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ــی  ــون هماهنگ کان
دانــش صنعــت و 
ــت طیور  ــازار صنع ب

ــد ــکیل ش تش

ــر  ــور ب ــت طی ــازار صنع ــت و ب ــش صنع ــی دان ــون هماهنگ کان
ــت  ــا هــدف تقوی ــری ب ــام معظــم رهب اســاس رهنمودهــای مق
ارتبــاط صنعــت و مراکــز علمــی، پژوهشــی و فنــاوری بــا نیــل 
ــی  ــت های کل ــژه سیاس ــه وی ــادی ب ــعه اقتص ــداف توس ــه اه ب
ــی  ــوب س ــی، مص ــرمایه ایران ــت از کار و س ــی، حمای ــد مل تولی
امیــن جلســه مــورخ 15 / 12 / 1391  ســتاد راهبری نقشــه جامع 

علمــی کشــور تاســیس شــد.

ــی و  ــکلی غیردولت ــاز و تش ــم س ــادی تصمی ــون نه ــن کان ای
ــی،  ــش همگرای ــور افزای ــه منظ ــه ب ــد ک ــی باش ــی م غیرانتفاع
همــکاری، هماهنگــی، تصمیــم ســازی و ارتقــاء وحــدت 
ــا  ــگاه ه ــت و دانش ــازار، صنع ــای ب ــت ه ــون فعالی ــه پیرام روی
ــوآوری بخشــی در  ــام ن و موسســات پژوهشــی و اقتصــادی نظ
ــا وظایــف  ــا فرصــت خــاص و ب عرصــه توســعه و تولیــد کاال ی

ــت : ــده اس ــکیل ش ــر تش زی

ــه پیشــنهاد  ــکار ) ارائ ــن راه ــا، تدوی ــش ه ــف : شــناخت چال ال
ــازار ( ــت و ب ــع توســعه صنع ــع موان ــرای رف ب

ب : تصمیــم ســازی و پیگیــری اجــرای راهکارهــا و پیشــنهادات 
از طریــق مراجــع ذی ربــط

ج : ایجــاد بانــک هــای اطالعاتــی تخصصــی تولیــد کننــدگان و 
مصــرف کننــدگان و تســهیل دسترســی عمومــی بــه آنهــا 

تصویر:کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار 
صنعت طیور

انتخابات داخلی هیئت مدیره کانون هماهنگی دانش صنعت و 
بازار صنعت طیور
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ــن  ــاوری بی ــادی و فن ــوالت اقتص ــد تح د : رص
المللــی تاثیــر گــذار در هــر حــوزه و اطــالع رســانی 
مناســب بــه فعــاالن اقتصــادی، صنعتــی و فناوری 

کشــور
ه : تقویــت تعامــل بیــن المللــی فعــاالن اقتصــادی، 
نهــاد هــای  بــا  فنــاوری کشــور  صنعتــی و 
ــت ــازار و صنع ــاوری ب ــی و فن ــادی، صنعت اقتص

و :  کمــک بــه ایجــاد مزیــت رقابتــی بــه فنــاوری 
و تولیــدی در نمایشــگاه هــای تولیــدی بنگاههــای 

ی لید تو

ــا  ــون کــه ب ــه از تأســیس کان ــذا در جلســه دفاعی ل
حضــور نماینــدگان معاونــت علمــی فناوری ریاســت 
ــاوری  ــوم و فن ــت، وزارت عل ــوری وزارت صم جمه
و تحقیقــات، نماینــده ســتاد راهبــری اجــرای نقشــه  
جامــع علمــی کشــور در اتــاق بازرگانــی صنعــت و 
معــدن و کشــاورزی تشــکیل شــد و آقــای مهندس 
ســید مصطفی ســید مصطفــوی بــه عنــوان نماینده 
ــت  ــه در نهای ــود ک ــاع نم ــخنرانی دف ــه س ــه ارائ ب

مــورد قبــول و پذیــرش حاضریــن قــرار گرفــت .

ســپس در تاریــخ 26 / 04 / 1400 جلســه مجمــع 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــل معاون ــین در مح موسس
ــه  ــه ب ــر ک ــور 35 نف ــا حض ــوری ب ــت جمه ریاس
تاییــد دبیرخانــه تشــکیل کانــون هــا رســیده بودند 
تشــکیل شــد. ) الزم بــه توجــه اســت کــه ترکیــب 
شــرکت کننــدگان 65 درصــد از صنعــت و 35 
ــی  ــی و تحقیقات ــز علم درصــد از دانشــگاه و مراک

ــات  ــد و انتخاب ــنامه تایی ــه اساس ــن جلس ــد ( در ای بودن
ــش  ــان بخ ــن داوطلب ــین از بی ــره و بازرس ــت مدی هیئ
ــش  ــان بخ ــن داوطلب ــر ( و از بی ــار نف ــت  ) چه صنع
علمــی ) دو نفــر ( برگــزار و افــراد ذیــل انتخــاب شــدند 

) بخش صنعت (

ــه  1 - مصطفــی ســید مصطفــوی 34 رای از35 رای ب
عنــوان عضــو اصلــی بخــش صنعــت

ــوان  ــه عن ــکار 29 رای از 35 رای ب ــعید چرخ 2 - س
ــت ــش صنع ــی بخ ــو اصل عض

3 - ســید فــرزاد طالکــش 26 رای از 35 رای بــه 
ــت ــش صنع ــی بخ ــو اصل ــوان عض عن

4 - ساســان پورجعفــری 23 رای از 35 رای بــه عنــوان 
عضــو اصلــی بخــش صنعــت

5 - حمیــد فاضلــی 15 رای از 35 رای بــه عنــوان 
ــت ــش صنع ــدل بخ ــی الب ــو عل عض
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) بخش علمی (

ــه  ــینی 31 رای از 35 رای ب ــداهلل حس ــید عب 6 - س
ــی بخــش علمــی ــوان عضــو اصل عن

بــه  رای   35 از  رای   24 زواره  ناجــی  احمــد   - 7
عنــوان عضــو اصلــی بخــش علمــی

8 - محمــد علــی کمالــی سروســتانی 10 رای از 35 
رای بــه عنــوان عضــو علــی البــدل بخــش علمــی

) نماینــده معاونت علمی و فناوری (
9 - حمیــد رضــا ذوالفقــاری طــی حکمــی بــه 
ــو  ــاوری عض ــی و فن ــت علم ــده معاون ــوان نماین عن

ــره ــت مدی ــی هیئ اصل
) بازرس (

ــی 23 رای از  ــی تهران ــی فتحعل ــین حاج 10 - افش
ــی ــازرس اصل ــوان ب ــه عن 35 رای ب

ــه  ــا 8 رای از 35 رای ب ــی ب ــا حزبئ 11 - محمدرض
ــدل ــی الب ــازرس عل ــوان ب عن

در ادامــه جلســه ای کــه در تاریــخ 23 / 05 / 1400  
ــاوری  ــت علمــی فن ــی معاون و در ســالن شــیخ بهای
ــت  ــب هیئ ــد ، ترکی ــکل ش ــوری تش ــت جمه ریاس
مدیــره بــه شــکل ذیــل تعییــن گردیــد کــه مراتــب 

جهــت ثبــت شــرکت هــا ارســال شــد:

1 - آقــای مصطفــی ســید مصطفــوی بــا رای 
ــره  ــت مدی ــس هیئ ــوان رئی ــه عن ــن ب ــه حاضری کلی

ــون ( ــس کان ) رئی
ــه  ــا رای کلی ــش ب ــرزاد طالک ــید ف ــای س 2 - آق

ــس ــب رئی ــوان نائ ــه عن ــن ب حاضری
ــه  ــا رای کلی ــینی ب ــداهلل حس ــید عب ــای س 3 - آق

ــر ــوان دبی ــه عن ــن ب حاضری
کلیــه  رای  بــا  زواره  ناجــی  احمــد  آقــای   -  4

دار خزانــه  عنــوان  بــه  حاضریــن 

ــون  ــع کان ــه مجم ــه جلس ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
بــه  بهداشــتی  پروتــکل هــای  رعایــت  جهــت 
صــورت حضــوری و مجــازی و جلســه داخلــی 
ــزار شــد ــه صــورت حضــوری برگ ــره ب ــت مدی هیئ

ــتان  ــتی اس ــداران گوش ــه مرغ ــره اتحادی ــت مدی ــس هیئ رئی
ــادل را  ــه تع ــرغ ب ــازار م ــیدن ب ــرط رس ــا ش ــاه تنه کرمانش

ــرد. ــوان ک ــرغ عن ــت م ــالح قیم اص

برومنــد چهارآییــن، بــا اشــاره بــه دالیــل کمبــود مــرغ در بــازار 
اظهــار کــرد: هــم اکنــون بیــن قیمــت مصــوب بــرای عرضــه 
مــرغ بــه کشــتارگاه ها و قیمــت مــرغ در بــازار تفــاوت زیــادی 
وجــود دارد کــه ایــن اختــالف قیمــت باعــث مــی شــود دالالن 
ــا قیمــت مصــوب روانــه  ــه بجــای اینکــه مــرغ تولیــدی را ب ب
کشــتارگاه هــا کننــد، آن را بــا قیمــت باالتــری بــه واحدهــای 

ــند. ــرغ بفروش ــی م زنده فروش

چهارآییــن بــا بیــان اینکــه رمــز اســتمرار تولیــد تامیــن منافــع 
ــت:  ــت، گف ــدگان اس ــروع تولیدکنن ــی و مش ــادی قانون اقتص
ــرای  ــده ب هــم اکنــون قیمــت تمــام شــده هــر کیلــو مــرغ زن
ــی  ــدی حــدود 25 هــزار تومــان اســت، در حال واحدهــای تولی
کــه قیمــت مصــوب اعــالم شــده بــرای خریــد مــرغ زنــده از 
ــذا  ــده اســت، ل ــن ش ــان تعیی ــزار و 100 توم ــداران 17 ه مرغ
ــتارگاه  ــه کش ــرغ ب ــه م ــه عرض ــی ب ــداران تمایل ــا مرغ طبیعت
ــن قیمــت  ــد، چــون ای ــا قیمــت مصــوب دولتــی را ندارن هــا ب

ــت. ــه اس ــی و غیرمنصفان غیرکارشناس

ــتان  ــتی اس ــداران گوش ــه مرغ ــره اتحادی ــت مدی ــس هیئ رئی
کرمانشــاه بــا یــادآوری اینکــه قیمــت 17 هــزار و 100 تومانــی 
ــن  ــه فروری ــه مصوب ــتارگاه ها ب ــه کش ــده ب ــرغ زن ــه م عرض
ــش  ــون افزای ــان تاکن ــت: از آن زم ــردد، گف ــی گ ــر م ــاه ب م
قیمــت  در حــوزه هــای مختلــف چــه در حــوزه حمــل و نقــل 
و هزینــه هــای کارگــری و چــه در قیمــت جوجــه یــک روزه و 
نهاده هــای مــورد نیــاز پــرورش مــرغ شــامل کنجالــه ســویا و 
ذرت را شــاهد بــوده ایــم، ضمــن اینکــه قیمــت واکســن هــای 
مــورد نیــاز واحدهــای مرغــداری هــم افزایــش داشــته اســت، 

ــت  ــرط بازگشـ شـ
ــازار مرغ تعـادل به بـ
 اصـالح قیـمت اسـت
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لــذا بایــد قیمــت عرضــه و فــروش مســتقیم مــرغ بــه 
کشــتارگاه هــا اصــالح شــود.

ــه  ــی ب ــا در صورت ــرغ تنه ــازار م ــرد: ب ــد ک وی تاکی
ــه  ــوب عرض ــت مص ــه قیم ــید ک ــد رس ــش خواه آرام
ــاس  ــر اس ــرده و ب ــر ک ــا تغیی ــتارگاه ه ــه کش ــرغ ب م
ــت  ــرغ، قیم ــد م ــر در تولی ــل موث ــی عوام ــز واقع آنالی

ــود. ــالم ش ــد اع ــای جدی ه

رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت مــادر تخصصــی توســعه 
صنعــت طیــور کشــور ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه 
هــم اکنــون قیمــت جوجــه یــک روزه بــه طــور 
ــاده  ــت نه ــت و قیم ــان اس ــزار توم ــت ه ــط هف متوس
هــای مــورد نیــاز پــرورش مــرغ و هزینــه هــای حمــل 
ــه  ــرغ ب ــه م ــت عرض ــه، قیم ــاال رفت ــم ب ــل ه و نق
ــن  ــان تعیی ــزار و 500 توم ــد 24 ه ــا بای ــتارگاه ه کش
شــود تــا مــرغ نهایتــا بــا قیمــت بیــن 34 و یــا نهایتــا 
35 هــزار تومــان بــه دســت مصــرف کننــدگان برســد.

ــه  ــن پرســش ک ــه ای ــه در پاســخ ب ــن در ادام چهارآیی
»مگــر مرغدارانــی کــه نهــاده دولتــی بــرای دوره 
پــرورش مــرغ دریافــت مــی کننــد، ملــزم بــه عرضــه 
مــرغ بــا نــرخ مصــوب دولتــی نیســتند؟«، گفــت: از 16 
ــت  ــت، دول ــذار اس ــرغ تاثیرگ ــد م ــه در تولی ــی ک آیتم
تنهــا ملــزم بــه تامیــن دو قلــم شــامل کنجالــه ســویا و 
ذرت بــا نــرخ مصــوب دولتــی اســت کــه ایــن دو قلــم 
ــام  ــد از اتم ــا بع ــاد و تقریب ــر زی ــا تاخی ــب ب ــم اغل ه
دوره پــرورش بــه دســت مرغــدار مــی رســد. در جوجــه 
ــاه انجــام شــد و مــرغ هــای  ــزی کــه در خــرداد م ری
ــتند،  ــازار هس ــون در ب ــم اکن ــن دوره  ه ــل از ای حاص
ــویا و ذرت  ــه س ــش از 90 درصــد کنجال ــداران بی مرغ
ــازار آزاد تهیــه کــرده و نهــاده  مــورد نیــاز خــود را از ب

ــرورش  ــان دوره پ ــد از پای ــب بع ــی را اغل ــای دولت ه
دریافــت کــرده انــد کــه در چنیــن فضایــی نــه از نظــر 
قانونــی و نــه حتــی از نظــر شــرعی و اخالقــی تعهــدی 
ــد. ــا نــرخ مصــوب دولتــی ندارن ــرای عرضــه مــرغ ب ب

ــه  ــداری ک ــم مرغ ــار داری ــور انتظ ــه داد: چط وی ادام
نهاده هــا را بــا نــرخ آزاد خریــداری کــرده، هــم اکنــون 
ــی بفروشــد و متحمــل  ــرخ مصــوب دولت ــا ن ــرغ را ب م

خســارت شــود.
ــزان  ــدن می ــم ش ــه ک ــم ب ــاره  ای ه ــه اش وی در ادام
تولیــد مــرغ در فصــل تابســتان داشــت و گفــت: همــه 
ســاله در فصــل تابســتان بــه دلیــل افزایــش دمــا وزن 
گیــری جوجــه هــای پرورشــی در واحدهــای مرغــداری 
کاهــش  مــی یابــد و  کمبــود مــرغ را شــاهد هســتیم.

ــا  ــود ب ــالح ش ــت اص ــر قیم ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
جوجــه ریــزی هــای خــوب انجــام گرفتــه در تیــر مــاه 
ــش  ــه آرام ــرداد ب ــر م ــرغ از اواخ ــازار م ــم ب امیدواری
برســد، گفــت: در تیــر مــاه در اســتانی مثــل کرمانشــاه 
ســه میلیــون و 100 هــزار قطعــه جوجــه ریــزی داشــته 
ــا در  ــزی قاعدت ــن حجــم از جوجــه ری ــا ای ــه ب ــم ک ای
ــازار وجــود داشــته  ــودی در ب ــد کمب اواخــر مــرداد نبای

باشــد.
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بحران جــدی در بــازار جوجه یــک روزه
هنــوز مــدت زیــادی از آرامــش بــازار مــرغ نگذشــته کــه قیمــت 
جوجــه یکــروزه دچــار التهــاب شــده اســت و در صــورت ادامــه 

ایــن رونــد بــازار مــرغ هــم بــا تنــش مواجــه خواهــد شــد.

طــی مــاه هــای اخیــر بــازار مــرغ تحــت تاثیــر عوامــل مختلــف 
نظیــر افزایــش هزینــه هــای تولیــد و کاهــش انگیــزه مرغــداران 
بــه جوجــه ریــزی بــه قــدری متشــنج شــد کــه خانوارهــا بــرای 
ــی ســاعت  ــرخ مصــوب  در شــرایط کرونای ــا ن ــرغ ب ــت م دریاف
ــت  ــالح قیم ــا اص ــد. ب ــی ماندن ــر م ــد منتظ ــف  بای ــا در ص ه
ــن و  ــد در 12 فروردی ــای تولی ــه ه ــا هزین ــب ب ــوب متناس مص
ــازار  ــا حــدودی ب عرضــه مــرغ بصــورت کامــل در مغــازه هــا ت

ــه آرامــش رســید. ب

ــه  ــت جوج ــه قیم ــت ک ــرغ نگذش ــازار م ــش ب ــدی از آرام چن
ــای  ــزی در واحده ــه ری ــرای جوج ــاد تقاضــا ب ــا ازدی ــروزه ب یک
مرغــداری ســر بــه فلــک کشــید بــه طوریکــه هــم اکنــون باالتر 

ــرد. ــی گی ــرار م ــدار ق ــار مرغ ــوب در اختی ــرخ مص از ن
بســیاری از مســئوالن و دســت انــدرکاران ایــن بخــش، قاچــاق 
ــازار  ــاب ب ــامانی و الته ــل نابس ــر از عوام ــی دیگ ــه را یک جوج
مــی داننــد و معتقدنــد تــا زمانیکــه موضــوع قاچــاق از مرزهــای 
کشــور ســاماندهی نشــود، بــازار بــه آرامــش نمــی رســد و برخــی 
دیگــر از کارشناســان اصــالح قیمــت مصــوب جوجــه را راهــکار 

کنتــرل قیمــت مــی داننــد.

ماجــرا تنهــا بــه ایــن جــا ختــم نمــی شــود چــرا کــه بــا افزایــش 
ــزان  ــی، می ــروج غیرقانون ــی از خ ــه ناش ــود جوج ــت و کمب قیم
ــه حــد برنامــه ریــزی  جوجــه ریــزی در واحدهــای مرغــداری ب
ســتاد تنظیــم بــازار نرســیده اســت کــه ایــن موضــوع مــی توانــد 
ــه  ــذارد، گرچ ــر بگ ــازار اث ــرغ در ب ــت م ــدد قیم ــاب مج در الته
ــه دار را  ــرغ نطف ــم م ــه و تخ ــئوالن واردات جوج ــی مس برخ
راهــکار کنتــرل قیمــت در بــازار مــی داننــد، امــا واکنــش هایــی 
ــت  ــه عل ــازار ب ــم ب ــر ســتاد تنظی ــم اخی ــه تصمی هــم نســبت ب

ــد در داخــل مطــرح اســت. پتانســیل تولی

ــن  ــا از آخری ــم ت ــط می روی ــئوالن ذی رب ــراغ مس ــه س ــال ب ح
علــل نابســامانی بــازار جوجــه و تاثیــر واردات جوجــه و تخم مــرغ 

نطفــه دار بــر بــازار مــرغ بــا خبــر شــویم:  

قیمــت جوجــه یکــروزه از نــرخ مصــوب 
ــد ــی کن ــت نم تبعی

ــزارع  ــی و م ــه کش ــای جوج ــه ه ــر کارخان ــارت ب ــرورت نظ ض
ــادر ــرغ م م

اتحادیــه  ارشــد  مشــاور  سروســتانی  کمالــی  محمدعلــی 
ــای  ــزی در واحده ــه ری ــش جوج ــتی از افزای ــداران گوش مرغ
ــا  ــامانه ســماصط ت ــار س ــر آم ــت: بناب ــر داد و گف ــداری خب مرغ
ــورت  ــزی ص ــه ری ــه جوج ــون قطع ــن 115 میلی ــان فروردی پای
ــل  ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــزان نس ــه این می ــه ک گرفت

ــت. ــته اس ــد داش رش
ــرخ مصــوب  ــروزه از ن ــه یک ــت جوج ــه قیم ــاره اینک ــا اش وی ب
تغییریافتــه تبعیــت نمــی کنــد، بیــان کــرد: قیمــت کنونــی هــر 
قطعــه جوجــه یکــروزه 6 هــزار تــا 6 هــزار و 500 تومــان اســت 
کــه بنابــر تصمیمــات اخیــری کــه در ارتبــاط بــا توزیــع جوجــه 
ــدی  ــا ح ــه ت ــت جوج ــه قیم ــم ک ــت، امیدواری ــده اس ــاذ ش اتخ

کنتــرل شــود.
ــت  ــش قیم ــه افزای ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــتانی ادام ــی سروس کمال
جوجــه یکــروزه، دســتگاه هــای نظارتــی بایــد ورود پیــدا کننــد 

ــری شــود. ــورد جلوگی ــی م ــا از گرانفروشــی ب ت
مشــاور ارشــد اتحادیــه مرغــداران بــا انتقــاد از نــرخ بــاالی جوجه 
یکــروزه در بــازار بیــان کــرد: از مســئوالن ســتاد تنظیــم بــازار و 
ــر  ــریع ت ــه س ــر چ ــی رود ه ــار م ــاد کشــاورزی انتظ وزارت جه

تمهیداتــی بیندیشــد تــا بــازار مــرغ بــه تعــادل برســد.
ــه مبنــی  ــدات صــورت گرفت ــه تمهی ــا توجــه ب ــه وی، ب ــه گفت ب
بــر افزایــش ســن پــرورش امیدواریــم مشــکل خاصــی در بــازار 

رخ ندهــد.
ــزی در  ــان اینکــه کاهــش جوجــه ری ــا بی ــی سروســتانی ب کمال
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــتیم، گف ــداری نداش ــای مرغ واحده
تحریــم و مشــکالت واردات مــرغ مــادر در ســال گذشــته، 
افزایــش ســن گلــه تنهــا راهــکار رفــع بحــران فعلــی اســت کــه 
در ایــن خصــوص معاونــت امــور دام هــم قــول داده کــه جوجــه 

ــد. ــاز را تامیــن کن مــورد نی
ــه  ــاق جوج ــون بحــث قاچ ــم اکن ــه داد: ه این مقام مســئول ادام
و تخــم مــرغ نطفــه دار مطــرح اســت، بــه همیــن خاطــر نظــارت 
بیشــتری بایــد بــر کارخانــه هــای جوجــه کشــی و مــزارع مــرغ 
مــادر صــورت گیــرد تــا از صــادرات غیرقانونــی جلوگیــری شــود.
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نیازی به واردات جوجه نداریم
احتمال التهاب مجدد قیمت مرغ در بازار

ــی  ــن صنف ــون انجم ــس کان ــب رئی ــژاد نای ــداله ن ــب اس حبی
مرغــداران گوشــتی از کاهــش 10 درصــدی جوجــه ریــزی خبــر 
داد و گفــت: بنابــر آمــار تولیــد جوجــه 10 درصــد کاهــش یافتــه 
ــری  ــن کس ــتار ای ــن کش ــش س ــا افزای ــتیم ب ــدوار هس ــه امی ک

ــران شــود. جب
ــم،  ــه نداری ــه واردات جوج ــازی ب ــه نی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
افــزود: اگــر از پتانســیل تولیــد جوجــه بدرســتی اســتفاده کنیــم، 
ــه همیشــه صــادرات  ــم، بلک ــه واردات نداری ــازی ب ــا نی ــه تنه ن
ــت  ــع مدیری ــی مواق ــه در برخ ــم ک ــه دار داری ــرغ نطف ــم م تخ

ــن رود. ــادرات از بی ــت ص ــده مزی ــث ش ــح باع ناصحی
ــرغ  ــم م ــه واردات تخ ــازی ب ــه نی ــان اینک ــا بی ــژاد ب ــداله ن اس
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــت، گف ــروزه نیس ــه یک ــه دار و جوج نطف
ــد مشــخص شــود کــه جوجــه  ــت صــادرات جوجــه بای ممنوعی
ــدند،  ــارج ش ــادر خ ــرغ م ــد م ــوز از واح ــدون مج ــه ب ــی ک های
ــا احتمــال پدیــده قاچــاق، عرضــه  کجــا رفتــه انــد؟ چــرا کــه ب

ــت. ــه اس ــش یافت ــه کاه جوج
ــرخ مصــوب هــر قطعــه جوجــه یکــروزه را  این مقــام مســئول ن
ــون هــر  4 هــزار و 200 تومــان اعــالم کــرد و گفــت: هــم اکن
ــازار عرضــه  ــا نــرخ 6 هــزار و 200 تومــان در ب قطعــه جوجــه ب

مــی شــود.
ــم  ــی رغ ــت: عل ــر داد و گف ــه خب ــدید جوج ــود ش وی از کمب
ــا  ــازار، ام ــرخ ب ــا ن ــی قیمــت مصــوب ب ــزار تومان ــالف 2 ه اخت
در برخــی مواقــع امــکان تامیــن بــا ایــن نــرخ هــم وجــود نــدارد 
کــه ایــن موضــوع تولیدکننــدگان را دچــار چالــش کــرده اســت.
ــن  ــا 24 فروردی ــار ت ــن آم ــر آخری ــه داد: بناب ــژاد ادام ــداله ن اس

حــدود 80 میلیــون قطعــه جوجــه ریــزی در واحدهــای مرغــداری 
صــورت گرفــت کــه بــا میــزان 125 میلیــون جوجــه ریزی ســتاد 
تنظیــم بــازار اختــالف دارد کــه بدیــن ترتیــب احتمــال چالــش و 
التهــاب مجــدد بــازار در هفتــه هــای آتــی دور از انتظــار نیســت.

قاچاق، علت نابسامانی بازار جوجه یکروزه
ــا بیــان اینکــه  غالمعلــی فارغــی رئیــس انجمــن ملــی طیــور ب
ماهانــه 125 تــا 127 میلیــون قطعــه جوجــه ریــزی شــده اســت، 
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه نیــاز مــرغ کشــور، ایــن  میــزان جوجــه 

ریــزی جوابگــوی نیــاز داخــل اســت.
وی بــا اشــاره بــه تاثیــر قاچــاق جوجــه یکــروزه بــر بــازار مــرغ 
افــزود: قاچــاق جوجــه یکــروزه بــه عنــوان موجــود زنــده هماننــد 
قاچــاق آهــن آالت و دیگــر کاالهــا نیســت کــه بــه ســهولت در 

بــازار اثــر بگــذارد.
بــه گفتــه فارغــی، ســال گذشــته در ایــن مقطــع زمانــی قیمــت 
ــل 5  ــال حداق ــان و امس ــروزه 500 توم ــه یک ــه جوج ــر قطع ه
هــزار تومــان اســت کــه بــا ایــن وجــود امــکان معــدوم ســازی 

وجــود نــدارد.
ــامانی  ــل نابس ــه دالی ــاره ب ــا اش ــور ب ــی طی ــن مل ــس انجم رئی
ــرخ  ــا ن ــه ب ــه جوج ــرد: عرض ــان ک ــروزه بی ــه یک ــازار جوج ب
مصــوب زمانــی درســت اســت کــه قیمــت هــا برمبنــای شــاخص 
ــتاد  ــفانه مســئوالن س ــه متاس ــد ک ــر کن ــذار  تغیی ــر گ ــای اث ه

ــی توجــه هســتند. ــن موضــوع ب ــه ای ــازار ب ــم ب تنظی
وی در پایــان از ممنوعیــت صــادرات جوجــه یکــروزه طــی مــاه 
ــه ناشــی  ــش قیمــت جوج ــت: افزای ــر داد و گف ــر خب ــای اخی ه
ــد توجــه  ــد اســت و مســئوالن بای ــه هــای تولی ــورم و هزین از ت

ــه موضــع قاچــاق داشــته باشــند. جــدی ب
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اســتاد ژنتیــک و اصــالح نــژاد گــروه دامپــروری دانشــگاه تهــران 
بــا اشــاره بــه چالــش صنعــت طیــور کشــور، 11 راهــکار را بــه 
دولــت ســیزدهم بــرای خــروج از بحــران فعلــی پیشــنهاد کــرد.

اواخــر ســال گذشــته بــازار مــرغ بــه دالیــل مختلــف از جملــه 
ــه صرفــه  ــال آن ب ــه دنب »قیمــت گــذاری دســتوری دولــت و ب
نبــودن تولیــد در ایــن صنعــت و نیــز اعطــای ارز رانتــی 4200 
تومانــی بــه واردکننــدگان نهــاده« دچــار نوســانات شــدید شــد و 
دولــت بــرای کنتــرل بــازار ایــن کاال، قــرارگاه ســاماندهی مــرغ 
ــاه 1400 مجــدداً  ــن م ــال از فروردی ــن ح ــا ای را تشــکیل داد، ب
هشــدارها نســبت بــه ادامــه سیاســتهای اقتصــادی غلــط دولــت 
ــال  ــد و در ح ــاز ش ــرغ در کشــور آغ ــد م ــت تولی ــاره وضعی درب
حاضــر نیــز شــاهد دو نرخــی شــدن ایــن کاال و افزایــش قیمــت 

آن بــه بیــش از 40 هــزار تومــان هســتیم.

در حالــی کــه نــرخ مصــوب ایــن کاال 24 هــزار و 900 تومــان 
اســت همچنیــن بــه گفتــه مصــرف کننــدگان عرضــه مــرغ نیــز 
ــد  ــر شــده و مــردم ناچارن ــل محدودت ــه هفته هــای قب نســبت ب
بــرای خریــد ایــن کاال بــه چندیــن مرکــز خریــد مراجعــه کننــد.
در میادیــن میــوه و تــره بــار هــم کــه عرضــه مــرغ بــه قیمــت 
مصــوب بــه صــورت روزانــه در حــال انجــام اســت، از یــک ســو 
میــزان عرضــه کاهــش یافتــه و از ســوی دیگــر افزایــش رجــوع 
ــب  ــوب، موج ــرخ مص ــه ن ــد ب ــرای خری ــن ب ــه میادی ــردم ب م
شــکل گیری صف هــای طوالنــی در میادیــن شــده و ایــن 
ــکیل  ــته و تش ــال گذش ــات س ــه اتفاق ــود دارد ک ــی وج نگران
ــود. ــرار ش ــدداً تک ــرغ مج ــد م ــرای خری ــی ب ــای طوالن صف ه

طیــور  و  دام  صنعــت  در  نابســامانی  دالیــل 
ــود؟ ــه ب ــور چ کش

بــه نظــر می رســد بررســی و ارزیابــی دقیــق وضعیــت 
و  یــک روزه  جوجــه  تولیــد  و  مرغــداری  صنعــت 
ــی،  ــرایط فعل ــکل گیری ش ــل ش ــرغ و عل ــت م گوش
می توانــد منجــر بــه ریشــه یابی آســیب و کمــک 
بــرای رفــع آن شــود، آن طــور کــه فعــاالن صنعــت و 
ــر  ــال حاض ــد در ح ــور می گوین ــوزه طی ــان ح کارشناس
ــی و ارزی  ــالت قیمت ــل مداخ ــه دلی ــد ب ــرایط تولی ش
دولــت مطلــوب نیســت و عواقــب ســوءمدیریت در 
ــع  ــن زودی رف ــه ای ــرار نیســت ب ــته، ق ــای گذش ماه ه
ــدید  ــش ش ــه کاه ــده ک ــالم ش ــز اع ــراً نی ــود. اخی ش
ــال 99  ــادر در س ــرغ م ــای م ــزی در واحده جوجه ری
کــه بــه دنبــال ســوءمدیریت گســترده رخ داد، موجــب 
ــه  ــون قطع ــود 200 میلی ــا کمب شــده کشــور امســال ب
ــرغ  ــن م ــزار ت ــتی و 300 ه ــک روزه گوش ــه ی جوج

ــد. ــه باش مواج
کار دولــت ســیزدهم در حــوزه کشــاورزی و بویــژه 
ــا  ــود، ب ــد ب ــوار خواه ــیار دش ــور بس ــت دام و طی صنع
ایــن حــال کارشناســان معتقدنــد کــه دولــت ســیزدهم 
ــران  ــد بح ــنهادات می توان ــی پیش ــه برخ ــل ب ــا عم ب

ــد ــع کن ــت و مرتف ــر مدیری ــت ت ــی را راح فعل
واردات  بــرای  تومانــی   4200 ارز  تخصیــص 
ــع  ــیوه توزی ــودن ش ــب ب ــی و نامناس ــای دام نهاده ه

صـنعت طــیور
 چگونه می تواند از
بحـران خارج  شود
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ــا  ــذاری دســتوری ی ــا، قیمــت گ ــن نهاده ه ــام فروشــی ای و خ
همــان ســرکوب قیمــت محصــوالت پروتئینــی توســط دولــت، 
اعمــال ممنوعیت هــای ناگهانــی بــرای صــادرات و مــواردی از 
ایــن قبیــل از جملــه دالیــل مؤثــر در ایجــاد چالش هــای فعلــی 

ــت. ــور اس ــور کش ــت دام و طی صنع
ــوزه  ــیزدهم در ح ــت س ــن آنچــه مســلم اســت، کار دول بنابرای
کشــاورزی و بویــژه صنعــت دام و طیــور بســیار دشــوار خواهــد 
بــود، بــا ایــن حــال کارشناســان معتقدنــد کــه دولــت ســیزدهم 
ــی را  ــران فعل ــد بح ــنهادات می توان ــی پیش ــه برخ ــل ب ــا عم ب

راحــت تــر مدیریــت کنــد.

