژن هــا قادرنــد کــه بــه ویــژه در 
پاســخ  انگلــی  بیماری هــای  زمــان 

ایمونولوژیــک قــوی بدهنــد.

آنفلوانزای پرندگان
ــی  ــازمان بین الملل ــاری، س ــه ج در هفت
انــرژی اتمــی ویدیویــی را منتشــر کــرد 
ــه  ــود ک ــده ب ــان داده ش ــه در آن نش ک
ــا  ــارزه ب ــوم هســته ای در مب ــه عل چگون
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــول ایج ــزا تح آنفلوان
تکنیســین های  بــرای  نیــز  فائــو 
فراهــم  را  تکنولــوژی ای  آزمایشــگاه، 
کــرده اســت تــا بتواننــد در همــان 
ســرعت  بــه  و  ابتدایــی  مراحــل 
ــع  ــد و مان ــخیص دهن ــا را تش بیماری ه
از انتشــار بیمــاری و انتقــال آن بــه 

ــوند. ــان ش انس
 )Gerrit Viljoen( ویلجــن  گریــت 
انــرژی  آژانــس  و  فائــو  ســخنگوی 
ــای  ــار داشــت: »تکنولوژی ه ــی اظه اتم
ــن  ــته ای ای ــتقات هس ــته ای و مش هس
ــی  ــا خیل ــد ت ــا داده ان ــه م ــکان را ب ام
ســریع و در همــان ابتــدا پاتوژن هــا 
ــار  ــل از انتش ــرده و قب ــایی ک را شناس
ــد از  ــا بای ــیم. م ــاری آن را بشناس بیم
ــان  ــن صاحب ــات و همچنی ــن حیوان ای
آن هــا محافظــت کنیــم تــا بتواننــد 
شــرایط زندگــی خــود را بهبــود بخشــند 

و وارد عرصــه تجــارت شــوند«.

التهاب روده ؛ عارضه ای رو به رشد

ــه  ــه ب ــت ک ــاری اس ــاب روده« بیم »الته
ــده  ــد کنن ــدار و تولی ــک مرغ ــوان ی عن
بایســتی از آن آگاهــی داشــته باشــید چرا 
ــر روی  ــد تأثیــرات منفــی ب کــه مــی توان
ــداری شــما داشــته باشــد.  ــی مرغ بازده
التهــاب روده ای عارضــه ایســت کــه 
ــوارش  ــتگاه گ ــفتگی دس ــه آش ــر ب منج
ــردد و جــذب مــواد مغــذی را  ــی گ م
مختــل مــی ســازد. التهــاب روده ای 
ــر عوامــل محیطــی نظیــر عفونــت  ــر اث ب
ــایر  ــی و س ــوک زن ــه و آســیب ، ن ، ضرب
عوامــل بــه وجــود مــی آیــد. امــا یکــی از 
ــور اســت  ــۀ طی ــل، تغذی ــن عوام مهمتری
چــرا کــه برخــی از مــواد اولیــه و تشــکیل 
ــۀ  ــد کنجال ــور مانن ــوراک طی ــدۀ خ دهن
ــاالت  ــه اخت ــد منجــر ب ــی توان ــویا م س
روده ای و نهایتــاً باعــث التهــاب روده 
و  مرغــداران  گذشــته،  در  گــردد. 
ــامت  ــن س ــرای تأمی ــدگان ب تولیدکنن
ــتفاده  ــا اس ــک ه ــی بیوتی ــور از آنت طی
مــی کردنــد امــا امــروزه بــا وضــع 
ــی  ــرای مصــرف آنت ــی ب ــت های محدودی
ــاب  ــد الته ــی مانن ــک، عارضــه های بیوتی

روده ای فراگیرتــر شــده اســت. 

التهــاب روده ای و ســندروم نشــت 
روده 

غشــای درونــی دســتگاه گــوارش از مــواد 
مخاطــی تشــکیل شــده اســت. ایــن مواد 
از ســلول هــای بهم چســبیده ای توســط 
ــه  ــده ک ــکیل ش ــی تش ــاختار پروتئین س
ــه ای« نامیــده مــی  ــان یاخت ــد می »پیون
ــت از ورود  ــا ممانع ــۀ آنه ــود و وظیف ش
باکتــری هــا، عوامــل بیماریــزا، و ســموم 
بــه دســتگاه گــوارش و بــه درون رگ 

هــای خونــی اســت. 
گرمایــی،  اســترس  نظیــر  عواملــی 
باکتــری، آلودگــی هــای غذایــی و غیــره 
ممکــن اســت منجــر بــه کاهــش کارایــی 

بــروز  نتیجــه  در  و  مخاطــی  دیــوارۀ 
ــن  ســندروم »نشــت روده ای« گــردد. ای
ــری  ــه باکت ــود ک ــی ش ــث م عارضــه باع
ــوارۀ  ــه درون دی ــزا ب هــا و عوامــل بیماری
ــه  ــرده و در نتیج ــوذ ک ــی روده نف مخاط
منجــر بــه التهابــات روده ای گــردد. 
تحریــک  منجربــه  ای  روده  التهــاب 
ــتم  ــود و سیس ــی ش ــی م ــتم ایمن سیس
ایمنــی بــا مصــرف ســطح باالیــی از 
ــه  مــواد مغــذی موجــود، ســعی در مقابل
ــد در نتیجــه  ــی کن ــات م ــن التهاب ــا ای ب
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــذی م ــواد مغ ــطح م س
ــد.  ــی یاب ــش م ــه ای کاه ــد ماهیچ رش

تعریف التهابات روده ای 
مدفــوع ُشــل و آبکــی و اســهالی ، پرهــای 
خشــن و کثیــف در زیــر ُدم ، کــم شــدن 
مصــرف خــوراک کــه منجــر بــه کاهــش 
میــزان رشــد و افزایــش ضریــب تبدیــل 
خــوراک مــی گــردد از نشــانه هــای 
بصــری التهــاب روده ای هســتند. تبدیــل 
شــدن مدفــوع از حالــت جامــد و ســفت 
خــود بــه اســهالی نشــان دهنــدۀ آنســت 
مــواد  پرنــده  گــوارش  کــه دســتگاه 

ــد.  مغــذی را جــذب نمــی کن

اهمیت مواد معدنی 
مطالعــات تحقیقاتــی متعــدد نشــان داده 
ــر  ــود روی )zinc( منج ــه کمب ــت ک اس
ــان  ــای می ــرد پیونده ــف کارک ــه ضع ب
ــردد. روی  ــی گ ــه ای درون روده م یاخت
ــلول  ــاختاری س ــزای س ــکیل اج در تش
هــا، غشــاء ، و مخــاط دیــوارۀ روده نقــش 
بســزایی دارد. مــواد معدنــی نظیر »روی« 
یکــی از مــواد مغــذی مهــم در بــاال 
ــع  ــی اســت. در واق ــردن سیســتم ایمن ب
در مقایســه بــا ســایر مــواد مغــذی و 
اســیدهای آمینــه، سیســتم ایمنــی بــدن 
ــیار  ــش بس ــی واکن ــواد معدن ــر م در براب

ــت.  ــان داده اس ــود نش ــری از خ بهت
در گذشــته، بــه منظــور جلوگیــری از 
ــا  ــری ه ــواع باکت ــا و ورود ان ــاری ه بیم
ــداران  ــور، مرغ ــدن طی ــه ب ــموم ب و س
ــا  ــک ه ــی بیوتی ــتفاده از آنت ــکان اس ام

مــوارد  بســیاری  در  امــا  داشــتند؛  را 
دادن آنتــی بیوتیــک هماننــد ماســک 
ــاب روده را  ــم الته ــل مه ــیاری از عل بس

ــاند.  ــی پوش م
 ، Zinpro ــی ــذاری کمپان ــرمایه گ ــا س ب
ــا  ــک ب ــگاه Ghent بلژی ــن دانش محققی
 ILVO ــی ــوم حیوان ــز عل ــکاری مرک هم
پژوهشــی در زمینــۀ تأثیــر محصــول 
روی  بــر   Availa-ZnR خوراکــی 
ســامت دســتگاه گــوارش مــرغ گوشــتی 
و بازدهــی آنهــا، بــه هنــگام وقــوع عارضــۀ 
اختــاالت روده ای بــر اثــر تغذیــه را 
بررســی نمودنــد. در ایــن پژوهــش طیــور 
بــه دو دســتۀ 340 تایــی تقســیم شــدند 
و گــروه آزمایــش از روزیکــه ســر از تخــم 
 ppm 60 درآوردنــد تــا 36 روز بــه میــزان
از محصــول Availa-Zn و گــروه کنتــرل 
ــد  ــم درآوردن ــر از تخ ــه س ــز از روزیک نی
ــولفات روی  ــی ppm 60 س ــا 36 روزگ ت
دریافــت کردنــد. طیــور را بــا دادن حجــم 
ــک  ــوراک خش ــۀ خ ــواد اولی ــی از م باالی
مثــل چــاودار بــدون افــزودن آنزیــم هــای 
 )NSP( ــته ــد نشاس ــاکارید فاق ــی س پل
کــه خــود محــّرک اختــاالت روده اســت، 

ــد.  ــرار دادن ــش ق ــه معــرض آزمای ب
نتیجــۀ تحقیقــات حاکــی از آن بــود 
کــه ارائــۀ »روی« بــه طیــور از محصــول 
چشــمگیری  تأثیــرات   Availa-Zn
بــر روی هضــم، وضعیــت اکســیداتیو 
و وضعیــت کلــی گــوارش بــه دنبــال 
داشــته اســت. بعــاوه ، ایــن محصــول بــر 
ــور در  ــل خــوراک طی ــب تبدی روی ضری
28 روزگــی نیــز تأثیــر مطلوبــی داشــت. 
بنابرایــن بــا گنجانــدن »روی« مــورد 
نیــاز طیــور از محصــول Availa-Zn در 
خــوراک طیــور، مــی تــوان التهابــات روده 
ــا  ــاند. ب ــل رس ــه حداق ــور را ب ای در طی
ایــن کار میــزان مــرگ و میــر در طیــور 
ــا  ــت روده ای آنه ــجام باف ــش و انس کاه
ــی  ــتم ایمن ــد و سیس ــی یاب ــش م افزای
در مقابــل باکتــری هــا، عوامــل بیماریــزا 
ــه  ــه ک ــری یافت ــرد بهت ــموم عملک و س
در نهایــت همگــی منجــر بــه ارتقــاء 

ــد. ــد ش ــره وری خواه ــی و به بازده
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چشم انداز روشن صنعت طیور اتحادیه اروپا

ــه  در چهارماهــه اول ســال 2018 میــادی ب
ــدگان،  ــزای پرن ــر آنفلوان ــوع کمت ــل وق دلی
ــاً 4  ــا تقریب ــه اروپ ــور در اتحادی ــد طی تولی
درصــد افزایــش یافــت و واحدهــای مرغــداری 
ــت  ــن صنع ــود را در ای ــت خ ــدی فعالی جدی

ــد. ــاز کردن آغ
 در همیــن زمــان لهســتان در کشــورش 
ــرد  ــه ک ــد را تجرب ــاده تولی ــش فوق الع افزای
ایــن کشــور چیــزی  تولیــد طیــور در  و 
ــن  ــت، ای ــش یاف ــد افزای ــدود 8 درص در ح
ــود کــه  ــی ب افزایــش تولیــد لهســتان در حال
ــد، فرانســه و  کشــورهایی چــون آلمــان، هلن
انگلســتان بــه ترتیــب شــاهد،7، 6، 5 و 3 
درصــد افزایــش تولیــد در کشورشــان بودنــد.

ــال 2018  ــه دوم س ــی رود در نیم ــار م انتظ
میــادی ســرعت تولیــد در ایــن صنعــت 
کاهــش یابــد و رشــد ســاالنه را بــه 1.5 
ــی رود  ــار م ــن انتظ ــاند؛ هم چنی ــد برس درص
کــه در ســال 2019 میــادی رونــد تولیــد در 

ــد. ــات برس ــه ثب ــور ب ــت طی صنع
صادرات

ــد کــه  ــا معتقدن  کارشناســان کمســیون اروپ

ــه  ــور در اتحادی ــادرات طی ــال ص ــن س در ای
ــه  ــت ک ــد داش ــی خواه ــش کم ــا افزای اروپ
ــادرات  ــش ص ــل افزای ــه دلی ــش ب ــن افزای ای
ثبت شــده در نیمــه دوم ســال گذشــته بــوده 
اســت. در ایــن دوره و بیــن ماه هــای ژانویــه و 
آوریــل افزایــش صــادرات بــه فیلیپیــن ســبب 
ــا  ــه اروپ ــزان صــادرات در اتحادی ــش می افزای
ــادرات  ــه ص ــت ک ــی اس ــت؛ گفتن ــده اس ش
ــه  ــته ب ــال گذش ــن در س ــه فیلیپی ــور ب طی
ــوع شــده  ــور ممن ــزا طی دلیــل وجــود آنفلوان

ــود. ب
ــا 10 درصــد  ــا ب ــته، غن ــاه گذش ــار م در چه
ســهم، بزرگ تریــن شــریک تجــاری اتحادیــه 
ــوده  ــن ب ــن و فیلیپی ــدازآن اوکرای ــا، بع اروپ
ــی رود کــه حجــم صــادرات  اســت. انتظــار م
در کل ســال جــاری 2.5 درصــد افزایــش 
ــادی  ــال 2019 می ــل در س ــد و در مقاب یاب
شــاهد کاهــش ســرعت رشــد صــادرات 

ــیم. باش
واردات

وضعیــت نابســامان ســامت حیوانــات در 
برزیــل، باعــث شــده کــه اتحادیــه اروپــا 

ــی را در  ــه برزیل ــادرات 20 کارخان ــواز ص ج
ــرغ  ــد. واردات گوشــت م ــو کن ــن ســال لغ ای
از برزیــل در چهارماهــه اول ســال جــاری 
ــت  ــته اس ــش داش ــد کاه ــادی 45 درص می
و ســهم آن از 50 درصــد بــه 33 درصــد 

ــت. ــیده اس رس
 از همیــن رو در همیــن برهــه میــزان واردت 
از دیگــر کشــورها افزایــش یافــت تــا کاهــش 
ــود.  ــران ش ــن دوره جب ــزان واردات در ای می
در ایــن میــان اوکرایــن و چیلــی بزرگ تریــن 
ــد و واردات  ــه واردات بودن ــدگان در عرص برن
ــه ترتیــب 136 درصــد و 85 درصــد  آن هــا ب
ــه  ــی اتحادی ــا واردات کل ــت؛ ام ــش یاف افزای
درصــد   9 همچنــان  دوره  ایــن  در  اروپــا 

کاهــش داشــت.
انتظــار مــی رود واردات طیــور اتحادیــه اروپــا 
در ســال 2018 در ســطح ســال گذشــته اش 
باقــی بمانــد و در ســال 2019 بــا افزایــش 7 
درصــدی روبــه رو شــود چراکــه رونــد واردات 
از کشــور برزیــل بــه زودی از ســر گرفتــه 

خواهــد شــد.
ــا  ــه اروپ ــرغ در اتحادی ــا و مصــرف م قیمت ه

ــد ــش می یاب افزای
ــادرات،  ــش ص ــل افزای ــه دلی ــن دوره ب  در ای
قیمــت مــرغ در اتحادیــه اروپــا نســبت بــه 2 
ــه قیمــت  ــت و ب ــش یاف ســال گذشــته افزای
هــر 100 کیلوگــرم 186 یــورو در آخــر مــاه 

می رســید.
 گفتنــی اســت در ایــن ســال، ســرانه مصــرف 
ــت.  ــه اس ــی افزایش یافت ــا کم ــه اروپ اتحادی
ــه  ــل عرض ــه دلی ــادی ب ــال 2017 می در س
ــا رکــود روبــرو  ــاال، ســرانه مصــرف طیــور ب ب
شــد امــا ایــن ســرانه در ســال 2018 بــه ازای 
هــر نفــر 24.1 کیلوگــرم رســید و پیش بینــی 
ــه  ــادی ب ــال 2019 می ــه در س ــود ک می ش

24.3 کیلوگــرم بــه ازای هــر نفــر برســد.
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پروتکل بهداشتی ایران و اروپا برای واردات گوشت

معــاون بهداشــتی و پیشــگیری ســازمان دامپزشــکی 
گفــت: پروتــکل بهداشــتی بــا کشــورهای عضــو 
داریــم  ترکیــه  و  اروپا، نیوزیلند، اســترالیا  اتحادیــه 
ــه  ــاز ب ــورها نی ــن کش ــت از ای ــرای واردات گوش و ب
ــوارد  ــرای م ــه اج ــه ب ــزام دامپزشــک نیســت بلک اع

ــم. ــارت می کنی ــتی نظ ــکل بهداش پروت

علــی صفــر ماکنعلــی اعــام کــرد: روش نظــارت بــر 
ــت های  ــا و گوش ــودن دام ه ــتی ب ــامت و بهداش س
وارداتــی در کشــورهایی کــه از آنهــا واردات گوشــت 
داریــم تغییــر یافتــه اســت و در روش جدیــد تــاش 
بهداشــتی  پروتکل هــای  بــا  را  خودمــان  شــده 

ــم. ــت دهی ــده مطابق ــادر کنن ــورهای ص کش
معــاون بهداشــتی و پیشــگیری ســازمان دامپزشــکی 
کشــور در عیــن حــال تاکیــد کــرد کــه ایــن 
ــرای  ــای اج ــه ج ــت و ب ــر اس ــیار دقیق ت روش بس
بــر حســن اجــرا نظــارت می کنیــم؛  بــر اســاس 
ــادر  ــورهای ص ــا کش ــه ب ــتی ک ــای بهداش پروتکل ه
ــه مــوارد توافــق  ــم، دامپزشــکان آنهــا ب کننــده داری
ــن  ــه صحــت اجــرای ای ــا ب ــد و م رســیدگی می کنن

می کنیــم. نظــارت   پروتکل هــا 
ــه گفتــه صفــری پروتکل هــای بهداشــتی در حــال  ب
ــد،  ــا، نیوزیلن ــه اروپ ــورهای اتحادی ــا کش ــر ب حاض
اســترالیا و ترکیــه وجــود دارد و مــا کامــا مراقبــت 
می کنیــم کــه در زمــان واردات گوشــت از ایــن 
ــق  ــه تواف ــتی ک ــوارد بهداش ــه م ــا ب ــورها آنه کش

ــند. ــرده باش ــرا ک ــا اج ــم کام کرده ای
ــران  ــتی ای ــن دوس ــس انجم ــش رئی ــد روز پی چن
و برزیــل در گفت وگــو بــا فــارس گفــت: اعــزام 

دامپزشــکان و ناظــران شــرعی بــه کشــورهای صــادر 
ــا  ــوان ب ــادی دارد و می ت ــه زی ــده گوشــت هزین کنن
ــام  ــه تم ــورها هزین ــکان آن کش ــتفاده از دامپزش اس
شــده هــر کیلــو گوشــت را کاهــش داد تــا بــه قیمــت 

ــد. ــده برس ــرف کنن ــت مص ــه دس ــب تری ب مناس
نماینــده ولــی فقیــه در وزارت جهــاد کشــاورزی 
هــم در نشســت خبــری اعــام کــرد: قــرارداد داریــم 
کــه از دامپزشــکان کشــورهای صادرکننــده اســتفاده 
شــود و وزیــر جهــاد کشــاورزی ایــن را ابــاغ کــرده 
ــتی  ــکل بهداش ــه پروت ــورهایی ک ــه در کش ــت ک اس

ــا اســتفاده شــود. ــم از دامپزشــکان آنه داری
در  فقیــه  ولــی  نماینــده  تقــوی  حجت االســام 
در  گفــت:  همچنیــن  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
ــران  ــکان و ناظ ــه دامپزش ــل ب ــتارگاه های برزی کش
ــد  ــوان ویکن ــه عن ــی را ب ــه مبلغ ــر هفت ــرعی ه ش
)تعطیــات آخــر هفتــه( می دادنــد و پــول آن را روی 
ــه تازگــی  ــا ب ــا می کشــیدند و م ــی م گوشــت واردات
ابــاغ کردیــم کــه ایــن هزینه هــا قطــع شــود. 
هزینه هایــی کــه دامپزشــکان و ناظــران شــرعی 
دریافــت  خارجــی  کشــورهای  کشــتارگاه های  از 
ــه  ــود ک ــی ب ــق مأموریت ــر ح ــاوه ب ــد، ع می کردن

آنهــا از ایــران دریافــت می کردنــد.
ــرای  تقــوی گفــت: وزارت جهــاد هــر اقدامــی کــه ب
انجــام  باشــد  الزم  واردات  هزینه هــای  کاهــش 
ــتور  ــاد دس ــر جه ــور وزی ــن منظ ــد داد و بدی خواه
ــم  ــکل بهداشــتی داری ــا کشــورهایی کــه پروت داده ب

ــود. ــزام نش ــور اع ــک از کش دامپزش
ــگیری  ــتی و پیش ــاون بهداش ــان مع ــن می ــا در ای ام
ســازمان دامپزشــکی کشــور معتقــد اســت کــه 
ــه کشــورهای دیگــر  هزینه هــای دامپزشــکانی کــه ب
ــه  ــوده ک ــز ب ــدک و ناچی ــزام می شــدند بســیار ان اع
ــه  ــه گفت ــرد ب ــاد نمی ک ــه ای روی گوشــت ایج هزین
وی هزینــه روزانــه یــک دامپزشــک روزانــه 50 یــورو 
اســت کــه تــا 90 روز می توانــد ادامــه داشــته باشــد.

وی در عیــن حــال تاکیــد کــرد کــه واردات از برزیــل  
ــه  ــکان ب ــت و دامپزش ــل اس ــل روال قب ــاکان مث کم
عنــوان ناظــران بهداشــتی در ایــن کشــور حضــور دارند.
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ــتان  ــداران خوزس ــه مرغ ــس اتحادی رئی
ــی  ــچ خدمات ــت هی ــه دول ــان اینک بابی
ــویا  ــت: س ــد، گف ــداران نمیده ــه مرغ ب
و ذرت بــرای خــوراک طیــور بــا ارز 
 80 بایــد  امــا  میشــود  وارد  دولتــی 
درصــد آن را از واســطه هــا و دالالن در 

ــرد. ــداری ک ــازار خری ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــی، ب ــین زمان محمدحس
قیمــت گــذاری  نابســامان  وضعیــت 
ســال   4 در  داشــت:  اظهــار  مــرغ، 
گذشــته 5 هــزار واحــد از مرغداریهــای 
کشــور بــه علت ضــرر و زیان ورشکســته 

ــدند. ــارج ش ــد خ ــه تولی و از چرخ
ــرای  وی بابیــان اینکــه فریادهــای مــا ب
ــه  ــداران ب ــت مرغ ــه وضعی ــیدگی ب رس
ــفانه  ــس متأس ــید و هیچک ــی نرس جای
ــداران دوا نکــرد  ــای مرغ دردی از درده
ادامــه داد: ســویا و ذرت بــرای خــوراک 
ــا  ــی وارد میشــود ام ــا ارز دولت ــور ب طی
ــد 80 درصــد آن را از واســطه هــا و  بای

ــرد. ــداری ک ــازار خری دالالن در ب
ــتان  ــداران خوزس ــه مرغ ــس اتحادی رئی
ــی  ــویای واردات ــی س ــزود: قیمــت واقع اف
بایــد باقیمــت 2300 تــا 2400 تومــان به 

دســت مرغــدار برســد امــا مرغــداران ایــن 
خــوراک را باقیمتــی حــدود 4000 تومان 
از دالالن خریــداری میکننــد. ایــن دالالن 
از کجــا توانســتند نهــاده هــای موردنیــاز 
مرغــداران را تهیــه کننــد و چــه کســی به 

آنهــا ایــن نهــاده هــا را فروختــه اســت؟
ــد روز اســت  ــرد: چن ــح ک ــی تصری زمان
کــه مــرغ بــه قیمــت واقعــی خــود 
ــدار، اســتاندار و اداره  ــا فرمان رســیده ام
تعزیــرات مــا را گرفتــه کــه چــرا قیمــت 
ــز  ــا نی ــانه ه ــد؟ رس ــش داده ای را افزای
فقــط از پــرواز مــرغ میگوینــد امــا از مــا 

نمیپرســند کــه چــرا مــرغ پــرواز کــرد؟
نکــرد،  پــرواز  مــرغ  داد:  ادامــه  وی 
مدیــران آن را پــرواز دادنــد. مســئوالنی 
ــن موضــوع هســتند  ــا ای ــط ب ــه مرتب ک
آن را پــرواز دانــد چراکــه اگــر دان مــرغ 
ــند  ــا بفروش ــه م ــی ب ــورت دولت را بهص
ــه  ــداری را ب ــاز مرغ ــه دان موردنی و هم
او بدهنــد پــروازی در کار نخواهــد بــود.

ــتان  ــداران خوزس ــه مرغ ــس اتحادی رئی
بــه  ســال   4 ایــن  در  داد:  ادامــه 
نماینــدگان مجلــس، وزیــر جهــاد و 
ــه حــوزه کاری  ــوط ب ــی کــه مرب هرجای

شمشیر مسئوالن 
بر روی مرغداران

مرغــداران میشــد مراجعــه کردیــم امــا 
هیــچ کاری بــرای مرغــداران انجــام 
گاهــی  گذشــته  ســال   4 در  نشــد. 
ــان را  ــد خودم ــه تولی ــد ک ــش میآم پی
ــر  ــان زی ــا 2500 توم ــو ت ــر کیل در ه
قیمــت تمــام شــده عرضــه میکردیــم و 
هیچوقــت مســئولین نیامدنــد مشــکات 
ــده  ــی ش ــورت کارشناس ــه ص ــا را ب م

ــد. ــرف کنن ــی و برط بررس
زمانــی بابیــان اینکــه مســئوالن جرئــت 
ــه مــردم بگوینــد  ــه خــرج بدهنــد و ب ب
چــه بایــی بــر ســر مرغــداران آمــده و 
همــه آن چیــزی کــه قبــا به مرغــداران 
میدادنــد را چگونــه و بــا چــه اســتداللی 
ــال حاضــر  ــت: در ح ــد، گف قطــع کردن
ــوازم موردنیــاز خــود  مرغــداران همــه ل
ــت  ــد و دول ــورت آزاد میخرن ــه ص را ب
حمایتهــای پیشــین خــود از مرغــداران 

را بــه شــدت کاهــش داده اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دولــت 4 ســال 
ارز را تغییــر داد و قیمــت دان مــرغ 
ــر افزایــش یافتــه  ــه بیــش از ســه براب ب
ــا تغییــر یکبــاره  اســت، عنــوان کــرد: ب
ــد  ــای تولی ــه ه ــالجاری، هزین ارز در س
ــال  ــه س ــبت ب ــته نس ــاه گذش در 8 م
ــی از  ــر و برخ ــه براب ــا س ــته دو ت گذش
اقــام نیــز بیــش از 6 برابــر رشــد قیمت 
داشــتند و اینهــا بــر قیمــت تمــام شــده 

ــر مســتقیم میگــذارد. ــرغ تأثی م
ــتان  ــداران خوزس ــه مرغ ــس اتحادی رئی
باقیمتهــای  نمیتــوان  اینکــه  بابیــان 
ــا  ــرل و ی ــرغ را کنت ــد م ــتوری تولی دس
ــی  ــفانه دولت ــزود: متأس ــش داد، اف افزای
هــا بجــای حمایــت فقــط میگوینــد بایــد 
ــه  ــد. ب ــم بدهی ــا میگویی ــه م ــی ک قیمت
جــای اینکــه به مــا بگوینــد آنالیــز قیمت 
ــط  ــد فق ــه دهی ــام شــده خــود را ارائ تم
میگوینــد مجــاز بــه فــروش باقیمتــی که 

ــم هســتید. ــام میکنی ــا اع م
زمانــی تصریــح کــرد: مرغــداران در ســه 
ــود را  ــی خ ــه دارای ــته هم ــال گذش س

ازدســت داده و امــروز کــه پــس از چنــد 
ــت  ــه قیم ــرغ ب ــان م ــرر و زی ــال ض س
ــرغ  ــد م ــود برگشــته میگوین ــی خ واقع
ــرغ گــران نشــده بلکــه  گــران شــده؛ م
در حــال حاضــر بــه قیمــت واقعــی 

ــت. ــیده اس ــود رس خ
کــه ســبب  داد: کســانی  ادامــه  وی 
ــه  ــور ب ــی کش ــول مل ــش ارزش پ کاه
یــک ســوم قیمت ســال گذشــته شــدند 
ــی  ــه مرغداران ــند ن ــخگو باش ــد پاس بای
ــود را  ــوازم خ ــه ل ــت روز هم ــه باقیم ک

ــد. ــه میکنن تهی
عــده ای میخواهنــد بــا واردات مــرغ 
جیــب خــود و بچــه هایشــان را پــر 

ــد کنن
ــتان  ــداران خوزس ــه مرغ ــس اتحادی رئی
بابیــان اینکــه مــرغ تنهــا خــوراک 
پروتئینــی ارزان بــرای مــردم اســت، 
ــی  ــت واقع ــرغ باقیم ــروز م ــت: ام گف
ــف  ــراد ضعی ــود و اف ــه میش ــود عرض خ
ــن  ــرای تأمی ــد ب ــط میتوانن ــه فق جامع
ــود آن را  ــی خ ــاز پروتئین ــی از نی بخش
ــد  ــده ای میخواهن ــا ع ــد ام ــه کنن تهی
ــا  تولیــد آن را در داخــل نابــود کــرده ت
بتواننــد از راه واردات مــرغ جیــب هــای 
خــود و بچــه هــای خــود را پــر کننــد.
بــه  مســئوالن  کــرد:  تصریــح  وی 
جــای عمــل بــه ســخنان مقــام معظــم 
رهبــری و حمایــت از تولیــد هــرروز بــر 
ســر تولیــد میزننــد و در جهــت اهــداف 
دالالن در حــال فروپاشــی و از بیــن 

ــتند. ــردن آن هس ب
زمانــی در خصــوص قیمــت تمــام شــده 
مــرغ گفــت: آنالیــز نهایــی قیمــت مــرغ را 
بایــد کســی کــه کارشــناس هســت و بــه 
صــورت عملــی در کار حضــور دارد ارائــه 
دهــد. مســئوالن دولتــی روبــروی مرغــدار 
ایســتاده، شمشــیر میکشــند و میگوینــد 
قیمــت مــرغ بایــد نرخــی باشــد کــه مــا 
ــرغ در  ــد م ــن روش تولی ــا ای ــم؛ ب میگوی

کشــور بــه زودی نابــود میشــود.

