
1 ماهنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 75   دی 1397



ماهنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 75   دی 21397

گذرگاه طالیی برای تامین گوشت کشور
منطقــه آزاد ماکــو بــر اســاس توافقــی بــا 
»ترابــزون/ اســتاندار  و  اقتصــادی  مســووالن 

گذرگاهــی  بــه  زودی  بــه  ترکیــه   »trabzon
طایــی بــرای واردات اقــام مــورد نیــاز بــه ویــژه 
دام زنــده و گوشــت تبدیــل مــی شــود و بخشــی 
ــه  ــای ضــروری کشــور ب ــی از نیازه ــل توجه قاب
ویــژه در مــاه هــای باقیمانــده تــا پایــان ســال را 

ــد. ــی کن ــن م تامی
ایــن منطقــه بــا برخــورداری از گمــرک بــازرگان 
ــا در  ــمت اروپ ــه س ــران ب ــوان دروازه ای ــه عن ب
ــرار  ــدر خشــک ق ــه بن ــل شــدن ب ــتانه تبدی آس
گام  کشــور  دامــی  نیازهــای  تامیــن  و  دارد 
ــدر  ــا بن ــط تجــاری آن ب نخســت از توســعه رواب
ــمار  ــه ش ــیاه ب ــای س ــواحل دری ــزون در س تراب

ــی رود. م
عــاوه بــر آن هیاتــی از منطقــه آزاد ماکــو 
ــط  ــعه رواب ــرای توس ــر ب ــای اخی ــاه ه ــی م ط
ــا مســووالن ایــن  ــا بنــدر مرســین ب اقتصــادی ب
ــیده  ــق رس ــه تواف ــه ب ــاحلی مدیتران ــهر س ش
بودنــد تــا مثلــث ماکــو- ترابــوزان – مرســین بــا 
اتصــال کشــورهای شــرقی جهــان بــه دریاهــای 
ــی  ــه شــاهراه تجــارت جهان ــه و ســیاه ب مدیتران

ــود. ــل ش تبدی
بخشــی از دام زنــده و گوشــت مــورد نیــاز 
کشــور در حالــی بــر اســاس توافــق هــای اولیــه 
بیــن مدیرعامــل منطقــه آزاد ماکــو و مدیــرکل 
نظــارت و کنتــرل دامپزشــکی ترابــزون ترکیــه از 
ــه زیرســاخت  ــزون وارد مــی شــود ک ــدر تراب بن
امکانــات  جملــه  از  آن  نیــاز  مــورد  هــای 
ــه رو  ــن منطق ــز در ای ــه نی ــردخانه و قرنطین س

ــت. ــعه اس ــه توس ب
ــای  ــی روزه ــو ط ــه آزاد ماک ــل منطق مدیرعام
ــرای واردات  ــه نیــاز ایــران ب ــزون ب اخیــر در تراب
دام زنــده بــا هــدف تنظیــم بــازار تــا پایــان ســال 

ــت  ــرد دول ــت: رویک ــار داش ــرد و اظه ــاره ک اش
ایــران بــرای اســتفاده از ظرفیــت هــای منطقــه 
آزاد ماکــو در واردات دام از طریــق ترکیــه بســیار 
مثبــت و توســعه محــور اســت و ایــن امــر منافــع 
اقتصــادی بــرای ایــران و ترکیــه خواهــد داشــت.

غامرضــا ســلیمانی از اخــذ مجــوز ترخیــص 
گوشــت و فــرآورده هــای دامــی در منطقــه 
آزاد ماکــو خبــر داد و افــزود:  مبــادالت دامــی و 
گوشــتی بــا ترابــزون بــا تمهیداتــی کــه در نظــر 

ــود. ــی ش ــهیل م ــه زودی تس ــده، ب ــه ش گرفت
مدیــرکل کنتــرل و نظــارت و ارزیابی دامپزشــکی 
مــرزی ترابــزون نیــز در ایــن دیــدار بیــان 
ــرار داشــتن در  ــل ق ــه دلی ــزون ب ــه تراب ــرد ک ک

ــه آب هــای آزاد  موقعیــت خــاص و دسترســی ب
مــی توانــد بــا توســعه روابــط تجــاری بــا ایــران، 

ــع هــر 2 کشــور باشــد. ــده مناف ــن کنن تامی
ــه آزاد  ــزود: منطق ــرزی /selim terzi/ اف ــلیم ت س
ترابــزون آمادگــی کامــل بــرای مبــادالت گوشــت 

ــا منطقــه آزاد ماکــو را دارد. و دام زنــده ب
بــه گــزارش ایرنــا در ایــن ســفر مقدمــات 
ــاد  ــزون و ایج ــو – تراب ــای ماک ــراری پروازه برق
ــا  ــارت ب ــعه تج ــدف توس ــا ه ــک ب ــدر خش بن
ــه  ــووالن منطق ــق مس ــورد تواف ــه م ــرق ترکی ش
ــزون قــرار گرفــت و مدیرعامــل  آزاد ماکــو و تراب
منطقــه آزاد ماکــو در ایــن خصــوص گفــت: 
ــوان  ــه عن ــد ب ــزون – ماکــو مــی توان مســیر تراب

بنــدر خشــک بــرای مــراودات اقتصــادی مطــرح 
ــرای ایــن امــر، تکمیــل و عملیاتــی  شــود کــه ب
کــردن پروازهــای ماکــو بــه ترابــزون نیــاز اســت.
ســلیمانی نقــش منطقــه آزاد ماکــو را در تحقــق 
تجــارت 30 میلیــارد دالری ایــران و ترکیــه حائــز 
اهمیــت خوانــد و افــزود: ایــران و ترکیــه از ســده 
ــط  ــق جــاده ابریشــم رواب ــای گذشــته از طری ه
تجــاری مســتمری بــا هــم داشــتند و بــا اســتقرار 
منطقــه آزاد فرصتــی پیــش آمــده اســت تــا هــم 
ترکیــه از ظرفیــت ایــن منطقــه بهــره ببــرد و هم 
توســعه اقتصــادی ایــران را در بــر داشــته باشــد.
ــوان  ــه  عن ــین ب ــوزان – مرس ــو- تراب وی از ماک
ــان  ــرای جه ــت ب ــش و ترانزی ــدور پخ ــه کری س

یــاد کــرد و افــزود: یکــی از طرح هایــی کــه 
ســازمان منطقــه آزاد ماکــو دنبــال می کنــد، 
ایجــاد شــهرک مشــترک ســرمایه گذاری بــا 
ترکیــه اســت و زیرســاخت ها بــرای احــداث 

ــت. ــاده اس ــهرک آم ــن ش ای
مدیرعامــل منطقــه آزاد ماکــو بیــان کــرد: 
اولیــه  مایحتــاج  دالر  میلیــارد   20 ســاالنه 
وارد  دامــی  نهاده هــای  گنــدم، جــو،  مثــل 
ــین  ــرایط مرس ــن ش ــود و در ای ــور می ش کش
می توانــد بهتریــن محــل بــرای تامیــن آن 
ــادرات محصــوالت  ــن حجــم ص ــد؛ همچنی باش
پتروشــیمی و صنایــع نفتــی ایــران در ســال 15 
میلیــارد دالر در ســال اســت کــه بنــدر ترابــزون 
صــادرات  بــرای  امــن  پایگاهــی  می توانــد 

ــد. ــران باش ــوالت ای محص
اســتاندار ترابــزون نیــز در دیــدار بــا هیــات 
اقتصــادی ایــران انجــام اقدامــات الزم در ســریع 
ــا  ــط ب ــعه رواب ــرای توس ــن ب ــان ممک ــن زم تری

ــرار داد. ــد ق ــورد تاکی ــو را م ــه آزاد ماک منطق
اســماعیل اوســتااوغلو معتقــد اســت کــه منطقــه 
آزاد ماکــو بــه دلیــل قــرار گرفتــن در مــرز 
ــعه  ــل در توس ــی بدی ــم و ب ــش مه ــه نق ترکی
روابــط تجــاری و اقتصــادی ترکیــه و ایــران دارد.
ــی از حضــور مدیرعامــل ســازمان  ــا قدردان وی ب
ــه  ــراه در ترکی ــات هم ــو و هی ــه آزاد ماک منطق
ادامــه داد: ایــران بــرای ترکیــه اهمیــت بســیاری 
دارد و ایــن 2 کشــور دارای زمینه هــای مشــترک 

فرهنگــی زیــادی اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، ترابــزون یکــی از اســتان 
هــای شــرقی کشــور ترکیــه اســت کــه در 
ســاحل دریــای ســیاه و در مســیر تاریخــی 
ــرار دارد؛  ــز/ ق ــتانبول و تبری ــان اس ــم /می ابریش
فاصلــه ایــن اســتان بــا مــرز ترکیــه حــدود 600 

ــت. ــر اس کیلومت

0 منبع : ایرنا

بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از 
دستاوردهای گروه دانش بنیان ویوان

ــی و  ــاون علم ــتاری - مع ــر س ــد دکت در بازدی
فنــاوری رئیــس جمهــور - از فعالیتهــای گــروه 
دانــش بنیــان ویــوان، مهنــدس میــرزاده مدیــر 
عامــل ایــن گــروه بــا اشــاره بــه اینکــه ســامتی 
هــر جامعــه در گــرو ســامتی غــذای آن جامعــه 
ــش  ــروزه بخ ــه ام ــی ک ــت: از آنجای ــت گف اس
اعظــم غــذای مصرفــی جامعــه از تولیــدات 
دام و طیــور نظیــر گوشــت، شــیر، مــرغ، تخــم 
ــش  ــروه دان ــذا گ ــود ل ــی ش ــن م ــرغ و... تامی م
ــوع  ــن موض ــت ای ــا درک اهمی ــوان ب ــان وی بنی
ــه،  ــردم جامع ــامتی م ــای س ــه ی ارتق و دغدغ
از ســال 1385 فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده و 
توانســته بــا تولیــد افزودنــی هــا و مکمــل هــای 
ــور گام هــای ارزشــمندی در  خــوراک دام و طی
ســالم ســازی و دفــع بیمــاری هــای موجــود در 

ــردارد.  ــور ب ــوراک دام و طی خ
شــرکت  ایــن  افــزود:  ادامــه  در  میــرزاده 
بــا دو هــدف  را  همــواره محصــوالت خــود 
ــش  ــای ســامتی محصــوالت دامــی و افزای ارتق
ســودآوری و بهــره وری واحدهــای دام و طیــور 
طراحــی و تولیــد نمــوده و در ایــن مســیر توجــه 
خاصــی بــه تحقیقــات علمی و پژوهشــی داشــته 

و همــکاری هــای گســترده ای را با دانشــگاهها و 
مراکــز علمــی معتبــر کشــور دارد بــه طــوری که 
ــی  ــی تحقیقات ــرح علم ــش از 35 ط ــون بی تاکن
در مــورد تولیــد محصــوالت جدیــد، کاربردهــا و 

ــه انجــام رســانیده اســت. ــرات آنهــا ب اث
ــه  ــان اضاف ــش بنی ــروه دان ــن گ ــل ای ــر عام مدی
ــور  ــتریان، مح ــه مش ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد ب ک
ــش  ــروه دان ــای گ ــت ه ــی فعالی ــی تمام اصل
بنیــان ویــوان هســتند لــذا  ایــن شــرکت عــاوه 
بــر تحقیقــات علمــی در تولیــد محصــوالت، بــه 
فرآیندهــای کســب و کار خــود نیــز نــگاه علمــی 
ــات  ــق تحقیق داشــته و محصــوالت خــود را طب
ــدف، طراحــی  ــنجی مشــتریان ه ــازار و نیازس ب
و تولیــد مــی نمایــد و پــس از آن از اســتراتژی 
هــا و تاکتیــک هــای علــم بازاریابــی در معرفــی 
ــرد.  و عرضــه ی محصــوالت خــود بهــره مــی ب
مهنــدس میــرزاده در ادامــه بــا اشــاره بــه 
محصــوالت ایــن شــرکت کــه در حــوزه بافرهــا 
ــای  ــین بایندره ــری، توکس ــای باف ــل ه و مکم
ــای  ــت بایندره ــی، پل ــک جزئ ــی و ت ــد جزئ چن
ــی و...  ــات خانگ ــتر حیوان ــی، بس ــی و معدن آل
ــی و  ــد طراح ــریح  فرآین ــه تش ــند، ب ــی باش م

ــی  ــد جزئ ــدر چن ــین باین ــن توکس ــد اولی تولی
ــام تجــاری مگنوتوکــس پرداخــت  ــا ن ــی ب داخل
ــاً از  ــون محصــوالت مشــابه عمدت و گفــت: تاکن
ــای  ــا قیمته ــکا و ب ــی و آمری ــورهای اروپای کش
بســیار بــاال وارد کشــور مــی شــدند و بســیاری از 
گاوداران و مرغــداران قــادر بــه تهیــه و اســتفاده 
از ایــن محصــوالت مهــم و حیاتــی نبودنــد. لــذا 
تولیــد ایــن محصــول دانــش بنیــان تاثیــر قابــل 
ــی و  ــی قطب ــموم قارچ ــذف س ــی در ح توجه
ــون و  ــین، زیرالن ــر آفاتوکس ــی نظی ــر قطب غی
ــته  ــور داش ــوراک دام و طی ــین در خ اکراتوکس
ــت  ــیر و گوش ــه ش ــموم ب ــن س ــال ای و از انتق
جلوگیــری میکنــد و ســامتی را بــرای همــگان 

ــی آورد. ــان م ــه ارمغ ب
ر پایــان ایــن بازدیــد، دکتــر ســتاری بــا اشــاره 
بــه اهمیــت فــوق العــاده ی محصــوالت دانــش 
و  دام و طیــور  بنیــان در ســامت خــوراک 
تاثیــر آن در ســامتی جامعــه، بــر حمایــت 
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
از خودکفایــی کشــور در تولیــد ایــن محصــوالت 

ــد.  ــد کردن تاکی

ســید احمــد مقدســی در گفتگــو بــا خبرنــگار 
ــاق  ــز و قاچ ــی گوشــت قرم ــاره گران ــر درب مه
دام زنــده از کشــور، اظهارداشــت: طبــق آمــاری 
کــه چنــد وقــت قبــل در رادیــو اعــام شــد در 
۹ ماهــه امســال ۹62 هــزار راس دام ســبک و 
ســنگین بــه صــورت غیرمجــاز از کشــور خــارج 

شــده اســت.  
وی بــا انتقــاد از ممنوعیــت صــادرات دام زنــده 
ــی خــود  ــه کــرد: صــادرات دام روال قانون اضاف
ــد  ــوی آن را گرفتن ــه جل ــرد ک ــی ک را طــی م
کــه همیــن امــر باعــث گســترش قاچــاق شــده 
ــز مشــخص  ــی نی ــای نظارت اســت. ســازمان ه
ــیدگی  ــاله رس ــن مس ــه ای ــرا ب ــه چ ــت ک نیس

نمــی کننــد.  
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران 
بــا بیــان اینکــه ممنوعیــت صــادرات و قاچــاق 
ــز در  ــت قرم ــی گوش ــل گران ــده از دالی دام زن
ــده نوســان  ــازار اســت، گفــت: قیمــت دام زن ب
ــرم  ــت هرکیلوگ ــت. قیم ــته اس ــی نداش چندان
گوســاله زنــده 22 هزارتومــان بــوده کــه اخیــرا 
هزارتومــان افزایــش یافتــه و بــه 23 هزارتومــان 

رســیده اســت.  
ــن  ــد در ای ــت بای ــرد: دول ــح ک ــی تصری مقدس
وضعیــت صــادرات را آزاد کنــد کــه حداقــل ارز 
حاصــل از آن وارد کشــور شــود نــه اینکــه هــم 
ــه ارزی  ــم اینک ــود ه ــارج ش ــور خ دام از کش

وارد کشــور نشــود.  
وی بــا اشــاره بــه مباحــث مطــرح شــده مبنــی 
ــزود: مگــر  ــه کشــور، اف ــده ب ــر واردات دام زن ب
ــل  ــکل ح ــور مش ــه کش ــت ب ــا واردات گوش ب
شــد کــه حــاال می خواهنــد دام زنــده وارد 
کننــد؟ چنــد بــار بایــد یــک مســاله را تجربــه 
کنیــم تــا متوجــه شــویم کــه راهــکار درســتی 

نیســت؟  
مقدســی دربــاره مباحــث مطــرح شــده مبنــی 
ــی،  ــرایط فعل ــداوم ش ــورت ت ــه در ص ــر اینک ب

ــه نیســت  ــه صرف ــر ب ــه دیگ ــواد اولی واردات م
ــی  ــای نهای ــرآورده ه ــوالت و ف ــد محص و بای
ــن  ــرد: در ای ــح ک ــم، تصری ــور کنی را وارد کش
ــه  ــی ب ــت غذای صــورت بحــث اشــتغال و امنی

خطــر می افتــد.  
ــواد  ــال ارز م ــرای انتق ــی ب ــه داد: وقت وی ادام
اولیــه بــا مشــکل مواجــه هســتیم بــرای 
مشــکلی  چنیــن  نیــز  نهایــی  محصــوالت 

خواهیــم داشــت.  

قطــره  دولتــی  نهاده هــای  توزیــع 
چکانــی اســت

رئیــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران 
کشــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
ــه مشــکات بوجــود آمــده در زمینــه  اشــاره ب
ــه کشــور، گفــت:  واردات نهــاده هــای دامــی ب
در پــی ایــن اتفــاق، قیمــت جــو و ســویا 
 150 حــدود  ذرت  و  تومــان   100 کیلویــی 
ــرخ  ــون ن ــم اکن ــه و ه ــش یافت ــان افزای توم
ــو 1350  ــان، ج ــرم ذرت 1350 توم هرکیلوگ

ــت.   ــان اس ــه 2۴50 توم ــان و کنجال توم
ــت  ــی اس ــن درحال ــرد: ای ــح ک ــی تصری مقدس
ــای  ــرخ ه ــاس ن ــیرخام براس ــت ش ــه قیم ک
قبلــی نهــاده هــای دامــی تصویــب شــده 
ــیرخام را  ــرم ش ــون هرکیلوگ ــم اکن اســت و ه
از دامــدار 2000 تومــان خریــداری مــی کننــد.  
وی بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر ایــن بــا 
ــن  ــار هســتیم ای ــه و ناچ ــاده مواج ــود نه کمب
محصــوالت را از بــازار آزاد تهیــه کنیــم، ادامــه 
را  جــو  آزاد  بــازار  در  تولیدکننــدگان  داد: 
کیلویــی 1600 تومــان، ســویا را 33۴0 تومــان 
و ذرت را 1800 تومــان خریــداری مــی کننــد.  
ــی  ــای دام ــاده ه ــع نه ــاره توزی ــی درب مقدس
ــاده  ــه نه ــزان عرض ــح داد:می ــی نیزتوضی دولت
هــا کافــی نیســت و توزیــع بــه صــورت قطــره 

ــی شــود.  ــی انجــام م چکان

واردات مشکل گرانی گوشت 
راحل نمی کند
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فارم تخمگذار آینده به چه شکل خواهد بود؟
آیــا بــا برقــراری رفــاه بــرای مــرغ هــا و 
ــی  ــۀ نخســت م ــط زیســت در وهل ــظ محی حف
ــد  ــرای تولی ــبی ب ــاری مناس ــوی تج ــوان الگ ت
ــارم  ــدی ف ــن هلن ــت؟ مبتکری ــرغ داش ــم م تخ

Kipster معتقدنــد کــه مــی شــود. 
مزرعــه داران Kipster مدعــی انــد که مناســب 
تریــن رفتــار را جهــت حفــظ محیــط زیســت و 
رفــاه حیــوان دارنــد، و احتمــاالً هــم همینطــور 
ــر روی  ــی کار ب ــز اصل ــه تمرک ــت. هنگامیک اس
ــاه طیــور باشــد، مســلماً از ســایر  ســامت و رف
اهــداف رایــج تجــاری کــه عمدتــاً تولیــد انبــوه 
ــر روی ارتقــاء کیفــی  اســت، فاصلــه گرفتــه و ب
ــادی  ــی، اقتص ــطوح اجتماع ــرغ در س ــم م تخ
ــارم  ــود. ف ــی ش ــز م ــی تمرک ــت محیط و زیس
Kipster کــه در Castenray هلنــد واقــع 
 Styn کارآفریــن   ۴ توســط  اســت،  شــده 
 Claessens ، Ruud Zanders ، Maurits
ــردازی  ــده پ Groen و Oliver Wegloop ای
شــد کــه توانســتند تخصــص هــای مختلفــی در 
زمینــۀ مرغــداری ، پایــداری و ارتباطــات در این 
ــا ارگان  ــا ب ــه آنه ــد. البت ــعه دهن ــت توس صنع
 Milieudefensie هــای کلیــدی هلنــد مثــل
ــد( و  ــتی هلن ــط زیس ــای محی ــازمان ه )از س
یــا Urgenda )تشــکیاتی بــرای پایــداری 
ــا  ــد ت ــی دارن ــیار نزدیک ــکاری بس ــارت( هم تج
ــه  ــوان ب ــاه حی ــظ رف ــداوم کار و حف ــکان ت ام
بهتریــن شــکل ممکــن برایشــان میســر باشــد. 
از ابتــدای کار نیــز فروشــگاههای زنجیــره ای و 
عظیــم Lidl بــا خریــد از آنهــا حمایــت الزمــه 
ــه  ــاز ب ــر 2017 آغ ــد و از اکتب ــا آوردن ــه ج را ب
فــروش تخــم مــرغ هــای Kipster کــرده انــد.

سالمت و رفاه طیور به عنوان هدف اصلی 
ــامت  ــور – س ــود طی ــارم Kipster ، خ در ف
و رفــاه آنهــا – اصلــی تریــن هــدف اســت. 
ــور  ــان، طی ــن کارفرمای ــی از ای ــۀ یک ــه گفت ب
تخمگــذار  هــای  ماشــین  فقــط  تخمگــذار 

نیســتند؛ آنهــا حیواناتــی هســتند کــه نیازهایــی 
ــن  ــع ای ــدد رف ــم در س ــارم ه ــن ف ــد و ای دارن

نیازهاســت. 
طراحــی ایــن فــارم بــه گونــه ایســت کــه یــک 
محیــط طبیعــی را القــا مــی کنــد. در اینجــا نــور 
ــاال و  ــرای ب ــی ب ــازه و فضای ــوای ت ــی، ه طبیع

پاییــن پریــدن طیــور وجــود دارد. 

ــه  ــور از آن تغذی ــن طی ــه ای ــی ک ــی خوراک حت
ــک  ــت. ی ــرد اس ــه ف ــز منحصرب ــوند نی ــی ش م
ــام  ــه ن ــد ب ــک در هلن ــوراک کوچ ــی خ کمپان
ــواد  ــازاد م ــز و م Nijsen/Granico از دور ری
خــوراک   ، انســانی  شــدۀ  فــراوری  غذایــی 

ــد.  ــی کن ــد م ــوان تولی ــت حی باکیفی

بیمــاری  بــه منظــور کنتــرل و پیشــگیری 
ــه  ــه نحــوی ســاخته شــده ک ــارم ب ــن ف ــا، ای ه

تمــام گوشــه و زوایــای آن بــرای نظافــت قابــل 
ــی  ــای بیرون ــا دور فض ــد. دور ت ــی باش دسترس
حصارکشــی و تــور کشــی شــده تــا از ورود 

ــد.  ــده باش ــت ش ــه آن ممانع ــه ب غریب
پنــل   1,078 بــا   Kipster فــارم  ســقف 
خورشــیدی پوشــیده شــده کــه انــرژی ای 
بیشــتر از آنچــه صــرف مــی شــود، تولیــد مــی 
ــیلی  ــای فس ــوخت ه ــارم از س ــن ف ــد. در ای کن
ــه حفــظ  ــارم ب ــن ف اســتفاده نمــی شــود. در ای
ــده  ــیاری داده ش ــت بس ــت اهمی ــط زیس محی
ــم اســت  ــاک بســیار ک اســت. انتشــار گاز آمونی
ــرم( .  ــا 0,025 کیلوگ ــرغ تنه ــر م ــه ازای ه )ب
ــرغ  ــدی کــردن تخــم م ــا بســته بن ــن ب همچنی
ــه  ــتقیم آن ب ــال مس ــارم و ارس ــا در درون ف ه
خــرده فروشــان از بــه جــا مانــدن کربــن بیشــتر 
ــی  ــل م ــه عم ــری ب ــت جلوگی ــط زیس در محی

ــد.  آورن
ــه  ــی را ب ــارم داران بازدیدکنندگان ــه، ف هــر هفت
مرکــز آموزشــی خــود دعــوت مــی کننــد تــا در 
رابطــه بــا سیســتم هــا و دیدگاههــای خــود بــه 
ایــن افــراد آمــوزش دهنــد. امــکان دیــدار فــارم 

بــرای ایــن بازدیدکننــدگان میســر اســت. 
ــور  ــذار، طی ــای تخمگ ــارم ه ــایر ف ــاف س برخ
ــد  ــذاری مانن ــای تخمگ ــان دوره ه ــد از پای بع
ــه  ــه ب ــوند بلک ــی ش ــه نم ــغال دور انداخت آش
فــراورده هــای گوشــتی بــا کیفیــت تبدیــل مــی 
گردنــد. یکــی از کارآفرینــان در ایــن بــاره مــی 
گویــد: از خــروس هــا، برگــر فــراوری مــی شــود 
ــود.  ــی ش ــال م ــه فروشــگاههای Lidl ارس و ب

ــی  ــه های ــد: »برنام ــی ده ــه م Zanders ادام
بــرای توســعۀ فــارم و احــداث فــارم دوم و ارائــۀ 
کامــل محصــوالت بــه فروشــگاه Lidl داریــم و 
همچنیــن قراردادهایــی بــرای احــداث فــارم در 
ــانیده  ــا رس ــه امض ــد ب ــایۀ هلن ــور همس دو کش
ایــم امــا هنــوز زود اســت کــه اعــام کنیــم ایــن 

کشــورها کــدام هســتند.«
Zanders و همــکاران کارآفرینــش در فــارم 

Kipster معتقدنــد حیوانــات نقــش مهمــی 
در تغذیــۀ جهــان دارنــد امــا ایــن روال بایســتی 
بــا پایــداری بیشــتری صــورت گیــرد. آنهــا بــاور 
دارنــد کــه طــرح و ایــده ای کــه آنهــا در تجارت 
خــود پیــاده کــرده انــد و بــا اســتفاده از غــذای 
انســان و فــراوری و تبدیــل آن بــه خــوراک 
ــاک  ــن و آمونی ــر کرب دام و انتشــار هرچــه کمت
ــن  ــد. همچنی ــاده ان ــتی گام نه ــیر درس در مس
ــا  ــی ب ــوالت غذای ــراوری محص ــد و ف ــا تولی ب
ــرغ  ــت م ــروس و گوش ــت خ ــتفاده از گوش اس
تخمگــذاری کــه دیگــر تولیــد تخــم مــرغ 
ــوم مهمــی در  ــه مفه ــر ب ــار دیگ ــا ب ــدارد، آنه ن
ــد و  ــه ان ــت یافت ــی دس ــات غذای ــۀ ضایع زمین
ــداری در  ــدات مرغ ــروری تولی ــع غیرض آن، دف

ــت.  ــذار اس ــرغ تخمگ ــت م صنع
ــری  ــه گی ــه نتیج ــان Zanders اینگون در پای
ــی را  ــن طرح ــه اینچنی ــی ک ــرد: »در صورت ک
ــید،  ــته باش ــر داش ــوان مدنظ ــا حی ــه ب در رابط
ــه  ــد ک ــی را اداره کنی ــود فارم ــد ب ــادر خواهی ق
بــا حیــوان ، محیــط زیســت، و مصــرف کننــده 
ــه تنهــا  ــود. و در اینصــورت ن ســازگار خواهــد ب
اســتانداردهای فــارم را پاییــن نیــاورده ایــد 

ــد.« ــرده ای ــم ب ــر ه ــه آن را باالت بلک
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کل  اداره  درمــان  و  تشــخیص  اداره  رئیــس 
ــداران  ــت: دام ــی گف ــان جنوب ــکی خراس دامپزش
ــرای تهیــه داروی  اســتان هیچگونــه دغدغــه ای ب
مــورد نیــاز دام نداشــته باشــند زیــرا داروهــای پــر 
مصــرف بــه انــدازه کافــی در داروخانــه هــا وجــود 

دارد
فاطمــه صبــاغ زاده روز چهارشــنبه در گفــت و گــو 
بــا خبرنــگار ایرنــا، افــزود: بــا توجــه بــه نوســانات 
بــازار ارز تــا حــدودی در تهیــه داروهــای خارجــی 
بــا مشــکل مواجــه شــدیم امــا بــا توجــه بــه وجــود 
ــوب  ــر خ ــم اث ــا مکانیس ــی ب ــابه داخل داروی مش

دغدغــه ای در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر 22 داروخانــه 
ــی  ــت م ــی فعالی ــان جنوب ــکی در خراس دامپزش
ــر  ــه بهت ــانی هرچ ــت رس ــرای خدم ــه ب ــد ک کنن
حضــور مســئول فنــی در ایــن داروخانــه هــا الزامی 

ــت. ــده اس ش
صبــاغ زاده اظهــار داشــت: مســئول فنــی در 
ــه  ــی را ب ــای الزم و تخصص ــه ه ــه توصی داروخان
دامــداران ارایــه خواهــد داد و از آنجایــی کــه 
مصــرف برخــی داروهــا مــدت منــع مصــرف 
گوشــت و شــیر دارد بایــد ایــن توضیحــات از 
ــود. ــدار داده ش ــه دام ــی ب ــئول فن ــق مس طری

وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت خدمــات 
رســانی بــه موقــع و ســریع تمــام شهرســتان هــای 
اســتان بــه داروخانــه دامــی مجهــز هســتند و ســه 
ــاد  ــق آب ــایری را در عش ــتایی عش ــگاه روس درمان
ــه  ــود سربیشــه ب ــک و م ــس، قهســتان و گزی طب

همــراه داروخانــه ســیار مســتقر کردیــم.
صبــاغ زاده در مــورد نحــوه تزریــق دارو بــه 
داروخانــه هــا، افــزود: ایــن ماموریــت به 2 شــرکت 
ــی واگــذار شــده اســت  پخــش در خراســان جنوب
ــه نیســتیم. ــا مشــکل مواج ــن موضــوع ب و در ای

ــن  ــا، ویتامی ــک ه ــی بیوتی ــا، آنت ــزارش ایرن ــه گ ب
هــا، مــواد معدنــی و مکمــل هــای غذایی بیشــترین 

فراوانــی مصــرف را در خراســان جنوبــی دارد

دامداران دغدغه کمبود 
دارو نداشته باشند
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آشفتگی بازار حمل ونقل به دنبال جنگ اقتصادی
بــا اظهــارات امریــکا مبنــی بــر سیاســت 
ــه  ــه منجــر ب ــد، ک ــای تجــاری جدی ه
ایجــاد چالــش هــای تــازه ای در زمینــۀ 
حمــل و نقــل و زنجیــرۀ عرضــه گشــت،  
موضــوع پُــر ســرو صــدای »جنــگ 
ــکا را  ــن و امری ــان چی ــادی« می اقتص
ــان  ــت. جری ــواب گذاش ــی ج ــؤالی ب س
مذاکــرات آنهــا بــر ســر اینکــه »باالخره 
ــد؟«  ــد؟ چــه نمــی کنن ــی کنن چــه م
تــا اواخــر خــرداد مــاه همچنــان ادامــه 

ــود.  دار ب
ــی را  ــن وضعیــت، کشــاورزان امریکای ای
ــر  ــل، بنظ ــرد. در مقاب ــران ک ــار بح دچ
ــی  ــه های ــع تعرف ــه وض ــد ک ــی رس م
توســط  چینــی  کاالهــای  روی  بــر 
ــرای  ــد ب ــی باش ــاالت متحــده، انتقام ای

کشــاورزان امریکایــی . 