و  تدویــن  در  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  ناتوانــی 
منســجم! برنامــه  اجــرای 

ــک و  ــتاد ژنتی ــه، اس ــی یگان ــن مهربان ــه حس ــن زمین در همی
ــان  ــا بی ــران ب ــگاه ته ــروری دانش ــروه دامپ ــژاد گ ــالح ن اص
ــرای  ــن و اج ــاورزی در تدوی ــاد کش ــی وزارت جه ــه ناتوان اینک
دوازدهــم،  دولــت  در  خصــوص  بــه  منســجم  برنامــه ای 
ــت:  ــرد، گف ــاد ک ــد ایج ــت تولی ــده ای در مدیری ــکالت عم مش
ــه سیاســت های وزارت صمــت  ــًا ب ــز عمدت ــازار نی مشــکالت ب
و ســتاد تنظیــم بــازار بــر می گــردد، اگرچــه معاونــت امــور دام 

ــداد. ــام ن ــری انج ــدام مؤث ــه اق ــن زمین ــم در ای ه

یازده راهکار پیشنهادی برای دولت سیزدهم

ــن  ــل ای ــرای ح ــنهادی ب ــای پیش ــه راهکاره ــاره ب ــا اش وی ب
ارز  حــذف  کــرد:  اضافــه  ســیزدهم،  دولــت  در  چالش هــا 
ــص  ــد و تخصی ــی و …( از تولی ــی، نیمای ــه ای )ترجیح یاران
ــه از  ــن جامع ــای پایی ــه دهک ه ــن ب ــتقیم پروتئی ــه مس یاران

ــت. ــه اس ــن زمین ــات در ای ــن اقدام ــه مهم تری جمل
مهربانــی یگانــه، عــدم ســرکوب قیمتــی محصــوالت پروتئینــی 
ــه  ــالم و اضاف ــا اع ــر راهکاره ــه دیگ ــت را از جمل ــط دول توس
ــت  ــوالت دخال ــذاری محص ــت گ ــد در قیم ــت نبای ــرد: دول ک
ــا  ــه و تقاض ــث عرض ــاس بح ــر اس ــد ب ــا بای ــد و قیمت ه کن
تعییــن شــود. چــرا کــه قیمــت گــذاری دســتوری توســط دولــت 
عــالوه بــر آنکــه منجــر بــه ظهــور دالالن بــرای بهــره منــدی 
از اختــالف »قیمــت دســتوری دولــت« و »قیمــت بــازار« 
ــد و  ــش تولی ــرای افزای ــم ب ــده را ه ــه تولیدکنن ــود بلک می ش
ــرای ســرمایه گــذاری در هــر صنعتــی بــی  ســرمایه گــذار را ب
ــش  ــل کاه ــار از مح ــن ب ــال آن ای ــه دنب ــد و ب ــزه می کن انگی
ــفره  ــه س ــدیدتری را ب ــای ش ــد، گرانی ه ــود تولی ــه و رک عرض
ــت  ــت قیم ــذف سیاس ــس ح ــد. و بالعک ــل می کن ــردم تحمی م
ــزه  ــش انگی ــث افزای ــت، باع ــط دول ــتوری توس ــذاری دس گ

بــرای تولیــد شــده و بــه دنبــال آن قیمتهــا از محــل 
ــود. ــل می ش ــه تعدی ــش عرض افزای

ــدگان  ــد کنن ــویق تولی ــران، تش ــگاه ته ــتاد دانش ــن اس ای
ــکیل  ــد و تش ــای تولی ــه زنجیره ه ــتن ب ــک در پیوس کوچ
ــالم  ــا اع ــر راهکاره ــدی را از دیگ ــزرگ تولی ــای ب بنگاه ه
کــرد و گفــت: بــر ایــن اســاس دولــت بایــد حمایــت جــدی 
و همــه جانبــه از زنجیره هــای بــزرگ تولیــدی داشــته 

ــد. باش

مهربانــی یگانــه اجتنــاب از صــدور مجــوز بــرای واحدهــای 
کوچــک را نیــز مــورد تاکیــد قــرار داد و افــزود: ایــن اقــدام 

موجــب جلوگیــری از هــدر رفــت منابــع خواهــد شــد.
ــاخت های الزم  ــود زیرس ــه وج ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ــز  ــص تســهیالت و جوای ــا تخصی ــوان ب ــد، می ت ــرای تولی ب
صادراتــی، صــادرات را گســترش داد و بــه دنبــال آن تولیــد 
ــدام  ــن اق ــه ای ــرد، ک ــتر ک ــه و بیش ــه صرف ــه را ب و عرض
ــت  ــفانه در دول ــا متأس ــد ام ــروع ش ــم ش ــت یازده در دول

ــد. ــم مان ــم عقی دوازده

می تــوان بــا تخصیــص تســهیالت و جوایــز صادراتــی، 
ــال آن تولیــد و عرضــه  ــه دنب صــادرات را گســترش داد و ب

ــرد ــه و بیشــتر ک ــه صرف را ب
مهربانــی یگانــه خواســتار بازنگــری در آمــار و ارقــام تولیــد 
شــد و گفــت: ایــن امــر موجــب اخــذ تصمیــم گیــری هــای 
ــر خواهــد شــد ضمــن اینکــه تشــدید  کارشناســانه و دقیق ت
نظارت هــای بهداشــتی بــر تولیــدات صنعــت طیــور از جملــه 
مــرغ، تخــم مــرغ و جوجــه یــک روزه بــه منظــور افزایــش 
ــه دیگــر راهکارهایــی  کیفیــت محصــوالت تولیــدی از جمل

ــت ســیزدهم پیشــنهاد می شــود. ــه دول اســت کــه ب
ــکل  ــا دو تش ــک ی ــا ی ــناختن تنه ــمیت ش ــه رس ــر ب وی ب
بــزرگ تاکیــد کــرد و افــزود: ایــن اقــدام موجــب جلوگیــری 
ــر  ــتر و بهت ــل بیش ــاد تعام ــکل ها و ایج ــی تش از پراکندگ

ــود. ــان می ش ــن آن بی
ــارت  ــت در تج ــت دول ــن از دخال ــه همچنی ــی یگان مهربان
ــویا،  ــد ذرت، س ــور مانن ــت طی ــا و محصــوالت صنع نهاده ه
ــح کــرد:  ــاد و تصری جــو و فــروش مــرغ و تخــم مــرغ انتق
دولــت بایــد از دخالــت در ایــن حــوزه پرهیــز کنــد و از بــازار 

ــن محصــوالت خــارج شــود. تجــارت ای
ایــن اســتاد دانشــگاه تهــران همچنیــن بــر ارزیابــی مســتمر 
عملکــرد جوجه هــای حاصــل از الیــن آریــن تاکیــد و 
ــا  ــد ب ــن بای ــژاد آری ــزی از ن ــه جوجه ری ــرد: ادام ــح ک تصری
ــت صــورت  ــع صنع ــت مناب ــدر رف ــزان ه ــردن می لحــاظ ک

ــرد. بگی
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کشــتار دام هــای مولــد شــده و در آینــده شــاهد از بیــن رفتــن 
ــود. ــم ب ــت دام خواهی صنع

بــر اســاس آمــار اعــام شــده توســط رئیــس شــورای تأمیــن 
ــون رأس گوســفند  ــج میلی ــون در حــدود پن دام کشــور، اکن
ــه  ــود، هزین ــتار ش ــد کش ــه بای ــود دارد ک ــور وج ــر در کش ن
ــل  ــه دلی ــن ب ــت بنابرای ــاد اس ــیار زی ــا بس ــن بره ه ــد ای تولی
ــم  ــه رغ ــن دام ب ــاده، ای ــت دام م ــت گوش ــودن قیم ــر ب کمت
بــه  ایــن موضــوع منجــر  بــودن کشــتار می شــود  مولــد 
آســیب بــر صنعــت دام مولــد کشــور شــده اســت. بــا اجــرای 
ــرایط  ــت دام در ش ــکات صنع ــی از مش ــه بخش ــن مصوب ای
ــد  ــاغ ش ــر اب ــیار دی ــد بس ــد هرچن ــد ش ــل خواه ــی ح کنون
و مراحــل اجرایــی آن نیــز هنــوز در هالــه ای از ابهــام اســت 
ــه  ــم کــه ب ــاغ بخشــنامه هایی بوده ای ــرا همــواره شــاهد اب زی

ــت. ــیده اس ــرا نرس ــه اج مرحل

دولــت عمــاًل هیــچ کــدام از مشــکالت تولیــد کنندگان 
را رفــع نکرده اســت

منصــور پوریــان، رئیــس شــورای تأمیــن دام کشــور در ایــن 
رابطــه می گویــد: متأســفانه از ابتــدای ســال جــاری همــواره 
ــا گفتــار درمانــی ســعی کرده انــد مــردم و تولیــد  مســئوالن ب
کننــدگان را ســاکت کننــد و عمــًا مشــکلی از حــوزه تولیــد 

برداشــته نشــده اســت.
وی اضافــه می کنــد: ایــن دولــت حتــی بــه اباغیه هــا و 
ــه  ــد نیســت؛ ب ــز پایبن ــد نی ــاغ می کن ــی کــه خــود اب مصوبات
ــر  ــل ذخای ــرای تکمی ــت ب ــد حمای ــه طــرح خری ــوان نمون عن
ــازار بیــش از  ــم ب ــردی گوشــت کــه توســط ســتاد تنظی راهب

ــی نشــده اســت. ــب شــد عمل ــش تصوی ــاه پی دو م

ــروز  ــدای تیرمــاه شــاهد ب ــا وجــود آن کــه از ابت ب
ــی  ــور، ناش ــر کش ــداران در سراس ــات دام اعتراض
نبــود علوفــه و مشــکات در نگهــداری دام  از 
بودیــم کــه بــرای حــل آن مصوبــه افزایــش قیمــت 
شــیر خــام ابــاغ شــد، امــا بــه نظــر می رســد 
ایــن مصوبــات فقــط روی کاغــذ اســت و بــه 

وعده هــای بی عمــل تبدیــل شــده اســت.
در پــی اعتراضــات دامــداران در دو هفتــه گذشــته 
ــودن  ــه نب ــه صرف ــام ب ــام و اع ــیر خ ــت ش ــه قیم ب
تصویــب  از  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  تولیــد، 
آن  بــرای  تومانــی   ۴۰۰ و  هــزار  شــش  قیمــت 
ــل  ــه قب ــر داد کــه حــدود ۴۷ درصــد نســبت ب خب
افزایــش دارد همچنیــن صــادرات شــیر خشــک و 

ــد. ــده آزاد ش دام زن
گــذاری  قیمــت  شــورای  اســاس  ایــن  بــر 
ــرم  ــر کیلوگ ــت ه ــتراتژیک، قیم ــوالت اس محص
تومــان   ۴۰۰ و  هــزار  شــش  را  شــیرخام 
ــورا  ــن ش ــه ای ــاس مصوب ــر اس ــرد و ب ــب ک تصوی
صــادرات شیرخشــک، کــره، روغــن حیوانــی، 
فرآورده هــای لبنــی و دام زنــده آزاد شــد امــا 
ــن  ــاغ ای ــه از اب پــس از گذشــت بیــش از دو هفت
نیســت. آن  شــدن  اجرایــی  از  خبــری  مصوبــه 
ایــن در حالــی اســت کــه گاوداری هــا بــه ســختی 
نهــاده مــورد نیــاز خــود را تأمیــن می کننــد و 
نقدینگــی تولیــد کننــدگان نیــز تــا حــدود زیــادی 
افزایــش  کاهــش یافتــه اســت و اگــر مصوبــه 
نــرخ شــیرخام اجرایــی نشــده و مشــکات تأمیــن 
بــه  منجــر  باشــد،  ادامــه دار  دامــی  نهاده هــای 

گفتــار     درمـــانی
 بــرای حل مشــکل دامــداران
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رئیــس شــورای تأمیــن دام کشــور می گویــد: در 
خریدهــای حمایتــی در واقــع بــا ایــن هــدف کــه کار 
انجــام نشــود قیمت گذاری هایــی انجــام می شــود 
کــه بــه صرفــه نبــوده و عمــًا معاملــه ای انجــام نشــود. 
چنیــن اقداماتــی در واقــع نوعــی مســخره کــردن 

ــت اقتصــاد اســت. ــده و وضعی ــد کنن تولی

ــی  ــکالت فعل ــع مش ــکار رف ــا راه ــادرات، تنه ص
دامــداران اســت

پوریــان اضافــه می کنــد: در بخــش صــادرات دام 
ــا راه  ــتیم، تنه ــه هس ــی مواج ــن معضات ــا چنی ــز ب نی
حــل مشــکل کنونــی دامــدار در شــرایط کــم آبــی، 
نبــود بــازار و کاهــش مصــرف، صــادرات اســت امــا 
بــا وجــود آن کــه یــک مــاه و نیــم اســت وزیــر جهــاد 
کشــاورزی اعــام کــرده صــادرات آزاد اســت، هنوز 
معاونــان وزیــر بــا خودکارهــای خــود بــازی کــرده و 

ــد. ــی نمی کنن ــه را عمل ــن مصوب ای

مســئوالن فقــط وعــده می دهنــد و بــه آن 
نمی کننــد عمــل 

وی ادامــه می دهــد: زمانــی کــه در هــر حــوزه ای 
ــع آن  ــرای رف رکــود ایجــاد می شــود، اگــر دولــت ب
ــورم می شــود.  ــه ت ــل ب ــده تبدی ــد در آین اقدامــی نکن
وعده هایــی  فقــط  فعلــی  مســئوالن  از  تاکنــون 
ــذ  ــد، روی کاغ ــل نکرده ان ــه آن عم ــه ب ــم ک دیده ای
نوشــتن و عمــل نکــردن هنــر نیســت، اکنــون بیــش از 
ــرای  ــا ب ــد ام ــداران معترض ان ــه دام ــت ک ــاه اس دو م
کمــک در بهبــود وضعیــت آن هــا هیــچ اقدامــی 

ــت. ــده اس نش

رئیــس شــورای تأمیــن دام کشــور می گویــد: آقایــان 
ــع  ــته اند و در واق ــی گذاش ــر بی تصمیم ــم را ب تصمی
ــت  ــد، دول ــی نمی گیرن ــی تصمیم ــرایط کنون در ش
ــوده و جــز وعــده  بیــش از پنــج مــاه اســت بیــکار ب
و وعیــد، هیــچ اقــدام مهمــی نکــرده اســت، بــا 
ــود  ــی نمی ش ــه عملیات ــنامه هایی ک ــخنرانی و بخش س
ــز مشــکات مــردم حــل نمی شــود  اکنــون بیــش  نی
ــی  ــور از ب ــبک در کش ــون رأس دام س ــج میلی از پن
ــی در حــال تلــف شــدن اســت کــه  ــی و کــم آب آب

تنهــا راه حــل آن صــادرات اســت امــا عمــًا هیــچ اقدامــی 
ــه  ــد، ب ــوزه تولی ــر ح ــاوه ب ــد ع ــن رون ــت و ای ــده اس نش

ــد. ــیب وارد می کن ــز آس ــرف نی ــوزه مص ح

تولیــد کننــدگان در بیــن دولــت دوازدهم و ســیزدهم 
بالتکلیــف مانــده اند

ــده  ــران وارد کنن ــت ای ــال ها اس ــد: س ــه می کن ــان اضاف پوری
گوشــت بــوده و صــادرات بــرای مســئوالن کشــور بــی معنــا 
ــازار و دســتورات  ــود ب ــل نب ــه دلی ــون ب ــا اکن ــوده اســت ام ب
یــک طرفــه، دام بیــش از نیــاز کشــور نیــز تولیــد شــده 
ــت  ــه دول ــود را ب ــئولیت خ ــت مس ــه دول ــن هفت ــت، ای اس
بعــد تحویــل می دهــد و در ایــن بیــن تولیــد کننــدگان 

باتکلیــف و مشکاتشــان حــل نشــده باقــی می مانــد.
وی تصریــح می کنــد: اگــر بــه دنبــال فراوانــی گوشــت، شــیر 
ــداری  ــاد دام ــد اقتص ــتیم بای ــی هس ــوالت لبن ــایر محص و س
بهبــود یابــد، اکنــون دامــداران بــه دلیــل تصمیمات مســئوالن 
در حــال ضــرر دادن هســتند. در شــرایطی کــه دولــت تــوان 
ــاز  ــورد نی ــد نهــاده م ــن نمی توان ــدارد همچنی ــد دام را ن خری
دامــداران را تأمیــن کنــد مشــخص نیســت چــرا هنــوز بــرای 
صــادرات مانع تراشــی می کنــد. در واقــع برخــی تصمیمــات 
ــده و  ــه ش ــی گرفت ــدات دام ــت تولی ــوزه مدیری ــط در ح غل

ــد. ــی حاضــر نیســتند آن را اصــاح کنن دولتی هــا حت

دامــداران دیگــر بــه وعده هــای دولــت اعتمــاد 
ــد ندارن

ــار  ــد: چه ــد می کن ــور تاکی ــن دام کش ــورای تأمی ــس ش رئی
ــده  ــه نش ــی گرفت ــم خوب ــت تصمی ــن دول ــت در ای ــال اس س
اســت، تشــکل ها و فعــاالن وظیفــه دادن نظــرات کارشناســی 
بــرای حــل مشــکات را بــر عهــده دارنــد امــا تــا کنــون بــه 
هیــچ یــک از پیشــنهادات ارائــه شــده توجهــی نشــده و 
صنعــت دامــداری بــا ایــن اقدامــات در حــال نابــودی اســت. 
ــده داده  ــدر وع ــه آنق ــده ک ــه ای ش ــه گون ــرایط ب ــون ش اکن
بــه  بــه آن عمــل نکرده انــد، دیگــر تولیــد کننــدگان  و 
ــرای حــل  ــرا در واقــع ب ــد زی ــان اعتمــاد ندارن وعده هــای آن

ــود. ــام نمی ش ــی انج ــچ اقدام ــکل هی ــی مش اساس
در حالــی کــه بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت نهاده هــای تولیــد 
در صنعــت پــرورش گاو شــیری کشــور بــا هــدف حمایــت 
ــد  ــت از تولی ــرای حمای ــاورزی، ب ــی کش ــای اساس از کااله
کننــدگان شــیر خــام دســتورالعمل اجرایــی ابــاغ شــده کــه 
ــیر  ــرم ش ــر کیلوگ ــد ه ــی خری ــر اســاس آن قیمــت تضمین ب
ــه  ــد ب ــز خری ــل در مراک ــی تحوی ــد چرب ــا ۳.۲ درص ــام ب خ
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ــی،  ــک و لبن ــیر خش ــات ش ــه کارخانج ــداران از جمل خری
ــن  ــا ای ــد ب ــروع خری ــوده و ش ــان ب ــزار و ۴۰۰ توم ــش ه ش
قیمــت نیــز از روز یکشــنبه )۱۰ مردادمــاه( اعــام شــده 
ــت  ــش قیم ــه افزای ــه مصوب ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای اس
شــیر خــام در تاریــخ ۱۷ مردادمــاه توســط وزیــر جهــاد 

ــد. ــاغ ش ــاورزی اب کش

ــاه  ــام از 10 مردادم ــیر خ ــت ش ــش قیم ــه افزای مصوب
عملیاتــی می شــود

جهــاد  معــاون  ایراندوســت،  حســین  رابطــه،  همیــن  در 
 ۹( شــنبه  روز  می گویــد:  اصفهــان   اســتان  کشــاورزی 
ــات  ــه و کارخانج ــای اتحادی ــا رؤس ــه ای ب ــاه( جلس مردادم
ــه عملیاتــی شــود،  شــیر خشــک برگــزار شــد تــا ایــن مصوب
همزمــان بــا موضــوع خریــد توســط کارخانجــات شــیر 
ــردا  ــد از ف ــام کرده ان ــز اع ــی نی ــات لبن ــک، کارخانج خش
ــد و  ــان می خرن ــزار و ۴۰۰ توم ــش ه ــت ش ــه قیم ــیر را ب ش
بــا عملیاتــی شــدن ایــن دو اقــدام عمــًا دامــداران بــه آنچــه 
ــن  ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی ــند. وی ب ــد می رس ــی آن بوده ان در پ
ــود،  ــی می ش ــاه( عملیات ــنبه )۱۰ مردادم ــه از روز یکش مصوب
وعــده  دولــت  کــه  نمی کنــم  تأییــد  می کنــد:  اضافــه 
ــذر  ــال گ ــون در ح ــد، اکن ــل نمی کن ــه آن عم ــد و ب می ده
از دولــت دوازدهــم و ورود بــه دولــت ســیزدهم هســتیم تــا 

ــود ــام ش ــت انج ــن دو دول ــی بی ــه هماهنگ ــی ک زمان
معــاون جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان می گویــد: در 
ایــن موضــوع نیــز اختافاتــی وجــود دارد کــه تصمیم گیــری 
ــت  ــورای قیم ــی در ش ــوالت لبن ــیر و محص ــت ش ــرای قیم ب
ــا اباغیــه  ــازار انجــام شــود، ب ــا در ســتاد تنظیــم ب گــذاری ی
اخیــر امیــد اســت فرآینــد خریــد شــیر مــازاد از فــردا شــروع 
شــده و منجــر بــه اصــاح قیمــت شــود. در مقابــل نیــز تأثیــر 

ــدارد. ــوار ن ــر محصــوالت لبنــی و ســبد خان زیــادی ب
ــز  ــادرات دام نی ــیوه نامه ص ــد: ش ــه می کن ــت اضاف ایراندوس
ــایر  ــازاد عش ــد دام م ــز خری ــان نی ــده همزم ــاغ نش ــوز اب هن
در حــال انجــام اســت، در اســتان اصفهــان نیــز از هفتــه قبــل 
ــر  ــب دام تغیی ــه ترکی ــده البت ــاز ش ــایر آغ ــد دام از عش خری

ــد. ــر کن ــز تغیی ــد نی کــرده و الزم اســت قیمــت خری

وی تصریــح می کنــد: اخیــراً مصوبــه جدیــدی در اختیــار 
شــرکت پشــتیبانی امــور دامــی قــرار گرفتــه اســت کــه بتوانــد 
ایــن دام را از عشــایر خریــداری کنــد و امیــد اســت بــا عملیاتــی 

شــدن ایــن مصوبــه نیــز بخشــی از مشــکات حــل شــود.

پســت مــرغ تصمیــم جدیــد وزیــر صمــت بــرای 
ــه  ــه ب ــی ک ــت، تصمیم ــرغ اس ــازار م ــرل ب کنت
ــازار چنــد  ــه تنظیــم ب گفتــه کارشناســان منجــر ب
ــل  ــز تحم ــه ای ج ــود و نتیج ــرغ نمی ش ــی م نرخ

ــدارد. ــر اقتصــاد کشــور ن ــه  ب هزین
ــر صنعــت، معــدن و تجــارت  رزم حســینی، وزی
از همــکاری وزارت صمــت بــا اداره پســت برای 
توزیــع مناســب مــرغ در شــبکه توزیــع خبــر داد. 
وی در نشســت ســتاد تنظیــم بــازار دربــاره طــرح 
ــی  ــرده فروش ــا خ ــد ت ــرغ از تولی ــازار م ــد ب رص
اظهــار کــرد: ایــن طــرح آزمایشــی از شهرســتان 
قــم آغــاز و امــروز در ۳۱ اســتان اجرایــی شــد، 
تمــام تولیــد مــرغ توســط شــبکه اداره پســت 
مدیریــت  هوشــمند  شــبکه  توســط  و  توزیــع 
ــام  ــه تم ــع کاال ب ــد و توزی ــزان تولی ــود. می می ش
جزئیــات تحــت رصــد و پایــش قــرار می گیــرد.

اداره  دامــن  بــه  دســت  می رســد  نظــر  بــه 
پســت شــدن بــه دلیــل آن اســت کــه تمــام 
سیاســت های بــه کار گرفتــه شــده بــرای کنتــرل 
گــواه  اســت.  مانــده  بی نتیجــه  مــرغ  بــازار 
بی نتیجــه مانــدن سیاســت های کــه تــا امــروز 
ــودن مــرغ در  ــد نرخــی ب ــز چن ــی شــده نی اجرای
ــف  ــای مختل ــه بهانه ه ــی ب ــران فروش ــازار و گ ب

ــت. ــدی اس ــه بن ــد قطع مانن

پســت مــرغ از 
ــت  ــات پش تصمیم
ــت ــینی اس میز نش
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ــه  ــد ب ــرغ« می توان ــت م ــا »پس آی
عنــوان یــک سیاســت جدیــد بــرای 
ــد؟ ــش باش ــه بخ ــازار نتیج ــم ب تنظی

ــات  ــی هی ــاور عال ــتانی، مش ــی سروس ــی کمال  محمدعل
مدیــره اتحادیــه سراســری مــرغ گوشــتی کشــور،این 
ــت  ــینی« دانس ــز نش ــت می ــات پش ــم را از »تصمیم تصمی
و افــزود: شکســت سیاســت ها و تصمیمــات در حــوزه 
ــئوالن  ــی مس ــدم آگاه ــل ع ــه دلی ــرغ ب ــازار م ــد و ب تولی
سیاســتگزار و تصمیم گیــر از واقعیت هــای حاکــم بــر 

ــت. ــش اس ــن بخ ای
وی معتقــد اســت؛ » پســت مــرغ« بــه عنــوان راهــکار 
جدیــد وزیــر صمــت بــرای کنتــرل بــازار مــرغ نیــز 
غیــر عملــی اســت و ماننــد سیاســت های دیگــر ایــن 

وزارت خانــه بدونــه نتیجــه خواهــد بــود.
کمالــی سروســتانی تصریح کــرد: تصمیمات غیرکارشناســی 
ماننــد پســت مــرغ تحمــل هزینــه  بــر اقتصاد کشــور اســت که 

پــس از مدتــی هــدر رفــت ســرمایه رهــا خواهد شــد.
ــه  ــد از مرغــداران ب ــر اینکــه قیمــت خری ــد ب ــا تاکی وی ب
قیمــت مصــوب و گــره کار تنظیــم بــازار در پــس از 

ــتار  ــام کش ــه ن ــرادی ب ــرد: اف ــار ک ــت، اظه ــرغ اس ــتار م کش
تحویــل  مرغــداری  درب  مرغــداران  از  را  مــرغ  کــن 
ــراد کــه هیچــگاه در محاســبات مســئوالن  ــد ایــن اف می گیرن
دیــده نمی شــوند در حالــی کــه اولیــن گــره برهــم خــوردن 

ــتند. ــازار هس ــادل در ب تع
ــه  ــدون اینک ــتارکن ها ب ــه داد: کش ــتانی ادام ــی سروس کمال
ــا قیمــت مصــوب از مرغــدار  پاســخگو باشــند مرغــی کــه ب
ــتار  ــس از کش ــت پ ــود بی زحم ــا س ــد ب ــداری کرده ان خری

در میادیــن عرضــه می برنــد.
وی گــره بعــدی را در توزیــع مــرغ در میادیــن عنــوان کــرد 
ــرای خــود در  ــر کــس ســودی ب ــز ه ــن بخــش نی کــه در ای

ــاند. ــی ها برس ــرده فروش ــه خ ــرغ را ب ــا م ــرد ت ــر می گی نظ
کمالــی سروســتانی گفــت: گــره ســوم در خــرده فروشــی ها 
ــی  ــتگاه های نظارت ــدید دس ــف ش ــل ضع ــه دلی ــه ب ــت ک اس
ــرخ  ــک ن ــا ی ــرغ را ب ــود م ــاف خ ــه انص ــته ب ــدام بس ــر ک ه

ــد. ــده می دهن ــرف کنن ــت مص ــه دس ــاوت ب متف
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ــاره  ــا اش ــال 99 ب ــه س ــدار نمون ــی، دام ــم خلیل ابراهی
ــدا  ــا ابت ــداری م ــت: دام ــود گف ــای خ ــه فعالیت ه ب
ــه روش ســنتی فعالیــت می کــرد و چنــد دهــه ایــن  ب
ــنتی  ــا از روش س ــال 86 م ــت از س ــه داش روش ادام
ــرورش  ــم و از پ ــر مســیر دادی ــی تغیی ــه روش صنعت ب
ــزار راس  ــه 3 ه ــون ب ــم اکن ــفند ه 200 راس گوس
ــال  ــت و در س ــیده اس ــی رس ــذاری مل ــالک گ ــا پ ب

ــم. ــد داری ــزار راس تولی ــه 5 ه ــک ب نزدی
وی ادامــه داد: همچنیــن مــا در بحــث تولیــد و عرضــه 
ــال  ــه طــور مث ــم و ب ــت داری ــی فعالی محصــوالت لبن
ــتراخان  ــیه و آس ــی روس ــای بین الملل ــگاه ه در نمایش
ــا  ــم. ب ــه کردی ــود را عرض ــوالت خ ــرکت و محص ش
ــاس  ــر اس ــم ب ــه انجــام دادی ــم ک ــژادی ه اصــالح ن
علــم روز نــوع نــژاد دام نیــز بســیار خــوب اســت بــه 

ــه معرفــی شــدیم. شــکلی کــه مــا دامــدار نمون

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا هــم اکنــون دارای 
ــتیم  ــاز هس ــر مج ــز دیگ ــی و مراک ــتارگاه، قصاب کش
ــی  ــت محل ــل باف ــدا در داخ ــا ابت ــداری م ــت: دام گف
فیروزکــوه بــود کــه بــه دلیــل اعتراضــات همشــهریان 

صنعــت دامــداری در 
وضعیــت قرمــز

ــورا  ــتور ش ــه دس ــم و ب ــام دادی ــه انج ــی ک ــا پیگیری های و ب
فضایــی را بالــغ بــر چهــار هزار متــر خــارج از محوطه مســکونی 

ــم. ــار گرفتی ــی در اختی ــع مل ــازمان مناب ــکاری س ــا هم و ب

ــای الزم صــورت  ــر حمایت ه ــه  اگ ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
بگیــرد می تــوان دامــداری را کامــال صنعتــی پیــش بــرد 
ــادی در  ــائل اقتص ــا و مس ــروس کرون ــترش وی ــا گس ــزود: ب اف
میــزان فــروش گوشــت تاثیــر مســتقیم گذاشــته اســت از ســال 
ــن  ــدا کــرد و همچنی ــش پی ــی افزای 98 قیمــت نهاده هــای دام
مــا جویــی را کــه کیلیویــی 1800 تومــان می خریدیــم امســال 
مجبــور شــدیم کیلیویــی 6 هــزار تومــان بخریــم. قیمــت بــره 
ــال  ــم امس ــان می فروختی ــزار توم ــال 98، 45 ه ــده در س زن
ــن مســاله نشــان  ــان می فروشــیم و ای ــزار توم ــی 50 ه کیلیوی
می دهــد کــه دامــداران مســئول گــران شــدن گوشــت نیســتند 
ــاده  ــر نه ــت و اگ ــده اس ــالک ش ــا پ ــای م ــام دام ه ــرا تم زی
ــز  ــا نی ــا م ــه باشــد طبع ــه صرف ــا ارزان باشــد و قیمــت آن ب م

گوشــت را ارزان می فروشــیم.