0 منبع : فرهنگ جنوب 
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شــاید خبــر داشــته باشــید کــه اســتان 
ــات  ــا تصمیم ــت ب ــته اس ــان توانس زنج
ــرغ مصــرف  ــود قیمــت م مســئولین خ
ــه دارد و  ــان نگ ــده را 11500 توم کنن
ــی  ــی م ــار مل ــک افتخ ــورد را ی ــن م ای
دانــد. صــد البتــه کــه بــا افزایــش 
ــوان  ــز و کاهــش ت قیمــت گوشــت قرم
ــرف  ــازار مص ــد آن ب ــرای خری ــی ب مال
ــد و  ــدا میکن ــش پی ــرغ افزای گوشــت م
صــف هــای طوالنــی کــه دیگــر تــوان و 
ــرای  تحمــل ســاعتها ایســتادن مــردم ب
دریافــت یــک کیلــو گوشــت قرمــز 
ــا و  ــگاه ه ــمت فروش ــه س ــد ب را ندارن
ــرغ  ــت م ــنده گوش ــای فروش ــازه ه مغ

ــد. ــی رون م
صحنــه ایســتادن مــردم بــرای دریافــت 
گوشــت قرمــز بــرای مســئولین زنجــان 
و ســایر اســتان هــا و تمــام مــردم ایــران 
ناراحــت کننــده بــود و حتــی در بعضــی 
از برنامــه هــای عربــی نیــز آن را بســیار 
ناپســند تحلیــل کردنــد و آن هــم باعــث 
شــد تــا اقــدام بــه واردات گوشــت قرمــز 

و دام زنــده بنماییــم.
امــا مــا جــزو 10 تولیدکننــده برتــر 
ــتیم  ــان هس ــرغ جه ــت م ــد گوش تولی
و تــوان تولیــدی باالیــی داریــم یــا 
داشــتیم و ادعــای صــادرات گوشــت 
ــرون  ــا بی ــن م ــه از ذه ــرغ در منطق م
نمــی رود و واردات گوشــت مــرغ بــرای 
ــه  ــی ک ــد کنندگان ــران و تولی کشــور ای
ــازار  ــا اندکــی توجــه مــی توانســتند ب ب
منطقــه را در دســت داشــته باشــند 
اســت  کوبنــده  و  ســنگین  بســیار 
هرچنــد آقــای مهنــدس حجتــی - 
ــالهای  ــاورزی - در س ــاد کش ــر جه وزی
ــداران  ــت مرغ ــال درخواس ــل در قب قب
ــد  ــتر فرمودن ــه بیش ــی توج ــرای اندک ب
کــه : »اگــر کار شــما ســود نــدارد تولیــد 
نکنیــد مــا گوشــت مــرغ وارد میکنیــم« 
ــه  ــه چ ــروز ب ــه ام ــل از اینک ــا غاف ام
ــروج  ــم و خ ــاده ای ــم افت ــه کن ــم چ کن
ارز از کشــور بــرای مــا هــزاران داســتان 
ــی ای  ــت ول ــرده اس ــاد ک ــر را ایج دیگ
کاش در آن روزهــا بــه جــای ســینه 
ســپر کــردن در مقابــل تولیــد کننــده و 
تهدیــد آن بــه واردات محصولــی کــه در 
ــد در کشــور اســت و انجــام  حــال تولی
ــه  ــنگین واردات، هزین ــای س ــه ه هزین
ــی  ــی و داخل ــت مل ــرج حمای آن را خ

می کردیــم.
بــه هــر حــال مســئولین زنجــان همــان 
شــربتی را بــه خــورد صنعــت مرغــداری 
ــان  ــد کــه شــاید درم اســتان مــی دهن
آن  حاصــل  امــا  باشــد  موقــت  آن 
ــه  ــت ک ــت ای اس ــدن درخ ــک ش خش
شــاید ســال آینــده حتــی یــک شــاخه 
یــک  از  بــرون  حــل  راه  بتوانــد  آن 

ــد. ــران باش بح
در ایــن چنــد روز مســئولین اســتان 
زنجــان مامــوران خــود را موظــف نموده 
ــتان  ــاز اس ــن نی ــه 61 ت ــه روزان ــد ک ان
ــرای  ــده ب ــرغ زن ــد م ــا قیمــت خری را ب
هــر کیلــو 8000 تومــان از مرغــدار 
تهیــه نماینــد و آنــرا کشــتار کــرده 
ــت  ــه دس ــان ب ــت 11500 توم ــا قیم ب
مصــرف کننــده نهایــی برســانند تــا 
ــای  ــا شــاهد صــف ه ــن روزه ــاید ای ش
ــت  ــد گوش ــرای خری ــردم ب ــی م طوالن
ــت  ــی اس ــه کس ــا چ ــند ام ــرغ نباش م
ــن روزهــا تولیــد گوشــت  ــد ای کــه ندان
ــرای  ــان ب ــزار توم ــش از 10 ه ــرغ بی م
هــر کیلــو گوشــت مــرغ هزینــه خواهــد 

ــت ؟ داش
هــای  ماشــین  زنجــان  مســئولین 
ــه تهــران  ــده ب درحــال ارســال مــرغ زن
ــل  ــا توص ــتان ها را ب ــایر شهرس ــا س و ی
ــوده و آن  ــط نم ــی ضب ــچ قانون ــه هی ب
ــی  ــتارگاه م ــک کش ــه ی ــتقیما ب را مس

فرســتند و آن را کشــتار می کننــد و 
کیلویــی 8000 تومــان بــه مرغــدار 
ــل 61  ــس از تکمی ــرده و پ پرداخــت ک
ــی  ــتان، مابق ــه اس ــت روزان ــن ظرفی ت

ــداران  ــه مرغ ــا را ب ــرغ ه ــت م گوش
ــدار  ــود مرغ ــد و خ ــی دهن ــودت م ع
ــه  ــود را ب ــده خ ــتار ش ــرغ کش ــد م بای
ــال  ــر ارس ــای دیگ ــر ج ــا ه ــران ی ته

ــد. نمای
حــال خــود ایــن تغییــر 3500 تومانــی 
ــت  ــا دس ــتارگاه ت ــو از کش ــر کیل در ه
ســواالت  جــای  کننــده  مصــرف 
بســیار زیــادی را دارد امــا آیــا ایــن 
کار شــرعا صحیــح میباشــد؟ مــال و 
جنــس شــخصی را در حالــی کــه اهــل 
ــوده  ــط نم ــه ضب ــورت نگرفت کاری ص
ــد  ــت دارن ــه دوس ــی ک ــر قیمت ــا ه و ب
محاســبه مــی نماینــد و آن را بــه فروش 
ــال  ــب م ــت صاح ــا رضای ــانند آی میرس
ــه آن را  ــی ک ــا کس ــده؟ آی ــب ش کس
ــی  ــال صحیح ــورد م ــا می خ ــرد ی میخ

را بدســت آورده اســت؟
ــت  ــی آن اس ــه اصل ــث و نتیج ــا بح ام
ــود  ــار خ ــروز ب ــه ام ــداری ک ــه مرغ ک
ــار  ــا دچ ــد و قطع ــی ده ــت م را از دس
ــران می شــود  ــل جب ــان غیرقاب ــک زی ی
و نتیجــه ســرمایه گــذاری خــود را 
ــی  ــه توان ــا چ ــد، ب ــی بین ــه م بربادرفت
ــه تولیــد  مجــددا در دوره بعــد اقــدام ب
ای  ســرمایه  چــه  بــا  ؟  می نماینــد 
اعتبــار خریــد جوجــه و دان و داروی 
ــه  ــت ب ــت داده اس ــه از دس ــود را ک خ
ــددا  ــد مج ــی توان ــی آورد م ــت م دس
اقــدام بــه جوجــه ریــزی نمایــد؟ همــه 
بایــد تــوان عــدم مدیریــت اســتان 
ــر از  ــه غی ــد ب ــت کنن ــان را پرداخ زنج
ــزه  ــا انگی ــتان ؟ آی ــود مســئولین اس خ
حضــور در بــازاری کــه در یــک لحظــه 
ــتی،  ــود نیس ــار خ ــس و ب ــب جن صاح
امنیــت و تولیــد ملــی اســت کــه رهبــر 
ــه نمــوده اســت ؟ ــه آن توصی کشــور ب

بــه  زنجانــی  امــروز  کننــده  تولیــد 
از  خودمــان  دســت  بــه  و  ســادگی 
زنجیــره تولیــد حــذف میگــردد و تولیــد 
ــش از  ــکلی بی ــا مش ــد ب ــرای دوره بع ب
مشــکات امــروز روبــرو می شــود و 
در دوره بعــد حتــی یــک مرغــداری 
در زنجــان وجــود نخواهــد داشــت کــه 
ــرغ آن را  ــروج م ــوی خ ــئولین جل مس
ــا  ــان ب ــداری زنج ــاً مرغ ــد و قطع بگیرن
ــد  ــقوط خواه ــه زودی س ــن روش ب ای
ــده و  ــد کنن ــتان تولی ــن اس ــرد و ای ک
صــادر کننــده گوشــت مــرغ بــه علــت و 
بهانــه کــم شــدن صــف هــای خریــدار 
ــد  ــن چنــد روز، بای گوشــت مــرغ در ای
بــه زودی بــرای تهیــه یــک کیلــو 
گوشــت مــرغ منتظــر رســیدن ماشــین 
هــای ارســالی از اســتان هــای دیگــری 
باشــد کــه مدیــران و مســئوالن آن 

بــا اندیشــه ای بهتــر و دور اندیشــی 
دلســوزانه و بــا اهمیــت دادن بــه منافــع 
ــه روزهــا  تولیدکننــده اســتانی خــود، ب
ــد و  ــر کرده ان ــدی فک ــای بع و دوره ه
ــداران  ــر مرغ ــر س ــی را ب ــاک ویران خ

ــد ــود نریختن ــتان خ اس
ــئوالن  ــران و مس ــا مدی ــتی آی ــه راس ب
ســایر اســتان ها نمــی توانســتند بــه زور 
و بــا هر روشــی مــرغ تولیــدی مرغداران 
را در اســتان خــود نگــه دارنــد تــا قیمت 
پاییــن تریــن حــد ممکــن  بــه  آن 
ــه  ــح ب ــت صحی ــا مدیری ــا آی برســد؟ ام
ــواه  ــت دلخ ــر قیم ــا ه ــدن و ب زور خری
شــخص خریــدن اســت؟ آیــا ایــن یــک 
ــا  ــت؟ آی ــده اس ــد کنن ــت از تولی حمای
ــا  ــت ؟ آی ــی اس ــک دور اندیش ــن ی ای
اگــر واقعــا بــه فکــر مــردم اســتان خــود 
ــرده  ــن موضــوع فکــر ک ــه ای هســتند ب
ــرغ داری  ــه م ــد ک ــه در دوره بع ــد ک ان
در اســتان وجــود نــدارد چگونــه مــردم 

ــرد ؟ ــد ک ــع خواهن خــود را قان
ــه  ــا ب ــتان ه ــئولین اس ــام مس ــر تم اگ
گونــه اشــتباهی کــه مســئولین زنجــان 
ــد  ــی کردن ــل م ــد عم ــی کنن ــر م فک
ــداری  ــچ مرغ ــا هی ــروز م ــا ام ــاً ت قطع
را نداشــته ایــم کــه بتوانــد گوشــت 
ــای  ــه ج ــروز ب ــد و ام ــد کن ــرغ تولی م
ــور  ــرغ مجب ــت م ــی گوش واردات اندک
بــه واردات عظیمــی از بــار گوشــت 
مــرغ از سراســر کشــور و حتــی سراســر 
ــک  ــه ی ــا را ب ــم و م ــوده ای ــان ب جه
ــه  ــته ب ــی و وابس ــده واقع ــرف کنن مص
ــورهای دور  ــایه و کش ــورهای همس کش

می کــرد. تبدیــل 
 اگــر امــروز ایــران در یــک دوره ای قرار 
ــران  ــن بح ــد ای ــه بای ــت ک ــه اس گرفت
و  مقاومتــی  اقتصــادی  بــا  را  خــود 
مقاومتــی اقتصــادی بگذرانــد، آیــا نبایــد 
مدیریــت اصولــی و دور اندیشــانه خــود 
ــت  ــد مدیری ــا نبای ــد؟ آی ــت کن را تقوی
صحیحــی بــر عملکــرد و تصمیمــات 

ــد؟  ــته باش ــود داش ــی خ احساس
داخــل  در  تولیدکننــده  هــر چقــدر 
ایــران بیشــتر حمایــت شــود، وابســتگی 
ــد  ــر خواه ــه ســایر کشــورها کمت ــا ب م
ــا  شــد و ایــن آن چیــزی نیســت کــه ب
یــک مــاه و یــا دو مــاه بــه دســت بیایــد 
ــده  ــد کنن ــال از تولی ــالیان س ــد س بای
ــال  ــن س ــا در چندی ــود ت ــت ش حمای
آینــده حداقــل در امــورد تغذیــه ای 
ــته  ــرق وابس ــرب و ش ــه غ ــورمان ب کش

ــیم نباش
لطفــاً مســئولین اســتان زنجــان بــا 
ــتورالعملی  ــن دس ــرای چنی ــف اج توق
ســریع از ایجــاد یــک فاجعــه بــزرگ در 

ــد. ــری نماین ــان جلوگی ــتان زنج اس

5 ماهنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 77   اسفند 1397

با ادامه سیاست های غلط کنترل قیمت در استان زنجان رخ خواهد داد؛

مرغداری زنجان سقوط خواهد کرد
علی حسینی ) مدیر مسئول(

سرمایه گذاری 160میلیارد ریالی درمجتمع مرغ الین بابل

ــرمایه  ــدران از س ــاورزی مازن ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
گــذاری 160 میلیــارد ریالــی در مجتمــع مــرغ الیــن بابــل 
ــار در الیجــه بودجــه  ــن اعتب ــن ای ــر داد و گفــت: تامی خب

ــده شــده اســت. ســال 98 دی
ــا ورود  ــال 69 ب ــن(از س ــران )آری ــن ای ــرغ الی ــع م مجتم
ــزار و 137  ــک ه ــدی در ی ــرو هلن ــژاد هایب ــه از ن ــک گل ی
ــدران( راه  ــور )مازن ــمال کش ــی ش ــی جنگل ــار از اراض هکت
انــدازی شــده اســت و همچنــان مــرغ هــای الیــن، اجــداد و 
مــادر گوشــتی و تخمگــذار کشــور در ایــن مرکــز نگهــداری 

و تامیــن مــی شــود.
کارخانــه تولیــد کننــده مــرغ الیــن) مــرغ مــادر( یکــی از 
بزرگتریــن تولیــد کننــده مــرغ مــادر در کشــور اســت و در 
20 کیلومتــری جنــوب شــرقی بخــش بابلکنــار شهرســتان 

بابــل واقــع شــده اســت .
هــم اکنــون عــاوه بــر مجتمــع مــرغ الیــن بابلکنــار، پنــج 
ــزار و  ــادر ، 2 ه ــرغ م ــد م ــداد، 184 واح ــرغ اج ــد م واح
100 واحــد مــرغ گوشــتی، 35 واحــد مــرغ تخمگــذار ، 37 
واحــد کارخانــه جوجــه کشــی ، 44 کارخانــه تولیــد دان و 

17 کشــتارگاه صنعتــی طیــور در مازنــدران فعــال اســت.
ســرانه مصــرف گوشــت مــرغ در ایــران ســاالنه 24 کیلوگرم 
و در جهــان 12 کیلوگــرم اســت و ایــن نشــان مــی دهــد 
ــا نقــش مهمــی  ــور در کشــور م ــرورش طی کــه صنعــت پ
ــت  ــن گوش ــی جایگزی ــه عبارت ــه دارد و ب ــه جامع در تغذی
قرمــز، ماهــی و بعضــی دیگــر از پروتئیــن هــای مــورد نیــاز 

مصــرف کننــدگان اســت.
بازدیــد و  از  عزیــزاهلل شــهیدی فــر روز شــنبه پــس 
برگــزاری نشســت بررســی مجتمــع مــرغ الیــن در گفــت و 
گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: بــا هماهنگــی وزارت جهــاد 
ــده  ــل کنن ــه تکمی ــل ک ــن باب ــرغ الی ــرای م ــاورزی ب کش
چرخــه طیــور کشــور اســت، ســرمایه گــذاری 160میلیــارد 
ریالــی در الیحــه بودجــه ســال آینــده پیــش بینــی شــد.
ــل جــزء پنــج چرخــه  ــن باب ــان اینکــه مــرغ الی ــا بی وی ب
ــود  ــا وج ــور دنی ــج کش ــه در پن ــت ک ــور اس ــل طی کام
ــا توجــه بــه ایــن مجتمــع مســتقر در  دارد،گفــت: ایــران ب
ــا از  ــور بریتانی ــود را از کش ــتگی خ ــد وابس ــی توان ــل م باب

ــرد. ــن بب بی
ــه  ــابق و ب ــتانداران س ــه اس ــه ک ــن نکت ــح ای ــا توضی وی ب
ــای حســین  ــدران آق ــد مازن ــی و جدی ــتاندار بوم ــژه اس وی

ــرای حــل مشــکات ماشــین  ــر جــدی ب ــز پیگی زادگان نی
ــه داد:  ــن مجتمــع اســت، ادام آالت فرســوده و قدیمــی ای
بــا توجــه بــه مشــکات تحریمــی، امــروز همــه مســئوالن 
ارشــد کشــور بــه اهمیــت ســرمایه گــذاری در ایــن مجتمــع 

پــی بــرده انــد.
بــه گفتــه وی، ایــن ســرمایه گــذاری بــرای تعویــض 
ــاری  ــد وتج ــردن تولی ــی ک ــش و رقابت ــین االت، افزای ماش

ــرد. ــی گی ــورت م ــازی ص س
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی مازنــدران بــا بیــان اینکــه 
ــس،  ــه انگلی ــوط ب ــن راس مرب ــژاد الی ــر ن ــال حاض در ح
هوبــارد مربــوط بــه فرانســه و کاپ نــژاد الیــن مــرغ امریکایی 
اســت، گفــت: ایــن نــژاد هــا ســاالنه بخــش عمــده جوجــه 

ــران را تشــکیل مــی دهــد. واحدهــای تولیــدی ای
شــهیدی فــر بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه بــرای حمایــت 
از الیــن مــرغ ایــران )آریــن( بایــد ســهم مشــخصی بــرای 
واردات هــر نــژاد در نظــر بگیریــم تــا جوجــه الیــن ایرانــی 
ــد،  ــدا کن ــور ســهم بیشــتری پی ــازار صنعــت طی ــز در ب نی
گفــت: نــژاد الیــن ایرانی)آریــن( بــرای پــرورش در اســتان 
هــای گلســتان، قزویــن، گیــان، مازنــدران، تهــران، 

ســمنان و خوزســتان بســیار مناســب اســت.
ــزار  ــش از 180 ه ــاالنه بی ــد س ــا تولی ــدران ب ــتان مازن اس
ــاز کشــور را  ــورد نی ــرغ م ــرغ 11درصــد گوشــت م ــن م ت

ــد ــی کن ــن م تامی

0 منبع : ایرنا 

افزایش تقاضا بر نوسان قیمت تخم مرغ در بازار دامن زد

ــد  ــرای خری ــاد تقاضــا ب ــور ازدی ــی پ نب
ــرای  ــا ب ــوی قنادی ه ــرغ از س ــم م تخ
ــل  ــد را دلی ــب عی ــیرینی ش ــه ش تهی
اصلــی افزایــش 200 تومانــی نــرخ تخــم 

ــرد. ــام ک ــازار اع ــرغ در ب م
ناصــر نبــی پــور رئیــس هیئــت مدیــره 
اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار اســتان 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــران در گف ته
ــروه  ــاورزی گ ــارت و کش ــت، تج صنع
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــادی باش اقتص
ــم  ــازار تخ ــوالت ب ــن تح ــاره آخری درب
ــر  ــرخ ه ــروز ن ــرد: ام ــار ک ــرغ اظه م
کیلــو تخــم مــرغ درب مرغــداری 6 
هــزار و 600 تــا 6 هــزار و 700 تومــان 
ــر  ــای اخی ــه روز ه ــه نســبت ب ــوده ک ب
ــته  ــش داش ــان افزای ــدود 200 توم ح

ــت. اس
ــم  ــد تخ ــرای خری ــا ب ــاد تقاض وی ازدی
مــرغ از ســوی قنــادی هــا بــرای تهیــه 
ــی  ــل اصل ــد را دلی ــب عی ــیرینی ش ش

افزایــش 200 تومانــی نــرخ تخــم مــرغ 
ــرد. ــام ک ــازار اع در ب

نبــی پــور ادامــه داد: بــا توجــه بــه 
کاهــش تقاضــا بــرای خریــد تخــم مــرغ 
ــش  ــد افزای ــه بع ــاه ب ــفند م از 20 اس
مجــددی را بــرای قیمــت تخــم مــرغ در 

ــتیم. ــور نیس ــازار متص ب
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه 
اینکــه قیمــت کنونــی تخــم مــرغ درب 
ــان  ــزار توم ــک ه ــل ی ــداری حداق مرغ
ــد  ــده تولی ــام ش ــت تم ــر از قیم کمت
ــد  ــتمرار رون ــا اس ــرد: ب ــان ک اســت، بی
ــازار،  ــرغ در ب ــم م ــت تخ ــی قیم کنون
ــای  ــرغ ه ــه م ــد ک ــداران ناگریزن مرغ
ــد  ــا کنن ــتارگاه ه ــه کش ــود را روان خ
چــرا کــه در تامیــن نهــاده هــای دامــی 
بــا مشــکات متعــددی روبــرو هســتند.
ــای  ــاده ه ــه نه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دامــی در بــازار 2 نرخــی اســت، افــزود: 
ــو ذرت  ــر کیل ــوب ه ــرخ مص ــه ن اگرچ

ــویا 2  ــه س ــزار و 350 و کنجال ــک ه ی
هــزار و 450 تومــان اســت، امــا کنجالــه 
ــان و ذرت  ــزار توم ــرخ 4 ه ــا ن ــویا ب س
یــک هــزار و 600 تــا یــک هــزار و 700 
تومــان دیگــر در بــازار پیــدا نمــی شــود.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــان  ــوب زم ــرخ مص ــا ن ــاده ب ــن نه تامی
زیــادی مــی بــرد، بیــان کــرد: بــا وجــود 
واریــز پــول مشــخص نیســت کــه نهــاده 
هــا چــه زمانــی بــه دســت تولیدکننــده 
برســد، چــرا کــه در برخــی مواقــع یــک 
ــل نهــاده هــا طــول  ــا ســه مــاه تحوی ت

مــی کشــد.
نبــی پــور ادامــه داد: بــا توجــه بــه 
نوســان نــرخ نهــاده هــای دامــی و 
ــکان  ــد ام ــای تولی ــه ه ــش هزین افزای
پیــش بینــی قیمــت حتــی بــرای یــک 
ــدارد. ــود ن ــداران وج ــوی مرغ روز از س
ــرغ  ــه م ــره اتحادی ــت مدی ــس هیئ رئی
تولیــد  تهــران  اســتان  تخــم گــذار 
ــزار و 800  ــرغ را 2 ه ــم م ــه تخ روزان
ــه  ــا توج ــت: ب ــرد و گف ــام ک ــن اع ت
ــازاد  ــا م ــل ب ــد، حداق ــش تولی ــه افزای ب
ــرغ  ــم م ــی تخ ــزار تن ــا 200 ه 100 ت
در ســال روبــرو هســتیم کــه بــه همیــن 
ــع ممنوعیــت صــادرات یــک  خاطــر رف

ــی رود. ــمار م ــه ش ــرورت ب ض
وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
پیگیــری هــا بــرای آزاد شــدن صــادرات 
تخــم مــرغ بــه نتیجــه نرســیده اســت، 
ــه در  ــه آنک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک تصری
هســتیم،  نــوروز  تعطیــات  آســتانه 
بنابرایــن بــا عــدم صــادرات تخــم مــرغ 
احتمــال کاهــش مجــدد قیمــت در 

ــود دارد. ــی وج ــای آت ــه ه هفت

0 منبع : باشگاه خبر نگاران جوان 
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واکنش وزیر اسبق جهاد به افزایش قیمت گوشت

ــر  ــادی کوث ــازمان اقتص ــل س مدیرعام
افــزود: در حــال حاضــر امنیــت غذایــی 
در کشــور تثبیــت شــده اســت و دولــت 
واحد هــای  از  بــا حمایــت  می توانــد 
تولیــد جوجــه یکــروزه و فراهــم کــردن 
دان و خــوراک مــرغ تولیــد مــرغ و 
تخم مــرغ را در کشــور کنتــرل کنــد 
و اجــازه افزایــش قیمــت بــا فراهــم 

کــردن نهاده هــا را ندهــد. 
محمدرضــا اســکندری امروز در حاشــیه 
افتتــاح بزرگتریــن مزرعــه تولیــد مــرغ 
ــان  ــلطانیه زنج ــذار در س ــادر تخم گ م
در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه 
ــت  ــازار گوش ــر ب ــکات اخی ــه مش اینک
از چــه می دانیــد،  ناشــی  را  و مــرغ 
گفــت: در مســئله تولیــد مــرغ دو نهــاده 
جوجــه یکــروزه و دان مــرغ بــه عنــوان 
عوامــل اصلــی تعیین کننــده قیمــت 
تمــام شــده گوشــت مــرغ اســت کــه بــه 
راحتــی قابــل کنتــرل و نظــارت اســت.

ــور  ــاز کش ــه نی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــه تولیــد ســاالنه دو میلیــون تــن 
ــون  ــک میلی ــدود ی ــرغ و ح ــت م گوش
تــن گوشــت قرمــز اســت، گفــت: ایــن 
نیــاز بــه راحتــی در داخــل کشــور 
قابــل تأمیــن اســت و حتــی می توانیــم 
ــن مــرغ مــازاد  ســاالنه یــک میلیــون ت
تولیــدی را بــه کشــور های همســایه 

ــم. ــادر کنی ص
ــر  ــادی کوث ــازمان اقتص ــل س مدیرعام
افــزود: در حــال حاضــر امنیــت غذایــی 
در کشــور تثبیــت شــده اســت و دولــت 
واحد هــای  از  بــا حمایــت  می توانــد 
تولیــد جوجــه یکــروزه و فراهــم کــردن 

دان و خــوراک مــرغ تولیــد مــرغ و 
تخم مــرغ را در کشــور کنتــرل کنــد 
و اجــازه افزایــش قیمــت بــا فراهــم 

کــردن نهاده هــا را ندهــد.
ــرغ  اســکندری گفــت: بخشــی از دان م
در داخــل تولیــد و قســمتی هــم از 
طریــق واردات تأمیــن می شــود کــه 
بــرای واردات آن ارز بــه قیمــت دولتــی 
داده می شــود کــه مصرف کننــده آن 
ــذار  ــتی و تخم گ ــداران گوش ــم مرغ ه
هســتند  صنعتــی  دامــداران  و 
همچنیــن  اســت.  مشــخص  کــه 
ــراد  ــد دام اف ــاده تولی ــدگان نه واردکنن
مشــخصی هســتند کــه بــه راحتــی 
ــا  ــت و هرج ــد اس ــرل و رص ــل کنت قاب
نظــارت و کنتــرل روی توزیــع نهاده هــا 
ــود و در  ــاد می ش ــکل ایج ــد، مش نباش
نهایــت بــرای مــردم بــه شــکل افزایــش 
یــا گوشــت ظاهــر  و  مــرغ  قیمــت 

. می شــود
ــی  ــق توافق ــهد طب ــزود: در مش وی اف
ــاد کشــاورزی انجــام شــد،  ــا جه ــه ب ک
ــادر  ــرغ م ــد م ــد واح ــت تولی از ظرفی
ــای  ــه جوجه ه ــاد اســتفاده شــد ک دیزب
واحد هــای  اختیــار  در  مــادر  مــرغ 
تولیدکننــده بــه قیمــت هــر قطعــه 
2400 تومــان قــرار داده شــد و خــوراک 
مــرغ هــم بــه قیمــت دولتــی بــه آن هــا 
اختصــاص یافــت، بــه شــرط اینکــه 
گوشــت مــرغ توســط ایــن واحد هــا 
بــرای مصرف کننــده کیلویــی 9800 
تومــان در اختیــار مــردم قــرار داده 
ــی در  ــه راحت ــرح ب ــن ط ــود و همی ش
ــا کمــک  ــت ب ــرف دول کل کشــور از ط

شــرکت پشــتیبانی امــور دام و همــکاری 
دامــداران  و  مرغــداران  اتحادیه هــای 
ــت  ــه قیم ــت، در نتیج ــرا اس ــل اج قاب
ــت. ــرل اس ــل کنت ــرغ قاب ــت و م گوش

اســکندری گفــت: وقتــی کنترلی بــر روی 
نهــاده نباشــد، مرغــدار جوجــه یکــروزه را 
بــه جــای اینکــه بــه قیمــت 2400 تومان 
خریــداری کنــد بــه قیمــت 4 هــزار 
تومــان تهیــه می کنــد در نتیجــه هزینــه 

ــد. ــش می یاب ــد افزای تولی
وی بــا تأکیــد براینکــه مرغــدار و دامــدار 
نمی توانــد  و  اســت  تولیــد  مســئول 
ــت  ــت: دول ــد، گف ــرل کن ــازار را کنت ب
 4200 ارز  کنتــرل  طریــق  از  بایــد 
تومانــی و خــوراک دام نظــارت کنــد تــا 
گوشــت مــرغ بــه قیمــت 9800 تومــان 

ــد. ــردم برس ــت م ــه دس ب
اســکندری افــزود: در زیــر مجموعــه 
ســازمان اقتصــادی کوثــر هــر دوره 
ــرغ و  ــه م ــون قطع ــزی 2 میلی جوجه ری
هــر ســال پنــج دوره و در مجمــوع 10 
ــتی  ــادر گوش ــرغ م ــه م ــون جوج میلی
ــکاری 35  ــا هم ــه ب ــود ک ــد می ش تولی
تــا 40 مرغــداری بخــش خصوصــی 
مــرغ درجــه یــک بــا برنــد مکتــوس در 
ــع  ــدگان توزی ــن مصرف کنن ــهد بی مش

می شــود.
ــه قیمــت  ــش بی روی ــورد افزای وی در م
گوشــت قرمــز گفــت: اینکــه بیــان 
عامــل  زنــده  دام  قاچــاق  می شــود، 
گرانــی گوشــت اســت، صحیــح نیســت، 
ــوده  ــه ب ــده همیش ــاق دام زن ــرا قاچ زی
خــروج  جلــوی  گفــت:  نمی تــوان  و 
ــم  ــل بگیری ــور کام ــه ط ــده را ب دام زن

و همیشــه یــک مقــدار قاچــاق دام 
می گیــرد. صــورت 

ــد  ــاورزی تأکی ــاد کش ــبق جه ــر اس وزی
ــد  ــون واح ــور 100 میلی ــرد: در کش ک
 46 حــدود  کــه  دارد  وجــود  دامــی 
ــز و  ــه ب ــفند و بقی ــون رأس گوس میلی
ــی  ــت دام ــتند و جمعی ــتر هس گاو و ش
ــه نســبت جمعیــت انســانی در  ــران ب ای
ــت و  ــت اس ــا هش ــت ی ــه هف ــا رتب دنی
نیــاز کشــور ســاالنه یــک میلیــون تــن 
گوشــت قرمــز اســت کــه از دام ســبک 

و ســنگین تأمیــن می شــود.
اســکندری بــا بیــان اینکــه پنــج ســال از 
ــی  ــاد مقاومت ــت های اقتص ــاغ سیاس اب
ــور  ــت دام کش ــت: ظرفی ــذرد، گف می گ
قــادر اســت نیــاز گوشــت قرمــز کشــور 
را تأمیــن کنــد، امــا متأســفانه برخــاف 
ــش  ــی در ش ــاد مقاومت ــت اقتص سیاس
ســال گذشــته، توجهــی بــه تولیــد 
ــی نشــده و کار ارتقــای بهــره وری  داخل
ــب  ــش ضری ــر روی دام ســبک و افزای ب
تولیــد دام ســنگین و ســبک انجــام 

نشــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه حضــور خــود در 
زنجــان گفــت: در ایــن شــهر یــک 
گوســفند  نــژاد  توانســته  کارآفریــن 
ــژاد گوســفند خارجــی  ــا ن افشــاری را ب
افزایــش  بــر  عــاوه  و  داده  تاقــی 
ــه  ضریــب تبدیــل ایــن گوســفند ها را ب
چندقلــوزا تبدیــل کنــد و در کل کشــور 
ضریــب  ارتقــای  بــا  می تــوان  نیــز 
تبدیــل بخشــی از نیــاز گوشــتی کشــور 

را از بهــره وری تأمیــن کــرد.
وزیــر اســبق جهــاد کشــاورزی بــا بیــان 

اینکــه ســاالنه نیــاز بــه واردات گوشــت 
ــت،  ــن اس ــزار ت ــا 140 ه ــن 130 ت بی
گفــت: امســال 140 هــزار تــن گوشــت 
قرمــز و دام زنــده وارد شــده کــه حــدود 
وارد  زنــده  دام  رأس  میلیــون  هفــت 
ــک  ــوع ی ــر در مجم ــت و اگ ــده اس ش
میلیــون گوســفند هــم از کشــور قاچــاق 
شــده باشــد 20 هــزار تــن گوشــت 
ــا می شــود  ــه ادع ــس چگون ــود، پ می ش
قاچــاق گوســفند عامــل افزایــش قیمــت 

گوشــت اســت.
ــن  ــر ای ــکار دیگ ــزود: راه ــکندری اف اس
اســت کــه گاو هــای بومــی، دورگ و 
اصیــل بایــد ارتقــای ضریــب پیــدا 
کننــد و اگــر گله هــای گاو دورگ از 
طریــق ارتقــای ضریــب تبدیــل اصــاح 
بــه  کشــور  نیــاز  می تــوان  شــوند 
ــی  ــت کنون ــا ظرفی ــز را ب ــت قرم گوش
ــل  ــال حداق ــا ظــرف ســه س دامداری ه
ــد  ــز جدی ــت قرم ــن گوش ــزار ت 180 ه
ــد  ــه تولی ــره را اضاف ــن ک ــزار ت و 90 ه
ــی کــه هم اکنــون ســاالنه  کــرد. در حال
وارد  خوراکــی  کــره  تــن  هــزار   45

می شــود.
ــان  ــتفاده از کارشناس ــا اس ــت: ب وی گف
تبدیــل  ضریــب  می تــوان  داخلــی 
گاو  و  شــیری  هل اشــتاین  گاو هــای 
ســمینتال شــیری و گوشــتی را افزایــش 

ــای  ــق ارتق ــور را از طری ــاز کش داد و نی
ــرد. ــن ک ــره وری تأمی به

ــزود:  ــاورزی اف ــاد کش ــبق جه ــر اس وزی
اگــر دولــت نظــارت می کــرد، چــرا 
ــد  ــرک بمان ــده در گم ــت وارد ش گوش
ــد  ــازار عرضــه نشــود بای ــه ب و ســریع ب
ــردن و  ــز کار ک ــه ای ج ــم، وظیف بدانی

ــم. ــردم نداری ــه م ــردن ب ــت ک خدم
تجربــه  بــه  اشــاره  بــا  اســکندری 
مدیریتــی خــود در ســال 86 گفــت: 
ــردم  ــرس م ــل ت ــه دلی در آن ســال ها ب
ــم  ــرغ ک ــد م ــزا خری ــاری آنفلون از بیم
ــتیبانی  ــرکت پش ــه ش ــود و ب ــده ب ش
امــور دام اعــام کــردم، مرغــدار گناهــی 
ــام  ــد گوشــت انج ــه تولی ــدارد و هرچ ن
دولــت خریــداری  توســط  بایــد  داد 
ــام  ــه اع ــی ک ــا جای ــود ت ــره ش و ذخی
دیگــر  کشــور  ســردخانه های  شــد 
ــم  ــم گفت ــاز ه ــا ب ــدارد، ام ــت ن ظرفی
حتــی اگــر مجبــور شــوید گوشــت مــرغ 
را از مرغــدار خریــداری کنیــد و بــه 
دریــا بریزیــد، امــا اجــازه ندهیــد تولیــد 

ــد. ــتش بمان ــدار روی دس مرغ
وی گفــت: شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
ــده  ــت ش ــران درس ــرایط بح ــرای ش ب
ــرغ و  ــازار م ــد ب ــر االن نتوان اســت و اگ
ــه درد  ــه چ ــد ب ــم کن ــت را تنظی گوش

می خــورد.

