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 خواهید در جهان ببینید. باید خود نشانه تغییری باشید که می
  

 
 های دامی/متهم؛کاهش واردات یا سوءمدیریت؟ تداوم چالش در بازار نهاده 

ها و مشکالت جدی زیادی مواجه بوده و ادامه تولید را برای بسیاری از دامداران و  ماه گذشته با چالش ١۴های دامی طی حدود  بازار نهاده

های دامی از جمله ذرت و سویا به دو برابر نرخ مصوو   مرغداران کشور با سختی مواجه کرده است. به طوری که در مقطعی قیمت نهاده

های دامی حتی منجر به تغییر یا کواهوش جویوره  رسید و بر اساس اظهارات تولیدکنندگان و فعاالن بخش خصوصی کمبود عرضه نهاده

غذایی دام و طیور شد. در این میان سردرگمی مسئوالن دولتی و اظهار نظرات متناقض آنان بیش از هر مسأله دیگری، قابل توجوه بووده 

ها خبر دادند، گاه وعده جبران دادند و این اواخر نیز توپ را در زمین یکدیگر انداختند  است. مسئوالن گاهی از توزیع کافی و مناسب نهاده

و هر دستگاه، دستگاه دیگری را مقصر خواند. در این میان فعاالن بخش خصوصی و کارشناسان صنعت دام و طیور کشور سوء مدیریت را 

دانند. به گفته این کارشناسان توزیع نامناسب و عدم وجود استوراتو ی درسوت و  ها می بیش از هر مسأله دیگری عامل این نابسامانی

های غلط بیش از کاهش واردات به بخش دام و طیور کشور آسیب زده است و ما حتی در محصولی مانند ذرت داموی کوه  سیاستگذاری

ایم. در این زمینه رئیس صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور عالوه بر اعالم جزئیات دقیق  افزایش واردات داشته، با چالش مواجه بوده

جاری تاکنون خبر داد و گوفوت   های روغنی و جو از ابتدای سال جاری از کاهش واردات کنجاله سویا، دانه های دامی در سال واردات نهاده

 ١٣درصد کاهش یافته است. وی تاکید کرد  واردات ذرت در این مدت  ۵۵درصد و جو  ٨های روغنی  درصد، دانه ۵٣واردات کنجاله سویا 

های روغنوی را یوک  تن و میزان واردات دانه ٨١٨هزار و  ٣٣٣میزان واردات کنجاله را یک میلیون و  قدیریدرصد افزایش یافته است. 

 ٠٨٠هزار و  ٣٣میلیون و  ٣تن اعالم کرد. به گفته قدیری در این مدت  ٠١۵هزار و  ۵٠٨میلیون و  ١تن و جو را  ١٨هزار و  ٣٣٨میلیون و 

تومانی وارد کشور شده است. ایون فوعوال  ۴٣٨٨میلیارد دالر نهاده دامی و دانه روغنی با ارز  ١. ۴تن ذرت وارد کشور شده و در مجموع 

کنند اما باید به این نوکوتوه  بخش خصوصی افزود  مسئوالن دولتی دلیل این مسأله را درباره جو و کنجاله سویا کاهش واردات عنوان می

توجه کرد که بازار ذرت نیز علی رغم افزایش واردات، نوسانات زیادی را تجربه کرده است. قدیری این مسأله را ناشی از عدم داشوتون 

های دامی و گندم داخلی خواند و گوفوت  در  یک استرات ی و شبکه توزیع مناسب و همچنین عدم قیمت گذاری به موقع و مناسب نهاده

های دامی تأثیر داشته است. همچنین موسی رهنمایی، قائم  های بازار نهاده واقع این عوامل بیشتر از کاهش به موقع واردات در نابسامانی

های دامی ناشی از سو مدیریت خود دولت است؛ ردیوابوی  مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت  مشکل اصلی بازار نهاده

 چندین محموله بزرگ کار دشواری نیست که دولت نتواند این کار را انجام دهد.