وی ادامــه داد : امــروز وضعیــت دامــداری در خــط قرمــز قــرار 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــا افزای ــا نهاده ه ــه تنه ــرا ن ــت زی ــه اس گرفت
بلکــه دســتمزد کارگــران نیــز افزایــش پیــدا کــرده و مــا حتــی 

ــیم. ــز بفروش ــود را نی ــاده خ ــای م ــم بره ه مجبوری

وی ادامــه داد: در بحــث دامپزشــکی نیــز بســیاری از داروهــای 
مــورد نیــاز دام قیمت شــان از 70 هــزار تومــان بــه 240 هــزار 
ــز  ــع نی ــرای مرت ــا ب ــن م ــرده همچنی ــدا ک ــش پی ــان افزای توم
بایــد ماهانــه اجــاره پرداخــت کنیــم و بــه همیــن دلیــل امــروز 

تولیــد گوشــت بــه صرفــه نیســت.
ــاص داده  ــی اختص ــگاه خوب ــا جای ــه م ــر ب ــه داد: اگ وی ادام
ــژاد می توانیــم بــه خوبــی عمــل  شــود مــا در بحــث اصــالح ن
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ــه  ــاره ب ــا اش ــوه ب ــکی ابرک ــبکه دامپزش ــس  ش ریی
آبــی 1400- 1399 و  بارندگــی در ســال  کاهــش 
تــداوم پدیــده خشکســالی گفــت: شــیوع بیماری هــای 
دامــی و تضعیــف سیســتم ایمنــی بــدن دام  هــا ناشــی 

ــت. ــب اس ــه مناس ــود تغذی از کمب

ــر ســعید امیدســاالری  روز چهارشــنبه در حاشــیه  دکت
ــای  ــاری ه ــیون بیم ــرح واکسیناس ــرای ط ــان اج پای
هــاری ، تــب مالــت و طاعــون نُشــخوارکنندگان 
کوچــک افــزود: کنتــرل بیمــاری  هــای دامــی از نظــر 
ــدود  ــادی دارد و ح ــت زی ــتی اهمی ــادی و بهداش اقتص
نیمــی از بیمــاری هــای شــناخته شــده انســانی از 
ــه  ــان اینک ــود. وی بابی ــل می ش ــان منتق ــه انس دام ب
ــدود 110  ــال 1400 ح ــاه س ــت م ــر اردیبهش از اواخ
ــای  ــه بیماری ه ــزار راس دام ســبک شهرســتان علی ه
مختلــف دامــی ایمــن ســازی شــدند، اظهارکــرد: ایــن 
دام هــا بــا بهــره گیــری از تــوان 2 گــروه دامپزشــکی ، 
یــک گــروه نظارتــی و همچنیــن بخــش خصوصــی در 
دامــداری هــای صنعتــی و نیمــه صنعتــی  34 روســتا 
و همچنیــن دام عشــایر علیــه بیمــاری  هــای مختلــف 

ــی واکســینه شــدند. دام

ــا ارزان  ــه م ــی ب ــای دام ــر نهاده ه ــن اگ ــم  و همچنی کنی
ــد  ــذار خواه ــت تاثیرگ ــت گوش ــا در قیم ــرد قطع ــق بگی تعل

ــود. ب
ــود و  ــا نمی ش ــی از م ــت خوب ــفانه حمای ــه داد: متاس وی ادام
اســتانداری و منابــع طبیعــی اســتان تهــران در زمــان ســاخت 
دامــداری از مــا حمایــت کردنــد امــا بــا تغییــر مدیــران بــه مــا 
اعــالم شــد کــه بایــد دامــداری تخریــب شــود و مــا تحــت 
فشــار هســتیم و حتــی شــاید مجبــور شــویم کــه دامــداری را 
بفروشــیم. در حالــی کــه مــا بــرای ایــن دامــداری و جایــگاه 
ــم و  ــه کردی ــال 94 هزین ــان در س ــون توم ــدود 280 میلی ح
ــگاه  ــن جای ــه ای ــرده ک ــالم ک ــه اع ــی ب ــع طبیع ــس مناب ریی
ــه و  ــد آن را تخلی ــت و بای ــی اس ــی و مل ــع طبیع ــزو مناب ج
واگــذار کنیــم در حالــی کــه مــا در ســال 94 تمــام مجوزهــای 
ــا را  ــی م ــگاه فعل ــن جای ــم. و ای ــرده بودی ــذ ک ــی را اخ قانون
ــداری و  ــتانداری و فرمان ــی اس ــا هماهنگ ــل ب ــورای مح ش
ــورت  ــه ص ــی ب ــد و حت ــا دادن ــه م ــای الزم ب ــذ مجوزه اخ
محضــری عرصــه و عیــان را بــه نــام منابــع طبیعــی کردیــم 
و حتــی جریمــه را نیــز پرداخــت کردیــم امــا متاســفانه بــاز از 
مــا دو بــار شــکایت شــد ولــی دادگاه  کیفــری نیــز بــه نفــع 
مــا حکــم داده  امــا دوبــاره   اداره منابــع طبیعــی  شهرســتان 
فیروزکــوه  از مــا شــکایت کــرده اســت کــه دادگاه شهرســتان 

فیروزکــوه  مــا را محکــوم کــرده اســت .

ــای  ــا مجوزه ــروز م ــه ام ــن اســت ک ــا ای ــروز م ــته ام خواس
انجــام  را  قانونــی  کارهــای  همــه  و  گرفته ایــم  را  الزم 
داده ایــم بــه عنــوان یــک تولیدکننــده بــه مــا اجــازه بدهنــد 
تــا فعالیت هــای خــود را ادامــه بدهیــم و امســال کــه 
ســال تولیــد، پشــتیبانی و مانع زدایی هاســت از تولیــد مــا 

ــد. ــری نکنن جلوگی

ــای دامی ــیوع بیماری ه ش
ناشــی از کـمبود
تغدیــه مناســب حیوان اســت
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وی ادامــه داد: 65 هــزار راس دام ســبک علیــه بیمــاری طاعــون 
ــر  ــه زی ــره و بزغال ــزار راس ب نشــخوارکنندگان کوچــک ، 25 ه
یــک ســال علیــه بروســلوز یــا تــب مالــت و هــزار و 500 قــالده 

ســگ علیــه بیمــاری  هــاری رایــگان واکســینه شــدند.
ــه  ــیون علی ــرح واکسیناس ــرای ط ــه داد: اج ــاالری  ادام امیدس
بیمــاری هــای دامــی در راســتای ایجــاد ایمنــی الزم در جمعیــت 
بــره و بزغالــه و همچنیــن جلوگیــری از بــروز و شــیوع بیمــاری 

تــب مالــت در جامعــه هــدف انســانی اســت.
 هــدف طــرح واکسیناســیون علیــه بیمــاری هــا ایجــاد 

ایمنــی در انســان اســت
ــب  ــاری ت ــرد: بیم ــان ک ــوه بی ــکی ابرک ــبکه دامپزش ــس ش ریی
ــا و  ــادی در دامداری ه ــار اقتص ــل آث ــه دلی ــلوز( ب ــت )بروس مال
ــن  ــانی، مهمتری ــت انس ــاری در جمعی ــدت بیم ــی م ــار طوالن آث

ــت . ــان و دام  اس ــن انس ــترک بی ــاری مش بیم
ایــن مســوول تــورم مفاصــل ، تــب، لــرز و ســردرد را از عالیــم  
ــد:  ــادآور ش ــرد و ی ــوان ک ــان عن ــت در انس ــب مال ــاری ت بیم
درمــان بســیار ســخت و دردنــاک در دام بــه جــز ســقط جنیــن 

ــدارد. ــم مشــخصه ظاهــری دیگــری ن ــا عالی تقریب
وی اساســی ترین راه  مبــارزه بــا بیمــاری تــب مالــت را آمــوزش 
ــا دام هــای ســقط  ــا چگونگــی برخــورد ب ــاط ب ــداران در ارتب دام
بهداشــتی  مراقبت هــای  شــده،  ســقط  جنین هــای  کــرده، 
ــه،  ــیر، خام ــیرخام، سرش ــردن ش ــرف نک ــان و مص ــع زایم موق
ــه ای از  ــتی و قرنطین ــررات بهداش ــت مق ــنتی و رعای ــتنی س بس
جملــه ضدعفونــی جایــگاه و محتــوای ســقط و زایمــان حیــوان 
بــه وســیله فرمالیــن و شــعله دادن و همچنیــن جداســازی 
دام هــای زایمــان کــرده از گلــه بــه مــدت حداقــل یــک هفتــه و 

ــمرد. ــیون برش واکسیناس
ــه دامپزشــکی،  شهرســتان ابرکــوه پنــج واحــد داروخان
ــد  ــک واح ــتقل و ی ــی مس ــز مایه کوب ــد مرک ــک واح ی

ــکی دارد. ــک دامپزش کلینی
ــزد را در  ــتان ی ــی اس ــول دام ــد محص ــوم تولی ــه س ــوه رتب ابرک
اختیــار دارد و ســاالنه حــدود 40 هــزار تــن فــرآورده هــای دامــی 
ــن گوشــت مــرغ ، یکهــزار و 630  شــامل  پنــج هــزار و 500 ت
ــن  ــیرخام، 16 ت ــن ش ــزار و 750 ت ــز ، 24 ه ــت قرم ــن گوش ت
عســل و پنــج هــزار تــن تخــم مــرغ تولیــد مــی کنــد کــه 70 
ــازار ســایر اســتان ها و کشــورهای حــوزه خلیــج  درصــد آن در ب

فــارس عرضــه مــی شــود.
ــد  ــون واح ــار میلی ــدود چه ــتان ح ــی اس ــای دام ــداد واحده تع
اســت. مرکــز شهرســتان 55 هــزار نفــری ابرکــوه در 140 

ــرار دارد. ــزد ق ــهر ی ــی ش ــوب غرب ــری جن کیلومت

ــونامی افزایش  س
ــرغ ــت مـ قیم
در راه اســــت

نایــب رئیــس کانــون سراســری مرغــداران گوشــتی بــا 
ــش قیمــت جوجــه یکــروزه گوشــتی  ــه افزای اشــاره ب
بــه 11 هــزار تومــان، خواســتار اصــالح ســریع قیمــت 

جوجــه و مــرغ شــد.

حبیــب اســداهلل نــژاد، نایــب رئیــس کانــون سراســری 
ــش  ــه افزای ــاره ب ــا اش ــران ب ــتی ای ــداران گوش مرغ
ــدود 11  ــه ح ــتی ب ــک روزه گوش ــه ی ــت جوج قیم
ــک  ــه ی ــوب جوج ــت مص ــت: قیم ــان گف ــزار توم ه
روزه 4,200 تومــان اســت در حالــی کــه قیمــت تمــام 
شــده تولیــد آن رقمــی بیــن 5000 تــا 5,300 تومــان 
اســت و بایــد قیمــت جوجــه یــک روزه گوشــتی هــر 
ــای  ــودجویی ه ــوی س ــالح و. جل ــریعتر اص ــه س چ

ــود. ــه ش ــدی گرفت بع

ــد هــر  وی افــزود: همچنیــن قیمــت تمــام شــده تولی
کیلوگــرم مــرغ زنــده نیــز حتــی اگــر جوجــه بــا قیمــت 
مصــوب 4,200 تومــان در اختیــار تولیدکننــدگان قــرار 
ــز  ــم نی ــن رق ــت و ای ــان نیس ــرد، 17,100 توم بگی

نیازمنــد اصــالح اســت.

ایــن فعــال بخــش خصوصــی تاکیــد کــرد: مــاه 
هاســت کــه مرغــداران جوجــه را بــه قیمــت مصــوب 
ــان  ــت آن همچن ــودی قیم ــد صع ــد و رون ــی خرن نم

ــه دارد. ادام

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر 
اصــالح نــرخ مصــوب جوجــه یکــروزه و قیمــت مــرغ 
گفــت: بایــد دولــت قیمــت تمــام شــده تولیــد جوجــه 
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ــده،  ــرای تولیدکنن ــول ب ــودی معق ــالوه س ــروزه را بع یک
ــرخ  ــر ن ــم ب ــن رق ــر ای ــد از آن تاثی ــد و بع ــبه کن محاس
ــرخ  ــش ن ــن افزای ــد همچنی ــاب کن ــده را حس ــرغ زن م
مولفــه هــای تولیــد را بعــد از مصوبــه قبلــی نیــز در نظــر 
داشــته باشــد و بعــد قیمــت جوجــه یکــروزه و مــرغ را بــا 
ــازار  ــد و ب ــورت تولی ــن ص ــر ای ــد در غی ــالم کن ــم اع ه

ــد. مــرغ آســیب جــدی خواهــد دی

ــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر در حــوزه  ــژاد ب اســداهلل ن
ــت:  ــم، گف ــرغ مشــکلی نداری ــه یکــروزه و م ــد جوج تولی
ــه صــورت مهندســی  ــع جوجــه مناســب نیســت و ب توزی
ــان  ــن می ــا در ای ــطه ه ــود و واس ــی ش ــام م ــده انج ش
نقــش بســزایی دارنــد و همیــن امــر در ســایه نبــود 

ــت ــه هس ــت جوج ــاب در قیم ــل حب ــارت عام نظ

ــم و  ــد مــرغ مشــکلی نداری وی ادامــه داد: در حــوزه تولی
مرغــداران نیــز ایــن کاال را بــه نــرخ مصــوب عرضــه مــی 
کننــد امــا چــون نظــارت و ســازوکاری بــر عرضــه جوجــه 
ــت،  ــداران اس ــارها روی مرغ ــام فش ــدارد و تم ــود ن وج

ــازار جوجــه مــی افتــد ایــن اتفاقــات در ب

ــت  ــه قیم ــرد ک ــد ک ــی تاکی ــش خصوص ــال بخ ــن فع ای
ــرخ  ــر ن ــون 2.5 براب ــم اکن ــتی ه ــروزه گوش ــه یک جوج
ــام  ــت تم ــز قیم ــد نی ــدود 14 درص ــت و ح ــوب اس مص

ــد. ــش میده ــرغ زا افزای ــد م ــده تولی ش

اســداهلل نــژاد بــا بیــان اینکــه دولــت خیلــی راحــت مــی 
توانــد جوجــه یکــروزه را از طریــق ســامانه بــازارگاه توزیع 
کنــد، ادامــه داد: عرضــه جوجــه یکــروزه در ســامانه 
ــر از عرضــه ذرت و سویاســت،  ــی راحــت ت ــازارگاه خیل ب

چــرا کــه نهــاده هــای دامــی وارداتــی 
ــل و  ــد داخ ــه تولی ــا جوج ــتند ام هس
ــاًل  ــز کام ــاز آن نی ــد و نی ــزان تولی می
مشــخص اســت ضمــن اینکــه جوجــه 
ــه  ــد بالفاصل ــد ش ــی تولی ــروزه وقت یک
بایــد وارد واحــد مرغــداری شــود و 

ــدارد. ــود ن ــداری آن وج ــکان نگه ام

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود 
ــده  ــرح ش ــث مط ــه مباح ــاره ب ــا اش ب
ــت:  ــرخ ارز گف ــر آزادســازی ن ــی ب مبن
ــان بحــث حــذف  عــده ای در ایــن می
ــازارگاه را مطــرح مــی کننــد  ســامانه ب
ــیطنت  ــات را ش ــن جریان ــا ای ــه م ک
آمیــز مــی دانیــم چــرا کــه نفــس 
ــی  ــازارگاه اتفــاق خوب وجــود ســامانه ب
ــاه  ــا را کوت ــطه ه اســت و دســت واس
کــرده، ایــن ســامانه اشــکاالتی داشــت 
کــه در حــال حاضــر نیــز عمــده آنهــا 
برطــرف شــده و فقــط در حــوزه تامیــن 

کاال مشــکل دارد.

اســداهلل نــژاد تاکیــد کــرد کــه در 
ــاد  ــرخ ارز اعتق ــازی ن ــورت آزادس ص
ــامانه  ــق س ــع از طری ــه توزی ــم ک داری
ــد و  ــیار مفی ــد بس ــی توان ــازارگاه م ب
ــر  ــیار کمت ــکاالت بس ــا اش ــر و ب موث
باشــد. چــرا کــه عمــده ایــراد بــازارگاه 
در حــال حاضــر تامیــن و بارگیــری 
نهــاده هــا بــه علــت تاخیــر در تامیــن 
و تخصیــص ارز ترجیحــی هســت کــه 
در صــورت اعمــال سیاســت ازادســازی 
ــد. ــد ش ــرف خواه ــکل برط ــن مش ای
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ــاده  ــای م ــتار بره ه کش
ــه دارد ادام

ــن  ــش تامی ــران از کاه ــفندی ته ــت گوس ــه گوش ــس اتحادی رئی
ــداوم  ــل ت ــه دلی ــده ب ــای آین ــازار در ماه ه ــاز ب ــورد نی ــت م گوش
ذبــح دام هــای مولــد خبــر داد. علــی اصغــر ملکــی گفــت: نهــاده 
دامــی وارداتــی بایــد بــه دســت دامــدار برســد نــه دالل و واســطه 
ــن  ــوده در ای ــه ای مفق ــی نشــان می دهــد کــه حلق و شــرایط فعل
ــه مدیــران پــای کار نیازمنــد  زمینــه وجــود دارد؛ کشــور اکنــون ب
ــود و  ــذ ش ــب اخ ــان مناس ــب در زم ــات مناس ــا تصمیم ــت ت اس
ــرد  ــردم عملک ــتی م ــکالت معیش ــود مش ــازار و بهب ــم ب در تنظی
مناســب تری بــه دســت آیــد. رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی 
تهــران ادامــه داد: یکــی از مســائلی کــه بایــد در دولــت ســیزدهم 
مــورد توجــه قــرار بگیــرد بخــش کشــاورزی اســت و در شــرایطی 
کــه ایــن بخــش بــا خشکســالی مواجــه اســت تأثیــرات مســتقیم 
ــالی  ــه خشکس ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــده می ش ــازار دی آن در ب
ــرای  ــدار ب ــت: دام ــرده اســت، گف ــن ب ــع را از بی بســیاری از مرات
چــرای دام، صحــرا و مرتعــی در اختیــار نــدارد و طبیعــی اســت کــه 
در ایــن شــرایط بــه تأمیــن نهاده هایــی ماننــد جــو و ذرت وابســته 
ــل بارش هــای  ــه دلی ــی هــر ســال ب ــاه ابتدای اســت. در شــش م
ــدای  ــال از ابت ــا امس ــود نداشــت؛ ام ــاده وج ــه نه ــاز ب ــی نی فصل
ــردن  ــیر ک ــه س ــادر ب ــداران ق ــارش دام ــود ب ــل نب ــه دلی ــال ب س
دام نبوده انــد. ملکــی افــزود: اکنــون علوفــه از بــازار ســیاه تأمیــن 
ــاده از  ــی نه ــود را دارد. وقت ــد خ ــز قواع ــازار نی ــن ب می شــود و ای
ــش  ــز افزای ــده نی ــام ش ــه تم ــود هزین ــن می ش ــیاه تأمی ــازار س ب
می یابــد. هــر دام روزانــه بــه یــک کیلــو نهــاده نیــاز دارد کــه تــا 
بــه اســتاندارد تولیــد برســد؛ امــا وقتــی دامــدار نتواند خــوراک مورد 
ــود  ــه وج ــایند دیگــری ب ــات ناخوش ــد اتفاق ــه کن ــاز دام را تهی نی

ــد اســت. ــح دام هــای مول ــه آن هــا ذب ــد کــه از جمل می آی
وی ادامــه داد: دام هــای مولــد بایــد در نیمــه دوم ســال زاد و ولــد 
ــرات خشکســالی و مشــکالت  ــه دلیــل تأثی ــا امســال ب ــد؛ ام کنن
ــد  ــن رون ــده اند و ای ــتار ش ــاده کش ــای م ــاده بره ه ــن نه تأمی

ــه دنبــال دارد  همچنــان ادامــه دارد و ایــن شــرایط عواقبــی ب
ــاز  ــورد نی ــت م ــن گوش ــود تأمی ــه نش ــه آن توج ــر ب ــه اگ ک
کشــور دســتخوش مشــکالتی خواهــد شــد.  رئیــس اتحادیــه 
ــران کشــوری  ــا بیــان اینکــه ای گوشــت گوســفندی تهــران ب
ــی مســئولیتی را در  ــد وقت خشکســالی اســت و مســئوالن بای
ــته  ــه داش ــا توج ــن ویژگی ه ــه ای ــد ب ــش می پذیرن ــن بخ ای
ــال  ــش اعم ــن بخ ــب تری را در ای ــت مناس ــند و مدیری باش
کننــد، تصریــح کــرد: تنظیــم بــازار در ایــن بخــش بــه معنــای 
آن اســت کــه نهــاده وارداتــی بایــد بــه دســت دامــدار برســد 
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــرایط فعل ــطه و ش ــه دالل و واس ن
حلقــه ای مفقــوده در ایــن زمینــه وجــود دارد. وی افــزود: حلقــه 
ــه  ــه ای اســت ک ــه گون ــع ب ــه توزی ــز آن اســت ک ــوده نی مفق
ــد و در  ــو می کنن ــت و دپ ــاده را دریاف ــطی نه ــخاص واس اش
ــاورزی  ــاد کش ــه وزارت جه ــد ک ــاهده ش ــز مش ــا نی گزارش ه
اعــالم می کــرد کــه نهــاده ای در اختیــار نــدارد؛ امــا واســطه ها 
نهــاده دارنــد کــه قیمــت آن بســیار باالســت. افــراد مخــل در 
ایــن زنجیــره تأمیــن بایــد شناســایی شــوند و طبیعــی اســت 
کــه تأمیــن نهــاده در ایــن میــان شــرایط و مدیریــت بهتــری 
طلــب می کنــد. ملکــی تصریــح کــرد: دامــدار نبایــد عــالوه بــر 
تولیــد دغدغه هــای متعــدد داشــته باشــد؛ امــا اکنــون دامــدار 
ــاز  ــورد نی ــاده م ــادر اســت نه ــه دوم ســال ق ــد در نیم نمی دان
خــود را تأمیــن کنــد یا خیــر. دامــداران اکنــون از گرســنگی دام 
خــود گالیه منــد هســتند و تقاضــای آن را دارنــد کــه افــرادی 
ــد  ــت می گیرن ــه در دس ــن وزارتخان ــئولیت ها را در ای ــه مس ک
توانایــی الزم را داشــته باشــند و از نظــرات بخــش خصوصــی و 
تولیدکننــدگان در اتخــاذ تصمیمــات اســتفاده کننــد. وی ادامــه 
داد: کشــور اکنــون بــه مدیــران پــای کار نیازمنــد اســت کــه 
ــای  ــد و تصمیم ه ــرار گیرن ــکالت ق ــتقیم مش ــان مس در جری
بهتــر در زمــان مناســب گرفتــه شــود تــا هــم در تنظیــم بــازار 
ــرد  ــردم عملک ــرای م ــت ب ــت معیش ــود وضعی ــم در بهب و ه
مناســب تری بــه دســت آیــد. رئیــس اتحادیــه گوشــت 
ــه  ــداران، اتحادی ــکل ها و دام ــت: تش ــران گف ــفندی ته گوس
ــی  ــش مهم ــایری نق ــتایی و عش ــداری، روس تشــکل های دام
ــد  ــدگان دارن ــع کنن ــدگان و توزی ــرایط تولیدکنن ــود ش در بهب
ــتفاده  ــا اس ــات آن ه ــورتی و اطالع ــت مش ــد از ظرفی ــه بای ک
شــود. تولیــد دام ســبک در کشــور صنعتــی نیســت و هنــوز بــه 
ــه گوشــت  ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــنتی اداره می ش صــورت س
مــورد نیــاز شــهرهایی ماننــد تهــران از غــرب کشــور تأمیــن 
می شــود، تصریــح کــرد: دام هــای غــرب کشــور از نظــر 
ــن مرغــوب اســت و دام هــای شــرق کشــور  ــری و پروتئی کال
بیشــتر صنعتــی اســت. ظرفیــت بســیار مناســبی نیــز در غــرب 
کشــور بــرای پــرورش دام وجــود دارد کــه بایــد بــه آن توجــه 
ــاده  ــود نه ــع و کمب ــر مرات ــدگان از فق ــا تولیدکنن ــت، ام داش

ــد. ــدی دارن ــای ج گالیه ه
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ــط وزارت  ــای غلـ برنامه هـ
جهــاد کشــاورزی بــازار 
تخم مرغ را بـــه هم ریـــخت 

رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخم گــذار اســتان تهــران بــا 
ــازار  ــان اینکــه برنامه هــای اشــتباه وزارت جهــاد کشــاورزی، ب بی
تخم مــرغ را بــه هــم ریختــه اســت، گفــت: دولــت بایــد بــه جــای 

دخالــت در امــر تولیــد، هماننــد دیگــر کشــورها نظــارت کنــد.
 قیمــت تخــم مــرغ در بــازار نســبت بــه ماه هــای گذشــته افزایــش 
ــد کــه جوجــه در  ــان برخــی اعــالم می کردن ــن می ــه و در ای یافت
بــازار نیســت و تولیــد ایــن محصــول در چندمــاه آینــده بــا خطــر 
ــران  ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ــد، ای ــد ش ــه خواه ــدی مواج ج
ــد و در برخــی  ــد می کن ــرغ تولی ــن تخم م ــون ت ــش از یک میلی بی
مقاطــع، صــادرات هــم داشــت. در ایــن زمینــه بــا ناصــر نبی پــور 
رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار اســتان تهــران 
ــط وزارت  ــم. وی گفــت: برنامه هــای غل ــی انجــام دادی گفت وگوی
جهــاد کشــاورزی مشــکالتی را بــرای تولیدکننــدگان ایجــاد کــرده 
ــروش  ــرای ف ــرغ را ب ــو تخم م ــر کیل ــال در آذر 99 ه ــت، مث اس
ــم  ــد. علی رغ ــب کردن ــان تصوی ــزار توم ــداری 14 ه درب مرغ
اینکــه ایــن قیمــت مــورد قبــول تولیدکننــدگان نبــود، امــا آنهــا 
ــد و در نهایــت  ــازار جمــع آوری نکردن ــدگان را از ب مــازاد تولیدکنن
ــان  ــزار توم ــی 9 ه ــه کیلوی ــاه ب ــفند م ــرغ در اس ــت تخم م قیم
رســید. نتیجــه ایــن شــد کــه مرغــداران مرغ هــا را بــه کشــتارگاه 
فرســتادند تــا از شــر ضــرر و زیانــی کــه هــر روز اضافــه می شــد، 
ــرغ تخــم  ــه م ــره اتحادی ــات مدی ــد. رئیــس هی ــدا کنن نجــات پی
ــه  ــت ب ــه قیم ــان ک ــان زم ــزود: در هم ــران اف ــتان ته ــذار اس گ
کیلویــی 9 هــزار تومــان رســیده بــود، تولیدکننــده ای کــه روزانــه 
ــه  ــرد.  ب ــرر می ک ــان ض ــون توم ــت، 5 میلی ــد داش ــن تولی یک ت
گفتــه ایــن مســئول، ســالن های پــرورش تخم مــرغ خالــی شــد، 
ــالم  ــان اع ــتان خراس ــای اس ــراً اتحادیه ه ــه اخی ــوری ک ــه ط ب

ــه  ــور ب ــت. نبی پ ــی اس ــا خال ــد مرغداری ه ــه 60 درص ــد ک کردن
ــرد و  ــاد کشــاورزی هــم اشــاره ک ــه اشــتباه دوم وزارت جه برنام
ــه  ــور ماهان ــذار کش ــای تخم گ ــه مرغداری ه ــی ک ــت: در حال گف
ــدم  ــل ع ــه دلی ــا ب ــد، ام ــاز دارن ــه نی ــون جوج ــا 4,5 میلی 4 ت
ــرغ  ــل م ــد داخ ــا تولی ــع و ی ــه موق ــرای واردات ب ــزی ب برنامه ری
ــود و مرغــداران  ــه 3 میلیــون رســیده ب اجــداد، تعــداد جوجه هــا ب
ــزی  ــه جوجه ری ــون قطع ــم میلی ــک و نی ــا ی ــک  ت ــاه ی ــر م در ه
کمتــری داشــتند، یعنــی مرغــداران از دی مــاه گذشــته تــا تیــر کــه 
ــزی  ــه جوجه ری ــون قطع ــک میلی ــه ی ــت، ماهان ــاه اس ــت م هش
کمتــری داشــتند کــه اثــرات آن اکنــون ظاهــر شــده و بــا کاهــش 
عرضــه، قیمت هــا تــا حــدودی باالتــر رفتــه اســت، امــا بایــد ایــن 
ــه همــه  واقعیــت را قبــول کــرد کــه قیمــت تخم مــرغ نســبت ب
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــت. نبی پ ــر اس ــر ارزان ت ــای دیگ کااله
ــد  ــکل های تولی ــای تش ــه توصیه ه ــاورزی ب ــاد کش ــر جه وزی
ــه  ــرغ ب ــی کــه قیمــت تخم م ــداد، گفــت: همــان زمان ــت ن اهمی
شــدت کاهــش یافتــه بــود، بــه وزیــر جهــاد کشــاورزی پیشــنهاد 
ــرغ  ــرغ تخم م ــن م ــون ت ــدگان 12 میلی ــود تولیدکنن ــه خ دادم ک
بــازار را جمــع آوری کننــد تــا قیمــت در بــازار متعــادل شــود، وگرنه 
ــد  ــر خواه ــده ظاه ــای آین ــت در ماه ه ــش قیم ــن کاه ــرات ای اث

شــد، امــا ایشــان توجهــی نکردنــد.
بازار تخم مرغ متعادل می شود

نبی پــور در پاســخ بــه اینکــه وضعیــت آینــده تخم مــرغ در کشــور 
ــای  ــراً بخش ه ــبختانه اخی ــت: خوش ــد، گف ــد ش ــه خواه چگون
ــان،  ــورهای آلم ــداد از کش ــرغ اج ــترده م ــی واردات گس خصوص
ــه ســالن های  ــه زودی ب ــد و اینهــا ب ــکا انجــام دادن ــد و آمری هلن
ــش  ــازار افزای ــرغ در ب ــد تخم م ــد و تولی ــرغ می آین ــرورش م پ
خواهــد یافــت. پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه از دی مــاه 
ــه داد:  ــود. وی ادام ــم ب ــرغ را شــاهد خواهی ــراوان تخم م ــد ف تولی
ــت، اشــکالی هــم در ایــن  متأســفانه در ســایه عــدم نظــارت دول
ــی  ــای واردات ــن محموله ه ــه ای بی ــه فاصل ــود دارد ک واردات وج
ــا  ــن آنه ــل دو دوره بی ــد حداق ــی بای ــوده، در حال ــداد نب ــرغ اج م
ــاره  ــه یکب ــه ب ــد ک ــد ش ــن خواه ــه  ای ــاد و نتیج ــه می افت فاصل
ــی  ــن نگران ــد و ای ــم ش ــازار خواهی ــراوان در ب ــه ف ــاهد عرض ش
وجــود دارد بــاز هــم بــا افزایــش شــدید عرضــه، قیمــت در بــازار 
افــت شــدید کنــد و تولیدکننــدگان متضــرر شــوند. رئیــس هیــات 
مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار اســتان تهــران در پایــان ایــن را 
هــم گفــت کــه در همــه کشــورها تشــکل های تولیــد در انتخــاب 
ــد و  ــا را می گیرن ــرات آنه ــد و نظ ــش دارن ــاورزی نق ــر کش وزی
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــد وزی ــی می خواه ــای رئیس ــاب آق ــر جن اگ
ــا  ــان آنه ــاب معاون ــل در انتخ ــد، حداق ــاب کن ــودش انتخ را خ
ــد،  ــت بده ــدی اهمی ــکل های تولی ــرات تش ــه نظ ــان ب معاونانش
چــرا کــه بســیاری از معاونــان فعلــی وزارتخانــه، الفبــای تولیــد را 
نمی داننــد و مطمئنــم کــه بســیاری از آنــان تخم مــرغ را تنهــا در 

یخچــال خانه شــان دیده انــد.
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ــه  ــام ب ــیر خ ــراوری ش ــرای ف ــترالیایی ب ــن اس محققی
ــی  ــا م ــه ادع ــد ک ــه ان ــت یافت ــدی دس ــک جدی تکنی
شــود ضمــن آن کــه تمامــی مزایــای شــیر پاســتوریزه 
ــد و  ــی کن ــظ م ــتری را حف ــذی بیش ــواد مغ را دارد م

ــز دارد. ــری نی ــم بهت ــر و طع عط

ــای  ــه ج ــار ب ــک فش ــاوری Haelen از تکنی در فن
گرمــا بــرای کشــتن عوامــل بیماریــزا و میکــروب هــا 
ــان  ــود. کارشناس ــی ش ــتفاده م ــیر اس ــدگاری ش و مان
ــن و  ــن، پروتئی ــاوری ویتامی ــن فن ــد در ای ــاد دارن اعتق
آنزیــم هایــی کــه در پروســۀ پاســتوریزه کــردن شــیر 
آســیب مــی بیننــد حفــظ مــی شــوند. آنهــا ادعــا دارنــد 

در ایــن پروســه:

ــه  ــن هــای B2 و B12 ک ــری از ویتامی •ســطح باالت
بــرای بچــه هــا الزم و ضــروری اســت، در شــیر باقــی 

مــی مانــد.  

•فســفاتاز آلکاالیــن کــه آنزیــم مهمــی بــرای عملکــرد 
کبــد و رشــد اســتخوانی اســت فعــال مــی شــود.

•آنزیــم هــای کلیــدی و مهــم در مقایســه بــا فــراورده 
هــای پاســتوریزه هضــم شــیر را آســانتر ســازند.

•طعم و رنگ شــیر طبیعی باقی می ماند.

جایگزینی برای شیر پاستوریزه؛

ــا  ــک UHT ی ــا تکنی ــد، ب ــن روش جدی ــن ای همچنی
 Ultra Heat( »فــراوری بــا گرمــای فــوق العــاده«
کــردن  پاســتوریزه  هماننــد  کــه   )Treatment

ــاوت دارد. ــار، تف ــه فش ــا اســت و ن ــر گرم ــی ب مبتن
ــه در  ــدت 15 ثانی ــه م ــیر ب ــردن، ش ــتوریزه ک در پاس
دمــای 71,7 درجــۀ ســانتیگراد )161 درجــۀ فارنهایــت( 
قــرار مــی گیــرد؛ در حالیکــه در فراینــد UHT شــیر 
ــانتیگراد  ــۀ س ــای 140 درج ــه در دم ــدت 2 ثانی ــه م ب

ــرد.   ــرار مــی گی )284 درجــۀ فارنهایــت( ق

در روش Haelen شــیر در طــول پروســه ســرد مــی 
مانــد. شــیری کــه بــه شــیوۀ Haelen فــراوری مــی 
ــال اســت  ــداری در یخچ ــل نگه ــا 60 روز قاب ــود ت ش
کــه در مقایســه، شــیر پاســتوریزه را شــاید تــا 14 روز 
در یخچــال بتوانیــم نگــه داریــم. ایــن قابلیــت امــکان 
جابجایــی شــیر تــا مســافت هــای طوالنــی در ســر تــا 
ــه  ــکان دسترســی ب ــه نقاطــی کــه ام ســر جهــان و ب

ــد، فراهــم مــی آورد. ــازه را ندارن شــیر ت

ــن،  ــن روش نوی ــا ای ــد کــه ب کارشناســان اذعــان دارن
ــوع و  ــب ته ــه موج ــرئوس ک ــیلوس س ــری باس باکت

ــی رود. ــن م ــردد از بی ــی گ ــان م ــهال در انس اس
تکنولــوژی  مایــع،  شــیر  فــراوری  بــر  عــالوه 
ــایر  ــتفاده در س ــرای اس ــیل الزم ب Haelen پتانس
فــراورده هــای لبنــی – بــه ویــژه آن گــروه از فــراورده 
ــی  ــه شــیر پاســتوریزه نشــده در آن اســتفاده م ــا ک ه

ــز دارد. ــر – را نی ــل پنی ــود مث ش

تکنیـک جـدیـد       فــراوری شـــیر
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ــر  ــای اخی ــی افزایش ه ــور در پ ــوراک دام و طی ــت خ قیم
ــا  ــه داد ت ــود را ادام ــی خ ــد افزایش ــز رون ــروز نی ــود ام خ

ــد. ــا باش ــاز گرانی ه ــه ت ــان یک همچن
ــر  ــای اخی ــی افزایش ه ــور در پ ــوراک دام و طی ــت خ  قیم
ــا  ــه داد ت ــود ادام ــی خ ــد افزایش ــز رون ــروز نی ــود ام خ
همچنــان یکــه تــاز گرانی هــا در بازارهــای جهانــی باشــد.