0 منبع : افکار نیوز 

هزینه تولید مرغ بیش از70 و هزینه تولید محصوالت 
گاوداری بیش از 63 درصد گران شد

0 منبع : مرکز آمار ایران 

تولیدکننــده  قیمــت  کل  شــاخص 
صنعتــی  مرغداری هــای  محصــوالت 
در پاییــز امســال 32.71 درصــد نســبت 
بــه فصــل قبــل افزایــش و 70.28 درصد 
ــل،  ــه فصــل مشــابه ســال قب نســبت ب
افزایــش داشــته و ایــن در حالــی اســت 
ــی ارز  ــای دام ــه نهاده ه ــت ب ــه دول ک
ــت.  ــاص داده اس ــی اختص 4200 تومان
همچنیــن شــاخص قیمــت تولیدکننــده 
صنعتــی  گاوداری هــای  محصــوالت 

کشــور در پاییــز 1397 
عــدد  بــه 

406.57 رســید کــه 22.08 درصــد 
نســبت بــه فصــل قبــل و 63.10 درصــد 
ــل  ــال قب ــابه س ــل مش ــه فص ــبت ب نس

ــت. ــته اس ــش داش افزای
ــب  ــه ترتی ــرغ ب ــم م ــرغ و تخ ــروه م گ
ــا افزایــش 39.56 و 18.24 درصــدی،  ب
شــاخص  درصــدی   32.71 افزایــش 
نســبت بــه فصــل قبــل را رقــم زده انــد.

ــرغ  ــم م ــرغ و تخ ــروه م ــن گ همچنی
بــه ترتیــب بــا 90.42 و 36.31 درصــد 
 70.28 افزایــش  موجــب  افزایــش، 
ــه فصــل  درصــدی شــاخص نســبت ب
ــل شــده اند. مشــابه ســال قب

قیمــت  کل  شــاخص 
ــوالت  ــده محص تولیدکنن
ی  ی هــا ر ا غد مر
صنعتــی کشــور در 
ــال 1397  ــز س پایی
عــدد  بــه 

470.54 رســید کــه 32.71 درصــد 
نســبت بــه فصــل قبــل )تــورم فصلــی( 
ــه  ــبت ب ــد نس ــش و 70.28 درص افزای
فصــل مشــابه ســال قبــل )تــورم نقطــه 
بــه نقطــه(، افزایــش داشــته اســت.

ایــن اتفــاق در حالــی رخ داده اســت که 
ــرای واردات نهاده هــای دامــی،  دولــت ب
ــا  ــاص داده ت ــی اختص ارز 4200 تومان
قیمــت ایــن نهــاده هــا افزایــش نیابــد.

ــب  ــه ترتی ــرغ ب ــم م ــرغ و تخ ــروه م گ
ــا افزایــش 39.56 و 18.24 درصــدی،  ب
افزایــش 32.71  درصــدی شــاخص 
نســبت بــه فصــل قبــل را رقــم زد هانــد.

ــرغ  ــم م ــرغ و تخ ــروه م ــن گ همچنی
ــا 90.42 و 36.31 درصــد  بــه ترتیــب ب
 70.28 افزایــش  موجــب  افزایــش، 
ــل  ــه فص ــبت ب ــاخص نس ــدی ش درص
ــد  ــده  اند. درص ــل ش ــال قب ــابه س مش
فصــل  چهــار  در  شــاخص  تغییــر 
ــه  ــبت ب ــز 1397 نس ــه پایی ــی ب منته
چهــار فصــل منتهــی بــه پاییــز 1396، 
معــادل 33.19 درصــد )تــورم ســاالنه( 

ــت. ــوده اس ب

شاخص استانی
بررســی شــاخص قیمــت 
تولیدکننــده محصــوالت 
ــی  ــای صنعت مرغداری ه
کشــور در پاییــز 1397 
کــه  می دهــد  نشــان 
تمــام اســتان هــای 
ــای  ــتان ه ــور اس کش
فصــل  بــه  نســبت 
قبــل بــا افزایــش روبــه 
بیشــترین  و  بــوده  رو 

میــزان افزایــش بــه ترتیــب مربــوط بــه 
اســتان هــای گیــان و چهــار محــال و 
ــا 116.32 و 99.66 درصــد  ــاری ب بختی
ــتان  ــام اس ــن تم ــد. همچنی ــی باش م
هــای کشــور نســبت بــه فصــل مشــابه 
ســال قبــل افزایــش داشــته  اند، بــه 
طــوری کــه اســتان گیــان بــا 272.25 
درصــد افزایــش، بیشــترین افزایــش 
قیمــت را نســبت بــه فصــل مشــابه 

ــت. ــرده اس ــه ک ــل تجرب ــال قب س
شاخص گروه  های اصلی

مرغ
ــرغ  ــروه م ــاخص گ ــز 1397 ش در پایی
بــه 525.78 واحــد رســیده کــه نســبت 
بــه فصــل قبــل 39.56 درصــد افزایــش 
و نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــد افزای 90.42 درص
ــت،  همــه اقــام ایــن گــروه شــامل پول
ــه  ــروزه ب ــه یک ــتی و جوج ــرغ گوش م
 123.00 و   16.59  ،31.96 ترتیــب 
درصــد نســبت بــه فصــل قبــل افزایــش 
داشــته اند. همچنیــن پولــت و مــرغ 
ــه ترتیــب  گوشــتی و جوجــه یکــروزه ب
درصــد   246.05 و   53.94،  79.49
افزایــش نســبت بــه فصــل مشــابه ســال 

ــد. ــل داشــته ان قب
تخم مرغ

ــم  ــروه تخ ــاخص گ ــز 1397 ش در پایی
ــه  ــیده ک ــد رس ــه 356.57 واح ــرغ ب م
ــه فصــل قبــل 18.24 درصــد  نســبت ب
ــابه  ــل مش ــه فص ــبت ب ــش و نس افزای
ســال قبــل 36.31 درصــد افزایــش 
یافتــه اســت. در ایــن گــروه تخــم مــرغ 
ــه  ــی ب ــرغ خوراک ــم م ــه  دار و تخ نطف

ــبت  ــد نس ــب 29.28 و 9.30 درص ترتی
ــی  ــان م ــش نش ــل افزای ــل قب ــه فص ب
ــور نســب  ــام مذک ــن اق ــد. همچنی ده
بــه فصــل مشــابه ســال قبــل بــه 
ترتیــب 42.99، 30.48 درصــد افزایــش 

ــت.  ــته اس داش
سایر

ایــن گــروه شــامل کــود می  باشــد، 
در پاییــز 1397 شــاخص کــود بــه 
959.97 واحــد رســیده کــه نســبت بــه 
ــش و  ــد افزای ــل 14.19 درص ــل قب فص
ــل  ــال قب ــابه س ــل مش ــه فص ــبت ب نس

ــت. ــه اس ــش یافت ــد افزای 8.37 درص
تولیدکننــده  قیمــت  شــاخص 
صنعتــی  گاوداری هــای  محصــوالت 
عــدد  بــه   1397 پاییــز  در  کشــور 
درصــد  کــه 22.08  رســید   406.57
نســبت بــه فصــل قبــل )تــورم فصلــی( 
و 63.10 درصــد نســبت بــه فصــل 
ــه  ــه ب ــورم نقط ــل )ت ــال قب ــابه س مش

اســت. داشــته  افزایــش  نقطــه(، 
شــاخص »گاو شــیری« در پاییــز 1397 
بــه 192.61 واحــد رســیده کــه در 
مقایســه بــا فصــل قبــل 26.70 درصــد 
و نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل 
ــته اســت. ــش داش 39.14 درصــد افزای
شــاخص  بررســی  مــورد  فصــل  در 
تمامــی اقــام بــا افزایــش مواجــه بــوده 
ــاخص »گاو  ــان، ش ــن می ــت. در ای اس
ــترین  ــد بیش ــا 31.18 درص ــه«، ب تلیس
افزایــش را نســبت بــه فصــل قبــل 

ــت. ــته اس داش
ــل  ــه فص ــبت ب ــش نس ــترین افزای بیش
مشــابه ســال قبــل نیــز بــا 88.20 درصد، 
ــت.  ــه« اس ــم »گاو تلیس ــه قل ــوط ب مرب
درصــد تغییــر شــاخص در چهــار فصــل 
ــه  ــبت ب ــز 1397 نس ــه پایی ــی ب منته
ــز 1396،  ــه پایی ــی ب ــار فصــل منته چه

ــت. ــاالنه( اس ــورم س ــد )ت 33.80 درص

شاخص اقالم اصلی
شــاخص »گاو تلیســه« در پاییــز 1397 
بــه 261.69 واحــد رســیده کــه در 

مقایســه بــا فصــل قبــل 31.18 درصــد 
و نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل 
88.20 درصــد افزایــش نشــان می دهــد.
شــاخص »گاو شــیری« در پاییــز 1397 
بــه 192.61 واحــد رســیده کــه در 
مقایســه بــا فصــل قبــل 26.70 درصــد 
و نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل 
ــته اســت. ــش داش 39.14 درصــد افزای
ــز  ــتی« در پایی ــر داش ــاخص »گاو ن ش
ــه 226.03 واحــد رســیده کــه  1397 ب
در مقایســه بــا فصــل قبــل 2.15 درصــد 
و نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل 
25.15 درصــد افزایــش نشــان می دهــد.
ــز  ــرواری« در پایی ــاله پ شــاخص »گوس
1397 بــه 511.03 واحــد رســیده کــه 
در مقایســه بــا فصــل قبــل 20.90 
درصــد و نســبت بــه فصــل مشــابه 
ســال قبــل 77.03 درصــد افزایــش 

ــت. ــته اس داش
در  شــیری«  حذفــی  »گاو  شــاخص 
پاییــز 1397 بــه 655.06 واحد رســیده 
کــه در مقایســه بــا فصــل قبــل 28.78 
درصــد و نســبت بــه فصــل مشــابه 
ســال قبــل 82.07 درصــد افزایــش 

ــد. ــان می ده نش
شــاخص »گوســاله نــر زیــر چهــار مــاه« 
در پاییــز 1397 بــه 344.82 واحــد 
رســیده اســت کــه در مقایســه بــا فصــل 
قبــل 29.47 درصــد و نســبت بــه فصــل 
درصــد   75.38 قبــل  ســال  مشــابه 

ــد. ــش نشــان می ده افزای
ــه  ــز 1397 ب ــیر« در پایی ــاخص »ش ش
384.01 واحــد رســیده کــه در مقایســه 
بــا فصــل قبــل 19.58 درصــد و نســبت 
ــل 57.11  ــال قب ــابه س ــل مش ــه فص ب

درصــد افزایــش نشــان می دهــد.
ــه  ــز 1397 ب ــود« در پایی ــاخص »ک ش
358.14 واحــد رســیده کــه در مقایســه 
ــا فصــل قبــل 7.82 درصــد و نســبت  ب
ــل 26.39  ــال قب ــابه س ــل مش ــه فص ب

ــد. ــش نشــان می ده درصــد افزای
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با همکاری سرمایه گذاران ترکیه و ایران؛
آذربایجان غربی به هاب نهاده های دامی کشور 

تبدیل می شود
0 منبع : ایرنا

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار 
آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه توافــق هــای صــورت گرفتــه با 
ســرمایه گــذاران ترکیــه ای و ایرانیــان مقیــم در ســفر اخیــر 
بــه ایــن کشــور گفــت: ایــن اســتان ظرفیــت تبدیــل بــه هــاب 
ــن  ــد از ای ــی توان ــی کشــور را داراســت و م ــای دام ــاده ه نه
ظرفیــت در راســتای اشــتغالزایی و توســعه اســتان اســتفاده 

کنــد.
رضــا حســینی افــزود: ارزش ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش 
ــای  ــاده ه ــن نه ــت تامی ــا از باب ــه تنه ــت ک ــدی اس ــه ح ب
ــی و  ــزار شــغل در آذربایجــان غرب ــی، بیــش از هشــت ه دام

ــی شــود. ــن اســتان ایجــاد م شــمال ای
وی اضافــه کــرد: البتــه شــغل هــای غیرمســتقیم دیگــری نیــز 
بــا اجــرای ایــن طــرح بــزرگ در آذربایجــان غربــی ایجــاد مــی 
شــود کــه مــی توانــد زمینــه رونــق روزافــزون اســتان را فراهم 

. کند
ــه هایــی  ــه اینکــه دریافــت موافقــت وزارتخان ــا اشــاره ب وی ب
ــرای  ــدن و تجــارت ب ــت، مع ــاد کشــاورزی و صنع ــر جه نظی
ــان  ــرار دارد، بی ــتور کار ق ــزرگ در دس ــرح ب ــن ط ــرای ای اج
ــاص  ــرای اختص ــازی ب ــه س ــدد مقدم ــن در ص ــرد: همچنی ک
یکهــزار میلیــارد ریــال تســهیات بــرای ســرمایه در گــردش 
و ایجــاد زیرســاخت هــای ایــن طــرح هســتیم کــه امیدواریــم 

عملیاتــی شــود.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار 
ــتان  ــن اس ــای ای ــت ه ــوص قابلی ــی در خص ــان غرب آذربایج
ــه  ــج پایان ــود پن ــت: وج ــرح، گف ــن ط ــرای ای ــتای اج در راس
 900 از  بیــش  مرزهــای  بازارچــه،  و  گمــرک   9 مــرزی، 
کیلومتــری بــا ترکیــه و دیگــر کشــورها و همچنیــن ظرفیــت 
قابــل توجــه منطقــه آزاد ماکــو از جملــه ایــن مزیــت هــا بــه 

ــی رود. ــمار م ش
ــای  ــتان ه ــه اس ــار روزه ب ــفر چه ــه س ــاره ب ــا اش حســینی ب
مختلــف ترکیــه شــامل اســتانبول، ترابــزون و ارزروم در 
ــت  ــی قابلی ــه داد: معرف ــذار، ادام راســتای جــذب ســرمایه گ
ــای  ــذاری ه ــرمایه گ ــذب س ــتای ج ــتان در راس ــای اس ه
ــرای  ــور ب ــارج از کش ــان خ ــای ایرانی ــرمایه ه ــی و س خارج
ــه  ــی از جمل ــادی و صنعت ــم اقتص ــای مه ــرح ه ــرای ط اج

ــل  ــش قاب ــه بخ ــه ب ــود ک ــفر ب ــن س ــم ای ــای مه ــه ه برنام
ــم. ــت یافتی ــا دس ــی از آنه توجه

وی از جلــب نظــر ســرمایه گــذاران تــرک بــرای همــکاری در 
راســتای توســعه حــوزه دام در آذربایجــان غربــی خبــر داد و 
افــزود: در ایــن ســفر، ســرمایه گــذاران ترکیــه ای و ایرانیــان 
ــم و  ــنا کردی ــتان آش ــن اس ــای ای ــدی ه ــا توانمن ــم را ب مقی

آنــان نیــز بــرای ســرمایه گــذاری اعــام آمادگــی کردنــد.
وی ارائــه پیشــنهاد راه انــدازی مرکــز لجســتیک بــا همراهــی 
ــن  ــی از مهمتری ــی را یک ــان غرب ــه در آذربایج ــران و ترکی ای
ــن  ــرد: در ای ــه ک ــمرد و اضاف ــفر برش ــن س ــتاوردهای ای دس
ــرار شــد کــه شــرکت مشــترک لجســتیک و حمــل  راســتا ق
ــه ایــن منظــور اختصــاص 500  و نقــل تشــکیل شــود کــه ب
ــرف  ــتگاه از ط ــران و 500 دس ــرف ای ــنده از ط ــتگاه کش دس

ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد تاکی ــه م ترکی
معــاون امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار آذربایجــان 
غربــی بیــان کــرد: ایــن امــر اقــدام بزرگــی اســت کــه در کنــار 
ــتان، دروازه  ــل اس ــل و نق ــوزه حم ــرای ح ــت ب ــاد امنی ایج

ــاز مــی کنــد. ــه روی مــا ب بازارهــای دنیــا را نیــز ب
ــه  ــزون« ب ــه »تراب ــفرش ب ــج س ــه نتای ــاره ب ــا اش ــینی ب حس
ــه  ــه ادام ــرق ترکی ــم ش ــاری مه ــز تج ــی از مراک ــوان یک عن
ــا مســووالن و ســرمایه گــذاران ایــن  ــر توافــق ب داد: عــاوه ب
ــل دام  ــد حم ــرار ش ــا، ق ــکاری ه ــعه هم ــرای توس ــه ب منطق
زنــده از ایــن منطقــه بــه آذربایجــان غربــی انجــام شــود کــه 

ــی رود. ــه شــمار م ــل توجــه ب نتیجــه ای قاب
وی یکــی از مهمتریــن قابلیــت هــای توســعه همــکاری هــای 
ــه ویــژه شــرق ایــن کشــور را  ــا ترکیــه ب آذربایجــان غربــی ب
اســتفاده از ظرفیــت مســیر جــاده ابریشــم دانســت و گفــت: 
البتــه در گذشــته ایــن مســیر منحــرف شــده ولــی مــی تــوان 
بــا فراهــم کــردن شــرایط و ایجــاد زیرســاخت هــا آن را احیــا 
کــرد کــه ایــن امــر در توســعه تجــارت اســتان بســیار موثــر 

اســت.
ــرقی  ــای ش ــتان ه ــی و اس ــان غرب ــرد: آذربایج ــد ک وی تاکی
ــیر  ــای مس ــتای احی ــا را در راس ــاخت ه ــد زیرس ــه بای ترکی
ترانزیتــی جــاده ابریشــم فراهــم کننــد و نتایــج مهــم آن بــرای 

ــود. ــر خواهــد ب توســعه روزافــزون ایــن مناطــق موث

مشکالت بیخ گوش صنعت مرغداری خمین

0 هــزار قطعــه ای نیــز در خمیــن فعــال 
ــزار و 200  ــک ه ــاالنه ی ــه س ــت ک اس
ــد و  ــن تولی ــرغ در خمی ــم م ــن تخ ت

ــی شــود. ــازار مصــرف م ــه ب روان
ــد  ــای تولی ــاده ه ــت نه ــش قیم افزای
دارو،  کارگــری،  دســتمزد  همچــون 
ریزمغــذی، مکمــل، واکســن، حمــل 
نبــود  و  نقدینگــی  کاهــش  ونقــل، 
مهمتریــن  از  گــردش  در  ســرمایه 
چالــش هــای صنعــت مرغــداری اســت.

یــک کارآفریــن پــرورش مــرغ کــه 
2 واحــد مرغــداری دارد، گفــت: 90 
درصــد هزینــه هــای مرغــداری مربــوط 
ــه  ــت ک ــویا و ذرت اس ــه س ــه کنجال ب
ــا ارز  ــت ب ــط دول ــا توس ــاده ه ــن نه ای

ــود. ــی ش ــن م ــی تامی ــزار ریال 42 ه
صــادق نجــاری افــزود: امــا ایــن نهــاده 
ــو ذرت  ــر کیل ــت ه ــی بایس ــه م ــا ک ه
و کنجالــه ســویا بــه ترتیــب بــا قیمــت 
ــه  ــی ب ــزار ریال ــال و 13ه ــزار ری 24 ه
دســت تولیــد کننــده برســد بــا قیمــت 
ریــال  هــزار   17 و  ریــال  هــزار   39

ــود. ــی ش ــت م دریاف
هــا  مرغــداری  مصــرف  افــزود:  وی 
ــن  ــزی 80 ت ــه ری ــک دوره جوج در ی
ــن ذرت اســت  ــویا و 200 ت ــه س کنجال
ــارد  ــت 32 میلی ــاوت قیم ــن تف ــه ای ک
ریالــی در ســویا و 700 میلیــون ریالــی 
ذرت کمــر تولیــد کننــدگان را خــم 

ــت. ــرده اس ک
نجــاری کــه ســابقه فعالیــت 30 ســاله 
در صنعــت پــرورش مــرغ را دارد، ادامــه 
ارزان  ارز  تخصیــص  بــا  دولــت  داد: 
ــن  ــی را تامی ــای دام ــاده ه ــت نه قیم
ــرف  ــورد مص ــت م ــا گوش ــد ت ــی کن م
مــردم بــا قیمــت مناســب تامیــن شــود 
امــا دالالن و واســطه هــا بــه تولیــد 
ــه  ــدگان لطم ــرف کنن ــدگان و مص کنن

ــد. ــی زنن م
وی بــا بیــان اینکــه در اول تابســتان هــر 
ــال  ــا قیمــت 40 هــزار ری ــو مــرغ ب کیل
از مرغــدار خریــداری مــی شــد، افــزود: 
ــد  ــی کردن ــاش م ــدگان ت ــد کنن تولی
ــه فــروش برســانند  محصــول خــود را ب
ــی  ــی انگیزگ ــث ب ــکل باع ــن مش و ای
مرغــداران بــرای جوجــه ریــزی دوبــاره 

ــزی شــد. و کاهــش جوجــه ری
وی بیــان کــرد: شــرکت پشــتیبانی مــی 
بایســت در ایــن شــرایط بــرای حمایــت 
ــداری و  ــرغ را خری ــده م ــد کنن از تولی
ذخیــره ســازی مــی کــرد امــا آشــفتگی 

ــازار، تولیــد کننــده و مصــرف کننــده  ب
را متضــرر کــرد.

ــش  ــت: افزای ــر گف ــدار دیگ ــک مرغ ی
و  دامــی  هــای  نهــاده  آور  سرســام 
ــت  ــا قیم ــتاندار ب ــر اس ــه دان غی عرض
ــت  ــهای صنع ــن چالش ــاال از مهمتری ب

مرغــداری اســت.
ــو  ــزود: هــر کیل حجــت اهلل ســرمدی اف
ــد  ــای چن ــت ه ــا قیم ــویا و ذرت ب س
ضمــن  شــود  مــی  عرضــه  برابــری 
اینکــه خریــد نقــدی انجــام مــی شــود و 
تازمانــی کــه هزینــه آن کامــل پرداخــت 
ــی  ــال نم ــاده ای ارس ــچ نه ــود هی نش

ــود. ش
وی بیــان کــرد: بــه دلیــل نبــود و 
کمبــود کنجالــه ســویا گاهــی بــه ناچــار 
از ســویای انســانی در مرغــداری هــا 
اســتفاده مــی شــود کــه هزینــه تولیــد 

ــد. ــی ده ــش م ــدت افزای ــه ش را ب
ســرمدی بیــان کــرد: افزایــش قیمــت 2 
برابــری ریزمغــذی هــا و کنجالــه ســویا 
ــر  ــده ه ــام ش ــت تم ــده قیم ــبب ش س
ــداری  ــده درب مرغ ــرغ زن ــرم م کیلوگ
هــا بــه بیــش از 100 هــزار ریال برســد.
ــه  ــت: ب ــز گف ــر نی ــدار دیگ ــک مرغ ی
ــاده  ــن نه ــه 2 ت ــن روزان ــور میانگی ط
هــای دامــی در ایــن مرغــداری مصــرف 
ــن  ــاه 10 ت ــه ظــرف 2 م ــی شــود ک م
ــده  ــه ش ــی تهی ــت دولت ــا قیم ــاده ب نه
ــازار آزاد، قیمــت  ــه نهــاده از ب ــا تهی و ب
تمــام شــده تولیــد تخــم مــرغ بــه 

ــت. ــه اس ــاال رفت ــدت ب ش
عبــاس ســلمانی افــزود: بــه دلیــل 
هزینــه هــای بــاالی تولیــد مــرغ و تخــم 
ــرر  ــال ض ــون ری ــه 40 میلی ــرغ روزان م

ــت . ــداری اس ــد مرغ ــر واح ه
گفــت:  دیگــر  مرغــدار  یــک 
مــرغ  تخــم  و  مــرغ  تولیدکننــدگان 
همــواره بــا مشــکات فراوانــی از جملــه 
قیمــت  نوســان  نقدینگــی،  کمبــود 
نهــاده هــا، پاییــن بــودن قیمــت عرضــه 
ــام  ــای تم ــه به ــبت ب ــوالت نس محص

شــده تولیــد روبــه رو هســتند.
ــش  ــه افزای ــان اینک ــا بی ــی ب ــا ملک رض
ــت  ــا قیم ــور ب ــای طی ــت نهاده ه قیم
نــدارد،  همخوانــی  تمــام  شــده 
اظهارداشــت: در پایــان هــر دوره جوجــه  
ــرغ گوشــتی و تخــم  ــد م ــزی و تولی ری
مــرغ ســود چندانــی عایــد بهــره بــردار 

ــود. ــی  ش نم
وی خواســتار حمایــت دولــت بــرای 

جلوگیــری از خــروج مرغــداران از چرخه 
ــا  ــد ب ــت بای ــزود: دول ــد و اف ــی دش تول
ــا کــم   ــی باعــوض و ی کمــک هــای مال
ــک  ــرغ کم ــدگان م ــه تولیدکنن ــره ب به
کنــد تــا ایــن تولیــد کننــدگان قــادر بــه 

ــند. ــات اقتصــادی باش ــه حی ادام
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
ــی  ــف بزرگ ــت: طی ــزی گف اســتان مرک
ــا هــم  از مشــکات حــوزه کشــاورزی ب
ــل حــل اســت. ــی و همفکــری قاب افزای

مجیــد آنجفــی عنــوان کــرد: مرغــداران 
از بخــش هــای کشــاورزی هســتند کــه 
مشــکات بســیاری دارنــد و قیمــت 
ــه و  ــاال رفت ــداری ب ــای مرغ ــاده ه نه
ــا در  ــاده ه ــن نه ــرای تامی ــداران ب مرغ

ــتند. ــا هس تنگن
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
دولــت  گفــت:  مرکــزی  اســتان 
ــای  ــده نهاده ــن کنن ــنده و تامی فروش
ــت  ــهیلگر اس ــه تس ــت بلک ــی نیس دام
ــرل  ــرای کنت ــراری ب ــع اضط و در مواق
بــازار و جلوگیــری از افزایــش بــی رویــه 
ــع از  ــه توزی ــدام ب ــا اق ــاده ه قیمــت نه
ــد. ــی کن ــتیبانی م ــرکت پش ــق ش طری

شــرکت  ذخایــر  افــزود:  آنجفــی 
پشــتیبانی بــه قــدری نیســت کــه 
و  باشــد  تقاضاهــا  همــه  جوابگــوی 
عرضــه و تقاضــا نهــاده هــای مرغــداری 

هــا همخوانــی نــدارد.
ــت: شــرکت پشــتیبانی 40  ــی گف آنجف
ــره دارد  ــرغ را ذخی ــاده م ــن نه ــزار ت ه
امــا، مجــوز توزیــع نــدارد ضمــن اینکــه 
ایــن اســتان معیــن اســت و ســه اســتان 

دیگــر را نیــز پشــتیبانی مــی کنــد.
وی ادامــه داد: میانگیــن جوجــه ریــزی 
ــون و  ــته 2 میلی ــای گذش ــال ه در س
ــون  ــه اکن ــوده ک ــه ب ــزار قطع 200 ه
ایــن میانگیــن بــه ســه میلیــون و 350 
هــزار قطعــه افزایــش یافتــه و ایــن 
افزایــش نشــان مــی دهــد صنعــت 
ــا وجــود برخــی مشــکات  مرغــداری ب

ــت. ــا اس ــان پوی همچن
آنجفــی با بیــان اینکــه یارانــه تخصیصی 
ــده نمــی رســد،  ــد کنن ــه دســت تولی ب
ــت  ــه دس ــد ب ــه بای ــد یاران ــزود: بای اف
مصــرف کننــده برســد تــا قــدرت خریــد 
بــاال رود و بتــوان محصــول را بــا قیمــت 

ــداری کــرد. واقعــی تمــام شــده خری
بهــره بــرداران فعــال در بخــش دام، طیور 
و آبزیــان در شهرســتان 105 هــزار نفری 

خمیــن، چهــار هــزار نفر اســت.