 شیوع آنفلوانزای پرندگان؛ از هشدار تا مهار آن در کشور
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، معروف به آنفلوانزای مرغی یک بیماری ویروسی همه گیر بین پرندگان است که قابلیت سرایت باالیی دارد 

 Aکند بلکه قابل انتقال به انسان است. آنفلوانزای پرندگان یا نوع  و در صورت شیوع، نه تنها خسارت فراوانی به صنعت مرغداری وارد می

ال معموال نمی تواند در انسان ایجاد بیماری کند و تنها از طریق پرندگان آلوده به انسان سرایت می کند و از طریق انسان مبتال قابل انتوقو

های کشور اقدامات کنترلی و پیشگیرانه از سوی مسئوالن دامپزشکی به اجورا  نیست. با اعالم شیوع آنفلوانزای پرندگان در برخی استان

ها و مراکز پرورش پرندگان که به صورت غیرمجاز نگهداری و به آنفلوانزا مبتوال شوده بوودنود،  گذاشته شد و با رصد و پایش مرغداری

شناسایی و اقدامات الزم انجام شد. مشاهده نخستین مورد از ابتال به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در تبریز، زنگ خطر شیوع این بیماری 

شرقی به صدا در آورده است. مدیرکل دفتر سیاسی استانداری آذربایجوان شورقوی  ساله مرغداری آذربایجان ۵٨مرگبار را برای صنعت 

های مسئول در این حوزه، باید تووجوه  پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای پرندگان را موضوعی فرادستگاهی می داند و می گوید  تمام دستگاه

حاد پرندگان در طیور بومی و سونوتوی اسوتوان  ای نسبت به این موضوع داشته باشند. در پی مشاهده کانون بیماری آنفلوانزای فوق وی ه

کل دامپزشکی استان اردبیل نیز به تازگی بوا  شرقی و نزدیکی کانون این بیماری به استان اردبیل و انتشار سریع ویروس، اداره  آذربایجان

حاد پرندگان در این استان هشدار داده است. خراسان جونووبوی از  ای نسبت به احتمال بسیار باالی شیوع آنفلوانزای فوق صدور اطالعیه

جمله استان هایی است که در هفته های اخیر مواردی از ابتال به آنفلوانزای پرندگان در آنجا مشاهده شده است؛ در این زمینه مودیورکول 

دامپزشکی این استان گفت  شرایط آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در این استان رو به بهبودی است و جای نگرانی نیست. محمد اصغرزاده  

کانون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در خراسان جنوبی شناسایی شده و خوشبختانه از آخرین کانون شناسوایوی  ٣١اظهار داشت  تاکنون 

شود و در این چند روز گزارشی مبنی بر شناسایی واحد جدید دریافت نشده است. از کردستان نیز خبر موی  روز سپری می ۵شده تاکنون 

رسد که با اجرای عملیات رصد و پایش برنامه ملی کنترل و پیشگیری بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، پنج کانون شیوع بیومواری در 

های جدید آنفلوانزای فووق  غربی نیز به تازگی از شناسایی و مهار کانون استان شناسایی و مهار شده است. مدیرکل دامپزشکی آذربایجان

های مهاباد و پیرانشهر در جنو  این استان خبر داده و گفته است برای جلوگیری از انتشار این ویروس، زنوده  حاد پرندگان در شهرستان

فروشی مرغ و ماکیان ممنوع شده است. دامپزشکی قم نیز در هفته های گذشته ابتالی تعدادی از پرندگان باغ پرندگان شوهور قوم بوه 

موه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را تایید و در اطالعیه ای اعالم کرد که با شناسایی و تایید بیماری این پرندگان، در راستای بورنوا

ملی کنترل بیماری آنفلونزای فوق پرندگان نسبت به انجام موازین بهداشتی قرنطینه ای در شعاع های اپیدمیولوزیک این مناطوق اقودام 

 شده است. رئیس دامپزشکی کشور پیشتر گفته بود که بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور کامالً مدیریت و مهار شده است.

 11311حداکثر  0411حداقل  فسفات 01441حداکثر 15141حداقل  مرغ زنده
29700حداکثر19400حداقل مرغ کشتار  ؟ ذرت 
 ؟ کنجاله سویا  10311حداکثر  15011حداقل تخم مرغ

 01411حداکثر  01411حداقل  متیونین 35111حداکثر 33111حداقل  بوقلمون کشتار
 51111حداکثر  51111حداقل  لیزین 00111حداکثر00111حداقل  بوقلمون زنده
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