ــی قیمت  ــل گران ۳ دلی
ــوراک دام ــی خ جهان

ــه،  ــا از ذرت، کنجال ــه عمدت ــور ک ــوراک دام و طی خ
ســویا و جــو تشــکیل می شــوند و بــه جهــت تاثیــری 
ــد گوشــت،  ــی مانن ــد محصــوالت پروتئین ــه در تولی ک
ــزو  ــی دارد ج ــوالت لبن ــرغ و محص ــم م ــرغ، تخ م
رونــد  و  بــه حســاب می آیــد  اساســی  کاالهــای 
افزایــش خــود را از دو ســال گذشــته ادامــه می دهــد، 
امــا در چنــد مــاه اخیــر رونــد کامــال جهشــی داشــته 

اســت.
ــل  ــر بوش ــا ه ــش ه ــن افزای ــه ای ــز در ادام ــروز نی ام
)ظــرف اندازه گیــری( ذرت بــا 3 دالر افزایــش نســبت 
بــه روز گذشــته بــه قیمــت 553,75 دالر بــه فــروش 

رفــت.
قیمــت یــوالف 10,75 دالر در هــر بوشــل رشــد کــرد 

و قیمــت 521,75 دالر را ثبــت کــرد.
ســه دلیــل عمــده بــرای افزایــش قیمــت خــوراک دام 

در بازارهــای جهانــی وجــود دارد
ــد امســال را کاهــش  نخســت اینکــه خشکســالی تولی
داده و بــه ایــن دلیــل قیمــت صــادرات را بیشــتر 

ــت. ــرده اس ک
ــی را  ــواد غذای ــادالت کاال و م ــا مب دوم بیمــاری کرون
ــا  ــورها ب ــه کش ــوم اینک ــت و س ــرده اس ــر ک محدودت
توجــه بــه شــرایطی کــه وجــود دارد، تامیــن داخــل را 

ــد. ــرار داده ان در اولویــت ق
ــاز  ــورد نی ــور م ــوراک دام و طی ــد خ ــران 70 درص ای
کشــور را از طریــق واردات تامیــن مــی کنــد و کمبــود 
آن در بــازار داخــل بــه معضــل بــزرگ تولیــد کننــدگان 

مــرغ و گوشــت کشــور تبدیــل شــده اســت.

 Naturo ــدۀ ــراوری ش ــیر ف ــد ش ــی تجــاری تولی کمپان
ــیر  ــول ش ــا محص ــدا ب ــراورده در ابت ــن ف ــرد. ای ــرار گی ق
 »Wholey Milk Company« مایــع تحــت برنــد
ــال  ــاز و در س ــترالیا آغ ــد اس ــود را در کوئینزلن ــروش خ ف
2022 میــالدی فعالیــت خــود را بــه صــورت جهانــی 

ــد داد. ــعه خواه توس
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مدیرعامــل اتحادیــه مرغدارانــی تخمگــذار میهــن بــا رد 
ــت  ــت؛ قیم ــد اس ــازار معتق ــرغ در ب ــم م ــت تخ ــی قیم گران

ــت. ــده اس ــی ش ــال واقع ــدود یکس ــس از ح ــرغ پ ــم م تخ
حمیدرضــا کاشــانی بــا بیــان اینکــه از  آذر مــاه ســال گذشــته 
ــر نداشــته اســت،  ــون قیمــت  مصــوب  تخــم مــرغ تغیی تاکن
اظهــار کــرد: طــی ایــن مــدت قیمــت نهادهــای دامــی 
ــرغ  ــد تخــم م ــرای داشــته اســت و تولی ــا ۴ براب ــش ۳ ت افزای

ــوده اســت. ــان ب ــا زی ــرای مرغــداران ب ب

ــود  ــن ب ــر ای ــرار ب ــته ق ــال گذش ــای س ــه داد: از انته وی ادام
ــای  ــش هزینه ه ــا افزای ــق ب ــرغ مطاب ــم م ــوب تخ ــت مص قیم
ــد  ــه مانن ــک بهان ــار ی ــر ب ــا ه ــود، ام ــاح ش ــده اص ــام ش تم

ــاد. ــر افت ــه تاخی ــات ب ــا و انتخاب ــوروز، کرون ــازار ن ب

کاشــانی از قــرار گرفتــن افزایــش قیمــت مصــوب تخــم 
مــرغ در دســتور کار وزارت جهادکشــاورزی خبــر داد و 
گفــت: بــر همیــن اســاس وزارت جهادکشــاورزی بــه برخــی 
ــرای  ــداران ب ــه مرغ ــه ب ــت ک ــرده اس ــاغ ک ــتان ها اب از اس
فــروش تخــم مــرغ بــا قیمــت اصــاح شــده، فشــار نیاورنــد.

ــه  ــه ادام ــت ک ــاغ آن اس ــن اب ــت ای ــرد: عل ــح ک وی تصری
زیــان مرغــداران و فشــار بــر آن هــا بــرای فــروش تخــم مــرغ 
بــا نــرخ مصــوب، منتــج بــه حــذف اجبــاری گله هــا خواهــد 
شــد کــه نتایــج خــود را در بــازار بــا کاهــش تولیــد و عرضــه 

و افزایــش قیمــت نشــان خواهــد داد.

وی یــادآور شــد: قیمــت مصــوب بــرای هــر کیلوگــرم 
ــت  ــت و قیم ــان اس ــزار توم ــدود ۱۴ ه ــرغ ح ــم م تخ

ــان اســت. اصــاح شــده ۱۷ هــزار و ۵۰۰ توم
ــر  ــداران ه ــر مرغ ــال حاض ــانی؛ در ح ــه کاش ــه گفت ب
کیلوگــرم تخــم مــرغ درب مرغــداری را بــه طــور 

ــانند. ــی رس ــروش م ــه ف ــان ب ــزار توم ــط ۱۷ ه متوس
وی پیــش بینــی کــرد: قیمــت مصــوب جدیــد بــا توجــه 
ــد بیــش  ــه تمــام شــده تولی ــه افزایــش هــر روزه هزین ب
از قیمــت اصــاح شــده یعنــی بیــش از ۱۷ هــزار و ۵۰۰ 

تومــان خواهــد بــود.
ــه مشــکات مرغــداران کــه موجــب  کاشــانی از جمل
افزایــش قیمــت تولیــد تخــم مــرغ شــده اســت را 
تاخیــر در تحویــل نهاده هــای دامــی بــه آن هــا عنــوان 

کــرد.
ــی  ــای دام ــن نهاده ه ــرای تامی ــن ارز ب ــت: تامی وی گف
ــر در  ــه تاخی ــر ب ــه منج ــود ک ــام می ش ــدی انج ــا کن ب

ــود. ــداران می ش ــه مرغ ــا ب ــل آن ه ــن  و تحوی تامی

ــا تاکیــد بــر اینکــه از ابتــدای ســال بیــش از  کاشــانی ب
ــداران  ــکات مرغ ــاره مش ــئوالن درب ــه مس ــه ب ۲۰ نام
ایــم،  کــرده  ارســال  دامــی  نهاده هــای  حــوزه  در 
افــزود: عــاوه بــر کنــدی در تامیــن ارز، حمــل و نقــل 
ــود  ــه خ ــود ک ــام می ش ــی انج ــا بی نظم ــز ب ــا نی نهاده ه

ــت. ــوده اس ــذار ب ــی اثرگ ــای دام ــازار نهاده ه ــر ب ب

ــران  ــرغ گ ــم م تخ
قیمت هــا  نیســت، 
ــت ــده اس ــی ش واقع
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نتایــج معنــا دار 
ــات  ــات هی انتخاب
مدیــره شــرکت 
تعاونــی صنایــع 
مــرغ مــادر ایــران
هتــل   ۱۴۰۰  /  ۰۵  /  ۱۱ تاریــخ   ۱۰ ســاعت 
المپیــک شــاهد انتخابــات هیــات مدیــره صنایــع 
مــرغ مــادر ایــران بــود کــه نتایــج ایــن انتخابــات 
را مــی تــوان بــه شــکل هــای مختلفــی تفســیر و 

ــا کــرد معن
ــه در روز ۱۱  ــع ک ــن مجم ــل از ای ــج حاص نتای
/ ۰۵ / ۱۴۰۰ ) دوشــنبه ( برگــزار گردیــد بــه 
ــی انجمــن  ــره اصل ــات مدی ــود کــه هی شــکلی ب
جوجــه یکــروزه کــه بــا یــک ترکیــب بــه ظاهــر 
برنــده وارد گــود انتخابــات گردیــده بــود حتــی 
یــک برنــده هــم نداشــت و بــه عبارتــی اعضــاء 
ــچ  ــای هی ــد پ ــازه ندادن ــادر اج ــرغ م ــع م صنای
ــه  ــن جوج ــره انجم ــات مدی ــاء هی ــک از اعض ی
یکــروزه بــه تعاونــی مــرغ مــادر ایــران بــاز 

شــود.

ــن  ــره انجم ــات مدی ــات هی ــج انتخاب نتای
ــادر: ــرغ م ــع م صنای

اعضای اصلی :
آقایان افشــین تهرانی ۱۱۱ رای

داود رنگی ۱۰۴ رای
امیرمیران آملی ۱۰۳ رای

سید مهدی پورسمر ۹۹ رای
حسن گلچین ۸۰ رای

اعضای علی البدل :
محمد سبحانی ۵۰ رای

صفدر پیرمرادی ۴۷ رای

بازرس :
حمیدرضا شرفی ۱۳۵ رای

ســایر کاندیداهایی که موفق به کسب 
رای الزم بــرای ورود به هیات مدیره 

صنایع مرغ مادر نشدند:

محمدرضا صدیق پور ۴۳ رای
کریم فکوری ۴۲ رای

محمدرضا ســرهنگ پور ۲۵ رای

در ایــن مجمــع بــه مــوارد دیگــری همچــون 
ــازرس  ــره، ب ــات مدی ــی هی ــزارش کتب ــه گ ارائ
خصــوص  در  شــرکت  حســابرس  و  قانونــی 
 /  ۱۲  /  ۳۰ بــه  منتهــی  مالــی  ســال  عملکــرد 
ــورت  ــه و ص ــب ترازنام ــرح و تصوی ۱۳۹۹ و ط
تصویــب  و  طــرح  و  زیــان  و  ســود  حســاب 
افزایــش ســرمایه و  همچنیــن طــرح و تصویــب 
تغییــرات ســرمایه ناشــی از نقــل و انتقــال ســهام 

ــد. ــه ش ــا و ... پرداخت ــن اعض بی
تعاونــی  شــرکت  کــه  شــود  مــی  یــادآور 
ــا  ــه ای از اعض ــی اعامی ــادر ط ــرغ م ــع م صنای
ــوری  ــا کاندیدات ــود کــه ت درخواســت نمــوده ب
مجمــع  برگــزاری  از  قبــل  روز   ۲۰ را  خــود 

نماینــد. اعــام  عمومــی 
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مرغ ها در واحدهای مرغداری

گرسـنه مانــده اند

خبرهــا حاکــی از آن اســت کــه در چنــد ماهــه اخیــر 
ــرار  ــدارن ق ــار مرغ ــی در اختی ــای  دام ــت نهاده ه دول
ــد از  ــی دارن ــوان مال ــه ت ــی ک ــت، مرغداران ــداده اس ن
کــه  آن هــای  و  می خرنــد  را  نهاده هــا  آزاد  بــازار 

نقدینگــی نــدارد مرغ هایشــان گرســنه مانده انــد.
عــدم تحویــل نهاده هــای دامــی در حالــی اســت 
کــه ســامانه بــازارگاه )ســامانه ثبــت دریافــت ســهمیه 
نهــاده هــای دامــی( بــاز اســت و مرغــداران درمانــده 
بــه امیــد دریافــت نهــاده اقــدام بــه ثبــت در خواســت 

می کننــد.

حبیــب اســداهلل نــژاد، نائــب رئیــس کانــون سراســری 
ــت: از  ــاره  گف ــن ب ــور، در ای ــتی کش ــداران گوش مرغ
ــار  ــی در اختی ــاده دولت ــچ نه ــش هی ــاه پی ــدود 3 م ح

ــه اســت. ــرار نگرفت ــداران ق مرغ
وی یــادآور شــد: ایــن مــدت معــادل 2 دوره پــرورش 

مــرغ گوشــتی در واحدهــای مرغــداری اســت.
ــازارگاه  ــامانه ب ــه س ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــژاد ب ــداهلل ن اس
بــرای ثبــت درخواســت مرغــداران بــاز اســت، اظهــار 

ــت درخواســت  ــه ســامانه و ثب ــکان ورود ب کــرد: مرغــداران ام
ــه ای  ــا محمول ــد، ام ــی را دارن ــی دولت ــای دام ــت نهاده ه دریاف

ــود. ــذاری نمی ش ــا بارگ ــه آن ه ــل ب ــرای تحوی ــامانه ب در س

بــه گفتــه وی؛ جالــب آن اســت کــه در ایــن چنــد مــاه 
ــری  ــد براب ــای چن ــا قیمت ه ــازار آزاد ب ــی در ب ــای دام نهاده ه

ــود. ــت می ش ــور یاف ــه وف ب
وی تصریــح کــرد: آن دســته مرغدارانــی کــه تــوان مالــی دارنــد 
ــوان  ــه ت ــد و آن هــای ک ــه می کنن ــازار آزاد تهی ــا را از ب نهاده ه
ــنه  ــداری گرس ــای مرغ ــرغ هایشــان در واحده ــدارد م ــی ن مال

مانده انــد.

ــه نهــاده  ــن پرســش کــه چگون ــه ای ــژاد در پاســخ ب اســداهلل ن
ــا در  ــت ام ــازرگاه نیس ــت در ب ــه اس ــا یاران ــه تمام ــی ک دام
ــن موضــوع  ــور یافــت می شــود، گفــت: در ای ــه وف ــازار آزاد ب ب
دو احتمــال را می تــوان در نظــر گرفــت؛ یکــی انحــراف 
نهاده هــای دامــی قبــل از عرضــه در ســامانه بــازارگاه و 
ــای  ــروش نهاده ه ــه ف ــداران ب ــی از مرغ ــدام برخ ــری اق دیگ

ــت. ــازار آزاد اس ــی در ب دریافت
وی تصریــح کــرد: مرغدارانــی هســتند کــه نهــاد  هــای دامــی 
ــا تاخیــر و بعــد از پایــان دوره پــرورش بــه دستشــان  دولتــی ب
ــازار  ــاده در ب ــروش نه ــه ف ــدام ب ــا اق ــت و آن ه ــیده اس رس

کرده انــد.
اســداهلل نــژاد معتقــد اســت؛ بــا توجــه بــه آنکــه ایــن مرغــداران 
خــود مجبــور بــه تامیــن نهــاده از بــازار آزاد شــده اند و هزینــه 
ــای  ــهیمه نهاده ه ــروش س ــوده، ف ــاال ب ــا ب ــده آن ه ــام ش تم

ــد. ــازار آزاد را حــق خــود می دانن ــی در ب دامــی دولت
ــزود:  ــتی اف ــداران گوش ــری مرغ ــون سراس ــس کان ــب رئی  نائ
برخــی دیگــر از مرغــداران نیــز اقــدام بــه کشــتار گلــه در ســن 
ــده مقــداری  ــد کــه ایــن امــر موجــب باقــی مان پاییــن می کنن
ــدام  ــه اق ــی در انبارشــان می شــود ک ــی دولت از نهاده هــای دام

ــد. ــازار آزاد می کنن ــه آن در ب ــه عرض ب

ــداران گوشــتی  ــون سراســری مرغ ــس کان ــب رئی نائ
ــع  ــدم توزی ــل ع ــه دلی ــه ب ــان اینک ــا بی ــور ب کش
واحدهــای  در  مرغ هــا  دولتــی  دامــی  نهادهــای 
ــاه  ــدود 3 م ــت: ح ــد، گف ــنه مانده ان ــداری گرس مرغ
ــار مرغــداران  ــچ نهــاده دامــی در اختی اســت کــه هی

ــت. ــه اس ــرار نگرفت ق
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منصــور پوریــان بــا بیــان اینکــه رکــود در بــازار 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــابقه اس ــال بی س ــرم امس مح
ــرم  ــاه مح ــل از م ــا 15 روز قب ــال 20 ت ــر س ه
سفارشــات را بــرای خریــد دام هــای زنــده را 
ــات از  ــال سفارش ــا امس ــم، ام ــت می کردی دریاف
ــمگیر  ــش چش ــا کاه ــش ب ــا دور روز پی ــک ی ی

ــاز شــده اســت. آغ

وی ادامــه داد: بــه طــور معمــول در محــرم 
ــش از  ــن بی ــا اربعی ــاه ت ــدای م ــاله از ابت ــر س ه
ــزار  ــبک و  150 ه ــده س ــون راس دام زن 2 میلی
راس دام زنــده ســنگین بــرای نــذورات خریــداری 
ــازار پیــش  ــه شــرایط ب ــا توجــه ب می شــد، امــا ب
ــش  ــا کاه ــال ب ــه امس ــت ک ــن اس ــا ای ــی م بین
بیــش از 75 درصــدی، تقاضــا بــرای دام هــا زنــده 

ــد. ــزار راس نرس ــش از 500 ه ــه بی ب

ــر اینکــه بخشــی از تقاضــا  ــد ب ــا تاکی ــان ب پوری
دام هــای زنــده در مــاه محــرم هــر ســاله مربــوط 
بــه کشــور عــراق بــود، افــزود: بــا توجــه 
ــور و  ــا در کش ــیوع کرون ــن ش ــدت گرفت ــه ش ب
ممنوعیــت صــادرات، تقاضــای عــراق نیــز از 

ــت. ــه اس ــت رفت دس

پوریــان تصریــح کــرد: عــالوه بــر کرونــا شــرایط بــد اقتصــادی 
نیــز بــر کاهــش تقاضــا موثــر بــوده اســت و هیئت هــا و 
ــداد  ــد تع ــوان خری ــته ت ــد گذش ــز مانن ــی نی ــای مذهب گروه ه

ــد. ــذورات را ندارن ــرای ن ــاد دام ب زی
ــن از روی آوردن  ــور همچنی ــن دام کش ــورای تامی ــس ش رئی
ــل  ــه دلی ــد ب ــت منجم ــد گوش ــه خری ــی ب ــای مذهب هیئت ه

ــر داد. ــده خب ــای دام زن ــه ج ــودن ب ــر  ب ارزانی ت
ــر خــالف ســال های گذشــته محــرم  ــد اســت؛  ب ــان معتق پوری
ــد  ــش خواه ــدون افزای ــده ب ــازار دام زن ــت در ب ــالجاری قیم س

بــود. 
بــه گفتــه وی؛ بــر اســاس آخریــن آمــار تــا 6 میلیــون راس دام 
ــا  ــازاد در دامداری ه ــنگین م ــزار راس دام س ــبک و 300 ه س

کشــور انباشــت شــده اســت.
و  دامــی  نهاده هــای  گرانــی  مراتــع،  پوریــان خشکســالی 
کاهــش تقاضــا را عواملــی برشــمرد کــه آینــده صنعــت 
ــت. ــرده اس ــه ک ــدی مواج ــد ج ــا تهدی ــور را ب ــروری کش دامپ

ــود  ــن ب ــرار برای ــت: ق ــور گف ــن دام کش ــورای تامی ــس ش رئی
»طــرح خریــد حمایتــی« بــا هــدف حمایــت از دامــداران 
ــت  ــر نجــات صنع ــا عــالوه ب ــرا شــود ت ــرای ســود آوری اج ب
دامپــروری ذخایــر مــورد نیــاز کشــور نیــز تامیــن شــود، امــا تــا 

ــی نشــده اســت. ــرح اجرای ــن ط ــروز ای ام
ــتان در  ــار و تابس ــای به ــت دام ه ــه انباش ــه ب ــا توج ــان ب پوری
دامداری هــا، پاییــز ســختی را بــرای دامــداران پیش بینــی 

ــرد. ک

ــخت  ــز س ــی پایی پیش بین
برای دامــداران

رئیــس شــورای تامیــن دام کشــور از کاهــش 75 
درصــدی تقاضــای دام زنــده بــرای نــذورات مــاه 
محــرم ســالجاری خبــر داد و گفــت: هیئت هــای 
مذهبــی بــه خریــد گوشــت یخــی بــه جــای دام 

زنــده بــه دلیــل ارزان تــر بــودن روی آورده انــد.



فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89   تابستان 461400

ماهــه  چندیــن  کابــوس  دامــی  نهاده هــای  تأمیــن 
ــن  ــه ای ــان اســت، چالشــی ک ــتان اصفه ــداران در اس دام
بــار بــا افزایــش هزینه هــای حمل ونقــل رخ نمایــی کــرده 

ــت. ــیده اس ــداران پاش ــم دام ــر زخ ــدی ب ــک جدی و نم
کــه  مدت هاســت  اصفهــان  در  گرســنه  دام هــای 
معطــل تأمیــن غذایشــان هســتند و هــر بــار بــرای 
ــود،  ــور می ش ــد ج ــه ای جدی ــان بهان ــه گرسنگی ش ادام
ــیر  ــن ش ــان را در تأمی ــت اصفه ــه سال هاس ــی ک دام های
ــل  ــه دلی ــروز ب ــد و ام ــرآمد کرده ان ــور س ــات کش و لبنی
ــر  ــن آذوقه هایشــان زی ــرای تأمی ــری مســئوالن ب بی تدبی
تیــغ می رونــد و به جــای تولیــد، خــوراک شــهروندان 

می شــوند.
ــی  ــا دل ــان ب ــی اصفه ــداران صنعت ــی از دام ــک یک مال
پــردرد بــه دام هــای گرســنه و چشــم انتظارش نــگاه 
نمی دانــم  می گویــد:  مهــر  خبرنــگار  بــه  و  می کنــد 
بــا ایــن موجوداتــی کــه زنــده هســتند چــه کنــم؟ 
ــا راه  ــتم ام ــاده هس ــن نه ــر تأمی ــه درگی ــت ک مدت هاس
به جایــی نبــرده ام، یــک روز آب نیســت، یــک روز نهــاده، 
ــول  ــک روز پ ــت، ی ــول نیس ــت و پ ــاده اس ــک روز نه ی
ــد  ــه مقص ــاده را ب ــه نه ــت ک ــی نیس ــت و خودروی هس

ــاند. برس
ــه  ــی ب ــل بی توجه ــه دلی ــئوالن ب ــه از مس ــینی ک حس
ــه  ــی ب ــل بی توجه ــه دلی ــئوالن ب ــه از مس ــینی ک حس
خواســته دامــداران شــکایت دارد، می افزایــد: مــا بــه هــر 
روشــی کــه توانســتیم اعتــراض خــود را اعــالم کردیــم 

ــرای حــل  ــد و ب ــار می کنن ــا مســئوالن بســیار خونســرد رفت ام
ــد. ــی جــدی ندارن ــا عزم مشــکل م

ــدی  ــش ج ــاده چال ــل نه ــای حم ــش هزینه ه افزای
ــان ــداران اصفه دام

دراین ارتبــاط رئیــس اتحادیــه دامــداران اســتان اصفهــان 
ــای  ــن چالش ه ــا و همچنی ــود نهاده ه ــت و کمب ــش قیم افزای
را  اصفهــان  بــه  گمــرکات  از  کاالهــا  حمل ونقــل  حــوزه 
مهم تریــن دغدغــه دامــداران اســتان اصفهــان دانســته و 
ــد  ــت بای ــش قیم ــه افزای ــد: درزمین ــر می گوی ــگار مه ــه خبرن ب
توجــه داشــت کــه بــا افزایــش روزافــزون قیمــت نهــاده مواجــه 
ــع  ــال به موق ــدم ارس ــه و ع ــود علوف ــویی کمب ــم و از س بوده ای

ــت. ــده اس ــداران آزاردهن ــرای دام ــز ب ــا نی نهاده ه

ــز  ــا« نی ــه »پشــت بارنامه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب ــر زرگ امی
چالــش جــدی دامــداران اصفهــان بــرای تأمیــن نهاده هایشــان 
ــه  ــر ب ــوب حاض ــرخ مص ــا ن ــدگان ب ــد: رانن ــت، می افزای اس
ــه  ــتند و ب ــان نیس ــمت اصفه ــه س ــادر ب ــا از بن ــل نهاده ه حم
ــت  ــرای دریاف ــق زوری ب ــتار تواف ــودرو خواس ــود خ ــه کمب بهان

ــر قیمــت مصــوب هســتند. ــازاد ب ــه حمــل م هزین

او اضافــه می کنــد: از ســوی دیگــر بایــد توجــه داشــت 
ــت  ــر قیم ــازاد ب ــای م ــز هزینه ه ــداران نی ــی از دام ــه برخ ک
ــار را پرداخــت می کننــد امــا بازهــم نهاده هــا  مصــوب حمــل ب
ــام  ــدم انج ــی از ع ــر ناش ــن ام ــد و ای ــان نمی رس ــه دستش ب

تعهــدات شــرکت های عرضه کننــده نهــاده اســت.

رئیــس اتحادیــه دامــداران اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
دامــداران بــا هــر بــار تأخیــر در ارســال نهاده هــا ضــرر و زیــان 
ــه  ــد توج ــد: بای ــح می کن ــوند، تصری ــل می ش ــی را متحم فراوان
ــدی  ــورت نق ــا را به ص ــه نهاده ه ــداران هزین ــه دام ــت ک داش

ــه« چالش  ــت بارنام »پش
جدیــد تأمیــن نهــاده
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ــع  ــال به موق ــدم ارس ــا ع ــد و ب ــت می کنن ــه ای پرداخ و لحظ
ــازار آزاد هســتند  ــد نهــاده از ب ــه خری ــور ب نهاده هــا آن هــا مجب

و ایــن امــر معضــل شــده اســت.

ضرر و زیان دامداران در هزینه تمام شده دیده نمی شود

او بــا بیــان اینکــه هیــچ بخشــی از ضــرر و زیــان دامــداران در 
ــا از ســوی مســئوالن  ــدات دامداری ه ــده تولی ــام ش ــت تم قیم
ــد  ــز رون ــر نی ــد: از ســوی دیگ ــه می کن لحــاظ نمی شــود، اضاف
ــده اســت و دود آن  ــداران آزاردهن ــات دام ــری مطالب ــد پیگی کن

بــه چشــم مصــرف کننــده در بــازار مــی رود.

هیــچ بخشــی از ضــرر و زیــان دامــداران در قیمــت تمــام شــده 
ــود،  ــاظ نمی ش ــئوالن لح ــوی مس ــا از س ــدات دامداری ه تولی
ــداران  ــات دام ــری مطالب ــد پیگی ــد کن ــز رون از ســوی دیگــر نی

آزاردهنــده اســت

نهاده هــا،  تأمیــن  اگــر شــرایط  تأکیــد می کنــد:  زرگــران 
روال  همیــن  بــه  حمل ونقــل  همچنیــن  و  قیمت گذاری هــا 
ــارج  ــه خ ــده از چرخ ــه تولیدکنن ــد رفته رفت ــته باش ــه داش ادام
ــیل  ــاظ پتانس ــادی ازلح ــد اقتص ــتار دام مول ــا کش ــود و ب می ش
ژنتیکــی و تأمیــن پروتئیــن دچــار مشــکل جــدی خواهیــم شــد.

ــد:  ــراز می کن ــز اب ــی نی ــوراک دام ــت خ ــوص کیفی او در خص
ــان  ــتاندارد متخصص ــول اس ــاس فرم ــر اس ــوراک ب ــت خ کیفی
ــای  ــط کارخانه ه ــاورزی توس ــاد کش ــر جه ــر نظ ــره و زی جی

خــوراک تولیــد می شــود.