0 منبع : ایرنا

آیت اهلل علم الهدی :
مشکل گوشت به دلیل فساد برخی مسئوالن است

امــام جمعــه مشــهدمقدس گفــت: مشــکل گوشــت 
ــی  ــاد برخ ــر فس ــه به خاط ــت بلک ــم نیس ــر تحری به خاط
ــه  ــن موضــوع اســت وگرن مســئوالن و دســت اندرکاران ای

ــت. ــل اس ــل ح ــکل قاب ــن مش ای
ــدار  ــروز در دی ــر ام ــدی ظه ــیداحمد علم اله ــت اهلل س  آی
ــار  ــان رضوی اظه ــی خراس ــرات حکومت ــرکل تعزی ــا مدی ب
ــردم  ــترس م ــار و از دس ــی را انب ــی جنس ــت: هرکس داش
خــارج کنــد تــا گــران شــود بعــد بفروشــد، ایــن مصــداق 

احتــکار شــرعی اســت.
نماینــده ولی فقیــه در اســتان خراســان رضوی افــزود: 
مــردم در ایــن ایــام آخــر ســال درگیــر مســائل معیشــتی 
ــوروز  ــام ن ــکل در ای ــن مش ــا از ای ــی م ــتند و نگران هس
ــر  ــت و اگ ــب اس ــاه رج ــو و م ــال ن ــران س ــور زائ و حض
مســئله تهیــه ارزاق مــردم پیگیــری نشــود دچــار مشــکل 

می شــویم.
بــر  نظــارت  کــرد:  خاطرنشــان  علم الهــدی  آیــت اهلل 
ــر بزرگتریــن جنایتکاری هایــی  معیشــت مــردم، نظــارت ب
ــی  ــرد بی رحم ــک ف ــرا ی ــود؛ زی ــام می ش ــه انج ــت ک اس
آمــده و بــا رزق و معیشــت مــردم می خواهــد بــه ســرمایه 

ــد. ــه را می طلب ــورد قاطعان ــس برخ ــد پ ــول برس و پ
وی گفــت: آن کــس کــه بــا معیشــت مــردم قصــد 
ــرا  ــت، زی ــام معناس ــه تم ــکار ب ــدن دارد جنایت ــدار ش پول
بــا ســنگ دلی از رزق مــردم و زن و کــودک می زنــد 

تــا بــه مــال برســد. کســی کــه بــا گرســنگی یــک 
ــودک   ــک ک ــل ی ــود از قات ــدار ش ــد پول ــل می خواه طف
ــا وی صــورت  ــع ب ــورد قاط ــد برخ ــر اســت و بای بی رحم ت

ــرد. بگی
ــر  ــزود: مشــکل گوشــت به خاط ــدی اف ــم اله ــت اهلل عل آی
ــئوالن  ــی مس ــاد برخ ــر فس ــه به خاط ــت بلک ــم نیس تحری
ایــن  ایــن موضــوع اســت وگرنــه  و دســت اندرکاران 
ــل حــل اســت، مشــکل افــرادی هســتند کــه  مشــکل قاب

ــوند ــدار ش ــد پول ــردم می خواهن ــنگی م ــا گرس ب

میزان روزانه مصرف گوشت مرغ
 به 7 هزار تن رسید

چهارآییــن گفــت: متوســط مصــرف 
مــرغ در روز هــای عــادی ســال 5 هــزار 
ماه هــای  در  کــه  بــوده  تــن  و 600 
بهمــن و اســفند بــه 7 هــزار تــن رســید.

مدیرعامــل  آییــن  چهــار  برومنــد 
ــه سراســری مرغــداران گوشــتی  اتحادی
، بــا اشــاره بــه عوامــل گرانــی مــرغ در 
ــه آنکــه  ــا توجــه ب ــازار اظهــار کــرد: ب ب
ــه ســویا و جوجــه یکــروزه  ذرت، کنجال
80 درصــد قیمــت تمــام شــده تولیــد را 
تشــکیل مــی دهــد، از ایــن رو افزایــش 
ــر  ــا ب ــاده ه ــن نه ــه قیمــت ای ــی روی ب
ــن زده  ــازار دام ــرغ در ب ــرخ م ــی ن گران

اســت.
وی افــزود: اگرچــه سیاســت اختصــاص 
نهــاده  بــه واردات  تومــان  ارز 4200 
ــب  ــت مناس ــوی دول ــی از س ــای دام ه
اســت، امــا متاســفانه حمــل ذرت و 
کنجالــه ســویا از بنــدر امــام)ره( دچــار 
انحرافاتــی مــی شــود کــه قیمــت تولیــد 

ــد. ــی ده ــش م ــه شــدت افزای را ب
ــرخ  ــه ن ــه داد: اگرچ ــن ادام ــار آیی چه
مصــوب هــر کیلــو ذرت دامــی بــا 
ــای واردات  ــه ه ــام هزین ــاب تم احتس
و حقــوق و عــواض گمرکــی بایــد یــک 
ــزار  ــویا 2 ه ــه س ــزار و 200 و کنجال ه
ــون  ــا هــم اکن ــان باشــد، ام و 400 توم
بــه ســبب انحرافــات در عرضــه از بنــدر 
امــام)ره( هــر کیلــو ذرت بــا نــرخ یــک 
و  تومــان  تــا 2 هــزار  هــزار و 800 
ــان  ــزار و 200 توم ــویا 4 ه ــه س کنجال

ــود. ــی ش ــع م ــداران توزی ــه مرغ ب
ــاص ارز  ــا اختص ــت ب ــه وی، دول ه گفت
ــه  ــی ب ــاده هــای دام ــی نه 4200 تومان
دنبــال آن اســت کــه اثــر آن را در 

ســفره 
ــد  ــردم ببین م

کــه متاســفانه بــه ســبب 
ســودجویی عوامــل واســطه تنهــا ســود 
ــده ای  ــب ع ــه جی ــل از واردات ب حاص

ــی رود. ــوار و دالل م ــت خ ران
مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغداران 
ــل  ــر عوام ــه دیگ ــاره ب ــا اش ــتی ب گوش
ــار  ــازار اظه ــرغ در ب ــت م ــی قیم گران
کــرد: بــا توجــه بــه وجــود بیــش از 200 
ــه محــل مهاجــرت  ــاالب در کشــور ک ت
پرنــدگان اســت، از ایــن رو شــاهد بومــی 
ــاک در  شــدن بیمــاری مســری و خطرن
کشــور هســتیم کــه بــه ســبب تحریــم 
در  واکســن  نبــود  و  ظالمانــه  هــای 
کشــور، عرضــه مــرغ بــه ســبب تلفــات 

ــه اســت. ــرغ کاهــش یافت م
ــر  ــای اخی ــاه ه ــه داد: در م وی در ادام
ــاالی 100  ــه ب ــز ب قیمــت گوشــت قرم
ــیاری از  ــه بس ــید ک ــان رس ــزار توم ه
ــدرت  ــه ســبب کاهــش ق ــا ب ــوار ه خان
جایگزیــن  را  مــرغ  گوشــت  خریــد، 
مصــرف آن کردنــد کــه همیــن افزایــش 
تقاضــا از ناحیــه مصــرف کننــدگان 
ــرغ، قیمــت را  ــد گوشــت م ــرای خری ب

ــرار داد. ــود ق ــر خ ــت تاثی تح
سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
ــازار مــرغ  ــاره ب مرغــداران گوشــتی درب
ــی  ــت: بررس ــال گف ــی س ــام پایان در ای
ــی  ــان م ــر نش ــای اخی ــال ه ــای س ه
دهــد کــه تقاضــا بــرای خریــد و ذخیــره 
ســازی مــرغ بــرای شــب عیــد افزایــش 
مــی یابــد کــه درنهایــت افزایــش تقاضــا 
ــازار  ــاناتی در ب ــه عرضــه نوس نســبت ب

غ  مــر
ایــن  کنــد.  مــی  ایجــاد 

درحالــی اســت کــه نســبت بــه 
فرهنــگ ســازی مصــرف انتقاداتــی وارد 
اســت و بــار هــا گفتــه شــده کــه خانــوار 
هــا تنهــا بــه انــدازه نیازشــان خریــداری 
ــم  ــر ه ــازار ب ــی ب ــو روان ــا ج ــد ت کنن

ــزد. نری
ــرغ در  ــرف م ــط مص ــن متوس چهارآیی
روز هــای عــادی ســال را 5 هــزار و 
ــر  ــزود: بناب ــرد و اف ــام ک ــن اع 600 ت
ــفند،  ــن و اس ــای بهم ــاه ه ــار در م آم
میــزان مصــرف بــه 7 هــزار تــن در روز 
ــاد  ــن ازدی ــه ای ــد ک ــی یاب ــش م افزای
ــدگان و  ــرف کنن ــه مص ــا از ناحی تقاض
کمبــود عرضــه از ســوی تولیدکننــدگان 
منجــر بــه نوســان قیمــت مــرغ در بــازار 

مــی شــود.
ایــن مقــام مســئول در پایــان بــا انتقــاد 
از بــی توجهــی ســازمان حمایــت و 
ســتاد تنظیــم بــازار بــه قیمــت واقعــی 
گوشــت مــرغ بیــان کــرد: بــا توجــه بــه 
ــاده  ــری نه ــه براب ــش از س ــش بی افزای
هــای تولیــد اعــم از ذرت، کنجالــه 
ــا  ــل ه ــا و مکم ــذی ه ــز مغ ــویا، ری س
ــل،  ــدت مشــابه ســال قب ــه م نســبت ب
ــو  ــر کیل ــد ه ــده تولی ــام ش ــت تم قیم
مــرغ زنــده 10 هــزار و 500 تومــان 
ــازار  ــم ب ــتاد تنظی ــه س ــوده، درحالیک ب
نــرخ هــر کیلــو مــرغ زنــده را 7 هــزار و 

ــت. ــرده اس ــام ک ــان اع 500 توم
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کنجـاله سویا 
کمیـاب شد

ــرغ  ــه م ــره اتحادی ــات مدی ــو هی عض
ــا وجــود  تخــم گــذار کشــور گفــت: ب
حجــم بــاالی واردات نهــاده هــای 
ــی،  ــا ارز رســمی 4200 تومان طیــور ب
تولیدکننــدگان بــا مشــکل جــدی 
تامیــن کنجالــه ســویا در بــازار مواجــه 
ــران  ــد نگ ــن رون ــه ای ــه ادام ــد ک ان

ــت ــده اس کنن
حتــی  افــزود:  پــور  نبــی  ناصــر   
اگــر کنجالــه ســویا یافــت شــود، 
تولیدکننــدگان ناچارنــد هــر کیلوگــرم 
از ایــن محصــول را بــه قیمــت چهــار 
ــه  ــد ک ــداری کنن ــان خری ــزار توم ه

ــت. ــی اس ــم باالی رق
ــت  ــن در حالیس ــت: ای وی اظهارداش
کــه مــا بــا حجــم بــاالی واردات 
نهــاده هــای دام و طیــور مواجــه ایــم 
امــا مشــخص نیســت ایــن نهــاده هــا 
بــه کجــا مــی رود کــه در بــازار نایــاب 

شــده اســت.
ــرغ  ــه م ــره اتحادی ــات مدی ــو هی عض
ــه  ــه ک ــت: آنچ ــور گف ــذار کش تخمگ
ــور دام  ــتیبانی ام ــرکت پش ــط ش توس
ــود  ــی ش ــه م ــن و عرض ــور تامی کش
واحدهــای  مصــرف  روز   2 کفــاف 
تولیــدی را مــی دهــد و کافی نیســت؛ 
بنابرایــن، تولیدکننــدگان بایــد بخــش 
عمــده نیــاز خــود را از بــازار بــا قیمــت 

ــد. ــن کنن ــاال تامی ــای ب ه
نبــی پــور، قیمــت فعلــی هرکیلوگــرم 
ــا  ــزار و 600 ت ــک ه ــن ی ذرت را بی
یــک هــزار و 800 تومــان عنــوان 
کــرد و گفــت: بــی برنامگــی و ضعــف 

تولیدکننــدگان  صحیــح،  مدیریــت 
ــکل  ــا مش ــا ب ــاده ه ــن نه را در تامی

ــت. ــرده اس ــه ک مواج
وی پیشــنهاد داد: بــرای جلوگیــری 
در  تخلــف  کاهــش  و  احتــکار  از 
ــت  ــه دول ــت ک ــاز اس ــش نی ــن بخ ای
اختیــار  را در  نهــاده هــای طیــور 
ــا  ــد ت ــرار ده ــد ق ــای تولی ــکل ه تش
ایــن محصــوالت بــا قیمــت هــای 
ــه دســت  ــدون واســطه ب مناســب و ب

برســد. تولیدکننــدگان 

 ضــرر یــک هــزار و 200 تومانــی 
تولیدکننــدگان

ــرغ  ــه م ــره اتحادی ــات مدی ــو هی عض
ــا توجــه  ــران، گفــت: ب تخــم گــذار ای
بــه افزایــش هزینــه هــای تمــام شــده 
تولیــد، تولیدکننــدگان بــه ازای تولیــد 
هــر کیلوگــرم تخــم مــرغ، یــک هــزار 

و 200 تومــان ضــرر مــی دهنــد.
وی افــزود: اکنــون هــر کیلوگــرم تخم 
مــرغ درب مرغــداری هــای کشــور 
بــه قیمــت 6 هــزار و 400 تومــان 
ــی کــه  ــداری مــی شــود؛ در حال خری
بایــد حداکثــر بــا نــرخ هفــت هــزار و 

ــود. ــداری ش ــان خری 500 توم
هــر  منطقــی  قیمــت  پــور،  نبــی 
کیلوگــرم تخــم مــرغ را بــرای مصــرف 
کننــدگان هشــت هــزار و 500 عنــوان 
ــن درحالیســت کــه  ــزود: ای ــرد و اف ک
اکنــون هــر کیلوگــرم تخــم مــرغ 
ــه  ــان ب ــزار و 500 توم ــش از 9 ه بی

ــد. ــی رس ــروش م ف

وی بــا بیــان اینکــه تخــم مــرغ مــورد 
ــچ  ــت و هی ــن اس ــور تامی ــاز کش نی
ــام  ــد و ای ــب عی ــرای ش ــودی ب کمب
نــوروز نداریــم، اظهارداشــت: روزانــه 2 
هــزار و 800 تــن تخــم مــرغ تولیــد و 
روانــه بــازار مــی شــود کــه بخشــی از 
ایــن میــزان تولیــد بــه مصــرف بــازار 
ــر  ــش دیگ ــد و بخ ــی رس ــی م داخل

ــد صــادر شــود. بای
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــد ب ــم تولی حج
امســال بیــن 150 تــا 200 هــزار تــن 
مــازاد تولیــد داشــته باشــیم کــه بایــد 
شــرایط بــرای صــادرات آن مهیــا مــی 
شــد؛ البتــه ایــن درحالیســت کــه در 
ــا  ــا ب ــد، م ــاالی تولی ــم ب ــار حج کن
ــن  ــازاری ای ــم ب ــکل واردات تنظی مش

ــتیم. ــه هس ــول مواج محص
ــرغ  ــه م ــره اتحادی ــات مدی ــو هی عض
کــرد:  اضافــه  کشــور  تخمگــذار 
شــرکت پشــتیبانی امــور دام چنــدی 
ــدگان  ــدادی از تولیدکنن ــا تع ــش ب پی
قــرارداد خریــد هــر کیلوگــرم بــه 
قیمــت 6 هــزار و 700 تومــان بســته 
ــن مراکــز  ــدی از ای ــون خری کــه تاکن

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــدی ص تولی
 930 ســالیانه  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
هــزار تــن تخــم مــرغ در کشــور تولید 
ــن  ــد ای ــور در تولی ــود و کش ــی ش م
محصــوالت خودکفاســت امــا پارســال 
ــزای  ــاری آنفلوان ــروز بیم ــل ب ــه دلی ب
ــم  ــدگان، واردات تخ ــاد پرن ــوق ح ف

ــورد. ــد خ ــرغ کلی م

چنــدی پیــش قیمــت هــر شــانه 30 
تایــی تخــم مــرغ بــه 24 هــزار تومــان 
ــود کــه شــرکت پشــتیبانی  رســیده ب
ــازار  ــم ب ــرای تنظی ــور دام کشــور ب ام
بــه عرضــه تخــم مــرغ هــای وارداتــی 
ــان  ــزار و 800 توم ــت 13 ه ــا قیم ب

اقــدام کــرد.
امســال  مــاه  دی  ابتــدای  در 
تولیدکننــدگان تخــم مــرغ کشــور در 
ــه وزارت جهادکشــاورزی و  ــه ای ب نام
شــرکت پشــتیبانی امــور دام خواســتار 
ممنوعیــت واردات تخــم مــرغ شــدند، 
تــا تولیــد بــه ســبب کاهــش قیمــت، 

ــد. ــیب نبین آس
پشــتیبانی  شــرکت  ورود  پــی  در 
امــور دام کشــور بــه موضــوع عرضــه 
تخــم مــرغ وارداتــی بــا قیمــت 
بــازاری،  تنظیــم  مصــوب  هــای 
قیمــت ایــن محصــول در مرغــداری 
ــت  ــر از هف ــه کمت ــور ب ــای کش ه
کیلوگــرم  هــر  در  تومــان  هــزار 
رســید؛ برخــی کارشناســان ایــن 
عرضــه  ادامــه  معتقدنــد  بخــش 
کاهــش  و  وارداتــی  مــرغ  تخــم 
ــدگان  ــد تولیدکنن ــی توان ــت، م قیم
ــان  ــیه زی ــول را در حاش ــن محص ای
ــه هــای  ــا حــذف گل ــرار دهــد و ب ق
ــه  ــدی ب ــیب ج ــذار آس ــرغ تخمگ م

ایــن صنعــت وارد شــود.
ــم  ــی تخ ــانه 30 تای ــر ش ــون ه اکن
ــا قیمــت حــدود 18  ــازار ب ــرغ در ب م

ــود. ــی ش ــه م ــان عرض ــزار توم ه

معمای تخصیص ارز دولـتی به تولیدکنندگان دام
ــه  ــم کاالی اساســی ک ــی 25 قل بررســی لیســت اصل
ــی وارد کشــور شــده  ــا ارز 4200 تومان در ســال 97 ب
نشــان مــی دهــد، 3گــروه اصلــی الــف: کاالی اساســی 
مصرفــی )خوراکیهــا(، ب: اقــام مربــوط به کشــاورزی 
و دامــداری، ج: دارو و تجهیــزات پزشــکی و همچنیــن 

کاغــذ و الســتیک کامیــون دیــده می شــود.
ماهیانــه یــک میلیــارد دالر کاالی اساســی بــا 

ــود ــی وارد می ش ارز 4200 تومان
ــه  ــرک گفت ــس کل گم ــرفی رئی ــر اش ــدی می مه
اســت؛ طــی 11 ماهــه اخیــر آمــاری از واردات 
کاالهــای اساســی داریــم کــه نشــان دهنــده بحــران 
ــوب اســت.  ــن زمینــه نیســت و وضعیــت مطل در ای
ــر یــک میلیــارد دالر  ــغ ب ــه بال در ایــن مــدت ماهان
ــه  ــه ب ــده ک ــور وارد ش ــه کش ــی ب ــای اساس کااله
ــدت  ــه م ــبت ب ــن نس ــزار ت ــی 700 ه ــاظ وزن لح

ــت. ــش داش ــابه افزای مش
کاالهــای  در  گمــرک،  کل  رئیــس   گفتــه  بــه 
اساســی بحــران کــه نداریــم هیــچ بلکــه در برخــی 
قلــم کاالهــا مثــل ذرت یــا گوشــت واردات نســبت 
بــه مــدت مشــابه افزایــش داشــته و طــی 11 ماهــه 
ــرای واردات  ــارد دالر ب ــه 11 میلی ــب ب ــال قری امس

ــده اســت. ــه ش ــای اساســی هزین کااله
بــر اســاس اظهــارات رئیس گمــرک، در کنــار افزایش 
ترخیــص اقامــی مثل گوشــت قرمــز،  شــاهد افزایش 
واردات اقامــی ماننــد ذرت کــه از نهادهــای دامــی و 

کشــاورزی بــه حســاب می آینــد هســتیم.

مرکــز  گــزارش  اســاس  بــر  اســت،  گفتنــی 
پژوهشــهای مجلــس، ســالیانه 1میلیــون تــن گوشــت 
ــان  ــا نش ــه برآورده ــود ک ــرف می ش ــور مص در کش
ــد  ــن آن از محــل تولی میدهــد حــدود 700 هــزار ت
داخــل و مابقــی از طریــق واردات تامیــن میشــود. در 
ــی  ــن گشــت واردات ــرای تامی ــت ب حــال حاضــر دول
ــاال  ــا ب ــی لحــاظ کــرده اســت کــه ب ارز 4200 تومان
ــدید  ــش ش ــت و افزای ــع گوش ــش توزی ــن چال گرفت
قیمتهــا از بهمــن مــاه شــاهد شــکل گیــری صفهــای 
بــرای  طویــل مقابــل فروشــگاههای زنجیــره ای 

ــم. ــوده ای ــز ب ــت قرم ــت گوش دریاف
تعــادل در بــازار وارداتــی و چالــش در بــازار 

گوشــت تولیــد داخــل
همانطــور کــه اشــاره شــد در هفته هــای اخیــر 
ــق  ــی از طری ــا ارز 4200 تومان ــی ب ــت واردات گوش
ــرار  ــردم ق ــار م ــره ای در اختی ــگاههای زنجی فروش
ــاهد  ــد ش ــن هرچن ــن بی ــه اســت. در ای ــرار گرفت ق
تشــکیل صفهــای طوالنــی هســتیم امــا قیمتهــا در 
حــوزه گوشــت وارداتــی تقریبــا متعــادل اســت. ایــن 
ــی اســت کــه قیمــت گوشــت تولیــد داخــل  درحال
بــا وجــود بهــره منــدی از ارز 4200 تومانــی بــرای 
ــش  ــا افزای ــوراک دام( ب ــای دامی)خ ــن نهاده ه تامی
ــوز  ــت. هن ــده اس ــه ش ــی مواج ــل توجیه ــر قاب غی
ــه  ــی ارائ ــوص توضیح ــن خص ــادی در ای ــچ نه هی
ــی  ــار نظرهای ــان شــاهد اظه نکــرده اســت و همچن
ــاق دام در  ــر قاچ ــدم تاثی ــا ع ــر ی ــوص تاثی درخص

گرانــی گوشــت قرمــز در کشــور هســتیم. بــه نظــر 
می رســد مســائلی از ایــن دســت بیشــتر دامــن زدن 
ــران و  ــن تحلیلگ ــه ذه ــد ک ــیه هایی باش ــه حاش ب
ناظــران را از مســئله اصلــی یعنــی نحــوه تخصیــص 
ارز بــه نهاده هــای دامــی و بــه تبــع توزیــع محصــول 

ــد. ــرف می کن ــی آن منح نهای
ــن  ــود دارد، ای ــا وج ــن ج ــه در ای ــی ک ــوال اصل س
ــدند  ــر ش ــس حاض ــت  و مجل ــرا دول ــه چ ــت ک اس
ــه  ــی یاران ــرای تولیدکننــدگان دام داخل ــان ب همچن
ارزی خــوراک دام در نظــر بگیرنــد. بــه عبــارت 
دیگــر  وقتــی قیمــت نهایــی محصــوالت کشــاورزی 
ــم بســیاری از  ــه زع ــه و ب ــش یافت ــه شــدت افزای ب
کارشناســان راهــکار دقیقــی بــرای نظــارت بــر ایــن 
حــوزه وجــود نــدارد بهتــر نیســت تدبیــر جدیــدی 

ــن حــوزه اندیشــیده شــود؟ در ای
لــزوم اعمــال تغییــرات در جــدول تخصیــص 

ارز دولتــی در ســال 98
ــس  ــه مجل ــاس مصوب ــر اس ــنیم، ب ــزارش تس ــه گ ب
شــورای اســامی، در ســال 98  تخصیــص ارز 4200 
ــق ســال  ــم کاالی اساســی مطاب ــه 25 قل ــی ب تومان
ــد در  ــر میرس ــه نظ ــت. ب ــد یاف ــه  خواه 97  ادام
صــورت تــداوم گرانــی گوشــت قرمــز تولیــد داخــل، 
دولــت بایــد در  زمینــه تامیــن و تخصیــص ارز ایــن 

حــوزه تغییــرات الزم را لحــاظ کنــد.

0 منبع : تسنیم

0 منبع : نسیم

شهرســتان  فرمانــداری  سرپرســت 
دســت  بایــد  گفــت:  طــارم 
مــرغ  بــازار  از  سوء اســتفاده کنندگان 

شــود. کوتــاه 
ســتار صفــری در جلســه ســتاد تنظیــم 
تشــدید  از  طــارم  شهرســتان  بــازار 
نظــارت و بازرســی ها توســط اکیــپ 
 15 تــا  اســفندماه   15 از  بازرســی 
فروردیــن 98 خبــر داد و افــزود: فعالیت 
ــم از  ــای خدمات رســان اع همــه واحده
رســتوران ها، ســرویس های بهداشــتی 
و هــر محلــی کــه بــه نحــوی بــه مــردم 
خدمــات می دهــد، بازرســی خواهــد 

شــد.
در  اغمــاض  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــن  ــوارد بدتری ــی م ــا در برخ برخورده
پذیرفتــه  و  بــوده  مــردم  بــه  ظلــم 
نیســت، گفــت: ایــن امــر می توانــد 
تبعــات اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی 
ــه ســامت  ــژه اینک داشــته باشــد، به وی

مــردم را می توانــد تهدیــد کنــد.
ــده و  ــام ش ــی های انج ــری، بازرس صف
نظــارت بــر بــازار شهرســتان را ناکافــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــرد و اف ــوان ک عن
شــرایط بــازار و نزدیــک شــدن بــه 
روزهــای پایانــی ســال و خریدهــای 
شــب عیــدی مــردم، می طلبــد نظــارت 

ــود. ــدید ش ــاف تش ــر اصن ب
ــروی  ــود نی ــورت کمب ــت: در ص وی گف
انســانی بــرای انجــام بازرســی ها، از 
ــی  ــزه دســتگاه های اجرای ــا انگی ــراد ب اف
و بازرســان افتخــاری جهــت همــکاری و 
صرفــا جهــت انعــکاس مشــکات کمــک 

گرفتــه می شــود.
ــات و  ــرد: تبع ــد ک ــئول تاکی ــن مس ای
خروجــی نظــارت و بازرســی ها بایســتی 
ــد  ــر باش ــد و مثمرثم ــخص، هدفمن مش
و در صــورت مشــاهده تخلــف بایســتی 

ــرد. برخــورد جــدی صــورت گی
ــانات  ــه نوس ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــا  ــت: در مقایســه ب ــازار در کشــور گف ب
ــت  ــی گوش ــته متقاض ــال های گذش س
ــش  ــتان افزای ــفید در شهرس ــز و س قرم
و امســال نزدیــک بــه 6.5 تــن گوشــت 
ــع شــده اســت. منجمــد در طــارم توزی

ــرغ  ــان اینکــه گوشــت م ــا بی ــری ب صف
ــه  در اســتان زنجــان در حــال حاضــر ب
دلیــل حمایــت ســتاد تنظیــم بــازار 
اســتان بــا قیمــت 11 هــزار 500 تومــان 
ــت:  ــع می شــود، گف در شهرســتان توزی
ایــن در حالــی اســت گوشــت مــرغ 
قیمــت  بــا  اســتان های هم جــوار  در 

ــود. ــه می ش ــری عرض باالت
شهرســتان  فرمانــداری  سرپرســت 
ــت در  ــر مدیری ــد ب ــن تاکی ــارم ضم ط
از  بایســتی  کــرد:  تصریــح  مصــرف، 
خــروج احتمالــی و ســوء اســتفاده افــراد 
ســودجود در ایــن حــوزه جلوگیــری 
ــا مشــکل  ــا مــردم شهرســتان ب شــود ت
مواجــه  قیمــت  افزایــش  و  کمبــود 

ــوند. نش
ــده  ــداران عم ــه خری ــان اینک ــا بی وی ب

ــه و  ــز تهی ــتوران ها و مراک ــم از رس اع
توزیــع مــواد غذایــی خریدهــای عمــده 
ــا قیمــت آزاد از کشــتارگاه ها  خــود را ب
ــرد: گوشــت  ــد ک ــد، تاکی ــه می کنن تهی
ــزار 500  ــت 11 ه ــا قیم ــرغ ب ــرم م گ
ــدگان  ــرای مصرف کنن ــا ب ــان صرف توم
از  توزیــع  و عامــان  اســت  خانگــی 
فــروش گوشــت گــرم بــه صــورت عمــده 

ــد. ــودداری کنن ــداران خ ــه خری ب
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــئول گف ــن مس ای
گــرم  گوشــت  توزیــع  در  کمبــودی 
مــرغ در شهرســتان وجــود نــدارد، ولــی 
ــتمر  ــا مس ــارت و پایش ه ــتی نظ بایس
ــا  ــوده و مشــکات موجــود ب و جــدی ب

حساســیت منعکــس شــود.
سرپرســت فرمانــداری شهرســتان طــارم 
تصریــح کــرد: در صــورت گران فروشــی 
ــورد  ــت برخ ــع گوش ــان توزی ــا عام ب
بــا عامــان  جــدی خواهــد شــد و 
برخــورد  اول  مرحلــه  در  متخلــف 
ــورت  ــب و در ص ــپس پلم ــی س تعزیرات
ــی  ــای پروتئین ــچ فرآورده ه ــرار هی تک

دریافــت نخواهنــد کــرد.
بــر  جــدی  نظــارت  همچنیــن  وی 
فعالیــت نانوایی هــا را خواســتار شــد 
کشــیک ها  تعییــن  کــرد:  تاکیــد  و 
و نظــارت مســتمر بــر فعــال بــودن 
ــل،  ــام تعطی ــای کشــیک در ای نانوایی ه
مــوارد  رعایــت  بــر  نظــارت جــدی 
ــا  ــن واحده ــاعات کار ای ــتی، س بهداش
بایســتی بــا حساســیت بیشــتری انجــام 

ــرد. گی
شهرســتان  فرمانــداری  سرپرســت 
ــع  ــه توزی ــا اشــاره ب ــن ب طــارم همچنی
الســتیک یارانــه ای بــه کامیــون داران در 
شهرســتان پایــش نیــاز واقعی مــردم در 
ایــن حــوزه را ضــروری خوانــد و تاکیــد 
کــرد: جهــت جلوگیــری از هرگونــه 
توزیــع،  در  احتمالــی  سوءاســتفاده 
ــن ادارات  ــی بی ــن بخش ــی بی هماهنگ
ــداری  ــارت و راه ــدن و تج ــت، مع صنع
ــتان  ــاده ای شهرس ــل ج ــل و نق و حم

ــرد. ــام گی انج
صفــری در خصــوص توزیــع انــواع کــود 
ــاورزی،  ــارف کش ــت مص ــیمایی جه ش
ــان  ــتان زنج ــال اس ــرد: امس ــوان ک عن
60 درصــد کــود یارانــه ای جــذب کــرده 
ــتان های  ــا اس ــه ب ــه در مقایس ــت ک اس

ــت. ــم گیر اس ــزان آن چش ــر می دیگ
وی تاکیــد کــرد: جهــت جلوگیــری 
از هرگونــه تخلــف در نحــوه توزیــع، 
ــت نظــر  ــا دق ــن حــوزه ب نظــارت در ای

ــرد. ــام گی ــتری انج بیش
ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد: بــا 
نزدیــک شــدن بــه روزهــای پایانــی 
ــر فعالیــت شــرکت های  ســال نظــارت ب
ــه  ــه ب ــرادی ک ــمی و اف ــافربری رس مس
دارنــد  فعالیــت  غیررســمی  صــورت 
ــه  ــن لحظ ــا ای ــد. ت ــش یاب ــد افزای بای
ــچ  ــافر هی ــل مس ــای حم ــرخ کرایه ه ن

ــت. ــته اس ــی نداش افزایش

دست سوء استفاده کنندگان از 
بازار مرغ، کوتاه شود

0 منبع : ایسنا
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مجیــد موافــق قدیــری دربــاره آخریــن وضعیــت 
بــازار نهــاده هــای دامــی، اظهارداشــت: در حــال 
حاضــر واحدهــای تولیــد کننــده خــوراک و 
پــرورش دام، طیــور و آبزیــان در زمینــه تامیــن 
نهــاده بــا مشــکات عدیــده ای روبــرو هســتند.