جبهۀ دوم 
همزمــان بــا تصمیــم امریــکا مبنــی بــر 
ناکافــی بــودن یــک جنــگ اقتصــادی، و 
ــۀ  ــون تعرف ــرات پیرام ــدازی مذاک راه ان
ــا همتایــان خــود  اســتیل و آلمینیــوم ب
ــک ،  ــادا، و مکزی ــا، کان ــۀ اروپ در اتحادی
ــا نوســانات و  بازارهــای حمــل و نقــل ب
بــی ثباتــی هــای بیشــتری مواجــه شــد. 
بنــا بــود چنانچــه تــا تاریــخ 30 خــرداد 
)June 20( بــه توافــق نرســند، اتحادیــۀ 
اروپــا نیــز در مقابــل بــر روی کاالهــای 
ــع  ــد وض ــای جدی ــه ه ــی تعرف امریکای

کنــد. 
ــن جبهــۀ دوم در »جنــگ اقتصــادی  ای
ــادی  ــات زی ــد تبع ــی توان ــپ« م ترام
بــرای بــازار فلــه و بازرگانــان غــات بــه 

ــار آورد.  ب

اقدام صنعتی در برزیل 
بــه دنبــال افزایــش تنــش هــای چیــن 

بــا امریــکا، اینگونــه تصــور مــی شــد که 
ــاز  ــن بخــش عظیمــی از نی امســال چی
ــن  ــل تأمی ــات را از برزی ــه غ ــود ب خ
کنــد. کــه در اوایــل ســال جــاری هــم 
ــود.  ــر ب نشــانه هــا حاکــی از همیــن ام
اجرایــی  مدیرعامــل   ،Terry Gidlow

در   Water Front دریایــی  خدمــات 
ــه  ــرد: در مقایس ــام ک ــه ای اع مصاحب
بــا ســال 2017 میــادی، صــادرات 
ــن فصــل ســال  ــل در اولی ســویای برزی
جــاری از نظــر وزن ۹ درصــد رشــد 
ــده از  ــه ش ــای ارائ ــزارش ه ــته؛ گ داش
ســوی بندرهــای Rio Grande 52درصــد 
ــال ،  ــن فصــل س ــاالنه در اولی ــد س رش
ــد و  ــا 32درص ــدر Vila Do Conde ت بن
ــد و  ــد رش ــا 33درص ــدر Santarem ت بن

ــتند.  ــش داش افزای
وی افــزود: »ایــن ارقــام متعلــق بــه 
ــدی از  ــۀ 25 درص ــام تعرف ــل از اع قب
ــی  ــویای صادرات ــرای س ــن ب ــوی چی س
ــکا اســت. برزیــل از رقبــای اصلــی  امری
در زمینــۀ تولیــد و صــادرات ســویا مــی 
باشــد. در صورتیکــه 25 درصــد بــر روی 
تعرفــۀ ســویای صادراتــی امریــکا وضــع 
ــه ازای  ــن ب ــویا در چی ــای س ــود، به ش
هــر تُــن 100 دالر افزایــش خواهــد 
یافــت. همچنیــن خشکســالی آرژانتیــن 
و  اســت  تأثیرگــذار  عوامــل  از  نیــز 
ــل  ــال برزی ــش ارزش رئ ــن کاه همچنی
در مقابــل دالر امریــکا را نیــز نمــی 

ــت.«   ــده گرف ــوان نادی ت
صنعــت،  در  اقداماتــی  دنبــال  بــه 
سیســتم حمــل و نقــل برزیــل در اواخــر 
مــاه مــی ســال جــاری بــه مرحلــۀ بــن 
بســت رســید. اعتصــاب 10 روزۀ کامیون 
داران بــه دلیــل قیمــت ســوخت، منجــر 
بــه عــدم همــکاری 600 هــزار کامیــون 
دار در سراســر کشــور شــد. تقریبــاً 

ــده  ــل ش ــی مخت ــادر صادرات ــی بن تمام
ــادر و  ــی در بن ــد و کاالهــای واردات بودن
ــا در آســتانۀ فاســد  ــر روی کشــتی ه ب

ــد.  ــدن بودن ش
نتیجــه معلــوم بــود، وضعیتی اورژانســی 
در Sao Paulo برزیــل و هــرج و مــرج در 
ــد  ــود آم ــه وج ــور ب ــل کش ــل و نق حم
. در اوایــل مــاه ژوئــن و بــه دنبــال 
ــاز  ــون داران و آغ ــات کامی ــع اعتصاب رف
عملیــات در بنــدر، شــرایط بهتــر شــد. 
فلــۀ  بــار  بنــدر  مدیــر   David Ross
گفــت:  خصــوص  ایــن  در  برزیــل 
صــادرات محمولــۀ فلــۀ خشــک اواخــر 
ــۀ صــادرات  ــدازۀ فاصل ــه ان مــاه مــی، ب
ســویا تــا ذرت وقــت گیــر شــد؛ و 
تأخیــر پیــش بینــی شــدۀ کشــتی 
دلیــل  بــه  جنوبــی  بنــادر  در  هــا 
ــع  ــریعاً رف ــون داران س ــاب کامی اعتص
شــد. مســأله اینجاســت کــه تأخیــرات 
ــویا  ــادرات س ــده در ص ــود آم ــه وج ب
اختالــی در صــادرات ذرت در مــاه 
صورتیکــه  در  نکنــد.  ایجــاد  ژوئــن 
ایــن اختــاالت برطــرف نگــردد، زمــان 
ــای  ــادر، در ماهه ــی بن ــار در برخ انتظ
جــوالی و آگوســت بــه بیــش از ۴0 روز 

ــید.  ــد رس خواه

نگرانی های حمل و نقلی ذرت  
وی ادامــه داد بــه ســبب اُفــت ارزشــی 
رئــال  از دالری 3,30  برزیــل  رئــال 
ــال  ــه دالری 3,65 رئ ــارس ب در 26 م
بــه  اعتصــاب  زمــان   ، مــی   26 در 
صادرکننــدگان  اکثــر  بــرای  ویــژه 
ســویا بســیار بدموقــع بــود آن هــم در 
ــب  ــن موج ــول آرژانتی ــه محص زمانیک
پُرطرفــدار شــدن ســویای برزیــل شــده 
اســت. حتــی اگــر امریــکا بــا تمــام نیرو 
ــه  ــداران ب ــردد، خری ــه بازگ ــه عرص ب

ــران  ــه جب ــی ب ــداران چین ــژه خری وی
کمبــود محصــول آرژانتیــن، تقریبــاً 
ــداری  ــل را خری ــول برزی ــام محص تم

ــود.  ــد نم خواهن
Emily French مدیــر عامــل کمپانــی 
 ConsiliAgra ــات ــۀ غ مشــاوره در زمین
ــان  ــت زم ــاه آگوس ــت: »م ــان داش اذع
طایــی بــرای سیســتم پشــتیبانی و 
حمــل و نقــل برزیــل خواهــد بــود 
سفارشــات  در  را  خــود  جایــگاه  تــا 
ــاه خروجــی  ــن م ــد چــرا کــه در ای بیاب
مــی  باالتریــن  بــه  ذرت  محصــول 
ــویا –  ــادرات س ــوص ص ــد. در خص رس
ــم  ــاز ه ــویا – ب ــۀ س ــن کنجال همچنی
ــرح  ــل مط ــل برزی ــل و نق ــألۀ حم مس
ــتیبانی  ــان از پش ــل همچن ــت؛ برزی اس

امریــکا برخــوردار اســت.«

اصول عرضه و تقاضا  
ــرۀ  ــد روزم ــول و قواع ــبختانه، اص خوش
ــان  ــیار آس ــه بس ــار فل ــل ب ــش حم بخ
تــر از سیاســت هــای تجــاری یــا بهتــر 
میــان  در  صنعتــی  روابــط  بگوئیــم 
ــت.  ــی اس ــکای جنوب ــورهای امری کش
افزایــش قیمــت حمــل و نقــل تــا ســال 
ــرخ  ــته، ن ــه داش ــان ادام 2018 همچن
قیمــت حمــل بــرای کشــتی هــای 
panamax در ۴  و   handysize، supramax

ــا ســال گذشــته  ــاه اول در مقایســه ب م
داشــته  افزایــش  27درصــد  تــا   25

ــت.  اس
 Bimco شــرکت کشــتیرانی بیــن المللــی
ــد  ــات جدی ــه سفارش ــته ک ــار داش اظه
ــه  ــادی ب ــال 2018 می ــتی در س کش
ــدازۀ  ــن ان ــابقه ای در کمتری ــرز بیس ط
ــد  ــی رود رش ــار نم ــت و انتظ ــود اس خ
خالــص نــاوگان تــا قبــل از ســال 2021 

ــاالی 2درصــد برســد. ــادی ب می

روند صعودی حمل و نقل  
سیســتم  تحلیلگــر   Rahul Kapoor

ــوس آرام در  ــل اقیان ــل و نق ــای حم ه
مــی  بلومبــرگ  اطاعــات  ســرویس 
گویــد: برطــرف شــدن تنــش هــای 
تجــاری و ممانعــت از جنــگ اقتصــادی 
ــد حتــی بهــای حمــل و نقــل  مــی توان
اقیانوســی را بیشــتر افزایــش دهــد. 

صــورت  »در  داشــت:  اذعــان  وی 
ــش  ــا و کاه ــش ه ــردن تن ــش ک فروک
ــدۀ  ــتیرانی برن ــا، کش ــک در تقاض ریس
ــود. در  ــد ب ــرا خواه ــن ماج ــزرگ ای ب
واردات محصــوالت  صورتیکــه چیــن 
ــد،  ــش ده ــکا را افزای کشــاورزی از امری
ایــن بــه نفــع کشــتیرانی حمــل بــار فلۀ 
ــدن  ــرف ش ــود. برط ــد ب ــک خواه خش
جنــگ اقتصــادی میــان چیــن و امریــکا، 
رویکــرد مثبتــی در تجــارت جهانــی 
ــش  ــال افزای ــه دنب ــت.  ب ــد داش خواه
صــادرات محصــوالت کشــاورزی امریــکا 
بــه چیــن واردات ســویا بــه چیــن نیــز 
ــال  ــه در س ــت، ک ــد یاف ــش خواه افزای
هــای اخیرنیــز منجــر بــه تقویــت تقاضــا 

بــرای کشــتی هــای کوچــک و متوســط 
بــار خشــک شــده بــود. چیــن نیــز بــه 
عنــوان وارد کننــدۀ غــات و ســایر 
پُررنــگ  نقــش  امریــکا،  محصــوالت 
تــری ایفــا مــی کنــد. بــا افزایــش 
کشــاورزی،  محصــوالت  تقاضــای 
ــاً  ــک قطع ــۀ خش ــای فل ــتیرانی ه کش
ــای  ــد تقاض ــود. رش ــد ب ــع خواهن ذینف
ــرای واردات ســویای امریــکا در  چیــن ب
ســال 2016 میــادی بــی ســابقه بــود. 
ــا،  ــش ه ــدن تن ــرف ش ــورت برط درص
ــن  ــه چی ــکا ب ــوی امری ــادرات از س ص
در ســال 2018 میــادی نیــز رونــد 

ــد.« ــی کن ــدا م ــودی پی صع
وی ادامــه داد : »بــا وجــود وضعیــت 
ــه  ــه ک ــی عرض ــک رقم ــرخ ت ــد ن رش
ــی  ــار م ــد انتظ ــای بع ــال ه ــرای س ب
رود، آن هــم بعــد از یــک دهــه رشــد دو 
رقمــی، تــاش بــرای بهبــود در وضعیت 
ــک در  ــۀ خش ــار فل ــذاری ب ــت گ قیم
ســه ســال آتــی ادامــه خواهــد داشــت. 
ــای  ــال ه ــاوگان در س ــرای ن ــا ب تقاض
ــدی دو  ــادی رش ــا 2015 می 2008 ت

ــود.« ــاهد ب ــی را ش رقم
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نهــاده هــای دامــی یکــی از اقــام اصلــی خــوراک 
دام و طیــور بــه شــمار مــی رود کــه طــی 
ــازار  ــود در ب ــبب کمب ــه س ــر ب ــای اخی ــه ه هفت
دســتخوش تغییــر و تحوالتــی قــرار گرفتــه اســت.
ــاده  ــل نه ــای حام ــتی ه ــده کش ــش عم  بخ
ــاص ارز  ــدم اختص ــبب ع ــه س ــی ب ــای دام ه
ــت،  ــده اس ــه واردات  روی آب مان ــع ب ــه موق ب
ایــن امــر در کمبــود دان و افزایــش قیمــت 
ــی  ــه ســویا و محصــوالت پروتئین ذرت و کنجال
نظیــر مــرغ، گوشــت قرمــز و تخــم مــرغ تاثیــر 

ــت. ــته اس گذاش
ــه  ــا وجــود نگرانــی تجــار از عــدم تامیــن ارز ب ب
ــرس از  ــاده هــای دامــی، ت ــه واردات نه ــع ب موق
ــا  ــرغ ه ــنگی م ــر گرس ــه خاط ــزی ب ــه ری جوج
ــد هــر چــه  انتظــار مــی رود. بانــک مرکــزی بای
ــد  ــص ده ــاز را تخصی ــورد نی ــر ارز م ــریع ت س
ــوالت  ــت محص ــال قیم ــی س ــام  پایان ــا در ای ت
ــاناتی در  ــا نوس ــود ب ــبب کمب ــه س ــی ب پروتئین

ــرو نشــود. ــازار روب ب
اگرچــه مســئوالن پشــتیبانی امــور دام از توزیــع 
ذرت بــا نــرخ مصــوب یــک هــزار و 350، کنجالــه 
ــزار و 350  ــک ه ــزار و ۴50 و جــو ی ســویا 2 ه
تومــان خبــر مــی دهنــد، امــا مرغــداران و 
ــرخ  ــا ن ــی ب ــاده دام ــع نه ــزان توزی ــداران می دام
ــد. ــی نمــی دانن ــت را کاف مصــوب از ســوی دول

بــا توجــه بــه آنکــه توزیــع نهــاده دامــی بــا نــرخ 
مصــوب تنهــا بخشــی از نیــاز تولیدکننــدگان را 
پوشــش مــی دهــد و بخــش اعظــم نهــاده از بازار 
آزاد بــا نــرخ هــای باالتــر خریــداری مــی شــود، 
بنابرایــن اختصــاص ارز بــه موقــع بــه واردات یک 
ضــرورت بــه شــمار مــی رود تــا بــا ترخیــص بــار 
ــازار  کشــتی هــای مانــده روی آب و توزیــع در ب

تــا حــدی از تنــش قیمــت کاســته شــود.
حــال بــه ســراغ مســئوالن ذی ربــط مــی رویــم 
ــاده  ــت نه ــع و قیم ــع توزی ــن وض ــا از آخری ت
ــوالت  ــازار محص ــر ب ــر آن ب ــی و تاثی ــای دام ه

ــویم: ــر ش ــا خب ــی ب پروتئین
مرغــداران  اتحادیــه  عضــو  حجــت  عظیــم 
ــاده  ــازار نه ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتی ، ب گوش

هــای دامــی تعریفــی نــدارد، اظهــار کــرد: هــم 
ــزار و  ــک ه ــرخ ی ــا ن ــو ذرت ب ــر کیل ــون ه اکن
700 و کنجالــه ســویا 3 هــزار و 500 تــا 3 
ــای  ــه شــرکت ه ــان بســته ب ــزار و 800 توم ه
وارد کننــده در بــازار آزاد بــه مرغــداران عرضــه 
ــه  ــد را ب ــه تولی ــر هزین ــن ام مــی شــود کــه ای

ــت. ــرده اس ــاال ب ــدت ب ش
وی افــزود: طــی 10 روز گذشــته، حوالــه تامیــن 
نهــاده هــای دامــی نظیــر ذرت و کنجالــه ســویا 
توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــه اســتان 

هــا ابــاغ شــده اســت.
ــور دام اســتان  ــه حجــت، پشــتیبانی ام ــه گفت ب
هــا در قبــال توزیــع نهــاده هــا بــه مرغــداران هــر 
ــان  ــا 10 هــزار و 500 توم ــا را ب ــرغ آنه ــو م کیل
خریــداری مــی کنــد کــه بــا کســر هزینــه حمــل 
و نقــل و کشــتارگاه کیلویــی ۹ هــزار و 800 

تومــان دســت مرغــدار را مــی گیــرد.
مرغــداران  اتحادیــه  مدیــره  هیــات  عضــو 
ــی  ــای دام ــاده ه ــر  نه ــه داد: اگ ــتی ادام گوش
ــداران  ــه مرغ ــده ب ــاغ ش ــت اب ــاس سیاس براس
ــالن  ــه در س ــی ک ــه های ــا جوج ــود ت عرضــه ش
هســتند بــا کمبــود دان روبــرو نشــود و در مقابل 
ــاهد  ــد، ش ــل بگیرن ــداران تحوی ــرغ را از مرغ م
ــا  ــود. ب ــازار خواهیــم ب ثبــات قیمــت مــرغ در ب
ــع  ــه موق ــل ب ــداران از تحوی ــود مرغ ــن وج ای
نهــاده هــا و پشــتیبانی امــور دام از توزیــع مــرغ 
ــر  ــان خاط ــردم اطمین ــه م ــب ب ــرخ مناس ــا ن ب

ــت. ــد داش خواهن
ــای  ــاده ه ــع نه ــه توزی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کنونــی  جوابگــوی کل نیــاز مرغــداران نیســت، 
ــع  ــا توزی ــان ب ــن اســاس همزم ــرد: برای ــان ک بی
هــای  شــرکت  بایــد  دام  امــور  پشــتیبانی 
ــع  ــه توزی ــا ب ــکل ه ــق تش ــده از طری واردکنن
ــه ثبــات دائمــی  ــازار ب ــا ب ــد ت نهــاده هــا بپردازن
برســد چــرا کــه در صــورت عرضــه در بــازار آزاد 
کنتــرل و نظــارت بــا چالــش هایــی روبــرو مــی 

ــود. ش
ایــن مقــام مســئول با اشــاره بــه اینکه مرغــداران 
ــرو  ــازار روب ــی در ب ــای دام ــاده ه ــود نه ــا کمب ب

هســتند، تصریــح کــرد: اگــر شــرکت پشــتیبانی 
امــور دام بــه پشــتیبانی اســتان هــا اعــام کنــد 
ــای  ــق انباره ــا از طری ــاده ه ــی از نه ــه بخش ک
ــه ثبــات  ــر ب ــازار زودت اســتانی صــورت گیــرد، ب

مــی رســد.

پشــتیبانی امــور دام ۲۰ درصــد نیــاز 
می کنــد تامیــن  را  مرغــداران 

پــرورش  انجمــن  رئیــس  یوســفی  محمــد 
ــا  ــو ب ــت و گ ــتی در گف ــرغ گوش ــدگان م دهن
خبرنــگار صنعت،تجــارت و کشــاورزی، بــا انتقــاد 
ــازار  ــی در ب ــای دام ــاده ه ــرخ نه ــان ن از نوس
ــو  ــداران هــر کیل ــون مرغ ــار کــرد: هــم اکن اظه
کنجالــه ســویا را بــا نــرخ 3 هــزار و 300 و ذرت 
را بــه قیمــت یــک هــزار و 700 تومــان در بــازار 
آزاد خریــداری مــی کننــد در حالیکــه پشــتیبانی 
امــور دام ســویا را بــا نــرخ 2 هــزار و 300 و ذرت 
را یــک هــزار و ۴00 تومــان در قبــال تهاتــر مــرغ 

ــل مــی دهــد. تحوی
ــور دام  ــتیبانی ام ــه پش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
20 درصــد نیــاز مرغــداران را تامیــن مــی کنــد، 
ــداران  ــه مرغ ــت ک ــی اس ــن در حال ــزود: ای اف
80 درصــد نیــاز واحدهــای خــود را از بــازار 
ــت  ــر قیم ــر ب ــن ام ــد و ای ــی کن ــداری م خری

ــزایی دارد. ــر بس ــد تاثی ــده تولی ــام ش تم
یوســفی بــا اشــاره به اینکــه مرغــداران بــا کمبود 
نهــاده هــای دامــی در بــازار روبــرو هســتند، بیان 
ــر از زمــان  کــرد: برایــن اســاس مرغــداران زودت
مقــرر و قبــل از رســیدن جوجــه بــه وزن مطلوب 
چــاره ای جــز عرضــه بــه کشــتارگاه هــا ندارنــد.

رئیــس انجمــن پــرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی 
ــود  ــکل کمب ــر مش ــرد: اگ ــح ک ــان تصری در پای
نهــاده هــای دامــی در بــازار مرتفــع نشــود، 
ــه  ــدی در جوج ــای ج ــش ه ــا چال ــداران ب مرغ

ــوند. ــی ش ــرو م ــود روب ــای خ ــالن ه ــزی س ری

هشــدار نســبت بــه آینــده تولیــد شــیر و 
گوشــت در کشــور

ناصــر مقدســی رئیــس انجمــن صنفــی گاوداران ، 

بــا اشــاره بــه اینکــه کمبــود نهــاده هــای دامــی 
ــددی  ــکات متع ــا مش ــور را ب ــت دام و طی صنع
ــا توجــه بــه  روبــرو کــرده اســت، اظهــار کــرد: ب
ــاده هــای  ــه واردات نه ــر در زمین مشــکات اخی
دامــی، مرغــداران و دامــداران بــا کمبــود و 

ــرو هســتند. ــازار روب ــت در ب ــان قیم نوس
وی افــزود: در پــی مشــکات اخیــر نقــل و 
ــو  ــر کیل ــت ه ــی، قیم ــای دام ــاده ه ــال نه انتق
ــه  ــان و کنجال ــان، ذرت 100 توم ــو 100 توم ج

ــت. ــه اس ــش یافت ــان افزای ــویا ۴00 توم س
مقدســی بــا انتقــاد از کمبــود نهــاده هــای 
ــازار بیــان کــرد: هــم اکنــون توزیــع  دامــی در ب
ــت  ــا قیم ــی را ب ــای دام ــاده ه ــدگان، نه کنن
هایــی باالتــر از نــرخ مصــوب در بــازار آزاد 
ــغ  ــر مبل ــازاد ب ــال م ــد و در قب ــع مــی کنن توزی
فــروش خــود، هیــچ گونــه فاکتــور  و مســتنداتی 
ــن  ــا ای ــد ت ــه نمــی دهن ــدگان ارائ ــه تولیدکنن ب
اســناد و مــدارک در اختیــار  دســتگاه هــای 

ــرد. ــرار نگی ــی ق نظارت
ــا  ــان ب ــی گاوداران در پای ــن صنف ــس انجم رئی
اشــاره بــه اینکــه پشــتیبانی امــور دام بــه صــورت 
ــای  ــاده ه ــع نه ــه توزی ــدام ب ــی اق ــره چکان قط
ــح  ــد، تصری ــی کن ــدگان م ــه تولیدکنن ــی ب دام
کــرد: اگــر مســئوالن بــرای رفــع مشــکات 
ــی شــک  ــد، ب ــی اقدامــی نکنن ــاده هــای دام نه
تولیــد شــیر و گوشــت کشــور بــا چالــش هایــی 

ــد شــد. ــرو خواه روب

توزیــع ۸۰ هزارتــن نهــاده دامــی بــا نــرخ 
مصــوب در اســتان تهــران

رضــا ســالمی مدیــرکل پشــتیبانی امــور دام 
ــه اینکــه کمبــودی  ــا اشــاره ب اســتان تهــران ، ب
ــدارد،  ــود ن ــی وج ــای دام ــاده ه ــع نه در توزی
اظهــار کــرد: در مرحلــه اول 80 هزارتــن نهــاده 
دامــی نظیــر ذرت، کنجالــه ســویا و جــو بــا نــرخ 
مصــوب بیــن اتحادیــه دامــداران، مرغــداران 
توزیــع  گــذار  تخــم  مرغــداران  و  گوشــتی 

می شــود.
وی نــرخ مصــوب هــر کیلــو ذرت را یــک هــزار و 
ــه ســویا را 2 هــزار و 300 و جــو را  200، کنجال
یــک هــزار و 200 تومــان اعــام کــرد و گفــت: 
مرغــداران و دامــداران در قبــال دریافــت نهــاده 
از پشــتیبانی امــور دام بایــد متعهــد شــوند کــه 
ــازار  ــوب در ب ــرخ مص ــا ن ــود را ب ــوالت خ محص

ــد. ــه می کنن عرض
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  ســالمی 
ــع نهاده هــای دامــی وجــود  محدودیتــی در توزی
ــر  ــه ذخای ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــدارد، تصری ن
مناســب نهاده هــای دامــی در بنــادر شــمال 
ــی  ــی مبن ــه نگران ــچ گون ــای هی ــوب، ج و جن
ــازار  ــی در ب ــای دام ــع نهاده ه ــود توزی ــر کمب ب

ــدارد. ــود ن وج
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تشریح دالیل افزایش سه مرحله ای قیمت مرغ
ــدران  ــتانداری مازن ــور اقتصــادی اس ــی ام ــر هماهنگ ــرکل دفت مدی
گفتــه، متاســفانه در هفته هــای اخیــر شــاهد نوســانات قیمــت مــرغ 

ــی نیســت. ــش قیمــت پذیرفتن ــه افزای ــرم هســتیم و این گون گ
 مهــدی گلچــوب در جلســه تنظیــم بــازار مازنــدران بــا تصریــح بــر 
اینکــه بــا وجــود اینکــه قیمــت نهاده هــا تغییــر نیافــت امــا قیمــت 
ــدا کــرد، توضیــح داد: قیمت هــای  ــر پی ــه تغیی ــرغ در ســه مرحل م
اعــام شــده توســط مســوولین واقعــی و بــر اســاس واقعیــت بــازار 
ــود  ــت وج ــاوت قیم ــد تف ــالی نبای ــای ارس ــزارش ه ــد و در گ باش
نداشــته باشــد چراکــه مبنــای قیمــت آن چیــزی اســت کــه مــردم 

ــد.  ــاس می کنن ــازار احس در ب
ــرغ  ــت م ــش قیم ــاهد کاه ــه ش ــی  ک ــرد: زمان ــان ک وی خاطرنش
ــا کاهــش  ــد قیمــت نهاده ه ــن بودن ــان ای ــداران خواه ــم، مرغ بودی
پیــدا کنــد و در اختیــار آنــان قــرار گیــرد و هزینه هــای مرغــداران 
پرداخــت شــود و اکنــون انتظــار داریــم ایــن موضــوع برعکــس شــود 

ــد.  ــازار بیاین ــه کمــک ب ــداران ب ــا و مرغ و اتحادیه ه
ــدران  ــتانداری مازن ــور اقتصــادی اس ــی ام ــر هماهنگ ــرکل دفت مدی
اظهــار کــرد: ســهم مازنــدران از محــل ذخیــره اســتراتژیک تنظیــم 
ــت  ــازار و اســتراتژیک تقوی ــم ب ــر تنظی ــد و ذخای ــازار افزایــش یاب ب

شــود تــا مــردم در ایــام پایانــی ســال دچــار مشــکل نشــوند. 
وی از تدویــن بســته تنظیــم بــازار شــب عیــد ویــژه اســتان مازندران 
ــئولیت  ــا مس ــه ای ب ــد کمیت ــن کار بای ــرای ای ــت: ب ــر داد و گف خب
ــاد  ــامل جه ــط ش ــتگاه های مرتب ــارکت دس ــت و مش ــازمان صم س

کشــاورزی، تعزیــرات، غلــه و پشــتیبانی امــور دام تشــکیل شــود.
ــوری  ــعارهای مح ــی از ش ــی یک ــه امیدآفرین ــان اینک ــا بی ــوب ب گل
ــه  ــه را ک ــد آنچ ــتا بای ــن راس ــت و در ای ــدران اس ــتاندار مازن اس
ــد،  ــاس کنن ــردم احس ــد م ــاق می افت ــازار اتف ــم ب ــوزه تنظی در ح
ادامــه داد: از ســوی دســتگاه های مربوطــه آخریــن وضعیــت 
ــن  ــرل شــود. ای ــازار بررســی و کنت ــای اساســی در ب قیمــت کااله
مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه تعزیــزات حکومتــی بایــد برخوردهــای 
جدی تــری نســبت بــه تخلفــات در بــازار داشــته باشــد، خاطرنشــان 
کــرد: گرانــی بــا گــران فروشــی متفــاوت بــوده و آنچــه کــه مدنظــر 

ــن اســت.  ــران فروشــی و متخلفی ــا گ اســت برخــورد ب
مصطفــی ابراهیمــی مدیــرکل پشــتیبانی امــور دام جهــاد کشــاورزی 
ــازاد  ــا م ــد م ــدران تولی ــت: در مازن ــه  گف ــن زمین ــدران در ای مازن
بــر نیــاز اســت بــه گونــه ای کــه 50 درصــد تولیــد مــرغ در اســتان 
مــازاد بــر نیــاز اســت و اگــر کمبــودی را در کشــور شــاهد هســتیم 
ــان  ــا بی ــم. وی ب ــرار دهی ــورد رصــد ق ــه کشــور را م ــد مجموع بای
ــزی 1۴  ــد جوجه ری ــزان تولی ــال می ــت امس ــاه نخس ــه م ــه س اینک
ــود،  ــته ب ــال گذش ــابه س ــدت مش ــاه م ــه م ــتر از س ــد بیش درص

ــازاد را  ــن مــرغ م ــرای کنتــرل قیمت هــا، 7000 ت ــح کــرد: ب تصری
ــم.  ــازی کردی ــداری و ذخیره س خری

وی اضافــه کــرد: ســه مــاه دوم امســال بــه دلیــل اعتصــاب 
کامیــون داران، اختالــی در حمــل و نقــل نهاده هــا اتفــاق افتــاد کــه 
ــش 16,7  ــزی کاه ــفید و جوجه ری ــت س ــد گوش ــد تولی ــبب ش س
درصــدی پیــدا کنــد و کمبــود جوجه ریــزی ســبب کمبــود تولیــد 
شــد امــا بــا وجــود اینهمــه کمبــود بــاز هــم 50 درصــد مــازاد نیــاز 
اســتان را داریــم. مهرمــاه امســال کمتریــن میــزان جوجه ریــزی را 

ــم.  در واحدهــای تولیــدی شــاهد بودی
ــا بیــان اینکــه تاکنــون 1585 تــن مــرغ منجمــد وارد  ابراهیمــی ب
بــازار شــد تــا بــازار تنظیــم شــود، افــزود: 75 هــزار تــن نهــاده بــا 
ــدی  ــرغ تولی ــت م ــا قیم ــد ت ــع ش ــتان توزی ــی در اس قیمــت دولت

ــد امــا ایــن امــر حاصــل نشــد.  کاهــش یاب
عزیزالــه شــهیدی فر، رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی مازنــدران در 
جلســه تنظیــم بــازار بــا اشــاره بــه اینکــه تشــکل ها، تولیدکننــدگان 
ــردم  ــه م ــا ب ــت همــکاری را داشــته باشــند ت ــدگان نهای و واردکنن
ســختی و فشــار مضاعــف وارد نشــود، اظهــار کــرد: انتظــار مــردم 
ایــن اســت بــا توجــه بــه اینکــه مازنــدران قطــب تولیــد طیــور در 
ــتان ها  ــایر اس ــر از س ــتان کمت ــرغ در اس ــت م ــت قیم ــور اس کش
باشــد و تســهیات خاصــی بــرای ایــن خطــه در نظــر گرفتــه شــود 

ــد.  ــب تر باش ــت مناس و قیم
ــا  ــی ب ــی و تعزیرات ــتگاه های نظارت ــه دس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
جدیــت بیشــتری نســبت بــه مقابلــه بــا گران فروشــی اقــدام کننــد، 
ــردم و  ــع م ــه نف ــی ب ــورت توافق ــه ص ــدگان ب ــه داد: تولیدکنن ادام
ــردد و  ــه برگ ــه جامع ــادی ب ــرایط ع ــا ش ــد ت ــاش کنن ــازار ت ب
ــتان  ــرغ اس ــت م ــد گوش ــد تولی ــد 20 درص ــود. بای ــاع آرام ش اوض
توســط تولیدکننــدگان بــه ســتاد تنظیــم بــازار بــرای کنتــرل بــازار 

ــد.  ــاص یاب اختص
ــی  ــا هماهنگ ــده ب ــاعت آین ــا ۴8 س ــه ت ــان اینک ــا بی ــر ب ــهیدی ف ش
ــت  ــا قیم ــرم ب ــرغ گ ــه م ــز عرض ــر، مراک ــب بن ــا نص ــداران و ب فرمان
مصــوب، تعییــن و بــا هماهنگــی جهــاد کشــاورزی و ســازمان صمــت 
بــه پشــتیبانی امــور دام معرفــی شــوند، یــادآور شــد: قیمــت مــرغ گرم 
10 هــزار و 500 تومــان اعــام شــده کــه از صبــح امــروز دوشــنبه 17 

دی مــاه توزیــع گوشــت ســفید در اســتان آغــاز شــده اســت. 
وی تصریــح کــرد: نهادهــای نظارتــی نســبت بــه نظــارت محســوس 
و غیرمحســوس اقــدام کننــد تــا بــازار بــه ســمت تعــادل پیــش رود. 
وی تصریــح کــرد: نهادهــای نظارتــی نســبت بــه نظــارت محســوس 
و غیرمحســوس اقــدام کننــد تــا بــازار بــه ســمت تعــادل پیــش رود.

مرغـداران، جـوجه ریزی را 
14درصد افزایش دادند

ــاق  ــی ات ــع غذای رئیــس کمیســیون کشــاورزی و صنای
بازرگانــی ایــران گفــت: مرغــداری هــای گوشــتی 
ــاه  ــد، از دی م ــب عی ــاز ش ــش نی ــرای پوش ــور ب کش
ــن  ــد و ای ــش دادن ــد افزای ــزی را 1۴ درص ــه ری جوج
ــت. ــد یاف ــه خواه ــز ادام ــفند نی ــن و اس ــد در بهم رون
غامعلــی فارغــی گفــت: کمبــود ۴0 تــا 50 تنــی 
ــش  ــب افزای ــر، موج ــای اخی ــاه ه ــرغ در م ــت م گوش

ــد. ــازار ش ــی در ب ــن کاالی اساس ــت ای قیم
وی، افزایــش قیمــت مــرغ را ناشــی از تولیــد ندانســت 
ــداران  ــکل کامیون ــل مش ــر در ح ــل آن را تاخی و دلی

اعــام کــرد.
در شــرایطی کــه نهــاده هــا بــه بخــش تولیــد نرســید، 
برخــی از مرغــداری هــا تلفــات دادنــد و یــا دوره تولیــد 
ــزی  ــی شــد و جوجــه ری ــا طوالن ــداری ه برخــی مرغ

نکردنــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران اظهــار 
داشــت: افزایــش 15 درصــدی قیمــت گوشــت مــرغ در 
مــاه هــای اخیــر، زمزمــه واردات را مطــرح کــرده اســت 
در حالــی کــه نــه تنهــا در تامیــن ایــن کاالی اساســی 

خودکفــا هســتیم، بلکــه صــادرات نیــز داریــم.

بــرای  جــز ضــرر  چیــزی  مــرغ،  گوشــت  واردات 
نــدارد. کشــور  صــادرات  و  تولیدکننــده 

رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی ایــران بــه 
ــاره  ــا اش ــت ه ــر قیم ــل تغیی ــت در مقاب ــش دول واکن

کــرد و گفــت: نخســتین اقدامــی کــه در مواجهــه 
ــرد،  ــی گی ــرار م ــتور کار ق ــازار در دس ــانات ب ــا نوس ب
ــت. ــه واردات اس ــادرات و روی آوردن ب ــت ص ممنوعی
ــابه آن در  ــه مش ــات - ک ــن اقدام ــه وی، ای ــه گفت ب
مــورد تخــم مــرغ اجرایــی شــد - موجــب مــی شــود 
تخــم مــرغ هــای وارداتــی را بــا ضــرر ســنگین در بــازار 

ــم. عرضــه کنی
اکنــون بیــش از 20 هــزار واحــد مرغــداری مــرغ 
ــد  ــی کنن ــت م ــور فعالی ــتی در کش ــذار و گوش تخمگ
ــن گوشــت  ــون ت ــاالنه 2,2 میلی ــا س ــن واحده ــه ای ک
مــرغ و 1,25 میلیــارد قطعــه جوجــه یــک روزه در 

ــد. ــد دارن ــور تولی کش
ایــن میــزان گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ، فقــط بــا بــه 
کارگیــری ۴0 درصــد از ظرفیــت موجــود، تولیــد مــی 

شــود.
در مــاه هــای اخیــر قیمــت گوشــت مــرغ رونــد 
ــی  ــی میدان ــه بررس ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــودی گرف صع
خبرنــگار ایرنــا از بــازار حاکــی از ایــن بــود کــه قیمــت 
هــر کیلوگــرم مــرغ بــه 13 تــا 15 هــزار تومــان رســید.

ــش  ــترین افزای ــاه بیش ــد در آذرم ــبب ش ــر س ــن ام ای
قیمــت در میــان محصــوالت غذایــی بــه گوشــت مــرغ 
ــت  ــزی، قیم ــک مرک ــای بان ــاس برآورده ــد؛ براس برس
گوشــت مــرغ در آذرمــاه 17,1 درصــد افزایــش یافــت و 
بــه ایــن ترتیــب صدرنشــین افزایــش نــرخ در آخریــن 

مــاه فصــل پاییــز بــود.

0 منبع : ایسنا

0 منبع : شبکه خبر

عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی، 
گفــت: بــا ادامــه رونــد موجــود قطعــا بخــش زیــادی از گنــدم 
ــوراک دام  ــه خ ــل ب ــاورزان تبدی ــده توســط کش برداشــت ش
می شــود زیــرا ســاالنه حجــم قابــل توجهــی خــوراک دام وارد 

ــم. ــور می کنی کش
علــی اکبــری عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعی 
ــو  ــامی در گفت وگ ــورای اس ــس ش ــت مجل ــط زیس و محی
ــدف  ــوص ه ــت در خص ــه مل ــزاری خان ــگار خبرگ ــا خبرن ب
ــون  ــم میلی ــرای برداشــت 13 و نی وزارت جهــاد کشــاورزی ب
ــردم  ــت: م ــی ۹7-۹8، گف ــال زراع ــان س ــدم در پای ــن گن ت
ــی  ــد تضمین ــرخ خری ــام ن ــه اع ــت در زمین ــرد دول از عملک
ــورم  ــزان ت ــون و می ــاس قان ــر اس ــه ب ــل اینک ــه دلی ــدم ب گن

ــد. ــت،رضایت ندارن ــل نیس عم

نمایندگان به دنبال افزایش نرخ خرید تضمینی گندم
ــه  ــرم و گرم ــملقان، جاج ــه، س ــورد، مان ــردم بجن ــده م نماین
ــه  ــا توجــه ب ــان اینکــه ب ــا بی ــس شــورای اســامی ب در مجل
تغییــرات نــرخ ارز قیمــت تعییــن شــده بــرای خریــد تضمینی 
هــر کیلوگــرم گنــدم قابــل قبــول نیســت، تصریــح کــرد: رقــم 
1هــزار و 600 تومــان بــرای هــر کیلوگــرم گنــدم تــا بــه امروز 
از ســوی دولــت نهایــی شــده اســت امــا نماینــدگان مــردم در 
ــم  ــا رق ــه دنبــال ایــن هســتند ت مجلــس شــورای اســامی ب

تعییــن شــده افزایــش پیــدا کنــد.