ــد:  ــه می ده ــان ادام ــتان اصفه ــداران اس ــه دام ــس اتحادی رئی
ــت و  ــر فعالی ــتمر ب ــارت مس ــه نظ ــت ک ــن اس ــا ای ــنهاد م پیش
ــه  ــد ک ــته باش ــود داش ــوراک دام وج ــای خ ــرد کارخانه ه عملک
ــته و  ــد داش ــم تأکی ــن مه ــه ای ــون ب ــه تاکن ــن اتحادی ــه ای البت

ــرده اســت. ــری ک پیگی

ــت نامناســب خــوراک  او در خصــوص شــکایات ناشــی از کیفی
دامــی از ســوی دامــداران نیــز ابــراز می کنــد: در ســال جــاری 
ــای  ــا پیگیری ه ــه ب ــتیم ک ــه داش ــن زمین ــکایت هایی در ای ش
الزم بــه ایــن امــر رســیدگی و برخوردهــای الزم نیــز بــا آن هــا 

انجــام شــد.
 تأمیــن نهــاده پایــان نــدارد امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن 
ــه رو  ــادی روب ــای زی ــا چالش ه ــت ب ــود مدت هاس ــت پرس صنع

ــن  ــه ای ــد بیــش از گذشــته ب اســت و مســئوالن بای
ــته  ــه داش ــی توج ــدون آلودگ ــود و ب ــت پرس صنع

ــند. باش
ــت  ــش قیم ــه افزای ــاره ب ــا اش ــن ب ــران همچنی زرگ
شــیر خــام هــم اظهــار می کنــد: ســتاد تنظیــم بــازار 
ــاس  ــر اس ــام را ب ــیر خ ــت ش ــته قیم ــال گذش در س
تأمیــن 100 درصــدی نهاده هایــی ازجملــه ذرت، 
ــان  ــزار و 500 توم ــار ه ــبوس چه ــویا و س ــو، س ج
ــاری  ــدای ســال ج ــت، متأســفانه از ابت در نظــر گرف
ــی،  ــای دام ــوب نهاده ه ــت مص ــش قیم ــه افزای ک
افزایــش هزینه هــای دســتمزد، افزایــش هزینــه 
را  علوفــه  و  دارو  قیمــت  افزایــش  و  حمل ونقــل 
تمام شــده  قیمــت  بــا  قیمــت مصــوب  داشــتیم 

ــدارد. ــی ن همخوان

ــه از  ــت ک ــه داش ــد توج ــن بای ــد: همچنی او می افزای
ــز نهاده هــا به صــورت 100 درصــد  ســال گذشــته نی
تأمیــن نشــد و دامــداران بــه دلیــل تأمیــن نهــاده از 

بــازار آزاد ضــرر و زیــان زیــادی را متحمــل شــدند.
دســتورالعمل ها؛  و  ابالغیه هــا  دیــر  اعــالم 

ســهراب! مــرگ  از  پــس  نوشــداروی 

ــان  ــتان اصفه ــای اس ــی از دام ه ــل توجه ــداد قاب تع
ــر  ــن ام ــد و ای ــتار ش ــاده کش ــود نه ــل کمب ــه دلی ب

ــد ــد ش ــد خواه ــزان تولی ــش می ــه کاه ــر ب منج

ــرخ  ــان ن ــتان اصفه ــداران اس ــه دام ــس اتحادی رئی
ــزار  ــور را 6 ه ــیر در کش ــت ش ــد قیم ــوب جدی مص
ــد:  ــه می ده ــد و ادام ــالم می کن ــان اع و 400 توم
ــده  ــده تولیدکنن ــه تمام ش ــا هزین ــز ب ــت نی ــن قیم ای

ــه دارد. فاصل

ــود  ــل نب ــه دلی ــد ب ــتار دام مول ــه کش ــن ب او همچنی
و  می کنــد  اشــاره  جــاری  ســال  در  نهاده هــا 
ــتان  ــای اس ــی از دام ه ــداد قابل توجه ــد: تع می افزای
ــد و  ــتار ش ــاده کش ــود نه ــل کمب ــه دلی ــان ب اصفه
ــه کاهــش میــزان تولیــد خواهــد  ایــن امــر منجــر ب

شــد.
زرگــران همچنیــن بــه از چرخــه تولیــد خــارج شــدن 
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ــر در  ــاه اخی ــد م ــی چن ــک ط ــای کوچ دامداری ه
اســتان اصفهــان اشــاره کرده و ادامــه می دهــد: 
ایــن در حالــی اســت کــه چنانچــه بــه بخــش 
دام پــروری و کشــاورزی توجــه کنیــم کمــاکان 
ــی را بعــد از صنعــت  ــوان بیشــترین چرخــه مال می ت

ــیم. ــاهد باش ــت را ش نف

ــتان  ــداری اس ــار اداره کل راه ــل ب ــاون حمل ونق مع
ــاری  ــه آم ــاره ب ــا اش ــاط ب ــم دراین ارتب ــان ه اصفه
از میــزان جابجایــی نهاده هــا و کاالی اساســی از 
ــد:  ــار می کن ــان اظه ــتان اصفه ــه اس ــام ب ــدر ام بن
ــرای  ــون ب ــه 100 کامی ــی روزان ــازه زمان ــن ب در ای
ــن  ــن از ای ــزار ت ــر 118 ه ــزام و بالغ ب ــر اع ــن ام ای

ــان حمــل شــد. ــتان اصفه ــه اس محصــوالت ب
ــزان  ــن می ــد: ای ــه می ده ــی ادام ــی صلوات محمدعل
جابجایــی محصــوالت معــادل 10 درصــد از میــزان 

ــار در کشــور را شــامل شــده اســت. جابجایــی ب
ــه در  ــزار و 400 بارنام ــج ه ــه پن ــان اینک ــا بی او ب
تیرمــاه صــادر کردیــم، می افزایــد: البتــه بایــد 
ــه در  ــی ک ــه اعتراضات ــه ب ــا توج ــت ب ــه داش توج
ــی  ــه جابجای ــکالتی درزمین ــا مش ــود ب ــتان ب خوزس
ــن مشــکل  ــرای حــل ای ــه ب ــه رو شــدیم ک ــار روب ب
ــل  ــتم حم ــتفاده از سیس ــرای اس ــی را ب رایزنی های

ــم. ــرار دادی ــتور کار ق ــی در دس ریل
اســتان  راهــداری  کل  اداره  حمل ونقــل  معــاون 
ــتان  ــه از اس ــدور بارنام ــه ص ــن ب ــان همچنی اصفه
امــام  بنــدر  از  کاالهــا  حمــل  بــرای  اصفهــان 
بــرای  امــر  ایــن  می افزایــد:  و  اشــاره کرده 
ــد  ــد و می توان ــی ش ــور اجرای ــار در کش ــتین ب نخس

ــد. ــز باش ــهرها نی ــر ش ــرای دیگ ــی ب الگوی

او می افزایــد: بــا ایــن اقــدام مشــکل بارنامــه برطــرف 
شــده و نیازمنــد همــکاری گمــرکات خوزســتان بــرای 

ترخیــص بار هســتیم.
صلواتــی همچنیــن بــه لــزوم هماهنگــی بیــن جهــاد 
و  اشــاره می کنــد  بــار  و حمل ونقــل  کشــاورزی 
ــند  ــته باش ــار داش ــد انتظ ــداران نبای ــد: دام می افزای
هــر آنچــه اعــالم شــود حمــل نهــاده صــورت گیــرد 
ــا  ــا م ــه ب ــن زمین ــل در ای ــت از قب ــروری اس و ض

ــود. ــام ش ــی الزم انج هماهنگ

ــر در  ــی تأخی ــت اصل ــوب عل ــای نامرغ نهاده ه
ــان ــه اصفه ــاده ب ــال نه ارس

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی اســتان 
رســیدگی  وضعیــت  آخریــن  خصــوص  در  نیــز  اصفهــان 
ــتان  ــداران در اس ــرای دام ــاده ب ــن نه ــای تأمی ــه چالش ه ب
ــود  ــی نب ــد: مشــکل اصل ــر می گوی ــگار مه ــه خبرن ــان ب اصفه
ــر  ــن ام ــی از ای ــدارد، بخش ــل ن ــه حمل ونق ــی ب ــاده ربط نه
ــن  ــه فروردی ــردد ک ــه ای برمی گ ــت نامناســب محمول ــه کیفی ب
ــه  ــا ورود دو محمول ــا ب ــد ام ــاص داده ش ــان اختص ــه اصفه ب
ــودداری  ــاده خ ــی نه ــل مابق ــب آن از تحوی ــت نامناس و کیفی

ــم. کردی

ــج  ــز پن ــر نی ــوی دیگ ــد: از س ــت می افزای ــین ایراندوس حس
هــزار تــن غــالت بــدون آزمایشــات اولیــه در ســامانه بــازارگاه 
ــرای  ــد و ب ــداری کردن ــداران آن را خری ــود و دام ــده ب واردش

ــدیم. ــه رو ش ــر روب ــا تأخی ــل آن ب تحوی

ــدارد،  ــه حمــل و نقــل ن مشــکل اصلــی نبــود نهــاده ربطــی ب
بخشــی از ایــن امــر بــه کیفیــت نامناســب محمولــه ای 
ــد  ــان اختصــاص داده ش ــه اصفه ــن ب ــه فروردی ــردد ک برمی گ
ــل  ــب آن از تحوی ــت نامناس ــه و کیفی ــا ورود دو محمول ــا ب ام

ــم ــودداری کردی ــاده خ ــی نه مابق

او بــا بیــان اینکــه طــی دو هفتــه اخیــر بارهــای خوبــی بــرای 
تأمیــن نهــاده بــه اصفهــان واردشــده اســت، تصریــح می کنــد: 
در حــال حاضــر در تأمیــن نهــاده بــه شــاخص مثبــت رســیدیم.

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی اســتان 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه هرمــاه ســهمیه مشــخص نهــاده بــه 
اســتان اصفهــان اختصــاص می یابــد، ابــراز می کنــد: اداره 
ــته  ــه ای داش ــد بهان ــد و نمی توان ــرایط را می دان ــل ش حمل ونق
ــده  ــار انجام نش ــی ب ــه جابجای ــی درزمین ــه هماهنگ ــد ک باش

اســت.

ــرای دامداری هــای  ــن نهــاده ب ــان اینکــه 60 هــزار ت ــا بی او ب
می شــود،  تأمیــن  هرمــاه  در  اصفهــان  اســتان  صنعتــی 
ــای  ــرای دامداری ه ــز ب ــاده نی ــن نه ــزار ت ــد: 20 ه می افزای

ســنتی تأمیــن می شــود.
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ــار  ــن ب ــزار ت ــوع 110 ه ــد: درمجم ــه می کن ــت اضاف ایراندوس
هرمــاه بــه اســتان اصفهــان بایــد حمــل شــود و سیســتم حمــل 

جــاده ای و ریلــی بایــد بــه ایــن مهــم توجــه داشــته باشــد.

ــان ــاده در اصفه ــن نه ــزار ت ــک ه ــه ی ــود روزان کمب

ایراندوســت بــا بیــان اینکــه اگــر سیســتم حمل ونقــل همــکاری 
کنــد بایــد روزانــه چهــار هــزار تــن نهــاده وارد اســتان اصفهــان 
ــه 3  ــه روزان ــت ک ــی اس ــن در حال ــد: ای ــراز می کن ــود، اب ش
ــا کمبــود ورود نهــاده  ــار وارد اســتان می شــود و ب هــزار تــن ب

مواجــه هســتیم.

او بــا بیــان اینکــه در اســتان اصفهــان 600 هــزار دام ســنگین 
و ســه میلیــون و 600 هــزار رأس دام ســبک و 10 هــزار شــتر 
داریــم، تصریــح می کنــد: همچنــان مــا در رتبــه نخســت 
ــه  ــدی فاصل ــتان بع ــا اس ــتیم و ب ــور هس ــیر کش ــن ش تأمی

ــم. ــادی داری زی

ــرای  ــوس دامــداران اصفهــان ب بررســی ها نشــان می دهــد کاب
تأمیــن نهــاده پایــان نــدارد امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن 
ــه رو  ــادی روب ــای زی ــا چالش ه ــود مدت هاســت ب ــت پرس صنع
ــت  ــن صنع ــه ای ــته ب ــش از گذش ــد بی ــئوالن بای ــت و مس اس

پرســود و بــدون آلودگــی توجــه داشــته باشــند.
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ــا  ــران ب ــذار ته ــرغ تخم گ ــه م ــره اتحادی ــت مدی ــس هیئ رئی
ــی باعــث  ــت روحان ــزی اشــتباه دول ــر اینکــه برنامه ری ــد ب تاکی
کاهــش تولیــد روزانــه 500 تــن تخــم مــرغ و گرانــی آن شــد، 
گفــت: مســئوالن دولــت قبــل همــه چیــز را بــه تحریــم ربــط 
ــالم  ــزء اق ــویا ج ــه، ذرت و س ــه جوج ــی ک ــد، در حال می دادن
تحریمــی نبــود و کشــور هــم مشــکلی در تأمیــن نهــاده 
نداشــت، امــا مدیــران عزمــی بــرای حــل مشــکالت نداشــتند.
ناصــر نبــی پــور رئیــس هیئت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخم گــذار 
تهــران؛ دربــاره افزایــش قیمــت تخم مــرغ در هفته هــای 
گذشــته، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر و بــا افزایــش هزینه های 
تولیــد در چنــد هفتــه گذشــته قیمــت تمــام شــده هــر کیلوگــرم 
ــه  ــه ب ــت ک ــان اس ــزار و 800  توم ــدود 17 ه ــرغ ح تخم م
ــش  ــن افزای ــر گرفت ــا درنظ ــم. ب ــالم کردی ــم اع ــه ه وزارتخان
قیمت هــای ناگهانــی مشــخص نیســت فــردا بتوانیــم بــا 
همیــن قیمــت محصــول را نهایــی کنیــم یــا نــه؛ ایــن انگیــزه 

ــی آورد. ــن م ــد پایی ــداوم تولی ــرای ت ــده را ب تولیدکنن
 

انتقاد از عملکرد سامانه بازارگاه

ــوالت  ــت محص ــر قیم ــدر تغیی ــا آن ق ــن روزه ــزود: ای وی اف
مصرفــی و دان مــرغ وحشــتناک اســت کــه مرغــدار نمی توانــد 
در مــورد فعالیــت فــردای خــود برنامــه ریــزی کنــد. حتــی دو 
قلــم نهــاده ای کــه دولــت بــا ارز 4200 تومانــی وارد کــرده، تــا 
کنــون بیــش از 35 درصــد افزایــش قیمــت داشــته اســت؛ البتــه 

کاهــش و گرانــی تولید
حاصــل برنامــه ریزی اشــتباه

دولت روحانی

نهــاده گاهــی هــم دیــر می رســد و مرغــدار مجبــور 
اســت بــازار آزاد بــا ارز نیمایــی و آزاد تهیــه کنــد.

رئیــس هیئت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخم گــذار 
ــان  ــزار و 200 توم ــداران ذرت را 5 ه ــت: مرغ گف
ــد  ــان خریده ان ــزار توم ــت 8 ه ــه قیم ــویا را ب و س
کــه نســبت بــه چنــد مــاه قبــل افزایشــی بیــش از 

30 درصــدی داشــته اســت. 
ســامانه  راه انــدازی  از  پــس  و  گذشــته  ســال 
ــر  ــه نظ ــم ریخــت؛ ب ــه ه ــز ب ــه چی ــازارگاه، هم ب
مــا ایــن ســامانه بایــد در اختیــار تشــکل ها باشــد؛ 
زیــرا می دانیــم کــدام مرغــدار فعــال و کــدام 
ــتری  ــل بیش ــدرت عم ــت. ق ــال اس ــو غیرفع عض
ــاز  ــه کســی کــه نی در مدیریــت رســاندن نهــاده ب

ــم. ــه آن را دارد، را داری ــتری ب بیش
 

ــدارد؛  ــود ن ــاده وج ــن نه ــکلی در تأمی مش
ــت ــع اس ــکل توزی مش

ــانی  ــه کس ــت هم ــدگاه دول ــه داد: از دی وی ادام
کــه در ســامانه ثبــت ســفارش می کننــد بــه 
در  نیســت.  اینگونــه  امــا  هســتند  یک شــکل 
ــع و  ــن مناب ــال حاضــر کشــور مشــکلی در تأمی ح
ــتند  ــانی هس ــی کس ــکل اصل ــدارد و مش ــاده ن نه
ــد.  ــده دارن ــه عه ــن سیســتم را ب ــت ای ــه مدیری ک
کســانی کــه امــروز مســئولیت اجرایــی بــازار مــرغ 
و تخم مــرغ را بــه عهــده دارنــد از رونــد و شــرایط 
و ضوابــط ایــن کار اطــالع کافــی و دقیقــی ندارنــد.
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نبــی پــور گفــت: اســتاد دانشــگاهی کــه کار اجرایــی نکــرده و 
ــه  ــر می شــود؛ حــاال چگون ــوده، معــاون وزی ــد فعــال نب در تولی
ــه  ــد. در هم ــن کن ــه تدوی ــده برنام ــرای تولیدکنن ــد ب می توان
ــه  ــات را ب ــرایط امکان ــن ش ــامان دهی ای ــرای س ــا ب ــای دنی ج
ــی  ــای روحان ــت آق ــرد دول ــی رویک ــپارند، ول ــکل ها می س تش
دست نشــانده  کــه  تشــکل هایی  از  کــه  بــود  این گونــه 

ــد. ــت ش ــتند، حمای ــان هس خودش

دولت روحانی گوشی برای شنیدن مشکالت 
نداشت تولیدکنندگان 

ــت  ــح داد: دول ــرغ توضی ــم م ــرغ و تخ ــازار م ــال ب ــن فع ای
روحانــی حتــی وقتــی بــرای شــنیدن مشــکالت تولیدکننــدگان 
ــزی  ــه ســال قبــل جوجــه ری ــه امســال نســبت ب نداشــت. البت
بــرای مــرغ مولــد و تخم گــذار بســیار کمتــر بــود و مســئوالن 
همــه چیــز را بــه تحریــم ربــط می دادنــد، ولــی ایــن مدیــران 
بودنــد کــه عزمــی بــرای حــل مشــکل نداشــتند؛ در حالــی کــه 

جوجــه و ذرت و ســویا جــزء اقــالم تحریمــی نبــود.
ــد  ــث ش ــی باع ــت روحان ــتباه دول ــزی اش ــت: برنامه ری وی گف
ــزی  ــون جوجــه ری ــه ســال گذشــته 10 میلی امســال نســبت ب
کمتــر شــود یعنــی روزانــه 500 تــن تخــم مــرغ کمتــر تولیــد 

شــد.

تولید تخم مرغ در کشــور در آستانه توقف
قیمت شــانه خالی تخم مرغ از خود تخم مرغ گران تر اســت

نبــی پــور ادامــه داد: افزایــش هزینه هــای جانبــی مثــل 
ــد.  ــار وارد می کن ــده فش ــه تولیدکنن ــز ب ــرغ نی ــون تخم م کارت
ــن  ــک کارت ــه در ی ــرغ ک ــی تخم م ــانه خال ــروز قیمــت 7 ش ام
ــی  ــرغ بیشــتر اســت، یعن ــو تخم م ــک کیل ــرد، از ی ــرار می گی ق
ــرغ  ــا تخم م ــت ب ــم قیم ــون ه ــک کارت ــی و ی ــانه خال 7 ش

ــه شــده اســت. ــان مواج ــا زی ــدار ب ــروز مرغ اســت و ام
تهــران  تخم گــذار  مــرغ  اتحادیــه  هیئت مدیــره  رئیــس 
تصریــح کــرد: ســال گذشــته در همیــن مــاه جوجــه یــک روزه 
را کمتــر از 3 هــزار تومــان می خریدیــم، امــا اکنــون 17 هــزار 
ــته 42  ــال گذش ــی س ــم اول ــه تخ ــرغ 5 ماه ــت. م ــان اس توم
ــان  ــزار توم ــا 105 ه ــه 100 ت ــروز ب ــود و  ام ــان ب ــزار توم ه

ــیده اســت. رس
چنیــن  مرغــدار  بــرود  پیــش  این گونــه  اگــر  گفــت:  وی 
نقدینگــی بــرای تهیــه مــواد اولیــه خــود را نخواهــد داشــت و 
ممکــن اســت تولیــد تخــم مــرغ در خیلــی از واحدهــا متوقــف 

ــد. ــد می کن ــور را تهدی ــی کش ــت غذای ــه امنی ــود ک ش

ــر صنعــت دامــی  ســیالب تابســتانه تیرخــالص ب
مازنــدران زد و بیــش از 700 واحــد دامــی منطقــه 

را بــا خــود بــرد.

 تلــف شــدن حــدود 700 رأس دام ســبک و 
ســنگین براثــر ســیالب تابســتانی در بخــش 
ــت  ــراض صنع ــر انق ــگ خط ــهر، زن ــور نوش کج
دامــی را در اســتان بــه صــدا درآورده اســت.

دام هایــی کــه بــی پنــاه و بــی گنــاه در دامــداری 
ــه روســتای انــگاس کجــور  و دره هــای منتهــی ب
در ســیالب دســت و پــا زدنــد وتلــف شــدند 
ــتان  ــی اس ــت دام ــی را در صنع ــراژدی تخل و ت

ــت. ــرده اس ــرار ک ــدران تک مازن

ــه  ــش ب ــد روز پی ــا چن ــه ت ــتان ک ــای اس دام ه
دلیــل کمبــود علوفــه و گرانــی، در صــف کشــتار 
قــرار داشــتند، شــمار زیــادی از آن براثــر ســیالب 
ــدند و  ــف ش ــا تل ــداری و دره ه ــتانه در دام تابس
ــد. ــنیده نش ــاه ش ــی گن ــای ب ــن دام ه ــه ای ضج

اثرات و خسارت سیالب در کجور
مســئوالن شهرســتان نوشــهر بــا اشــاره بــه تلــف 
شــدن 700 رأس دام براثــر آب بردگــی و ســیالب، 
خواســتار حمایــت مســئوالن اســتانی بــرای جبران 
خســارت شــدند. حســین بیژنــی بخشــدار کجــور 
ــی  ــیالب و آب بردگ ــه س ــان اینک ــا بی ــهر ب نوش
ــت،  ــرده اس ــف ک ــه تل 700 رأس دام را در منطق
افــزود: ایــن حادثــه منجــر بــه بــروز خســارت در 

دیگــر روســتاها نیــز شــده اســت.

وی شکســتگی شــبکه اصلــی آب روســتایی، 
جملــه  از  را  دامســراها  راه هــا،  تخریــب 
خســارت های وارده بیــان کــرد و گفــت: خســارت 

احتمالــی در دســت بررســی اســت.

ــر  ــالص ب ــر خ تی
صنعــت دامـــی 

مازنــدران
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سیل بردگی دام ها در انگاس کجور رخ داد

ســیالب تابســتانه روزهــای گذشــته در بســیاری از نواحــی 
ــق  ــل، مناط ــده، آم ــور، بل ــه کج ــدران از جمل ــتانی مازن کوهس
کوهســتانی ســوادکوه، بابــل، بابلســر و غیــره خســارت زده اســت. 
ــود امــور دامــی جهــاد کشــاورزی  مســعود احمــدی معــاون بهب
ــه  ــدن دام ب ــف ش ــه تل ــاره ب ــا اش ــا ب ــو ب ــدران در گفتگ مازن
واحدهــای دامــی در بخــش کجــور نوشــهر اظهــار داشــت: ایــن 

ــت. ــور رخ داده اس ــگاس کج ــتای ان ــه در روس حادث
ــا  ــته ای گله ه ــداری و دس ــا در دام ــی از دام ه ــزود: بخش وی اف

ــار ســیالب شــدند. ــد کــه گرفت ــز در حــال چــرا در دره بودن نی
ســیل تابســتانه وعصرگاهــی و شــبانگاهی چنددهنــه پــل، 
راه هــای اصلــی و فرعــی، تأسیســات زیربنایــی،  دامســرا، 
ــارت های  ــرد و خس ــیب ک ــار آس ــره را دچ ــبکه های آب و غی ش
زیــادی روی دســت دولــت گذاشــت و ســیلزدگان اســتان چشــم 

ــد. ــرف کنن ــکالت را برط ــا مش ــد ت ــردان دوخته ان ــه دولتم ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــوادکوه ب ــزی س ــدار مرک ــین الری بخش حس
ــتوپی و  ــی، راس ــه ولوپ ــه منطق ــر س ــای اخی ــی بارش ه در ط
خانقاه پــی در بخــش مرکــزی شهرســتان ســوادکوه دچــار 
خســارت جــدی شــده اند، افــزود: تجمیــع بــرآورد اولیــه خســارت 
هنــوز انجــام نشــده اســت امــا تنهــا در رابطــه بــا خســارت بــه 
ــه  ــرآورد اولی ــان ب ــارد توم ــون 4 میلی ــا کن بخــش کشــاورزی، ت
ــان اینکــه  ــا بی خســارت داشــته ایم. بخشــدار بخــش مرکــزی ب
تخریــب صددرصــدی خانــه ای را نداشــته ایم، گفــت: امــا شــاهد 
ــا و  ــا، مرغداری ه ــتایی، دامداری ه ــای روس ــه خانه ه ــارت ب خس

ــم. ــدادی دام بوده ای ــدن تع ــف ش تل
ــتایی و  ــر روس ــداد معاب ــث انس ــیل باع ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــه انجــام شــده و در  ــات اولی ــزود: اقدام ــی شــده اســت، اف فرع
حــال حاضــر نیــز اقدامــات الزم همچــون خاک بــرداری از 

ــت. ــام اس ــال انج ــتایی در ح ــر روس ــا و معاب کوچه ه
ــر و فرســایش خــاک  ــارش اخی ــه خســارات ب ــا اشــاره ب الری ب
گفــت: بــه مــردم توصیــه می کنیــم کــه در ساخت وســازها 
دقــت کافــی داشــته باشــند و منابــع طبیعــی را تصــرف نکننــد.
ــوادکوه  ــداری س ــس اداره راه ــن رئی ــوروش روش ــن ک همچنی
نیــز در رابطــه بــا بارش هــای اخیــر در ســوادکوه، بــرآورد اولیــه 

ــارد  ــدود 8 میلی ــتایی را ح ــی- روس ــای فرع ــه راه ه ــارت ب خس
تومــان اعــالم کــرد و افــزود: اقدامــات خدمات رســانی از زمــان 
شــروع واقعــه تــا کنــون در حــال انجــام اســت و بــرآورد نهایــی 

ــًا اعــالم خواهــد شــد. خســارت متعاقب
یشــترین خســارت را مربــوط بــه محورهــای آزادمهــر- آالشــت، 

خطیرکــوه، دراســله، پــل ســفید-محمدآباد و خانقــاه اســت
ــوادکوه  ــتان س ــاده ی شهرس ــل ج ــل و نق ــس اداره راه و حم رئی
ــر، محورهــای فرعــی-  ــی بارش هــای اخی ــان اینکــه در پ ــا بی ب
ــوط  روســتایی دچــار خســارت شــدند، بیشــترین خســارت را مرب
ــل  ــله، پ ــوه، دراس ــت، خطیرک ــر- آالش ــای آزادمه ــه محوره ب
ســفید-محمدآباد و خانقــاه پــی برشــمرد و افــزود: خســارت 
عمومــًا مربــوط بــه آب شســتگی راه هــا، پایه هــای پــل، 

ــت. ــوده اس ــه ب ــا و ترانش دیواره ه
ــودر،  ــون ل ــداری همچ ــین آالت راه ــه ماش ــان اینک ــا بی وی ب
گریــدر، بیــل زنجیــری، کمپرســور، بیــل بکــو در منطقــه در حــال 
ــه  ــر هم ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــتند، خاطرنش ــام کار هس انج
ــاز هســتند. ســیالب های محلــی و تابســتانی درمناطــق  راه هــا ب
باالدســت شــش شهرســتان اســتان مازنــدران خســارت برجــای 
ــران  ــت بح ــرکل مدیری ــدی مدی ــر احم ــی اصغ ــت و عل گذاش
اســتانداری مازنــدران نیــز در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره 
بــه ســیالب های نقطــه ای روز گذشــته در اســتان اظهــار داشــت: 
ــه  ــتان از جمل ــق اس ــی مناط ــته در برخ ــای روز گذش بارندگی ه
ــن و  ــل، ســوادکوه شــمالی، تنکاب ســوادکوه، آمــل، نوشــهر و باب

ــور خســارت زده اســت. ن
ــت،  ــی اس ــت بررس ــارت ها در دس ــه خس ــار اینک ــا اظه وی ب
گفــت: تجهیــزات زیربنایــی و اراضــی کشــاورزی بیشــترین 

ــت. ــده اس ــیب را دی آس
ــیب زده  ــا آس ــی راه ه ــه برخ ــیالب ب ــه س ــار اینک ــا اظه وی ب
اســت، ادامــه داد: در حــال حاضــر هیــچ راهــی در اســتان مســدود 
نیســت و ایــن حادثــه بــه دو دهنــه پــل در آمــل نیــز خســارت 

زده اســت.
روزهــای پایانــی دولــت تدبیــر بــرای مــردم مازنــدران و دامــداران 
ــف  ــای مختل ــه بخش ه ــارت هایی ب ــود و خس ــن نب ــوش یم خ
ــوز خســارت های کالن  ــی اســت کــه هن وارد شــد و ایــن درحال

حــوادث گذشــته در اســتان جبــران نشــده اســت.
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ــی  ــل گران ــالن به دلی ــتان گی ــداری اس ــت دام صنع
نهاده هــای تولیــد و خــوراک دام در وضعیــت بغرنجــی 

ــت. ــرار گرفته اس ق
ــتارگاه ها  ــی کش ــالن راه ــنه گی ــور گرس ــا و طی دام ه
می شــوند؛ ایــن ذبــح صنعتــی نــه به دلیــل نیــاز 
ــوراک  ــای خ ــی نهاده ه ــت گران ــه عل ــه ب ــازار، بلک ب
کارشناســان  کــه  اتفــاق می افتــد؛ موضوعــی  دام 
بــه  مربــوط  مســئوالن  کم توجهــی  را  آن  دلیــل 
ــن  ــن ای ــال روش ــد و مث ــور می دانن ــت دام و طی صنع
ــرغ و  ــی م ــا گران ــدن ی ــاب ش ــم، کمی ــای آن ه روزه

ــت. ــز اس ــت قرم ــن گوش همچنی
در  دامــداری  صنعــت  کــه  درحالی اســت  اینهــا 
اســتانی ماننــد گیــالن قدمتــی دیرینــه دارد و توســعه 
درایــن منطقــه و همچنیــن وضعیــت  کشــاورزی 
اقلیمــی اســتان، ســبب شــده دامــداری هــم از دیربــاز 
رونــق ویــژه ای در گیــالن داشــته باشــد. در ســال های 
اخیــر نیــز ایــن صنعــت بــا وجــود حمایت هــای 
ــه شــکل  انــدک ازســوی دســتگاه های مربــوط، امــا ب
ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــات داده اس ــه حی ــری ادام مدرن ت
ــتند  ــی هس ــه واردات ــای دام ک ــدن نهاده ه ــران ش گ
ــوراک  ــه خ ــذف یاران ــت و ح ــگ دول ــت کم رن و حمای
دام، ســبب بــروز مشــکالت متعــددی بــرای دامــداران 
ــای  ــه هزینه ه ــی ک ــا جای ــت، ت ــتان شده اس ــن اس ای
برابــری  آن  فــروش  از  بــا ســود حاصــل  تولیــد 

. نمی کنــد

فروش دام ازسر ناچاری
ــه  ــت ک ــفت اس ــل ش ــدار اه ــی« دام ــد نعمت »محم
قیمــت  اخیــر  ســال   2 در  می گویــد:  دراین بــاره 
نهاده هــای دام بیشــتر از گذشــته شده اســت. ایــن 

ــه  ــداران وادار ب ــیاری از دام ــده بس ــبب ش ــوع س موض
کشــتار دام هــای خــود شــوند. وضعیــت به گونــه ای 
اســت کــه در روزهــای اخیــر مجبــور شــدم چنــد رأس 
ــای  ــودن هزینه ه ــران ب ــل گ ــود را به دلی ــای خ از گاوه

ــتم. ــتارگاه بفرس ــه کش ــوراک، ب خ
ــته  ــه داش ــی ادام ــد کنون ــر رون ــد: اگ ــه می ده وی ادام
باشــد، بســیاری از دامــداران دیگــر نمی تواننــد بــه 
قیمــت  درحال حاضــر  دهنــد.  ادامــه  فعالیــت خــود 
ســبوس دولتــی از 1400تومــان بــه 4هــزارو500 تومــان 
ــداران از  ــده دام ــبب ش ــه س ــی ک ــت؛ موضوع رسیده اس

ــوند. ــد ش ــه ناامی ــن عرص ــود درای ــت خ ــه فعالی ادام
ــه  ــر کیس ــت ه ــون قیم ــد: اکن ــح می کن ــی تصری نعمت
ــت  ــان اس ــی 180هزارتوم ــبوس دولت ــی س 40کیلوگرم
کــه در اختیــار تعاونــی قــرار می گیــرد،   امــا آنهــا 
ــر  ــن ه ــم. بنابرای ــازار نمی دهی ــه ب ــال ب ــد فع می گوین
کیســه ســبوس در بــازار آزاد از 250 تــا 270هزارتومــان 
وظیفــه  کــه  این درحالی اســت  اســت.  نوســان  در 
ــا  ــن نهاده ه ــداران ای ــه دام ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای تعاون

ــد. ــه کن را عرض

قیمت پایین خرید شیر
ــت  ــهر رش ــه در ش ــی ک ــداران گیالن ــر از دام ــی دیگ یک
فعالیــت می کنــد، دربــاره مشــکالت موجــود درایــن حــوزه 
می گویــد: حضــور دالالن بــه چالشــی اساســی در فعالیــت 
ــتورالعمل  ــد از دس ــه بع ــت. البت ــل شده اس ــداران تبدی دام
وزارت جهــاد کشــاورزی کــه براســاس آن، دامــداران 
ــا  ــت دالل ه ــد، دس ــی کنن ــان را پالک کوب ــد دام هایش بای
تاحــدودی کوتــاه شــد. اگــر پالک کوبــی مشــخص نباشــد، 
ــن  ــرد. ای ــق نمی گی ــی تعل ــرخ دولت ــا ن ــاده ب ــهمیه نه س
ــد. ــداران باش ــه دام ــری ب ــک موث ــد کم ــوع می توان موض

دام هــای گرســنه گیــالن در 
راه کشــتارگاه
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مهم تریــن  از  یکــی  می دهــد:  ادامــه  قدیــری«  »علــی 
ــن  ــد، ای ــا آن مواجهن ــن ب ــد م ــی مانن ــه دامداران مشــکالتی ک
اســت کــه تعاونــی شــیر را از مــا 4هزارتومــان خریــداری 
بــه  تومــان  5هــزارو500  آزاد  به صــورت  را  آن  و  می کنــد 
فــروش می رســاند.    ایــن دامــدار اضافــه می کنــد: دامدارانــی 
ــا مشــکالت بســیار و دریافــت وام هــای ســنگین  ماننــد مــن ب
و بدهــکاری توانســته ایم یــک واحــد دامــداری راه انــدازی 
کنیــم، امــا اکنــون بعــد از چنــد ســال فعالیــت درایــن حــوزه، 
بــا ایــن مشــکالت بــه وجــود آمــده، اگــر ضــرر کنیــم ناچاریــم 
ــم بدهــی خــود را  ــط بتوانی ــا فق ــداری را بفروشــیم ت دام و دام
بپردازیــم؛ آن وقــت کســی هســت کــه از مــا بپرســد شــغل تان 

چــه می شــود؟

دلیل کاهش تولید شیر
ــداران  ــاورزی دام ــی کش ــرکت های تعاون ــه ش ــس اتحادی رئی
ــا  ــدار ب ــزار دام ــون 72ه ــه هم اکن ــان اینک ــا بی ــم ب ــالن ه گی
حــدود یک میلیــون و 270هــزار رأس دام درایــن اســتان حضــور 
ــد:  ــتان می گوی ــن اس ــداران ای ــکالت دام ــاره مش ــد، درب دارن
ــش  ــن کاه ــخ، 500ت ــن تاری ــل در همی ــال قب ــه س ــبت ب نس
ــش  ــل آن، افزای ــن دلی ــه اصلی تری ــته ایم ک ــیر داش ــد ش تولی
قیمــت نهاده هــای دامــی و دیگــر هزینه هــا بــوده اســت. 
»عبــاس یوســفی« می افزایــد: یارانــه شــیر در ســال های 
ــد  ــای تولی ــه نهاده ــت ب ــود دول ــرار ب ــد و ق ــذف ش ــر ح اخی
یارانــه بدهــد کــه آن هــم بعــد از چنــد مرحلــه قطــع شــد. ایــن 

ــت. ــیر شده اس ــد ش ــش تولی ــب کاه ــل موج عوام

ــا سیاســت های  ــر هــم ب ــه می دهــد: در یک ســال اخی وی ادام
درنظــر گرفتــه شــده ازســوی وزارت جهــاد کشــاورزی، ســهمیه 
ــدند  ــور ش ــا مجب ــد و آنه ــم ش ــداران ک ــی دام ــای دام نهاده ه
ــد.  ــن کنن ــا تأمی ــود را از کارخانه ه ــاز خ ــورد نی ــانتره م کنس
ــه  ــا هزین ــیر ب ــی ش ــت فعل ــد: قیم ــح می کن ــفی تصری یوس
ــود،  ــد س ــا 10درص ــیر ب ــت ش ــدارد. قیم ــی ن ــد همخوان تولی
ــم آن  ــت رق ــا دول ــان اســت، ام ــزارو500 توم ــرم 8ه هرکیلوگ
را 6هزارو400تومــان مشــخص کرده اســت؛ حــال بــا ایــن 
ــت  ــه فعالی ــد ب ــه می توانن ــداران چگون ــت، دام ــالف قیم اخت