ــی  ــی4200 تومان ــه ارز دولت ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــای دام ــاده ه ــدگان نه ــار واردکنن در اختی
قــرار گرفتــه و موجــودی بنــادر و انبارهــا نشــان 
ــد  ــی تولی ــای دام ــاده ه ــدید نه ــود ش از کمب
خــوراک دام نــدارد، گفت:عــاوه بــر ایــن، قیمــت 
ــام  ــی اع ــای واردات ــاده ه ــرای نه ــی ب تعزیرات
شــده امــا هنــوز اختــاف قیمــت فاحشــی بیــن 
ــده  ــا نرخــی کــه مصــرف کنن ــی ب ــرخ تعزیرات ن
ــود دارد. ــد، وج ــی کن ــن م ــی کاال را تامی نهای

ایــن فعــال بخــش خصوصــی دربــاره اینکــه چــرا 
ــن  ــی چنی ــای دام ــاده ه ــع نه ــه توزی در حلق
اختــاف قیمــت فاحشــی بوجــود آمــده اســت؟، 
ــر  ــه ایــن ســوال،  بایــد ب ــرای پاســخ ب افــزود: ب
ــع  ــه توزی ــده هزین ــش دهن ــل افزای روی عوام
ــع  ــه توزی ــی هزین ــت بررس ــم. جه ــز کنی تمرک
نهــاده هــای دامــی الزم اســت ابتــدا نقــش 
توزیــع کننــده در زنجیــره تامیــن شــفاف شــود.

قدیــری بــا بیــان اینکــه توزیــع کننــدگان 
فعــال در صنعــت دام و طیــور و آبزیــان بــه 
چنــد دســته قابــل تقســیم هســتند، ادامــه داد: 

ــا اســتانی و تعاونــی  اتحادیــه هــای سراســری ی
ــدگان،  ــا تولیدکنن ــدگان ی ــرورش دهن ــای پ ه
بــورس کاالی کشــاورزی و توزیــع کننــدگان 
ــن  ــی بخــش خصوصــی  در ای ــی و حقوق حقیق

ــد. ــت دارن کار دخال
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران 
ــا  ــکل ه ــه تش ــه اینک ــه ب ــا توج ــح داد: ب توضی
و ســازمان بــورس در شــرایط غیردســتوری 
توزیــع  شــبکه  از  زیــادی  حجــم  معمــوال 
مســتقیم را ندارنــد و خــود آنهــا نیــز در شــرایط 
ــی  ــش خصوص ــدگان بخ ــع کنن ــادی از توزی ع
ــر نقــش  تامیــن کاال مــی شــوند، بهتــر اســت ب
توزیــع کننــدگان بخــش خصوصــی تمرکــز 

ــرد. ــورت گی ــژه ای ص وی

 ارز 4200 موجــب ایجــاد رانــت در زنجیــره 
های واســطه ای شــده اســت

قدیــری بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی 
معتقــد اســت کــه سیاســت تخصیــص دالر 
4200 تومانــی بایــد متوقــف شــود، افــزود: امــا 
دولــت بــر ایــن عقیــده اســت کــه ایــن سیاســت 
را نمــی تــوان متوقــف کــرد چراکــه در شــرایط 
ــد  ــر نیازمن ــیب پذی ــر آس ــور، قش ــی کش کنون
حمایــت هســتند، بــا ایــن حــال بررســی قیمــت 
ــد  ــی تولی ــای دام ــاده ه ــای اساســی و نه کااله

خــوراک دام در بــازار نشــان مــی دهــد تخصیص 
ارز 4200 تومانــی نتوانســته اســت جلــوی رشــد 
قیمــت ایــن اقــام را بگیــرد و تمامــی کاالهــا در 

ــد. ایــن مــدت افزایــش قیمــت داشــته ان
ــه  ــه ب ــد ک ــع هرچن ــرد: در واق ــح ک وی تصری
نهــاده هــای دامــی ارز یارانــه ای تخصیــص داده 
ــه  ــازار آزاد ب شــده اســت، امــا ایــن کاالهــا در ب
ــده  ــه ش ــذاری و معامل ــت گ ــرخ ارز آزاد قیم ن
ــی 4200  ــص ارز حمایت ــه تخصی ــد. در نتیج ان
ــی  ــای اساس ــه کااله ــت ب ــط دول ــی توس تومان
فقــط موجــب توزیــع رانــت میــان زنجیــره هــای 
واســطه ای شــده اســت و حلقــه هــای مختلــف 
زنجیــره تامیــن پروتئیــن کشــور و البتــه مــردم 

ــد. ــع نشــده ان ــه منتف ــن یاران از ای
قدیــری اضافــه کــرد: در صورتــی کــه دولــت بــه 
ــارد دالر ارز 4200  ــد ده میلی ــع چن ــای توزی ج
ــه  ــن ارز را ب ــاری، ای ــال ج ــی در س ــزار تومان ه
ــاند و  ــی رس ــروش م ــه ف ــا ب ــامانه نیم ــرخ س ن
مــا بــه التفــاوت ایــن نــرخ را بــه صــورت یارانــه 
نقــدی، کاالیــی و یــا ســایر بســته هــای حمایتی 
ــت  ــد حمای ــر و نیازمن ــیب پذی ــار آس ــه اقش ب
ــه  ــاً در دســتیابی ب پرداخــت مــی کــرد، مطمئن

ــود.  ــر ب ــق ت ــی خــود موف هــدف حمایت
ــور و  ــوراک دام، طی ــع خ ــن صنای ــس انجم رئی
ــرای  ــان کشــور توضیــح داد: ایــن مقایســه ب آبری
ســال بعــد نیــز صــادق اســت. در الیحــه بودجــه 
ســال 1398 مقــرر شــده اســت 14 میلیــارد 
ــه  ــت ب ــط دول ــی توس دالر ارز 4200 تومان
کاالهــای اساســی پرداخــت 
ــه عنــوان  شــود. ب

ــزار  ــذاری 10 ه ــت گ ــای قیم ــر مبن ــال اگ مث
تومــان )میانگیــن نــرخ بــازار آزاد و ســامانه نیمــا( 
در نظــر گرفتــه شــود، میــزان یارانــه اختصاصــی 

ــود. ــد ب ــان خواه ــر دالر، 5800 توم ــه ه ب
وی ادامــه داد: از ضــرب عــدد 5800 در 14 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــدد 81 ه ــارد دالر، ع میلی
ــرار اســت  ــه ق ــددی ک ــد؛ ع ــی آی ــه دســت م ب
دولــت در قالــب سیاســت ارز حمایتــی بــه 
ــد  ــی تولی ــای دام ــاده ه ــای اساســی و نه کااله
خــوراک دام اختصــاص دهــد. بــرای اینکــه 
بزرگــی ایــن عــدد را درک کــرد، گفتنــی اســت 
کــه ایــن عــدد تقریبــا دو برابــر عــدد 42 هــزار 
میلیــارد تومــان تخصیــص داده شــده بــه »طــرح 
هدفمنــدی یارانــه هــا« و واریــز یارانــه 45 هــزار 

ــردم اســت. ــرای م ــال ب ــک س ــی در ی تومان
ایــن فعــال بخــش خصوصــی تصریــح کــرد: اگــر 
ــایر  ــا س ــی ی ــدی، کاالی ــورت نق ــه ص ــت ب دول
ــم  ــغ عظی ــن مبل ــی، ای ــکال مســتقیم حمایت اش
ــه  ــه مــردم پرداخــت کنــد، هــم دســتیابی ب را ب
ــر  ــر بهت ــیب پذی ــار آس ــت از اقش ــدف حمای ه
حاصــل مــی شــود و هــم رضایــت عمومــی باالتــر 
خواهــد بــود. قدیــری گفــت: پرداخــت ایــن مبلــغ 
ــه  ــر ب ــدی، منج ــه نق ــب یاران ــردم در قال ــه م ب

ــی شــود. ــه م ــن یاران ــری ای ــش 3 براب افزای
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران بــا 
اشــاره بــه نقــش موثــر ســرمایه گــردش در جهت 
ــی،  ــوالت پروتئین ــد محص ــره تولی ــای زنجی بق
ــی،  ــت ارز دولت ــش قیم ــل افزای ــه دلی ــزود: ب اف
افزایــش دوره گــردش مالــی در واردات نهــاده 
هــا و خــروج ســرمایه توزیــع کننــدگان ســنتی؛ 
ــت  ــاز صنع ــورد نی ــردش م حجــم ســرمایه در گ

ــه اســت. شــدیداً کاهــش یافت

ــا  ــد ب ــل دارن ــدگان تمای واردکنن
واســطه هــا داد و ســتد کننــد
بنابرایــن  گفــت:  قدیــری 
ــه  نــرخ هزینــه مالــی ب
شــدت افزایــش 
فتــه  یا
ــه  ــت ب اس
همیــن 

ــا  ــطه ه ــار از واس ــدگان باالجب ــل تولیدکنن دلی
ــز  ــدگان نی ــد و واردکنن ــد میکنن و دالالن خری
تمایــل دارنــد بــا واســطه هــا داد و ســتد کننــد 
چــون آنهــا نقــش بانــک را بــازی کــرده و پــول 
ــی  ــت م ــا پرداخ ــاده ه ــد نه ــت خری ــد جه نق

کننــد.
ــی ســاده اســت  ــن خیل ــرد: بنابرای ــه ک وی اضاف
ــد  ــت خری ــت جه ــول ارزان قیم ــه پ ــا زمانیک ت
ــدگان  ــار تولیدکنن ــی در اختی ــای دام ــاده ه نه
ــه  ــرایط ب ــرد ش ــرار نگی ــدگان ق ــرورش دهن و پ

ــود. ــد ب ــن روال خواه همی

ــرای  ــت ب ــه دول ــی ب ــش خصوص ــنهاد بخ پیش
ــا  ــاده ه ــع نه ــع توزی ــامانه جام س

ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــش خصوص ــال بخ ــن فع ای
ــه علــت  ــی در بخــش نهــاده هــا ب معضــل کنون
ضعــف عملکــرد در بخــش توزیــع اســت، ادامــه 
ــه  ــان ب ــور و آبری ــوراک دام، طی ــن خ داد: انجم
سیاســتگذاران اقتصــادی دولــت، طــرح جامعــی 
را پیشــنهاد کــرده تــا ســامانه جامعــی طراحــی 
ــی  ــر همگ ــای زی ــی ه ــه در آن ویژگ ــود ک ش
موجــود باشــد و البتــه طبیعــی اســت کــه هــر 
ــه  ــک برنام ــد در ی ــی توان ــا م ــک از بخــش ه ی
زمــان بنــدی شــده بــه ســامانه مربوطــه افــزوده 

شــود.

ــل  ــور کام ــه ط ــرح ب ــن ط ــا در ای ــزود: م وی اف
ــاز  ــورد نی ــای م ــی ه ــه ویژگ ــم ک ــام کردی اع
ــند: ــته باش ــل را داش ــرایط ذی ــد ش ــامانه بای س
- نظــارت بــر قیمــت گــذاری متناســب بــا عــرف 

صنعت
- الــزام کلیــه فعــاالن حلقــه هــای زنجیــره 
تامیــن محصــوالت پروتئینــی بــه ثبــت ســفارش 
ــن  ــی در ای ــای اساس ــاده ه ــد نه ــروش و خری ف

ــامانه س
ــرخ  ــا ن ــاری ب ــا اعتب ــلف ی ــروش س ــکان ف - ام
مالــی متعــارف صنعــت بــه همــراه امــکان اعــام 
نظــر افــراد در مــورد عملکــرد اعتبــاری فعــاالن 
ســامانه جهــت تصمیــم گیــری در مــورد ریســک 

اعتبــاری افــراد
حقیقــی  گــذاران  ســرمایه  ورود  امــکان   -
تامیــن مالــی هــر یــک  و حقوقــی جهــت 

رشــات سفا
- امــکان مدیریــت سفارشــات در قالــب فــروش 

مویرگــی
ــد:  ــا، مانن ــه و تقاض ــات عرض ــفافیت اطاع - ش
ــادر، کاالی  اطاعــات کاالی در راه، موجــودی بن
ترخیــص شــده و وارد کننــده آنها. میــزان جوجه 
جوجــه  تولیدکننــدگان  اطاعــات  و  ریــزی 

ــازار ــاز ب ــورد نی ــت م ــزان گوش ــروزه. می یک

سیاست تخصیص ارز ۴۲00 تومانی موجب ایجاد رانت شد
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چرا مدیران در انجام کار ساده ای چون 
توزیع گوشت عاجز هستند؟

در  قزویــن  مــردم  نماینــده 
اســامی  شــورای  مجلــس 
مشــکات  بــه  اشــاره  بــا 
ــرد:  ــان ک ــردم بی ــتی م معیش
ضعیــف  و  متوســط  اقشــار 
جامعــه بــرای تامیــن مایحتــاج 
ضــروری، گوشــت و مــرغ کــه 
قیمــت آن بــه شــدت افزایــش 
پیــدا کــرده اســت با مشــکات 
جــدی روبــرو هســتند، توزیــع 
موجــب  اقــام  ایــن  غلــط 
ایجــاد صف هــای طوالنــی و 
لطمــه زدن بــه کرامــت مــردم 

ــت. ــده اس ش
داود محمــدی نماینــده مــردم 
قزویــن در مجلــس شــورای 
اســامی در تذکــر شــفاهی 
جلســه علنــی نوبــت ســوم 
ــرد،  ــان ک ــس، بی ــروز مجل ام
حــدود 20 روز بــه عیــد باقــی 
و  متوســط  اقشــار  اســت؛ 
ــن  ــرای تامی ــه ب ــف جامع ضعی
مایحتــاج ضــروری، گوشــت 

و مــرغ کــه قیمــت آن بــه 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــدت افزای ش
اســت بــا مشــکات جــدی 
روبــه رو هســتند، توزیــع غلــط 
ایــن اقــام موجــب ایجــاد 
صف هــای طوالنــی و لطمــه 
ــردم شــده  ــت م ــه کرام زدن ب

ــت. اس
وی افــزود: چــرا مدیــران در 
چــون  ســاده ای  کار  انجــام 
و  گوشــت  و  مــرغ  توزیــع 
ــه  ــش بی روی ــر افزای ــارت ب نظ
قیمت هــا عاجــز هســتند؟ چــرا 
وضــع قیمــت خــودور بــه ایــن 
ــار اســت؟ اگــر  ــزان اســف ب می
خودروســازان بــه دلیــل کمبود 
قطعــه در تحویــل خودروهایــی 
ثبــت  از ماه هــا پیــش  کــه 
ناتــوان هســتند  نــام شــده 
ــروش  ــرای ف ــت ب ــه اس چگون
فــوری مشــکلی ندارنــد؟ بــرای 
ــه  ــوا چ ــام و دو ه ــک ب ــن ی ای

ــد؟ ــخی دارن پاس

در  قزویــن  مــردم  نماینــده 
آقــای  داد:  ادامــه  مجلــس 
مســئول  جمهــور  رییــس 
نابــه  وضــع  دهــی  ســامان 
و  تعدیــل  اشــتغال،  ســامان 
زحمــت  کارگــران  اخــراج 
ــوروز،  ــد ن ــتانه عی ــش در آس ک
ــورم افسارگســیخته  ــی و ت گران
و کاهــش شــدید قــدرت خریــد 
مــردم چــه کســی اســت؟ چــرا 
مســئولین اجرایــی بــه وظایــف 
ــه  ــد؟ چ ــل نمی کنن ــود عم خ
ــد؟  ــردم داری ــرای م ــخی ب پاس
پیــش  در  می تــوان  چگونــه 

ــرد؟ ــربلند ک ــردم س ــن م ای
بــه  اشــاره  بــا  محمــدی 
انتخابیــه  حــوزه  مشــکات 
خــود تصریــح کــرد: الونــد 
و  پرجمعیت تریــن  از  یکــی 
ــتان  ــهرهای اس ــن ش مهم تری
فاقــد یــک بیمارســتان دولتــی 
بــا  دارد  ضــرورت  اســت، 
ــداث  ــه اح ــبت ب ــت نس فوری

بیمارســتان دولتــی در ایــن 
ــات  ــود، عملی ــدام ش ــهر اق ش
ــهدای  ــتان ش ــی بیمارس اجرای
ــوری  ــورت ف ــه ص ــک ب آب ی
بیمارســتان  شــود،  آغــاز 
شــهر محمدیــه و مهــرگان 
ــرد،  ــرار گی ــورد رســیدگی ق م
ــازی  ــان س ــوص همس در خص
و  بازنشســتگان  حقــوق 
ــای موجــود  کاهــش تبعیض ه
اقــدام  تقضــای  دولــت  از 

جــدی داریــم.
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ضرورت بهینه سازی استقرار واحدهای 
مرغداری در نقاط مختلف کشور

وزیــر جهــاد کشــاورزی بــر ضــرورت 
واحدهــای  اســتقرار  بهینه ســازی 
ــف کشــور  ــاط مختل ــداری در نق مرغ

ــرد. ــد ک تاکی
گردهمایــی  در  حجتــی  محمــود 
دامــی  تولیــدات  معاونیــن 
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان های 
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــا ب ــتان ه اس
دامــی  نهاده هــای  تامیــن  افــزود: 
تــا بازاررســانی محصــوالت دامــی 
و حتــی  زنجیــره  قالــب  در  بایــد 
ــد  ــای تولی ــکان توســط تعاونی ه االم
ــدی  ــن بهره من ــا ضم ــود ت ــام ش انج
افــزوده  ارزش  از  تولیدکننــدگان 
فعالیــت خــود، دالالن نتواننــد در 
رونــد تولیــد و بــازار ایــن محصــوالت 

اخــال ایجــاد کننــد.
از  وی تشــکیل صنــدوق حمایــت 
دامپــروری را مکانیــزم و فرصتــی 
و  پشــتیبانی  بــرای  العــاده  فــوق 
ســرمایه گــذاری از زنجیــره هــای 

ــرد:  ــان ک ــوان و خاطرنش ــد عن تولی
حاضــر  حــال  در  صنــدوق  ایــن 
نزدیــک بــه دو هــزار میلیــارد تومــان 
ســرمایه دارد و الزم اســت از ایــن 
ســرمایه بــرای توســعه و تقویــت 

ــود. ــری ش ــره گی ــا به ــره ه زنجی
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــر ضــرورت 
کشــور  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
مناســب  راهکارهــای  اتخــاذ  و 
بــرای کاهــش  وابســتگی صنعــت 
نهاده هــای  واردات  بــه  دامپــروری 
ــه  ــت: تغذی ــرد و گف ــد ک ــی تاکی دام
ــه  ــن خــوراک دام در داخــل ب و تامی
ــه  ــاز دارد. دســتیابی ب ــی نی ــزم مل ع
ایــن مهــم بــا شــناخت ظرفیــت های 
بکارگیــری  و  خاقیــت،  طبیعــی، 
ــر  ــای روز میس ــش و تکنولوژی ه دان

ــود. ــد ب خواه
حجتــی یــادآور شــد: در اروپــا، گیــاه 
ــار  ــون هکت ــزا در حــدود 20 میلی کل
از راضــی کشــت و از کنجالــه آن بــه 

جــای کنجالــه ســویا در خــوراک دام 
اســتفاده مــی شــود.

وزیــر جهــاد کشــاورزی، بهینه ســازی 
در  مرغــداری  واحدهــای  اســتقرار 
ــروری  ــور را ض ــف کش ــاط مختل نق
کاهــش  بــرای  افــزود:  و  دانســت 
آســیب کشــور و صنعــت مرغــداری از 
خســارت شــیوع بیماری هایــی نظیــر 
آنفلوانــزای حــاد پرنــدگان الزم اســت 
از تمرکــز ایــن واحدهــا کــه موجــب 
می شــود،  بیماری هــا  همه گیــری 
ــرای  ــب ب ــاط مناس ــری و نق جلوگی

ــود. ــی ش ــا جانمای ــتقرار آنه اس
ــایر  ــا س ــل ب ــزوم تعام ــر ل ــی ب حجت
منظــور  بــه  مســتعد  کشــورهای 
ــه  ــر ملک ــای برت ــری از نژاده بهره گی
پــرورش  توســعه  عســل،  زنبــور 
شــترهای پربــازده و همچنین توســعه 
پــرورش بوقلمــون بــا رعایــت ضوابــط 

ــرد. ــد ک ــتی تاکی بهداش
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ماهنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 77   اسفند 101397 ماهنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 77   اسفند 101397

فرد خاصی بصورت 
انحصاری زمان واردات 
نهاده ها را تعیین می کند

ــس،  ــاورزی مجل ــیون کش ــو کمیس عض
گفــت: بــه دلیــل اینکــه در زمینــه 
تامیــن نهاده هــا بــا انحصــار مواجــه 
هســتیم یــک فــرد تصمیــم گیــری 
ــع  ــه موق ــاده ب ــه واردات نه ــد ک می کن

ــرد. ــورت بگی ــر ص ــا تاخی ــا ب ی
عضــو  بالنــگان  پاپــی زاده  عبــاس 
بودجــه  الیحــه  تلفیــق  کمیســیون 
ســال 98 مجلــس شــورای اســامی 
ــزاری  ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
واردات  خصــوص  در  ملــت،  خانــه 
ــور،  ــاز کش ــورد نی ــی م ــای دام نهاده ه
گفــت: در زمینــه تامیــن نهاده هــای 
دامــی اگــر عملکــرد مناســبی داشــتتیم 
حــدودا 40 درصــد قیمــت تمــام شــده 
می کــرد،  پیــدا  کاهــش  محصــوالت 
ــن  ــرای تامی ــور ب ــی کش ــتم بانک سیس
ــری  ــل گی ــار غاف ــی دچ ــای دام نهاده ه

ــد. ش
عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب، منابع 
طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ش
ــا صــورت  ــدی یارانه ه ســال 89 هدفمن
گرفــت انتظــار ایــن بــود کــه قیمت هــا 
ــه  ــازار جهــش داشــته باشــد امــا ب در ب
برنامه ریــزی  قبــل  از  اینکــه  دلیــل 
ــی در  ــزان کاف ــه می ــود و کاال ب شــده ب
کشــور وجــود داشــت شــاهد تنــش در 

ــرد: در ســال  ــح ک ــم، تصری ــازار نبودی ب
ــا بانــک یــک امــکان انجــام  89 تنهــا ب
ــت امــا  ــود داش ــی وج مبــادالت بانک
ــب تری  ــرایط مناس ــر ش ــال حاض درح
ــای  ــا بانک ه ــم ب ــود دارد و می توانی وج

ــم. ــت کنی ــتری فعالی بیش

مــورد  ارز  تامیــن  در  بانک هــا 
نیــاز واردات نهاده هــای دامــی 

ــتند ــه داش ــر 3 ماه تاخی
نماینــده مــردم دزفــول در مجلــس 
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب شــورای اســامی ب
بانک هــا بــه موقــع ارز مــورد نیــاز 
ــورد نیــاز  واردات نهاده هــای دامــی م
کشــور را تامیــن نکــرد و همیــن مســئله 
ــر  ــاه تاخی ــدودا 3 م ــا ح ــد ت ــث ش باع
ــداران  ــه داد: مرغ ــیم، ادام ــته باش داش
ــول  ــار محص ــک ب ــر 45 روز ی ــد ه بای
ــه  ــد ب ــازار کنن ــود را وارد ب ــدی خ تولی
ــن ارز  ــا در تامی ــر بانک ه ــطه تاخی واس
مــورد نیــاز واردات نهاده هــا دو دوره 
ــا کاهــش  تولیــد مــرغ آســیب دیــد و ب

ــدیم. ــه ش ــازار مواج در ب
فــرد خاصــی بصــورت انحصــاری زمــان 
واردات نهــاده هــا را تعییــن مــی کنــد

ــس،  ــاورزی مجل ــیون کش ــو کمیس عض
گفــت: بــه دلیــل اینکــه در زمینــه 
تامیــن نهاده هــا بــا انحصــار مواجــه 

هســتیم یــک فــرد تصمیــم گیــری 
ــع  ــه موق ــاده ب ــه واردات نه ــد ک می کن

ــرد. ــورت بگی ــر ص ــا تاخی ــا ب ی

بازار نهاده های دامی در انحصار 
فردی است که در همه دولت نیز 

حضور داشته

پاپــی زاده بــا بیــان اینکــه بــازار نهاده های 
دامــی در انحصــار فــردی اســت کــه در 
همــه دولــت نیــز حضــور داشــته، تصریح 
کــرد: بــه دلیــل اینکــه در زمینــه تامیــن 
ــتیم  ــه هس ــار مواج ــا انحص ــا ب نهاده ه
یــک فــرد تصمیــم گیــری می کنــد کــه 
ــر  ــا تاخی ــا ب ــع ی ــه موق ــاده ب واردات نه
ــت  ــازار تح ــم ب ــرد، تنظی ــورت بگی ص

تاثیــر تاخیــر در تامیــن نهــاده اســت.

ــاد  ــران از ایج ــار گ ــود انحص س
کمبــود کاذب در بــازار

آب،  کشــاورزی،  کمیســیون  عضــو 
زیســت  محیــط  و  طبیعــی  منابــع 
مجلــس شــورای اســامی در پایــان، 
خاطرنشــان کــرد: بــا ایجــاد کمبــود در 
ــش  ــا افزای ــی قیمت ه ــاده دام ــازار نه ب
پیــدا می کنــد و همیــن موضــوع باعــث 
می شــود تــا انحصارگــران ســود کانــی 

ــد. ــت بیاورن ــه دس را ب

ــوی  ــان رض ــتان خراس ــیر اس ــه ش ــر کمیت دبی
ــی نهــاده هــای دامــی  ــا اینکــه کمبــود و گران ب
ــای خــود را  ــدگان دام ه ــث شــده تولیدکنن باع
کشــتار کنند،گفــت: نمــی دانیــم نهــاده هــای بــا 

ــرخ مصــوب کجــا توزیــع مــی شــود. ن

آرش فرزادنیــا بــه کشــتار دام هــای مولــد و 
شــیرده اشــاره کــرد و گفت: دامــداران بــا کمبود 
ــرو  ــی آن روب ــدن پیاپ ــران ش ــوراک دام و گ خ
ــدد  ــکات متع ــا و مش ــن کمبوده ــتند. ای هس
ــار  ــدگان ناچ ــا تولیدکنن ــت ت ــده اس ــبب ش س
ــش قیمــت گوشــت،  ــه افزای ــا توجــه ب شــوند ب
دام هــای شــیری و مولــد خــود را کشــتار 
ــور هســتند  ــداران مجب ــی دام ــه عبارت ــد. ب کنن
دام شــیرده خــود را کشــتار کننــد چــون تــوان 

ــد . ــوراک آن را ندارن ــن خ تامی
وی تصریــح کــرد: ایــن اتفــاق تلــخ کــه آینــده 
ــه  ــد ب ــی کن ــد م ــروری را تهدی ــت دامپ صنع
ــر مســئوالن  ــش اســت و اگ ــه افزای شــدت رو ب
ــش  ــا چال ــا ب ــد م ــام ندهن ــبی انج ــدام مناس اق
ــرو  ــه( روب ــای مولد)تلیس ــیر و دام ه ــود ش کمب

ــویم . ــی ش م
فرزادنیــا افــزود: از ســوی دیگــر خریــد گوشــت، 
ــت  ــور نیس ــدار مجب ــر دام ــت و دیگ ــدی اس نق
ــه  ــا ب ــود مرتب ــه خ ــات معوق ــال مطالب ــه دنب ب
ســراغ صنایــع لبنــی بــرود. در واقــع مــی تــوان 
ــه  ــد شــیر صرف ــی، تولی ــت در شــرایط کنون گف

ــدارد . اقتصــادی ن
ــروز  ــاره ب ــا هشــدار درب ــال اقتصــادی ب ــن فع ای
ــک  ــا ی ــا ب ــت: م ــیر گف ــد ش ــش در تولی چال
ــد  ــم. دام مول ــده ای ــرو ش ــوس روب ــه معک چرخ
خــود را از بیــن مــی بریــم و بعــد از آن بــا 
کمبــود دام مولــد و چالــش در تولیــد شــیر و ... 

ــد . ــم ش ــرو خواهی روب
ــا همــان  مجموعــه ای از عوامــل ســبب شــده ت
ــت  ــی گوش ــث گران ــه رخ داد و باع ــی ک اتفاقات

ــد ــد کن ــز تهدی ــی را نی شــد، صنعــت لبن
وی گفــت: مجموعــه ای از عوامــل ســبب شــده 

تــا همــان اتفاقاتــی کــه رخ داد و باعــث گرانــی 
گوشــت شــد، صنعــت لبنــی را نیــز تهدیــد کند.

ــد  ــه چن ــائلی ک ــان مس ــه داد:هم ــا ادام فرزادنی
ســال پیــش ســبب شــد میــش هــای مــا در اثــر 
کمبــود خــوراک و گــران شــدن آن از بیــن بــرود 
و مــا بــا کمبــود گوشــت روبــرو شــویم، اکنــون 
ــد گاو و گوســاله در  در حــوزه دام ســنگین مانن

حــال رخ دادن اســت .
وی تصریــح کــرد: بنابــر آمــاری کــه مــا دریافــت 
کردیــم 30 تــا 40 درصــد دام هــای مولــد 
خراســان رضــوی کشــتار شــده انــد. گلــه هــای 
کوچکتــر از میــان رفتــه و گلــه هــای بــزرگ تــر 

ــودی هســتند. هــم در آســتانه ناب
ــه عــدم  دبیــر کمیتــه شــیر خراســان رضــوی ب
ــد شــیر خشــک داخــل کشــور  ــت از تولی حمای
ــدن و  ــت، مع ــت: وزارت صنع ــرد و گف ــاره ک اش
ــک  ــاغ ی ــا اب ــته ب ــاه گذش ــد م ــارت در چن تج
بخشــنامه نادرســت راه تنفــس تولیــدگان شــیر 
ــه  ــروری ب ــت دامپ ــه صنع ــان ب ــت. آگاه را بس
ــد شــیر خشــک و  ــه تولی ــد ک ــی دانن ــی م خوب
فــروش آن بــه بازارهــای خارجــی ایــن امــکان را 
بــه صنعــت دامپــروری مــی دهــد تــا در مقابــل 

ــد . افزایــش هزینــه هــا مقاومــت کن
ایــن فعــال بخــش خصوصــی عنــوان کــرد: 
ــت  ــی توانس ــک م ــیر خش ــادرات ش ارزآوری ص
بــه صنعــت دامپــروری کشــور کمــک کنــد امــا 
متاســفانه وزارت صنعــت در اقدامــی غیــر قانونی 
ــف و  ــز وظای ــون تمرک ــاده 1 قان ــاف م ــر خ ب
اختیــارات مربــوط بــه بخــش کشــاورزی در 
وزارت جهــاد؛ اقــدام بــه ایجــاد ممنوعیــت 

ــرد . ــور ک ــرای کش ــادرات و ارز آوری ب ص
ــون در  ــا اکن ــزود: م ــادی اف ــال اقتص ــن فع ای
ــیر  ــو ش ــادی دپ ــیار زی ــدار بس ــه مق ــور ب کش
ــت  ــا ایــن وجــود دول ــم. ب خشــک و خامــه داری
ــه  ــره و خام ــه واردات ک ــی را ب ارز 4200 تومان
ــکاتی  ــود مش ــا وج ــد و ب ــی ده ــاص م اختص
کــه کشــور در تامیــن ارز دارد امســال بیشــترین 

ــتیم . ــی داش ــا ارز دولت ــره ب ــم واردات ک حج

مــا در صنعــت لبنــی بــا یــک چرخــه کار معیوب 
روبــرو هســتیم. وزارت صمــت ارز 4200 تومانــی 
ــن  ــد. ای ــی کن ــره وارد م ــا آن ک ــد و ب ــی ده م
ــه محصــوالت  ــل ب ــره در داخــل کشــور تبدی ک
لبنــی پرچــرب ماننــد ماســت پــر چــرب، خامــه 

و... مــی شــود
ــک  ــا ی ــی ب ــا در صنعــت لبن ــت: م ــا گف فرزادنی
وزارت  روبــرو هســتیم.  معیــوب  کار  چرخــه 
ــا آن  ــد و ب ــی ده ــی م ــت ارز 4200 تومان صم
کــره وارد مــی کنــد. ایــن کــره در داخــل کشــور 
ــد  ــرب مانن ــی پرچ ــوالت لبن ــه محص ــل ب تبدی

ــود. ــی ش ــه و... م ــرب، خام ــر چ ماســت پ
ــره  ــه و ک ــور از خام ــه منظ ــان اینک ــا بی وی ب
یــک محصــول اســت، چــون خامــه 82 درصــد 
کــره نامیــده مــی شــود، افــزود: ایــن محصــوالت 
را کارخانجــات لبنــی صــادر و دالر 14 هــزار 

ــد. ــی کنن ــرای خــود جمــع م ــی ب تومان
در  دو  هــر  جهــاد،  وزارت  و  صمــت  وزارت 
مشــکات ایجــاد شــده بــرای دامــداران مقصرند!