ــور  ــاط کش ــی نق ــدم در تمام ــن گن ــت جایگزی کش
ــت ــر نیس ــکان پذی ام

ــط  ــی و محی ــع طبیع عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب، مناب
زیســت مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــت 
جایگزیــن در تمامــی مناطــق کشــور ممکن نیســت و کشــاورز 
ــن  ــرد: ای ــه ک ــدم اســت، اضاف ــه کشــت گن ــه ادام ــور ب مجب
ــاق  ــور قاچ ــای کش ــدم از مرزه ــه گن ــود دارد ک ــی وج نگران
ــه و  ــورهای منطق ــدم در کش ــرم گن ــر کیلوگ ــرا ه ــود زی ش
بیــرون از مرزهــا تــا 3 هــزار تومــان خریــد و فــروش می شــود.

ــرخ  ــا ن ــدم ب ــل گن ــرای تحوی ــی ب ــاورزان تمایل کش
ــد ــان ندارن ــزار و 6۰۰توم ــک ه ی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت اگــر بــر روی برداشــت 13 و 
نیــم میلیــون تــن گنــدم تولیــد داخــل حســاب کــرده بایــد 
ــه دارد:  ــد، ادام ــه کن ــز توج ــاورزان نی ــای کش ــه نگرانی ه ب
ــت  ــدم برداش ــول گن ــه محص ــد ک ــل ندارن ــاورزان تمای کش
ــل  ــان تحوی ــزار و 600توم ــت 1 ه ــه قیم ــود را ب ــده خ ش

ــد. ــت بده دول

کاالی  بــه عنــوان  گنــدم  از  اســتفاده  احتمــال 
دام خــوراک  جانشــین 

نماینــده مــردم بجنــورد، مانــه، ســملقان، جاجــرم و گرمــه در 
مجلــس شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا ادامــه رونــد 
موجــود قطعــا بخــش زیــادی از گنــدم برداشــت شــده توســط 
ــاالنه  ــرا س ــود زی ــوراک دام می ش ــه خ ــل ب ــاورزان تبدی کش
ــم،  ــور می کنی ــوراک دام وارد کش ــی خ ــل توجه ــم قاب حج
ــوان  ــه عن ــد ب ــن باش ــدم پایی ــت گن ــر قیم ــرد: اگ ــوان ک عن
ــد  ــود، هرچن ــل می ش ــوراک دام تبدی ــه خ ــین ب کاالی جانش
کــه درحــال حاضــر نیــز شــاهد ایــن تغییــر رویکــرد هســتیم.

ــط  ــی و محی ــع طبیع عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب، مناب
ــان  ــان، خاطرنش ــامی در پای ــورای اس ــس ش ــت مجل زیس
ــد  ــا قیمــت خری ــاد کشــاورزی تعهــد داده ت ــر جه کــرد: وزی
ــان  ــزان حــدودا 1 هــزار 700 توم ــه می ــدم را ب تضمینــی گن

ــده نیســت. ــاکان راضــی کنن ــا کم ــد ام ــش ده افزای

باکــری گفــت: توزیــع هــر کیلــو شــیر 
ــان  ــزار و 200 توم ــرخ 2 ه ــا ن ــام ب خ
افزایــش10  بیانگــر  بــه کارخانه هــا، 
ــازار  ــم ب ــه ســتاد تنظی درصــدی مصوب

ــت. اس
رضــا باکــری دبیــر انجمــن صنایــع 
ــی  ــه تمام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی، ب لبن
ــه هــای لبنــی، قیمــت مصــوب  کارخان
ســتاد تنظیــم بــازار را رعایــت مــی 
ــایعاتی  ــه ش ــرد: اگرچ ــار ک ــد اظه کنن
نــرخ  نیافتــن  کاهــش  بــر  مبنــی 
ــا از  ــازار مطــرح اســت، ام لبنیــات در ب
تاریــخ 27 آذر تمامــی کارخانه هــای 
ــان را  ــه محصوالتش ــق مصوب ــی طب لبن

بــه بــازار عرضــه می کننــد.
قلــم  اینکــه 1۴  بــه  اشــاره  بــا  وی 
محصــوالت لبنــی طبــق مصوبــه ســتاد 
ــزود:  ــود، اف ــازار عرضــه می ش ــم ب تنظی
ســازمان  تخلفــات  بازرســی  گــروه 
مصــرف  و  تولیدکننــده  از  حمایــت 
کننــده بــه طــور مــداوم از کارخانه هــای 
ــی در  ــا تخلف ــد ت ــد می کن ــی بازدی لبن

ندهــد. قیمت هــای مصــوب رخ 
باکــری ادامــه داد: هــم اکنــون کارخانــه 

لبنــی در کشــور وجــود نــدارد کــه نــرخ 
گــذاری 1۴ قلــم محصــوالت لبنــی 
ــازار را رعایــت  ــه ســتاد تنظیــم ب مصوب
نکــرده باشــد و تنهــا ممکــن اســت 
بســته  در  کــه  محصوالتــی  قیمــت 
لحــاظ  از  یــا  و  خــاص  بندی هــای 
کیفیــت بــا محصــوالت قیمــت گــذاری 
ــرده  ــر نک ــد، تغیی ــاوت دارن ــده تف ش

ــند. باش
ــا اشــاره  دبیــر انجمــن صنایــع لبنــی ب
بــه اینکــه دامــداران نــرخ مصــوب 
ســتاد تنظیــم بــازار در مــورد شــیرخام 
ــا  ــرد: ب ــان ک ــد، بی ــت نمی کنن را رعای
ــکل های  ــا و تش ــه انجمن ه ــود آنک وج
دامــداران، نــرخ مصــوب 2 هــزار تومــان 
را پذیرفتــه اســت و تــاش می کنــد 
ــد  ــد کن ــدگان را متقاع ــه تولیدکنن ک
کــه آنهــا بــا نــرخ مصــوب محصولشــان 
لبنــی  کارخانه هــای  اختیــار  در  را 
ــه ســبب  ــداران ب ــا دام ــد، ام ــرار دهن ق
ــد از  ــای تولی ــت نهاده ه ــش قیم افزای

ــد. ــرباز می زنن ــه س ــرای مصوب اج
ــو  ــون هــر کیل ــه وی، هــم اکن ــه گفت ب
 200 و  هــزار   2 نــرخ  بــا  شــیرخام 
ــع  ــه کارخانه هــای لبنــی توزی ــان ب توم
بیانگــر  نــرخ  ایــن  کــه  می شــود 
افزایــش 10 درصــدی قیمــت نســبت 
بــه مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار 

ــت. اس

ایــن مقــام مســئول دربــاره تعییــن 
ــه  ــی ک ــی محصــوالت لبن ــف مابق تکلی
نیســتند،  قیمت گــذاری  مشــمول 
ــم  ــتاد تنظی ــه س ــق مصوب ــت: طب گف
بــازار مابقــی کاال هــا کــه مشــمول نــرخ 
گــذاری نیســتند، مطابــق بــا بخشــنامه 
و دســتورالعمل کاال هــای تولیــد داخــل 

عرضــه می شــوند.
تمامــی  داد:  ادامــه  باکــری 
هســتند  ملــزم  لبنــی  کارخانه هــای 
کــه قیمــت محصوالتشــان را در ســامانه 
12۴ ثبــت کننــد تــا پــس از محاســبه 
قیمــت برحســب قواعــد قیمــت گــذاری 
کاال هــای تولیــد داخــل، مــورد بررســی 

ــد. ــرار گیرن ــرل ق و کنت

صادرات لبنیات کاهش یافت
ــا اشــاره  ــع لبنــی ب دبیــر انجمــن صنای
ــی  ــه اینکــه صــادرات محصــوالت لبن ب
از نظــر وزنــی نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبــل کاهــش داشــته اســت، 
بیــان کــرد: براســاس آمــار هشــت 
ــن  ماهــه گمــرک، 281 هــزار و 1۴3 ت
ــه بازار هــای هــدف  محصــوالت لبنــی ب
صــادر شــد کــه از نظــر ارزشــی نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه ســبب 
ــد و از  ــرخ ارز 13 درصــد رش ــان ن نوس
ــا 18درصــد کاهــش  ــی 17 ت نظــر وزن

داشــته اســت.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه ســال 
گذشــته ۴85 هــزار تــن محصــوالت 
لبنــی بــه بازار هــای هــدف صــادر شــد، 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک تصری
ــال  ــان س ــا پای ــت ت ــد اس ــی بعی کنون
بــه ایــن میــزان از صــادرات محصــوالت 

ــم. لبنــی دســت یابی

کاهش 1۸ درصدی صادرات لبنیات پایین بودن قیمت؛ 
گندم را جایگزین خوراک دام می کند

0 منبع: باشگاه خبر نگاران جوان

0 منبع : خانه ملت



ماهنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 75   دی 61397

0 منبع: ITPNews - بخش بین الملل 

ماهنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 75   دی 61397

کشمکش های صنعت تخم مرغ روسیه
ــازار  ــرغ در ب ــم م ــدۀ تخ ــت عم ــش قیم ــال کاه ــه دنب ب
داخلــی، ســود خالــص صنعــت تخــم مــرغ روســیه اُفتــی 
ــاهد  ــادی ش ــال 2017 می ــون دالری را در س 25۴ میلی
ــط  ــازار توس ــن ب ــه در ای ــورت گرفت ــات ص ــود. تحقیق ب
اتحادیــۀ مرغــداران روســیه )Rosptitsesoyuz( حاکــی 
از 1۴ درصــد کاهــش در مقایســه بــا ســال 2016 میــادی 

اســت.
رونــد تداومــی اُفــت بهــای تخــم مــرغ کــه از اواخــر ســال 
2016 میــادی آغــاز شــد، ســودآوری یــک فــارم متوســط 
تخــم مــرغ در روســیه را بــه 3 تــا 7 درصــد کاهــش داده 
اســت و از آن بدتــر اینســت کــه ایــن رونــد ســیِر شــتابی 
ــه اســت. تولیــدات تخــم مــرغ روســیه در  ــه خــود گرفت ب
ســال 2017 میــادی ۴۴,5 میلیــارد تخــم مــرغ بــوده کــه 
درصــد2 بیشــتر از ســال پیــش بــود و ایــن امــر کشــور را به 
ســوی خودکفایــی در زمینــۀ تولیــدات تخــم مــرغ بــرد تــا 
آنجــا کــه توانســتند در ایــن زمینــه بــه درصــد۹5 درصــد 
خودکفایــی کــه باالتریــن رقمــی اســت کــه تابحــال ثبــت 

شــده برســند. 
ــا  ــن کشــور، از ســال 2016 ت ــار ای ــز آم ــزارش مرک ــه گ ب
2017 میــادی تولیــدات تخــم مــرغ ۴,2 درصــد افزایــش 
ــن رشــد در ســال 2017 حتــی بیشــتر شــد؛  داشــت و ای
ــی  ــرای تمام ــی ب ــازار داخل ــا در ب ــت ه ــطح قیم ــا س ام
ــن  ــی بزرگتری ــد. حت ــی باش ــوب م ــدگان نامطل تولیدکنن
 Sinyavinskaya ــیه ــرغ در روس ــم م ــدۀ تخ تولیدکنن
نیــز از ایــن وضعیــت شاکیســت و مدعیســت کــه در ســال 
2017 میــادی ۹,3 میلیــون دالر ضــرر خالــص داشــته و 

ــد.   ــازار مــی دان ــد ب دلیــل آن را شــرایط ب

توسعه علیرغم خسارات 
در طــی چنــد ســال اخیــر، صنعــت بــا افــت قیمــت عمــده 
 Albert و افزایــش بهــای تولیــد مواجــه بوده اســت. آقــای
ــای  ــت ه ــاوره ای سیاس ــس مش ــس آژان Devleyev رئی
ــی  ــت: »ط ــار داش ــیه اظه ــاورزی روس ــی کش ــواد غذای م
ــرغ  ــت تخــم م ــد ســال گذشــته متوســط ســود صنع چن
ــته 10  ــال گذش ــود، طــی 10 س ــاهد ب ــی را ش ــیر نزول س
تــا 12 درصــد و چنــد ســال اخیــر 3 تــا 5 درصــد. عوامــل 
ــتند  ــذار هس ــرغ تأثیرگ ــم م ــد تخ ــه در تولی ــده ای ک عم
ــوراک،  ــۀ خ ــواد اولی ــون م ــی همچ ــه های ــش هزین افزای
تــدارکات دامپزشــکی، بــرق و گاز و همچنیــن کاهــش 

ــی باشــد.«  ــی کشــور م ارزش پول
یکــی از مدیــران فــارم مرغــداری بــه رســانه هــای خبــری 
گفــت صرفنظــر از هزینــه هــای تولیــد و وضعیــت بازارهای 
ــدگان  ــدۀ تولیدکنن ــش عم ــر بخ ــال حاض ــی، درح داخل
ــت هســتند و  ــدون ســودی مشــغول فعالی ــت ب ــن صنع ای
ــد درحالیکــه  ــزرگ ســودآوری دارن تنهــا تولیدکننــدگان ب
تولیدکننــدگان متوســط و کوچــک هیــچ ســودآوری 

ــد.  ندارن
جالــب توجه اســت کــه در چنیــن شــرایطی، تولیدکنندگان 
بــزرگ درآمــد و ســود خــود را در راه توســعه و بــاال بــردن 
ظرفیــت تولیــد بــه کار مــی برنــد. یکــی از تولیدکننــدگان 

بــزرگ تخــم مــرغ روســیه Roskar بــه تازگــی 2,2 
میلیــارد روبــل )3۴ میلیــون دالر( بــرای احــداث تجهیــزات 
ــل  ــارد روب ــد و همچنیــن 1,5 میلی ــراوری جدی ــد و ف تولی
)23 میلیــون دالر( بــرای احــداث کارخانــۀ خــوراک جدیــد 
در لنینگــراد ســرمایه گــذاری کــرده اســت. بــه دنبــال ایــن 
پــروژه هــا، تولیــدات تخــم مــرغ  Roskar از 1,2 میلیــارد 
ــارد در  ــه 2 میلی ــادی ب ــال 2017 می ــرغ در س ــم م تخ

ســال 2020 خواهــد رســید. 

کمپانــی Leto Group نیــز بــا 2,2 میلیــارد روبــل 
ســرمایه گــذاری ســعی در دو برابــر کــردن تولیــدات فــارم 
ــال نوســازی  ــه دنب ــت Tula دارد. ب Zaokskaya در ایال
ــی از ســال 201۹ میــادی،  در حجــم وســیع، ایــن کمپان
ــرد. ــد ک ــد خواه ــرغ در ســال تولی ــون تخــم م 320 میلی

در  مرغــداری  فــارم  یــک  کــه   Belyanka LLC
ــدات  ــردن تولی ــاال ب ــا ب ــز ب Belgorod روســیه اســت نی
تخــم مــرغ خــود در ســال 201۹ میــادی بــه 1 میلیــارد، 

ــت. ــش اس ــردن تولیدات ــر ک ــدد دو براب در س
ــرمایه  ــا س ــی Komos Group ب ــر، کمپان ــوی دیگ از س
ــاء  ــل ســعی در نوســازی و احی ــون روب ــذاری 250 میلی گ
فارمــی دارد کــه بــه دنبــال شــیوع انفوالنــزا تقریبــاً کامــًا 
 Komos از بیــن رفــت. بــه دنبــال ایــن پــروژه، کمپانــی
Group ســعی دارد تــا میــزان تولیــدات تخــم مــرغ خــود 
ــه 300 میلیــون عــدد تخــم  را در ســال 201۹ میــادی ب

مــرغ برســاند. 
در مجمــوع و بــه دنبــال تحقــق ایــن پــروژه هــا، تــا چنــد 
ســال آتــی تولیــدات تخــم مــرغ روســیه 3 تــا ۴ میلیــارد 

تخــم مــرغ افزایــش خواهــد داشــت. 

فراوری تولیدات به منظور صادرات
علیرغــم برخــی شــرایط نامطلــوب در بــازار داخلــی، 
 )Rosptitsesoyuz( روســیه  مرغــداران  اتحادیــۀ 
ــۀ  ــرغ در زمین ــم م ــت تخ ــرای صنع ــی ب ــیل باالی پتانس
ــۀ  ــه گفت ــد. ب ــی بین ــراوری م ــای ف ــت ه ــعۀ ظرفی توس
ــعۀ  ــا توس ــم Bobyleva، ب ــه خان ــن اتحادی ــرکل ای مدی
ــود  ــد ب ــادر خواه ــیه ق ــرغ، روس ــم م ــراوری تخ ــش ف بخ

ــد. ــته باش ــتری داش ــی بیش ــای صادرات ــت ه فرص
وی افــزود: صنایــع غذایــی روســیه عمدتــاً بــا پــودر تخــم 
مــرغ وارداتــی فعالیــت مــی کنــد امــا تولیدکننــگان اخلــی 
ــۀ  ــن، اتحادی ــازند. بنابرای ــن س ــه آن را جایگزی ــد ک قادرن
ــوالت  ــه واردات محص ــل دارد ک ــیه تمای ــداران روس مرغ
فــراوری شــدۀ تخــم مــرغ متوقــف شــود کــه در اینصــورت، 
همیــن امــر منجــر بــه توســعۀ بخــش فــراوری و در 
مجمــوع توســعۀ صنعــت تخــم مــرغ روســیه مــی گــردد. 
فــراورده هــای پــودر تخــم مــرغ و تخــم مــرغ مایــع در زمــرۀ 
ــه مــواد غذایــی کــه از جانــب روســیه  تحریمــات مربــوط ب

در آگوســت 201۴ میــادی وضــع شــد، نمــی باشــد. 
یکــی از کارشناســان اظهــار داشــت: »مقــدار قابــل توجهــی 
از تولیــدات فــراوری شــدۀ تخــم مــرغ وارد مــی شــود کــه 
ــواد  ــع م ــف در صنای ــای مختل ــش ه ــتفادۀ بخ ــورد اس م

ــدی را  ــت ج ــۀ رقاب ــر زمین ــن ام ــردد. ای ــی گ ــی م غذای
ــرده  ــاد ک ــرغ ایج ــم م ــی تخ ــدگان داخل ــرای تولیدکنن ب
اســت. ســهمی کــه بــه تخــم مــرغ هــا بــرای فــراوری داده 
مــی شــود بســیار محــدود و در حــدود 10 درصــد اســت. 
ــرغ  ــم م ــای تخ ــرکت ه ــر ش ــرغ در اکث ــم م ــراوری تخ ف

ــودر تخــم مــرغ اســت.«  ــه تولیــد پ محــدود ب

توســعۀ کارخانجــات فــراوری و فرصــت هــای صادراتــی بــه 
کمپانــی هــای روســی مجالــی برای فــرار از مشــکات فعلی 
 Artur Kholodenko .بــازار داخلــی فراهــم مــی ســازد
مدیــر عامــل Sinyavinskaya – بزرگتریــن تولیــد 
کننــدۀ تخــم مــرغ روســیه – اظهــار داشــت ایــن کمپانــی 
ــه  ــود را از درصــد5 ب ــا ســهم صــادرات خ ــر دارد ت در نظ
ــازار  ــت ب ــه وضعی ــه ب ــا توج ــد. ب ــش ده ــد25 افزای درص
داخلــی، تولیــدات بــر روی همــان رقــم 1,3 میلیــارد تخــم 
ــی  ــن انتظــار م ــد بنابرای ــی خواهــد مان ــرغ در ســال باق م
ــرغ  ــم م ــون تخ ــه 325 میلی ــی ب ــروش خارج ــه ف رود ک
ــن  ــادی، ای ــال 2017 می ــد. در س ــش یاب ــد و افزای رش
ــاز  ــعودی را آغ ــتان س ــه عربس ــود ب ــادرات خ ــی ص کمپان
ــراق ،  ــن، ع ــه کشــورهای بحری ــز ب کــرد و پیــش از آن نی
ایــران ، افغانســتان ، قطــر و کویــت تخــم مــرغ و فــراورده 

هــای تخــم مرغــی صــادرات داشــته اســت. 

Roskar یکــی دیگــر از تولیدکننــدگان بــزرگ تخــم مــرغ 
ــراورده  ــدات و ف ــد5 از تولی ــدود درص ــز در ح ــیه نی روس
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــی کن ــادر م ــود را ص ــرغ خ ــم م ــای تخ ه
خاورمیانــه، بخشــی از تولیــدات بــه کشــورهای عضــو 
اتحادیــۀ اروپــا نیــز صــادر مــی گــردد. پیــش از ایــن نیــز 
ــود کــه  ــۀ مرغــداران روســیه پیــش بینــی کــرده ب اتحادی
صــادرات از ۴11 میلیــون تخــم مــرغ در ســال 2017 
میــادی بــه 600 میلیــون در ســال 2020 میــادی 
ــا و  ــه ه ــه برنام ــه ب ــا توج ــا ب ــت ام ــد یاف ــش خواه افزای
ــد  ــیه در نظــر دارن ــزرگ روس ــه کارخانجــات ب ــی ک اهداف
ــر  ــه ت ــل توج ــر و قاب ــیار بزرگت ــاالً بس ــم احتم ــن رق ای
خواهــد بــود. بــه نقــل از یکــی از منابــع در بخــش صــادرات 
ــای  ــراورده ه ــرغ و ف ــم م ــای تخ ــیه، به ــرغ روس ــم م تخ
ــیه  ــر از روس ــد20 باالت ــه درص ــی در خاورمیان ــم مرغ تخ
اســت. همیــن منبــع همچنیــن اعــام کــرد تــا چنــد ســال 
آتــی، روســیه قــادر خواهــد بــود تــا 3 میلیــارد تخــم مــرغ 
ــه و افریقــای شــمالی صــادر کنــد. ایــن امــر  ــه خاورمیان ب
منجــر بــه ایجــاد رقابــت میــان صادرکننــدگان روســیه بــا 

ــد.  ــد ش ــن خواه ــر اوکرای ــورهایی نظی کش

ــرغ  ــت تخــم م ــان داشــت: »صنع ــای Davleyev اذع آق
روســیه در بــازار کشــورهای آســیای میانــه و قفقــاز و 
همچنیــن کشــورهای خاورمیانــه بــه خوبــی مطــرح اســت 
ــون  ــه تاکن ــت ک ــن اس ــا اوکرای ــا ب ــی م ــت اصل ــا رقاب ام
هــم اکثــر مقاصــد صادراتــی مهــم و عمــده مثــل امــارات 
متحــدۀ عربــی ، عــراق ، آذربایجــان ، و قطــر را در دســت 

ــه اســت.«  گرفت

مرغ ها، نان خشک و سیب زمینی خوردند!
ــت: در  ــتی گف ــرغ گوش ــدگان م ــن تولیدکنن ــس انجم رئی
چنــد روز گذشــته شــرکت پشــتیبانی امــور دام میــزان 
حجــم تامیــن دان بــا قیمــت دولتــی را تــا 50 درصــد افزایش 

ــت ــش داده اس ــرغ را کاه ــت م ــد قیم ــن رون ــه ای داده ک
ــد  ــا 70 درص ــه 65 ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــفی ب ــد یوس محم
هزینــه یــک مــرغ مربــوط بــه دان آن اســت، افــزود: در 10 
ــا افزایــش حجــم تامیــن دان دولتــی، قیمــت  روز گذشــته ب
مــرغ زنــده تــا هــزار و 500 تومــان و مــرغ آمــاده طبــخ نیــز 
تــا 2 هــزار تومــان کاهــش قیمــت داشــته کــه البتــه توزیــع 

مــرغ منجمــد نیــز در ایــن رونــد موثــر بــوده اســت.
وی گفــت: اگــر الزامــی کــه دولــت بــرای بخــش خصوصــی 
تعییــن کــرده اســت بــرای خــود نیــز در نظــر بگیــرد و مــواد 
مــورد نیــاز مرغــدار از جملــه جوجــه و دان را بــا قیمت هایــی 
کــه آنالیــز می کننــد بــه تولیــد کننــده تحویــل دهــد 
ــرغ خــود  ــزام شــده، م ــا قیمــت ال ــد ب ــز می توان ــدار نی مرغ

را ارایــه کنــد.
ــادل اســت  ــرغ متع ــه اینکــه قیمــت م ــا اشــاره ب یوســفی ب
ــب  ــده ش ــرغ زن ــزود: م ــدارد، اف ــود ن ــی وج ــای نگران و ج
گذشــته بــا قیمــت 8 هــزار و 500 تومــان روانــه کشــتارگاه 
شــده و اگــر از ایــن قیمــت پایین تــر مــرغ زنــده ارایــه شــود 
تولیدکننــدگان دچــار زیــان خواهنــد شــد کــه ایــن موضــوع 
ــی  ــد بررس ــازار بای ــم ب ــتاد تنظی ــت و س ــازمان حمای را س

ــد. ــن کنن ــزام تعیی ــداران ال ــرای مرغ ــس از آن ب کــرده و پ
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان مــرغ گوشــتی بــا بیــان اینکه 
شــرایط فعلــی در تامیــن دان، ارز و انتقــال ارز خــاص اســت، 
گفــت: در ســه هفتــه گذشــته بــه دلیــل تامیــن نشــدن دان 
ــرغ،  ــرای مرغــداران، برخــی از تولیدکننــدگان م ــاز ب موردنی

ــن  ــد ای ــا داده ان ــه مرغ ه ــی ب ــیب زمین ــک و س ــان خش ن
ــه خوبــی تغذیــه نشــود در  درحالــی اســت کــه اگــر مــرغ ب
دوره چهــل روزه رشــد کافــی نخواهــد داشــت کــه ایــن بــه 

زیــان مرغــدار و کشــور خواهــد بــود.
ــد  ــرای تولی ــد ب ــدار بای ــه مرغ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــفی ب یوس
انگیــزه داشــته باشــد، افــزود: امــروز مــرغ تنهــا مــاده 
ــط  ــف و متوس ــر ضعی ــرای قش ــتفاده ب ــورد اس ــی م پروتئین
ــرای کشــور  ــرغ ب ــد گوشــت م ــن تولی ــه اســت بنابرای جامع
ــه آن توجــه بیشــتر  ــد ب ــردان بای ــه دولتم ــی اســت ک مزیت

ــند. ــته باش داش

سرانه مصرف مرغ در ایران از متوسط جهانی بیشتر شد

ــا  ــاورزی ب ــاد کش ــی وزارت جه ــدات دام ــور تولی ــاون ام مع
بیــان اینکــه ســرانه مصــرف مــرغ در کشــور رکــورد زده اســت 
ــرم در  ــه 2۹ کیلوگ ــرغ در کشــور ب ــت: ســرانه مصــرف م گف
ــرانه 11  ــز دارای س ــرغ نی ــید و در بخــش تخــم م ــال رس س

ــی هســتیم. کیلوگرم
مرتضــی رضایــی معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد 
کشــاورزی امــروز در حاشــیه بازدیــد از چنــد واحــد تولیــدی 
ــاب در  ــاله انق ــتاورد ۴0 س ــاره دس ــرد: درب ــار ک ــی اظه دام
حــوزه مــواد پروتئینــی گفــت: میــزان تولیــد شــیر در کشــور 
ــود کــه ایــن رقــم  ســال 57، دو میلیــون و 620 هــزار تــن ب
در ســال ۹7 بــه 10 میلیــون و 700 هــزار تــن رســیده اســت.
ــال 57،  ــز در س ــز نی ــت قرم ــد گوش ــزان تولی ــزود: می وی اف
3۹7 هــزار تــن بــود کــه درســال جــاری بــه 860 هــزار تــن 
رســیده اســت و در بخــش تولیــد گوشــت مــرغ نیــز تحــول 
بزرگــی داشــتیم بــه طــوری کــه تولیــد مــا از 160 هــزار تــن 
بــه دو میلیــون و ۴00 هــزار تــن رســیده اســت کــه حــدودا 

ــر افزایــش یافتــه اســت. 15 براب
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی ادامــه 
ــن ســال  ــزار ت ــز از 160 ه ــرغ نی ــد تخــم م ــزان تولی داد: می
57 بــه ۹00 هــزار تــن در ســال ۹7 رســیده کــه اگــر موضــوع 
آنفوالنــزا نبــود تولیــد مــا اکنــون از یــک میلیــون تــن عبــور 
کــرده بــود. امــا بــا ایــن حــال میــزان تولیــد تخــم مــرغ نیــز 

5,7 برابــر اضافــه شــده اســت.
ــد از  ــور بع ــل در کش ــد عس ــه تولی ــان اینک ــا بی ــی ب رضای

پیــروزی انقــاب 13 برابــر شــده اســت گفــت: میــزان تولیــد 
ــه  ــون ب ــه اکن ــود ک ــن ب ــزار و 600 ت ــول 6 ه ــن محص ای

ــد دارد. ــد رش ــیده و 13,3 درص ــن رس ــزار ت 88ه
ــرانه مصــرف  ــه س ــاره ب ــا اش ــود ب ــای خ ــه صحبته وی در ادام
ــی  ــر ایران ــت: ه ــال ۹7 گف ــی درس ــی دام ــوالت پروتئین محص
ــی و 2۹,5  ــع داخل ــل مناب ــن از مح ــرم پروتئی ــه 28,5 گ روزان
ــن  ــا درنظرگرفت ــه ب ــد ک ــی کن ــت م ــوع دریاف ــرم در مجم گ

ــد. ــرم می رس ــه 36 گ ــم ب ــن رق ــان ای ــیات و آبزی ش
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی افــزود: 
ســرانه مصــرف شــیر در کشــور 115 کیلوگــرم گوشــت قرمــز، 
12 کیلوگــرم مــرغ، 2۹ کیلوگــرم و تخــم مــرغ نیــز 11 
کیلوگــرم اســت  کــه در بخــش مــرغ میــزان مصــرف باالتــر از 

متوســط جهانــی اســت.
رضایــی در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود بــا اشــاره بــه 
ــروری ایجــاد  ــی کــه در ســال ۹7 در بخــش دامپ ــروژه های پ
شــده اســت گفــت: 53 واحــد جدیــد دام ســبک بــا ظرفیــت 
330 هــزار رأس و 60 واحــد جدیــد دام ســنگین بــا ظرفیــت 
110 هــزار تــن ایجــاد و بعــد حجــم تولیــد ایــن محصــوالت 

در کشــور اضافــه شــده اســت.
ــا بیــان اینکــه اســتفاده از نژادهــای گاو دو منظــوره در  وی ب
دامــداری هــای کشــور توســعه یافتــه اســت گفــت: ایــن نــوع 
دام عــاوه براینکــه عملکــرد مناســبی در تولیــد گوشــت دارد 
بــاالی 27 تــا 28 کیلوگــرم نیــز شــیر تولیــد مــی کنــد کــه 

ایــن نــژاد بــا نژادهــای بومــی مــا نیــز امیختــه شــده اســت
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ــان  ــا بی ــوراک دام ب ــع خ ــن صنای ــس انجم رئی
اینکــه دلیــل تغییــر نــرخ نهــاده هــای وارداتــی، 
بــاال بــردن قیمــت توســط فروشــندگان خارجــی 
ــش  ــث افزای ــرایط باع ــن ش ــت،گفت:ادامه ای اس

ــراورده هــای پروتئینــی مــی شــود. ــرخ ف ن
ــکات  ــع مش ــاره رف ــری درب ــق قدی ــد مواف مجی
بانکــی ایجــاد شــده در زمینــه واردات نهــاده های 
دامــی، اظهارداشــت: تــا جایــی کــه بنــده اطــاع 
دارم اتفــاق خاصــی رخ نــداده و گشــایش اعتبــار 
ــرای شــرکتهای بخــش خصوصــی در  جدیــدی ب
ــوده  ــی ب ــکل داخل ــه مش ــر اینک ــت مگ کار نیس
ــال  ــکل انتق ــد و اال مش ــده باش ــع ش ــه مرتف ک
ارز در بانکهــای موجــود بــه حســاب شــرکت 
هــای معتبــر و درجــه اول دنیــا کــه خریدهــای 
ایــران از طریــق ایــن شــرکتها انجــام مــی گرفــت 

ــام اســت. ــه ای از ابه کمــاکان در هال
ــتم  ــان هس ــه در جری ــی ک ــا جای ــزود: ت وی اف
ــام  ــزی انج ــک مرک ــرف بان ــص ارز از ط تخصی
شــده ولــی بانکهــای خارجــی، ارز بــا منشــا ایــران 
را جابجــا نمی کننــد. رئیــس انجمــن صنایــع 

خــوراک دام، طیــور و آبزیــان تصریــح کــرد: تنهــا 
اتفــاق جدیــدی کــه پیــش آمــده انتقــال پــول از 
ــک  ــک بان ــدی و ی ــک هن ــک بان ــا ی ــق تنه طری
چینــی و تاییــد مقامــات هنــدی و چینــی اســت 
ــی خواهــد شــد. ــده اجرای ــد روز آین کــه در چن

قدیــری گفــت: کــره جنوبــی نیــز در حــال 
اتخــاذ روشــهایی اســت تــا در صــورت مــراودات 
از  مالــی بــا کشــورمان کمتریــن آســیب را 
طــرف آمریــکا ببینــد. وی بــا بیــان اینکــه بنــده 
معتقــدم کــه جهــت افزایــش مــراودات تجــاری 
ــط  ــره ای  توس ــی، گ ــای دام ــاده ه ــان در نه م
شــرکتهای درجــه یــک دنیــا برایمــان بــاز 
نخواهــد شــد،افزود: اســتراتژی مــا بایــد توســعه 
ــطه  ــه دو و واس ــرکتهای درج ــا ش ــکاری ب هم
ــه  ــال کاال ب ــا انتق ــد ت ــی باش ــن الملل ــای بی ه

ــود. ــریع ش ــهیل و تس ــور تس کش
قدیــری اضافــه کــرد: در ایــن بیــن نقــش نظارتی 
دولــت و ســازمانهایی کــه متولــی تجــارت بیــن 
الملــل در کشــور هســتند بایــد بســیار پــر رنــگ 
باشــد زیــرا وقتــی آب گل آلــود اســت بســیاری 

ــل  ــردار در داخ ــذی و کاهب ــرکتهای کاغ از ش
ــه در  ــد ک ــی گیرن ــود را م ــی خ ــارج  ماه و خ

نهایــت بــه ضــرر کشــور خواهــد شــد.
ــرکت  ــور 11۹ ش ــروز در کش ــزود: ام ــری اف قدی
کــه اهلیــت آنهــا تاییــد شــده، نســبت بــه ثبــت 
ســفارش بــرای واردات جــو دامــی اقــدام کــرده 
ــرای واردات ذرت  ــد همچنیــن 122 شــرکت ب ان
ــی  ــا ارز دولت ــه آنه ــد و ب ــرده ان ــدام ک ــی اق دام
ــرد:  ــح ک ــص داده شــده اســت. وی تصری تخصی
در شــرایط تحریمــی بایــد از ظرفیــت بازرگانــان 
و تجــار قدیمــی حمایــت جــدی شــود تــا نســبت 
ــزه  ــی انگی ــای اساس ــن کااله ــه واردات و تامی ب

کافــی را داشــته باشــند.
قدیــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
بیــان اینکــه بارهــا گفتــه ایــم یکــی از مهمتریــن 
مشــکات نهــاده هــای دامــی ، قیمــت گــذاری 
اســت، گفــت:  ایــن اقــدام باعــث از بیــن رفتــن 

شــرایط رقابتــی بــازار مــی شــود .
ــاده  ــت نه ــر قیم ــل تغیی ــه دالی ــاره ب ــا اش وی ب
ــزود:  ــت، اف ــوی دول ــی از س ــی واردات ــای دام ه

دلیــل تغییــر قیمــت توســط ســازمان حمایــت از 
مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان؛ بــاال رفتــن 
ــای خارجــی اســت  قیمــت توســط فروشــنده ه
. زیــرا بســیاری از فروشــندگان بــزرگ بیــن 
المللــی کــه کاالیشــان را بــا قیمــت مناســب بــه 
ایــران مــی فروختنــد توانایــی جابجایــی ارز ایران 
ــده و  ــدود ش ــع ارزی مح ــه مناب ــد و البت را ندارن
هزینــه هــای انتقــال پــول نیــز بــاال رفتــه اســت.
وی گفــت: همچنیــن بــه دلیــل عــدم پرداخــت به 

ــه وارد کننــدگان  ــادی ب ــع، هزینــه هــای زی موق
ــث  ــن شــرایط باع ــه ای ــی شــود. ادام ــل م تحمی
ــد خــوراک  ــه تولی ــواد اولی ــن قیمــت م ــاال رفت ب
ــد  ــی مانن دام و در نتیجــه قیمــت محصــول نهای

شــیر، گوشــت و تخــم مــرغ مــی شــود.
ــت  ــوان گف ــی ت ــن م ــه کرد:بنابرای ــری اضاف قدی
ــاید  ــی ارز ش ــه شــرط جابجای ــک ب ــده نزدی در آین
واردات محصــوالت پروتئینــی و البتــه خــوراک دام 
کامــل و کنســانتره مناســب تــر از مــواد اولیه باشــد.