ــد؟ ــه دهن ــود ادام خ

ــداران  ــاورزی دام ــی کش ــرکت های تعاون ــه ش ــس اتحادی رئی
ــالن  ــه در گی ــه اینک ــه ب ــا توج ــد: ب ــح می کن ــالن تصری گی
همــه دامداری هــای کوچــک دارنــد، بــا وضعیــت کنونــی 
ــد:  ــه می ده ــد.   وی ادام ــه دهن ــود ادام ــه کار خ ــد ب نمی توانن

ــد  ــد ندارن ــی از تولی ــت کاف ــئوالن حمای ــی مس ــفانه برخ متاس
نیازهــای  رفــع  کــه  را  موضــوع  اصــل  می رســد  به نظــر 
ابتدایــی تولیدکننــدگان داخلــی اســت، فرامــوش کرده انــد. 
ــدگاه  ــن دی ــد درای ــالن بای ــتان گی ــژه دراس ــئوالن، به وی مس
ــروش  ــی و ف ــا دامداری هــا درمســیر تعطیل ــد ت تجدیدنظــر کنن

ــد. ــرار نگیرن ــود ق ــای خ زمین ه

4 صدرنشــین جدول تولید شیر در گیالن
ــداران  ــاورزی دام ــی کش ــرکت های تعاون ــه ش ــس اتحادی رئی
ــن  ــیر درای ــن ش ــاالنه 254هزارت ــه س ــان اینک ــا بی ــالن ب گی
اظهــار می کنــد: شهرســتان های  تولیــد می شــود،  اســتان 
املــش، رودســر، فومــن و شــفت در صــدر جــدول تولیــد شــیر 

ــد. ــرار دارن ــالن ق ــتان گی دراس

یوســفی همچنیــن می گویــد: ناتوانــی دامــداران در تأمیــن 
ــه  ــا ب ــردن دام ه ــه ک ــال آن، روان ــی و به دنب ــای دام نهاده ه
کشــتارگاه  ســبب می شــود در آینــده ای نه چنــدان دور، بــا 

ــویم. ــه ش ــز مواج ــت قرم ــود گوش کمب

وی ادامــه می دهــد: ایــن شــرایط فقــط بــه نفــع دالالن اســت 
ــن، دام را  ــی پایی ــت خیل ــا قیم ــوند و ب ــه می ش ــه وارد عرص ک
ــداران  ــت دام ــکالت درنهای ــن مش ــد. ای ــداران می خرن از دام
ــن  ــه ای ــند؛ ب ــت بکش ــت دس ــن فعالی ــد از ای ــور می کن را مجب

ــد. ــود می رس ــداف خ ــه اه ــای واردات گوشــت ب ــب مافی ترتی
نظارت ها جدی است

یوســفی دربــاره برخــی شــائبه ها دربــاره نبــود نظارت هــا 
هــم  دامــداران  درمیــان  نهاده هــا  نامناســب  توزیــع  و 
توضیــح می دهــد: مــا قیمــت مصــوب داریــم و نهاده هــا 
برخــی  االن  می شــود.  توزیــع  شــده،  تعییــن  قیمــت  بــا 
نهاده هــا کــه از مناطــق مختلــف می آیــد، ممکــن اســت 
ــا  ــا تعاونی ه ــود، ام ــه ش ــه آن اضاف ــل ب ــای حمل ونق هزینه ه
هیأت مدیره هایــی دارنــد کــه بــا انتخــاب خــود دامــداران 
فعالیــت می کننــد و هــر زمــان دامــداران تخلفــی دیدنــد، 
می تواننــد گــزارش دهنــد یــا هیأت مدیــره را بازخواســت 

ــد. کنن

ــور  ــا حض ــا ب ــود نظارت ه ــن وج ــا ای ــد: ب ــه می کن وی اضاف
ســازمان  جهادکشــاورزی،  ســازمان  اتحادیــه،  نماینــدگان 
ــود و  ــام می ش ــی انج ــن اداره تعزیرات حکومت ــت و همچنی صم

ــت. ــداران اس ــود دام ــا خ ــت ب ــی مدیری حت
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سرپرســت اتحادیــه ســرا ســری مرغــداران گوشــتی 
ایــران گفــت: طــی ماه هــای اخیــر نهاده هایــی کــه 
ــد کیفیــت مناســبی نداشــته  ــه مرغــداران عرضــه کردن ب
و ایــن موضــوع بــر رشــد مــرغ نیــز تاثیــر گــذار اســت و 
حتــی عرضــه نهــاده بــا کیفیــت نامناســب هــم بــه موقــع 

ــد. ــداران نمی رس ــت مرغ ــه دس ب

محمدعلــی کمالــی، دربــاره وضعیــت بــازار مــرغ و علــل 
افزایــش قیمــت مــرغ گفــت: در 4 مــاه اول ســال تقریبــا 
هــر مــاه 114 میلیــون جوجــه ریــزی داشــته ایــم و زمانی 
کــه وارد فصــل گرمــا می شــویم مــرغ مثــل فصل هــای 
ــرغ کاهــش  ــرا اشــتها م ــرد، زی ســرد دیگــر وزن نمی گی

پیــدا کــرده و دچــار کمبــود وزن می شــود.

ــران  ــتی ای ــداران گوش ــری مرغ ــه سراس ــت اتحادی سرپرس
گفــت: مســئله دیگــر ایــن اســت کــه طــی ماه هــای اخیــر 
ــت  ــد کیفی ــه کردن ــداران عرض ــه مرغ ــه ب ــی ک نهاده های
مناســبی نداشــته و ایــن موضــوع بــر رشــد مــرغ نیــز تاثیــر 
گــذار اســت مجموعــه ایــن عوامــل باعــث شــده کــه انتظار 
مــا از تولیــد 195 هــزار گوشــت درمــاه حاصــل نشــود و ایــن 
مســئله بــر روی عرضــه و تقاضــا نیــز تاثیــر گذاشــته و باعث 

کشــش قیمــت بــه ســمت بــاال می شــود.
ــی  ــداران نقش ــرغ، مرغ ــت م ــش قیم ــزود: در افزای وی اف
ــت  ــا قیم ــرغ را ب ــت م ــف اس ــدار موظ ــرا مرغ ــد، زی ندارن
مصــوب 17 هــزار و 100 تومــان بــه میــزان جوجــه و نهادی 

کــه دریافــت کــرده تحویــل دهــد.
سرپرســت اتحادیــه ســرا ســری مرغــداران گوشــتی 
ــداران فشــار  ــه مرغ ــی ب ــت: دســتگاه های نظارت ــران گف ای
می آورنــد و حتــی دیــده شــده کــه بــا زور مــرغ را از 
مرغــداران می گیرنــد کــه بــه نظــر بنــده از لحــاظ شــرعی 
ــی اســت کــه حتــی عرضــه نهــاده  ــن در حال ــراد دارد ای ای
بــا کیفیــت نامناســب هــم بــه موقــع بــه دســت مرغــداران 

نمی رســد.

ــی در  ــدار نقش مرغ
شــدن  نرخــی  دو 
نــدارد قیمت هــا 

کمالــی اظهــار کــرد: تــا روز چهارشــنبه ســه هفتــه 
مــی شــد کــه هیچگونه بــاری در ســامانه بــازارگاه 
بارگــذاری نشــده بنابرایــن مرغــدار مجبــور اســت 
بــرای تامیــن نهــاده بــه بــازار آزاد مراجعــه کنــد و 

بــا قیمــت بــاال نهــاده را تأمیــن کنــد.

وی تاکیــد کــرد: مرغــدار بــرروی دو نرخــی شــدن 
ــن دو  ــدارد. متاســفانه ای ــچ نقشــی ن قیمت هــا هی
ــتارگاه  ــرغ وارد کش ــه م ــی ک ــدن از زمان ــرخ ش ن
ــد  ــده می رس ــت مصرف کنن ــه دس ــد ب ــده و بع ش
اتفــاق افتــاده مخصوصــًا از مرحلــه عمــده فروشــی 
ــدن  ــی ش ــد نرخ ــن چن ــی ای ــرده فروش ــه خ ب
رخ می دهــد کــه دســتگاه های نظارتــی بایــد 
ــدار و  ــت مرغ ــن وضعی ــند و در ای ــخگو باش پاس

ــد. ــود نمی کنن ــده س ــرف کنن مص

ــادل  ــه تع ــرای ب ــی درخصــوص راهــکاری ب کمال
ــد در  ــی بای ــت:  تمهیدات ــرغ گف ــازار م ــیدن ب رس
نظــر بگیریــم کــه میــزان تولیــد جوجــه را افزایــش 
ــورت  ــدت ص ــاه م ــن کار در کوت ــی ای ــد ول دهن
ــه  ــم گل ــروز ه ــن ام ــر همی ــرا اگ ــرد، زی نمی گی
ــد  ــه یکــروزه کن ــد جوج ــا تولی ــم ت ــادر را بریزی م
ــم  ــرد و نمی توانی ــان می ب ــاه زم ــت م ــل هف حداق
ــته  ــه را داش ــد جوج ــاه تولی ــان کوت ــدت زم در م

باشــیم.
سرپرســت اتحادیــه ســرا ســری مرغداران گوشــتی 
ایــران گفــت: واردات جوجــه هــم راهــکار دیگــری 
بــرای بــه تعــادل رســیدن بــازار اســت البتــه ایــن 
ــق  ــا طب ــرا در دنی کار ســخت انجــام می شــود، زی

ــد. ــام می دهن ــه را انج ــد جوج ــزی تولی برنامه ری
ــه  ــاده را ب ــه نه ــدی اینک ــکار بع ــزود: راه وی اف
ــرار  ــدار ق ــار مرغ ــد و در اختی ــن کنن ــع تامی موق
ــا  ــاده ب ــی نه ــدازه کاف ــه ان ــن ب ــد همچنی دهن
کیفیــت را بــه مرغــداران عرضــه کننــد و از طریــق 
ــای  ــوی نیاز ه ــوان جوابگ ــا می ت ــن راهکار ه همی

ــود. ــه ب جامع



فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89   تابستان 561400

ــران  ــورداران ای ــزی زنب ــه مرک ــل اتحادی مدیرعام
گفــت: قــرار شــد حداقــل 40 هــزار زنبــوردار بیمــه 
ــزار و 500  ــدود 4 ه ــزان ح ــن می ــه از ای ــود ک ش
ــه  ــن بیم ــتند از ای ــه نتوانس ــدند و بقی ــه ش ــر بیم نف
ــدام  ــر هرک ــی اگ ــه دالیل ــا ب ــد و بن ــتفاده کنن اس
ــود را  ــه خ ــاه بیم ــک م ــتند ی ــورداران نتوانس از زنب
پرداخــت کننــد ایــن افــراد را کســر کــرده و دیگــر 

ــتند. ــه نداش ــه بیم ــت ب ــازه بازگش اج

وضعیــت  دربــاره   ، موســویان  محســن  میــر 
ــی  ــن اجتماع ــه تأمی ــرا بیم ــدم اج ــورداران و ع زنب
ــانی،  ــطه گردافش ــل به واس ــت: زنبورعس ــا گف آن ه
ــور  ــی کش ــت غذای ــن امنی ــزایی در تأمی ــش بس نق
دارد، ولــی متأســفانه در کشــور مــا، بــه زنبورعســل 
توســط دولت هــا بهــاداده نشــده و جایگاهــی در 

ــدارد. ــور ن ــطح کش س
ــران  ــورداران ای ــزی زنب ــه مرک ــل اتحادی مدیرعام
ــطه  ــرفته به واس ــور های پیش ــاد کش ــت: در اقتص گف
حمایت هــای  زنبــورداری  از  گردافشــانی،  عمــل 
ــوب  ــده محس ــاده زن ــوان نه ــده و به عن ــژه ای ش وی
ــی  ــی و کیف ــش کم ــث افزای ــرا باع ــوند، زی می ش
به عنــوان   اســت  شــده  کشــاورزی  محصــوالت 
مثــال در بحــث افزایــش تولیــد کلــزا اعــالم کردیــم 
کــه وجــود زنبورعســل در مــزارع کلــزا باعــث 
ــه  ــم ک ــنهاد دادی ــود و پیش ــد  می ش ــش تولی افزای
ســتاد گردافشــانی تشــکیل دهنــد تــا از طریــق ایــن 
ــز  ــی نی ــد حمایت های ــش تولی ــالوه برافزای ــتاد ع س
ــنهاد  ــن پیش ــفانه ای ــه متأس ــود ک ــورداری ش از زنب

ــت. به جایــی نرســیده اس

ــال های  ــی س ــه ط ــی ک ــی و محیط ــرایط اقلیم ــزود: ش وی اف
ــارش و  ــود ب ــه کمب ــه ب ــا توج ــده و ب ــود آم ــه وج ــر ب اخی
ــت  ــث اُف ــاده باع ــاق افت ــور اتف ــه در کش ــالی هایی ک خشکس
تولیدشــده اســت. حتــی بارش هــای نــا بــه جــا زمانــی صــورت 
ــن  ــث از بی ــرا باع ــوده، زی ــوردار ب ــرر زنب ــه ض ــه ب ــه ک گرفت

ــود. ــرد گل می ش ــهد گل و گ ــن ش رفت

موســویان بیــان کــرد: از بهمن مــاه ســال گذشــته ایــن مســئله 
ــادی در  ــات زی ــه تلف ــده ک ــث ش ــاده و باع ــاق افت ــتر اتف بیش
ــن  ــه ای ــیم ک ــته باش ــت را داش ــن و اردیبهش ــفند، فروردی اس
ــودن شــهد گــرد مناســب و  ــات ناشــی از خشکســالی ها، نب تلف

ــت. ــورداران اس ــاده زنب ــت نه عدم حمای

ــه  ــوده ک ــکر ب ــط ش ــورداران فق ــاده زنب ــرد: نه ــار ک وی اظه
متأســفانه از قیمــت 6 هــزار و 650 تومــان بــه 11 هــزار و 500 
تومــان افزایــش پیداکــرده اســت و درنتیجــه باعــث شــده کــه 
ــه  ــی ک ــت باالی ــت قیم ــه عل ــاده را ب ــورداران نه ــی از زنب خیل
ــت  ــب اُف ــئله موج ــن مس ــد و ای ــن کنن ــتند تأمی ــته نتوانس داش

ــادی شــده اســت. ــات زی ــد و تلف تولی

مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی زنبــورداران ایــران گفــت: باوجــود 
اُفــت تولیــد اعــالم کردیــم کــه در ســطح کشــور حــدود 20 الی 
50 درصــد تلفــات داریــم، کــه یــک ســری افــراد گفتنــد کــه 
ــراً بررســی هایی  ــی اخی ــدارد، ول ــات صحــت ن ــزان تلف ــن می ای
ــران صــورت  ــات توســط دانشــگاه ته ــزان تلف در خصــوص می
ــگاه 40  ــن دانش ــی ای ــای علم ــاس یافته ه ــر اس ــه ب ــه ک گرفت

ــد. ــوردارن اعــالم کرده ان ــرای زنب ــات را ب درصــد تلف

ــات را مطــرح  ــی از تلف ــاری دقیق ــر آم ــه گفــت: اگ وی در ادام
می کنیــم، چــون ایــن تلفــات را عینــًا شــاهد هســتیم و زمانــی 
ــدد  ــًا 50 ع ــل صرف ــی زنبورعس ــا 400 کلون ــورداری ب ــه زنب ک
ــات را 10  ــار تلف ــم آم ــد نمی توانی ــی می مان ــش باق ــد و برای کن

درصــد اعــالم کنیــم.

موســویان اذعــان کــرد: واقعیــت ایــن اســت کــه شــرایط تولیــد 
ــد زنبورعســل ســخت تر  ــًا تولی در کشــور ســخت اســت و قطع
ــت  ــل طبیع ــی مث ــطه مهم ــون واس ــت، چ ــر اس ــوارد دیگ از م
و آب وهــوا دارد کــه نقــش تأثیرگــذار عمــده ای در تولیــد، 

ــد را دارد. ــوع محصــول تولی ــد و ن ــش تولی افزای

ــت: در  ــران گف ــورداران ای ــزی زنب ــه مرک ــل اتحادی مدیرعام
بحــث بیمــه تأمیــن اجتماعــی زنبــورداران، پیگیری هــای 

ــت  ــی دول بی توجه
دوازدهــم بــه بیمــه 
تأمیــن اجتماعــی 

ــورداران زنب
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زیــادی انجــام داده ایــم تــا از طریــق دولــت ایــن مســئله را بــه 
ــزد معــاون اقتصــادی، معــاون اول  نتیجــه برســانیم بنابرایــن ن
ــه  ــاتی ب ــی جلس ــم و ط ــم رفتی ــت دوازده ــور دول رئیس جمه
مــا اعــالم کردنــد کــه بــا توجــه بــه شــرایط ســخت اقتصــادی 

ــدارد. ــورد وجــود ن ــن م ــت در ای ــکان حمای کشــور ام
وی تأکیــد کــرد: ســپس از طریــق رایزنــی بــا مجلــس شــورای 
اســالمی پیگیری هــای خــود را انجــام دادیــم و توانســتیم 
ــد در  ــه بع ــم ک ــی را مطــرح کنی ــن اجتماع ــه تأمی ــئله بیم مس
ــق هــم  کمیســیون کشــاورزی مصــوب شــد و کمیســیون تلفی
ــت  ــه را به دس ــن مصوب ــه 1400 ای ــت بودج رأی داد و درنهای
ــی  ــه باق ــن مصوب ــدن ای ــی ش ــث اجرای ــط بح ــم  و فق آوردی

ــد. مان
گفــت:  ایــران  زنبــورداران  مرکــزی  اتحادیــه  مدیرعامــل 
ــری  ــکل دیگ ــه مش ــا ب ــن کار ه ــام ای ــد از انج ــفانه بع متأس
برخــورد کردیــم بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــرای پیگیــری 
بیمــه تأمیــن اجتماعــی زنبــورداران مکاتباتــی را انجــام دادیــم 
و درخواســت کردیــم کــه بــا اســتناد بــه بودجــه ای کــه مصــوب 
ــت  ــی پاســخی را دریاف ــا باشــند، ول شــده اســت جوابگــوی م

ــم. نکردی
ــاون امــور بیمــه اعــالم  ــزود: طــی جلســه دیگــری  مع وی اف
ــزار  ــرای 30 ه ــه ای ب ــث،  بودج ــرو بح ــز پی ــا نی ــه م ــرد ک ک
ــی و  ــن اجتماع ــه تأمی ــه بیم ــم ک ــر گرفته ای ــوردار در نظ زنب
پرداختــی زنبــورداران از طریــق یارانــه دولتــی باشــد و نامــه ای 
را بــرای ســازمان برنامه وبودجــه ارســال کرده ایــم، ولــی 
ــه  ــا ب ــوده و ت ــو نب ــه جوابگ ــازمان برنامه وبودج ــفانه س متأس

ــم. ــت کنی ــی را دریاف ــته ایم جواب ــم نتوانس ــروز ه ام
ــوص  ــه ای در خص ــال 89 مصوب ــرد: س ــان ک ــویان اذع موس
ــا  ــدی یارانه ه ــال هدفمن ــن اجتماعــی در قب ــه تأمی ــن بیم همی
ــخ 1  ــه از تاری ــورداری ک ــر زنب ــان ه ــد و در آن زم ــرح ش مط
ــق  ــت ح ــابقه پرداخ ــاه دارای س ــک م ــی ی ــن 88 حت فروردی
بیمــه باشــد نمی توانســت از شــرایطی کــه دولــت بــرای اقشــار 

ــود. ــد ش ــه بهره من ــر گرفت ــد در نظ کم درآم

ــوردار  ــزار زنب ــل 40 ه ــه حداق ــرار شــد ک ــرد:  ق ــد ک وی تأکی
ــزار و 500  ــدود 4 ه ــط ح ــزان فق ــن می ــه از ای ــود ک ــه ش بیم
ــتفاده  ــه اس ــن بیم ــتند از ای ــه نتوانس ــدند و بقی ــه ش ــر بیم نف
ــازی  ــازمان هدفمندس ــال س ــد س ــت چن ــد از گذش ــد. بع کنن
ــد و نتوانســتند  ــه و تأمیــن اجتماعــی بــه مشــکل برخوردن یاران
ــز  ــد و از بحــث بیمــه کــردن نی ــه تعهــدات خــود عمــل کنن ب

ــد. ــری کردن ــال جلوگی ــد س چن
ــز  ــدگان نی ــداد بیمه ش ــز از تع ــه روز نی ــزود: روزب ــویان اف موس
ــورداران  ــدام از زنب ــر هرک ــی اگ ــه دالیل ــا ب ــد و بن ــر ش کمت

ــد  ــاه بیمــه خــود را پرداخــت کنن ــک م نتوانســتند ی
ایــن افــراد را کســر کــرده و دیگــر اجــازه برگشــت 
نفــر   500 و  هــزار   3 حــدود  فقــط  و  نداشــتند 
زنبــوردار در بحــث بیمــه تأمیــن اجتماعــی در شــغل 
ــورداران  ــر زنب ــورداری دارای بیمــه هســتند و اکث زنب
ــن بیمــه محــروم شــده اند.  زنبورعســل شــاید،  از ای
ــی  ــن عامل ــدارد ای ــی ن ــد باالی ــع درآم ــون مناب چ
شــده کــه خیلــی افــراد پیگیــر مطالبــات ایــن حــوزه 

ــتند. نیس
مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی زنبــورداران ایــران 
ــرای  ــی ب ــت: ســازمان دامپزشــکی معضــل بزرگ گف
ــران  ــه هیئت وزی ــت در مصوب ــده اس ــورداری ش زنب
بحــث تــردد و کــوچ عنوان شــده، کــه عشــایر 
به واســطه تــردد و کــوچ معــاف از کــد شناســه یکتــا 
ــورداران از عشــایر کــوچ  هســتند و باوجوداینکــه زنب
روتــر هســتند، ولــی بــه زور  اعــالم کردنــد کــه کــد 

ــد. ــت کنی ــد دریاف ــا را بای ــه یکت شناس

وی در ادامــه گفــت:  زمانــی کــه زنبــورداری از مبــدأ  
ــدأ کــد  ــرود در مب ــه مقصــد دیگــری ب می خواهــد ب
ــه  ــوردار شناس ــی زنب ــد مل ــه و ک ــتی آن منطق پس
ــر  ــای دیگ ــوچ به ج ــان ک ــدأ  می شــود و زم ــا مب یکت
ــن  ــی صاحــب زمی ــه و کــد مل کــد پســتی آن منطق
ــز  ــی ها نی ــود  در بررس ــد می ش ــه مقص ــد شناس ک
ــت  ــروش اس ــئله خریدوف ــن مس ــه ای ــد ک می گوین
و  نگرفتــه  صــورت  خریدوفــروش  درصورتی کــه 
ــه ای  ــئله هزین ــن مس ــت ای ــکی باب ــازمان دامپزش س

ــد. ــت می کن ــز دریاف نی

کــه  کردیــم  اعــالم  کــرد:  بیــان  موســویان 
اتحادیه هــا در اســتان های مختلــف کــد شناســه 
ــد،  ــت بمان ــد ثاب ــن ک ــا ای ــند ت ــته باش ــا داش یکت
ــر  ــن امرب ــات ای ــی و مالی ــه دارای ــد ک ــی گفتن ول
عهــده خودتــان اســت، زیــرا ایــن عمــل شــما 
یعنــی اتحادیــه دو اســتان بــا یکدیگــر خریدوفــروش 
ــل  ــا در اص ــه یکت ــد شناس ــت ک ــته اند و ماهی داش
بــرای بحــث خریدوفــروش اســت مثــاًل دام هــا 
ــی  ــد، ول ــوچ می کنن ــروش ک ــرای خریدوف ــط ب فق
ــان  ــر زم ــت. ه ــئله نیس ــن مس ــز ای ــل ج زنبورعس
کــه بــه نفعشــان باشــند زنبورعســل جــزء دام اســت 
و زمانــی کــه بــه ضررشــان اســت زنبورعســل جــزو 

می شــود. حشــرات محســوب 
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ــران  ــان ای ــور و آبزی ــوراک دام، طی ــع خ ــن صنای ــس انجم رئی
گفــت: پیشــگیری از خــام فروشــی نهــاده هــای دامــی مســیری 
آســان و کوتــاه جهــت ارتقــا امنیــت غذایــی و کاهــش خــروج ارز 
و وابســتگی کشــور بــه نهــاده هــای دامــی در دســتور کار دولــت 

جدیــد قــرار گیــرد.

ــوراک  ــاده خ ــن نه ــه تامی ــادی در زمین ــکالت زی ــروزه مش ام
دام و طیــور تولیدکننــدگان شــیر، گوشــت و تخــم مــرغ کشــور 
وجــود دارد کــه نهــاده دولتــی بــه دســت دامــداران و مرغــداران 
ــی  ــد کنســانتره و خــوراک دام صنعت ــه هــای تولی ــز کارخان و نی
بــه صــورت کامــل نمــی رســد و آنهــا مجبورنــد بخشــی از نیــاز 
ــد  ــای چن ــت ه ــه قیم ــاق ب ــمی و قاچ ــازار غیررس ــود را از ب خ
برابــر تهیــه کننــد کــه هزینــه هــای تولیــد و بــه تبــع آن قیمــت 
ــی افزایــش میدهــد. ــده نهای ــرای مصــرف کنن محصــوالت را ب

ــاده  ــواع نه ــدن ان ــس از وارد ش ــه پ ــت ک ــکالتی اس ــا مش اینه
هــای دامــی بــه کشــور ایجــاد مــی شــود کــه عمدتــا ریشــه آن 
ــای  ــت و رفتاره ــوء مدیری ــاده و س ــع نه ــه نابســامانی در توزی ب

ــر مــی گــردد. ســلیقه ای متولیــان ب

ــی  ــای دام ــاده ه ــدگان نه ــرای وارد کنن ــم ب ــا مشــکالتی ه ام
وجــود دارد کــه بــه دلیــل عــدم اختصــاص و تامیــن بــه موقــع 
ارز از ســوی بانــک مرکــزی و محــدود بــودن کشــورهای 
فروشــنده و نیــز مشــکالت انتقــال ارز نمــی تواننــد بــه ســادگی 

از  نهــاده  واردات  ماجــرای 
شــرکت آمریکایــی »کارگیــل«

ــد. ــی را وارد کشــور کنن ــای دام ــاده ه نه
در ایــن میــان گفتــه مــی شــد کــه برخــی از ایــن 
وارد کننــدگان از جملــه شــرکت وارد کننــده دولتــی 
ــکا  ــال آمری ــا کان ــاده ه ــا نه ــه حتم اصــرار دارد ک
ــوع  ــئله تن ــن مس ــه ای ــود ک ــل« وارد ش و »کارگی
ــر  ــر و واردات را محدودت ــی را کمت ــع صادرات مناب

مــی کنــد.

آمریکایــی  غذایــی  مــواد  »کارگیل«شــرکت 
ــل  ــواده کارگی ــط خان ــه توس ــت، ک ــی اس چندملیت
مدیریــت می شــود و مقــر اصلــی آن در شــهر 

دارد. قــرار  مینه ســوتا  ایالــت  مینه تونــکا 

ــی از  ــه بخش ــدن ب ــق آم ــرای فائ ــان ب کارشناس
ایــن مشــکالت را تهاتــر نفــت و محصــوالت 
ــوراک  دام  ــی خ ــای دام ــاده ه ــا نه ــیمی ب پتروش
عنــوان مــی کننــد کــه در ایــن صــورت عــالوه بــر 
تامیــن نیــاز، بدهــی برخــی از کشــورهای خریــدار 
ــاره ایــن ســواالت  هــم تســویه خواهــد شــد. در ب
ــای  ــاده ه ــه واردات نه ــه در زمین ــکالتی ک و مش
ــت و  ــود دارد گف ــور وج ــوراک دام و طی ــی خ دام
گویــی را بــا مجیــد موافــق قدیــری رئیــس انجمــن 
صنایــع خــوراک دام، طیــور و آبزیــان ایــران و 
ــران  ــی ای ــاق بازرگان ــدگان ات ــت نماین ــو هیی عض

ــد: ــی خوانی ــر م ــه در زی ــم ک انجــام دادی

ســوال: چــرا بــرای واردات نهــاده هــای دامــی بــه 
روش تهاتــر بــا نفــت اقــدام نمــی کنیــد؟

ــا  ــت ب ــر نف ــه تهات ــد ک ــت بدانی ــد نیس ــخ: ب پاس
ــد  ــژه بع ــه وی ــه ب کاال شــیوه کالســیکی اســت ک
از جنــگ جهانــی دوم رایــج شــد و می توانــد 
ــورها  ــی کش ــط خارج ــعه رواب ــرای توس ــزاری ب اب
بــه شــمار رود کــه در کشــورمان هــم شــاید یکــی 
ــا  ــد. ام ــا باش ــرای دور زدن تحریم ه ــا ب از روش ه
واقعیــت ایــن کار نیازمنــد برقــراری رابطــه تهاتــری 
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بــا کشــورهای همســایه و هم پیمــان تجــاری و سیاســی اســت. 
نحــوه عمــل نیــز بدیــن صــورت اســت کــه هــر کشــور 
ــی،  ــای نفت ــال دالره ــد در قب ــران می توان ــت ای ــده نف واردکنن

ــد. ــران بفروش ــه ای ــوراک دام ب ــی خ ــای دام ــاده ه نه

 امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن موضــوع چنــد بــار در دســتور 
ــرار  ــت ق ــت وزارت نف ــا محوری ــی ب ــای روحان ــت آق کار دول
گرفــت امــا بــه دلیــل اینکــه ســاز و کار و چارچــوب مشــخصی 
تدویــن نشــد _چــرا کــه قیمــت گــذاری نفــت بــه صــورت بیــن 
ــی  ــاده هــای دام ــا واردات کاال و نه ــی انجــام می شــود ام الملل
تابــع قوانیــن داخلــی اســت و البتــه دیپلماســی اقتصــادی مــا بــا 
دیپلماســی سیاســی نیــز هماهنــگ نبــود _هیــچ وقــت موفــق 

و عملیاتــی نشــد.

ــل  ــال کارگی ــق کان ــاده را از طری ــه واردات نه ــا هم ــوال: آی س
ــد؟ ــی دهی انجــام م

پاســخ: خیــر اینگونــه نیســت. امــروز بیــش از 40 شــرکت 
ــوراک  ــی خ ــای دام ــاده ه ــواع نه ــروش ان ــابقه ف ــی س خارج
ــزرگ  ــی اســت شــرکتهای ب ــه طبیع ــد ک ــران دارن ــه ای دام را ب
ــن  ــی کــه در تجــارت بی ــدرت و ســابقه باالی ــل ق ــه دلی ــا ب دنی
ــند.  ــته باش ــران داش ــتری در ای ــازار بیش ــهم ب ــد س ــل دارن المل
ــن  ــتیم و ای ــم هس ــرایط تحری ــا در ش ــم م ــم نکنی ــوش ه فرام
هــم طبیعــی اســت کــه بــه دلیــل تــرس شــرکتهای متوســط و 
کوچــک از تحریــم هــای ایــاالت متحــده تعــدد فروشــندگان و 
تامیــن کننــدگان نهــاده هــای دامــی ایــران کاهــش پیــدا کنــد و 
بــازرگان ایرانــی مجبــور باشــد بــرای تامیــن نیــاز خــود بــا تعــداد 

ــد. ــی کن ــه زن ــره و چان ــری از فروشــندگان مذاک کمت

ــر  ــرای تهات ــزی ب ــک مرک ــه بان ــی ک ــوال:موضوع تضمین س
ــت؟ ــد، چیس ــی کن ــت م دریاف

ــن  ــد تضامی ــت بای ــول نف ــال پ ــت در قب ــده نف پاســخ: صادرکنن
ــه  ــه چنانچ ــذارد ک ــه بگ ــه وثیق ــزی ب ــک مرک ــزد بان الزم را ن
ــور  ــه کش ــی ب ــای دام ــاده ه ــا نه ــت ی ــول نف ــی پ ــه هردلیل ب
ــدار  ــت را از خری ــول نف ــد پ ــد بتوان ــا وارد نش ــده و ی بازگردان

ــد. ــت نمای دریاف

ــانات و  ــن نوس ــل همی ــه دلی ــردم ب ــاره ک ــه اش ــور ک همانط
ابهامــات ارزی، معمــوال بخــش خصوصــی ایــران اقبالــی بــه این 
تهاتــر نشــان نــداد و بدیهــی اســت نمی توانــد افقــی واضــح در 
ــد در  ــر چن ــد ه ــش روی خــود ببین ــت، پی ــن فعالی خصــوص ای
ــرخ ارز  ــاناتی در ن ــز نوس ــاری نی ــرف تج ــورهای ط ــی کش برخ

ــاالن  ــگاه فع ــر از ن ــودن تهات ــذاب نب ــه در ج ــود دارد ک وج
اقتصــادی آن کشــورها، تاثیــر خواهــد داشــت. ضمــن اینکــه 
در تهاتــر بــه دلیــل اینکــه بعضــا خریــدار نفــت و فروشــنده 
نهــاده هــای دامــی یــک شــرکت نمیباشــد ریســک ســرمایه 
ــی  ــم کاف ــل ه ــن دلی ــد و همی ــدا میکن ــش پی ــذاری افزای گ
ــای  ــه ج ــد و ب ــک نکن ــز ریس ــزی نی ــک مرک ــا بان ــت ت اس

ــرد. ــای آن را بگی ــازرگان، پ ــن دســت ب گرفت

ــرکات  ــه در گم ــی ک ــای دام ــاده ه ــرای نه ــا ب ــوال: آی س
ــزان  ــه می ــده؟ چ ــص داده ش ــده ارز تخصی ــو ش ــور دپ کش

ــت؟ ــده اس ــی مان ــرک باق ــاده در گم نه
پاســخ: اگــر ارز ایــن نهــاده تامیــن مــی شــد کــه در گمــرکات 
کشــور دپــو و رســوب نمــی شــد، متاســفانه عــدم تامیــن یک 
و نیــم میلیــارد دالر ارز جــو، ذرت و کنجالــه ســویا از جانــب 
بانــک مرکــزی بــه پایــان مــاه ســوم در حــال نزدیــک شــدن 
اســت و علیرغــم هشــدارهای بخــش خصوصــی در خصــوص 
ــه موقــع نهــاده هــای دامــی اتفــاق  عواقــب عــدم تامیــن ب

خاصــی توســط سیاســتگذاران اقتصــادی رخ نــداده اســت.  