لبنــی  قیمــت محصــوالت  وی در خصــوص 
ــش  ــود کاه ــا وج ــی ب ــات لبن ــت: کارخانج گف
مــاه  یــک  در  شــیر  قیمــت  تومانــی   250
اخیــر قیمــت محصــوالت خــود را کاهــش 
ندادنــد. مســئوالن مــی تواننــد فاکتورهــای 
فروشــندگان شــیر را ماحظــه و بــا فاکتورهــای 
و  کننــد  مقایســه  لبنــی  کننــدگان  تولیــد 
ببیننــد بــا وجــود کاهــش قیمــت شــیر و 
تنهــا  نــه  دولتــی  ارز  دریافــت  همچنیــن 
قیمــت محصــوالت لبنــی کاهــش نیافتــه بلکــه 

ــت . ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای
دبیــر کمیتــه شــیر خراســان رضــوی بــا انتقــاد 
از عملکــرد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در 
کنتــرل بــازار و عــدم حمایــت از تولیــد کنندگان 
شــیر گفــت : بزرگتریــن مقصــر نابــودی صنعــت 
دامپــروری کشــور وزارت صنعــت، معــدن و 
ــاوه  ــی ع ــتگاه اجرای ــن دس ــت. ای ــارت اس تج
بــر صــدور بخشــنامه هــای غیرقانونــی برخــاف 
از صنعــت  اســت  نتوانســته  انتــزاع؛  قانــون 

ــا  ــروز م ــد. ام ــت کن ــور حمای ــروری کش دامپ
نمــی دانیــم ارز 4200 تومانــی بــرای واردات 
خــوراک دام بــه چــه کســانی تعلــق مــی گیــرد 
ــر از  ــره فرات ــرای واردات ک ــرا ب ــن چ و همچنی
ــازار؛ ارز 4200 تومانــی داده مــی شــود . نیــاز ب

وی تصریــح کــرد: وزارت صمــت اگــر مــی 
ــه  ــد ب ــک کن ــل کم ــد داخ ــه تولی ــد ب خواه
ــادرات و ارز آوری  ــد، ص ــد تولی ــازه ده ــا اج م
داشــته باشــیم. متاســفانه وزارت کشــاورزی هــم 
ــدام از  ــچ ک ــی خــود هی ــی عمل ــا ســکوت و ب ب
مشــکات تولیــد کننــدگان را حــل نکــرده اســت 

.
ــوراک  ــد خ ــه ان ــل گرفت ــداران تحوی ــه دام آنچ
ــوب  ــرخ مص ــر از ن ــیار باالت ــی بس ــا قیمت دام ب
ــوراک  ــانی خ ــه کس ــه چ ــت. اینک ــمی اس و رس
ــد  ــرده ان ــی وارد ک ــت 4200 تومان ــه قیم دام ب
ــا  ــرای م ــت ب ــون کجاس ــا اکن ــاده ه ــن نه و ای
ــرد:  ــال اقتصــادی ک ــن فع ــوال دارد ای ــای س ج
مــا گاوداران کشــور تعهــد کتبــی بــه دولــت مــی 
ــاز  ــی نی ــره ب ــور را از واردات ک ــه کش ــم ک دهی
کنیــم. قیمــت تمــام شــده کــره وارداتــی چیــزی 
حــدود 30 هــزار تومانــی اســت ولــی امــروز کــره 
ــان  ــزار توم ــی 24 ه ــن 23 ال ــل بی ــد داخ تولی
ــره  ــه واردات ک ــت ک ــن اس ــت ای ــت. واقعی اس
ــا  ــا ب ــت م ــن نیس ــه ارزش آفری ــچ وج ــه هی ب
ــی  ــم و محصول ــی کنی ــره وارد م ــی ک دالر دولت
را تولیــد مــی کنیــم کــه هیــچ ســود اقتصــادی 

ــدارد . ــت ن ــرای دول ب
نمــی دانیــم نهــاده هــای بــا نــرخ مصــوب کجــا 

توزیــع مــی شــود؟
صنعــت  وضعیــت  تشــریح  بــه  نیــا  فــرزاد 

ــم،  ــئله مه ــت: مس ــت و گف ــروری پرداخ دامپ
ــت  ــش قیم ــی و افزای ــای دام ــاده ه ــود نه کمب
آن در بــازار اســت. امســال دام داران بــا تشــدید 
ــل  ــی از قبی ــای دام ــاده ه ــت نه ــش قیم افزای

جــو، ذرت و ســویا روبــرو بودنــد .
وی ادامــه داد: دولــت وعــده داده بــود بــه نهــاده 
ــا  ــد ام ــی ده ــی م ــی ارز 4200 تومان ــای دام ه
تــا کنــون هیــچ کــدام از نهــاده هــای دامــی بــا 
نــرخ قانونــی و رســمی تحویــل دامــداران نشــده 
اســت و مــا دامــداران نمــی دانیــم ســویا، ذرت و 
جــو وارداتــی کــه گفتــه مــی شــود بــا ارز 4200 

تومانــی وارد شــده؛ کجــا توزیــع مــی شــود .
وی گفــت: آنچــه دامــداران تحویــل گرفتــه انــد 
ــرخ  ــر از ن ــیار باالت ــی بس ــا قیمت ــوراک دام ب خ
ــانی  ــه کس ــه چ ــت. اینک ــمی اس ــوب و رس مص
خــوراک دام بــه قیمــت 4200 تومانــی وارد 
ــون کجاســت  ــا اکن ــاده ه ــن نه ــد و ای ــرده ان ک
بــرای مــا جــای ســوال دارد . نکتــه مهــم دیگــر 
نبــود نهادهــای دامــی در بــازار اســت. مــا در 2 
ــه ســویا در  ــا نبــود کجال ــا 3 هفتــه گذشــته ب ی
ــد در  ــد همــگان بدانن ــم. بای ــرو بودی کشــور روب
ــه  طــی هفتــه هــای گذشــته یــک کیلــو کنجال

ــازار وجــود نداشــته اســت . ســویا در ب
وی افــزود: در کنــار کمبــود خــوراک دام در 
ــن محصــوالت  ــا بازارهــای ســیاه ای ــا ب ــازار، م ب
ــر  ــت ه ــال قیم ــور مث ــه ط ــتیم؛ ب ــرو هس روب
ــان  ــدار حــدود 1250 توم ــرای دام ــو جــو ب کیل
تمــام مــی شــد کــه هــم اکنــون در بــازار دامــدار 
ــان  ــو را 1600 توم ــو ج ــر کیل ــور اســت ه مجب

ــد ــداری کن خری
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رئیــس انجمــن پــرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی بــا بیــان 
اینکــه امســال حــدود 6 هزارتــن مــرغ از کشــور صــادر شــده 
اســت، گفــت: وزیــر جهــاد درخواســت کــرده اجازه صــادرات 

تخــم مــرغ از کشــور داده شــود امــا دولــت مخالــف اســت.
ــرغ  ــادرات م ــت ص ــه ممنوعی ــاره ب ــا اش ــفی ب ــد یوس محم
در دوماهــه اســفند 97 و فروردیــن 98 بــه منظــور تنظیــم 
ــه  ــادرات ب ــی ص ــت:میزان کم ــد، اظهارداش ــب عی ــازار ش ب
ــن  ــد ضم ــی ش ــام م ــتان انج ــراق و افغانس ــورهای ع کش
اینکــه امســال در کل حــدود 5 تــا 6 هزارتــن صــادرات مــرغ 

انجــام شــده اســت.
ــاد  ــد در کشــور بســیار زی ــزان تولی ــه می ــان اینک ــا بی وی ب
اســت، گفــت: عــاوه بــر ایــن شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
نیــز ذخایــر خــود را بــه بــازار عرضــه می کنــد و مشــکلی در 
ایــن زمینــه وجــود نــدارد. بــا ایــن حــال دولــت بــه دلیــل 
مســائل تنظیــم بــازاری و چــون نگــران افزایــش قیمــت در 

ایــام شــب عیــد اســت صــادرات را ممنــوع کــرده اســت.
ــه هــای  ــرغ داراِن گل ــه داد:در حــال حاضــر م یوســفی ادام
ــه دلیــل تولیــد زیــاد و قیمــت پاییــن دچــار  تخــم گــذار ب
ــان اجــازه صــادرات داده نمــی  ــه آن ــا ب ــد ام ــان شــده ان زی
شــود حتــی بــا وجــود آنکــه وزیــر جهــاد کشــاورزی 

ــود  ــرغ داده ش ــم م ــادرات تخ ــازه ص ــرده اج ــت ک درخواس
ــت. ــداده اس ــازه را ن ــن اج ــت ای ــا دول ام

ــا  ــن9100 ت ــده را بی ــرغ زن ــرم م یوســفی قیمــت هرکیلوگ
9200 تومــان عنــوان و اضافــه کــرد: قیمــت مــرغ گــرم در 
میادیــن کیلویــی 9600 تومــان و در میــدان بهمــن کیلویــی 
12 هزارتومــان اســت؛ همچنیــن در نقــاط ســطح شــهر نیــز 
ــا  ــت ه ــان قیم ــا 14 هزارتوم ــان ت ــزار و 500 توم از 11 ه

متفــاوت اســت.
ــده  ــث نش ــت ارز باع ــش قیم ــا افزای ــه آی ــاره اینک وی درب
مــرغ نیــز ماننــد دام از کشــور قاچــاق شــود؟، گفــت: نقــل و 
انتقــال دام بــه آن ســوی کــوه هــا و مرزهــا راحــت اســت امــا 
مــرغ را نمــی تــوان بــه راحتــی منتقــل کــرد و ایــن اقــدام 
ــرغ را  ــد م ــی توانن ــن نم ــودش را دارد بنابرای ــاز و کار خ س

قاچــاق کننــد.
یوســفی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه 
دربــاره صــادرات نبایــد تصمیمــات خلــق الســاعه و ناگهانــی 
ــت  ــه دس ــی ب ــه راحت ــی ب ــای صادرات ــت، افزود:بازاره گرف
ــه دلیــل تصمیــم  ــا متاســفانه مــا همیشــه ب نمــی آینــد ام
ــی  ــت م ــان را از دس ــای صادراتی م ــی بازاره ــای ناگهان ه

ــویم. ــان می ش ــار زی ــم و دچ دهی
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ردپای قاچاق در گرانی گوشت قرمز
ما ه هــای  در  قرمــز  گوشــت  قیمــت 
گذشــته بــه طــور فزاینــده ای رونــد 
افزایشــی بــه خــود گرفــت بــه گونــه ای 
ــی  ــول پروتئین ــن محص ــت ای ــه قیم ک
ــه چالشــی  مصرفــی خانوارهــا تبدیــل ب
همچنیــن  و  مــردم  بــرای  جــدی 
افزایــش  ایــن  اســت.  دولــت شــده 
ــوده کــه برخــی  ــه نحــوی ب قیمت هــا ب
ــازار  ــا را در ب ــز قیمت ه ــئوالن نی از مس

غیــر قابــل قبــول می داننــد.
پیــش  چنــدی  راســتا  همیــن  در 
منصــور پوریــان رییــس شــورای تامیــن 
ــا  ــاره ب ــن ب ــدگان دام کشــور در ای کنن
بیــان اینکــه قیمت هــای گوشــت قرمــز 
ــت،  ــول نیس ــل قب ــازار، قاب ــطح ب در س
گفتــه بــود کــه همــه اصنــاف بــا قیمــت 
فعلــی گوشــت قرمــز مخالــف هســتند. 
ایــن مقــام مســئول از قاچــاق گســترده 
ــرداده و  ــد خب ــای مول ــژه دام ه دام به وی
گفتــه بــود کــه همزمــان بــا ممنوعیــت 
ــاق در دام  ــوم قاچ ــده ش ــادرات، پدی ص
ایجــاد شــد، بــرای جلوگیــری از قاچــاق 
بایــد ممنوعیــت صــادرات برداشــته 

شــود.
اتحادیــه  رییــس  زمینــه  در همیــن 
گوشــت گوســفندی نیــز پیش تــر از 
آن بیــان کــرده بــود کــه بــا توجــه بــه 
نزدیــک شــدن بــه پایــان ســال، مقــدار 
ــال 97  ــرای س ــده ب ــی ش دام پیش بین
ــه  ــن ب ــت همچنی ــام اس ــال اتم در ح
ــاد  ــه در اعی ــادی ک ــای زی ــل ذبح ه دلی
ــر  ــازار تاثی ــر ب ــه ب ــه، هم صــورت گرفت
گذاشــته اســت. اگــر جلــوی قاچــاق دام 
گرفتــه نشــود بایــد در انتظــار افزایــش 
گفته هــای  باشــیم.  قیمــت  بیشــتر 
ــه  ــت ک ــن اس ــی از ای ــئوالن حاک مس
در  معضــات  بزرگ تریــن  از  یکــی 
گوشــت  قیمــت  وضعیــت  خصــوص 
ــاق دام  ــوع قاچ ــور موض ــز در کش قرم

ــت. اس
ــن  ــاالن ای ــا فع ــه باره ــود اینک ــا وج ب
ــود دام هشــدار  ــه کمب حــوزه نســبت ب
داده بودنــد امــا بــه نظــر می رســد 
کــه توجهــی بــه ایــن هشــدارها نشــده 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــه اقدام ــچ گون و هی
صــورت نگرفتــه و در حــال حاضــر 
بــازار  در  غیرواقعــی  قیمت هــای  بــا 

ــتیم. ــه هس ــز مواج ــت قرم گوش
دامداران مقصر نیستند

در  قرمــز  گوشــت  واردات  بیشــترین 
کشــور مــا از کشــورهای برزیــل، ترکیــه، 

ــرد.  ــورت می گی ــترالیا ص ــارات و اس ام
علیرضــا عزیزالهــی، مدیرعامــل اتحادیــه 
سراســری دامــداران، روز گذشــته در 
خصــوص گرانــی گوشــت در کشــور 
ــز  ــت قرم ــود گوش ــرد: »کمب ــام ک اع
و قاچــاق دام زنــده از عوامــل اصلــی 
کــه  اســت  قرمــز  گوشــت  گرانــی 
البتــه هیــچ ارتباطــی بــه دامــداران 
نــدارد؛ چــرا کــه دام زنــده کاالیــی 
ــت  ــه داش ــوان آن را نگ ــه بت ــت ک نیس
و عرضــه نکــرد. البتــه در برخــی مواقــع 
ممکــن اســت عرضــه عشــایر بــا توقفــی 
ــور  ــا به ط ــود ام ــه ش ــدت مواج کوتاه م
ــا  ــوی آن ه ــه از س ــواره عرض ــی هم کل
متوقــف  مشــخصی  زمان هــای  در 
می شــود و بــه امســال و ســال گذشــته 

ــدارد«. ــاص ن اختص
ــرم  ــر کیلوگ در حــال حاضــر قیمــت ه
گوشــت قرمــز در بــازار بــه حــدود 
در  و  رســیده  تومــان  هــزار   90
برخــی مناطــق نیــز قیمــت بعضــی 
از قســمت های گوشــت قرمــز باالتــر 
از 100 هــزار تومــان اســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه پیشــتر، بســیاری 
از مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــاری  ــه ج ــت در هفت ــدن گوش ارزان ش
ــئوالن  ــن مس ــد. ای ــده داده بودن را وع
بــه  توجــه  بــا  کــه  بودنــد  گفتــه 
برنامه ریزی هــا بــرای عرضــه بیشــتر 
گوشــت قرمــز منجمــد و تــازه وارداتــی 
و تولیــد داخــل، قیمــت گوشــت قرمــز 
کاهــش خواهــد یافــت، امــا تــا بــه حــال 
ــن  ــی در ای ــش قیمت ــچ کاه ــاهد هی ش

نبوده ایــم. پروتئینــی  محصــول 

ــز  ــت قرم ــرای گوش ــی ب جایگزین
ــت نیس

سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
در  گفــت:  همچنیــن  دامــداران 
ــز  ــن گوشــت قرم ــد و تامی ــه تولی زمین
محدودیــت وجــود دارد و در زمینــه 
هــر کاالیــی چنیــن محدودیتــی وجــود 
داشــته باشــد بــازارش بــا مشــکل مواجه 
ــزد. از دهه هــای  ــه هــم می ری شــده و ب
گذشــته مســئوالن اعــام می کردنــد 
کــه بــا توجــه بــه محدودیــت در تولیــد 
ــه  ــردم را ب ــز، م ــت قرم ــن گوش و تامی
ــوق  ــفید س ــت س ــرف گوش ــمت مص س
ــا  ــه ب ــد ک ــا مشــاهده می کنی ــم ام دهی
وجــود رســیدن ســرانه مصــرف گوشــت 
مــرغ بــه 29 کیلوگــرم و 5.5 کیلوگــرم 

بــرای گوشــت ماهــی، همچنــان تقاضــا 
ــده و  ــته نش ــز کاس ــت قرم ــرای گوش ب
مــردم آن را بــا چیــز دیگــری جایگزیــن 
ــرانه  ــون س ــه هم اکن ــرا ک ــد، چ نکرده ان
ــتر از 11  ــز بیش ــت قرم ــرف گوش مص

ــت. ــرم اس کیلوگ
کشــور بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت 
تــوان پاســخگویی بــه ایــن میــزان 
را  قرمــز  گوشــت  زمینــه  در  تقاضــا 
ــاز  ــوان نی ــز نمی ت ــا واردات نی ــدارد. ب ن
ــه  ــرا ک ــخ داد چ ــی را پاس ــازار داخل ب
ــز  ــت قرم ــارت گوش ــا تج ــه دنی در هم
صــورت  محــدود  و  ســخت  بســیار 
ــه مســئوالن در تاشــند  ــرد، البت می گی
تــا بیشــترین میــزان ممکــن را وارد 
ــه  ــت ک ــن کمبودهاس ــا همی ــد ام کنن
ــد.  ــه می کن ــکل مواج ــا مش ــازار را ب ب
قاچــاق دام زنــده بــه عنــوان یکــی 
ــز  ــی گوشــت قرم دیگــر از عوامــل گران

ــت. اس
ــاق  ــوی قاچ ــوان جل ــادگی نمی ت ــه س ب
را گرفــت و امســال یکــی از دالیــل 
انــدازه  و  بی حــد  قیمــت  افزایــش 
گوشــت قرمــز، قاچــاق دام زنــده اســت 
ــئوالن  ــیاری از مس ــان بس ــه اذع ــه ب ک
پنــج برابــر ســال گذشــته شــده اســت. 
ــودن  ــی ب ــه طوالن ــه ب ــا توج ــه ب البت
مرزهــای آبــی و خاکــی، کنتــرل آن 
بســیار ســخت و تقریبــا ناممکــن اســت 
ــی و  ــرز آب ــر م ــه 2000 کیلومت چــرا ک
4000 کیلومتــر مــرز خاکــی در جنــوب 
ــودن  ــخت ب ــم. س ــور داری ــرب کش و غ
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز دلیــل ایــن 
ــود  ــورد نش ــا آن برخ ــه ب ــود ک نمی ش
و بــه زور اســلحه نمی شــود جلــوی 
آن را گرفــت بلکــه بایــد به گونــه ای 
ــه  ــاق صرف ــه قاچ ــرد ک ــزی ک برنامه ری

ــد. ــته باش ــادی نداش اقتص

تداوم قاچاق دام زنده
از آنجایــی کــه قاچــاق دام زنــده از 
ــل  ــزان قاب ــه می ــورمان ب ــای کش مرزه
لــزوم  می گیــرد،  صــورت  توجهــی 
ــارزه  ــت و مب ــن وضعی ــه ای رســیدگی ب
ــدت  ــه ش ــوزه ب ــن ح ــاق در ای ــا قاچ ب
هفته هــای  در  می شــود.  احســاس 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  گذشــته 
تجــارت خواســتار تشــدید نظــارت و 
ــط  ــده توس ــاق دام زن ــر قاچ ــرل ب کنت
اســتان    9 در  متولــی  دســتگاه های 
مــرزی کشــور شــد. طبــق گــزارش 

حمایــت  ســازمان  وزارتخانــه،  ایــن 
تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان 
ــت،  ــازمان های صنع ــه س ــه ای ب در نام
اســتان های  تجــارت  و  معــدن 
کردســتان،  غربــی،  آذربایجــان 
ــهر،  ــتان، بوش ــام، خوزس ــاه، ای کرمانش
بلوچســتان  و  سیســتان  هرمــزگان، 
وخراســان جنوبــی اعــام کــرد کــه 
ــرایط  ــی و ش ــرایط کنون ــاظ ش ــا لح ب
اســتان ها  آن  جغرافیایــی  و  اقلیمــی 
بــا حساســیت بیشــتری قاچــاق دام 
ــی و  ــتگاه های نظارت ــط دس ــده توس زن
ــرار  ــی، تحــت کنتــرل و نظــارت ق متول

گیــرد.
در بخشــی از ایــن نامــه دربــاره ضــرورت 
ــده،  ــر قاچــاق دام زن تشــدید نظــارت ب
ــا توجــه بــه گزارشــات  آمــده اســت: »ب
ــش  ــوص افزای ــه در خص ــدد واصل متع
مســتمر قیمــت گوشــت قرمــز متاثــر از 
ــه خصــوص  ــده، ب ــداوم قاچــاق دام زن ت
دام ســبک بــه خــارج از کشــور توســط 
ــب،  ــودجو و فرصت طل ــراد س ــی اف برخ
ضــروری اســت مبــادی مــرزی، خروجی 
ــا حساســیت  ــی ب ــای مواصات و محوره
بیشــتری توســط دســتگاه های نظارتــی 
و متولــی تحــت کنتــرل و نظــارت قــرار 

گیــرد.
حســب تاکیــدات صــورت گرفتــه و 
اباغــی  تبییــن شــده  سیاســت های 
ــر  طــی بخشــنامه های متعــدد مشــعر ب
ــا  ــت کااله ــش قیم ــری از افزای جلوگی
ــام اساســی، ســازمان های  ــژه اق ــه وی ب
ــتان های  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع
مــرزی بایــد ضمــن هماهنگــی بــا 
و  حکومتــی  تعزیــرات  اســتانداری، 
فرماندهــی نیــروی انتظامــی، تدابیــر 
ــادی  ــرل مب الزم را جهــت تشــدید کنت
ــاق  ــری از قاچ ــرای جلوگی ــی ب خروج
ــرار  ــرا ق ــورد اج ــول و م ــده معم دام زن

ــد«. دهن

میزان واردات گوشت درسال97
رییــس کمیســیون کشــاورزی در اوایــل 
ــن  ــزار ت ــاری از واردات 126 ه ــاه ج م
ــر  ــه کشــور در ســال 97 خب گوشــت ب
ــه  ــت ک ــوص گف ــن خص داد. وی در ای
ایــن در حالــی اســت کــه در ســال 
هــزار   111 مــاه   12 طــی  گذشــته 
تــن گوشــت وارد کرده ایــم و واردات 
گوشــت ایــران طــی 10 مــاه اخیــر 
ــال  بیشــتر از واردات گوشــت در کل س

گذشــته بــوده اســت. احمدعلــی کیخــا 
ــت  ــت گوش ــش قیم ــل افزای ــاره عل درب
و مــرغ بــه مهــر گفتــه بــود: »بــه نظــر 
ــت و  ــت گوش ــش قیم ــت افزای ــن عل م
ــه یکــی  ــددی دارد ک ــل متع ــرغ دالی م
ــت. ــرخ ارز اس ــش ن ــل آن افزای از دالی
بــا کاهــش ارزش پــول ملــی و افزایــش 
نــرخ ارز، قیمــت گوشــت افزایــش یافــت 
محصــوالت  صــادرات  بــه  تمایــل  و 
کشــاورزی نســبت بــه گذشــته افزایــش 
یافتــه اســت. قیمــت گوشــت از منظــر 
مقایســه  در  و  تولیــد  هزینه هــای 
بازارهــای  در  گوشــت  قیمــت  بــا 
ــا از منظــر  ــاد نیســت ام ــی زی بین الملل
ــی  ــده داخل ــت مصرف کنن ــوان پرداخ ت
باالســت. بــرای حــل ایــن مشــکل بایــد 
ــود.  ــام ش ــات انج ــه ای از اقدام مجموع
وزارت جهــاد کشــاورزی بــه دنبــال 
ــا ارز  ــزان واردات گوشــت ب ــش می افزای
دولتــی اســت تــا التهــاب بــازار فروکــش 

ــد. کن
یارانــه ای کــه مــا بــه کشــاورز خارجــی 
خریــداری  را  گوشــت  و  می پردازیــم 
ــه تولیدکننــده  ــر اســت ب می کنیــم بهت
داخلــی پرداخــت شــود تــا میــزان 
ــخص  ــد مش ــد. بای ــش یاب ــد افزای تولی
ــارج  ــه خ ــزان دام ب ــه می ــه چ ــود ب ش
ــوع  ــه ن ــود و چ ــادر می ش ــور ص از کش
دامــی بــه خــارج از کشــور مــی رود؛ در 
حــال حاضــر دام هــای مولــد مــا صــادر 
می شــود و هیــچ کنترلــی بــر ایــن 
ــی را  ــه تهدیدات ــدارد ک ــود ن ــر وج ام
در دراز مــدت بــرای امنیــت غذایــی 
کشــور ایجــاد مــی کنــد«. البتــه رییــس 
کمیســیون کشــاورزی نیــز یکــی از 
ــاق دام  ــت را قاچ ــت گوش ــل قیم دالی

ــد. ــی دان ــده م زن

مبارزه با قاچاقچیان
ــد  ــه ش ــه گفت ــه ک ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
قاچــاق دام زنــده یکــی از مهم تریــن 

دالیــل افزایــش قیمــت گوشــت در 
کشــور بــرآورد شــده کــه بــه نظــر 
خصــوص  ایــن  در  بایــد  می رســد 
اقدامــات جــدی از ســوی مســئوالن 
صــورت گیــرد. در ایــن زمینــه جانشــین 
ــت: نیــروی  ــا گفتــه اس فرمانــده ناج
قاچاقچیــان و کســانی  بــا  انتظامــی 
ــازی  ــا نیازهــای اساســی مــردم ب کــه ب
بــدون  و  قاطــع  برخــورد  می کننــد، 

مســامحه خواهــد داشــت.
ایــن  در  ســلیمانی  ایــوب  ســردار 
خصــوص اظهــار کــرده اســت کــه 
ــای  ــده صحبت ه ــاق دام زن ــاره قاچ درب
بســیاری مطــرح شــده کــه بســیاری از 
ــق  ــارات غیردقی ــا و اظه ــن صحبت ه ای
ــا  ــم و ب ــم ک ــا ک ــوده ام ــی ب و غیرواقع
بــه صــورت  وقتــی  گذشــت زمــان 
ــه  ــوع پرداخت ــن موض ــه ای ــر ب دقیق ت
ــام  ــر اع ــام واقعی ت ــداد و ارق ــد، اع ش
شــد. از ابتــدای ســال، بــرای مبــارزه بــا 
قاچــاق دام زنــده، برنامه هــای عملیاتــی 
توســط پلیــس تدویــن و ایــن برنامه هــا 
بــه همــه یگان هــای مــرزی و انتظامــی 
بــه ویــژه در مرزهــای جنوبــی و غربــی 

ــاغ شــد. اب
ــفیات  ــاری، کش ــال ج ــه س در 10 ماه
ــدی  ــد 16 درص ــده، رش ــاق دام زن قاچ
نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال 
قبــل داشــته کــه ایــن میــزان 164 
هــزار راس بــوده و کشــفیات بــه لحــاظ 
ــن  ــزار ت ــه ه ــش از س ــز بی ــی نی وزن
ــده  ــاق دام زن ــا قاچ ــارزه ب ــتند. مب هس
یکــی از برنامه هــای اولویــت دار پلیــس 
در ســال جــاری بــوده بــه طــوری 
کــه ایــن موضــوع را بــه یگان هــای 
مــرزی و انتظامــی ابــاغ کرده ایــم و 
ایســتگاه های ایســت و بازرســی نیــز 
فعــال اســت، ایــن در حالــی اســت کــه 
ــرل  ــرزی را کنت ــه گذرگاه هــای م هم

. می کنیــم

پایین بودن قیمت؛ گنـدم را جایگزین خـوراک دام می کند

عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی، 
ــادی  ــش زی ــا بخ ــود قطع ــد موج ــه رون ــا ادام ــت: ب گف
ــل  ــاورزان تبدی ــط کش ــده توس ــت ش ــدم برداش از گن
ــل  ــم قاب ــاالنه حج ــرا س ــود زی ــوراک دام می ش ــه خ ب

ــم. ــور می کنی ــوراک دام وارد کش ــی خ توجه
ــع  ــری عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب، مناب ــی اکب عل
ــامی  ــورای اس ــس ش ــت مجل ــط زیس ــی و محی طبیع
ــت در  ــه مل ــزاری خان ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
خصــوص هــدف وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای برداشــت 
ــان ســال زراعــی  ــدم در پای ــن گن ــون ت ــم میلی 13 و نی
97-98، گفــت: مــردم از عملکــرد دولــت در زمینــه اعام 
نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم بــه دلیــل اینکــه بــر اســاس 

ــد. ــورم عمــل نیســت،رضایت ندارن ــون و میــزان ت قان

ــد  ــرخ خری ــش ن ــال افزای ــه دنب ــدگان ب نماین
ــدم ــی گن تضمین

ــرم و  ــملقان، جاج ــه، س ــورد، مان ــردم بجن ــده م نماین
ــه  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــه در مجل گرم
ــرخ ارز قیمــت تعییــن شــده  ــرات ن ــه تغیی ــا توجــه ب ب
ــل  ــدم قاب ــرم گن ــر کیلوگ ــی ه ــد تضمین ــرای خری ب
قبــول نیســت، تصریــح کــرد: رقــم 1هــزار و 600 تومــان 
بــرای هــر کیلوگــرم گنــدم تــا بــه امــروز از ســوی دولت 
نهایــی شــده اســت امــا نماینــدگان مــردم در مجلــس 
ــم  ــا رق ــتند ت ــن هس ــال ای ــه دنب ــامی ب ــورای اس ش

ــد. ــدا کن ــش پی ــن شــده افزای تعیی

کشــت جایگزیــن گنــدم در تمامــی نقــاط 
ــت ــر نیس ــکان پذی ــور ام کش

ــی و  ــع طبیع ــاورزی، آب، مناب ــیون کش ــو کمیس عض
ــاره  ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــت مجل ــط زیس محی
بــه اینکــه کشــت جایگزیــن در تمامــی مناطــق کشــور 
ــت  ــه کش ــه ادام ــور ب ــاورز مجب ــت و کش ــن نیس ممک
ــود دارد  ــی وج ــن نگران ــرد: ای ــه ک ــت، اضاف ــدم اس گن
ــرا هــر  کــه گنــدم از مرزهــای کشــور قاچــاق شــود زی
کیلوگــرم گنــدم در کشــورهای منطقــه و بیــرون از 
ــود. ــروش می ش ــد و ف ــان خری ــزار توم ــا 3 ه ــا ت مرزه

ــا  ــدم ب ــل گن ــرای تحوی ــی ب ــاورزان تمایل کش
ــد ــان ندارن ــزار و 600توم ــک ه ــرخ ی ن

وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت اگــر بــر روی برداشــت 
ــد داخــل حســاب  ــدم تولی ــن گن ــون ت ــم میلی 13 و نی
ــه  ــز توج ــاورزان نی ــای کش ــه نگرانی ه ــد ب ــرده بای ک
کنــد، ادامــه دارد: کشــاورزان تمایــل ندارنــد کــه 
محصــول گنــدم برداشــت شــده خــود را بــه قیمــت 1 

ــد. ــت بده ــل دول ــان تحوی ــزار و 600توم ه

ــوان کاالی  ــه عن ــدم ب ــتفاده از گن ــال اس احتم
ــوراک دام ــین خ جانش

ــرم و  ــملقان، جاج ــه، س ــورد، مان ــردم بجن ــده م نماین
گرمــه در مجلــس شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
بــا ادامــه رونــد موجــود قطعــا بخــش زیــادی از گنــدم 
برداشــت شــده توســط کشــاورزان تبدیــل بــه خــوراک 
توجهــی  قابــل  زیــرا ســاالنه حجــم  دام می شــود 
ــر  ــرد: اگ ــوان ک ــم، عن خــوراک دام وارد کشــور می کنی
قیمــت گنــدم پاییــن باشــد بــه عنــوان کاالی جانشــین 
بــه خــوراک دام تبدیــل می شــود، هرچنــد کــه درحــال 

حاضــر نیــز شــاهد ایــن تغییــر رویکــرد هســتیم.
ــی و  ــع طبیع ــیون کشــاورزی، آب، مناب ــو کمیس عض
ــان،  ــامی در پای ــورای اس ــس ش ــت مجل ــط زیس محی
خاطرنشــان کــرد: وزیــر جهــاد کشــاورزی تعهــد داده تــا 
قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم را بــه میــزان حــدودا 1 

هــزار 700 تومــان افزایــش دهــد امــا 
ــده  ــاکان راضــی کنن کم

نیســت./

تامین اعتبار خرید تضمینی ذرت/
 واریز ۴3 میلیارد تومان پول کشاورزان

ــور  ــتیبانی ام ــرکت پش ــل ش مدیرعام
ــول  ــان پ ــارد توم ــت: 43 میلی دام گف
ذرت کاران خوزســتانی امــروز از بانــک 
هفتــه  پنج شــنبه  تــا  و  دریافــت 
ــز  ــه حســاب کشــاورزان واری جــاری ب

. می شــود
ولــی مدیرعامــل شــرکت  علیرضــا 
ــه  ــان اینک ــا بی ــور دام ب ــتیبانی ام پش
محصــول ذرت  خوزســتانی ها ســال 
گذشــته بــرای اولیــن بــار و بــه صورت 
ــد،  ــه ش ــورس کاال عرض ــوت در ب پایل
ذرت کاران  مطالبــات  هنــوز  گفــت: 
مابه التفــاوت  بابــت  خوزســتانی 
قیمــت عرضــه ذرت در بــورس بــا 
نــرخ تضمینــی پرداخــت نشــده اســت.
ــور  ــتیبانی ام ــرکت پش ــل ش مدیرعام
کاران  ذرت  اینکــه  بیــان  بــا  دام 
از  تومــان  میلیــارد   43 خوزســتانی 
دولــت طلــب دارنــد، افــزود: وجــه 
در  و  دریافــت  بانــک  از  امــروز  آن 
قالــب یــک حوالــه تــا فــردا بــه 
حســاب ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان خوزســتان واریــز می شــود 
ــم  ــاری ه ــه ج ــنبه هفت ــا پنج ش و ت

توســط ســازمان جهــاد کشــاورزی 
خوزســتان بــه حســاب کشــاورزان 

می شــود. واریــز 
از  بخشــی  کــرد:  تصریــح  ولــی   
ــس از  ــد روز پ ــد ذرت چن ــه خری وج
عرضــه در بــورس کاال، بــه کشــاورزان 
میلیــارد   43 امــا   شــد،  پرداخــت 
عرضــه  پــول  مابه التفــاوت  تومــان 
ــد  ــرخ خری ــا ن ــورس کاال ب ذرت در ب
نشــده  پرداخــت  هنــوز  تضمینــی 
کــه تــا دو روز دیگــر بــه حســاب 

می شــود. واریــز  کشــاورزان 
براســاس ایــن گــزارش: ســال گذشــته 
ــه  ــرح عرض ــی ط ــورت آزمایش ــه ص ب
ذرت در بــورس کاال بــه اجــرا در آمــد 
ــتانی  ــاورزان خوزس ــی آن کش ــه ط ک
ــورس کاال  ــن ذرت در ب ــزار ت 190 ه

ــد. عرضــه کردن
ایــن گــزارش می افزایــد: همچنیــن 
310 هــزار تــن ذرت بــه نــرخ تضمینــی 
در ســایر اســتان ها خریــداری شــد 
کــه تمــام مطالبــات کشــاورزان در ایــن 
بخــش بــه طــور کامــل پرداخــت شــده 

اســت.