چالش در مرغداری با ورود ذرت وسویا به بازار سیاه
عضــو کمیســیون کشــاورزی،آب و منابــع طبیعــی مجلــس بــا بیــان 
ــیاه،گفت:حدود 15روز  ــازار س ــه ب ــویا ب ــاد از ز ورود ذرت و س انتق
ــکات  ــا مش ــویا ب ــن ذرت وس ــرای تامی ــداران ب ــه مرغ ــت ک اس

ــتند. ــده ای روبروهس عدی
علــی ابراهیمــی دربــاره وضعیــت مرغــداری هــای کشــور،گفت: ورود 
ــداری  ــد در مرغ ــی تولی ــای اساس ــوان نهاده ه ــه عن ــویا ب ذرت،س
ــت  ــدی در صنع ــای ب ــد خبره ــیاه نوی ــازار س ــه ب ــور ب ــای کش ه
ــا ایــن اوصــاف در آینــده نــه چنــدان  مرغــداری مــی دهــد زیــرا ب
دور شــاهد گرانــی مــرغ و تخــم مــرغ در بــازار خواهیــم بودیــم زیــرا 
بســیاری از واحدهــای تولیــدی بــا ایــن اوصــاف تــوان مانــدگاری در 

چرخــه تولیــد را ندارنــد.

مختــل شــدن وخــروج از مــدار تولیــد بــا عــدم تامیــن نهــاده هــای 
دامــی توســط  شــرکت پشــتیبانی دام و طیــور

ــح  ــامی  تصری ــورای اس ــس ش ــازند در  مجل ــردم ش ــده م نماین
کــرد:  عــدم تامیــن نهــاده هــای دامــی توســط  مرغــداری هــا بــه 
منزلــه  کاهــش تولیــد مــرغ اســت بنابرایــن اگــر در شــرایط کنونــی 
بــا کاهــش تولیــد روبــرو شــویم و در نهایــت  ایــن مســئله منجــر به 
کســری  مــرغ و تخــم مــرغ دربــازار شــود،این امــر  مــی توانــد بــازار  

اقتصــادی مــرغ و تخــم مــرغ را بــه ســمت گرانــی هدایــت کنــد.

ــت  ــه مملک ــری ب ــد براب ــای چن ــه ه ــای یخــی هزین واردات مرغ ه
می کنــد وارد 

ــد  ــای چن ــه ه ــی هزین ــای یخ ــزود: واردات مرغ ه ــی  اف ابراهیم
ــن  ــن راهــکار ای ــن بهتری ــه مملکــت وارد می کنــد بنابرای ــری ب براب
اســت کــه مرغــداران در  چرخــه تولیــد مــورد حمایــت ویــژه قــرار 
بگیرندتــا بتــوان هزینــه هــای تولیــد را در مرغداری هــا بــا کاهــش 

روبــرو کــرد.
ــی از  ــوان یک ــه عن ــور دام ب ــتیبانی ام ــرکت پش ــه داد:ش وی ادام
نهــاد هــای کــه بایــد در تنظیــم بازار،مخصوصــاً  قیمــت نهاده هــا و 
محصــوالت نقــش إیفاءکنــد، بایــد هرچــه ســریعتر  بــرای  تامیــن 
ــد  ــن نبای نهــاده هــای دامــی مرغــداران  وارد میــدان شــود بنابرای
اجــازه داد بــا ورود ذرت وســویا  بــه بازارســیاه  واحدهــای تولیــدی 

بــه تعطیلــی کشــانده شــوند.
عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلــس  بابیــان 
اینکــه افزایــش  قیمــت مــرغ بــا ورود ذرت وســویا بــه بــازار ســیاه 
در راه اســت یــادآور شــد:حدود 15روز اســت کــه مرغــداران بــرای 
ــده ای روبروهســتند واگــر  ــا مشــکات عدی تامیــن ذرت وســویا  ب
ــه  ــادی ب ــای اقتص ــاوه برضرره ــود، ع ــف نش ــه متوق ــن پروس ای
تولیدکننــدگان مــرغ، تخــم مــرغ ومــرغ  نیــز در مســیر گرانــی گام 

خواهنــد برداشــت .

دالیل تغییر قیمت نهاده های وارداتی

افزایش تولید؛ چاره کاهش قیمت مرغ
ــتان  ــی اس ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی
تهــران در خصــوص افزایــش قیمــت 
ــش  ــه در بخ ــانی ک ــت: کس ــرغ، گف م
تولیــد فعالیــت دارنــد بایــد تولیــد خــود 

ــد. ــش دهن را افزای
خصــوص  در  اســفنانی،  محمدعلــی 
ــار  ــرغ اظه ــازار م ــت در ب ــش قیم افزای
ــت از  کــرد: قیمتــی کــه ســازمان حمای
ــام  ــرده، اع ــن ک ــدگان تعیی مصرف کنن
شــد و اصــرار بــر ایــن بــود کــه قیمــت 
ــه  ــا ب ــد ت ــان باش ــزار توم ــر 10 ه زی
ــار  ــرغ فش ــه م ــوص تهی ــردم در خص م

وارد نشــود.
و  پرنــده  تولیدکننــدگان  افــزود:  وی 
ــه  ــی ک ــه قیمت ــد ک ماهــی اعــام کردن
ــرای  ــرده ب ــام ک ــت اع ــازمان حمای س
ــر آن  ــت و عاوه ب ــه نیس ــا به صرف آن ه

اتحادیــه مــرغ گوشــتی هــم اعــام کــرد 
کــه قیمــت تمام شــده ای کــه بــرای 
آن هــا در خصــوص فــروش به صرفــه 

ــت. ــان اس ــزار 500 توم ــد 12 ه باش
ــتان  ــی اس ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی
ــا توجــه بــه  تهــران خاطرنشــان کــرد: ب
اختاف نظــری کــه بیــن ایــن دو بخــش 
وجــود دارد، ســازمان حمایــت تمــام 
قیمــت  تعییــن  در  کــه  مولفه هایــی 
موثــر اســت را، در نظــر می گیــرد و 
اعــام می کنــد و مبنــای  را  قیمــت 
قانونــی مــا قیمتــی اســت کــه ســازمان 

ــرد. ــد ک ــام خواه ــت اع حمای
اســفنانی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
چــاره حــل ایــن مســاله چیســت، اظهــار 
کــرد: بایــد کســانی کــه در بخــش تولید 
ــود را  ــد خ ــدار تولی ــد مق ــت دارن فعالی
افزایــش دهنــد. متاســفانه وقتــی تولیــد 
بــه هــر دلیلــی کاهــش می یابــد و 
ــش  ــاهد افزای ــت، ش ــتر اس ــا بیش تقاض

ــتیم. ــت هس قیم
ســازمان  وظیفــه  خصــوص  در  وی 
ــوط  ــه مرب ــت: قســمتی ک ــرات گف تعزی
می شــود  تعزیــرات  ســازمان  بــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــا گران فروش ــورد ب برخ
مــا  بــه  گزارشــی  کــه  صورتــی  در 
ــا آن برخــورد می کنیــم.  اعــام شــود، ب
همچنیــن گشــت های ســازمان نیــز 
ــا ایــن مــوارد مواجــه شــوند،  هــر جــا ب

می کننــد. برخــورد 

پشت بارنامه ای و داللی از علل اصلی افزایش قیمت مرغ
ــرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی  ــی پ ــره انجمــن کارفرمای رئیــس هیئــت مدی
ایــران: هــم اکنــون هزینــه حمــل و نقــل تــا دو و نیــم برابــر نســبت بــه ســال 
ــر  ــی نظی ــش هزینه های ــار افزای ــه در کن ــن هزین ــه ای ــه ک ــاال رفت ــته ب گذش
ــازار شــده  ــرات و نگهــداری مرغــداری باعــث افزایــش قیمــت مــرغ در ب تعمی

اســت
محمــد یوســفی افــزود: در ســال ۹7 اتفاقــات متعــددی باعــث افزایــش قیمــت 
ــل و  ــل و نق ــا در حــوزه حم ــش هزینه ه ــال افزای ــرای مث ــرغ شــده اســت ب م
باربــری، افزایــش قیمــت نهــاده و از همــه مهمتــر تخصیــص نیافتــن بــه موقــع 

ــرای واردات اقــام مــورد نیــاز تولیدکننده هــا در ایــن حــوزه اســت. ارز ب
وی گفــت: افزایــش قیمت هــا در حــوزه حمــل و نقــل جوجــه یکــروزه و نهــاده 
باعــث شــده تــا بســیاری از تولیدکننده هــای مــرغ گوشــتی اوائــل پاییــز امســال 
مــرغ خــود را زودتــر از موعــد برداشــت کننــد و بعــد از آن بــا تاخیــر محصــول 
ــک  ــث ایجــاد ی ــن باع ــه ای ــد ک ــرورش دهن ــا پ ــدی خــود را در مرغداری ه بع

فاصلــه زمانــی یــک ماهــه شــد و نبــود مــرغ در بــازار قیمــت آن را بــاال بــرد.
ــرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی  ــی پ ــره انجمــن کارفرمای رئیــس هیئــت مدی
ایــران افــزود: در حــال حاضــر قیمــت حمــل و نقــل تــا دو و نیــم برابــر بــاال رفته 
و هزینه هــای امــروز تولیــد یــک مــرغ زنــده دو کیلــو و دویســت گرمــی تــا دو 
ــا هشــت هــزار  ــه چیــزی حــدود هفــت هــزار و 800 ت ــو و 600 گرمــی ب کیل
ــه عــاوه هزینــه کشــتار و  ــن هزینه هــا ب و 200 تومــان رســیده اســت کــه ای
ــرده  ــار ب ــد انتظ ــر از ح ــی را بســیار باالت ــدی قیمــت محصــول نهای بســته بن

اســت.
ــته  ــت پیوس ــک صنع ــداری ی ــت مرغ ــفانه صنع ــرد: متاس ــد ک ــفی تاکی یوس
نیســت و در ایــن بــازار هرکــس در بخــش خــودش بــه نوعــی باعــث افزایــش 
ــا،  ــا دالل ه ــه ت ــک روزه گرفت ــرغ می شــود از فروشــندگان جوجــه ی قیمــت م
ــش  ــرغ نق ــت م ــد گوش ــل تولی ــه در مراح ــتارگاه هایی ک ــا و کش مرغداری ه

ــد. دارن
ــه  ــن اســت ک ــداری ای ــت مرغ ــن مشــکات صنع ــی از بزرگتری ــت: یک وی گف
مرغــدار خــود محصــول خــود را بــه کشــتارگاه تحویــل نمی دهــد و بــه دلیــل 

ــا  ــد مرغدار ه ــد می کنن ــدار خری ــدت دار از مرغ ــا م ــتارگاه ها بعض ــه کش اینک
ــطه ها  ــن واس ــند و ای ــطه می فروش ــراد واس ــری اف ــه یکس ــود را ب ــول خ محص
مــرغ را بــه کشــتارگاه تحویــل می دهنــد کــه ایــن خــود باعــث افزایــش قیمــت 

ــود. ــرغ می ش م
ــرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی  ــی پ ــره انجمــن کارفرمای رئیــس هیئــت مدی
ایــران افــزود: حــاال در کنــار همــه ایــن مشــکات بایــد معضــل تصمیــم گیرانــی 
را هــم اضافــه کــرد کــه ســعی در ایجــاد نظــم در ایــن بــازار دارنــد و بــا یارانــه 
ــن محصــول  ــرای ای ــی را ب ــای غیرواقع ــد قیمت ه ــار دارن ــه در اختی ــی ک دولت

ــده. ــه نتیجــه اش می شــود ضــرر مضاعــف تولیدکنن ــد ک ــن می کنن تعیی
ــد  ــر ۴0 درص ــال حاض ــم در ح ــام می کن ــا اع ــن ج ــت: از همی ــفی گف یوس
ــه  ــرا ک ــد چ ــده ان ــل ش ــال ۹7 تعطی ــور در س ــتی کش ــای گوش از مرغداری ه
ــا و  ــن داللی ه ــردش همچنی ــرمایه در گ ــود س ــار نب ــا در کن ــش هزینه ه افزای

ــت ــه اس ــا را گرفت ــوان تولیدکننده ه ــل ت ــل و نق ــت حم ــش قیم افزای
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رئیــس انجمــن صنفــی تولیــد کننــدگان جوجــه یــک 
روزه گفــت: در 2 مــاه گذشــته،  قیمــت جوجــه یــک 
ــت  ــته  اس ــش داش ــان افزای ــزار توم ــدود ه روزه، ح
کــه موجــب اعتــراض بســیاری از مســئوالن   و تولیــد 

ــده اســت. ــتی ش ــرغ گوش ــای م کننده ه
ــب  ــن مطل ــام  ای ــن اع ــی ضم ــی فاروغ ــام عل غ
افــزود:  ایــن افزایــش قیمــت، فقــط  بــه دلیــل 
افزایــش قیمــت نهــاده هــا  و اقامــی اســت کــه در 

تولیــد جوجــه یــک روزه اســتفاده می شــود.
ــال ۹5  ــک روزه در س ــه ی ــت جوج ــت: قیم وی گف
بــر اســاس مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار،  هــزار و 700 
تومــان تعییــن شــد کــه تــا بــه امــروز تغییــر قیمتــی 
ــت  ــه قیم ــی ک ــت در حال ــاده اس ــاق نیفت در آن اتف
نهاده هــا  بیــش از 70 درصــد افزایــش داشــته و ســایر 
ــز  نقــش  اقامــی کــه در تولیــد جوجــه یــک روزه نی
دارد   هــم تــا 50 درصــد افزایــش قیمت داشــته اســت.

ــه پیشــین ســتاد  ــر اســاس مصوب ــزود: ب ــی اف فاروغ
ــرای قیمــت گــذاری  ــازار و مــواردی کــه ب تنظیــم ب
ــه  ــت جوج ــود،   قیم ــده ب ــاظ ش ــه لح در آن مصوب

ــان باشــد. ــزار توم ــد حــدود 3 ه ــک روزه بای ی
رئیــس انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان جوجــه یــک 
ــای  ــد کننده ه ــال تولی ــدای امس ــت: از ابت روزه گف
جوجــه یــک روزه،  حــدود ۹00 میلیــون قطعــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــاندند ک ــروش رس ــه ف ــه ب جوج
اینکــه در 6 ماهــه نخســت  ســال جوجــه یــک روزه 
ــان  ــزار و 700 توم ــا ه ــزار و 300 ت ــن ه ــا میانگی ب
ــش  ــدگان بی ــی تولیدکنن ــروش می رســید یعن ــه ف ب
از 700 تومــان روی هــر جوجــه ضــرر کردنــد، یعنــی 
عــددی حــدود 630 میلیــارد تومــان ضــرر در بخــش 

مــرغ مــادر!
فاروغــی افــزود: امــا جالــب اینجاســت کــه تــا 
مربوطــه    بــه  مســئوالن  از  کــدام  هیــچ  امــروز 
تولیدکننده هــای جوجــه یــک روزه نگفتنــد  بــا 
ایــن شــرایط  چــرا  جوجــه  را ارزانتــر از قیمــت 
ــه  ــاال ک ــا ح ــد، ام ــه می کنن ــازار عرض ــه ب ــد ب تولی
ــا کمــی قیمــت خــود  از ســر ناچــاری تولیدکننده ه
ــن موضــوع  ــه ای ــد توجــه همــه ب ــش داده ان را افزای

ــت. ــده اس ــب ش جل
وی تاکیــد کــرد: حتــی در حــال حاضــر هــم میانگین 
فــروش جوجــه یــک روزه در ۹ ماهــه اخیــر هــزار و 
ــا در  ــوز تولیدکننده ه ــی هن ــت یعن ــان اس 300 توم
حــال ضــرر هســتند کــه بــا ادامــه ایــن رونــد ممکــن 
ــد را  ــه تولی ــوان ادام ــا،   ت ــیاری از واحده ــت بس اس

نداشــته باشــند.
رئیــس انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان جوجــه یــک 
ــا از  ــه م ــی ک ــر اســاس آمار های ــه ب ــت: البت روزه گف
ــازار  واحد هــای تولیــدی گرفتــه ایــم بــرای تامیــن ب
شــب عیــد میــزان تولیــد جوجــه یــک روزه نســبت 
بــه ســال گذشــته 1۴ درصــد افزایــش داشــته؛   بــرای 
ــه  ــون جوج ــد و 10 میلی ــن ۹6، ص ــال در بهم مث
تولیــد شــده بــود کــه امســال بــا تولیــد 126 میلیون 
تــا  می کننــد  ســعی  کننده هــا  تولیــد  جوجــه،   

ــد. ــرف کنن ــد را برط ــب عی ــازار ش ــای ب نگرانی ه
تولیــد  تــاش  ایــن  هرچنــد  افــزود:  فاروغــی 

ــت  ــه دول ــه دلیــل تعهــدی اســت کــه ب کننده هــا ب
دارنــد، امــا قیمــت گــذاری در بخــش تولیــد مــرغ و 
ــش از 25  ــه بی ــرا ک ــت چ ــن اس ــر ممک ــه غی جوج
هــزار بهــره بــردار در ایــن حــوزه   رقابــت می کننــد و 
بــه همیــن دلیــل پیشــنهاد می شــود کــه مســئوالن 
ــت و  ــر نیس ــت پذی ــوزه قیم ــن ح ــه ای ــد ک بپذیرن

ــدارد. ــذاری ن ــت گ ــت قیم قابلی
ــال های  ــه در س ــی ک ــت گذاری های ــت: قیم وی گف
ــرای صنعــت گوشــت مــرغ و جوجــه انجــام  اخیــر ب
ــوده  ــردی نب ــه کارب ــدام عمــا ن شــده اســت هیچک
و نــه بــه واقعیــت نزدیــک بــوده اســت و تنهــا 
مصوباتــی بــوده اســت کــه روی کاغــذ باقــی مانــده 
انــد در حالیکــه   کشــور تــوان تولیــد 3 میلیــون تــن 
گوشــت مــرغ   را دارد، امــا برنامــه ریزی هــای غلطــی 
ــی  ــر واقع ــای غی ــت گذاری ه ــن قیم ــل همی  از قبی
ــن  ــد ای ــط  از 70 درص ــه فق ــت ک ــده اس ــث ش باع

ــود. ــتفاده ش ــت اس ظرفی
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دالالن به کمبود خوراک مرغ دامن می زنند
مرغــداران زنجانــی طــی هفتــه گذشــته در 
حالــی بــا کمبــود خــوراک طیــور و افزایش 
2 برابــری نــرخ آن مواجــه شــدند کــه 
شــرکت پشــتیبانی امور دام جهادکشاورزی 
اســتان زنجــان اعــام کــرد بــه انــدازه کافی 

ســویا و ذرت ذخیــره دارد.
بــه گــزارش ایرنــا، تعــداد زیــادی از 
مرغــداران اســتان زنجــان از وارد نشــدن 
خــوراک طیــور نگــران هســتند و تاکیــد 
ــا  ــد آنه ــت تولی ــن وضعی ــه ای ــد ک دارن
ــه  ــرار داده و منجــر ب ــر ق را تحــت تاثی

ــی مرغــداری هــا مــی شــود. تعطیل
جوجــه  نیــز  مرغــداران  از  تعــدادی 
را  هــا  مرغــداری  در  موجــود  هــای 
قبــل از رســیدن بــه وزن اســتاندارد بــه 
کشــتارگاه هــا عرضــه مــی کننــد تــا در 
ــرغ  ــوراک، م ــدن خ ــن نش ــه تامی نتیج
هــا تلــف نشــده و تولیــد کننــدگان در 

ــوند. ــرر نش ــش متض ــن بخ ای

 خــوراک طیــور بــه انــدازه کافــی 
ذخیــره شــده اســت

مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور 
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه دام س
گفــت:  خصــوص  ایــن  در  زنجــان 
ــای  ــش ه ــط بخ ــور توس ــوراک طی خ
خصوصــی تامیــن مــی شــود و چنانچــه 
ــن بخــش کســری وجــود داشــته  در ای
باشــد بــا پیگیــری هــا رفــع مــی شــود.

علــی عیوضــی اظهــار داشــت: در حــال 
حاضــر بــه انــدازه مــورد نیــاز در اســتان 
ــم از ذرت و  ــور اع ــوراک طی ــره خ ذخی
ســویا وجــود دارد و در میــان مرغــداران 

توزیــع مــی شــود.
شــرایط  چنانچــه  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــرغ  ــن خــوراک م ــرای تامی اضطــراری ب
در  باشــد  داشــته  وجــود  کشــور  در 
ــن  ــی در ای ــم های ــر تصمی ــطوح باالت س

بــاره اتخــاذ و مشــکل رفــع خواهــد شــد.
مرغــداران تــوان ذخیــره خــوارک 

مــرغ بــا هزینــه بــاال را ندارنــد
ــداران اســتان  ــه مرغ ــل اتحادی مدیرعام
ــداران  ــدادی از مرغ ــت: تع ــان گف زنج
خریــد  بــرای  اســتان  ایــن  فعــال 
ــاه  ــان م ــه را از آب ــور هزین خــوراک طی
واریــز کــرده انــد امــا تاکنــون بــه آنهــا 

ــت. ــده اس ــل داده نش تحوی
ــویا را  ــر حصــاری، ذرت و س محمدجعف
مهمتریــن خــوراک طیــور بیــان کــرد و 
ــد واردات  ــی در رون ــزود: خــاء نظارت اف
ــر  ــز تاثی ــا نی ــاده ه ــن نه ــع ای و توزی

ــته اســت. گذاش
وی ادامــه داد: بــا کمبــود خــوراک 
طیــور و باالرفتــن نــرخ آن، قیمــت 
تمــام شــده مــرغ تولیــدی نیــز افزایــش 
یافتــه کــه متاســفانه زنجــان، تنهــا 
ــت  ــه گوش ــت ک ــور اس ــتانی در کش اس
گــرم مــرغ را بــا نــرخ 115 هــزار ریــال 
ــد در حالیکــه  ــازار عرضــه مــی کن در ب
ــرآورده در همــه اســتان  ــن ف قیمــت ای

ــت. ــال اس ــزار ری ــا 1۴5 ه ه
مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران اســتان 
ــتان  ــی از اس ــان یک ــت: زنج ــان گف زنج
هــای توانمنــد در تولیــد مــرغ زنــده اســت.

حصــاری خاطرنشــان کــرد: ماهانــه 
نزدیــک بــه 2 میلیــون قطعــه مــرغ در 
ــاوه  ــه ع ــود ک ــی ش ــد م ــتان تولی اس
ــام  ــای خ ــرآورده ه ــاز ف ــن نی ــر تامی ب
دامــی زنجــان، بــه دیگــر اســتانها نیــز 

ــی شــود. ارســال م
ــداری  ــال مرغ ــای فع ــداد واحده وی تع
اســتان زنجــان را 215 واحــد برشــمرد.

ــور  ــای طی ــاده ه ــدن نه  وارد نش
ــت ــن زده اس ــود آن دام ــه کمب ب

اتحادیــه  مدیــره  هیــات  رئیــس 

مرغــداران اســتان زنجــان گفــت: از 
10 روز گذشــته وارد کننــده بخــش 
خصوصــی خــوراک طیــور اعــام کــرده 
ــام  ــا را انج ــاده ه ــن نه ــه واردات ای ک
ــد ارز  ــت بای ــه دول ــرا ک ــد چ ــی ده نم
۴2 هــزار ریالــی بــه وی بدهــد تــا اقــدام 

ــد. ــه واردات کن ب
ــان، در حــال  ــی ناصری ــه مجتب ــه گفت ب
حاضــر در نــرخ ســویا و ذرت بازار ســیاه 
ــئوالن  ــد مس ــه بای ــت ک ــاده اس راه افت
ــد و  ــن رون ــه ای ــع ادام وارد عمــل و مان

افزایــش قیمــت هــا شــوند.
وی ادامــه داد: تعــدادی از مرغــداران 
اســتان زنجــان مجبــور شــدند ذرت 
ایرانــی را بــا کیفیــت پاییــن خریــداری 

ــد. کنن
اتحادیــه  مدیــره  هیــات  رئیــس 
ــا  ــرد: تنه ــد ک ــان تاکی ــداران زنج مرغ
ــا ذرت  ــداری ه ــرغ در مرغ ــوراک م خ
و سویاســت کــه هیــچ جایگزینــی نیــز 

ــدارد. ــود ن ــاده وج ــن 2 نه ــرای ای ب

ــش  ــود و افزای ــه کمب ــا ب ــطه ه واس
نــرخ خــوراک طیــور دامــن مــی زنند

گفــت:  زنجانــی  مرغــداران  از  یکــی 
ــرخ و  واســطه هــا دســتی در افزایــش ن
کمبــود خــوراک طیــور دارنــد کــه بایــد 
مســئوالن وارد عمــل شــده و ایــن بــازار 
ــدگان  ــد کنن ــا تولی ــد ت ــرل کنن را کنت

ــن بخــش متضــرر نشــوند. ای
مهــدی اســدی یــادآوری کــرد: در حــال 
حاضــر قیمــت ســویا از 25 هــزار ریــال 
ــال و ذرت از 13 هــزار  ــه 35 هــزار ری ب
ریــال بــه 20 هــزار ریــال افزایــش 

ــه اســت. یافت
نبــود  در صــورت  کــرد:  اضافــه  وی 
نظــارت و ادامــه ایــن رونــد، تعــدادی از 
ــرر و  ــری از ض ــرای جلوگی ــداران ب مرغ

ــد. ــی کنن ــزی نم ــه ری ــان جوج زی
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــدار زنجان ــن مرغ ای
هیــچ خوراکــی جایگزیــن ذرت و ســویا 
ــرای جوجــه  ــه داد: ذرت ب نیســت، ادام
از  سرشــار  نیــز  ســویا  و  زا  انــرژی 

ــت. ــن اس پروتئی
را  طیــور  خــوراک  ذخیــره  اســدی، 
ــوص  ــار مخص ــتن انب ــه داش ــوط ب من
ذخیــره و بودجــه آن دانســت کــه ایــن 

ــت. ــارج اس ــداران خ ــوان مرغ از ت

در دو ماه گذشته؛
افزایش قیمت نهاده ها، قیمت جوجه را افزایش داد

حجتی حق ندارد قیمت مرغ را 
1۰ هزار تومان اعالم کند

ــی  ــه اعــام قیمــت 10هــزار تومان ــا اشــاره ب ــه مــرغ گوشــتی ب مدیرعامــل اتحادی
مــرغ از ســوی وزیــر جهــاد کشــاورزی مدعــی شــد، آقــای حجتــی به عنــوان وزیــر 
نمــی توانــد و نبایــد قیمــت واقعــی مــرغ را متفــاوت از قیمــت اعــام شــده کارگــروه 

تنظیــم بــازار اعــام کنــد. 
مدیرعامــل اتحادیــه مــرغ گوشــتی بــا اشــاره بــه عوامــل قاچــاق و کاهــش تولیــد 
در گرانــی مــرغ و گوشــت، گفــت: واســطه هــای تامیــن خــوراک طیــور نیــز کــه از 
عوامــل افزایــش قیمــت خــوراک طیــور انــد بــر افزایــش قیمــت مــرغ تاثیــر دارنــد.
ــی افزایــش قیمــت مــرغ افزایــش  ــان اینکــه دلیــل اصل ــا بی برومنــد چهارآییــن ب
خــوراک طیــور و کنجالــه هــا اســت مدعــی شــد: بــه علــت هــای افزایــش قیمــت 
ــه مــرغ، واســطه هــا و ذخیــره شــدن مــرغ را  ــی دان ــر عوامــل گران مــرغ عــاوه ب

بــرای تامیــن مــرغ شــب عیــد نیــز بایــد اضافــه کــرد.
مدیــر عامــل اتحادیــه مــرغ گوشــتی گفــت: نهــاده هــا و خــوراک طیــور بایــد بطــور 
مرتــب و مســتمر تامیــن شــود تــا تولیدکننــده احســاس خطــر نکنــد و یــا دچــار 

تردیــد در ادامــه تولیــد نشــود.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد نقــش واســطه هــا در افزایــش خــوراک دام و طیــور 
را نادیــده گرفــت ادعــا کــرد: محــال اســت ذرت، ســویا و ریــز مغــذی هــا بعنــوان 
خــوراک مــرغ بــا همــان قیمــت هــای اعــام شــده بــه دســت تولیــد کننــده برســد.
مدیرعامــل اتحادیــه مــرغ گوشــتی بــه اختــاف قیمــت گوشــت مــرغ اعــام شــده 
از ســوی ســازمان حمایــت و وزارت جهــاد کشــاورزی اشــاره کــرد و گفــت: ســود 
10درصــد تولیــد کننــده بــرای اســتمرار تولیــد و حضــور تولیــد کننــده در صحنــه 

کامــًا قانونــی اســت.
چهارآییــن در مــورد قیمــت 10 هــزار تومــان اعــام شــده مــرغ توســط وزیــر جهــاد 
کشــاورزی گفــت: آقــای حجتــی بعنــوان وزیــر نمــی توانــد و نبایــد قیمــت واقعــی 

مــرغ را متفــاوت از قیمــت اعــام شــده کارگــروه تنظیــم بــازار اعــام کنــد. 
ــزار و 500  ــده 8 ه ــرغ زن ــت: قیمــت کارشناســی شــده م ــن گف ــد چهارآیی برومن
تومــان و گوشــت مــرغ ســر ســفره مــردم 12 هــزار و 500 تومــان تمــام مــی شــود.
ــرغ اشــاره  ــه اختــاف قیمــت گوشــت و م ــی ب ــرات حکومت ــاون ســازمان تعزی مع
کــرد و گفــت: قیمــت اعــام شــده از ســوی ســازمان تنظیــم بــازار، تولیــد کننــده 

ــا یکدیگــر اختــاف دارد. و مصــرف کننــده ب
محمدعلــی اســفنانی بــا بیــان ایــن کــه قاچــاق تاثیــر چندانــی روی قیمــت گوشــت 
ــرف  ــرای مص ــان ب ــزار توم ــفندی را ۴5 ه ــت گوس ــت گوش ــدارد، قیم ــفند ن گوس

کننــده اعــام کــرد.
رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی گفــت: علــت اصلــی افزایــش قیمــت گوشــت 

گوســفندی قاچــاق گوســفند و ذبــح دام مولــد اعــام کــرد.
علی اصغــر ملکــی بــا بیــان اینکــه دام زنــده هــر کیلوگــرم 32 یــا 33 هــزار تومــان 
اســت، قیمــت فعلــی گوشــت گوســفندی شــقه و بــدون دمبــه را 72 هــزار تومــان 

اعــام کــرد

مرغ سنگین نخورید
رئیــس شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
ــه احتمــال ضــرری  ــا توجــه ب ــت: ب گف
کــه ممکــن اســت مــرغ هــای ســنگین 
تــر بــرای ســامت مصــرف کننــده 
داشــته باشــد، مصــرف مــرغ هــای 
بــاالی 2 کیلوگــرم توصیــه نمــی شــود.
از  بعضــی  گفــت:  ورناصــری  حمیــد 
تولیدکننــدگان مــرغ گوشــتی بــرای 
ــنگین  ــای س ــه وزن ه ــرغ ب ــاندن م رس
ــود را در  ــرغ خ ــتری  م ــدت بیش ــر،  م ت
ــن  ــه ای ــد ک ــی دارن ــه م ــداری نگ مرغ
هــم بــه دولــت کــه تامیــن کننــده 
ــرر  ــت ض ــازار اس ــه ای در ب ــاده یاران نه
مــی رســاند و هــم بــرای مصــرف کننــده 
هــا از نظــر ســامتی توصیــه نمــی شــود.