ســوال: آیــا شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور اصــرار 
خاصــی دارد کــه نهــاده هــای دامــی را از کارگیــل خریــداری 

ــد؟ کن
ــدارم.  ــن خصــوص را ن پاســخ: صالحیــت اظهــار نظــر در ای
امــا بعیــد بدانــم اصــرار خاصــی از جانــب ایــن دوســتان وجود 
داشــته باشــد. چــون ایــن شــرکت دولتــی بــرای خریدهــای 
ــررات،  ــن و مق ــق قوانی ــه انجــام میدهــد وف ــی ک ــن الملل بی
ــزار  ــم برگ ــی ه ــن الملل ــه بی ــد دارد و مناقص ــورای خری ش
ــوان و  ــد و طبیعــی اســت کــه هــر شــرکت خارجــی ت میکن
امکانــات باالتــری داشــته باشــد برنــده مناقصــه مــی شــود.

ــی  ــای رییس ــادی آق ــم اقتص ــاری از تی ــه انتظ ــوال: چ س
ــد؟ داری

پاســخ: ایــن انتظــار وجــود دارد کــه جهــت کاهــش وابســتگی 
کشــور بــه نهــاده هــای دامــی بــه عنــوان پرمصــرف تریــن 
ــش  ــی و افزای ــت غذای ــا امنی ــه ارتق بخــش ارز کشــور و البت
کمــی و کیفــی محصــوالت پروتیینــی از خــام فروشــی نهــاده 
ــه  ــده ب ــوخ ش ــا منس ــت در دنی ــه سالهاس ــی ک ــای دام ه
طــور جــدی جلوگیــری و برنامــه ریــزی شــود. دولــت نبایــد 
اشــتباهات گذشــته را تکــرار کنــد و دســت از خــام فروشــی و 
قیمــت گــذاری و دخالــت در تولیــد بــردارد و صرفــا بــه امــور 

سیاســت گــذاری، برنامــه ریــزی و نظــارت بپــردازد.
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تحمیــل هزینــه اضافــه 
ــرغ ــره م ــه زنجی ب

دبیــر انجمــن صنفــی کشــتارگاه های صنعتــی طیــور 
ایــران، بــا تاکیــد بــر اینکــه ضعــف در ســامانه پســت 
موجــب انحــراف اطالعــات کشــتارگاه ها شــده اســت، 
ــه  ــه ب ــه اضاف ــل هزین ــت تحمی ــامانه پس ــزود: س اف

زنجیــره تولیــد و توزیــع مــرغ اســت.

کــه  کــرد  اعــالم  وزرات صمــت  پیــش  روز  دو 
ــازار مــرغ از اداره پســت کمــک  ــرای ســاماندهی ب ب
می گیــرد. روش کار بــه ایــن شــکل اســت کــه 
ــوان  ــه عن ــود ب ــف« خ ــی ن ــگاه داده »ج ــت پای پس
ــاری، اداری،   ــن تج ــذاری اماک ــع در کدگ ــک مرج ی
مســکونی و ... بســیاری از اطالعــات مکانــی را 
ــد.  ــرار می ده ــی ق ــای دولت ــتگاه ه ــار دس در اختی

ــرغ  ــه م ــا از جمل ــع کااله ــرح توزی ــاس در ط ــن اس ــر ای ب
ــده  ــه ش ــد تهی ــی و بارک ــای مکان ــق کده ــوان از طری می ت
ــد  ــا مقص ــدا ت ــی از مب ــالم توزیع ــام اق ــا تم ــرای کااله ب

ــرد. ــری ک رهگی

بــه عبــارت دیگــر شــرکت ملــی پســت هیچگونــه دخالتــی 
ــا  ــه صــورت هوشــمند ب ــدارد و فقــط نظــارت ب در حمــل ن
ــر اســاس مختصــات  ــد بارکــد کــه ب نصــب سیســتم و تولی
جغرافیایــی و امضــای دیجیتــال انجــام می گیــرد. بــر همیــن 
ــد  ــاری رص ــه تج ــا شناس ــه کاال ی ــق شناس ــاس از طری اس
ــد  ــا مقصــد انجــام خواه ــدا ت ــه لحظــه کاال از مب لحظــه ب
شــد تــا از انباشــت، احتــکار، قاچــاق و داللــی کاال جلوگیــری 

شــود.

ــک  ــت، در ی ــی پس ــرکت مل ــل ش ــر، مدیرعام ــبحانی ف س
برنامــه تلویزیونــی دربــاره ایــن ســامانه اظهــار کــرد: 
ــی پســت  ــرغ شــرکت مل ــع م ــر توزی ــرای بررســی بهت »ب
از کشــتارگاه ورود مــی کنــد تــا رصــد شــود کــه چــه مقــدار 
ــه  ــرغ ب ــده م ــع کنن ــده و توزی ــل کنن ــده، حم ــد کنن تولی
صــورت عمــده فروشــی یــا خــرده فروشــی وجــود دارد. پس 
ــر  ــی نظی ــق و اطالعات ــای دقی ــدن مکانه ــخص ش از مش
وزن ارســال بــرای هرواحــد صنفــی بارکدهــای اختصاصــی 
ــد  ــی تولی ــر اســاس مختصــات جغرافیای ــکان ب ــرای هرم ب
ــامانه های  ــت در  س ــد و ثب ــید بارک ــه رس ــس از تهی و پ
پســت بــه ســامانه جامــع تجــارت اطالعــات انتقــال 
ــان  ــد از زم ــید بارک ــاس رس ــن اس ــر ای ــود ب ــی ش داده م
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ــد و  ــه مقاص ــل و ب ــای حم ــه کامیونه ــتارگاه ب ــروج از کش خ
ــدار  ــل و مق ــان تحوی ــا زم ــه و ت ــی  ارائ ــگاه های اصل فروش

ــد. ــد ش ــد خواه ــال رص ــی کام تحویل
بــه گفتــه وی؛ تاکنــون تعــداد 228 آدرس کشــتارگاه بــه پســت 
اعــالم شــده  کــه 40 درصــد آن هــا یــا آدرس آن هــا انحرافــی 
ــا  ــا وجــود خارجــی نداشــت کــه در ایــن خصــوص ت ــود و ی ب
کنــون هیــچ دســتگاهی امــکان رصــد آنهــا را نداشــته اســت.«
ــت  ــی اس ــتارگاه ها در حال ــاره کش ــده درب ــرح ش ــای مط ادع
ــی کشــتارگاه های  ــر انجمــن صنف ــان زاده، دبی ــاد قرب ــه فره ک
صنعتــی طیــور ایــران، در گفت وگــو بــا ایلنــا تاکیــد کــرد کــه 
ــت  ــامانه پس ــکل از س ــاده و مش ــاق نیفت ــی اتف ــچ انحراف هی

اســت.
وی ادامــه داد: چنــدی پیــش وزارت صمــت بــه مــا ابــالغ کــرد 
ــود را  ــد مســتندات کشــتارگاه های خ ــن بای ــی مالکی ــه تمام ک

در ســامانه جامــع تجــارت ثبــت کننــد.

ــا شناســه  ــان اینکــه ثبــت در ایــن ســامانه ب ــا بی ــان زاده ب قرب
انجــام  بهره بــرداری و کــد کارگاه  پروانــه  ملــی شــماره، 
شــد، افــزود: ایــن مشــخصات شــامل تمامــی اطالعــات 
ــت و  ــر اس ــت و غی ــا ظرفی ــتقرار ت ــل اس ــتارگاه ها از مح کش
ــات  ــخصات و اطالع ــن مش ــتن ای ــدون داش ــخصی ب ــر ش اگ
ــامانه  ــکل از س ــد مش ــت کن ــود را ثب ــامانه خ ــته در س توانس

ــت. اس
وی توضیــح داد: بــه نظــر می رســد ضعــف و مشــکالت 
ــه  ــوند ک ــت ش ــانی در آن ثب ــده کس ــب ش ــامانه موج در س
ــد  ــه 40 درص ــود ک ــه می ش ــاال گفت ــد و ح ــتارگاه ندارن کش
کشــتارگاه ها یــا آدرس آن هــا انحرافــی بــود و یــا وجــود 

ــد. ــی ندارن خارج

ــانی  ــان کس ــن متخلف ــاال ای ــت؛ احتم ــد اس ــان زاده معتق قرب
ــود. ــه می ش ــتارکن گفت ــا کش ــه آن ه ــالح ب ــه اص ــتند ب هس

ــه  ــدام ب ــی هســتند کــه اق ــه داد: کشــتارکن ها دالالن وی ادام
خریــد مــرغ از مرغــداران کــرده و پــس از کشــتار، مــرغ را در 
ــازار در ســطح عمــده یــا خــرده فروشــی ها توزیــع می کننــد. ب

قربــان زاده تصریــح کــرد: کشــتارکن ها همیشــه از دایــره 
ــد و ســامانه نیــز نتوانســته اســت آن هــا  نظــارت خــارج بوده ان

ــد. ــذف کن ــره ح ــک و از زنجی ــتی تکفی ــه درس را ب

ــران  ــور ای ــر انجمــن صنفــی کشــتارگاه هــای صنعتــی طی دبی
بــا تاکیــد بــر اینکــه انحــراف نشــان از ورود بی نتیجــه ســامانه 
پســت بــه زنجیــره مــرغ اســت، افــزود: ســامانه پســت تحمیــل 
ــد و عرضــه مــرغ اســت کــه  ــره تولی ــه زنجی ــه ب ــه اضاف هزین
ــرغ  ــع م ــع مشــکل توزی ــه رف ــورد نظــر ک ــج م ــد نتای نمی توان

اســت را مرتفــع کنــد.

ــاده  ــاندن نه ــزی در رس برنامه ری
به دســت دامــدار در اســرع وقــت

مشــکلی کــه در حــال حاضــر ســامانه بــازار گاه  بــا آن مواجــه 
ــا  ــر در رســاندن نهــاده به دســت دامــدار اســت و ب اســت تأخی
ــم  ــش می دهی ــان را کاه ــن زم ــم ای ــه کرده ای ــزی ک برنامه ری

تــا در اســرع وقــت به دســت دامــدار نهــاده برســد.
ــه صــورت  ــی ب ــق رســانه مل  ســید جــواد ســاداتی نژاد از طری

ــد. ــو می کن ــردم گفت وگ ــا م ــتقیم ب مس
ــا مــردم، سیاســت ها و  ــر جهــاد کشــاورزی در گفت وگــو ب وزی
ــل مســائل و مشــکالت کشــور  ــرای ح ــود را ب ــای خ برنامه ه

ــد. ــریح می کن تش
ــای  ــرد: در حــوزه کشــاورزی ظرفیت ه ــان ک ــژاد بی ســاداتی ن
بســیار خوبــی در کشــور بــه لحــاظ شــرایط  اقلیمــی و تنوعــی 
ــا  ــه ب ــی ک ــی و خاک ــای آب ــن ظرفیت ه ــود دارد  همچنی وج

ــم. ــا و مســائل در اختیارداری همــه کمبوده
وی افــزود: در حــوزه منابــع انســانی نیــز ظرفیــت خوبــی را در 
ــات  ــاورزی، مؤسس ــکده های کش ــم. دانش ــور در اختیارداری کش
ــون  ــم میلی ــار و نی ــدگان چه ــوزه تولیدکنن ــی و در ح تحقیقات
تولیدکننــده فعــال در بخــش کشــاورزی وجــود دارد کــه یــک 
ــر  ــون نف ــدود 20 میلی ــامل می شــود و ح ــی را ش ــه بزرگ جامع
ــردم  ــد و بخــش عظیمــی از م ــالش می کنن ــن بخــش ت در ای
جامعــه مــا هســتند و معیشتشــان بــه  ایــن کار وابســته اســت. 
ــش  ــکل های بخ ــاورزی و تش ــش کش ــن بخ ــن فعالی همچنی
کشــاورزی این هــا نشــان می دهــد کــه  یــک ظرفیــت 
بزرگــی حــوزه کشــاورزی  هــم ازنظــر طبیعــی و هــم ازنظــر 
ــی بخــش کشــاورزی اســت. ــرو انســانی کــه ظرفیــت اصل نی
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ســاداتی نــژاد گفــت: لــذا بــا ایــن شــرایط، کشــور 
می توانــد تأمیــن غــذای ایــران را به راحتــی 
ــور  ــت در کش ــون جمعی ــد و 85 میلی ــام ده انج
ــه اول تأمیــن  وجــود دارد  ایــن ظرفیــت در وهل
غــذای ایرانیــان را به راحتــی انجــام می دهــد 
ــم  ــتفاده کنی ــت درســت اس ــن ظرفی ــر از ای و اگ
ــی   ــم یعن ــد غــذا کنی ــر تولی ــد براب ــم چن می توانی
عــالوه بــر اینکــه تأمیــن غــذای مــردم را 
ــدرت  ــد ق ــد تولی ــد می توان ــام ده ــد انج می توان
را نیــز بــه ارمغــان بیــاورد و ایــن قــدرت، قــدرت 

ــت. غذاس

وی اذعــان کــرد: امــروز قــدرت غــذا در دنیــا از 
ــاد  ــی از ابع ــت و یک ــر نیس ــلحه کمت ــدرت اس ق
اقتــدار ملــی کشــورها اقتــدار غــذا تعریــف 
می شــود لــذا ایــن نعمــت بزرگــی کــه در اختیــار 
ــد  ــدرت کن ــد ق ــا تولی ــرای م ــد ب ماســت می توان
ــر روی  ــه ب ــدار ک ــاورز و دام ــروز کش ــس ام پ
ــالوه  ــه ع ــد ک ــان باش ــد یادم ــن کار می کن زمی
بــر اینکــه تولیدکننــده زحمتکــش ســرزمین 
اســت تولیدکننــده و عنصــر تولیــد قــدرت بــرای 

ــت. ــور ماس کش

ــد  ــت: بای ــه گف ــاورزی در ادام ــاد کش ــر جه وزی
ــرا  ــم، زی ــدرت بدانی ــد ق ــر تولی ــاورز را عنص کش
ــد  ــن می کن ــور تأمی ــا را در کش ــت م ــم امنی ه
ــر کشــورهای  ــد. اگ ــدرت می کن ــد ق ــم تولی و ه
ــر  ــا ازنظ ــراف م ــورهای اط ــا و کش ــایه م همس
ــت  ــًا در امنی ــند حتم ــته باش ــا وابس ــه م ــذا، ب غ
ــذا  ــود. ل ــده خواهــد ب ــا یــک عنصــر تعیین کنن م
ــا  ــدرت در دنی ــروز کشــورهایی کــه ادعــای ق ام
ــد  ــی دارن ــت باالی ــذا دس ــد غ ــد در تولی می کنن
بعضــی از ایــن کشــورها 4 درصــد جمعیــت 
ــا را  ــذای دنی ــد غ ــی 37 درص ــد، ول ــا رادارن دنی
ــزار  ــک اب ــذا ی ــروز غ ــی ام ــد. یعن در اختیاردارن
حکمرانــی اســت و ایــن غــذا از کشــاورزی 
ــزار  ــروز اب ــاورزی ام ــد و کش ــی آی ــت م به دس

ــت. ــدار اس ــدرت و اقت ق

ظرفیت هــای  باوجــود  کــرد:  اظهــار  وی   
ــوزه  ــادی در ح ــای زی ــا چالش ه ــم ب ــه داری ک

کشــاورزی روبــه رو هســتیم کــه بایــد آن را حــل کنیــم و بــرای 
ــم و  ــتفاده کنی ــا اس ــه ظرفیت ه ــد از هم ــا بای ــل چالش ه ح
همــه باهــم ایــن کار را انجــام دهیــم و در کنــار کشــاورز بــدون 
ــتفاده  ــگان اس ــه نخب ــم و از هم ــتوری بدهی ــه او دس ــه ب اینک

ــد. ــا کن ــکالت ره ــش را از مش ــن بخ ــا ای ــم ت کنی

ــا  ــاره اینکــه چــه برنامه هــای را ت ــر جهــاد کشــاورزی درب وزی
پایــان ســال بــرای چالــش گوشــت مــرغ و تأمیــن نهاده هــای 
ــا  ــرغ م ــت م ــت: صنع ــه اســت، گف ــور در نظــر گرفت دام و طی
ــا و فعالــی اســت و اگــر بخواهیــم ایــن  در کشــور صنعــت پوی
مشــکل را تشــریح کنیــم بایــد از دو بعــد بــه آن توجــه کنیــم 
ــه  ــی دارد ک ــاط ضعف ــک نق ــی ی ــرایط فعل ــت در ش ــن صنع ای

بایــد حــل شــود.
 

وی اذعــان کــرد: نقــاط ضعــف صنعــت طیــور مــا ایــن اســت 
کــه مــا مــرغ اجــداد را یعنــی داده اصلــی را از خــارج از کشــور  
ــی داد  ــان م ــن را نش ــال 98 ای ــارب س ــم و تج ــد وارد کنی بای
کــه مــا از ایــن بخــش می توانیــم مــورد تهدیــد باشــیم یعنــی 
مــا صنعتــی در کشــور داریــم کــه دو و نیــم میلیــون تــن نیــاز 
ــد و در  ــن می کن ــا تأمی ــرای م ــت را ب ــفید و گوش ــن س پروتئی
ــه وارد  ــی ک ــی زمان ــتیم ول ــم داش ــع صــادرات ه بعضــی مواق
بطــن موضــوع می شــویم بــه ایــن صــورت اســت کــه مونتــاژ 
ــور  ــارج از کش ــداد را از خ ــه اج ــرغ و جوج ــی م ــته ایم یعن داش

ــم. ــرورش می دهی ــا پ ــل مرغداری ه ــد داخ ــم و بع می آوری
 

ــرغ اجــداد  ــکا  م ــرد: در ســال 98 آمری ــان ک ــژاد بی ســاداتی ن
ــی  ــت غذای ــد امنی ــان می ده ــن نش ــرد و ای ــم ک رأس را تحری
ــت  ــا روی امنی ــمنان م ــه دش ــت  و اینک ــاس اس ــدر حس چق
ــا احیــای مــرغ الیــن آریــن  غذایــی هــم تمرکــز کرده انــد و ب
ــری  ــه پیگی ــه در وزارتخان ــت ک ــی اس ــی از کارهای ــه یک ک
ــکالت  ــه مش ــت ک ــم رف ــن خواهی ــمت ای ــه س ــم و ب می کنی

ــود. ــرف ش برط
 

ــت  ــوراک دام اس ــی و خ ــره غذای ــش دوم  جی ــزود: چال وی اف
در حــال حاضــر جیرهــای کــه وجــود دارد به شــدت بــه خــارج 
وابســته ایم و ذرت را بیــش از 9 میلیــون تــن در مــاه وارد 
می کنیــم و بیــش از چهــار و نیــم میلیــون تــن کنجالــه ســویا 
ــی  ــه دلیــل شــرایط آب و هوای ــن مســئله ب ــم و ای وارد می کنی

کشــور هــر لحظــه ممکــن اســت دچــار چالــش شــود.

نهاده هــای  تولیــد  افزایــش  کــرد:  اظهــار  نــژاد  ســاداتی 
ــکل  ــن مش ــع ای ــرای رف ــه ای ب ــور برنام ــل کش ــی در داخ دام
ــه  ــن زمین اســت و  در طــول ســال ها و ســنوات گذشــته در ای
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ایــن  نوســانات  ولــی  گرفتــه،  صــورت  برنامه ریزی هــای 
ــادی  ــرود بســیار زی ــی فرازوف ــاد اســت یعن برنامه هــا بســیار زی
ــتمر  ــه مس ــک برنام ــا ی ــه م ــد ک ــان می ده ــن نش دارد و ای

یم. نداشــته ا
 

ــف  ــای مختل ــا در دوره ه ــن برنامه ه ــت: ای ــه گف وی در ادام
در وزارت جهــاد کشــاورزی وجــود داشــته و در بعضــی مواقــع 
موفــق نیــز بــوده، ولــی فــردا فــروز بســیار زیــاد داشــته اســت 
ــن  ــر اســاس تجــارب گذشــته ای ــا ب ــزی م و یکــی از برنامه ری
ــت  ــل را تقوی ــد داخ ــوزه تولی ــن ح ــم در ای ــه بتوانی ــت ک اس
ــد  ــد در ص ــه ص ــًا ب ــل قطع ــد داخ ــا در تولی ــا م ــم، ام کنی
ــن  ــازه ای ــا اج ــه م ــی ب ــرایط اقلیم ــرا ش ــید، زی ــم رس نخواهی

نمی دهــد. را  کار 
 

ــام  ــد کار را انج ــرد: اگرچن ــان ک ــاورزی اذع ــاد کش ــر جه وزی
دهیــم می توانیــم تولیــد داخــل را تــا بــاالی 50 درصــد 
برســانیم و در درازمــدت می توانیــم ایــن تولیــد را تأمیــن 
ــا واردات  ــاد ب ــن نه ــن ای ــی تأمی ــرایط فعل ــا در ش ــم، ام کنی
ــاده را وارد  ــم و نه ــن ارز کنی ــم تأمی ــد بتوانی ــی بای ــت یعن اس

ــیم. ــته باش ــودی نداش ــت کمب ــا ازاین جه ــم ت ــور کنی کش
 

ســاداتی نــژاد بیــان کــرد: مشــکالت ســال 99 در مورد گوشــت 
ــاره عــدم تأمیــن منظــم نهــاده دامــی اســت و ایــن  مــرغ درب
موضــوع روز مــا اســت و در حــوزه مربــوط بــه تأمیــن نهاده هــا 
انشــاهلل بــا برنامه ریــزی کــه انجام شــده تــا پایــان ســال 
ــث   ــر حی ــا را ب ــی نهاده ه ــت یعن ــم داش ــکلی را نخواهی مش
ــم  ــکلی نخواهی ــته مش ــود داش ــه وج ــن ارز ک واردات و تأمی

داشــت.
 

وزیــر جهــاد کشــاورزی در خصــوص اینکــه بــرای نظــام توزیــع 
نهاده هــا چــه برنامــه ای مدنظــر دارد، گفــت:  بســیاری از 
نواقــص ســامانه بــازار گاه تــا بــه امــروز برطــرف شــده و ارتقــا 
ــرده اســت در روزهــای اول مســائل و مشــکالت بســیار  پیداک
زیــادی داشــته، امــا امــروز ایــن ســامانه توانســت جایــگاه خــود 
ــازار گاه   را بــاز کنــد و مشــکلی کــه در حــال حاضــر ســامانه ب
بــا آن مواجــه اســت تأخیــر در رســاندن نهــاده به دســت دامــدار 
ــا برنامه ریــزی کــه کرده ایــم ایــن زمــان را کاهــش  اســت و ب
ــاده برســد. ــدار نه ــت به دســت دام ــا در اســرع وق ــم ت می دهی

 
ــود  ــر وج ــال حاض ــه در ح ــکلی ک ــن مش ــزود: عمده تری وی اف
دارد  بحــث توزیــع بعــد از کشــتارگاه اســت دوم حــذف 
ــت  ــه قیم ــود ک ــث می ش ــود دارد باع ــه  وج ــطه هایی ک واس
ــد و واســطه ها  ــاق نیافت ــی خــود اتف ــرغ در حــد قیمــت واقع م

ــده  ــت مصرف کنن ــا به دس ــد ت ــش دهن ــت را افزای ــد قیم بتوانن
نرســد ایــن ضعــف در حــال حاضــر وجــود دارد و تمرکــز مــا بــر 
ــاد را باقیمــت مصــوب به دســت  ــه نه ــه وقتی ک ــن اســت ک ای
ــت  ــده اس ــه مصرف کنن ــش ک ــه هدف ــانیم ب ــدار می رس مرغ
ــردن  ــه ک ــتارگاه ها و... یکپارچ ــر کش ــز ب ــا تمرک ــد و ب نمی رس

ــد. ــدا می کن ــش پی ــرل و افزای ــه کنت ــن مجموع ای
 

ســاداتی نــژاد گفــت: اگــر بتوانیــم از ظرفیت هــای هوشــمند را 
بــه خدمــت بگیریــم نابســامانی های حــوزه توزیــع نیــز کاهــش 
ــا  ــد ت ــی را می طلب ــان خاص ــوزه زم ــن ح ــد و  ای ــدا می کن پی
تالش هــای مــا بتوانــد خــود را نشــان دهــد و از همــه تــالش 

ــم. ــتفاده می کنی ــا اس و ظرفیت ه
 

وی افــزود: در برنامه هایــی کــه ارائــه کردیــم بــه چنــد 
ــداری  ــاورزی و دام ــد کش ــه بای ــی اینک ــم یک ــاور  اعتقادداری ب
ــه  ــاری ب ــد تج ــت و بای ــم اس ــن مه ــم و ای ــاد بدانی را اقتص
کشــاورزی نــگاه کنیــم و وقتــی اقتصــاد ببینیــم قیمــت مفهــوم 
دارد و ســود بایــد بدهــد لــذا در قیمت گــذاری نمی توانیــم 
قیمت هــای  از  دامــداران  و  کشــاورزان  بدهیــم.  دســتور 

ــتند. ــور هس ــتوری دلخ دس
 

ــا  ــبات م ــال 99 محاس ــت: در س ــاورزی گف ــاد کش ــر جه وزی
ــاالی 17  ــی ب ــده کیلوی ــرغ زن ــت م ــه قیم ــد ک ــان می ده نش
ــان  ــزار توم ــوب 14 ه ــت مص ــی قیم ــود، ول ــان ب ــزار توم ه
ــد  ــا بای ــس ی ــد پ ــم می زن ــه ه ــازار را ب ــم ب ــن نظ ــود و ای ب
ــی  ــه طریق ــود را  ب ــه خ ــا  اینک ــد ی ــرر بده ــده  ض تولیدکنن
ــرد کــه در آن صــورت تخلــف  ــاال بب از قیمــت هزینــه شــده ب
ــی  ــد دســتوری و غیرواقع ــن قیمــت نبای در عرضــه دارد و تعیی
باشــد وگرنــه دامــداران یــا تولیدکننــده طیــور باقیمــت واقعــی 
ــد،  ــم می کن ــت را تنظی ــت قیم ــی  رقاب ــد و حت ــکلی ندارن مش
امــا وقتــی دســتوری قیمــت را غیرواقعــی تعییــن کردیــم ایــن 
ــه  ــاده ب ــا ارز ترجیحــی نه ــون ب ــود چ کار غیراقتصــادی می ش
ــد  ــم و بای ــه ورود داری ــن زمین ــم در ای ــت می دهی ــن صنع ای
ــد  ــن قیمــت بای ــم و تعیی ــی انجــام دهی ــر نظارت در قیمــت آخ
ــد. ــه می زن ــد ضرب ــه تولی ــی ب ــت غیرواقع ــد و قیم ــی باش واقع

 

ــت از  ــده حمای ــت از تولیدکنن ــرد: حمای ــان ک ــژاد بی ــاداتی ن س
ــاری  ــوزه، تج ــن ح ــه ای ــا ب ــگاه م ــت و ن ــده اس مصرف کنن
را  کاری  مصرف کننــده  بــرای  اگــر  و  اســت  اقتصــادی  و 
می خواهیــم انجــام دهیــم اســتراتژی متفاوتــی اســت نــه 
اینکــه مــا قیمــت را دســتوری پاییــن نگه داریــم زیرابــه ضــرر 
مصرف کننــده و تولیدکننــده اســت. تولیــد در حــوزه کشــاورزی 
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لحظــه ای نیســت و پروســه های تولیــد زمان بــر اســت.
وی در رابطــه باقیمــت شــیر، آزاد شــدن صــادرات کــره و شــیر 
خشــک و اجرایــی شــدن مصوبــه گفــت: بــرای اجرایــی شــدن 
ــه  ــم ک ــای می کنی ــا صحبت ه ــه بعده ــتیم ک ــه ای گذاش جلس
مشــخصًا حــوزه اجــرا خواهــد بــود، ولــی کاًل موضوعــی کــه در 
حــال حاضــر وجــود دارد ایــن اســت کــه حداقــل هزینــه شــیر  
6 هــزار و 400 تومــان بــرای دامــدار تمــام می شــود و اگــر زیــر 
ــد کنیــم ایــن تولیــد غیراقتصــادی  ایــن قیمــت از دامــدار خری
ــرا دام  ــم، زی ــده فشــار بیاوری ــه تولیدکنن ــم ب اســت و نمی توانی
ــت  ــاورزی اس ــوزه کش ــا در ح ــرمایه های م ــی از س ــد یک مول
لــذا بایــد اقتصــادی باشــد و عــدد 6 هــزارو 400 تومــان کــه در 
ــادی  ــی و اقتص ــدد منطق ــده ع ــذاری تعیین ش ــورای قیمت گ ش
بــرای حفــظ تولیــد اســت و در ادامــه زنجیــره بایــد تمهیداتــی 
در نظــر گرفتــه شــود و در ایــن خصــوص جلســاتی را بــا  

ــت. ــم داش ــش خواهی ــکل های بخ تش
 

وزیــر جهــاد کشــاورزی در خصــوص نحــو ارتبــاط وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــا نخبــگان کــه بخشــی در قالــب تشــکل ها 
ــم  ــمان را می کنی ــام تالش ــت:  تم ــد، گف ــدا می کن ــی پی تجل
کــه از ظرفیــت نیــروی انســانی ایــن بخــش بهــره ببریــم و بــا 
ــتان ها  ــهر و اس ــاورزی، ش ــای کش ــه قطب ه ــه ب ــفرهایی ک س
خواهیــم داشــت تــالش می کنیــم کــه  بــه مزرعــه برویــم کــه 
ــز  ــته نی ــن روش را درگذش ــنویم ای ــاورز را بش ــای کش حرف ه

ــدان اســت. ــوزه می ــرا کشــاورزی ح ــته ایم، زی داش
 

ــات  ــاوری اطالع ــای فن ــام ظرفیت ه ــه از تم ــزود: البت وی اف
ــدازی  ــا راه ان ــای م ــی از برنامه ه ــرد یک ــم ک ــتفاده خواهی اس
ــه  ــال  1401 رصدخان ــا س ــت و  ت ــاورزی اس ــه کش رصدخان
ــود  ــه روز می ش ــز ب ــات نی ــام اطالع ــت و تم ــاورزی درس کش
ــه  ــدم دسترســی ب ــای حــوزه کشــاورزی ع و یکــی از چالش ه

ــت. ــات اس اطالع
 

تولیدکننــده  بــه ســراغ  اول  اظهــار کــرد:  نــژاد  ســاداتی 
اســتفاده  بخــش  فعــاالن  و  نخبــگان  از  دوم  می رویــم 
برنامه ریــزی در وزارت جهــاد  آینــده  از هفتــه  می کنیــم و 
ــر  ــه وزی ــش ب ــاالن بخ ــه فع ــم ک ــام می دهی ــاورزی  انج کش
ــه  ــم ک ــن می کنی ــاعتی را تعیی ــند و س ــته باش ــی داش دسترس
ایــن افــراد بیاینــد مســائل خــود را طــرح کننــد و مســئله دوم 
اینکــه  کاری را کــه در مجلــس پیگیــری کردیــم اینجا اســتمرار 
خواهیــم داد و نمی شــود مــا تصمیــم بگیریــم بــرای کشــاورزی 
و   تولیدکننــده و کشــاورزان نباشــد لــذا شــورای قیمت گــذاری 
کــه تعییــن شــد از ســه  کشــاورز ســه تشــکل دیــده شــد و ســه 

دولــت دیــده شــد و ایــن یعنــی کــه کشــاورز بایدحتمــا باشــد.
 وی در خصــوص اینکــه برنامــه اجرایــی بــرای حــذف دالالن 
در نظــر گرفته ایــد، گفــت: شــاید عمده تریــن دالیــل در عــدم 
ــود  ــا از خ ــه م ــن اســت ک ــت در  بخــش کشــاورزی ای موفقی
بخــش کشــاورزی اســتفاده نکرده ایــم یعنــی اتحادیه هــا 
ــکل ها  ــوزه تش ــا در ح ــتند. م ــازار هس ــکل ها در ب ــود تش خ