0 منبع : قانون

0 منبع : خانه ملت
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دامــداران کرمانــی ایــن روزهــا بواســطه مواجهــه 
ــزرگ و کوچــک حــال ناخوشــی  ــا مشــکات ب ب
ــه  ــا توج ــکات آنه ــل مش ــه ح ــر ب ــد و اگ دارن
ــای  ــش ه ــی از بخ ــودی یک ــاهد ناب ــود ش نش
ــتان در  ــیر اس ــت و ش ــن گوش ــتراتژیک تامی اس

ــود. ــم ب ــدان دور خواهی ــه چن ــده ای ن آین
بــه گــزارش ایرنــا، پــرورش دام و دامــداری 
قســمت مهــم و بزرگــی از اشــتغال و تولیــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــی ده ــکیل م ــور را تش کش
اهمیــت ایــن بخــش تامیــن نیازهــای ایــن 
ــه  ــام برنام ــی نظ ــای اصل ــت ه ــش از اولوی بخ

ریــزی بشــمار مــی رود.
مناطقــی از اســتان کرمــان بــا توجــه بــه وجــود 
ــرای  ــبی ب ــت مناس ــاوت قابلی ــای متف ــم ه اقلی
پــرورش و نگهــداری دام بویــژه در بخــش هــای 
روســتایی و عشــایری دارد کــه ســهم بزرگــی در 
ــورد  ــی م ــای لبن ــراورده ه ــت و ف ــن گوش تامی
ــه  ــی ب ــردم داخــل اســتان داشــته و حت ــاز م نی

اســتان هــای همجــوار نیــز صــادر مــی شــود.
ــران آب، از  ــالی، بح ــر خشکس ــالهای اخی در س
بیــن رفتــن مراتــع، قاچــاق و بــاال رفتــن هزینــه 
ــش  ــن بخ ــه ای ــره ب ــداری دام و غی ــای نگه ه
اســتراتژیک آســیب زیــادی زده اســت و در حــال 
حاضــر دورنمــای روشــنی بــرای دامــداران نمــی 

تــوان متصــور شــد.
ــات  ــد اقدام ــی حــوزه دام هرچن مســئوالن متول
ــور دام  ــاماندهی ام ــت و س ــرای تقوی ــی ب خوب
ــاز  ــکات نی ــی از مش ــا برخ ــد، ام ــام داده ان انج
ــر و انســجام بیشــتر دارد  ــزی بهت ــه ری ــه برنام ب
ــه  ــان ادام ــداری در کرم ــای دام ــت ه ــا فعالی ت

ــد. ــدا کن پی

دامداران کرمان ناامید از ادامه راه
یکــی از دامــداران کرمانــی کــه نخواســت نامــش 
ــه از بــی توجهــی مســئوالن  ــا گای فــاش شــود ب
بــه دامــداران اســتان گفــت: چنــد مــاه اســت کــه 
دامــداری هــا بــا مشــکات فــراوان دســت و پنجــه 

نــرم مــی کننــد، امــا توجهــی بــه آنهــا نمــی شــود.
ــا  ــاده ه ــود نه ــی و کمب ــه گران ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــه همی ــع ب ــر وض ــزود: اگ ــوراک دام اف و خ
روال پیــش بــرود دامپــروری کرمــان در ســالهای 
آینــده از بیــن مــی رود و تعــداد زیــادی کــه در 

ــکار مــی شــوند. ــن بخــش مشــغولند بی ای
ایــن دامــدار کرمانــی اظهار داشــت: شــیرتولیدی 
بــه تنهــا کارخانــه دولتــی اســتان مــی  را 
فروشــیم امــا پــول آن بــا تاخیــر بــه دســت مــا 
مــی رســد و ایــن در حالــی اســت کــه خــوراک 

ــم. ــه کنی ــد تهی ــد نق دام را بای
ــویا از 2  ــو س ــر کیل ــت ه ــرد: قیم ــان ک وی بی
ــه حــدود  ــل ب ــان در ســال قب ــزار و 400 توم ه
ــان در ســال جــاری رســیده و  ــزار توم ــار ه چه
همیــن خــوراک دام هــم بــا تاخیــر 45 روزه بــه 

ــدار مــی رســد. دســت دام
ــت:  ــز گف ــی نی ــداران کرمان ــر از دام ــی دیگ یک
ــت  ــم طبیع ــه رغ ــان ب ــتان کرم ــروری اس دامپ
کویــری در ســالهای قبــل رونــق داشــت، طــوری 
ــه اســتان  ــده گوشــت و شــیر ب ــه صــادر کنن ک

ــی شــد. ــای همجــوار محســوب م ه
مشــکات  امــا  افــزود:  محمــودی  گرامــی 
اقتصــادی 10 کارخانــه تولیــد شــیر را در اســتان 
کرمــان بــه تعطیلــی کشــانده و واحدهــای 
پــرورش دام نیــز در صــورت بــی توجهــی از بیــن 

ــد. ــی رون م
وی تاکیــد کــرد: دولــت در بخــش برنامــه ریــزی 
و پشــتیبانی بــرای دامــداران بســیار ضعیــف 
ــا  ــاده ه ــال حاضــر نه ــد و در ح ــی کن ــل م عم

ــود. ــی ش ــع م ــاب و نامناســب توزی کمی
ایــن دامپــرور کرمانــی بــا بیــان اینکــه پــرورش 
دام اشــتغالزایی خوبــی ،تصریــح کــرد: مســئوالن 
ــرود  ــن ب ــداری از بی ــد دام و دام ــد بگذارن نبای
بلکــه بایــد رســیدگی بــه مشــکات ایــن بخــش 

در اولویــت قــرار گیــرد.

ــاس  ــر اس ــی ب ــای دام ــاده ه ــع نه توزی

ــود  ــی ش ــام م ــداران انج ــهمیه دام س
معــاون تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی اســتان 
کرمــان گفــت: نهادهــای دامــی توســط شــرکت 
هــای خصوصــی وارد کشــور مــی شــود و توزیــع 

آن بــا نظــارت دولــت انجــام مــی پذیــرد.
علــی باقــری افــزود: در چنــد مــاه گذشــته 
ــع نهــاده هــای دامــی  ــف توزی ــل مختل ــه دالی ب
ــث  ــه باع ــود ک ــراه ب ــر هم ــا مشــکات و تاخی ب

ــد. ــا ش ــداری ه ــرای دام ــکاتی ب مش
وی تصریــح کــرد: بــا دســتورالعملی کــه اخیــرا از 
طــرف وزیــر جهــاد کشــاورزی صادر شــده اســت 
نهــاده هــای دامــی بــر اســاس ظرفیت و ســهمیه 
ــا بیــن  هــر اســتان اختصــاص داده مــی شــود ت

متقاضیــان توزیــع شــود.
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــی جه ــدات دام مدیرتولی
کرمــان اظهــار داشــت: کمبــود نهــاده هــا اغلــب 
در بحــث ســویا هســت و در محصــول ذرت دام 

ــا توجــه بــه تولیــد داخــل کمبــودی نداریــم. ب
وی بــا اشــاره بــه خشکســالی هــای چنــد ســال 
اخیــر در اســتان کرمــان افــزود: پــرورش دام بــه 
ــی از  ــمت بزرگ ــه قس ــتگی دارد ک ــع وابس مرات
ــتفاده  ــل اس ــه و قاب ــن رفت ــتان از بی ــع اس مرات

ــروری نیســت. ــرای دامپ ب
باقــری بیــان کــرد: تعــداد ســه میلیــون و 800 
هــزار دام ســبک، 130 هــزار دام ســنگین و 
ــمال  ــوزه ش ــتر در ح ــر ش ــزار نف ــدود 12 ه ح

ــود دارد. ــان وج ــتان کرم اس
ــش  ــته بخ ــالهای گذش ــرد: در س ــد ک وی تاکی
ــیر توســط  ــز و ش ــی از گوشــت قرم ــل توجه قاب
دامــداران اســتان کرمــان تولیــد مــی شــد و 
ظرفیــت بســیار خوبــی در این حــوزه وجــود دارد.

مدیــر تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــای  ــانات ارزی ماهه ــا نوس ــه داد: ب ــان ادام کرم
اخیــر پدیــده قاچــاق دام در اســتان بوجــود 
آمــد کــه بــا تــاش دســتگاه هــای نظارتــی ایــن 

ــه اســت. ــده کاهــش یافت پدی
وی گفــت: دامــداری در اســتان کرمــان بــه 

ــی شــود و  ــال م ــی دنب صــورت ســنتی و صنعت
ــش  ــن بخ ــی در ای ــتغالزایی فراوان ــت اش ظرفی
وجــود دارد و بــه متقاضیــان تســهیات مناســب 

ــود. ــی ش ــت م پرداخ
ــان  ــتان کرم ــایر اس ــت: عش ــار داش ــری اظه باق
ــد  ــان دارن ــداری کرم ــز ســهم بزرگــی در دام نی
و جهــاد کشــاورزی در بحــث جــاده ســازی، 
ــر  ــن قش ــه ای ــا ب ــاده ه ــع نه ــانی و توزی آبرس

ــد. ــی دهن ــه م ــات ارائ ــش خدم زحمتک
ــا درک مشــکات  ــرد: مســئوالن ب ــد ک وی تاکی
ــا  ــل آنه ــود را در ح ــعی خ ــام س ــداران تم دام
انجــام مــی دهنــد تــا ایــن قشــر مولــد و 
زحمتکــش در شــرایط حســاس کنونــی کمتریــن 

ــوند. ــل ش ــکل را متحم مش

بخــش خصوصــی و تشــکل هــا در توزیــع 
نهــاده هــا ضعیــف عمــل مــی کنــد

مدیــرکل پشــتیبانی امــور دام اســتان کرمــان بــا 
بیــان اینکــه مــا تامیــن کننــده نهــاده هــا بــرای 
دامــداران نیســتیم گفــت: نــود درصــد نهــاده هــا 
ــود و  ــی ش ــن م ــی تامی ــش خصوص ــط بخ توس
ــی و  ــش خصوص ــق بخ ــد از طری ــداران بای دام
اتحادیــه هــای صنفــی اقــدام بــه تامیــن کننــد. 
ــزود: گاهــی ســهمیه ای  ــی اســدی اف مهــدی بن
ــا  ــم ب ــه آن ه ــی شــود ک ــام م ــرای کشــور اع ب
هماهنگــی معاونــت امــور دام جهاد کشــاورزی در 
اختیــار دامــداران قــرار داده مــی شــود و هیچوقت 
ــم و  ــن نمــی کنی ــداران تعیی ــرای دام ســهمیه ب

مســتقیم بــا دامــداران در تمــاس نیســتیم.
ــح کــرد: شــرکت پشــتیبانی امــور دام  وی تصری
فقــط مقــداری ذخیــره برای شــرایط اســتراتژیک 
ذخیــره ســازی مــی کنــد و دامــداران بایــد 90 
درصــد نهــاده هــا را از طریــق بخــش خصوصــی 

و تشــکل هــای صنفــی تهیــه کننــد.
ــان  ــتان کرم ــور دام اس ــتیبانی ام ــرکل پش مدی
اظهــار داشــت: بعضــی مواقــع بنــا بــه صاحدیــد، 
ــار  ــه در اختی ــتراتژیکی ک ــره اس ــت از ذخی دول

دارد، ســهمیه ای بــرای کشــور اعــام مــی شــود 
کــه مــا در اختیــار معاونــت امــور دام قــرار مــی 
دهیــم و آنهــا بــا توجــه بــه شــناخت و اطاعاتــی 
کــه از واحدهــای دامــداری و مرغــداری و نیازهــا 
و ظرفیــت هــای آنــان دارنــد بیــن دامــداری هــا 

تقســیم مــی کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام نهــاده هــا بــا ارز 
ــت  ــده اس ــور ش ــان وارد کش ــی 4200 توم دولت
ــع  ــرد: در مواق ــد ک ــی دارد تاکی ــت ثابت و قیم
ضــروری مــا تحویــل دهنــده خــوراک دام بــرای 
دامــداری هــا و دامپــروری هــا هســتیم و نقشــی 

ــم. ــه شــده نداری در تصمیمــات گرفت
بنــی اســدی ادامــه داد: بــرای اختصاص ســهمیه 
نهــاده هــا، تصمیــم گیرنــده معــاون امــور 
ــات  ــه اطاع ــه ب ــا توج ــاورزی ب ــاد کش دام جه
و  دامــداری  واحدهــای  از  کافــی  و شــناخت 
مرغــداری و نیازهــا و ظرفیــت هــای آنــان بــرای 
اختصــاص ســهمیه نهــاده هــا، تصمیــم گیرنــده 
معــاون امــور دام جهــاد کشــاورزی اســتان اســت.
وی دلیــل افزایــش روز شــمار نــرخ نهــاده هــا را 
ــزود:  ــه هــا دانســت و اف در تشــکل هــا و اتحادی
دامــدار نبایــد مســتقیما بــه دنبــال تامیــن نهــاده 
ــکل  ــه تش ــود را ب ــاز خ ــد نی ــه بای ــد بلک باش
اعــام کنــد و وظیفــه تشــکل  صنفــی اش 
ــراد از  ــت  و ای ــکل اس ــای تش ــاز اعض ــن نی تامی

ــد. ــی کنن ــل م ــف عم ــه ضعی ــت ک تشکلهاس
بــه نظــر مــی رســد کــه قســمت اغلب مشــکات 
دامــداران اســتان کرمــان در تامیــن نهــاده هــای 
دامــی بــه ویــژه ســویا اســت کــه بنــا بــر اظهــار 
مســئوالن امــور دام کرمــان دولــت تمــام تــاش 
خــود را در جهــت توزیــع بــه موقــع و کافــی و بــا 

هزینــه مناســب نهادهــا بــه کار مــی بــرد.
ــت  ــا وضعی ــتان ب ــروری اس ــرایط دامپ امــا ش
ــق مهمــی  ــه توفی ــی رســد ب ــه نظــر م ــی ب فعل
نرســد و ضــروری اســت کــه مدیــران و متولیــان 
ــود  ــی خ ــی و هدایت ــای حمایت ــت ه در سیاس

ــند. ــته باش ــدی داش ــری ج بازنگ
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دامپروری کرمان در مرز بحران

رانت خواری ها مانع توزیع ارز برای واردات نهاده های دامی شده است
توزیــع  گفــت:  غربــی  آذربایجــان  اســتاندار 
نامناســب منابــع ارزی بــرای واردات نهــاده هــای 
دامــی مانــع از معرفــی اســتان بــه عنــوان هــاب 
لجســتیک نهــاده هــای دامی کشــور شــده اســت.

محمدمهــدی شــهریاری در هفتمیــن جلســه 
اقتصــاد مقاومتــی اســتان کــه بــا حضــور رئیــس 
ــل  ــور در مح ــتخدامی کش ــازمان اداری و اس س
ــا  ــد ب ــزار ش ــی برگ ــان غرب ــتانداری آذربایج اس
ــع ارز  ــت خواری هــا در توزی ــاد از برخــی ران انتق
تخصیصــی بــرای واردات نهــاده هــای دامــی بــه 
کشــور اظهــار کــرد: آذربایجــان غربــی پتانســیل 
تبدیــل شــدن بــه هــاب لجســتیک نهــاده هــای 
ــب ارز  ــع نامناس ــا توزی ــور را دارد ام ــی کش دام
ــی  ــاده هــای دام ــرای واردات نه ــی ب تخصیص
ــتان  ــت را از اس ــن ظرفی ــتفاده از ای ــکان اس ام
ــی و  ــا همراه ــم ب ــه امیدواری ــت ک ــه اس گرفت

ــم در  ــن مه ــتی ای ــئوالن باالدس ــاعدت مس مس
ــد. ــق یاب ــی تحق آذربایجــان غرب

شــهریاری در خصــوص برداشــت آب از ســد 
شــهید کاظمــی بــوکان توســط آذربایجــان 
شــرقی نیــز گفــت: در حــال حاضر آب برداشــتی 
از ایــن ســد توســط آذربایجــان شــرقی بــه جــای 
مصــارف شــرب بــه صــورت گســترده در بخــش 
ــرد  ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــاورزی م کش
کــه در ایــن خصــوص نیــز بایــد اقــدام عاجلــی 

ــرد. ــورت گی ــور ص ــئوالن کش ــط مس توس
ــوب  ــای مص ــروژه ه ــارات پ ــش اعتب وی از افزای
ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان نیــز خبــر داد 
و گفــت: در ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان 2 
هــزار و 264 میلیــارد تومــان طــرح در راســتای 
ــب  ــف اســتان تصوی ــای مختل توســعه بخــش ه
ــروژه راه  ــد پ ــدن چن ــه ش ــا اضاف ــه ب ــد ک ش

ــزار و 500  ــه بیــش از 2 ه ــم ب ــن رق ســازی، ای
ــرده اســت. ــدا ک ــش پی ــان افزای ــارد توم میلی

اســتاندار آذربایجــان غربــی از حــل مشــکل 
ــوان  ــه عن ــتان ب ــت اس ــش صنع ــن آب بخ تامی
یکــی از چالــش هــای مهــم در جــذب ســرمایه 
ــح کــرد: 14میلیــون متــر  گــذار خبــر داد تصری
مکعــب از منابــع آب زیــر زمینــی بــه اب مــورد 
ــه  ــص یافت ــتان تخصی ــت اس ــش صنع ــاز بخ نی

اســت.
ــتان در  ــای اس ــت ه ــه موفقی ــاره ب ــا اش وی ب
جــذب تســهیات و اجــرای طــرح اشــتغال 
پایــدار روســتایی و عشــایری افــزود: انتظــار 
ــه عملکــرد خــوب اســتان  ــا توجــه ب ــی رود ب م
ــده  ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــه بودج ــن زمین در ای
بــرای آذربایجــان غربــی در مرحلــه بعــدی طــرح 

ــد. ــته باش ــدی داش ــش 50 درص افزای

0 منبع : ایسنا
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6 مکمل خوراک جنجالی!
ایــن 6 مــواد اولیــۀ کاربــردی در 
خــوراک حیوانــات در آینــده ای نــه 
ــا را  ــن ه ــوان برتری ــدان دور عن چن

ــت.  ــد گرف ــود خواهن ــه خ ب
در  روزه  هــر  گفتگــوی  و  بحــث 
و  تکــراری  هــا  مکمــل  مــورد 
خســته کننــده اســت بلــه مــی 
دانیــم امــا از آنجائیکــه هــر بــار بــه 
ــی  ــی م ــا پ ــدی از آنه ــش جدی نق
ــه کاهــش  ــم و همیــن منجــر ب بری
هزینــه هــای ثبــت و توســعۀ آنهــا 
مــی گــردد بنابرایــن بایســتی ایــن 
ــا  ــا م ــم. در اینج کار را انجــام دهی
ــل  ــۀ مکم ــواد اولی ــتی از 6 م لیس
ــه  ــم ک ــاب کردی ــوراک را انتخ خ
نزدیــک جنجالــی  ای  آینــده  در 

ــود.  ــد ب خواهن

1. آنتی اکسیدان ها 
خوشــبختانه آنتــی اکســیدان هــای 
ــود  ــی وج ــزان کاف ــه می ــی ب خوراک
دارنــد و مــا نیــز بــه میــزان فــراوان 
ــای موجــود  ــی اکســیدان ه ــه آنت ب
در پروتئیــن هــای حیوانــی نیــاز 
ــر  ــای دیگ ــن ه ــه ویتامی ــم. بل داری
ماننــد E و C و ســلنیوم هــم بســیار 
مفیــد هســتند امــا چــرا بایســتی تــا 
ــا  ــد؟ ارگان ه ــت کن ــا کفای همینج
ــرف  ــه مص ــاز ب ــدن نی ــای ب و اعض
اکســیدان  آنتــی  باالیــی  میــزان 
دارنــد. همگــی مــی دانیــم کــه 
بــرای مقابلــه بــا بســیاری از بیمــاری 
ــوان  ــدن حی ــا ب ــترس ه ــا و اس ه
ــاز  ــا نی ــیدان ه ــی اکس ــه آنت ــز ب نی
ــی  ــه آنت ــدم ک ــخصاً معتق دارد. ش
اکســیدان در میــان مکمــل هــا 
ــود  ــه خ ــگاه اول را ب ــه زودی جای ب

ــد.  ــی ده ــاص م اختص

2. تقویــت سیســتم ایمنــی 
ــدن  ب

کــه  دارم  اطمینــان  خوبــی  بــه 
سیســتم  هــای  کننــده  تقویــت 
بــا  امــا  دارنــد  وجــود  ایمنــی 
رو  بــه  رو  چندانــی  اســتقبال 
ــازار آن  ــا ب ــم آی ــی دان ــتند. نم نیس
بــه خوبــی فعــال نبــوده و یــا اساســاً 
و  ســخت  ایمنــی  بــه  دســتیابی 
دشــوار اســت؟ موفقیــت واکســن هــا 
ــه ایمنــی و ســامت  در دســتیابی ب
ــت. از  ــن اس ــح و روش ــی واض مثال
آنجائیکــه هــر روزه ویــروس هــا 
ــای  ــویه ه ــا س ــی ب ــری های و باکت
جدیــد ظاهــر مــی گردنــد بنابرایــن 
نیــاز بــه محصــوالت و تولیداتــی کــه 
سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــد افزای ــی کنن م

3. ترکیبات ضد ویروس 
ــدن  ــی ب ــتم ایمن ــردن سیس ــاال ب ب
حتــی بــا کمــک واکســن هــا خــوب 
اســت امــا کافــی نیســت. دسترســی 
ــا افــزودن آن  بــه محصوالتــی کــه ب
بــه آب یــا خــوراک حیــوان، حداقــل 
ــرات ویروســی را کاهــش دهــد  تأثی
ــه  ــت – ب ــی اس ــیار الزم و حیات بس
ــواع  ــه ان ــروز ک ــای ام ــژه در دنی وی
ــا  ــه تنه ــی ن ــای ویروس ــاری ه بیم
ــوان را  ــی حی ــه زندگ ــی بلک بازده
تحــت تأثیــر خــود قــرار مــی دهــد. 

4. منابع پروتئینی بدیع 
ــایرین  ــر از س ــان ت ــش آس ــن بخ ای
ــاهد  ــم ش ــن ه ــش از ای ــت. پی اس
بودیــم کــه از انــواع حشــرات ، کــرم 
هــا و از ایــن دســت بــه عنــوان 
منبــع پروتئینــی اســتفاده شــده 
اســت. اتحادیــۀ اروپــا نیــز در ســدد 

ــۀ  ــرای کنجال ــن ب ــی جایگزی منبع
ســویا مــی باشــد. بنابرایــن بایســتی 
ــع  ــی بدی ــع پروتئین ــال مناب ــه دنب ب
ــود  ــد – ب ــه جدی ــه – و ن و مبتکران
ــای  ــغال ه ــتفاده از آش ــی اس و برخ
هــا  میــوه  )پوســت  آشــپزخانه 
و غیــره( را بــه عنــوان حرکتــی 
ســازگار بــا محیــط زیســت معرفــی 
مــی کننــد. امــا ایــن کار سالهاســت 
کــه غیــر بهداشــتی و مغایــر بــا 
ــوع  ــناخته شــده و ممن ســامتی ش
شــده اســت. از نظــر مــن دریــا مــی 
ــن  ــرای گرفت ــی ب ــع خوب ــد منب توان
و  باشــد  بدیــع  هــای  پروتئیــن 
تــاش هایــی هــم بــرای بــه دســت 
ــا  ــک ه ــذی از جلب ــواد مغ آوردن م

ــت.  ــده اس ش

ــای  ــده ه ــی کنن ــد عفون 5. ض
ــوراک  خ

ــا  ــداول در اینج ــر مت ــه ای غی نکت
وجــود دارد. بلــه مــا مــی توانیــم کــه 
مقــدار زیــادی از اســیدهای ارگانیک 
بــه خــوراک بیافزاییــم امــا نــه تنهــا 
تمامــی مــواد آلــوده را نمــی زدایــد 
بلکــه حیوانــات هــم طعــم آن را 
دوســت ندارنــد.  همچنیــن مــی 
ــس  ــعۀ ایک ــدن اش ــا تابان ــم ب توانی
بــه خــوراک آن را اســتریلیزه کنیــم 
ــوراک  ــۀ خ ــورت هزین ــا در آنص ام
ــر  حیــوان از تغذیــۀ انســان گــران ت
ــه کــه در  ــا همانگون خواهــد شــد. ی
ــی  ــت م ــج اس ــورها رای ــی کش برخ
توانیــم خــوراک حیــوان را بپزیــم اما 
ــادی از  در اینصــورت نیــز مقــدار زی
مــواد مغــذی خــود را از دســت مــی 
ــچ  ــر اینکــه هی ــد و از همــه بدت ده
ــع از  ــه مان ــدارد ک ــود ن ــزی وج چی
آلودگــی مجــدد خــوراک گــردد. 

ــذی  ــی مغ ــه محصول ــا ب ــن م بنابرای
و متابولیــک نیازمندیــم کــه بــه 
جــز مــواد مغــذی مــورد نیــاز، همــه 

ــرد.  ــن بب ــی را از بی آلودگ

و  طعــم  کننــدۀ  تقویــت   .6
خــوراک ســاختار 

و  اولیــه  مــواد  انتخــاب  بــا  مــا 
همچنیــن افــزودن مقادیــر زیــاد 
طعــم دهنــده هــا و ادویــه جــات می 
ــم  ــی را کــه مــی خوری توانیــم غذای
خــوش طعــم ســازیم اما ســاختار آن 
ــذای خــود را  ــر کــس غ چطــور؟ ه
دوســت دارد بــه نحــوی میــل کنــد 
مثــًا مــن دوســت دارم اســتیک 
خــود را نیمــه پــز بخــورم در حالیکه 
همســرم اســتیک پختــه ای در حــد 
ســوخته دوســت دارد و دوســتم آن 
را خــام دوســت دارد. بنابرایــن وقتی 
هــر کــدام از مــا دربــارۀ غذایــی 
کــه مــی خوریــم ســلیقه ای داریــم 
چطــور انتظــار داریــم کــه حیوانــات 
مختلــف راضــی بــه طعــم همیشــگی 
ــًا شــاید  ســویا و ذرت باشــند ؟ مث
در مقایســه بــا مــرغ هــا، خــوک هــا 
ــد؛  ــذت ببرن ــر ل ــی آبدارت از خوراک
مــرغ هــا از خــوراک نیمــه مرطــوب 
ــات  ــۀ حیوان ــر از گون ــی دیگ و برخ
ــای  ــوراک ه ــا از خ ــگ ه ــد س مانن

ــد.  ــذت ببرن ــی ل چیپس
ــاد  ــم ح ــا  ه ــوع آنقدره ــه موض البت
ــی  ــه وقت ــرا ک ــت چ ــج نیس و بغرن
ــزی  ــر چی ــد ه ــنه باش ــوان گرس حی
ــا از  ــه او بدهــی مــی خــورد ام کــه ب
آنجائیکــه هــدف ما بــاال بــردن میزان 
ــه  ــی ب ــواد غذای ــوراک و م ــذب خ ج
عــاوۀ بازدهــی حیواناتــی بــا ژنتیــک 
باالســت بنابرایــن بایســتی روی ایــن 

ــم. ــت بگذاری ــز وق موضــوع نی
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شتـرمـرغ جایگـزینی مناسب 
برای گوشت قرمز

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــود تغذی ــروه بهب ــر گ مدی
ــواص  ــل خ ــه دلی ــترمرغ ب ــت ش ــت: گوش ــیراز گف ش
آن، جایگزینــی مناســب بــرای گوشــت قرمــز محســوب 

می شــود.
اســفند در یــک کارگاه  رضیــه شــناور دوشــنبه 6 
ــه  ــدگان طبق ــروه پرن ــترمرغ در گ ــت: ش ــی گف آموزش
ــت های  ــزو گوش ــت آن ج ــا گوش ــود، ام ــدی می ش بن
قرمــز طبقــه بنــدی شــده اســت؛ بــا ایــن اختــاف کــه 
نســبت بــه گوشــت های قرمــز مشــابه، چربــی کمتــری 

ــتری دارد. ــم بیش ــت هض ــته و قابلی داش
وی بــا بیــان اینکــه بالــغ بــر 90 درصد گوشــت شــترمرغ 
قابــل هضــم اســت و گوشــت ماهــی، بــه لحــاظ درصــد 
هضــم، بعــد از آن قــرار دارد، گفت: گوشــت شــترمرغ در 
مقایســه بــا ســایر گونــه  هــای حیوانــی، محتــوای چربــی 
داخــل ماهیچــه ای اندکــی دارد؛ میــزان آب، پروتئیــن، 
ــی، خاکســتر و کاژن، بیــن ماهیچه هــای مختلــف  چرب

الشــه یــک شــترمرغ متفــاوت اســت.