ــت  ــر قیم ــر ب ــل موث ــزود: عوام وی اف
تمــام شــده گوشــت مــرغ بــه چندیــن 
امــا مهمتریــن  مــورد    بســتگی دارد 
ــه هــر  ــاده ای اســت ک ــزان نه ــا می آنه
مــرغ بــرای پــرورش بایــد اســتفاده 
کنــد و نگــه داشــتن مــرغ گوشــتی در 
ــش وزن آن،   ــدف افزای ــا ه ــداری ب مرغ
باعــث مصــرف بیشــتر نهــاده  شــده کــه 
ایــن خــود هــم باعــث افزایــش قیمــت 
مــرغ و هــم باعــث افزایــش هزینــه 
ــود. ــی ش ــده م ــرای تولیدکنن ــد ب تولی

ــا ۴5  ــن ۴2 ت ــد بی ــرغ بای ــت: م او گف
ــود  ــه ش ــازار عرض ــه ب ــد و ب روزه باش
امــا گاهــی اوقــات مرغدارهــا محصــول 
ــداری  ــم در مرغ ــا 70 روز ه ــود را ت خ
ــه  ــا وزن الشــه آن ب ــد ت نگــه مــی دارن
بــاالی دو کیلوگــرم برســد هرچنــد کــه 
ــتی  ــان بهداش ــب کارشناس ــا ازجان باره
ــت  ــن اس ــه ممک ــرری ک ــورد ض در م
مــرغ هــای ســنگین تــر بــرای مصــرف 
داده  تذکــر  باشــد  داشــته  کننــده 
شــده اســت امــا بــه دلیــل تغییــر 
ــی و  ــای ایران ــده ه ــه مصــرف کنن ذائق

ــد مــرغ هــای درشــت،   ــه خری عــاوه ب
ــش  ــود را بی ــرغ خ ــا   م ــده ه تولیدکنن
ــه  ــداری نگ ــتاندارد در مرغ ــان اس از زم

ــد. ــی دارن م
ــرغ گوشــتی  ــرد: م ــد ک ورناصــری تاکی
ــا حتــی ۴2  در همیــن زمــان ۴5 روز ی
ــر  ــود و اگ ــی ش ــتفاده  م ــاده  اس روز آم
در مرغــداری  مدیریــت و   کارشناســی 
ــه اصطــاح  ــد ب ــی باشــد مــی توان خوب
بــا  ایــن حــوزه  تولیدکننــده هــای 
ــد  ــه تولی ــدام ب ــل 7/1 اق ــب تبدی ضری
ــرای  ــم ب ــا ه ــد ام ــتی کنن ــرغ گوش م
ــی  ــردم م ــه م ــه ذائق ــه ک ــن آنچ تامی
ــتر،  ــود بیش ــب س ــم کس ــندد و ه پس
ــت  ــه هف ــک ب ــب ی ــای ضری ــا بج گاه
) ضریــب اســتاندارد بــرای تولیــد مــرغ 
ــا  ــی ب ــا حت ــداری ه ــی از مرغ ( بعض
ــد  ــه تولی ــدام ب ــک اق ــه ی ــب دو ب ضری

ــد. ــی کنن ــتی م ــرغ گوش م
رئیــس شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
افــزود: اینگونــه مدیریــت هــای ضعیــف 
ــث  ــم باع ــتی،  ه ــرغ گوش ــد م در تولی
ــث  ــم باع ــاده و ه ــرف نه ــش مص افزای
ــرغ  ــت م ــت گوش ــدن کیفی ــن آم پایی
مــی شــود ضمــن اینکــه ایــن نهــاده بــا 
نظــارت و گاهــا بــا یارانــه دولتــی تامین 
تولیدکننــده  اینگونــه  اســت  شــده 
ــوزه  ــث ضــرر در ح ــه شــدت باع ــا ب ه

ــود. ــی ش ــی م ــات دولت واردات غ
ورناصــری گفــت: وزن اســتانداردی کــه 
در همــه دنیــا بــرای مــرغ آمــاده طبــح 
ــک  ــن  ی ــده   وزن بی ــه ش ــر  گرفت در نظ
کیلــو و 200 گــرم تــا یــک کیلــو و 800 
گــرم اســت و   مصــرف گوشــت مــرغ بــا 
وزن بیشــتر هــم بــرای تولیدکننــده 
باعــث افزایــش قیمــت تولیدمــی شــود 
و هــم  مصــرف کننــده  محصــول بــا 

ــد. ــت کن ــری پرداخ ــت باال ت قیم

0 منبع : ایرنا
0 منبع : تسنیم

0 منبع : شبکه خبر
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واردات تخم مرغ راهکار مناسبی برای تنظیم بازار نیست
بــا توجــه بــه نوســان نــرخ تخــم مــرغ در 
اقــدام بــه واردات  هفته هــای اخیــر، دولــت 
کــرده اســت، درحالیکــه ایــن امــر راه حــل 

مناســبی بــرای تنظیــم بــازار نیســت.
در هفتــه هــای اخیــر قیمــت تخــم مــرغ در بازار 
بــا نوســاناتی روبــرو شــد و هــر یــک از مســئوالن 
دالیلــی را بــرای ایــن گرانــی هــا مطــرح کردنــد.

ــرای  ــی  ب ــئوالن دولت ــه مس ــد ک ــه نمان ناگفت
تنظیــم بــازار تخــم مــرغ و جلوگیــری از نوســان 
ــن  ــه ای ــد ک ــه واردات کردن ــدام ب ــا اق قیمــت ه
بــه  را  مرغــداران  از  بســیاری  واکنــش  امــر 
همــراه داشــته اســت چــرا کــه در تولیــد داخــل 

ــدارد. ــود ن ــودی وج کمب
بســیاری از مســئوالن بــر ایــن بارونــد کــه 
افزایــش قیمــت تخــم مــرغ در بــازار تنهــا ناشــی 
ــغ  ــت مبل ــل و دریاف ــل و نق ــکات حم از  مش
اضافــه پشــت بارنامــه اســت کــه بــا ایــن وجــود 
ــبی را در  ــازار راه مناس ــم ب ــرای تنظی ــت ب دول
پیــش نگرفتــه اســت چــرا کــه ادامــه ایــن رونــد 

ــود. ــی ش ــام م ــل تم ــد داخ ــه ضــرر تولی ب
و  دالالن  ســودجویی  آنکــه  بــه  توجــه  بــا 
ــر  ــی تاثی ــت ب ــش قیم ــران در افزای ــطه گ واس
نیســت،دبیرکل کانــون پــرورش دهنــدگان مــرغ 
ــه قیمــت  ــا زمانیک ــد اســت ت ــذار معتق تخــم گ
ــوان  ــی ت ــود، نم ــرغ درج نش ــم م ــر روی تخ ب
ــازار داشــت و  ــر ب ــرل و نظــارت مناســبی ب کنت
تنهــا واردات تخــم مــرغ جــز تحمیــل بــار مالــی 

ــدارد. ــر ن ــری در ب ــه دیگ ــت نتیج ــر دول ب
حــال بــه ســراغ مســئوالن ذی ربــط مــی رویــم 
ــم  ــت تخ ــد و قیم ــت تولی ــن وضعی ــا از آخری ت
ــا خبــر  ــازار داخــل ب مــرغ  و تاثیــر واردات بــر ب

شــویم:
ناصــر نبــی پــور رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه 
ــت و  ــران در گف ــتان ته ــذار اس ــم گ ــرغ تخ م
ــن  ــاره آخری ــگاران، درب ــگاه خبرن ــا باش ــو ب گ
ــم  ــرد: ه ــار ک ــرغ اظه ــم م ــازار تخ ــوالت ب تح
اکنــون متوســط نــرخ هــر کیلــو تخــم مــرغ درب 
مرغــداری 8 هــزار و 200 تــا 8 هــزار و 300 

ــت. ــان اس توم
وی افــزود: بــا توجــه بــه افزایــش هزینــه حمــل و 
نقــل، قیمــت هــر کیلــو تخــم مــرغ 100 تــا 150 

ــش  ــر افزای ــه هــای اخی ــه هفت ــان نســبت ب توم
یافتــه اســت.

نبــی پــور دربــاره آینــده بــازار تخــم مــرغ گفــت: 
ــای  ــه هــای جــوان در واحده ــی گل ــا جایگزین ب
ــازار  ــت ب ــه وضعی ــی رود ک ــداری انتظــار م مرغ

بهبــود یابــد.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: علــی رغــم 
ــمال  ــادر ش ــی در بن ــای دام ــاده ه ــی نه فراوان
ــه  ــت بارنام ــه پش ــت کرای ــا دریاف ــوب، ام و جن
ــه  ــد را ب ــده تولی ــام ش ــت تم ــداران قیم از مرغ

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــر خ ــت تاثی ــدت تح ش
بــه گفتــه وی بــا توجــه بــه آنکــه هــر مــرغ بــرای 
تولیــد یــک کیلــو تخــم مــرغ حداقــل 2600 گــرم 
دان مصــرف مــی کنــد، از ایــن رو دریافــت مبلــغ 
ــد  ــه تولی ــا هزین ــده ت ــب ش ــه موج ــت بارنام پش

حداقــل 600 تــا 700 تومــان افزایــش یابــد.
ــروش  ــا ف ــه آی ــن ســوال ک ــه ای وی در پاســخ ب
ــا 850  ــرخ 800 ت ــا ن ــرغ ب ــم م ــدد تخ ــر ع ه
ــت،  ــی اس ــا منطق ــی ه ــرده فروش ــان در خ توم
ــا توجــه بــه آنکــه قیمــت تمامــی  بیــان کــرد: ب
اقــام لحظــه ای در حــال افزایــش اســت، از ایــن 
ــرخ 800  ــه ن رو فــروش هــر عــدد تخــم مــرغ ب

ــدارد. ــا جــای تعجــب ن ــازه ه ــان در مغ توم
مدیرعامــل اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار ادامــه داد: 
ــا  ــی را ب ــرغ داخل ــم م ــانه تخ ــر ش ــه، ه اتحادی
نــرخ 16 هــزار تومــان و دانــه ای 500تومــان در 

میادیــن توزیــع مــی کنــد.
ــودی در  ــه کمب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــی پ نب
ــان  ــدارد، بی ــرغ داخــل وجــود ن عرضــه تخــم م
کــرد: اگرچــه دولــت بــرای کنتــرل بــازار اقــدام 
بــه واردات و توزیــع تخــم مــرغ هــای وارداتــی در 
میادیــن کــرده اســت، امــا مرغــداران همچنــان 
ــه  ــرا ک ــد چ ــی دهن ــه م ــد ادام ــد تولی ــه رون ب
واردات دلیلــی نمــی شــود کــه مرغــداران از 

ــد. ــاع کنن ــد امتن تولی
ــا 20  ــه 18 ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب وی در پای
میلیــون مــرغ   پیــر در واحدهــای مرغــداری 
وجــود دارد، تصریــح کــرد: مــرغ پیــر بــا اولیــن 
اســترس حداقــل ۴0 درصــد و مــرغ جــوان 10 
درصــد تولیــدش کاهــش مــی یابــد کــه در مــاه 
ــش  ــه کاه ــر ب ــترس دان منج ــر، اس ــای اخی ه

ــازار  ــرغ در ب ــم م ــت تخ ــان قیم ــه و نوس عرض
شــده اســت.

افزایــش قیمــت تخــم مــرغ ارتباطــی بــه 
التهــاب بــازار نــدارد/ مشــکلی در تولیــد 

تخــم مــرغ نداریــم
فــرزاد طاکــش دبیــر کل کانــون پــرورش 
دهنــدگان مــرغ تخــم گــذار در گفــت و گــو بــا 
ــی تخــم  ــاره علــل گران ــگاران، درب باشــگاه خبرن
ــرد: مشــکات حمــل و  ــار ک ــازار اظه ــرغ در ب م
ــه  ــه پشــت بارنام ــغ جداگان ــت مبل نقــل و دریاف
ــه  ــه هفت ــبت ب ــرغ نس ــم م ــت تخ ــان قیم نوس
هــای اخیــر در بــازار را بــه همــراه داشــته اســت.

ــه اینکــه افزایــش قیمــت تخــم  ــا اشــاره ب وی ب
مــرغ ارتباطــی بــه التهــاب بــازار و تقاضــای بــی 
رویــه نــدارد، افــزود: افزایــش قیمــت تخــم مــرغ 
در روزهــای اخیــر ناشــی از هزینــه هــای حمــل 

و نقــل داخلــی و بــرون شــهری اســت.
ــد تخــم  ــه در تولی ــه اینک ــا اشــاره ب طاکــش ب
مــرغ مشــکلی نداریــم، بیــان کــرد: بــا توجــه بــه 
آنکــه تولیــد تخــم مــرغ متناســب بــا نیــاز داخــل 

اســت، از ایــن رو نیــازی بــه واردات نداریــم.
ایــن مقــام مســئول از تولیــد روزانــه 2600 تــن 
ــر  ــت: اگ ــر داد و گف ــور خب ــرغ در کش ــم م تخ
ــع وجــود نداشــته باشــد، مــی  مشــکلی در توزی
ــن  ــه 50 ت ــل روزان ــه حداق ــرد ک ــا ک ــوان ادع ت

ــم. ــه داری اضاف
دبیــرکل کانــون پــرورش دهنــدگان مــرغ تخــم 
ــرای  ــه ای ب ــه برنام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــذار ب گ
ــا  ــرد: ب ــان ک ــم، بی ــرغ نداری ــم م ــادرات تخ ص
ــرغ  ــم م ــع تخ ــد توزی ــه فرآین ــه آنک ــه ب توج
متعــادل نیســت، بنابرایــن مــازاد تولیــد بــه 
منظــور جلوگیــری از نوســان قیمــت و هیجــان 

ــود. ــادر ش ــد ص ــازار نبای ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نیــازی بــه واردات تخــم 
مــرغ نداریــم، افــزود: اگرچــه مراتــب نارضایتــی 
خــود را بــا دســتگاه هــای متولــی اعــام کردیــم، 

امــا کســی گــوش نمــی کنــد.
ــی  ــرغ ط ــم م ــن تخ ــش از واردات 300 ت طاک
یک مــاه اخیــر خبــر داد و افــزود: البتــه  دولــت 
بــرای تنظیــم بــازار تخــم مــرغ در نظــر دارد کــه 

واردات را ادامــه دهــد.
ــق  ــت از طری ــرل قیم ــئول کنت ــام مس ــن مق ای
واردات را اشــتباه دانســت و افــزود: بــا توجــه بــه 
ــا  ــری در قیمــت ه آنکــه واردات نتوانســته تغیی
ــر روی  ــت قیمــت ب ــن پرین ــد، بنابرای ایجــاد کن
ــازار اســت  ــرل ب ــا راه حــل کنت ــرغ تنه تخــم م
ــرغ درج  ــر روی تخــم م ــا زمانیکــه قیمــت ب و ت
ــل  ــداران و تحمی ــان مرغ نشــود، واردات جــز زی
ــر  ــری در ب ــه دیگ ــت نتیج ــر دول ــی ب ــار مال ب

ــد داشــت. نخواه
وی بــا انتقــاد از عرضــه هــر عــدد تخــم مــرغ بــا 
نــرخ 800 و ۹00 تومــان در خــرده فروشــی هــا 
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه افزایــش هزینــه هــای 
تولیــد حداکثــر قیمــت هــر عــدد تخــم مــرغ در 
ــد و  ــان باش ــا 700 توم ــد 650 ت ــا بای ــازه ه مغ
فــروش بــا نــرخ هــای باالتــر تنهــا ناشــی از ســوء 

مدیریــت بــازار اســت.
ــر  ــی ب ــای واردات ــرغ ه ــم م ــع تخ توزی

ــت ــذار اس ــر گ ــازار اث ــرل ب کنت
ــور دام  ــتیبانی ام ــر کل پش ــالمی مدی ــا س رض
اســتان تهــران در گفــت و گــو بــا باشــگاه 
خبرنــگاران از توزیــع گســترده تخــم مــرغ هــای 
وارداتــی خبــر داد و گفت:هــم اکنــون هــر شــانه 
ــزار و 800  ــرخ 13 ه ــا ن ــی ب ــرغ واردات ــم م تخ
تومــان در فروشــگاه هــای زنجیــره ای و میادیــن 

ــار عرضــه مــی شــود. ــره ب ــوه و ت می
وی افــزود: تاخیــر در خــروج مــواد اولیــه کارخانه 
هــای صنعتــی و ازدیــاد تقاضا از ســوی شــیرینی 
فروشــی هــا منجــر بــه نوســان قیمــت تخــم مرغ 
داخــل و درنهایــت واردات تخــم مــرغ بــه منظــور 

تنظیــم بــازار شــد.
ســالمی درپایــان تصریــح کــرد: طبــق روال همــه 
ــرم و  ــام مح ــد از ای ــا بع ــش تقاض ــاله افزای س
صفــر بــر نوســان قیمــت تخــم مــرغ تاثیــر گــذار 
اســت کــه توزیــع تخــم مــرغ هــای وارداتــی تــا 
حــدودی بــر کنتــرل بــازار تاثیــر گذاشــته اســت.

0 منبع : باشگاه خبر نگاران جوان 

جمع آوری 41 تن بوقلمون در آمریکا با 
شیوع بیماری مرگ بار

اداره ایمنــی و بازرســی مــواد غذایــی آمریــکا 
گوشــت  تــا  اســت  داده  دســتور   USDA  /
باکتــری  داشــتن  بــه  مظنــون  بوقلمــون 
ــع آوری  ــازار جم ــالمونا / Salmonella از ب س

ــود. ش
ــل  ــن دلی ــه همی ــن، ب ــزارش خبرآنای ــه گ ب
فروشــگاه معــروف Jennie-O بیــش از ۴1 تــن 
از بوقلمــون آماده شــده بــرای روز شــکرگزاری 
ــدوم  ــع آوری و مع ــگاه ها جم ــود را از فروش خ
ســاخت تــا جلــوی بیمــاری مهلــک ســالمونا 
)ســالمونا باکتــری باســیل گــرم منفــی 
تخم مرغ هــا  و  جوجه هــا  در  کــه  اســت 
معمــوالً وجــود دارد. ســالمونا عامــل یکــی از 
ــت.(  ــی اس ــمومیت های غذای ــایع ترین مس ش
ــس از  ــور پ ــه اداره مذک ــود، چراک ــه ش گرفت
ــه  ــا نتیج ــگاه، ب ــت های فروش ــش گوش آزمای

ــرو شــد. مثبــت روب
ــون  ــه بوقلم ــوط ب ــده مرب ــه آزمایش ش نمون
ــون  ــت و تاکن ــوده اس ــپتامبر ب ــخ 11 س تاری
بیــش از 7۴ مــورد ابتــا بــه ایــن بیمــاری کــه 
ــد  ــورد تائی ــده، م ــرگ ش ــه م ــر ب ــی منج یک

ــه اســت. ــات بهداشــتی قرارگرفت مقام
از  آمریــکا  در  ســالمونا  بیمــاری  شــیوع 
جــوالی شــروع شــد و تعــداد 16۴ مــورد 

ــه  ــت رســید ک ــه ثب ــت ب ــاری در 35 ایال بیم
ــود را از  ــان خ ــا ج ــل کالیفرنی ــر اه ــک نف ی
ــز در  ــاله نی ــار 63 س ــک بیم ــت داد و ی دس

ــد. ــتری ش ــتان بس بیمارس
گــزارش  اولیــن  کــه  بــود  نوامبــر 2017 
ــا  ــت ام ــود واداش ــه خ ــات را ب ــاری مقام بیم
ــاری را  ــیوع بیم ــل ش ــتند دلی ــا نتوانس آن ه
بفهمنــد تــا اینکــه متوجــه شــیوع آن شــدند

0 منبع : خبر آنالین
نیاز ساالنه 1۸0 میلیون دوز واکسن 

آنفلوانزای حاد پرندگان
ــکی  ــازمان دامپزش ــت: س ــئول گف ــام مس ــک مق ی
واکســن  دوز  میلیــون   180 تــا   1۴0 ســاالنه 
ــرای واکســینه شــدن  ــدگان ب ــزای حــاد پرن آنفلوان

ــاز دارد. ــور نی طی
علیرضــا اکبرشــاهی مدیــرکل دفتــر بهداشــت و 
مدیریــت بیمــاری هــای طیــور ســازمان دامپزشــکی 
ــارت  ــگار صنعت،تج ــا خبرن ــو ب ــور در گفت وگ کش
ــگاران  ــگاه خبرن ــادی باش ــروه اقتص ــاورزی گ و کش
واکســن  دوز  میلیــون   30 واردات  از  جــوان، 
گفــت:   و  داد  خبــر  پرنــدگان  حــاد  آنفلوانــزای 
تاکنــون 20 میلیــون دوز از ایــن میــزان بــرای 
ــده  ــزار پرن ــون و 700 ه ــدن 8 میلی ــینه ش واکس
ــون  ــت و 10 میلی ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
ــای آزمایشــگاهی  ــی در حــال انجــام کاره دوز مابق
اســت کــه بــه محــض اتمــام، واکسیناســیون طبــق 

برنامــه صــورت می گیــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان دامپزشــکی 
واکســن  دوز  میلیــون   180 تــا   1۴0 ســاالنه 
ــا توجــه بــه مشــکلی  آنفلوانــزا نیــاز دارد، افــزود: ب
کــه در تأمیــن واکســن آنفلوانــزای حــاد پرنــدگان 
داریــم و هــر کشــوری تــوان ســاخت آن را نــدارد، 
ــل  ــفارش از قب ــتلزم س ــن رو واردات آن مس از ای

ــت. اس
اکبرشــاهی از صــدور مجــوز 150 میلیــون دوز 
ــت:  ــر داد و گف ــاری خب ــال ج ــرای س ــن ب واکس
ــور  ــده فراخ ــرکت های واردکنن ــاس ش ــن اس برای

انجــام می دهنــد. را  واردات  وضعیــت، 
ــه  ــاس برنام ــه داد: براس ــئول ادام ــام مس ــن مق ای
ــا 15  ــه 10 ت ــکی، ماهان ــازمان دامپزش ــزی س ری
میلیــون دوز واکســن جهــت واکســینه شــدن 

طیــور وارد کشــور می شــود.
حــاد  آنفلوانــزا  وضعیــت  آخریــن  دربــاره  وی 
ــون در  ــون 2 کان ــزود: تاکن ــور اف ــدگان در کش پرن
اســتان چهارمحــال و بختیــاری و یــک کانــون 

ــاد  ــزا ح ــاری آنفلوان ــه بیم ــدران ب ــتان مازن در اس
ــا شــده و در حــال معــدوم ســازی  ــدگان مبت پرن

گله هــای خــود اســت.
مدیــرکل دفتــر بهداشــت و مدیریــت بیمــاری 
ــزای حــاد  ــاری آنفلوان ــور از کاهــش بیم ــای طی ه
ــل  ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــدگان نس پرن
ــد کنتــرل بیمــاری  ــا ادامــه رون خبــر داد و گفت:ب
ــه از   انفجــار  در ســال جــاری انتظــار مــی رود ک
ــری  ــته خب ــال گذش ــد س ــاری همانن ــیوع بیم ش

ــد. نباش
برنامــه  اول  فــاز  در  داد:  ادامــه  اکبرشــاهی 
واکسیناســیون اســتان هــای تهــران، قــم، البــرز و 
قزویــن و در فــاز دوم آذربایجــان شــرقی و اصفهــان 
و فــاز ســوم مــزارع مــرغ مــادر اســتان هــای 
مازنــدران، گیــان و گلســتان اضافــه خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه واکسیناســیون پولت هــای 
جوجه هــای جــوان یــک ضــرورت بــه شــمار 
ــوان  ــای ج ــت جوجه ه ــرد: پول ــان ک ــی رود، بی م
قبــل از رســیدن بــه مرحلــه تولیــد بایــد واکســینه 
شــوند و هــم اکنــون ایــن امــر در اســتان اصفهــان 

ــی شــده اســت. عملیات
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه مرغــداران 
اســتان آذربایجــان شــرقی از واکســینه شــدن پولت 
ــزود: در  ــد، اف ــتقبالی نکردن ــوان اس ــای ج جوجه ه
ــن اســتان هســتیم  ــا مرغــداران ای ــی ب حــال رایزن
تــا بــا واکســینه شــدن جوجــه هــا خطــر ابتــا بــه 

بیمــاری بــه حداقــل برســد.
مدیــرکل دفتــر بهداشــت و مدیریــت بیمــاری 
ــداران  ــه مرغ ــه ای ب ــی توصی ــان ط ــای در پای ه
ــع و ســریع  ــه موق ــح کــرد: اطــاع رســانی ب تصری
ــر تلفــات و افــت مصــرف دان  مرغــداران  مبنــی ب
در واحــد هــا و همچنیــن رعایــت مســائل امنیــت 
ــاری  ــرل بیم ــداران در کنت ــوی مرغ ــتی از س زیس

ــزایی دارد ــر بس تاثی

0 منبع : باشگاه خبر نگاران جوان 

یــک کشــور اروپایــی قصــد دارد مــزارع 
ــور  ــد .کش ــداث کن ــداری را روی آب اح دام
هلنــد بــه دلیــل مســافت کمــی کــه در 
روی  بــر  تمرکــز  حــال  در  دارد،  اختیــار 
ســاخت پــروژه مــزارع دامــداری شــناور 
در بنــادر ایــن کشــور اســت تــا زمیــن 
در  جمعیــت  اســکان  بــرای  بیش تــری 

اختیــار داشــته باشــد.
مــزارع شــناور دامــداری قــرار اســت بــه 
مســاحت ۴0 متــر در 32 متــر ســاخته شــوند 
تــا مایحتــاج محصــوالت لبنــی شــهرها 
مقــدار مســاحت  ایــن  فراهــم کننــد.  را 
ــه 1500  ــد روزان ــا تولی ــد ۴0 گاو را ب می توان

ــد. ــای ده ــود ج ــیر در خ ــو ش کیل
بــه گفتــه مجریــان ایــن طــرح، مــزارع 
شــناور قابلیــت ســاخت در مقیــاس بزرگ تــر 
را بــرای گنجایــش 200 گاو بــا تولیــد روزانــه 

ــد. ــم دارن ــو شــیر ه 5000 کیل
ــک  ــه در ی ــرار اســت علوف ــه ق ــن مزرع در ای
ــا اســتفاده از  ــدت ب ــاه م چرخــه خــاص کوت
ــود. ــد ش ــا تولی ــرای گاوه ــای LED ب المپ ه
ســامانه ای  یــک  شــناور  مزرعــه  کــف  در 
ــع آوری و  ــه جم ــادر ب ــه ق ــده ک ــی ش طراح
بســته بنــدی فضــوالت گاوهــا اســت تــا از آنهــا 
بــه عنــوان کــود در بخــش کشــاورزی و تولیــد 

ــود. ــتفاده ش ــناور اس ــزارع ش ــه در م علوف
داشــتن  مزرعــه،  ایــن  دیگــر  ویژگــی  از 
تجهیزاتــی بــرای جمــع آوری آب بــاران و 
ــرای آب  ــاران ب ــا از آب ب تصفیــه آن اســت ت

ــود. ــتفاده ش ــا اس ــه گاوه دادن ب
انــرژی مزرعــه شــناور توســط صفحــات 
می شــود. تامیــن  توربیــن  و  خورشــیدی 

قــرار اســت در ژانویــه ســال آینــده میــادی 
ــرداری  ــه بهره ب ــن مزرعــه ب ــوع از ای اولیــن ن

برســد.

ساخت مزارع دامداری 
0 منبع : مهرروی آب
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۷ کیلو دان به ازای یک کیلوگرم مرغ کجا رفت ؟
ــام  ــدم انج ــه ع ــبت ب ــان نس ــداران همچن مرغ
تعهــدات دولــت در مــورد تأمیــن دان موردنیــاز 
ــورت  ــه در ص ــرا ک ــتند چ ــرض هس ــا معت آن ه
عــدم تأمیــن دان، قیمــت تمــام شــده هــر کیلــو 
گــرم مــرغ بــرای مرغــدار افزایــش یافتــه و دیگــر 

ــدارد. ــه اقتصــادی ن ــه کار صرف ادام
خبرگــزرای  اقتصــادی  گــروه  گــزارش  بــه   
ــداران  ــه مرغ ــه ای اســت ک ــد هفت دانشــجو، چن
و  مــرغ  خریــد  وضعیــت  از  خوزســتان 
ــازار  ــم ب ــتاد تنظی ــط س ــذاری آن توس قیمت گ
ــت  ــن وضعی ــد و ای ــدی می کردن ــراز گایه من اب
ــتارگاه  ــه کش ــا اینک ــت ت ــه یاف ــان ادام همچن
مــرغ اهــواز تقریبــاً رو بــه تعطیلــی رفــت و مــرغ 

ــد. ــاب ش ــواز نای در اه
ــی  ــه جای ــواز ب ــازار اه ــرغ روز در ب ــود م کمب
رســید کــه مــردم بــرای تهیــه آن مجبــور بودنــد 
در صف هــای طوالنــی ســاعت ها بــه انتظــار 
ــا  ــم ب ــرغ آن ه ــت م ــو گوش ــد کیل ــه چن تهی
ــه کیلویــی 15 هــزار  قیمت هــای نجومــی کــه ب

ــتند. ــید بایس ــز می رس ــان نی توم
ــرای  ــده ب ــام ش ــرغ تم ــت م ــدت قیم ــن م در ای
ــرد،  ــر ک ــاره تغیی ــد ب ــازار چن ــده در ب مصرف کنن
ــا  ــد ت ــت مان ــدار ثاب ــد از مرغ ــت خری ــا قیم ام
اینکــه در هفتــه گذشــته قــرارگاه فرماندهــی 
اقتصــادی اســتان خوزســتان قیمــت جدیــد 
مصرف کننــده را 12500 تومــان و قیمــت خریــد 
ــرد. ــام ک ــان اع ــتارگاه را ۹000 توم درب کش

ــام  ــدم انج ــه ع ــبت ب ــان نس ــداران همچن مرغ
تعهــدات دولــت در مــورد تأمیــن دان مــورد نیــاز 
ــورت  ــه در ص ــرا ک ــتند چ ــرض هس ــا معت آن ه
ــد  ــه خری ــور ب ــدار مجب ــن دان، مرغ ــدم تأمی ع
ــو  دان آزاد شــده و قیمــت تمــام شــده هــر کیل
ــه ای  ــد به گون مــرغ تولیــدی نیــز افزایــش می یاب

ــدارد. ــه اقتصــادی ن ــه کار صرف کــه دیگــر ادام
ــی  ــدات دام ــود تولی ــاون بهب ــال مع ــن ح ــا ای ب
ــاز  ــش از نی ــت بی ــد اســت دول ــتان معتق خوزس
ــرار داده و  ــا ق ــار آن ه ــداران، دان در اختی مرغ
هیــچ بهانــه ای در رابطــه بــا تولیــد مــرغ و عــدم 

ــت. ــه نیس ــتارگاه پذیرفت ــه کش ــه آن ب عرض

دولــت بــه ازای یــک کیلــو گوشــت مــرغ 
ــد ــدار می ده ــه مرغ ــو دان ب ۷ کیل

محمــد مشــکورزاده معــاون بهبــود تولیــدات 
دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خوزســتان 
ــا  ــواز ب ــنیم در اه ــگار تس ــا خبرن ــو ب در گفتگ
ــازار  ــم ب ــادی تنظی ــرارگاه اقتص ــه ق ــان اینک بی
ــت  ــاره قیم ــتاندار درب ــت اس ــه ریاس ــتان ب اس
ــش از  ــت: پی ــد گف ــری می کن ــرغ  تصمیم گی م
برگــزاری جلســه تنظیــم بــازار، جلســات بســیاری 
ــزار  ــتان برگ ــطح اس ــداران س ــه مرغ ــا اتحادی ب

می شــود تــا قیمت گــذاری جدیــد براســاس 
تجزیــه و تحلیل هــای واقعــی صــورت گیــرد.

ــرای  ــت ب ــه از ســوی دول ــزود: طرحــی ک وی اف
ــوب  ــت مص ــد گوش ــاس تولی ــن دان براس تأمی
شــده را همــه کشــور بــه اتفــاق پذیرفته انــد؛ در 
ــو گوشــت  ــک کیل ــه ازای ی ــت ب ــن طــرح دول ای
مــرغ کشــتار روز 7 کیلــو نهــاده شــامل ۴ کیلــو 
ذرت و 3 کیلــو کنجالــه ســویا تحویــل می دهــد.

خوزســتان  دامــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
ادامــه داد: مــرغ بــه ازای 2 کیلــو دان، یــک 
ــاً  ــت تقریب ــد؛ دول ــد می کن ــت تولی ــو گوش کیل
5 کیلــو مــازاد بــر نیــاز مرغــدار نهــاده در اختیــار 
ــرای  ــویقی ب ــوان تش ــا به عن ــرار داده ت ــا ق آن ه
مرغــداران باشــد و از آن بــرای پــرورش دوره 

ــد. ــتفاده کنن ــز اس ــود نی ــدی خ بع
مرغــداران  اینکــه  بیــان  بــا  مشــکورزاده 
خوزســتانی از ایــن طــرح اســتقبال نکردنــد 
عنــوان کــرد: متأســفانه مرغــداران خوزســتانی از 
ایــن طــرح هیــچ اســتقبالی نکردنــد و مــا مجبور 
ــدیم  ــی ش ــه تخصص ــک جلس ــزاری ی ــه برگ ب
ــد  ــتان ها آمدن ــداران شهرس ــی از مرغ ــه برخ ک
و گفتنــد آنالیــز مــا بیــش از مقــداری اســت کــه 

شــما لحــاظ کرده ایــد.
ــا  ــرغ آن ه ــت روز م ــز قیم ــه داد: آنالی وی ادام
در حــدود 7۹00 تومــان بــود و مــا ایــن قیمــت 
ــاس  ــم و براس ــازار بردی ــم ب ــتاد تنظی ــه س را ب
تصمیــم کارگــروه تنظیــم بــازار مقــرر شــد کــه 
ــزار و  ــده 11 ه ــرای مصرف کنن ــی ب قیمــت نهای

۹00 تومــان باشــد کــه قیمــت درب کشــتارگاه 
8100 تومــان می شــود.

خوزســتان  دامــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
ــت  ــازار قیم ــم ب ــتاد تنظی ــن س ــزود: بنابرای اف
مــرغ کشــتار روز را 200 تومــان بیــش از قیمــت 
پیشــنهادی مرغــداران مصــوب و 3 هــزار و 100 
تــن دان در طــول هفتــه گذشــته بــه آن هــا ارائــه 

کــرد.
مشــکورزاده تصریــح کــرد: هــر کســی می توانــد 
قیمــت تمــام شــده مــرغ خــود را تغییــر دهــد، 
امــا اگــر تعاونــی مرغــداران آنالیــز قیمــت تمــام 
شــده جدیــدی دارد می توانــد آن را ارائــه و 

ــد. ــرح کن ــود را مط ــده خ ــل قانع کنن دالی
ــتان های  ــرح در اس ــن ط ــرد: ای ــان ک وی خاطرنش
ــزار  ــر از 11 ه ــرغ کمت ــت م ــه قیم ــز ک ــر نی دیگ
تومــان در هفتــه گذشــته بــوده در حــال اجرا اســت؛ 
حــدود 70 درصــد هزینه هــای پــرورش مــرغ را دان 
ــودن  ــی ب ــه واردات ــا توجــه ب تشــکیل می دهــد و ب
آن و نزدیکــی مرغــداران خوزســتانی بــه بنــدر امــام 
ــر از  ــا کمت ــرای م ــن دان ب ــده تأمی ــه تمام ش هزین

ــر اســت. ســایر اســتان های دیگ

ــو  ــک کیل ــه ازای ی ــاورزی ب ــاد کش جه
گوشــت مــرغ فقــط ۴ کیلــو دان می دهــد
ــداران  ــی مرغ ــس تعاون ــدی رئی ــراد محم علیم
اهــواز در گفتگــو بــا خبرنــگار تســنیم در اهــواز، 
بابیــان اینکــه جهــاد کشــاورزی خوزســتان فقــط 
۴ کیلــو دان دولتــی بــه مرغــدار اختصــاص 

کــه  بــود  ایــن  بــر  قــرار  گفــت:  می دهــد 
مرغــداران بــه ازای هــر یــک کیلــو گوشــت 
ــل  ــو دان تحوی ــتارگاه 7 کیل ــه کش ــی ب تحویل
ــط  ــل فق ــاد کشــاورزی در عم ــا جه ــد، ام بگیرن
2 کیلــو و 200 گــرم ذرت و یــک کیلــو کنجالــه 

ســویا تحویــل مرغــدار می دهــد.
محمــدی بــا اشــاره بــه آغــاز ارســال مــرغ 
از ســوی مرغداری هــا بــه کشــتارگاه، بیــان 
ــا رایزنی هــای انجــام شــده  کــرد: خوشــبختانه ب
ــتارگاه  ــرغ درب کش ــت م ــد گوش ــت خری قیم
از 8100 تومــان بــه ۹000 تومــان افزایــش 
ــن  ــداران در تأمی ــان مرغ ــا همچن ــرده، ام پیداک
ــه رو  ــا مشــکل جــدی روب ــاز خــود ب دان موردنی

ــتند. هس
وی بــا بیــان اینکــه 50 درصــد مــرغ تولیدشــده 
در مرغداری هــا به صــورت زنــده بــه فــروش 
ــداران حــدود ۴0  ــار داشــت: مرغ می رســد، اظه
ــن دان  ــرای تأمی ــرغ خــود را ب ــا 50 درصــد م ت
موردنیــاز بــه کشــتارگاه می فرســتند، امــا فقــط 
ــد. ــت را دریافــت می کنن نیمــی از تعهــدات دول
ــح کــرد:  ــی مرغــداران اهــواز تصری رئیــس تعاون
مرغــداران بــه ســبب عــدم اطمینــان از اختصاص 
ــراه و  ــا اک ــت، ب ــط دول ــده توس ــوب ش دان مص
ــتند  ــتارگاه می فرس ــه کش ــرغ ب ــادی م بی اعتم
ــی در  ــب بی ثبات ــده موج ــر در آین ــن ام ــه ای ک

ــود. ــرغ می ش ــازار م ب
فــروش مــرغ بیــش از ۱۲ هــزار و ۵۰۰ 

ــوع ــان ممن توم

امیــد بــن عبــاس در مــورد شــیوه آنالیــز قیمــت 
مــرغ بــه خبرنــگار تســنیم، گفــت: جهــاد 
کشــاورزی، ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــد  ــزار کردن ــه ای برگ ــداران جلس ــتان و مرغ اس
ــدارک  ــناد و م ــاس اس ــت را براس ــز قیم و آنالی

ــد. ــخص کردن ــود مش موج
وی بــا بیــان این کــه ایــن طــرح در تمــام 
کشــور در حــال اجراســت، گفــت: چگونــه بــرای 
اســت  به صرفــه  اســتان ها  دیگــر  مرغــداران 
کــه هفــت کیلــو دان را تحویــل بگیرنــد و یــک 
کیلــو مــرغ را بــا قیمــت مصــوب ۹800 تحویــل 
دهنــد، امــا در خوزســتان بــا موافقــت قیمــت 10 
هــزار تومانــی از ســوی دولــت بازهــم بــه صرفــه 

نیســت؟
بــن عبــاس بــا اولویــت دانســتن خواســته مــردم 
ــار  ــت انتظ ــردم از دول ــرد: م ــوان ک ــتان، عن اس
دارنــد قیمــت مــرغ کاهــش پیــدا کنــد و اولویــت 
ــتان در  ــداران اس ــا مرغ ــم ب ــرغ را ه ــن م تأمی
نظــر گرفتیــم، امــا نهایتــاً راه هــای دیگــری بــرای 

تأمیــن مــرغ وجــود دارد.
وی بابیــان این کــه نمی خواهیــم تقابلــی بــه 
وجــود بیایــد، افــزود: چــرا مرغــداران بــا اجــرای 
ــد؟ چطــور دیگــر  ــت همــکاری نکردن طــرح دول
مصــوب  باقیمت هــای  توانســتند  اســتان ها 
طــرح را اجــرا کننــد، امــا مرغــداران خوزســتانی 
نتوانســتند؟ مگــر زنجیــره تولیــد مرغ خوزســتان 

ــی دارد؟ ــه تفاوت ــتان ها چ ــر اس ــا دیگ ب
بــرای  مــرغ  فــروش  این کــه  بابیــان  وی 
مصرف کننــده 12 هــزار و 500 تومــان بــرای 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــذاری ش ــه قیمت گ ــن هفت ای
ــرات  ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و تعزی
ــرای  ــرای اج ــود را ب ــز بازرســی خ ــی نی حکومت
بــا  و  دهنــد  انجــام  نظارت هــا  و  مصوبــات 
متخلفیــن در چهارچــوب کمیتــه ای کــه ریاســت 
ــد. ــدام کنی ــده دارد اق ــه عه ــتان ب آن را دادس
از تمامــی شــهروندان و مصرف کننــدگان انتظــار 
داریــم کــه هرگونــه فــروش خــارج از نــرخ 
مصــوب را از طریــق تلفــن 12۴ و محل هــای 
ســیار دریافــت شــکایات مردمــی، اطــاع دهنــد 
ــن  ــرای متخلفی ــت ب ــرع وق ــم در اس ــه بتوانی ک

ــم. ــورد کنی ــم و برخ ــکیل دهی ــده تش پرون

بــه نظــر می رســد عــدم شــفافیت در نحــوه 
ــه  ــن ادام ــداران و همچنی ــه مرغ ــع دان ب توزی
دان  تأمیــن  در  مرغــداران  نگرانــی  رونــد 
موردنیــاز خــود عــاوه بــر اینکــه ســبب کاهــش 
عرضــه مــرغ و درپــی آن افزایــش قیمــت مــرغ 
بــه زودی  می شــود،  رو  پیــش  هفته هــای  در 
تولیدکننــدگان بســیاری را از چرخــه اقتصــادی 

اســتان حــذف می شــود.

0 منبع : دانشجو

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد:
صادرات خوراک دام به شرط تأمین نیاز منطقه و استان

مجلــس  کشــاورزی  کمیســیون  عضــو 
بــا اشــاره بــه پیگیری هــا بــرای رفــع 
ــت:  ــوراک دام گف ــادرات خ ــت ص ممنوعی
کارخانه هــای تولیــد خــوراک دام ابتــدا 
ــن و  ــتان را تأمی ــه و اس ــاز منطق ــد نی بای

ــد. ــادر کنن ــازاد را ص ــد م بع
بحــث  بــه  اشــاره  بــا  افضلــی  نظــر 
ــار  ــوراک دام اظه ــادرات خ ــت ص ممنوعی
ــر  ــه پیگی ــاه اســت ک ــش از دو م ــرد: بی ک

ممنوعیــت  ایــن  بــا  مرتبــط  مســائل 
جنوبــی  خراســان  در  چراکــه  هســتیم 
ــوراک  ــدی خ ــای تولی ــی از کارخانه ه برخ

دام صــادرات محــور هســتند.
ــدان در  ــه و نهبن ــردم سربیش ــده م نماین
مجلــس شــورای اســامی بیــان کــرد: 
در جلســات کمیســیون  نیــز بــا وزیــر 
جهــاد کشــاورزی موضــوع را مطــرح و 
ــت، برخــی  ــه ممنوعی ــه ادام ــان شــد ک بی
ــوراک دام در  ــدی خ ــای تولی از کارخانه ه
ــرو و  ــی نی ــه تعدیل ــی را ب ــان جنوب خراس

تعطیلــی می کشــاند. نهایــت 
افضلــی ادامــه داد: دلیلــی کــه دربــاره 
خــوراک  صــادرات  ممنوعیــت  چرایــی 
دام مطــرح می کننــد ایــن اســت کــه 
 ۴200 دولتــی  ارز  نهاده هــا  بــرای  مــا 
ــن  ــم و از ای ــاص داده ای ــی اختص هزارتومان
آزاد  را  آن  صــادرات  نمی توانیــم  منظــر 

ــم. کنی
وی افــزود: درنهایــت تصمیــم بــر ایــن 
ــون  ــی چ ــا راهکارهای ــه ب ــد ک ــه ش گرفت

ادامــه  بــرای  شــرایط  عــوارض  اخــذ 
ــوراک  ــای خ ــدات کارخانه ه ــادرات تولی ص
ــه  ــود ک ــم ش ــی فراه ــان جنوب دام خراس
حــال  در  آن  شــدن  اجرایــی  مراحــل 

پیگیــری اســت.
ــدان در  ــه و نهبن ــردم سربیش ــده م نماین
مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه کارخانه هــای 
تولیــدات خــوراک دام نیــز بایــد نیــاز 
ــاز   ــازاد نی ــن و م ــتان را تأمی ــه و اس منطق
را صــادر کننــد، گفــت: نبایــد شــرایط 
ــداری و  ــک مرغ ــه ی ــد ک ــه ای باش به گون
ــل  ــتان معط ــل اس ــداری در داخ ــا دام ی

ــد. ــور باش ــوراک دام و طی خ
ــی  ــت برخ ــه ممنوعی ــاره ب ــا اش ــی ب افضل
از  دیگــر از کاالهــا بیــان کــرد: یکــی 
مــواردی کــه در اســتیضاح وزیر کشــاورزی 
ــت  ــا اس ــن ممنوعیت ه ــود، همی ــرح ب مط
ــرار  ــر ق ــد مدنظ ــز بای ــه نی ــن نکت ــی ای ول
گیــرد کــه صــادرات در شــرایط عــدم نیــاز 

ــرد ــورت گی ــل ص داخ

عدم ریسک پذیری در جوجه ریزی مجدد به دلیل مشکل 0 منبع : مهر
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رئیــس اتحادیــه فروشــندگان 
گفــت:  ماهــی  و  پرنــده 
در  امــروز  مــرغ  قیمــت 
 1۴ بــه  خرده فروشــی ها 
ــید  ــان رس ــزار و 500 توم ه
ــه  ــبت ب ــش نس ــن افزای و ای
ــان  ــته 800 توم ــه گذش هفت

بــوده اســت. 
جهــاد  وزیــر  کــه  حالــی  در   
کشــاورزی و اتحادیه هــای صنفــی 
فــروش مــرغ بیــش از ۹800 تومــان 
خــاف  را  فروشــی ها  خــرده  در 
بــه  دســتور  و  می داننــد  قانــون 
ــن  ــا ای ــد ام ــع داده ان ــورد قاط برخ
و  روزانــه  صــورت  بــه  محصــول 

اســت. نوســان  ســاعتی در 
در دو هفتــه گذشــته مــرغ از 11 
ــان  ــزار توم ــا 15 ه ــان ت ــزار توم ه
هفتــه  پایــان  و  داشــت  افزایــش 
گذشــته دوبــاره بــه کانــال 13 هــزار 
تومــان رســید امــا امــروز مجــددا بــا 
ــه  ــود و ب ــراه ب ــت هم ــش قیم افزای

ــید. ــان رس ــزار و 500 توم 1۴ ه
فروشــندگان  اتحادیــه  مســئوالن 
مــرغ ایــن افزایــش را بــه خاطــر 
کاهــش تولیــد می داننــد کــه ناشــی 
از شــرایط اقتصــادی تولیدکننــدگان 
و عــدم ریســک پذیری در جوجــه 

ــت.  ــدد اس ــزی مج ری
ــرغ  ــد دارد م ــی قص ــت در حال دول
ــه  ــان نگ ــزار توم ــال 10 ه را در کان
ــده پیــش  ــرغ زن ــه قیمــت م دارد ک
هــم  کشــتارگاه  بــه  رســیدن  از 
از قیمــت مصــوب دولــت بســیار 
ــش  ــر کاه ــن ام ــت و ای ــتر اس بیش

را محــال می کنــد. قیمــت 
ایــن درحالــی اســت کــه انتظــار 

مــرغ  تزریــق  بــا  می رفــت 
منجمــد دولتــی بــه بــازار، شــرایط 
ــی  ــر محسوس ــرغ تغیی ــی م قیمت
ــاق  ــن اتف ــا ای ــد ام ــته باش داش
ــروز  ــم نخــورد و قیمــت آن ام رق

ــت. ــر اوج گرف ــار دیگ ب
رئیــس  یوســف خانی  مهــدی 
اتحادیــه فروشــندگان پرنــده و 
ماهــی ، در خصــوص افزایــش مجــدد 
ــرد:  ــار ک ــازار اظه ــرغ در ب قیمــت م
ــی ها  ــرده فروش ــرغ در خ ــت م قیم
افزایــش 800  بــا  دوبــاره  امــروز 
ــه  ــر هفت ــه اواخ ــبت ب ــی نس تومان
ــا قیمــت  ــوده و ب ــه رو ب گذشــته روب
1۴ هــزار و 500 تومــان بــه فــروش 
ــرغ  ــت م ــزود: قیم ــد. وی اف می رس
میــدان  در  تومــان،   ۹800 زنــده 
تومــان،  و 200  هــزار  بهمــن 12 
 13 کشــتارگاه  در  مــرغ  قیمــت 
هــزار و 200 تومــان و تحویــل درب 
ــزار و ۴00  ــی 13 ه ــای صنف واحده

ــت. ــان اس توم

0 منبع : ایلنا
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ادعای کذب کاهش تولید شیر توسط واردکنندگان شیرخشک               عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی:

ــر سرکوب قیمت ها در هیچ کشوری جواب نداده است ــا 50 درصــدی ورودی شــیر خب ــی از کاهــش 25 ت ــع لبن صنای
داده انــد  امــا مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی دامــداران گفــت: برخــی 
بــا مطــرح کــردن ایــن مســائل بــه دنبــال واردات شیرخشــک بــا ارز 

دولتــی و عرضــه آن بــا ارز آزاد هســتند.
ادعــای کــذب کاهــش تولیــد شــیر را برخــی واردکننــدگان 

می کننــد مطــرح  شیرخشــک 
علیرضــا عزیزاللهــی ادعــای کاهــش تولیــد شــیر خــام در کشــور را 
ــا  ــران، دامداری ه ــار ای ــز آم ــزارش مرک ــق گ ــزود: طب ــرد و اف رد ک
در ســال ۹5 حــدود چهــار میلیــون و 800 هــزار تــن و در ســال ۹6 
ــد. ضمــن  ــه 2/5 میلیــون تــن شــیر خــام تولیــد کرده ان نزدیــک ب
اینکــه از حــدود 10 میلیــون تــن شــیر خــام تولیــدی در کشــور، 
ــا  ــده و تقریب ــد ش ــی تولی ــای صنعت ــن در واحده ــون ت ــج میلی پن

ــی جــذب می شــود. ــام آن توســط کارخانجــات لبن تم
وی ادامــه داد: 80 درصــد شــیر خــام مــورد نیــاز کارخانجــات لبنــی 
کشــور از طریــق دامداری هــای صنعتــی و 20 درصــد از واحدهــای 
ــزان  ــن می ــا ای ــن می شــود. ب ــداری روســتایی و عشــایری تامی دام
ــک  ــل، ی ــاز داخ ــن نی ــر تامی ــور عاوه ب ــام در کش ــیر خ ــد ش تولی

ــارد دالر محصــوالت لبنــی صــادر می شــود. میلی
مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی دامــداران ایــران بــا بیــان اینکــه هیــچ 
ــدارد،  ــود ن ــل وج ــام در داخ ــیر خ ــش ش ــرای کاه ــتنداتی ب مس
تصریــح کــرد: اگــر تولیــد شــیر خــام کــم شــده بــود بایــد جمعیــت 
ــز  ــزارش مرک ــق گ ــه طب ــی ک ــت، در حال ــش می یاف ــز کاه گاو نی
آمــار ایــران هــر ســال نزدیــک بــه یــک میلیــون و 300 هــزار راس 
کشــتار دام ســنگین داریــم و امســال کشــتار غیرطبیعــی در ایــن 
ــش  ــای کاه ــزود: ادع ــت.عزیزاللهی اف ــده اس ــزارش نش ــه گ زمین

ــورت  ــک ص ــیر خش ــوز واردات ش ــذ مج ــرای اخ ــیر ب ــد ش تولی
ــی وارد  ــا ارز حمایت ــد شــیر خشــک را ب ــا می خواهن ــرد. آنه می گی

ــد. ــا قیمــت آزاد صــادر کنن ــی را ب و محصــول نهای
ــال  ــت: در س ــام گف ــیر خ ــرای ش ــا ب ــش تقاض ــاره افزای وی درب
ــن شــیر خــام تقاضــا  ــون ت ــی 5/6 میلی گذشــته، کارخانجــات لبن
ــن را  ــون ت ــت میلی ــه هش ــک ب ــای نزدی ــال تقاض ــتند و امس داش

مطــرح کرده انــد.
ــا  ــزود: امســال ب ــران اف ــداران ای ــزی دام ــه مرک ــل اتحادی مدیرعام
ــش  ــوالت افزای ــادرات محص ــرای ص ــزه ب ــرخ ارز، انگی ــرات ن تغیی
ــش صــادرات  ــال افزای ــه دنب ــی ب ــه و برخــی کارخانجــات لبن یافت

ــتند. ــود هس ــوالت خ محص
ــاره خریــد شــیر خــام توســط کارخانجــات شــیر  عزیــز اللهــی درب
خشــک نیــز گفــت: حــدود یــک ســال اســت کــه کارخانجــات شــیر 
ــال  ــد و امس ــذب می کنن ــل را ج ــد داخ ــام تولی ــیر خ ــک، ش خش

ــد. ــرای آن می پردازن ــتری ب ــت بیش قیم
وی بــا  اشــاره بــه اینکــه از ســال ۹3 تــا اوایــل 13۹7 هــر کیلوگــرم 
شــیر خــام 1۴۴0 تومــان در قیمــت پایــه ثابــت مانــده بــود، افــزود: 
ــت  ــر قیم ــام را زی ــیر خ ــدت، ش ــن م ــی در ای ــات لبن کارخانج
مصــوب و حــدود 1100 تــا 1200 تومــان و بــا مــدت پرداخــت ســه 
تــا چهــار ماهــه خریــداری می کردنــد کــه در پــی درخواســت های 
ــه  ــا توجــه ب ــرای افزایــش قیمــت شــیر خــام، ب مکــرر دامــداران ب
افزایــش هزینه هــای تولیــد در مــرداد مــاه امســال، کارگــروه 
تنظیــم بــازار قیمــت پایــه هــر کیلوگــرم از ایــن محصــول را 1570 
تومــان مصــوب کــرد و البتــه ایــن رقــم کمتــر از پیشــنهاد وزارت 

جهــاد کشــاورزی و اتحادیــه دامــداران مرکــزی ایــران بــود

عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی 
گفــت: عمدتــاً در مجلــس دهــم بــه ایــن نتیجــه 
ــی  ــر مقطع ــی تاثی ــای مالیات ــه معافیت ه ــیده اند ک رس
ســرکوب  روش  دهــد.  نمــی  را  الزم  نتیجــه  و  دارد 
ــت. ــداده اس ــواب ن ــا ج ــای دنی ــچ ج ــا در هی قیمت ه

ــس  ــی عضــو کمیســیون کشــاورزی مجل ــی ابراهیم عل
ــردم شــازند در حاشــیه  ــده م شــورای اســامی و نماین
اولیــن نمایشــگاه فارماکوپــه در جمــع خبرنــگاران 
ــرای  ــی ب ــذا حرف ــه غ ــر در زمین ــا اگ ــرد: م ــار ک اظه
گفتــن داشــته باشــیم می توانیــم اقتصــاد را پیــش 
ببریــم. بــا شــرایطی کــه کشــور مــا دارد و تحریم هــای 
ــر  ــت اگ ــیده اس ــش کش ــه چال ــاد را ب ــه اقتص ناعادالن
قــرار باشــد درســت مقاومــت کنیــم تــا در ایــن مبــارزه 
ــدی در  ــه توانمن ــن مرحل ــیم اولی ــرافراز باش ــر س نابراب

ــردم اســت. ــوت م ــن ق تامی
ــت دام و  ــرای صنع ــات انجــام شــده ب ــزود: اقدام وی اف
طیــور بســیار مثبــت بــوده و ضریــب اطمینــان در تامین 
پروتئیــن کشــور ایجــاد شــده اســت. شــرکت های 
ــد  ــاال تولی ــت ب ــا کیفی ــی را ب ــای دام ــی داروه داخل
کرده انــد و بــا ایــن کار اطمینــان تولیدکننــدگان را 

ــد. ــش داده ان افزای
ابراهیمــی در ادامــه تصریــح کــرد: چنــد ابهــام در زمینه 
ــخص  ــد مش ــه ۹8 بای ــور در بودج ــد کش ــزان درآم می
شــود کــه یکــی از ایــن مــوارد میــزان فــروش نفــت و 

دیگــری نحــوه تامیــن اعتبــارات اســت.
نماینــده مــردم شــازند در رابطــه بــا اقتصــاد آزاد اذعــان 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــس ب ــا در مجل ــاد م ــت: اعتق داش
اقتصــاد بایــد آزاد باشــد. اگــر تمــام ابــزارآالت قــوی را به 
ــا اطمینــان بگوییــم تخصیــص  کار ببریــم نمی توانیــم ب
ــرای  ــم ب ــن تصمی ــد نشســت. بهتری ــر خواه ــه ثم ارز ب

پیشــبرد اهــداف کشــور اقتصــاد آزاد اســت.
ــا نظــام  ــند ب ــی باش ــزود: اگــر قیمت هــا واقع وی اف
ــوان اقتصــاد را تامیــن کــرد. آزادســازی  ــه ای می ت تعرف
ــا کارت هــای  نرخ هــا جهــش قــوی نخواهــد داشــت و ب
اعتبــاری می تــوان مصرف کننــده را حمایــت کــرد. 
دخالــت در نظــام عرضــه و تقاضــا تاثیــر مقطعــی دارد و 

ــرد. ــرل ک ــازار را کنت ــوان ب نمی ت
عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی 
بــا اشــاره بــه نظــر مجلــس در زمینــه آزادســازی 
اقتصــاد گفــت: عمدتــاً در مجلــس دهــم بــه ایــن نتیجــه 
ــی  ــر مقطع ــی تاثی ــای مالیات ــه معافیت ه ــیده اند ک رس
ســرکوب  روش  نمی دهــد.  را  الزم  نتیجــه  و  دارد 
ــت. ــداده اس ــواب ن ــا ج ــای دنی ــچ ج ــا در هی قیمت ه
ابراهیمــی بــا اشــاره بــه اعــام وصــول اســتیضاح وزیــر 
جهــاد کشــاورزی اذعــان داشــت: مهنــدس حجتــی 10 
ــا  ــت دارد ت ــتیضاح فرص ــول اس ــام وص ــس از اع روز پ
ــا  ــی ب ــه توافقات ــم چ ــد ببینی ــد. بای ــاع کن ــود دف از خ

ــرد ــورت می گی ــن 10 روز ص ــس در ای مجل

   یوسفی : نمی توانند برای تولیدکننده قیمت تعیین کنند

به خاطر خوش آمد دل مسئوالن از جیب هزینه نمی کنیم
ــرغ گوشــتی  ــه م مدیرعامــل اتحادی
ــرار دادن  ــا تحــت فشــار ق ــت: ب گف
پیــش  کاری  هیــچ  تولیدکننــده 
ــرار  ــده ق ــت. تولیدکنن ــد رف نخواه
کنــد،  ســرمایه گذاری  نیســت 
ریســک بپذیــرد و زحمــت بکشــد و 

ــد ــم بده ــرر ه ــل ض در مقاب
مدیرعامــل  یوســفی  محمــد 
ــاره  ــا اش ــتی، ب ــرغ گوش ــه م اتحادی
بــرای  بــازار  تنظیــم  فشــار  بــه 
ســازمان  ایــن  شــرایط  قبــول 
توســط تولیدکننــدگان خاطرنشــان 
ــرار دادن  ــار ق ــت فش ــا تح ــرد: ب ک
پیــش  کاری  هیــچ  تولیدکننــده 
ــرار  ــده ق ــت. تولیدکنن ــد رف نخواه
کنــد،  ســرمایه گذاری  نیســت 
ریســک بپذیــرد و زحمــت بکشــد و 
در مقابــل ضــرر هــم بدهــد کــه در 
ــل  ــود را تعطی ــورت کار خ ــن ص ای
مــرغ  پــرورش  دوره  می کنــد. 
ــاه طــول نمی کشــد  بیشــتر از دو م
و تعطیلــی آن بــرای تولیدکننــده 
ــت. ــان دادن اس ــر از زی ــه صرفه ت ب

یوســفی اظهــار داشــت: نمی تواننــد 
بــرای تولیدکننــده تکلیــف و قیمــت 
ــی کــه  تعییــن کننــد! آن هــم زمان

ــش  ــیار افزای ــد بس ــای تولی هزینه ه
داشــته اســت. قیمــت تمــام شــده، 
فــروش و مصــرف کننــده مــرغ 
کامــا مشــخص اســت و بایــد تمــام 
ایــن مســائل در نظــر گرفتــه شــود.

ــرغ گوشــتی  ــه م مدیرعامــل اتحادی
تمــام  قیمــت  بــه  اشــاره  بــا 
ــرد:  ــح ک ــده تصری ــرغ زن ــده م ش
ــا  ــده ب قیمــت تمــام شــده مــرغ زن
ــش  ــرروز افزای ــه ه ــی ک هزینه های
تومــان   7500 حــدود  می یابــد 
ــد  ــه بای ــت ک ــان اس ــا 7700 توم ت
ــل  ــل و نق ــتارگاه و حم ــت کش قیم
ــه محاســبه کننــد و یــک  را جداگان
قیمــت کارشناســی شــده بــرای 
مــرغ در نظــر بگیرنــد. مرغــدار کــه 
قــرار نیســت بابــت خــوش آمــد دل 
ــد. مســئوالن از جیبــش هزینــه کن

ــاه  ــا ۴ م ــان داشــت: ت یوســفی اذع
ــه  ــک روزه ب ــه ی ــل قیمــت جوج قب

500 تومــان رســیده بــود در حالــی 
ــت  ــن قیم ــر ای ــال حاض ــه در ح ک
2هــزار و 500 تومــان اســت امــا 
تولیدکننــدگان جوجــه یــک روزه 
بــاال  هزینه هــای  خاطــر  بــه 
ــی  ــرخ کارشناس ــتند. ن ــی نیس راض
ــود  ــخص ش ــد مش ــوالت بای محص
ــرر  ــن متض ــدام از طرفی ــا هیچک ت
نشــوند. بــه غیــر از جوجــه یــک روزه 
حمــل و نقــل و قیمــت جهانــی 
ــت  ــر قیم ــم ب ــی ه ــای دام نهاده ه

ــت. ــر اس ــرغ موث ــده م ــام ش تم
ــرغ گوشــتی  ــه م مدیرعامــل اتحادی
بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه هیــچ 
نظارتــی بــر قیمت گــذاری مــرغ 
نمی شــود،  فروشــی ها  خــرده  در 
شــهر  ســطح  در  کــرد:  عنــوان 
ــرغ 10  ــه م ــک منطق ــران در ی ته
هــزار تومــان و در منطقــه دیگــر 12 
ــد  ــروش می رس ــه ف ــان ب ــزار توم ه
ــود.  ــر آن نمی ش ــی ب ــچ نظارت و هی
قیمــت تمــام شــده مــا بــرای همــه 
ــش از  ــت و بی ــرخ اس ــک ن ــا ی ج
7500 تومــان نیســت امــا در نقــاط 
مختلــف شــهر ایــن قیمــت 2 هــزار 

ــاف دارد ــان اخت توم

وعده جهادکشاورزی: 
کاهش نوبت جوجه ریزی با کاهش وزن پرورش

بخشــی از وزن مــرغ بــه عنــوان 
ــی  ــز م ــی آن دور ری ــت و چرب پوس
شــود و بــرای همیــن دور ریــز هــم 
همــان قیمــت اولیــه مــرغ پرداخــت 
مــی شــود از ایــن رو بــرای کاهــش 
جهــاد  وزارت  پرداختــی  قیمــت 
ــام  ــازه را انج ــی ت ــاورزی اقدام کش
ــی،  ــی رضای ــه مرتض ــت ک داده اس
معــاون وزیــر جهادکشــاورزی در 

ــرورش  ــر پ ــا اعــام خب ــاره ب ــن ب ای
مــرغ ســایز گفتــه اســت: یــک مــرغ 
درشــت بــا وزن 2 کیلــو و ۴00 گرم 
بیــش از نیــم کیلوگــرم دور ریــز 
دارد کــه بــه ضــرر اقتصــاد خانــواده 
ــی  ــرغ های ــه م ــی ک ــت در حال اس
ــرم و  ــدود 1500 کیلوگ ــا وزن ح ب
کمتــر، لذیذتــر و خــوش پخــت تــر 
هســتند و دور ریــز کمتــری دارنــد.

ــت  ــر صنع ــرد: اگ ــار ک ــی اظه رضای
ــا  ــرغ ب ــرورش م ــور، پ ــور کش طی
الشــه بــاالی 2 کیلــو و 300 تــا 
۴00 گــرم را بــه وزن اســتاندارد 
ــرم برســاند  ــا 1600 کیلوگ 1500 ت
از نظــر تولیــد یــک میلیــون و 200 
هــزار تــن بــه ارزش بیــش از 2 
هــزار و 500 میلیــارد تومــان صرفــه 
جویــی مــی شــود. از نظــر مصــرف 
ــزار  ــه 2 ه ــک ب ــز نزدی ــده نی کنن
و 800 میلیــارد تومــان دور ریــز 

ــرورش  ــد. پ ــی یاب ــش م ــرغ کاه م
مــرغ گوشــتی بــا ســایز اســتاندارد، 
راندمــان غــذا را افزایــش مــی دهــد 
ــاه اول  ــک م ــه در ی ــوری ک ــه ط ب
پــرورش مــرغ گوشــتی، یــک کیلــو 
و ۴00 گــرم و بــرای یــک کیلــو 
گــرم دوم بیــش از ســه کیلــو گــرم 

ــود. ــی ش ــرف م دان مص
وی دربــاره سیاســت هــای تشــویقی 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای تولید 
مــرغ ســایز بــا وزن اســتاندارد گفت: 
ــه  ــادرت ب ــه مب ــی ک تولیدکنندگان
کاهــش ســن پــرورش مرغ گوشــتی 
کننــد، مــا بــه ازای هــر روز کاهــش 
ــت  ــج روز نوب ــرورش، پن ــن پ در س
جوجــه گیــری را کمتــر مــی کنیــم. 
الگــو ســازی و محدودیــت هــای 
ــا را مجبــور مــی کنــد  اقتصــادی م
ــد و  ــره وری در تولی ــمت به ــه س ب

ــم ــت کنی مصــرف حرک
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ــعه  ــت از توس ــدوق حمای ــی صن ــرکت مادرتخصص ــل ش مدیرعام
ســرمایه گذاری در بخــش کشــاورزی بــا اشــاره بــه ایجــاد ســاختار 
ــای  ــرای واردات مســتقیم نهاده ه ــای کشــاورزی ب ــی صندوق ه مل
ــن ســاختار صندوق هــا نهاده هــای  ــا ایجــاد ای کشــاورزی گفــت: ب

ــد. ــاز را مســتقیما وارد می کنن ــورد نی م
ــی  ــرکت مادرتخصص ــل ش ــی مدیرعام ــوی اردکان ــم رض عبدالکری
صنــدوق حمایــت از توســعه ســرمایه گذاری در بخــش کشــاورزی 
اعــام کــرد: صندوق هــای ســرمایه گذاری کشــاورزی  امــروز 
بــزودی قــرار اســت ســاختار ملــی ایجــاد کننــد تــا از ایــن طریــق 
نهاده هــای مــورد نیــاز بخــش کشــاورزی را خودشــان وارد کننــد. 
صندوق هــای کشــاورزی در حــال حاضــر کار مشــارکت در تولیــد، 
ــازار محصــوالت کشــاورزی را انجــام  تامیــن نهــاده و حضــور در ب
ــع  ــا را از مناب ــا نهاده ه ــن صندوق ه ــت ای ــرار اس ــد و ق می دهن

ــازار تامیــن کننــد. اصلــی و نــه از ب
بــه گفتــه رضــوی ســاختار ملــی و اســتانی تامیــن نهاده هــا 
راه انــدازی می شــود و بــه همیــن منظــور شــرکت بازرگانــی ثبــت 
ــد. ــام ده ــا انج ــا را راس ــن نهاده ه ــا کار واردات و تامی ــود ت می ش
نهاده هــای کشــاورزی بخــش زیــادی از هزینه هــای بخــش را 
شــامل می شــود، در برخــی مــوارد 70 درصــد قیمــت تمــام شــده 
ــن  ــر ای ــت و اگ ــا اس ــه نهاده ه ــته ب ــاورزی وابس ــوالت کش محص
ــام  ــت تم ــود، روی قیم ــن ش ــب تامی ــت مناس ــه قیم ــا ب نهاده ه
ــاورزی  ــای کش ــاش صندوق ه ــت. ت ــد گذاش ــر خواه ــده تاثی ش
ایــن اســت تــا نهاده هــا از قبیــل: بــذر، ســم، کــود و خــوراک دام 

ــری دســت ســهامدارانش برســد. ــا قیمــت ارزان ت ب
ــعه  ــت از توس ــدوق حمای ــی صن ــرکت مادرتخصص ــل ش مدیرعام
صنــدوق   120 گفــت:  کشــاورزی  بخــش  در  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری در کشــور بــا 1600 میلیــارد تومــان ســرمایه وجــود 
دارد کــه شــامل 58 صنــدوق شهرســتانی، 18 صنــدوق محصولــی 
ــان  ــاورزی زن ــای کش ــعه فعالیت ه ــت از توس ــدوق حمای و 1۹ صن

روســتایی و عشــایری اســت.
ــردم و  ــع م ــع مناب ــا تجمی ــا ب ــن صندوق ه ــوی ای ــه رض ــه گفت ب
ــهامداران  ــار س ــاده و ارزان در اختی ــان، س ــهیات آس ــت، تس دول
ــت  ــد اس ــدود ۴ درص ــا ح ــن صندوق ه ــهیات ای ــذارد. تس می گ

ــود. ــذار می ش ــهامدارانش واگ ــه س ــه ب ک
آن طــور کــه رضــوی می گویــد، ایــن صندوق هــا از ابتــدای 
تومــان  میلیــارد   ۹500 تاکنــون   83 ســال  از  تاسیس شــان 
ــان آن در  ــارد توم ــه 1300 میلی ــت ک ــه داده اس ــهیات ارائ تس

ــت. ــال ۹7 اس س
ــه  ــا در هم ــن صندوق ه ــهیات ای ــه تس ــان اینک ــا بی ــوی ب رض
ــرد، گفــت:  ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــای کشــاورزی م زیربخش ه

ــد  ــا مانن ــن نهاده ه ــرای تامی ــده تســهیات ب عم
ــت. ــی اس ــای دام ــم و نهاده ه ــود، س ــذر، ک ب

ــک  ــی ی ــا ط ــن نهاده ه ــت تامی ــرار اس ــت: ق وی گف
ــع  ســاختار ســازی توســط صندوق هــا مســتقیم از مناب

اصلــی وارد و تامیــن شــود.
ــت از  ــدوق حمای ــی صن ــرکت مادرتخصص ــل ش مدیرعام