ــه  ــبت ب ــترمرغ نس ــت ش ــرد: گوش ــه ک ــناور اضاف ش
ــری،  ــزان کال ــرم می ــر 100 گ ــا در ه ــت ه ــایر گوش س
چربــی و اســیدهای چــرب اشــباع کمتــر و میــزان آهــن 
ــور  ــه ط ــترمرغ ب ــت ش ــرم گوش ــری دارد؛ 100 گ باالت
متوســط 103 کیلوکالــری انــرژی دارد کــه در مقایســه 
بــا گوشــت بوقلمــون بــا 116 کیلوکالــری و گوشــت گاو 

ــر اســت . ــری، کمت ــا 121 کیلوکال ب
ایــن کارشــناس ارشــد تغذیــه افــزود: میــزان پروتئیــن 
در گوشــت شــترمرغ 22 درصــد اســت کــه ســطح 
ــی رود. ــمار م ــه ش ــن ب ــطح پروتئی ــرای س ــی ب مطلوب

مدیرگــروه بهبــود تغذیــه علــوم پزشــکی شــیراز ادامــه 
داد: در مقایســه بــا ســایر گونه هــای حیوانــی، محتــوای 
چربــی داخــل ماهیچــه   ای و محتــوای کلســترول 
گوشــت شــترمرغ کــم اســت؛ بــا توجــه بــه میــزان پایین 
ــایر گوشــت ها و  ــه س ــی آن نســبت ب کلســترول و چرب
ــی مفیــد آن، باعــث  ــودن میــزان چرب ــاال ب همچنیــن ب
ــژه کاهــش ســطح  ــه وی ــی خــون ب ــود ســطح چرب بهب
چربــی بــد خــون کــه تحــت عنــوان ال دی ال شــناخته 

ــد. ــد ش ــود، خواه می ش
ــل  ــدار قاب ــترمرغ دارای مق ــت ش ــزود: گوش ــناور اف ش
ــدگان و  ــت پرن ــایر گوش ــه س ــبت ب ــن نس ــی آه توجه
برخــی گوشــت هــای قرمــز ماننــد گوشــت گاو اســت.

ــی  ــل خواص ــه دلی ــترمرغ ب ــت ش ــرد: گوش ــد ک او تاکی
ــن ب 12، ب 6  ــاالی ویتامی ــزان ب ــودن می ــد دارا ب مانن
ــد اســت؛  ــی مفی ــاردار و کم خون ــان ب ــرای زن ــن، ب و آه
همچنیــن بــه دلیــل پاییــن بــودن میــزان کلســترول آن 
ــی  ــاران قلب ــرای بیم ــا، ب ــت ه ــایر گوش ــه س ــبت ب نس

عروقــی مفیــد اســت.
مدیــر گــروه بهبــود تغذیــه معاونــت بهداشــت دانشــگاه 
گفــت: میــزان ســدیم پاییــن نســبت بــه بیشــتر گوشــت 
ــراد  ــرای اف ــترمرغ ب ــت ش ــه گوش ــل توصی ــا، از دالی ه

دچــار پــر فشــاری خــون اســت.

۲۴7 میلیون قطعه جوجه ریزی در
 ۲ ماه اخیر انجام شد

ــا  دبیــر انجمــن جوجــه یــک روزه گفــت: ب
ــه  ــون قطع ــزی 120 و 127 میلی جوجه ری
در دی و بهمــن قطعــاً مشــکلی در اســفند 
و فروردیــن وجــود نخواهــد داشــت و اگــر 
ــویا، دارو  ــه س ــل ذرت، کنجال ــا مث نهاده ه
تحویــل  اعامــی  به قیمــت  واکســن  و 
ــرغ(  ــت )م ــاً قیم ــود، قطع ــده ش تولیدکنن

ــت.  کاهــش خواهــد یاف
کمیســیون  رئیــس  فارغــی  غامعلــی 
اتــاق ایــران، اظهــار کــرد:  کشــاورزی 
در شــرایطی کــه در جنــگ اقتصــادی 
ــی،  ــش دولت ــی رود بخ ــار م ــتیم انتظ هس
ــه و در  ــّدی گرفت ــی را ج ــش خصوص بخ
ــم  ــا بتوانی ــد ت ــارکت بده ــات مش تصمیم
ــن  ــم ای ــک ه ــه به کم ــن هزین ــا کمتری ب

ــم. ــر بگذاری ــت س ــران را پش بح
وی افــزود: بخــش دولتــی بــه نظــرات 
توجــه  خصوصــی  بخــش  کارشناســی 
بــر  مبتنــی  تصمیمــات  بــا  و  نکــرده 
نادرســت  گاهــی  و  ناقــص  اطاعــات 
ــارات  ــردرگمی و خس ــار س ــش را دچ بخ
اعــام  بــا  و  می کننــد  جبران ناپذیــر 
ــی انتظــارات مــردم  قیمت هــای غیرعملیات
را افزایــش داده و چالــش و درگیــری بیــن 
مســئولین نظارتــی و تولیدکننــده را ســبب 

. د می شــو
قیمت گــذاری  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
ــه فعــاالن  دســتوری نمی توانیــم کمکــی ب
جلــب  و  اشــتغال  حفــظ  و  اقتصــادی 

رضایــت مــردم داشــته باشــیم.
اتــاق  کشــاورزی  کمیســیون  رییــس 
ــی  ــی مبان ــه داد: وقت ــران ادام ــی ای بازرگان
قیمت گــذاری بــر اســاس ذرت 13000 

ریــال  و کنجالــه ســویا 24500  ریــال 
ــادر  ــدگان ق ــرد، تولیدکنن ــورت می گی ص
بــه تهیــه نهــاده بــا قیمت هــای فــوق 
نیســتند و قطعــاً قیمــت فــوق غیرعملیاتــی 
و به ضــرر تمــام تولیدکننــدگان اعــم از 
تولیدکننــدگان جوجــه یــک روزه و گوشــت 

مــرغ و تخم مــرغ اســت.
وی گفــت: قطعــاً دســتگاه های نظارتــی 
ــدی  ــای تولی ــی واحده ــه تعطیل ــر ب حاض
قیمت هــا  بایــد  نهایــت  در  و  نیســتند 

ــود. ــی ش ــا اجرائ ــد ت ــی باش واقع
کارگــروه  اســاس  بــر  گفــت:  فارغــی 
ــزان تولیــد جوجــه  ــد می ــزی تولی برنامه ری
ــزان  ــد به می ــه بع ــاه ب ــک روزه از دی م ی
ســال  بــه  نســبت  14درصــد  حداقــل 
گذشــته افزایــش پیــدا کــرده تــا نگرانــی از 
نظــر تولیــد گوشــت مــرغ در اســفندماه و 
عیــد نــوروز و مــاه مبــارک رمضــان وجــود 

ــد. ــته باش نداش
وی گفــت: بــا جوجه ریــزی 120 و 127 
ــن  ــه در دی و بهم ــه جوج ــون قطع میلی
قطعــاً مشــکلی در اســفند و فروردیــن 
ــا  ــر نهاده ه ــت و اگ ــد داش ــود نخواه وج
مثــل ذرت، کنجالــه ســویا، دارو و واکســن 
به قیمــت اعامــی تحویــل تولیدکننــده 
گــردد، قطعــاً قیمــت کاهــش پیــدا خواهــد 
کــرد، در غیــر ایــن صــورت نگرانــی از مازاد 
تولیــد و ضــرر و زیــان تولیدکننــدگان بایــد 

داشــته باشــیم.
اگــر  گفــت:  مســئول  مقــام  ایــن 
جوجه ریــزی فــوق درســت باشــد چــرا 
وضعیــت بــازار بیانگــر کاهــش تولیــد 
می باشــد؟ تولیــد جوجــه یــک روزه بــه 

تعــدادی کــه اعــام گردیــد اتفــاق افتــاده 
ــش  ــری در کاه ــل دیگ ــی عوام ــت ول اس
تولیــد ماههــای گذشــته اتفــاق افتــاده کــه 
چنــدان ربطــی بــه تولیدکننــدگان نــدارد، 
ــار  ــاده و انتش ــن نه ــدم تأمی ــه ع از جمل
بیمــاری نیوکاســل در اســتان های شــمالی 
و... کــه نیــاز بــه بررســی کارشناســی دارد.
وی گفــت: به جــای فرافکنــی و متهــم 
ســؤال  زیــر  و  تولیدکننــدگان  نمــودن 
ــاری ضــروری اســت دور  ــی آم ــردن مبان ب
یــک میــز به صــورت واقعــی عوامــل مؤثــر 
بررســی و بــرای رفــع آنهــا تصمیمــات الزم 
اتخــاذ گــردد وگرنــه تصمیمــات عجوالنــه 
ایــن  غیرکارشناســی  و  خلق الســاعه  و 
ــد  ــّدی خواه ــش ج ــار چال ــت را دچ صنع

ــرد. ک
وی اظهــار داشــت: تولیدکننــدگان به جــّد 
ــا  ــه واردات هســتند و باره ــف هرگون مخال
ــع  ــد در صــورت تأمیــن بموق اعــام نمودن
و به مقــدار کافــی نهاده هــا اعــم از دان، 
دارو و واکســن، بــا توجــه بــه خالــی بــودن 
ــاده  ــور آم ــد کش ــت تولی ــد ظرفی 50درص
ــزان هســتند. ــاز کشــور به هرمی ــن نی تأمی
فارغــی یــادآور شــد: واردات در این شــرایط 
ــد کشــور  ــم نابخشــودنی در حــق تولی ظل
و آن هــم در ســال اقتصــاد مقاومتــی و 
ــود ارز و مشــکل اشــتغال می باشــد و  کمب
ــل  ــر در مقاب ــراد تصمیم گی ــد اف اصــوالً بای
ملــت شــریف ایــران پاســخگوی تصمیمات 
ــرغ  ــت م ــن قیم ــاال رفت ــند و ب ــود باش خ
ــم  ــن تصمی ــت ای ــی عل ــد به تنهای نمی توان

ــه باشــد غیرکارشناســی و غیرمنصفان

0 منبع : تسنیم0 منبع : ایسنا
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چشم اندازی بهتر به صنعت 
مرغداری جهان

ــت  ــه صنع ــوط ب ــکات مرب ــه مش ــد ک ــر چن ه
مرغــداری در ســال 2018 میــادی بــه ســال 
جدیــد و ســال 2019 رســیده امــا بــا مــرور زمــان 
ــت.  ــرفت داش ــود و پیش ــار بهب ــوان انتظ ــی ت م

ــر  ــات Rabobank ب ــن گزارش ــاس آخری ــر اس ب
ــا  خــاف ســال گذشــته کــه صنعــت مرغــداری ب
ــی  ــار م ــود، انتظ ــه ب ــکاتی مواج ــائل و مش مس
رود کــه ســال 2019 میــادی ســال بهبــود و 

ــد.  ــت باش ــن صنع ــی در ای ــرفت تدریج پیش
زمینــۀ  در  جهانــی  تجــارت  گذشــته  ســال 
ــت،  ــش داش ــد کاه ــداری 2 درص ــدات مرغ تولی
ــال 2017  ــه در س ــودی ک ــا رک ــابه ب ــی مش رقم
میــادی تجربــه شــد. در حالیکــه بــرای ایــن بــازار 
ــی  ــی ثبات ــان ب در نیمــۀ اول ســال جــاری همچن
ــاهد  ــال ش ــۀ دوم س ــا در نیم ــی رود ام ــار م انتظ
ــال،  ــا اینح ــود. ب ــم ب ــودی خواهی ــرفت و بهب پیش
ــت  ــه صنع ــوط ب ــکات مرب ــائل و مش ــی مس برخ
مرغــداری ســال 2018 بــه ســال جدیــد نیــز 
ــش  ــون تن ــائلی همچ ــرد. مس ــد ک ــرایت خواه س
هــای تجــاری میــان امریــکا و چیــن، ایجــاد 
ــعودی،  ــتان س ــتانداردهای عربس ــی در اس تغییرات
ــت  ــی از لیس ــات برزیل ــی از کارخانج ــذف برخ ح
منتخبیــن کشــورهای اتحادیــۀ اروپــا، و در نهایــت 
مســألۀ همیشــگی کــه شــیوع بیمــاری هــا اســت. 
ــرایط  ــن ش ــۀ Rabobank تحــت چنی ــه توصی ب
پُرمخاطــره ای در بــازار، اســتراتژی عرضــۀ متعــادل 
ــد و  ــظ ســودآوری کمــک کن ــه حف ــد ب ــی توان م
ــًا  ــه قب ــاخت ک ــان س ــر نش ــتی خاط ــه بایس البت
ــه  ــل – ک ــک برزی ــه کم ــت ب ــن سیاس ــم همی ه
ــش  ــا 2 درصــد کاه ــدات را ت ــته تولی ــال گذش س
داده بــود –  روســیه و افریقــای جنوبــی آمــده بود. 
ــۀ  ــد و اتحادی ــال تایلن ــامل ح ــابه ش ــرایط مش ش
اروپــا نیــز مــی گــردد کــه در حــال حاضــر عرضــۀ 
ــازار را  ــدن ب ــباع ش ــول و اش ــد محص ــش از ح بی

ــد.  ــه مــی کنن تجرب
بــازار  میــادی  ســال 2019  نخســت  مــاه   6
صنعــت مرغــداری، ادامــۀ ناپایــداری هــا و ســطح 
بــاالی رقابــت هــا را شــاهد خواهــد بــود. در 
ــن  ــای پایی ــت ه ــده، قیم ــای عم ــی از بازاره برخ

بــرای محصــوالت پروتئینــِی رقابتــی، فشــاری بــر 
روی تولیــد کننــدگان وارد خواهــد آورد و از ســوی 
دیگــر در برخــی بازارهــا، کمبــود عرضــۀ کاال و یــا 
نگرانــی مشــتری از ســامت محصــول غذایــی 
ــردد.  ــی گ ــرغ م ــن قیمــت م ــاال رفت ــه ب منجــر ب
ــل  ــد عام ــه چن ــان Rabobank  ب ــن می در ای
عمــده و مؤثــر بــر بــی ثباتــی هــا در بــازار اشــاره 
ــی  ــۀ آن م ــه مطالع ــم ب ــا ه ــه ب ــت ک ــرده اس ک

ــم.  پردازی

چین   
ــادی  ــال 2019 می ــه در س ــی رود ک ــار م انتظ
ــرای محصــوالت  ــاال ب ــان تقاضــای ب ــن همچن چی
ــود را  ــابقۀ خ ــی س ــای ب ــت ه ــداری و قیم مرغ

ــد.  ــته باش داش
میــزان واردات گوشــت مــرغ و ماکیــان در 10 مــاه 
نخســت ســال 2018 میــادی رشــدی دو رقمــی 
ــتی  ــرغ گوش ــت م ــال قیم ــان س ــا پای ــت و ت یاف
ــل  ــه دلی ــید. ب ــابقه ای رس ــاالی بیس ــم ب ــه رق ب
محدودیــت در مــرغ اجــداد، تولیــد کننــدگان 
ــاالی  ــم ب ــه حج ــخگویی ب ــه پاس ــادر ب ــی ق داخل
تقاضــا بــرای گوشــت مــرغ نیســتند و بدیــن 
ــد واردات داشــته باشــد.  معنیســت کــه چیــن بای
برزیــل از ایــن امــر بســیار ذینفــع مــی گــردد چــرا 
ــادر  ــن ص ــه چی ــش را ب ــد تولیدات ــه 80 درص ک
ــر  ــورهای دیگ ــی کش ــال برخ ــا اینح ــد ب ــی کن م
ماننــد روســیه و کشــورهای اروپــای شــرقی ماننــد 
اوکرایــن هــم از ایــن امــر بــی نصیــب نمــی ماننــد. 

برزیل 
ــودی  ــه بهب ــز رو ب ــل نی ــداری برزی ــت مرغ صنع
ــن آورده  ــز عرضــه را پایی ــن کشــور نی اســت و ای
و بــر روی سیاســت هــا و بازارهــای متنــوع بــرای 
حالیکــه  در  اســت.  داشــته  تمرکــز  صــادرات 
ــۀ  ــه اتحادی ــادرات ب ــی از ص ــار ناش ــان فش همچن
ــد  ــی کن ــل م ــعودی را تحم ــا و عربســتان س اروپ
ــدۀ  ــارات متح ــن ، ام ــورهای چی ــازار کش ــا از ب ام
ــت.  ــده اس ــع گردی ــی ذینف ــرۀ جنوب ــی ، و ک عرب
20 کارخانــۀ فــراوری و صــادرات برزیلــی در ســال 

گذشــته از صــادرات بــه اتحادیــۀ اروپــا تحریــم 
ــا 12 مــاه  شــدند و انتظــار مــی رود حداقــل ت
آتــی هــم بــه بــه مجــوز کامــل بــرای صــادرات 
دســتیابی پیــدا نکننــد. بــا اینحــال بــه نظــر می 
رســد کــه بــا گذشــت زمــان، تولیــد کننــدگان 
برزیلــی از ایجــاد برخــی تحــوالت و بهبــود در 
صــادرات کــه اواخــر ســال گذشــته ایجــاد شــد 
ــه  ــه خاورمیان ــن آنک ــتند ضم ــد گش ــره من به
ــن کشــور  ــم ای ــای مه ــرۀ بازاره و آســیا در زم

هســتند. 
در رابطــه بــا بــازار داخلــی، رشــد و بهبــود آرام 
ــای گذشــته در  ــه طــی ســال ه و تدریجــی ک
ــت  ــی ثب ــن حیوان ــرف پروتئی ــا مص ــه ب رابط
شــده بــود در ســال 2019 میــادی نیــز ادامــه 

خواهــد داشــت. 

معامالت تجاری 
برقــراری توافــق تجــاری میــان چیــن و امریــکا 
ــر روی چشــم  ــد تأثیــری چشــمگیر ب مــی توان
ــداز تجــارت جهانــی داشــته باشــد. در واقــع  ان
ــن،  ــازار چی ــه ب ــکا ب ــدد امری ــادرات مج ــا ص ب

برزیــل را بــه چالــش بیانــدازد. برطــرف کــردن 
تعرفــۀ ســویا منجــر بــه برقــراری بــی ثباتــی در 

بــازار جهانــی غــات خواهــد شــد. 

بیماری ها 
ــش  ــل پی ــر قاب ــی غی ــی عامل ــزای مرغ انفوالن
بینــی بــرای چشــم انــداز جهانــی ایــن صنعــت 
محســوب مــی گــردد. میــزان آمــار شــیوع ایــن 
بیمــاری در ســال گذشــته، کمتــر از ســال 
هــای اخیــر بــوده امــا معمــوالً فشــارها در نیمــۀ 
ــن  ــال بیشــتر اســت و برخــی از ای نخســت س
شــیوع هــا مــی توانــد بــرآورد و چشــم اندازهــا 

را بــه کلــی تغییــر دهــد. 

نیاز به برقراری تعادل 
بــا توجه بــه ناپایــداری تجــاری در ســال 2018 
میــادی کــه منجــر بــه تغییــر جریانــات تجاری 
و ظهــور قیمــت هــای ناپایــدار شــد، ایــن ســال 
یکــی از آشــفته تریــن ســال هــای دهــه هــای 
ــان  ــداری جه ــت مرغ ــۀ صنع ــته در زمین گذش
ــه نظــر مــی رســد کــه الگویــی  ــوده اســت. ب ب

 2019 ســال  نخســت  نیمــۀ  در  را  مشــابه 
ــود.  میــادی شــاهد خواهیــم ب

ــا مســائل  ــان ب ــا همچن ــۀ اروپ ــکا و اتحادی امری
مربــوط بــه ذخائــر مــازاد مواجــه خواهنــد بــود. 
تولیــدات بــاالی گوشــت مــرغ و گوشــت قرمــز 
بــی ســابقه اســت ، قیمــت هــا در بــازار داخلــی 
ــاال اســت.  ــد ب ــر گوشــت منجم ــن و ذخائ پایی
ــه  ــی ک ــای صادرات ــه بازاره ــا ورود مجــدد ب ام
ســال گذشــته تحریــم شــده بودنــد مــی توانــد 
ــن  ــا ای ــد. ب ــک کن ــادل کم ــراری تع ــه برق ب
ــا،  ــت ه ــر روی قیم ــار ب ــش فش ــاف، کاه اوص
ــوارد  ــی م ــودآوری و در برخ ــدن س ــر ش کمت
خســارت هــا از کاهــش تولیــدات در ســال 

ــد.  ــی ده ــر م ــادی خب 2019 می
مشــکات مربــوط بــه عرضــۀ تولیدات، در ســال 
جــاری نیــز بــر روی صنعــت مرغــداری اتحادیۀ 
اروپــا تأثیرگــذار خواهــد بــود. افزایــش تولیدات 
ســال گذشــته بــه ویــژه در کشــورهای اروپــای 
شــرقی کــه قیمــت پاییــن گوشــت گوســاله را 
بــه دنبــال داشــت، بدیــن معنیســت کــه عرضــه 

بایســتی بــا تقاضــا تطابــق بیشــتری یابــد.
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تضمین کیفیت و سرعت در زمان بارگیری مرغ گوشتی
ترکیــب عناصــری از متدهــای ســنتی بارگیــری 
مــرغ گوشــتی، راهــی جدیــد بــرای ارســال 
ســریع آن هــا، بــرای فــرآوری را فراهــم می کنــد 
و خطــر آســیب دیــدن طیــور و کاهــش کیفیــت 

ــاند. ــل می رس ــه حداق ــه را ب الش
ــه  ــد ب ــتار بای ــل از کش ــتی قب ــای گوش  مرغ ه
ســرعت بارگیــری و حمــل شــوند و آنچــه در این 
ــه جهــت  ــن اســت کــه ب ــان اهمیــت دارد ای می
پیشــگیری از آســیب دیــدن طیــور ایــن کار 
ــز انجــام  ــت نی ــا دق ــد ب ــر ســرعت، بای ــاوه ب ع
شــود. ایــن روزهــا در دنیــا، متدهــای بارگیــری 
ــا  ــدام از آن ه ــر ک ــه ه ــود دارد ک ــی وج مختلف

ــد. ــود را دارن ــاص خ ــب خ ــا و معای مزای
ــرغ  ــه م ــد ک ــه می دانن ــاً هم ــه تقریب ــر چ اگ
را بایــد از بــدن آن بلنــد کــرد امــا گاهــی 
بلنــد  آن هــا  پــای  از  را  طیــور  کارگــران، 
ــرغ  ــداد م ــان تع ــد هم زم ــا بتوانن ــد ت می کنن
بیشــتری را بلنــد کننــد و در قفــس قــرار دهنــد 
ــف  ــرآوری تل ــرای ف ــت ب ــب وق ــن ترتی و بدی
ــش  ــرعت را افزای ــن روش س ــه ای ــود. اگرچ نش
ــن  ــه ای ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــا نبای ــد؛ ام می ده
باعــث  و  آســیب می رســاند  پرنــده  بــه  کار 
ــا می شــود  ــزی آن ه ــودی و خونری ســوزش، کب
و پاییــن آمــدن ســطح کیفــی محصــوالت را بــه 

دنبــال دارد.
برخــی از کمپانی هــا بــر ایــن مســئله کــه 
کارگــران بایــد بــه بهتریــن نحــو از طیــور 

ــا  ــد؛ ام ــد دارن ــرار و تأکی ــد، اص ــت کنن مراقب
ــتن  ــاز داش ــت نی ــه عل ــه ب ــت و توج ــن دق ای
ــد  ــودن فرآین ــر ب ــتر و زمان ب ــان بیش ــه کارکن ب
ــه  ــا را ب ــمگیر هزینه ه ــش چش ــری، افزای بارگی

همــراه دارد.
عــاوه بــر روش ذکرشــده، رونــد بارگیــری 
بارگیــری  دیگــر  روش هــای  از  اتوماتیــک 
آنکــه  علی رغــم  رونــد  ایــن  اســت.  طیــور 
ــت  ــته اس ــادی داش ــرفت های زی ــون پیش تاکن
ــا  ــت ام ــانده اس ــل رس ــه حداق ــیب ها را ب و آس
بــه دلیــل هزینه هــای باالیــش، در مناطقــی کــه 
ــاد  ــران زی ــداد کارگ ــر ارزان و تع دســتمزد کارگ

ــت. ــرده اس ــدا نک ــترش پی ــوز گس ــت، هن اس

ــی آنچــه در فرآینــد بارگیــری  ــه طــور کل ــا ب ام
طیــور اهمیــت دارد ایــن اســت کــه هــر کــدام از 
شــیوه های بارگیــری ذکرشــده بایــد بــه گونــه ای 
انجــام شــوند کــه کمتریــن آســیب را بــه طیــور 

وارد کننــد و ســطح کیفــی مــرغ را بــه باالتریــن 
ــز  ــئله نی ــن مس ــن ای ــانند. هم چنی ــزان برس می
مســئله بااهمیتــی اســت کــه روش هــای گرفتــن، 
بــه  بارگیــری طیــور  و  قفــس گذاشــتن  در 
ســرعت انجــام شــود تــا رونــد کار تأمیــن روزانــه 
ــا مشــکل مواجــه نشــود و ســرعت  کارخانه هــا ب
ــه رو  ــال روب ــا اخت ــران ب ــدام از کارگ کار هرک

نگــردد.
در پایــان بــرای داشــتن یــک عملیــات موفــق و 
دقیــق بایــد تمامــی موارد ذکرشــده در بــاال را در 
ــای  ــه تخم مرغ ه ــورد این ک ــت و در م ــر گرف نظ
ــع آوری  ــس جم ــد در قف ــه بای ــده چگون تولیدش

شــوند نیــز اطاعــات کافــی را بــه دســت آورد.

ــه یکــی از شــیوه های بارگیــری  در زیــر ب
ــم: ــور پرداخته ای طی

روش ترکیبی
در ایــن روش در زمــان بارگیــری، بــه جــای 
ــی  ــر و خال ــای پ ــا کانتینره ــا ی ــه قفس ه آن ک
ــم،  ــور دهی ــتیکی عب ــای پاس ــان لوله ه را از می
می توانیــم یــک نــوار نقالــه قابــل بســط دادن را 
ــا کارگــران بخــش  در مرغــداری نصــب کنیــم ت
بارگیــری بتواننــد هرکــدام از طیــور را بــا دقــت 

ــد. ــتقیم روی آن بگذارن ــته و مس برداش
فضــای  بایــد  روش  ایــن  اجــرای  هنــگام   
ــک باشــد و ترجیحــاً در آنجــا از  ــداری تاری مرغ

ــی کــه طیــور  ــا زمان ــی اســتفاده شــود ت ــور آب ن
ــد، آرامــش داشــته باشــند  ــه قــرار دارن روی نقال
و دچــار اســترس نشــوند. عــاوه بــر ایــن بــرای 
ــوار  آن کــه مطمئــن شــویم کــه طیــور از ایــن ن
ــل  ــک تون ــوان ی ــد، می ت ــرون نمی آین ــه بی نقال

ــاخت. ــه س ــوار نقال ــوراخ دار را روی ن س
نکتــه قابــل اهمیــت دیگــر ایــن اســت کــه نــوار 
نقالــه بایــد بــه انــدازه کافــی طوالنــی باشــد تــا 
طیــور را کامــًا بــه بیــرون از مرغــداری بفرســتد 
و در انتهــای آن و بیــرون از مرغــداری، بایــد 
ــه در  ــطلی ک ــه س ــبیه ب ــوص، ش ــطلی مخص س
اســتفاده  اتوماتیــک  بارگیــری  سیســتم های 

ــد. ــته باش ــرار داش ــود، ق می ش

در ایــن رونــد می تــوان از ســد متحــرک موقــت 
ــرک  ــد متح ــتفاده از س ــرد، اس ــتفاده ک ــز اس نی
ــور  ــن طی ــر گرفت ــه راحت ت ــد ب ــت می توان موق
کمــک کنــد و هم چنیــن ایــن ســد زمانــی 
ــع آوری  ــرای جم ــور ب ــادی طی ــداد زی ــه تع ک
ــوی دســتگاه  ــا جل وجــود دارد، ممکــن اســت ب
بارگیــری اتوماتیــک مطابقــت کنــد و هدایــت آن 
ــا  ــد ت ــن کار کمــک می کن ــد. ای را آســان تر نمای
طیــور بــه ســمت نقالــه انتقــال داده شــوند و در 
آنجــا کارگــران آن هــا را بــرای انتقــال بــه بیــرون 

ــد. ــه بگذارن ــداری، روی نقال از مرغ
بایــد توجــه داشــت کــه تهویــه محــل بارگیــری 
بایــد شــبیه بــه شــیوه تهویــه داخــل مرغــداری 

باشــد تــا مانــع از دســت رفتــن گرمــا در زمــان 
بارگیــری طیــور شــود؛ نکتــه قابــل اهمیــت دیگر 
در اینجــا ایــن اســت کــه اگــر بارگیــری طیــور 
در طــول روز انجــام می شــود، ایــن قســمت 
نبایــد در معــرض مســتقیم نــور خورشــید باشــد.
 مســئله بســیار مهــم در ایــن رونــد ایــن اســت 
ــت  ــا دق ــد ب ــن کار بای ــف ای ــل مختل ــه مراح ک
همگام ســازی شــوند تــا در رونــد بارگیــری 

ــود. ــاد نش ــی ایج اختال

ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ــد ک ــت بدانی ــد نیس ب
ــدادی از  ــد تع ــور، می توانی ــع آوری طی روش جم
عناصــر را بــا هزینــه پاییــن بــه مرغــداری خــود 
ــامل  ــد ش ــر می توانن ــن عناص ــد. ای ــه کنی اضاف
ــه، ســطل مخصــوص بارگیــری طیــور،  ــوار نقال ن
صفحه هــای باالبــر بــرای اطمینــان حاصــل 
ــه آن  ــی ب ــه راحت ــران ب ــه کارگ ــردن از این ک ک
دسترســی دارنــد و یــک کابیــن قابل حمــل کــه 
ســطل و دیگــر تجهیــزات داخــل آن قــرار بگیــرد 
و کارگــران بخــش قــرار دادن در قفــس بتواننــد 

ــند. ــد، باش در آن کار کنن
دســتگاه  یــک  بــاال،  مــوارد  بــر  عــاوه 
ــر  ــای پ ــردن قفس ه ــاال ب ــرای ب ــده ب حمل کنن
بــه داخــل کامیون هــا و اگــر بارگیــری در طــول 
روز انجــام می شــود نصــب یــک آفتاب گیــر نیــز 

ــت. ــاز اس نی
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