توســعه ســرمایه گذاری در بخــش کشــاورزی بــا بیــان 
ــارکت  ــا مش ــه ب ــت ک ــی اس ــا مردم ــاد کام ــن نه ــه ای اینک

مــردم شــکل گرفتــه اســت، گفــت: همــه امــورات ایــن 
ســال های  در  و  می شــود  اداره  مــردم  توســط  صندوق هــا 
ــه  ــرار گرفت ــردم ق ــت و م ــدید دول ــال ش ــورد اقب ــته م گذش
ــرار  ــعه ق ــه ششــم توس ــه براســاس برنام ــه طــوری ک اســت. ب
ــاورزی  ــش کش ــاز بخ ــورد نی ــع م ــد از مناب ــت درص ــت هف اس

توســط صندوق هــا تامیــن شــود.
هــزار   ۹ ســرمایه  کــه  صورتــی  در  کــرد:  اضافــه  رضــوی 
ــرای  ــون برنامــه ششــم توســعه ب ــی براســاس قان ــارد تومان میلی
صندوق هــا محقــق شــود، کفایــت ســرمایه بــه 20 درصــد 
ــوان نیاز هــای بخــش  ــن صــورت می ت خواهــد رســید کــه در ای

ــرد. ــن ک ــل تامی را کام
ــدوق  ــن صن ــت: ای ــش گف ــری از صحبت های ــش دیگ وی در بخ
بــرای طــرح ملــی آبیــاری تحــت فشــار هــم تســهیات در اختیــار 
مــردم می گــذارد کــه تاکنــون ۴۴00 میلیــارد تومــان بــرای 
ــامانه  ــه س ــاورزی ب ــای کش ــار از زمین ه ــزار هکت ــز 800 ه تجهی

ــت. ــده اس ــهیات داده ش ــن تس نوی
ــعه  ــت از توس ــدوق حمای ــی صن ــرکت مادرتخصص ــل ش مدیرعام
ــرای  ــه ب ــاری ک ــت: اعتب ســرمایه گذاری در بخــش کشــاورزی گف
صندوق هــای کشــاورزی در بودجــه امســال پیش بینــی شــده 35 
ــاورزی  ــاد کش ــه وزارت جه ــی ک ــت، در حال ــان اس ــارد توم میلی
رقــم ۴00 میلیــارد تومــان را پیشــنهاد کــرده بــود؛ رایزنــی بــرای 

ــه داد. ــار ادام افزایــش اعتب
ــش  ــت بخ ــورد حمای ــا م ــه صندوق ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوی ب رض
ــورای  ــا ش ــرده ت ــب ک ــس تصوی ــت: مجل ــت، گف ــم اس ــی ه دولت
ــا  ــا صندوق ه ــع خــود را ب ــزی اســتان ها 5 درصــد از مناب برنامه ری
بدهنــد کــه ســال گذشــته از ایــن محــل 160 میلیــارد تومــان بــه 

ــد. ــا داده ش صندوق ه
ــد در بخــش کشــاورزی  ــره تولی ــدازی زنجی ــن از راه ان وی همچنی
توســط صندوق هــا اشــاره کــرد و گفــت: راه انــدازی زنجیــره تولیــد 
ــت،  ــا اس ــه آن ه ــردوس از جمل ــار در ف ــتان و ان ــو در خوزس میگ
ــه  ــز ب ــا تمرک ــد ب ــاش می کنن ــا ت ــن صندوق ه ــه ای ــن اینک ضم

قبــل، حیــن و بعــد از تولیــد از کشــاورزان حمایــت کننــد

صندوق های کشاورزی برای 
واردات نهاده ها ساختار ملی 

پیدا می کنند

0منبع: خبرگزاری دانشجو
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کنتــرل قیمــت مــرغ نیازمنــد هماهنگــی و مدیریــت 
ــد، مصــرف و پیش بینــی و نیازســنجی  ــان چرخــه تولی می
به موقــع بــازار در فصــول گوناگــون ســال اســت کــه 
ایــن چرخــه در اســتان بــه طــور صحیــح و مطلــوب 
ــدی،  ــای تولی ــان واحده ــی می ــه و ناهماهنگ شــکل نگرفت
همچنیــن  و  بــازار  تنظیــم  و  نظارتــی  دســتگاه های 
فرهنــگ مصــرف در میــان مــردم موجــب گرانــی تکــراری 
ــر در  ــه اگ ــود ک ــال می ش ــر س ــی ه ــول در ط ــن محص ای
ایــن میــان، شــیوع بیمــاری فصلــی و گرانــی مــواد اولیــه و 
جوجــه یکــروزه را بــه ایــن چرخــه اضافــه کنیــم، افزایــش 
بــی ســابقه و مهارنشــدنی قیمــت در بــازار دور از انتظــار و 

ــت! ــب نیس ــب و غری ــم عجی ــی ه خیل
ــای  ــی از قطب ه ــدران یک ــتان مازن ــاغ، اس ــزارش ب ــه گ ب
ــا داران  مهــم تولیــد گوشــت مــرغ در کشــور اســت کــه ب
ــاالنه  ــدی، س ــد تولی ــزار و 200 واح ــش از دو ه ــودن بی ب
ــی از  ــل توجه ــرغ، بخــش قاب ــن م ــزار ت ــا ه ــد ده ه باتولی
نیازهــای کشــور را تأمیــن می کنــد، امــا طــی چنــد ســال 
گذشــته و به ویــژه طــی ســال جاری، مرغــداران ایــن 
ــکات  ــدند و مش ــه ش ــختی مواج ــران س ــا بح ــتان ب اس
ــه  ــت را ب ــن صنع ــدگان، ای ــش روی تولیدکنن ــدد پی متع

ــت. ــانده اس ــتگی کش ــه ورشکس ورط

خالــی  ســفره های  و  گرانــی  ورشکســتگی، 
حکایــت ایــن روزهــای صنعــت مــرغ

البتــه در ایــن میــان لــزوم آگاهــی دقیــق از میــزان دقیــق 
تولیــد و همچنیــن ضــرورت برنامه ریــزی و مدیریــت 
جامــع و کارشناســانه جهــت میــزان تولیــد بــر مبنــای نیــاز 
بــازار از جملــه امــور مغفولــی اســت کــه در ایــن صنعــت، 
جــای آن خالــی احســاس می شــود و خــأ در ایــن بخــش 
موجــب شــد تــا تعــادل میــان عرضــه و تقاضــا دچــار خلــل 
شــود و ایــن امــر باعــث رشــد بــی ســابقه قیمــت مــرغ در 
ــان شــود؛ و  ــزار توم ــرز 1۴ ه ــه م کشــور و رســیدن آن ب
ــه مشــکات صنعــت  ــن اســت ک ــی ای حــال پرســش اصل
مرغــداری چــرا حــل نمی شــوند تــا قیمت هــا در وضعیــت 

ثبــات قــرار گیــرد؟!
از ســویی دیگــر، رســیدن قیمــت مــرغ بــه کانــال 13 هــزار 
ــی، در طــی چهــار دهــه پــس از انقــاب در کشــور،  تومان
ــر روز در حــال  ــرغ ه ــازار م ــون ب ــوده و اکن ــی ســابقه ب ب
ثبــت رکــورد تــازه ای از گرانــی اســت کــه بــا رســیدن مــرغ 
بــه ایــن قیمــت نامتعــارف و بهتــر اســت بگوییــم رســیدن 
ــی«، ســفره خانوارهــای آســیب پذیر  ــرا گران ــه ســطح »ف ب

ــت. ــده اس ــته ش ــر از گذش ــد خالی ت ــه به ج جامع

ــی در  ــرغ ۸9۰۰ تومان ــت م ــن گوش ــع 9۰ ت توزی
ــتان ــازار اس ب

مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی مازنــدران 
مطــرح کــرد: بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت مــرغ از تاریخ 1۹ 
آذرمــاه امســال نزدیــک بــه ۹0 تــن گوشــت مــرغ منجمــد 
ــگاه های  ــق فروش ــان از طری ــزار و ۹00 توم ــت 8 ه ــا قیم ب

زنجیــره ای و عرضــه مــرغ در اســتان توزیــع شــد.

ــان  ــرغ از زب ــت م ــی قیم ــل گران ــی عوام بررس
ــدران ــازار مازن ــم ب ــر تنظی مدی

ایــن مســئول در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مــا در 
خصــوص علــل افزایــش بــی ســابقه قیمــت مــرغ در بــازار 
تصریــح کــرد: یکــی از مشــکات اصلــی در افزایــش قیمــت 

مــرغ، برهــم خــوردن تعــادل میــان عرضــه و تقاضــا اســت 
کــه در اثــر افزایــش اقبــال عمومــی و رغبــت خریــداران بــه 
دالیــل گوناگــون نســبت بــه خریــد مــرغ در میــان ســایر 

ــت. ــده اس ــادث ش ــا ح گزینه ه
ــی مــرغ  ــژاد افــزود: عوامــل گوناگونــی موجــب گران حاتم ن
ــش  ــل افزای ــن عوام ــی از ای ــه یک ــازار شــده اســت ک در ب
چنــد برابــری قیمــت جوجــه یکــروزه در آبان مــاه نســبت 
بــه مهرمــاه بــوده اســت کــه موجــب افزایــش قیمــت تمــام 

شــده ایــن محصــول شــده اســت.
ــت  ــت گوش ــش قیم ــر افزای ــل دیگ ــرد: دلی ــه ک وی اضاف
قرمــز و ماهــی در بــازار اســت کــه موجــب شــده خریــداران 
بــه ســمت خریــد گوشــت مــرغ هدایــت شــوند کــه موجب 
افزایــش تقاضــا در ایــن بــازار و برهــم خــوردن تعــادل بــا 

عرضــه شــود.
کشــاورزی  ســازمان جهــاد  بازرگانــی  توســعه  مدیــر 
مازنــدران متذکــر شــد: پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه بــا 
ــم  ــع گوشــت تنظی ــز توزی ــد و نی ــش تولی ــه افزای توجــه ب
ــازاری، قیمت هــا طــی هفته هــای آینــده شکســته شــود  ب

ــیم. ــازار باش ــرغ در ب ــت م ــش قیم ــاهد کاه و ش

ارسال ۱۰ درصد از تولیدات مازندران به تهران
ــن  ــا در ای ــگار م ــه ســوال خبرن ــن مســئول در پاســخ ب ای
ــای  ــدات مرغداری ه ــه ارســال بخشــی از تولی خصــوص ک
ــه و  ــان عرض ــه می ــدید فاصل ــا تش ــران ب ــه ته ــتان ب اس
ــوده  ــذار ب ــول اثرگ ــن محص ــی ای ــدید گران ــا در تش تقاض
اســت؛ گفــت: ارســال گوشــت مــرغ مازنــدران بــه تهــران از 
ســال های قبــل متــداول بــوده اســت و تمامــی اســتان های 
تولیــد کننــده کشــور موظفنــد بخشــی از تولیــدات خــود 
را جهــت تأمیــن نیــاز تهــران بــه پایتخــت ارســال کننــد.

حاتم نــژاد در خصــوص میــزان ارســال گوشــت از مازنــدران 
بــه تهــران پاســخ داد: تقریبــا 10 درصــد از تولیــدات 
اســتان، نزدیــک بــه روزانــه 20 تــا 25 کامیــون بــه تهــران 

ــود. ــال می ش ارس

ــا 6۵۰۰  ــرغ در مرغداری ه ــده م ــام ش ــه تم هزین
ــت ــان اس توم

وی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مــا در خصــوص اینکــه 
ــر  ــد ه ــده تولی ــام ش ــی تم ــه واقع ــط هزین ــور متوس به ط
ــت؛ بیــان  ــزان اس ــه می ــا چ ــو مــرغ در مرغداری ه کیل
کــرد: هزینــه تولیــد هــر کیلــو مــرغ بــر اســاس برآوردهــای 
جهــاد کشــاورزی، 6 هــزار و 200 الــی 6 هــزار و 500 
تومــان اســت کــه مــا هــم قیمــت فعلــی مــرغ در بــازار را 

ــم. قبــول نداری
کشــاورزی  ســازمان جهــاد  بازرگانــی  توســعه  مدیــر 
مازنــدران قیمــت واقعــی هــر کیلــو مــرغ را زیــر 10 هــزار 
تومــان اعــام کــرد و افــزود: متأســفانه عــدم تعــادل میــان 
عرضــه و تقاضــا موجــب افزایــش قیمــت مــرغ و رســیدن 

ــان شــده اســت. ــزار توم ــال 13 ه قیمــت در کان

ــان چرخــه ای  ــرغ ســرگردان می ــرل قیمــت م کنت
ــام نافرج

بــا توجــه بــه اظهــارات ایــن مســئول تنظیــم بــازار اســتان 
و اقدامــات صــورت گرفتــه، بــر می آیــد کــه کنتــرل 
قیمــت مــرغ نیازمنــد هماهنگــی و مدیریــت میــان چرخــه 
به موقــع  نیازســنجی  و  پیش بینــی  و  مصــرف  تولیــد، 
ــن چرخــه  ــه ای ــازار در فصــول گوناگــون ســال اســت ک ب

ــه و  ــوب شــکل نگرفت ــح و مطل ــه طــور صحی در اســتان ب
ناهماهنگــی میــان واحدهــای تولیــدی، دســتگاه های 
ــازار و همچنیــن فرهنــگ مصــرف در  ــی و تنظیــم ب نظارت
ــول در  ــن محص ــراری ای ــی تک ــب گران ــردم موج ــان م می
طــی هــر ســال می شــود کــه اگــر در ایــن میــان، شــیوع 
ــروزه  ــه یک ــه و جوج ــواد اولی ــی م ــی و گران ــاری فصل بیم
ــابقه و  ــی س ــش ب ــم، افزای ــه کنی ــن چرخــه اضاف ــه ای را ب
ــی هــم  ــازار دور از انتظــار و خیل مهارنشــدنی قیمــت در ب

ــت! ــب نیس ــب و غری عجی

ــد  ــا چن ــرغ در مرغداری ه ــده م ــام ش ــت تم قیم
اســت؟

در  مــرغ  تولیدکننــدگان  از  یکــی  ابراهیمــی  محمــود 
مازنــدران در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار مــا گفــت: قیمــت 
واقعــی تمــام شــده مــرغ در مرغداری هــا، 8 هــزار و 500 
تومــان اســت امــا به دلیــل کمبــود مــرغ و کاهــش عرضــه 
در برابــر تقاضــای موجــود، قیمــت فعلــی بــه ایــن ســطح 

رســیده اســت.
ــن مــاه قبــل ایــن هشــدار را داده   ــا از چندی ــزود: م وی اف
بودیــم و افزایــش قیمــت مــرغ را پیش بینــی کــرده بودیــم 
ــه  ــوک ب ــل ش ــن ماحص ــال ای ــد و ح ــی نش ــا توجه ام

ــداری اســت. ــت مرغ صنع

افزایش قیمت جوجه یکروزه در بازار
عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه مرغــداران گوشــتی مازندران 
اظهــار کــرد: قیمــت جوجــه یکــروزه تــا حــد بــی ســابقه ای 
ــه  ــیده اســت ک ــان رس ــزار توم ــه 3 ه ــه و ب ــش یافت افزای
در قیمــت تمــام شــده محصــول مســتقیما اثرگــذار اســت.

هجمه سنگین مشکالت روی دوش مرغداران
ــکات روی دوش  ــه مش ــه هجم ــان اینک ــا بی ــی ب ابراهیم
مرغــداران کــه از ماه هــای قبــل آغــاز شــده بــه ســنگینی 
غیرقابــل تحملــی، مبــدل شــده اســت، تصریح کــرد: برخی 
ــد، واکســن  ــات داده ان ــا 100 درصــد تلف ــای م مرغداری ه
نیســت، هزینــه درمــان و دارو افزایــش قابــل تأملــی داشــته 
اســت، جوجــه یکــروزه بــاال رفتــه اســت، نهاده هــای دامــی 
گــران شــده اســت و همــه و همــه موجــب شــده اســت تــا 
مرغــدار مــا تــوان و جــرأت جوجه ریــزی نداشــته باشــد و 
ــب از  ــات مرت ــن محصــول و تبع ــد ای شــاهد کاهــش تولی

ایــن ماجــرا هســتیم.
بــه گفتــه وی، نزدیــک بــه ۹5 درصــد مــواد اولیــه و 
کاالهــای مــورد نیــاز ایــن صنعــت وابســتگی خارجــی دارد 
ــش  ــر افزای ــال جاری در اث ــی س ــام ط ــن اق ــی ای و تمام
ــته  ــری داش ــش 1,5 براب ــم، افزای ــانات ارزی و تحری نوس
اســت کــه در کنــار ســایر عوامــل نظیــر شــیوع بیمــاری، 
ــد  ــش تولی ــی و کاه ــب گران ــوخت و دام؛ موج ــه س هزین

ــرغ شــده اســت. م
وقتــی تمــام ایــن گفته هــا را کنــار هــم می گذرایــم 
ــن  ــه ای ــم ب ــم می چینی ــار ه ــل را کن ــه عوام ــه دان و دان
نتیجــه می رســیم کــه بی توجهــی و ســوءمدیریت در 
مرتفع ســازی مشــکات مرغــداران، موجــب شــد تــا 
چالش هــای ایــن صنعــت، روی هــم تل انبــار شــود و 
ــش  ــار زدن ــه کن ــل شــود ک ــه کوهــی از مشــکات تبدی ب
در شــرایط فعلــی ناممکــن شــود و ماحصــل ایــن اهمــال 
ــه  ــظ شــود ک ــم کاری، دودی غلی ــوان گفــت ک و شــای بت

چشــم خریــداران را می ســوزاند
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سایه ورشکستگی روی بام مرغداری ها
ایران دومین تولیدکننده شترمرغ 0 منبع: بالغ مازندران 

در دنیاست

ــای  ــد از آفریق ــران بع ــت: ای ــاورزی گف ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
ــاالنه  ــت و س ــا اس ــترمرغ در دنی ــده ش ــن تولیدکنن ــی دومی جنوب

ــد. ــد می کن ــترمرغ تولی ــت ش ــن گوش ــزار ت ــه ه س
مرتضــی رضایــی معــاون امــور دام، طیــور، آبزیــان و زنبــور عســل 
ــع  ــه شــترمرغ در جم ــد از مزرع ــاد کشــاورزی در بازدی وزارت جه
خبرنــگاران اظهــار کــرد: طبــق آخریــن آمــار ســال گذشــته بالــغ 
ــده  ــد ش ــد در کشــور تولی ــترمرغ مول ــه ش ــزار قطع ــا 7 ه ــر 6 ت ب
کــه ایــن تعــداد مولــد 100 تــا 110 هــزار قطعــه شــترمرغ پــروار 
تولیــد می کننــد و حــدود ســه هــزار تــن گوشــت قرمــز بــه بــازار 

ــود. ــه می ش عرض
ــت های  ــن گوش ــزو باکیفیت تری ــترمرغ ج ــت ش ــزود: گوش وی اف
ــه  قرمــز محســوب می شــود و قابلیــت هضــم راحت تــری نســبت ب
گوشــت مــرغ و گوســفند دارد. همچنیــن ایــن گوشــت میــزان آهــن 

بــاال و چربــی کمتــری دارد.
رضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه گوشــت تولیــد شــده بــه صــورت مطلق 
ــرف  ــود مص ــا وج ــت: ب ــان داش ــود، اذع ــرف می ش ــور مص در کش
کامــل گوشــت در کشــور هنــو مــردم کامــًا بــه مصــرف آن واقــف 
نیســتند و عمومیــت نــدارد امــا بــا وجــود نوســاناتی که در دو ســال 
اخیــر در تولیــد گوشــت و کمبــود گوشــت قرمــز وجود دارد گوشــت 
ــد جایگزیــن مناســبی در ایــن زمینــه باشــد کــه  شــترمرغ می توان
ــذا  ــم دارد ل ــری ه ــت کمت ــفندی قیم ــت گوس ــه گوش ــبت ب نس
رســانه ها بایــد بــر روی ایــن موضــوع بیشــتر کار کننــد تــا مــردم 

در ایــن زمینــه آگاه شــوند.
معــاون امــور دام وزارت جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه 
ــوع  ــترمرغ ممن ــرورش ش ــور پ ــمالی کش ــتان های ش ــه در اس ک
اســت، گفــت: بــه غیــر از ســه اســتان شــمالی کشــور کــه بــه دلیــل 
مســائل بهداشــتی اجــازه کار داده نمی شــود، تمــام مناطــق کشــور 
ــتغال  ــترمرغ آزاد هســتند و تســهیات اش ــرورش ش ــد و پ در تولی

ــان می شــود. ــام متقاضی ــال تم ــامل ح ــتایی ش روس
رضایــی تاکیــد کــرد: ســاالنه حداقــل 10 تــا 15 هــزار تختــه چــرم 
شــترمرغ صــادر می شــود و بزرگتریــن مزیــت شــترمرغ ایــن اســت 
ــه  ــد ک ــد می کن ــز تولی ــت قرم ــودن گوش ــده ب ــم پرن ــه علی رغ ک
ســودآوری باالیــی دارد. گوســفند در ســال دو بــره تولیــد می کنــد 

ــا ۴5 جوجــه تولیــد می کنــد. ــد ت امــا هــر شــترمرغ مول
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی عنــوان کــرد: ایــران پــس از 
ــی دومیــن تولیدکننــده شــترمرغ در دنیــا اســت و  آفریقــای جنوب

ــد. ــد می کن ــترمرغ تولی ــت ش ــن گوش ــزار ت ــه ه ــاالنه س س
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خودکفایــی در تولیــد محصــوالت اســتراتژیک کشــاورزی یکــی از 
موضوعاتــی اســت کــه بــه امنیــت اقتصــادی کشــور گــره خــورده 
اســت. اهمیــت ایــن موضــوع در شــرایط جنــگ نظامــی یــا جنــگ 
ــی  ــری به خوب ــی دیگ ــر زمان ــش از ه ــا( بی ــادی )تحریم ه اقتص

ــود.  ــاس می ش احس
ــد بســیاری  ــه در تولی ــران اگرچ ــن محصــوالت کشــاورزی، ای بی
ــی رســیده،  ــه خودکفای ــه گنــدم ب ــی ازجمل از محصــوالت مصرف
ــه ســویا و جــو کــه از  ــی همچــون ذرت، کنجال ــا در محصوالت ام
ــتند،  ــور هس ــور کش ــی دام و طی ــای مصرف ــن خوراک ه مهم تری
هنــوز بخــش قابل توجهــی از نیــاز داخلــی از طریــق واردات 
تامیــن می شــود، به طــوری کــه در ســال ۹6 حــدود ۴0 درصــد 
ــویا و 86  ــه س ــد از کنجال ــور، ۹0 درص ــی دام کش ــو مصرف از ج
ــن  ــق واردات تامی ــور از طری ــی دام و طی ــد از ذرت مصرف درص

شــده اســت. 
ــد ارزش  ــان می دهن ــز نش ــران نی ــرک ای ــاری گم ــای آم داده ه
واردات ایــن ســه محصــول در ســال جــاری بــه حــدود 26 هــزار 
میلیــارد تومــان خواهــد رســید کــه ایــن میــزان معــادل 60 درصد 

حجــم بودجــه عمرانــی کشــور اســت. 
ــا »فرهیختــگان«  مشــاور وزیــر جهــاد کشــاورزی در گفت وگــو ب
می گویــد بیــش از 70 درصــد از ذرت و کنجالــه ســویای مصرفــی 
ــزی  ــرای آن برنامه ری ــت و ب ــد اس ــل تولی ــل قاب ــور در داخ کش
ــه  ــدگان هم ــه واردکنن ــیم ک ــد می ترس ــا می گوی ــد، ام کرده ان
ــز  ــری نی ــای خب ــی گزارش ه ــد. برخ ــه کنن ــته هایمان را پنب رش
ــر  ــار دو نف ــول در انحص ــه محص ــن س ــد واردات ای ــا کرده ان ادع
ــال های  ــد در س ــان می ده ــز نش ــاری نی ــی های آم ــت. بررس اس
ــی  ــر یعن ــی دام، در دو محصــول دیگ ــز جــوی مصرف ــر به ج اخی
ــه،  ــش نیافت ــد افزای ــزان تولی ــا می ــویا نه تنه ــه س ذرت و کنجال

ــته اند.  ــز داش ــی نی ــدی نزول ــه رون بلک
ــش  ــی و کاه ــد داخل ــش تولی ــز افزای ــت نی ــدف دول ــه ه اگرچ
ــات  ــت مطالب ــل در پرداخ ــا تعل ــت، ام ــارج اس ــه خ ــتگی ب وابس
ــت  ــه قیم ــن منصفان ــدم تعیی ــواردی همچــون ع کشــاورزان و م
خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی و همچنیــن »مزخــرف« 
عیســی  همچــون  افــرادی  ســوی  از  خودکفایــی  خوانــدن 
کانتــری مشــاور ســابق وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس فعلــی 
محیط زیســت نشــان می دهــد دولــت نیــز چنــدان اراده ای بــرای 

ــدارد. ــی ن ــل خودکفای ــت در ری حرک

واردات ۲۶ هزار میلیاردی 
خوراک دام و طیور کشور
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ــا  ــما ب ــت: ش ــور گف ــی پ ــا رفیع ــر علیرض دکت
تولیــد ســالم  خــود بــه کمــک امنیــت غذایــی و 

ــد. ــده ای ــم دامپزشــکی آم عل
وی عنــوان داشــت: خــط مقــدم امنیــت غذایــی، 
تولیــد انــواع خــوراک دام و مــوارد مشــابه اســت 
ــر از دام  ــم ت ــا مه ــرای م ــالم ب ــوراک س ــذا خ ل
ســالم اســت چــرا کــه خــوراک ســالم، دام ســالم 

را هــم بــه ارمغــان مــی آورد. 
رفیعــی پــور افــزود: با خــوراک ســالم وبهداشــتی 
مــی تــوان بــه کاهــش بیمــاری هــا کمــک کــرد 
و لــذا کنتــرل و پیــش گیــری و مبــارزه بــا 

بیمــاری هــا تســهیل مــی شــود. 
وی گفــت: در کارخانــه هــای دام و طیــور کشــور 
ظرفیــت تولیــد 1۹ میلیــون تــن داریــم کــه در 
ــن در  ــون ت ــت 10 میلی ــا ظرفی ــر ب ــال حاض ح

حــال فعالیــت هســتند. 
ــادآور شــد: ســازمان دامپزشــکی  ــور ی رفیعــی پ
کشــور طــی ســال گذشــته تمــام تــاش خــود 
را کــرده تــا از دســتورالعمل هــای زایــد و دســت 
ــد و در  ــاص کن ــده را خ ــد کنن ــر تولی و پاگی
ــا امــکان واردات نهــاده هــا را  تــاش هســتیم ت
بــرای تولیــد کننــدگان فراهــم کنیــم تــا تولیــد 

ــه صرفــه باشــد. ــرای ایشــان مقــرون ب ب
 ۴60 از  بیــش  واردات  حــوزه  در  افــزود:  وی 
شــرکت داریــم و در حــوزه تولیــد 260 شــرکت 
لــذا بایــد رقــم تغییــر کنــد و وارد کننــده خــود 
ــی  ــدم بازرگان ــود؛ معتق ــده ش ــد کنن ــز تولی نی

ــرد. ــرار گی ــده ق ــد کنن ــار تولی ــد در اختی بای
اعــام  رییــس ســازمان دامپزشــکی کشــور 
ــت  ــوزه صنع ــاع از ح ــار دف ــا در کن ــت: م داش
ــد را  ــای تولی ــه ه ــا هزین ــتیم ت ــاش هس در ت
کاهــش و میــزان کمــی و کیفــی آن را افزایــش 

ــم.  دهی

ــران دامپزشــکی حاضــر در  ــه مدی وی خطــاب ب
ــا  ــد ت ــی را از تولی ــی میدان ــت: ارزیاب جلســه گف
ــان  ــور خاطرنش ــی پ ــام دهید.رفیع ــرف انج مص
ــورهای  ــی و کش ــازار داخل ــا دو ب ــما ب ــرد: ش ک
منطقــه روبــرو هســتید و بــه ویــژه در کشــورهای 
منطقــه مــی توانیــد توســعه فعالیــت هــای 

ــید. ــته باش ــی را داش بازرگان
وی گفــت: بایســتی در بحــث آمایــش ســرزمینی 
ــه تولیــد  ــدگاه ب ــن دی ــا ای ورود پیــدا کنیــم و ب
ــد  ــز بای ــارم هــا بیندیشــیم و نی ــگا ف و ایجــاد م
ــه  ــه و ب ــرزمینی رفت ــرا س ــت ف ــمت کش ــه س ب
افزایــش کمــی و کیفــی تولیــدات کمــک کنیــم 
چــرا کــه ایــن موضوعــات،  یــک راه بــرون رفــت 

دولــت از مشــکات اســت.
رفیعــی پــور افــزود: از فرصــت عالــی بــازار 
ــا تولیــد  افغانســتان غافــل نباشــید وهمچنــان ب
محصــوالت ســالم و بــا کیفیــت بــه جلــب 
ــان ایــن کشــور همــت داشــته  اطمینــان بازرگان

ــید. باش
دام  خــوراک  صــادرات  افزایــش  گفــت:  وی 
اســتاندارد ایــران بــه افغانســتان در امنیــت 
ــردم افغانســتان  ــی آن کشــور و ســامت م غذای

ــرد. ــد ک ــک خواه ــز کم نی
ــکی  ــر کل دامپزش ــریعتی مدی ــد ش ــر احم دکت
اســتان خراســان رضــوی نیــز یــادآور شــد: اگــر 
ــد در  ــوند بای ــق ش ــد موف ــی خواهن ــع م صنای
مســیر ارتقــای کیفیــت و افزایــش تــاش خــود 

ــد. گام بردارن
وی افــزود: تمــام تــاش خــود را در جهــت 
حمایــت از تولیــدات و نیــز تســهیل در صــادرات 
خــوراک دام و طیــور انجــام خواهیــم داد و در این 
مــورد تابــع دســتورالعمل های کشــوری هســتیم.

واردات دام زنده از استرالیا، برزیل و رومانی
ــور، از واردات  ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
دام زنــده از ســه کشــور اســترالیا، برزیــل و 
رومانــی خبــر داد و گفــت: تلفــات طیــور براثــر 
آنفلوانــزای پرنــدگان، در ســال جــاری ۹7.5 

ــت. ــته اس ــش داش ــد کاه درص
ــی  ــا رفیع ــر، علیرض ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
پــور در نشســت خبــری کــه بــه مناســبت دهــه 
فجــر برگــزار شــده بــود، بــا اشــاره بــه آخریــن 
وضعیــت شــیوع آنفوالنــزای فــوق حــاد پرندگان 
ــا در ســال جــاری،  در کشــور اظهــار داشــت: م
وضعیــت بســیار خوبــی در ایــن زمینــه داشــتیم؛ 
ــر  ــر اث ــور ب ــات طی ــداد تلف ــه تع ــوری ک ــه ط ب
ــه ســال گذشــته ۹7 و  ــن بیمــاری، نســبت ب ای

نیــم درصــد کاهــش یافــت.
رفیعــی پــور بــا بیــان اینکــه در ســال ۹7، 
ــر  ــور براث ــه طی ــزار و 500 قطع ــادل ۴8 ه مع
ایــن بیمــاری معــدوم شــده اســت، خاطرنشــان 
ــش  ــاه، بی ــا در دی م ــته تنه ــال گذش ــرد: س ک
ــز، 25  ــال نی ــه و در کل س ــون قطع از 10 میلی

ــد. ــدوم ش ــه مع ــون قطع میلی
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور گفــت: 
ــون  ــاهد کان ــتایی، ش ــق روس ــال در مناط امس
هایــی از ایــن بیمــاری خواهیــم بــود امــا 
درگیــری هــای صنعتــی ماننــد ســالهای قبــل، 

نخواهیــم داشــت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
ــا  ــد گوشــت ب ــه در حــوزه تولی ــه اینک ــاره ب اش
ــوال  ــزود: معم ــم، اف ــوده ای ــه نب ــکل مواج مش
ــون  ــی و طاع ــب برفک ــد ت ــی مانن ــاری های بیم
ــی  ــت دام ــک، در جمعی ــخوارکنندگان کوچ نش
کشــور مشــکل ایجــاد مــی کننــد و باعــث 
کاهــش تولیــد می شــوند؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه ســال ۹6 کاهــش کانــون هــای تــب برفکــی 
در کشــور، رکــورد 11 ســال گذشــته را شکســت 
ــک  ــخوارکنندگان کوچ ــون نش ــث طاع و در بح

ــدت  ــه ش ــاری ب ــن بیم ــای ای ــون ه ــز، کان نی
ــه  ــا در زمین ــن م ــت؛ بنابرای ــه اس ــش یافت کاه

ــم. ــوده ای ــه نب ــا مشــکلی مواج ــد ب تولی
ــی  ــث گران ــه بح ــان اینک ــا بی ــور ب ــی پ رفیع
ــه  ــی ب ــده، ربط ــاد ش ــانات ایج ــت و نوس گوش
ــدارد، ادامــه داد: حــدود  واردات ایــن کاال نیــز ن
10 درصــد نیــاز مــا بــه گوشــت از طریــق 
ــاز  ــه نی ــن اینک ــود؛ ضم ــی ش ــن م واردات تأمی
کشــور بــه گوشــت قرمــز، 1۴0 هــزار تــن اســت 
ــت  ــز ثب ــن گوشــت قرم ــزار ت و امســال 260 ه

ــت. ــده اس ــفارش ش س
ــاره  ــا اش ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
بــه امضــای تفاهــم نامــه بــا برخــی از کشــورها 
بــرای واردات دام زنــده بــه کشــور، تأکیــد کــرد: 
ــه  ــه تفاهــم نام ــن زمین ــل در ای ــا کشــور برزی ب
ای امضــاء کردیــم؛ همچنیــن بحــث واردات 
ــری  ــت پیگی ــز در دس ــترالیا نی ــفند از اس گوس
اســت و بــا کشــور رومانــی نیــز، پروتــکل هــای 

ــم. ــرده ای ــی ک ــن کار را نهای ای
وی تصریــح کــرد: در اســتان بوشــهر، 18 هکتــار 
ــه  ــی ک ــه دام های ــاه و قرنطین ــرای رف ــن ب زمی
ــده  ــی ش ــش بین ــوند، پی ــی ش ــور م وارد کش

اســت.
ــر  ــه پرسشــی مبنــی ب ــور در پاســخ ب رفیعــی پ
اینکــه یکــی از مســئوالن ســتاد مرکــزی قاچــاق 
ــل  ــه دلی ــوان کــرده ک ــا کاال و ارز، عن ــارزه ب مب
گرانــی گوشــت قرمــز، قاچــاق دام اســت و وزارت 
جهــاد کشــاورزی و ســازمان دامپزشــکی در 
ــه خاطــر اینکــه  ایــن زمینــه مقصــر هســتند، ب
ــی  ــاره جابجای ــوده آئیــن نامــه ای را درب ــرار ب ق
ــاق رخ  ــن اتف ــا ای ــد؛ ام ــن کنن ــده، تدوی دام زن
نــداده اســت، اظهــار داشــت: در حــوزه قاچــاق، 
ــه  ــتند ک ــئول هس ــادی مس ــای زی ــتگاه ه دس
وزارت جهــاد کشــاورزی و ســازمان دامپزشــکی، 
تنهــا یــک جــزء آن محســوب مــی شــوند؛ امــا 

ــتی  ــل بهداش ــل و نق ــا حم ــان تنه ــن می در ای
ــه مــا مربــوط اســت؛ ضمــن اینکــه تــردد  دام ب
ــوز  ــدون مج ــی ب ــام دام ــرآورده خ ــه ف هرگون
ــن  ــه ای ــت ک ــوع اس ــکی، ممن ــازمان دامپزش س
ــاک  ــز م ــوده و االن نی ــم ب ــه از قدی ــن نام آئی

عمــل اســت.
ــح  ــور تصری ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
تعزیــرات  ســازمان  اعــام  براســاس  کــرد: 
حکومتــی، امســال 180 هــزار رأس ضبــط و 

ــت. ــده اس ــده ش ــکیل پرون ــا تش ــرای آنه ب
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
ــای  ــده در فض ــرح ش ــث مط ــه مباح ــاره ب اش
ــگ در  ــت س ــع گوش ــر توزی ــی ب ــازی مبن مج
یکــی از قصابــی هــای اســتان خراســان رضــوی، 
افــزود: همــکاران مــا بعــد از شــنیدن ایــن خبــر، 
بــه محــل مربوطــه مراجعــه و گوشــت مــورد نظر 
ــه براســاس آزمایشــات  ــد ک ــرداری کردن نمونه ب
ــرداری هــای انجــام شــده، مشــخص  ــه ب و نمون
ــز  ــه ب شــد کــه گوشــت توزیــع شــده مربــوط ب

ــوده اســت. ب
ادامــه  رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور 
داد: دیــروز شــنیدیم کــه مراجــع قضایــی و 
ــه  ــز ب ــوی نی ــان رض ــتان خراس ــتانی اس دادس
ایــن مســئله ورود و آنهــا نیــز تأییــد کــرده انــد 
کــه گوشــت عرضــه شــده مربــوط بــه بــز بــوده و 
بــر ایــن اســاس بــه کســانی کــه در شــبکه هــای 
ــر دروغ و ایجــاد  ــه پخــش خب ــدام ب مجــازی اق
ــار  ــد، اخط ــرده بودن ــردم ک ــان م ــویش می تش

ــت. ــده اس داده ش
ــا اشــاره بــه اینکــه بــه مناســبت  رفیعــی پــور ب
دهــه فجــر، 2۹ طــرح در حــوزه هــای مختلــف 
ــی  ــاح م ــور افتت ــتان کش ــکی در 7 اس دامپزش
شــود، گفــت: ســرمایه ایــن طــرح هــا بالــغ بــر 

ــال اســت. ــارد ری ۹22 میلی

رییس سازمان دامپزشکی کشور:

مسئولیت سالمت تولید به مدیر عامل و 
مسول فنی بهداشتی باز خواهد گشت

0 منبع : فرهیختگان 
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چگونه از گلۀ طیور خود استفادۀ بهینه ببریم
صنایــع  و  بازرگانــی  توســعه  معــاون 
کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی، بــا 
بیــان اینکــه قاچــاق دام زنــده قیمــت 
ــت،  ــرده اس ــران ک ــل گ ــت را درداخ گوش
گفــت: قاچاقچیــان دام مولــد را بــه 3 
ــد و از مرزهــا خــارج  ــر قیمــت می خرن براب
سیاســی  انگیــزه  احتمــال  و  می کننــد 

هنــوز معلــوم نیســت.
ــرد/ ــران ک ــت را گ ــاق دام گوش قاچ

قاچاقچیــان دام ایــران را بــه 3 برابــر 
ــد ــت می خرن قیم

توســعه  معــاون  مهرفــرد  اکبــر  علــی 
وزارت  کشــاورزی  صنایــع  و  بازرگانــی 
دالیــل  مــورد  در  کشــاورزی  جهــاد 
ــز و نشســت  ــش قیمــت گوشــت قرم افزای
کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی 
و محیــط زیســت مجلــس شــورای اســامی 
ــا دعــوت رئیــس  در ایــن زمینــه، گفــت: ب
کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای 
ــی  ــور همکاران ــا حض ــتی ب ــامی نشس اس
ــاد کشــاورزی، وزارت  ــت، وزارت جه از دول
صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت اقتصــاد، 
ــکی در  ــازمان دامپزش ــزی و س ــک مرک بان
ــز در  ــت قرم ــت گوش ــش قیم ــورد افزای م

ــد. ــزار ش ــازار برگ ب

۲۰ درصــد از نیــاز گوشــت کشــور از 
ــود ــن می ش ــق واردات تامی طری

ــان  ــا بی ــاورزی ب ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
اینکــه بحــران بــه وجــود آمــده در وضعیــت 
ارزی کشــور ناشــی از تحریــم ظالمانــه 
آمریــکا اســت کــه در هــر بخشــی بــه 
ــح  ــد، تصری ــان می ده ــود را نش ــکلی خ ش
کــرد: 80 تــا 85 درصــد از نیــاز کشــور بــه 

ــی  ــدات داخل ــق تولی ــز از طری گوشــت قرم
ــق  ــد آن از طری ــا 20درص ــدود 15 ت و ح
واردات بــا ارز ۴ هــزار و 200تومانــی تامیــن 

می شــود.
ــون  ــا کن ــه ت ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرد ب مهرف
بیــش از ســال گذشــته گوشــت وارد کشــور 
ــا  ــه ب ــز در مقایس ــتری نی ــده و ارز بیش ش
ســال گذشــته در ایــن زمینــه هزینــه شــده 
ــه  ــت در زمین ــرد: فعالی ــوان ک ــت، عن اس
قاچــاق  دام زنــده بــه دلیــل وجــود اختــاف 
قیمــت بیــن گوشــت تولیــد داخــل و 
خــارج تعییــن کننــده قیمــت اســت و ایــن 
ــت گوشــت  ــا قیم ــده ت ــث ش موضــوع باع

ــد. ــدا کن ــش پی ــی افزای ــد داخل تولی

ــس  ــت و مجل ــژه دول ــدات وی تمهی
بــرای جلوگیــری از قاچــاق دام زنــده
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمهیداتــی در 
شــورای  مجلــس  و  دولــت  مجموعــه 
تــا  اســت  بررســی  حــال  در  اســامی 
را  تغییراتــی  موجــود  سیاســت های  در 

ــه  ــی ب ــت های واردات ــم و گوش ــاد کنی ایج
ــد و  ــدا کن ــص پی ــدف تخصی ــای ه گروه ه
همچنیــن مبــارزه جــدی تــری بــا قاچــاق 
داد:  ادامــه  بگیــرد،  صــورت  زنــده  دام 
مبــادی واردات دام از کشــورهای همســایه 
داخلــی  و کشــتارگاه های  بیشــتر  بایــد 
ــی  ــن دوره زمان ــا در ای ــوند ت ــر ش فعال ت
ــدا  ــت پی ــی دس ــادل کاف ــه تع ــی ب کوتاه

ــم. کنی

ــاق  ــاندن قاچ ــر رس ــه صف ــکان ب ام
ــدارد ــود ن ــده وج دام زن

صنایــع  و  بازرگانــی  توســعه  معــاون 
در  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  کشــاورزی 
ــزان  ــرل می ــکان کنت ــه ام ــوص اینک خص
ــر،  ــا خی ــود دارد ی ــده وج ــاق دام زن قاچ
گفــت: در کشــوری ماننــد ایــران کــه 
مرزهــای گســترده ای دارد می تــوان بــا 
ــده و گوشــت مبــارزه کــرد،  قاچــاق دام زن
ــانیم؛  ــر برس ــه صف ــم آن را ب ــا نمی توانی ام
اخیــرا دســتورالعملی در حــال ابــاغ اســت 

تــا تــردد دام بــه مناطــق مــرزی را کنتــرل 
ــد. ــش ده ــاق را کاه ــزان قاچ و می

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر میــزان 
واردات گوشــت قرمــز گــرم گوســفندی 
کافــی باشــد در تمامــی نقــاط کشــور 
توزیــع می شــود، ادامــه داد: بــه دلیــل 
ــه روز  ــفندی ب ــرم گوس ــت گ ــه گوش اینک
ثابــت  امــکان تنظیــم و  وارد می شــود، 
نگــه داشــتن میــزان واردات آن وجــود 
ــی  کــه حجــم واردات گوشــت  ــدارد، زمان ن
ــا در  ــد تنه ــی نباش ــفندی کاف ــرم گوس گ
ــرا  ــود، زی ــع می ش ــزرگ توزی ــهرهای ب ش
کاهــش قیمــت در شــهرهای بــزرگ تاثیــر 
ــذارد. ــک می گ ــهرها کوچ ــر ش ــود را ب خ

ــه کــرد: یکــی از موضوعــات  ــرد اضاف مهرف
مهــم مــورد بحــث ایــن اســت کــه تحــت 
ــار  ــز در اختی ــت قرم ــرایطی گوش ــر ش ه
ــدف  ــای ه ــر و گروه ه ــیب پذی ــار آس اقش
ــاه  ــاون، کار و رف ــط تع ــده توس ــن ش تعیی

ــرد. ــرار بگی ــی ق اجتماع

دام مولــد ســه برابــر قیمــت بــازار از 
ــداری  ــاق خری ــرای قاچ ــداران ب دام

می شــود
صنایــع  و  بازرگانــی  توســعه  معــاون 
در  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  کشــاورزی 
پایــان بــا تاکبــد بــر اینکــه ایــن نگرانــی در 
ــود دارد و  ــد وج ــروج دام مول ــوص خ خص
ــد در آینــده  ــه از دام می توان قاچــاق اینگون
ــد،  ــه کن ــر مواج ــا خط ــور را ب ــد کش تولی
خاطــر نشــان کــرد: مشــخص نیســت کــه 
خریــداران دام مولــد زنــده اهــداف سیاســی 
دارنــد یــا خیــر امــا ســه برابــر قیمــت بــازار 
ــد از دامــدار خریــداری و از کشــور  دام مول

قاچــاق می شــود
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دامداران، مرغداران و کشاورزان 
نباید هزینه کم کاری وزارت نیرو را 

پرداخت کنند

نماینــده مــردم قزویــن در مجلــس شــورای اســامی بــر لــزوم حــل 
مشــکات دامــداران و کشــاورزان اســتان قزویــن تاکیــد کــرد.

ســیده حمیــده زرآبــادی در تذکــری شــفاهی بــه وزیــر کشــور در 
ــای  ــرز و بی تدبیری ه ــتان الب ــامان شهرس ــت نابس ــوص وضعی خص
ــه وجــود آمــدن  ــن شهرســتان کــه باعــث ب ــه در ای صــورت گرفت
مشــکات فــراوان شــده اســت، گفــت: متاســفانه تنهــا بیمارســتان 
ایــن شهرســتان تعطیــل شــده و همچنیــن اعتــراض کشــاورزان کــه 
در ۴0 ســال گذشــته از آب تصفیــه خانــه شــهر صنعتــی اســتفاده 

ــه دلیــل واهــی ممانعــت صــورت گرفتــه اســت. ــد ب می کردن
ــه داد:  ــامی ادام ــورای اس ــس ش ــن در مجل ــردم قزوی ــده م نماین
ــی  ــنجیده برخ ــخنان نس ــه س ــاد ک ــرت آب ــتای نص ــت روس وضعی
ــن  ــاکنان ای ــرای س ــکاتی ب ــدن مش ــود آم ــه وج ــث ب ــراد باع اف

ــود. ــیدگی ش ــت رس ــه وضعی ــد ب ــت، بای ــده اس ــتا ش روس
وی در تذکــر خــود بــه وزیــر نیــرو در خصــوص اهمــال در نصــب 
کنتورهــای هوشــمند توســط وزارت نیــرو، گفــت: اگــر ایــن اتفــاق 
صــورت نگیــرد چــاه هــا پلمــپ شــده و قطــع مــی شــود چــرا بایــد 
دامــداران، مرغــداران و کشــاورزان هزینــه کــم کاری وزارت نیــرو را 
پرداخــت کننــد بنابرایــن بایــد نظــارت دقیــق تــری صــورت گیــرد.

اختصاص ارز دولتی به واردات 
جوجه یک روزه

 وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( در بخشــنامه ای بــه 
ســازمان های اســتانی خــود اعــام کــرد: اولویــت واردات جوجــه 
یــک روزه از گــروه دوم کاالیــی بــه گــروه یــک کاالیــی تغییــر کــرد. 

ــت.  ــد یاف ــاص خواه ــه واردات آن اختص ــی ب ــن ارز دولت بنابرای
ــماره  ــه ش ــت تصویرنام ــه پیوس ــت:  ب ــده اس ــنامه آم ــن بخش در ای
2653۴6/ 60 مــورخ 15/10/13۹7 مقــام عالــی وزارت در مــورد اقــام 
ــماره 637۹3/ت 55633  ــه ش ــاده )1( مصوب ــره )1( م ــوع تبص موض
ــه اطــاع می رســاند:  ــران ارســال و ب مــورخ 16/05/13۹7 هیــات وزی
ــا ردیــف تعرفــه شــماره )01051150(  »جوجــه یکــروزه گوشــتی« ب
از گــروه دو )ســامانه نیمــا( بــه گــروه یــک تغییــر یافــت. خواهشــمند 

ــردد.  ــانی گ ــان اطاع رس ــه متقاضی ــت و ب ــب را یادداش ــت مرات اس
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صنایــع  و  بازرگانــی  توســعه  معــاون 
کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی، بــا بیان 
اینکــه قاچــاق دام زنــده قیمــت گوشــت را 
گفــت:  اســت،  کــرده  گــران  درداخــل 
قاچاقچیــان دام مولــد را بــه 3 برابــر قیمــت 
از مرزهــا خــارج می کننــد  می خرنــد و 
ــوم  ــوز معل ــی هن ــزه سیاس ــال انگی و احتم

ــت. نیس
ــرد/ ــران ک ــت را گ ــاق دام گوش قاچ

قاچاقچیــان دام ایــران را بــه 3 برابــر 
قیمــت می خرنــد

توســعه  معــاون  مهرفــرد  اکبــر  علــی 
وزارت  کشــاورزی  صنایــع  و  بازرگانــی 
جهــاد کشــاورزی در مــورد دالیــل افزایــش 
قیمــت گوشــت قرمــز و نشســت کمیســیون 
ــط  ــی و محی ــع طبیع ــاورزی، آب، مناب کش
در  اســامی  شــورای  مجلــس  زیســت 
ــس  ــوت رئی ــا دع ــت: ب ــه، گف ــن زمین ای
کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای 
ــی  ــور همکاران ــا حض ــتی ب ــامی نشس اس
ــاورزی، وزارت  ــاد کش ــت، وزارت جه از دول
صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت اقتصــاد، 
ــکی در  ــازمان دامپزش ــزی و س ــک مرک بان
ــز در  ــت قرم ــت گوش ــش قیم ــورد افزای م

ــد. ــزار ش ــازار برگ ب

ــور از  ــت کش ــاز گوش ــد از نی ۲۰ درص
ــود ــن می ش ــق واردات تامی طری

ــان  ــا بی ــاورزی ب ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
اینکــه بحــران بــه وجــود آمــده در وضعیــت 
ارزی کشــور ناشــی از تحریــم ظالمانــه 
آمریــکا اســت کــه در هــر بخشــی بــه 
ــح  ــد، تصری ــان می ده ــود را نش ــکلی خ ش
کــرد: 80 تــا 85 درصــد از نیــاز کشــور بــه 
ــی  ــق تولیــدات داخل ــز از طری گوشــت قرم
ــق  ــد آن از طری ــا 20درص ــدود 15 ت و ح

واردات بــا ارز ۴ هــزار و 200تومانــی تامیــن 
می شــود.

ــون  ــا کن ــه ت ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرد ب مهرف
بیــش از ســال گذشــته گوشــت وارد کشــور 
ــا  ــه ب ــز در مقایس ــتری نی ــده و ارز بیش ش
ســال گذشــته در ایــن زمینــه هزینــه شــده 
ــه  ــت در زمین ــرد: فعالی ــوان ک ــت، عن اس
قاچــاق  دام زنــده بــه دلیــل وجــود اختــاف 
قیمــت بیــن گوشــت تولیــد داخــل و 
خــارج تعییــن کننــده قیمــت اســت و ایــن 
ــت  ــت گوش ــا قیم ــده ت ــث ش ــوع باع موض

ــد. ــدا کن ــش پی ــی افزای ــد داخل تولی

ــس  ــت و مجل ــژه دول ــدات وی تمهی
بــرای جلوگیــری از قاچــاق دام زنــده
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمهیداتــی در 
شــورای  مجلــس  و  دولــت  مجموعــه 
تــا  اســت  بررســی  حــال  در  اســامی 
را  تغییراتــی  موجــود  سیاســت های  در 
ــه  ــی ب ــت های واردات ــم و گوش ــاد کنی ایج
ــد و  ــدا کن ــص پی ــدف تخصی ــای ه گروه ه
ــا قاچــاق  همچنیــن مبــارزه جــدی تــری ب
دام زنــده صــورت بگیــرد، ادامــه داد: مبادی 
واردات دام از کشــورهای همســایه بایــد 
ــر  ــی فعال ت ــتارگاه های داخل ــتر و کش بیش
شــوند تــا در ایــن دوره زمانــی کوتاهــی بــه 

ــم. ــدا کنی ــت پی ــی دس ــادل کاف تع

ــاق  ــاندن قاچ ــر رس ــه صف ــکان ب ام
ــدارد ــود ن ــده وج دام زن

صنایــع  و  بازرگانــی  توســعه  معــاون 
در  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  کشــاورزی 
ــزان  ــرل می ــکان کنت ــه ام ــوص اینک خص
ــر،  ــا خی ــود دارد ی ــده وج ــاق دام زن قاچ
گفــت: در کشــوری ماننــد ایــران کــه 
مرزهــای گســترده ای دارد می تــوان بــا 
ــرد،  ــارزه ک ــده و گوشــت مب قاچــاق دام زن

ــانیم؛  ــر برس ــه صف ــم آن را ب ــا نمی توانی ام
اخیــرا دســتورالعملی در حــال ابــاغ اســت 
تــا تــردد دام بــه مناطــق مــرزی را کنتــرل 

ــد. ــش ده ــاق را کاه ــزان قاچ و می
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر میــزان واردات 
گوشــت قرمــز گــرم گوســفندی کافی باشــد 
ــود،  ــع می ش ــور توزی ــاط کش ــی نق در تمام
ــرم  ــه گوشــت گ ــل اینک ــه دلی ــه داد: ب ادام
ــکان  ــود، ام ــه روز وارد می ش ــفندی ب گوس
تنظیــم و ثابــت نگــه داشــتن میــزان واردات 
آن وجــود نــدارد، زمانــی  کــه حجــم واردات 
گوشــت گــرم گوســفندی کافــی نباشــد تنها 
ــرا  ــزرگ توزیــع می شــود، زی در شــهرهای ب
ــزرگ تاثیــر  کاهــش قیمــت در شــهرهای ب

ــذارد. ــهرها کوچــک می گ ــر ش ــود را ب خ
ــات  ــرد: یکــی از موضوع ــه ک ــرد اضاف مهرف
ــن اســت کــه تحــت  مهــم مــورد بحــث ای
ــار  ــز در اختی ــت قرم ــرایطی گوش ــر ش ه
ــدف  ــای ه ــر و گروه ه ــیب پذی ــار آس اقش
ــاه  ــاون، کار و رف ــط تع ــده توس ــن ش تعیی

ــرد. ــرار بگی ــی ق اجتماع

دام مولــد ســه برابــر قیمــت بــازار از 
ــداری  ــاق خری ــرای قاچ ــداران ب دام

می شــود
صنایــع  و  بازرگانــی  توســعه  معــاون 
در  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  کشــاورزی 
پایــان بــا تاکبــد بــر اینکــه ایــن نگرانــی در 
ــود دارد و  ــد وج ــروج دام مول ــوص خ خص
ــده  ــد در آین ــه از دام می توان قاچــاق اینگون
ــد،  ــه کن ــر مواج ــا خط ــور را ب ــد کش تولی
خاطــر نشــان کــرد: مشــخص نیســت کــه 
خریــداران دام مولــد زنــده اهــداف سیاســی 
دارنــد یــا خیــر امــا ســه برابــر قیمــت بــازار 
ــداری و از کشــور  ــدار خری ــد از دام دام مول

قاچــاق می شــود
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0 منبع : مهر

ظرفیت بسیاری از سالن های پرورش 
مرغ گوشتی خالی است

ــاورزی، آب،  ــیون کش ــو کمیس عض
ــت  ــط زیس ــی و محی ــع طبیع مناب
ــزار  ــت 1۴ ه ــت: قیم ــس، گف مجل
تومــان بــرای هــر کیلوگــرم گوشــت 
ــز  ــان نی ــزار توم ــاد و 8 ه ــرغ زی م
قیمــت  اســت،  پاییــن  بســیار 
گوشــت مــرغ بایــد حــدود 10 هــزار 
ــان باشــد. ــزار و 500 توم ــا 11 ه ت

کمیســیون  عضــو  افضلــی  نظــر 
ــی و  ــع طبیع ــاورزی، آب، مناب کش
ــورای  ــس ش ــت مجل ــط زیس محی
ــگار  ــا خبرن اســامی در گفت وگــو ب
در  ملــت،  خانــه  خبرگــزاری 
ــرغ در  ــش قیمــت م خصــوص افزای
ــرورش  ــای پ ــت: دوره ه ــازار، گف ب
روزه   ۴0 حــدودا  گوشــتی  مــرغ 
ــی کــه  ــه اتفاقات ــا توجــه ب اســت، ب
در دوره قبــل بــه واســطه اعتصابــات 
ــه  ــل ب ــدم تحوی ــداران و ع کامیون
ــه  ــاز ب ــورد نی ــای م ــع نهاده ه موق
مرغــداران صــورت گرفــت، پــرورش 
ــرغ گوشــتی متحمــل  ــدگان م دهن
زیــان شــدند و همیــن  و  ضــرر 
ــی  ــه برخ ــد ک ــث ش ــوع باع موض
ــه  ــدام ب ــی اق ــا در دوره فعل از آنه

ــد. ــزی نکنن ــه ری جوج
مرغداری هــا  از  بســیاری  ســالن  

ــت ــی اس خال
نماینــده مــردم نهبنــدان و سربیشــه 
در مجلــس شــورای اســامی بــا 
ــیاری از  ــت بس ــه ظرفی ــان اینک بی
ــتی  ــرغ گوش ــرورش م ــالن های پ س
ــد  ــرد: بای ــح ک ــت، تصری ــی اس خال
پــرورش  فعلــی  دوره  پایــان  تــا 
مــرغ  گوشــتی گرانی هــای موجــود 
ــا دوره  ــم ت ــل کنی ــازار را تحم در ب
بعــدی جوجــه ریــزی مرغــداران 

محصــول  ایــن  عرضــه  و  آغــاز 
ــد. ــدا کن ــش پی ــتراتژیک افزای اس

ــرغ  ــت م ــت گوش ــودن قیم ــاال ب ب
ــه  ــم جوج ــن حج ــاال رفت ــث ب باع

می شــود ریزی هــا 
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس 
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه 
ــل  ــه حم ــودن کرای ــاال ب ــه ب اینک
نهاده هــای مــورد نیــاز تولیــد مــرغ 
گوشــتی اثــر منفــی بــر جوجــه 
ــت،  ــته اس ــداران گذاش ــزی مرغ ری
ادامــه داد:بــا توجــه بــه بــاال بــودن 
قیمــت گوشــت مــرغ در دوره آینده 
شــاهد افزایــش حجــم جوجه ریــزی 
ــدی می شــویم و  ــای تولی در واحده
ــا  ــی قیمت ه ــت مدت ــد از گذش بع

ــد. ــدا می کن ــش پی کاه
افزایــش حجــم جوجــه ریزی هــا 
افــت قیمــت مــرغ را بــه دنبــال دارد

ــاورزی، آب،  ــیون کش ــو کمیس عض
ــت  ــط زیس ــی و محی ــع طبیع مناب
مجلــس شــورای اســامی بــا تاکیــد 
بــر اینکــه مــردم باتوجــه بــه افزایش 
میــزان جوجــه ریــزی در دوره آینده 
کاهــش  بــه  امیــدوار  می تواننــد 
شــدید قیمــت مــرغ باشــند، عنــوان 
کــرد: عمــا بــاال رفتــن قیمــت 
مــرغ مرغــداران را ترقیــب می کنــد 
کــه اقــدام بــه جوجــه ریــزی کننــد 
ــود  ــث می ش ــوع باع ــن موض و همی

ــازار اشــباع شــود. کــه ب
ــر  ــرای ه ــان ب ــزار توم ــت 8 ه قیم
پاییــن  مــرغ  گوشــت  کیلوگــرم 

ــت اس
نماینــده مــردم نهبنــدان و سربیشــه 
در مجلــس شــورای اســامی، ادامــه 
داد: قیمــت 1۴ هــزار تومــان بــرای 

ــاد  ــرغ زی ــت م ــرم گوش ــر کیلوگ ه
و 8 هــزار تومــان بســیار پاییــن 
ــد  ــرغ بای اســت، قیمــت گوشــت م
حــدود 10 هــزار تــا 11 هــزار و 

ــد. ــان باش 500 توم
ــرم  ــرغ گ ــت م ــکان واردات گوش ام

ــدارد وجــود ن
افضلــی در پایــان در خصــوص اینکــه 
کمبــود  نمی توانــد  دولــت  آیــا 
گوشــت مــرغ در بــازار را پیــش 
ــمگیر  ــد چش ــع از رش ــی و مان بین
قیمــت ایــن محصــول شــود، گفــت: 
دولــت بایــد از قبــل بــه وســیله 
ــدام  ــور دام اق شــرکت پشــتیبانی ام
بــه خریــد و ذخیــره ســازی گوشــت 
مــرغ می کــرد و اکنــون محصــوالت 
ــرغ  ــورت م ــه ص ــده را ب ــره ش ذخی
ــازار عرضــه می نمــود  ــه ب منجمــد ب
ــد؛  ــدا کن ــش پی ــا کاه ــا قیمت ه ت
ــرم  ــرغ گ ــت م ــکان واردات گوش ام
بــه دلیــل حساســیت و شــرایط 
ــود نــدارد و  ــاص نگهــداری وج خ

ــت. ــخت اس ــیار س بس

0 منبع : خانه ملت 
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دامداران باید به تعهدات خود در بازارهای هدف عمل کنند
ــور  ــدگان دام کش ــی صادرکنن ــع مل ــس مجم رئی
ــت  ــوی اس ــه نح ــت ب ــطح واردات گوش ــت: س گف
ــا ورود  ــت و ب ــه نیس ــود مواج ــا کمب ــازار ب ــه ب ک
ــازار اشــباع خواهــد شــد  محموله هــای گوســاله ب
کــه ایــن کار بــرای تولیدکننــده داخلی مشــکاتی 
ــرای عرضــه محصــول و از  ــازار ب ــود ب ــد کمب مانن
ــد را  ــرای تولی ــاال ب ــای ب ــر هزینه ه ــرف دیگ ط

ایجــاد می کنــد. 
منصــور پوریــان رئیــس مجمع ملــی صادرکنندگان 
دام کشــور، در خصــوص صــادرات دام اعــم از مولد 
و شــیری از کشــور و تاثیــر آن بــر دام هــای داخلــی 
ــا  ــت ام ــه اس ــا تعرف ــادرات دام ب ــرد: ص ــار ک اظه
ــی در  ــادرات باالی ــون ص ــور تاکن ــروری کش دامپ
زمینــه تلیســه)گاو مــاده شــیری(  نداشــته اســت. 
ــروری  ــارات دامپ ــی از افتخ ــود یک ــن وج ــا ای ب
کشــور و دامــداری ســنگین صــادرات تلیســه 

اســت. 
وی افــزود: در ســال ۹6 حــدود 2800 راس تلیســه 
داشــتیم و ۴۴ هــزار راس آن را صــادر کــرده بودیم 
کــه پیــش از ممنوعیــت صــادرات بــود. صــادرات 
ــک  ــرای ی ــدارد. ب ــور ن ــد کش ــر تولی ــری ب تاثی
ــدات خــود  ــروش تولی ــد و ف ــت تولی ــدار اولوی دام
اســت. دام کاالیــی نیســت کــه بتوانیــم انبــار کنیم 
و بــه مــرور زمــان هــم وزن اضافــه می کنــد و هــم 

ــد.  ــت گوشــتی خــود را از دســت می ده کیفی
ــور  ــدگان دام کش ــی صادرکنن ــع مل ــس مجم رئی

ــت  ــا در خواس ــه م ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش ب
صــادرات گوســاله پایــه پــروار را داشــتیم، اذعــان 
ــه در آن  ــاناتی ک ــا نوس ــی ب ــازار داخل ــت: ب داش
ــه همیــن  ــد نیســت ب ــه نفــع تولی ایجــاد شــده ب
ــش  ــادرات در بخ ــتیم ص ــار داش ــا انتظ ــل م دلی
گوســاله انجــام شــود. بیشــترین ضــرر را گوســاله 
ــط  ــه توس ــت ک ــده اس ــروار دی ــه پ ــاله پای و گوس
قاچاقچیــان از کشــور خــارج می شــود. انتظــار 
ــوند  ــه رو ش ــازی روب ــا امتی ــداران ب ــتیم دام داش
کــه بتواننــد گوســاله پایــه پــروار نــر بــاالی 
ــاز  ــن امتی ــه ای ــد ک ــادر کنن ــرم را ص 500 کیلوگ
ــه تولیــد ترغیــب کنــد. ــا را ب ــد دامــدار م می توان

وی افــزود: قــرار برایــن اســت بــه غیــر از گوشــت 
و  گــرم  شــده  بســته بندی  گوشــت  منجمــد، 
ــود.  ــور وارد ش ــادر کش ــم از بن ــده ه ــاله زن گوس
ــا  ــور ب ــروری کش ــت دامپ ــورت صنع ــن ص در ای
ــر  ــد و اگ ــد ش ــه خواه ــیاری مواج ــکات بس مش
اجــازه صــادرات گوســاله بــا اوزان بــاال را می دادنــد 
ــر باشــیم  ــه ادامــه تولیــد امیدوارت می توانســتیم ب
ــار  ــه شــود. در کن ــوی قاچــاق آن گرفت و هــم جل
ــه  ــروش ب ــن ف ــم از ای ــودی ه ــائل س ــن مس ای
تولیدکننــده می رســید تــا بتوانــد بــه تولیــد 

ــد. ــه ده ادام
ــطح واردات  ــرد: س ــح ک ــه تصری ــان در ادام پوری
ــود  ــا کمب ــازار ب ــه ب ــه نحــوی اســت ک گوشــت ب
ــاله  ــای گوس ــا ورود محموله ه ــت و ب ــه نیس مواج

ــرای  ــن کار ب ــه ای ــد ک ــد ش ــباع خواه ــازار اش ب
ــود  ــد کمب ــکاتی مانن ــی مش ــده داخل تولیدکنن
ــر  ــرف دیگ ــول و از ط ــه محص ــرای عرض ــازار ب ب
ــد.  ــد را ایجــاد می کن ــرای تولی ــاال ب ــای ب هزینه ه
ــور  ــدگان دام کش ــی صادرکنن ــع مل ــس مجم رئی
ــی  ــای دام ــت نهاده ه ــش قیم ــا افزای ــه ب در رابط
خاطرنشــان کــرد: دامــداران هــم بــا نوســانات ارز 
روبــرو شــدند و ماننــد تمــام محصــوالت و کاالهــا، 
قیمــت دام هــم بــاال رفت. قیمتــی کــه از دامداران 
ــازار داخــل  ــه ب ــرای ورود گوشــت ب می خواهنــد ب
ــن  ــر گرفت ــا درنظ ــداران ب ــت و دام ــب نیس مناس
ســود و هزینــه خــود نمی تواننــد بــا قیمــت 
ــد. از  ــی کنن ــازار داخل ــت را وارد ب ــری گوش کمت
طــرف دیگــر بــازار مصــرف مــا از دهک هــای 
ــاده  ــن م ــه ای ــه ب ــده و هم ــکیل ش ــی تش متفاوت

ــد.  ــاز دارن ــی نی پروتئین
بــه  گوســاله  وابســتگی  و  اخیــر  گرانی هــای 
ــن  ــت ای ــر روی قیم ــم ب ــی ه ــای واردات نهاده ه
ــه  ــزود: ب ــت. وی اف ــته اس ــی داش ــر باالی کاال تاثی
ــاال  ــت ب ــا قیم ــاله ب ــت گوس ــل گوش ــن دلی همی
ــد، از  ــن باش ــد اینچنی ــا نبای ــود ام ــه می ش عرض
ــه واردات  ــور ب ــرف مجب ــازار مص ــرای ب ــرو ب این
گوشــت منجمــد و گــرم هســتیم کــه البتــه 
تصمیــم خوبــی اســت. در رابطــه با واردات گوســاله 
هــم حتمــا بایــد گوســاله پایــه پــرواری باشــد کــه 
ــان  ــد. پوری ــک کن ــرف کم ــازار مص ــه ب ــد ب بتوان

اذعــان داشــت: تولیــد در کشــور مــا گــران تمــام 
می شــود و می تــوان بــا یــک سیاســت خــوب 
ــداران داد.  ــه دام ــادرات را ب ــازه ص ــب اج و مناس
ــت  ــه گوش ــب اینک ــر حس ــد را ب ــوان تولی نمی ت
ــرد.  ــارج ک ــدف خ ــای ه ــت، از بازاره ــران اس گ
انصافــا گوشــت بــه خوبــی در حــال واردات اســت 
ــرار گرفتــه اســت. ســطح  و در دســترس مــردم ق
ــوع اشــباع  ــا گوشــت های متناســب و متن ــازار ب ب
شــده اســت و اگــر بــازار ثبــات قیمتــی پیــدا کنــد 

ــت.  ــد گذاش ــول خواه ــه اف ــا رو ب قیمت ه
ــور  ــدگان دام کش ــی صادرکنن ــع مل ــس مجم رئی
دلیــل قاچــاق را ممنوعیــت صــادرات دانســته 
و تاکیــد کــرد: یکــی از دالیــل گرایــش بــه 
قاچــاق ممنوعیــت صــادرات کاال اســت. تعهداتــی 
ــد را  ــی دارن ــای خارج ــه بازاره ــداران ب ــه دام ک
نمی تــوان از میــان برداشــت. ممنوعیــت ســازوکار 
مناســبی نیســت. می توانســتند از سیاســت واردات 
ــا کشــور هــم  در ازای صــادرات اســتفاده کننــد ت
بــا کمبــود دام مواجــه نشــود امــا در حــال حاضــر 
ــود  ــدات خ ــاف تعه ــد برخ ــداران نمی توانن دام
عمــل کننــد و بازارهــای خــود را از دســت بدهنــد. 
ــی  ــه صــورت قانون ــان گفــت: صــادرات دام ب پوری
ــت.  ــد داش ــی نخواه ــای داخل ــر بازاره ــری ب تاثی
ــت های  ــازار گوش ــرای ب ــم ب ــر ه ــال حاض در ح
مناســبی وارد می شــود و مشــکلی بــرای آن پیــش 

ــد. ــد آم نخواه
0 منبع : ایلنا