ــم. ــع کنی ــن مشــکل را رف ــد ای دچــار ضعــف هســتیم و بای
 

ــزه  ــکل ها  جای ــه تش ــرد: ب ــان ک ــاورزی بی ــاد کش ــر جه وزی
ــند  ــا پاســخگو باش ــه م ــد و ب ــم کنن ــازار را تنظی ــا ب ــم ت بدهی
ــد  ــم کنن ــا واردات تنظی ــی رود ب ــاال م ــت ب ــه قیم ــی ک و زمان
ــد را  ــادرات تولی ــا ص ــد ب ــن می آی ــت پایی ــه قیم ــی ک و زمان
حفــظ  کننــد کــه  بــه نفــع تولیدکننــده و مصرف کننــده اســت 
و بایــد قــدرت آنهــا  را افزایــش دهیــم یعنــی تشــکل ها بایــد 
دارای وحدتــی باشــند کــه یــک حــرف بزننــد و  توافــق کننــد 
و چیــزی را تحمیــل نمی کنیــم و بــا ســازوکار ایــن امــر 

ــرد. ــجام بگی انس

ی در خصــوص مدیریــت متمرکــز در خصــوص زنجیــره ارزش، 
ــو شــد  ــون تمرکــز  لغ ــت دوازدهمــی کــه  قان گفــت: در  دول
ــون تمرکــز را مصــوب  ــت قان ــن روزهــا همــان دول و در آخری
ــد و  ــاد کشــاورزی برگردان ــارات وزارت جه ــه اختی ــه ب ــرد ک ک
ــت  ــت  و معاون ــی اس ــز اجرای ــون تمرک ــر قان ــال حاض در ح
ــود  ــی کــه در وزارت جهــاد کشــاورزی منحــل شــده ب بازرگان
احیــا می کنیــم و قانــون تمرکــز قطعــًا یــک فرصــت و قابلیــت 
بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی اســت و باقــدرت آن را در حــوزه 

ــم. ــرا می کنی ــاورزی اج کش

وزیــر جهــاد کشــاورزی در خصــوص کســری گنــدم و کســب 
ــیار  ــه بس ــت: تجرب ــول، گف ــن محص ــد ای ــی در تولی خودکفای
ــل  ــتراتژیک مث ــوالت اس ــی محص ــوزه خودکفای ــی در ح خوب
ــی هــم در ســال هایی رســیده ایم  ــه خودکفای ــم و ب ــدم داری گن
ــه  ــورت گرفت ــدم ص ــد گن ــن خری ــون ت ــر 5 میلی ــال زی و امس
اســت زیــرا بــا خشکســالی مواجــه بودیــم. لــذا امســال 
ــدم  ــتری گن ــم بیش ــت حج ــروع دول ــتانه ش ــم در آس مجبوری

ــم. ــور کنی وارد کش
 

ــور  ــه در کش ــی ک ــای قبل ــرد: برنامه ه ــان ک ــژاد بی ــاداتی ن س
ــدم  ــی گن ــرای خودکفای ــا ب ــه م ــد ک ــان می ده ــده نش اجراش
ظرفیــت مناســبی داریــم کشــاورزی مــا تجــاری نیســت 
زمین هــای مــا خــرد و خــرده مالکــی اســت و بایــد بــا 
ــد  ــر درآم ــاورزی ازنظ ــا کش ــم ت ــرل کنی ــد کنت ــت واح مدیری
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ــر اســت و  ــاورز فقی ــرا کش ــد، زی ــدا کن ــش پی ســطحش  افزای
ــدارد بنابرایــن راه حــل کشــاورزی قــراردادی اســت  ــات ن امکان
ــع  ــی صنای ــه عبارت ــا ب ــتیبان ی ــرکت های پش ــا ش ــد ب ــا بای م
ــاورزان  ــد کش ــود دارد  بای ــره ارزش وج ــه در زنجی ــی ک غذای
ــد  ــم و تولی ــن زنجیره هــا متصــل کنی ــه ای را خــود مالکــی را ب
ــان  ــورها محصوالتش ــی از کش ــد و خیل ــرارداد باش ــا ق ــد ب بای
ــرا  ــت اج ــوی کش ــد الگ ــد بای ــام می دهن ــرارداد انج ــا ق را ب
کنیــم کــه الگــوی کشــت را بــه وزارت جهــاد اجــرا کنــد، ولــی 

ــت. ــده اس ــا اآلن انجام نش ــت ت ــوی کش ــرای الگ اج

وی افــزود: تــا چنــد ســال دیگــر بایــد درگیــر الگــوی کشــت 
ــه در  ــی ک ــات اساس ــی از موضوع ــت  یک ــو کش ــیم و الگ باش
ــت های  ــه شکس ــم و از تجرب ــمت آن بروی ــد س ــا بای برنامه ه
ــزار  ــت دو اب ــوی کش ــم و الگ ــتفاده کنی ــد اس ــم بای ــی ه قبل
در  تابه حــال  زیــرا  اســت،  قیمــت  اول   ابــزار  می خواهــد 
ــاورزی را  ــود کش ــت و  نمی ش ــوده اس ــاد نب ــار وزارت جه اختی
بــا  الگــوی کشــت اجــرا کنیــم و ایــن کاری بــود کــه مجلــس 
ــام  ــن را انج ــد ای ــذاری می توان ــورای قیمت گ ــام داد و ش انج

دهــد.
 

ــی  ــک تضمین ــرد: و این ی ــان ک ــاورزی اذع ــاد کش ــر جه وزی
را  محصــول  می گوییــم  کشــاورز  بــه  وقتــی  کــه  اســت 
ــران  ــر نگ ــه دیگ ــم ک ــن می کنی ــز تعیی ــت را نی ــکار و قیم ب
نباشــد کــه ایــن محصــول را چــه کار کنــم در قانــون شــورای 
ــه کشــت قیمــت  اعــالم  ــل از شــروع ب ــز قب ــذاری نی قانون گ
ــزار و 500  ــت ه ــده هف ــال آین ــدم در س ــت گن ــود قیم می ش

ــود. ــد ب ــان خواه توم

وی در ادامــه گفــت: مســئله دیگــر کشــاورزی قــراردادی اســت 
کــه  می توانیــم صنایــع تبدیلــی را کنــار کشــاورز قــرار دهیــم 
ــدد  ــرارداد می بن ــاورز  از اول ق ــراردادی کش ــاورزی ق و در کش
ــن  ــد همچنی ــرا می کن ــم اج ــه می گویی ــت را ک ــوی کش و الگ
ــرار  ــارش ق ــه  در اختی ــذر، بیم ــود و ب ــد ک ــوزش می دهن آم

ــی رود. ــاال م ــز ب ــدش نی ــا تولی ــد در انته می دهن
 

ســاداتی نــژاد تأکیــد کــرد:  ظرفیــت علمــی را بایــد بــه 
ــد  ــن تولی ــار 110 ت ــک هکت ــر ی ــم در مالی ــاورزی بیاوری کش
ــت  ــن اس ــور 11 ت ــط کش ــه  متوس ــته درحالی ک ــور داش انگ
یعنــی کشــاورز پیــش روی مــا بــا متوســط کشــاورزی مــا یــک 
ــادی  ــد اقتص ــاورزی بای ــن کش ــری دارد و ای ــه 10 براب فاصل

ــم دارد. ــه عل ــاز ب ــه نی ــود ک ش

وزارت  در  وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: 
ــود  ــات وج ــازمان تحقیق ــاورزی س ــاد کش جه
و  ترویــج  آمــوزش،  آن  وظیفــه  کــه  دارد 
ــی  ــات اســت و  مــدل فرصــت مطالعات تحقیق
مزرعــه را طراحــی کردیــم کــه  هیئت علمــی 
کنــار  در  می کنــد  تــالش  دارد  کــه  مــا 
کشــاورز عملکــرد باهــدف ســازمان تحقیقــات 
ــرار دهــد. ــار یکدیگــر ق ــا کشــاورز در کن را ب

و  مجوزهــا  شــفافیت  خصــوص  در  وی 
ــفافیت  ــث ش ــت: بح ــی، گف ــای طالی امضاه
ــاد موضــوع  ــا فس ــارزه ب ــت و مب ــذف ران و ح
جهــاد  وزارت  در  اســت  مهمــی  بســیار 
جایــگاه خــاص و ویــژه ای دارد حتمــًا بــا 
برنامه ریــزی کــه کردیــم در ســامانه هایی 
کــه بــرای شــفافیت در وزارت جهــاد در حــال 
مربوطــه  تیم هــای  اســتقالل  و  صحبــت 
ــا  ــوزه مجوزه ــم در ح ــالش می کنی ــت ت اس
ــا و  ــورد قرارداده ــد در م ــفاف باش ــاًل ش کام
ــد در  ــد و  نبای ــرف باش ــل اش ــا کام مناقصه ه
ــه  ــم اتحادی ــار بروی ــمت انحص ــه س واردات ب
تولیدکننــدگان ظرفیت هــای بســیار خوبــی 
ــت در واردات   ــاز اس ــه نی ــه ک ــا آنچ ــد ت دارن
ــارزه  ــفافیت و مب ــوزه ش ــم  در ح ــک کن کم
ــا  ــم ت ــتفاده کنی ــا اس ــاد از ظرفیت ه ــا فس ب
ــرد. ــرار بگی ــردم مورداســتفاده ق در محضــر م
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اهمیــت تغذیــۀ گوســاله

محققیــن دانشــگاههای Alberta و Guelph کانــادا بــر 
ــه نحــوی اســت  ــد کــه تدابیــر صنعتــی امــروزه ب ایــن باورن
ــذی  ــواد مغ ــده را از م ــا آم ــه دنی ــازه ب کــه گوســاله هــای ت
ــی  ــوارش محــروم م ــرای رشــد دســتگاه گ ــی و الزم ب حیات

دارد.

ــدگان  ــۀ نشــخوار کنن Michael Steele اســتادیار تغذی
مطالعــه  دســتیارانش  همــراه  بــه   Guelph دانشــگاه 
ــی  ــۀ علم ــراً در مجل ــه اخی ــد ک ــام دادن ــی را انج و پژوهش
Journal of Dairy Science بــه چــاپ رســید.

ــا  ــه دنی ــس از ب ــاعت پ ــا 2 س ــاله ه ــن پژوهــش گوس در ای
ــت  ــدن دریاف ــد وزن ب ــبت 7,5 درص ــا نس ــوز ب ــدن، آغ آم
ــدن(، 8  ــا آم ــه دنی ــاعت)پس از ب ــا 72 س ــد. از 12 ت کردن
گوســاله هــر 12 ســاعت بــه نســبت 5 درصــد وزن بدنشــان 

ــد: ــی کردن ــت م ــر را دریاف ــع زی ــۀ مای ــی از تغذی یک

1-آغوز: شیر آغوز کامل بدون پاستوریزه.

2-مخلوط : نصف شــیر آغوز، نصف شیر کامل.

3-شــیر کامل : شیر کامل استاندارد، که بسیار 
نزدیک به تغذیۀ صنعتی است.

در ایــن پژوهــش یــک ســاعت پــس از بــه دنیــا آمــدن 
ــی  ــی زده م ــد گردن ــک ســوند وری ــاله ی ــر گوس ــه ه ب
ــدد  ــری هــای متع ــه گی ــرای نمون ــا مشــکلی ب شــود ت

خــون پیــش نیایــد.
ــد روده ای  ــارزی در رش ــای ب ــاوت ه ــه تف ــن ب محققی
ــیر  ــوز و ش ــه آغ ــته ای ک ــرای آن دس ــا ب ــاله ه گوس
ــه  ــده ک ــا آن ع ــه ب ــد در مقایس ــورده بودن ــوط خ مخل

ــه : ــه از آن جمل ــیدند ک ــد رس ــل خوردن ــیر کام ش

ــی  ــاله های ــته از گوس ــرز روده ای  آن دس ــدی پ • بلن
کــه بــا شــیر کامــل تغذیــه شــده بودنــد در مقایســه بــا 
ــای رودۀ  ــور متوســط پرزه ــه ط ــر، ب ــروه دیگ آن دو گ
کوچــک 1,8 برابــر و در رودۀ بــزرگ 1,5 برابــر کوتــاه 
ــرای  ــر ب ــی عش ــا در اثن ــدی پرزه ــا بلن ــود. ام ــر ب ت
ــده  ــه ش ــوط تغذی ــیر مخل ــا ش ــه ب ــی ک ــاله های گوس
ــی  ــاله های ــر از آن دســته از گوس ــار بلندت ــد 1,5 ب بودن

ــد. ــه شــده بودن ــل تغذی ــا شــیر کام ــه ب ــود ک ب
ــای  ــاله ه ــک در گوس ــطحی رودۀ کوچ ــاحت س • مس
تغذیــه شــده بــا شــیر کامــل 60 درصــد کمتــر از 
ــد و  ــده بودن ــه ش ــوز تغذی ــا آغ ــه ب ــود ک ــی ب گروه
ــوط  ــیر مخل ــه ش ــی ک ــر از آن گروه ــد کمت 58 درص
دریافــت کــرده بودنــد. در رودۀ بــزرگ، تغذیــه بــا شــیر 
مخلــوط در مقایســه بــا شــیر کامــل، 54 درصــد ســطح 

ــود. ــود آورده ب ــه وج ــتری ب بیش

محققیــن ایــن گونــه نتیجــه گرفتنــد کــه تغذیــۀ 
گوســاله هــا از روز دوم یــا ســوم بــا شــیر مــادر یــا شــیر 
ــل  ــیر کام ــا ش ــوز ب ــاوی آغ ــب مس ــا ترکی بطــری و ی
)یــا پــودر شــیر( بــه همــان انــدازۀ تغذیــه بــا آغــوز تــا 
3 روزگــی ارزش هــای تغذیــه ای و ایمیونولــوژی بــرای 

ــه همــراه خواهــد داشــت. گوســاله ب
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قیمــت شــانه و کارتــن از 
تخــم مــرغ گرانتر اســت

ــه مــرغ تخم گــذار اســتان تهــران گفــت: قیمــت  رئیــس اتحادی
هــر کیلــو تخــم مــرغ درب مرغــداری 17 هــزار و 500 تومــان 
اســت و نــرخ کنونــی شــانه تخــم مــرغ و کارتــن از ایــن 

ــت. ــر اس ــول گرانت محص
ناصــر نبــی پــور رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم گذار 
اســتان تهــران، بــا اشــاره بــه اینکــه گرانــی تخــم مــرغ ارتباطــی 
بــه مرغــدار نــدارد، اظهــار کــرد: هــم اکنــون قیمــت هــر کیلــو 
ــادل  ــان مع ــزار و 500 توم ــداری 17 ه ــرغ درب مرغ ــم م تخ

شــانه ای 35 هــزار تومــان اســت.
ــا 45  ــزار ت ــرخ 44 ه ــا ن ــرغ ب ــم م ــانه تخ ــر ش ــه ه وی عرض
هــزار تومــان در خــرده فروشــی هــا را منطقــی دانســت و افــزود: 
ــرخ هــای باالتــر گرانفروشــی اســت کــه دســتگاه  ــا ن عرضــه ب

ــد. ــد نظــارت کنن ــی بای هــای نظارت
نبــی پــور قیمــت تخــم مــرغ را تابــع عرضــه و تقاضــا دانســت 
ــا خــرداد، مرغــداران در فــروش هــر کیلــو  و گفــت: از اســفند ت
ــه  ــاد عرض ــل ازدی ــه دلی ــان ب ــزار و 500 توم ــرغ 4 ه ــم م تخ
ــه  ــر ب ــع منج ــش توزی ــی کاه ــرایط کنون ــد، در ش ــان کردن زی

ــازار شــده اســت. ــاب قیمــت در ب الته
ــرغ را  ــم م ــو تخ ــر کیل ــی ه ــت واقع ــئول قیم ــام مس ــن مق ای
بــاالی 18 هــزار و 400 تــا 18 هــزار و 500 تومــان اعــالم کــرد 
و افــرود: بنابــر آخریــن آنالیــز وزارت جهــاد، قیمــت تمــام شــده 
هــر کیلــو تخــم مــرغ درب مرغــداری 17 هــزار و 300 تومــان 
اســت، درحالیکــه تشــکل هــا نــرخ تمــام شــده را باالتــر از ایــن 
قیمــت مــی داننــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت تخم مــرغ در 
میادیــن مــالک دولــت اســت، بیــان کــرد: قیمــت تمامــی اقــالم 
از مغــازه ای بــه مغــازه دیگــر متفــاوت اســت و از طــرف دیگــر 
مغــازه داران تنهــا بــرای جــوری جنــس تخــم مــرغ مــی آورنــد.

رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار کشــتار مرغ 
و کاهــش تولیــد را علــت اصلــی گرانــی تخــم مــرغ دانســت 
و گفــت: طــی مــاه هــای اخیــر عدم حمایــت مرغــدار منجــر 
ــر منجــر  ــن ام ــرغ هــا شــده اســت کــه همی ــه کشــتار م ب
بــه کاهــش ظرفیــت واحدهــای مرغــداری شــده اســت. بــه 
عنــوان مثــال خراســان رضــوی بزرگتریــن تولیدکننــده تخــم 

مــرغ 40 درصــد ظرفیــت خالــی دارد.
نبــی پــور ادامــه داد: در حــال حاضــر قیمــت مــرغ 90 روزه، 
ــی  ــن پول ــدار چنی ــه مرغ ــت، درحالیک ــان اس ــزار توم 70 ه
ــو تخــم  ــن قیمــت بخــرد، هــر کیل ــدارد چــرا کــه اگــر ای ن

ــد. ــد بفروش ــان بای ــزار توم ــرخ 20 ه ــا ن ــرغ را ب م
وی تولیــد روزانــه تخــم مــرغ را 2 هــزار و 600 تــا 2 هــزار 
ــون  ــار 10 میلی ــر آم ــت: بناب ــرد و گف ــالم ک ــن اع و 700 ت
جوجــه ریــزی کمتــر صــورت گرفتــه کــه ایــن امــر بیانگــر 

ــه 500 تــن تخــم مــرغ اســت. کاهــش تولیــد روزان
نبــی پــور ادامــه داد: دولــت بــرای تنظیــم بــازار تخــم مــرغ 
ــون  ــه 2 میلی ــه ماهان ــازه داده ک ــال اج ــه دوم س در 6 ماه
مــرغ تولــک رود کــه ایــن موضــوع منجــر بــه کاهــش 10 

میلیــون جوجــه ریــزی مــی شــود.
ــاره  ــذار درب ــم گ ــرغ تخ ــه م ــره اتحادی ــت مدی ــس هیئ رئی
ــا توجــه بــه کاهــش  ــازار تخــم مــرغ بیــان کــرد: ب آینــده ب
10 میلیــون جوجــه ریــزی و تولــک رفتــن مــرغ هــا پیــش 
ــی خــود  ــرخ واقع ــه ن ــرغ ب ــه قیمــت م ــی شــود ک ــی م بین
ــش قیمــت نیســت. ــای افزای ــه معن ــر ب ــن ام ــه ای برســد ک

وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت یــک کیلــو شــانه و کارتــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــت، بی ــر اس ــرغ ارزانت ــم م از تخ
ــرغ  ــی تخــم م ــاده، قیمــت کنون ــع نه ــی توزی ــت فعل وضعی

ــت. ــن اس ــانه و کارت ــر از ش ــداری ارزانت درب مرغ
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار در پایــان 
ــح کــرد: هــم  ــت نهــاده دامــی تصری ــن وضعی ــاره آخری درب
ــی  ــن م ــازارگاه تامی ــامانه ب ــد ذرت از س ــون 100 درص اکن
شــود، امــا کنجالــه ســویا بــه طــور کامــل تامیــن مــی شــود 
کــه بــا وجــود ســایر مولفــه هــای تولیــد، قیمــت تمــام شــده 

باالســت .
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ــا بیــان  رئیــس انجمــن صنایــع خــوراک دام، طیــور و آبزیــان ب
ــی را  ــان راه ــی هم ــای دام ــوزه نهاده ه ــت در ح ــه دول اینک
ــن  ــون ت ــش از 3 میلی ــت: بی ــت، گف ــال رف ــه پارس ــی رود ک م
ــه ارز آن  ــت ک ــود اس ــادر موج ــی در بن ــای دام ــواع نهاده ه ان

ــت. ــده اس ــن نش تأمی
مجیــد موافــق قدیــری، دربــاره توقــف تخصیــص ارز بــه 
ــر  ــته و تأثی ــال گذش ــفندماه س ــر اس ــی از اواخ ــای دام نهاده ه
ــی در  ــوالت پروتئین ــدات محص ــا و تولی ــن نهاده ه ــر تأمی آن ب
ــک  ــن ارز در ی ــدم تأمی ــفانه ع ــت: متأس ــده، گف ــای آین ماه ه
ــز  ــر نی ــن ام ــت ای ــن عل ــاده و مهمتری ــاق افت ــته اتف ــاه گذش م
انتقــال وظایــف  از  بانــک مرکــزی  می توانــد سوءاســتفاده 
ــاد  ــه وزارت جه ــت ب ــی از وزارت صم ــای دام ــارت نهاده ه تج

ــد. ــاورزی باش کش
وی بــا بیــان اینکــه سیاســت گذاران اقتصــادی کشــور در 
ــد کــه ســال  عرصــه نهاده هــای دامــی همــان راهــی را می رون
ــح  ــت، تصری ــاک اس ــیار خطرن ــن بس ــد و ای ــم پیمودن ــل ه قب
ــاز کشــور و کمبــود کاال بخواهیــم  کــرد: امــروز اگــر از نظــر نی
ــو و  ــویا، ج ــه س ــم، کنجال ــدی کنی ــی را رتبه بن ــای دام نهاده ه

ذرت در رتبه هــای اول کمبــود قراردارنــد.
ــواع  ــن ان ــون ت ــش از 3 میلی ــروز بی ــرد: ام ــد ک ــری تاکی قدی
ــه ارز آن  ــت ک ــود اس ــران موج ــادر ای ــی در بن ــای دام نهاده ه
ــه  ــه موقــع نهاده هــای دامــی ب تأمیــن نشــده و عــدم عرضــه ب
ــواران و دالالن  ــتفاده گران و رانت خ ــرای سوءاس ــازار، راه را ب ب
ــاره  ــرد و دوب ــد ک ــاز خواه ــی ب ــوالت پروتئین ــه محص در عرص
ــترین  ــن بیش ــتارگاه بهم ــکولچی کش ــل باس ــال قب ــد س مانن
ــه را  ــترین ضرب ــردم بیش ــدگان و م ــرد و تولیدکنن ــود را می ب س

می خورنــد.
وی دربــاره اینکــه آیــا ذخایــر کشــور بــه انــدازه ای هســت کــه 
ایــن چنــد مــاه توقــف را جبــران کنــد؟ تصریــح کــرد: هــر چنــد 
ــه  ــن ب ــا تأمی ــتقیم ب ــاط مس ــی ارتب ــوالت پروتئین ــد محص تولی

ــع«  ــت توزی ــدم »مدیری ــا معتق ــع نهاده هــای دامــی دارد، ام موق
اهمیــت ویــژه ای دارد چنانچــه در نیمــه دوم ســال 99 نیــز شــاهد 
بودیــم کــه کمبــود مــواد اولیــه در کشــور وجــود نداشــت ولــی 
ــت  ــرغ و گوش ــت م ــل گوش ــی از قبی ــواد پروتئین ــن م در تأمی
قرمــز دچــار مشــکالت بزرگــی شــدیم. پیشــنهاد همیشــگی مــا 
ــه  ــرا ک ــت چ ــوراک دام اس ــات خ ــت کارخانج ــتفاده از ظرفی اس
هــم رصــد و پایــش نهاده هــای دامــی بــه خوبــی قابــل کنتــرل 
اســت و هــم توســعه عمــودی در صنعــت دامپــروری بــه خوبــی 

ــود. ــظ می ش حف
ــه  ــر ب ــد منج ــر می توان ــن تأخی ــا ای ــه آی ــاره اینک ــری درب قدی
ــرغ  ــه م ــی از جمل ــوالت پروتئین ــت محص ــدد قیم ــش مج افزای
ــن  ــر مهمتری ــال حاض ــت: در ح ــود؟ گف ــده ش ــای آین در ماه ه
مشــکل در زنجیــره تأمیــن گوشــت مــرغ افزایــش قیمــت جوجــه 
یــک روزه اســت و بعــد از آن بحــث نیــاز بــه نهاده هــای دامــی 
ــداران، عرضــه  ــه مرغ ــه گفت ــور مطــرح اســت. ب ــوراک طی و خ
ــا قیمت هــای  ــا قیمــت مصــوب بســیار کــم اســت و ب جوجــه ب
ــه  ــوب، توجی ــت مص ــه قیم ــروش ب ــرغ و ف ــرورش م ــی پ فعل
اقتصــادی نــدارد و بــه همیــن منظــور تولیدکننــدگان رغبتــی بــه 

جوجه ریــزی ندارنــد.
ــان اینکــه احتمــال می دهیــم از اواخــر خردادمــاه  ــا بی قدیــری ب
ــن  ــت: در ای ــر شــود، گف ــک روزه کمــی بهت ــت جوجــه ی وضعی
ــد و  ــش می یاب ــی افزای ــای دام ــر روی نهاده ه ــار ب ــورت فش ص

ــود. ــاد می ش ــوزه زی ــن ح ــا در ای ــدداً نگرانی ه مج
ایــن فعــال بخــش خصوصــی تصریــح کــرد کــه سیاســت دولــت 
ــادی  ــال اقتص ــت و فع ــفاف نیس ــرغ ش ــا واردات م ــاط ب در ارتب
ــر  ــه ه ــا ب ــاد ام ــد افت ــی خواه ــه اتفاق ــده چ ــد در آین نمی دان
حــال بــا شــرایط موجــود قیمــت تمــام شــده تولیــد مــرغ افزایش 
ــا واردات  ــئله را ب ــن مس ــد ای ــت بخواه ــر دول ــه اگ ــد ک می یاب
گوشــت مــرغ مدیریــت کنــد، صنعــت طیــور حتــی از وضعیــت 

ــورد. ــتری می خ ــه بیش ــز ضرب ــی نی کنون

رســوب ۳ میلیــون تــن 
نهاده هـــای انــواع 
 دامــی در بنادر کشــور
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رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار اســتان 
ــک روزه  ــه ی ــود جوج ــه کمب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب ته
ــر  ــت ه ــت: قیم ــود دارد، گف ــان وج ــذار همچن ــم گ تخ
کیلوگــرم تخــم مــرغ درب مرغــداری بــه 17300 تومــان 

رســیده اســت.
ناصــر نبــی پــور، رئیــس اتحادیــه رئیــس هیئــت مدیــره 
ــا  ــو ب ــران در گفتگ ــتان ته ــذار اس ــرغ تخمگ ــه م اتحادی
ــد هــر کیلوگــرم  ــگار مهــر قیمــت تمــام شــده تولی خبرن
تخم مــرغ را 17,800 تومــان اعــالم کــرد و گفــت: 
ــان  ــزار توم ــاالی 18 ه ــم را ب ــن رق ــی ای ــی حت برخ

بــرآورد می کننــد.
وی گفــت: بــا ایــن وجــود بــا توجــه بــه قیمــت مصــوب 
کــه دولــت اعــالم کــرده، مرغــداران ناچــار هســتند هــم 
ــزار و 300  ــداری 17 ه ــرغ را درب مرغ ــم م ــون تخ اکن
تومــان در هــر کیلوگــرم بفروشــند؛ البتــه مــا مســتنداتی 
ــه  ــت را ب ــده اس ــام ش ــت تم ــش قیم ــای افزای ــه گوی ک
ــرخ  ــن ن ــر تعیی ــه داده و منتظ ــئول ارائ ــتگاه های مس دس

جدیــد تخــم مــرغ هســتیم.
نبــی پــور ادامــه داد: بــه دلیــل تغییــر دولــت و جابجایــی 
ــم  ــاده و امیدواری ــق افت ــه تعوی ــن مســأله ب مســئوالن ای
کــه بعــد از روی کار آمــدن وزیــر جدیــد، فــوراً در دســتور 

کار قــرار بگیــرد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام ــش خصوص ــال بخ ــن فع ای
مشــکل کمبــود جوجــه یکــروزه گفــت: متأســفانه کمبــود 
ــروز  ــان ادامــه دارد و دی ــی جوجــه یکــروزه همچن و گران
ــه جوجــه یکــروزه تخمگــذار 16 هــزار  قیمــت هــر قطع
ــزار  ــوب آن 8 ه ــرخ مص ــه ن ــی ک ــود در حال ــان ب توم

ــان اســت. توم
ــای  ــت نهاده ه ــه وضعی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــی پ نب
دامــی نیــز تغییــر چندانــی نداشــته و بهبــود نیافتــه 

ــازارگاه  ــامانه ب ــا را از س ــا نهاده ه ــه داد: م ــت، ادام اس
ــی  ــل تغییرات ــه دلی ــی ب ــا گاه ــم ام ــداری می کنی خری
ــن آن از  ــه تأمی ــار ب ــود دارد ناچ ــری وج ــه در بارگی ک

ــتیم. ــازار آزاد هس ب

ــی  ــال بخــش خصوصــی، نهاده های ــن فع ــه ای ــه گفت ب
کــه از بــازارگاه خریــداری می شــود، گاهــی بیــن 
ــد  ــول می کش ــاه ط ــدود دو م ــی ح ــت روز و گاه هف
ــات  ــتر اوق ــا بیش ــد ام ــده برس ــه دســت تولیدکنن ــا ب ت
فاصلــه میــان خریــد نهــاده تــا رســیدن آن بــه دســت 

ــت. ــده 10 روز اس تولیدکنن
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخم گــذار اســتان 
ــن  ــی ای ــل اصل ــل را دلی ــل و نق ــکل حم ــران، مش ته

تأخیــر معرفــی کــرد.

نبــی پــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود دربــاره 
ــرغ  ــازار تخم م ــت ب ــد وضعی ــی می کنی ــه پیش بین اینک
در روزهــای آینــده بــه چــه صــورت باشــد، گفــت: مــا 
بــه دنبــال اصــالح نــرخ مصــوب هســتیم اگــر قیمــت 
اصــالح شــود، تشــکل ها اجــازه نخواهنــد داد کــه 
ــازار  ــی در ب ــه وقت ــرط اینک ــه ش ــرود ب ــر ب ــرخ باالت ن
بــا افــت قیمــت مواجــه شــدیم دولــت تخم مــرغ را بــه 
نــرخ مصــوب خریــداری کنــد تــا تولیدکننــدگان زیــان 

نکننــد.
ــواد  ــی ج ــه معرف ــاره ب ــا اش ــن ب ــور همچنی ــی پ نب
ــنهادی وزارت  ــر پیش ــوان وزی ــه عن ــژاد ب ــاداتی ن س
جهــاد کشــاورزی گفــت: آقــای ســاداتی نــژاد ســال ها 
در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا بخــش کشــاورزی بــوده 
ــه تشــکل های بخــش  ــادی ب ضمــن اینکــه اعتقــاد زی
ــا  ــد راهگش ــأله می توان ــن مس ــی دارد و همی خصوص

بســیاری از چالش هــا باشــد.

ــران جوجه  ــه بح ادام
ــذار ــک روزه تخمگ ی



فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89   تابستان 701400

دولــت  از  مرغــداران 
ــد ــه می خواهن ــد چ جدی

 رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت تعاونــی مــادر تخصصــی 
توســعه صنعــت طیــور کشــور گفــت: مرغــداران از دولــت جدیــد 

ــد. ــار دارن ــرغ را انتظ ــازار م ــاماندهی ب س

برومنــد چهارآیین،بــا اشــاره بــه مشــکالت پیــش روی  صنعــت 
ــام  ــراوان مق ــدات ف ــا وجــود تاکی ــور کشــور، اظهــار کــرد: ب طی
معظــم رهبــری مبنــی بــر توجــه بیشــتر بــه امــر تولیــد، امــا در 
ــد  ــت از تولی ــه حمای ــت ب ــاداری از ســوی دول عمــل توجــه معن
داخلــی دیــده نشــده، بــه طــوری کــه در ســالهای اخیــر بخــش 
ــرف  ــداران ص ــا مرغ ــدگان خصوص ــرژی تولیدکنن ــادی از ان زی

رفــع مشــکالت و حواشــی پیــش آمــده شــده اســت.
ــد  ــد انتظــار دارن ــت جدی چهارآییــن ادامــه داد: مرغــداران از دول
چالش هــای پیــش روی صنعــت طیــور کشــور را شناســایی 
ــتفاده از  ــا اس ــوه و ب ــات بالق ــری از امکان ــره گی ــا به ــرده و ب ک
نظــرات کارشناســی ایــن چالــش هــا را بــه فرصــت تبدیــل کنــد.

رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت تعاونــی مــادر تخصصــی توســعه 
صنعــت طیــور کشــور بــا بیــان اینکــه بخــش تولیــد بــه 
ســاماندهی احتیــاج دارد، گفــت: در حــال حاضــر در کنــار اینکــه 
تولیدکننــدگان از نوســانات شــدید قیمــت هــا گلــه منــد هســتند، 
مصــرف کننــدگان هــم دل خوشــی از نوســان قیمــت هــا ندارنــد 
ــود  ــاماندهی ش ــد س ــر تولی ــه اگ ــت ک ــا در حالیس ــه اینه و هم
ــل  ــه حداق ــرغ ب ــازار م ــا و ب ــع نهاده ــودجویی در توزی ــا س قطع

خواهــد رســید.

ــا قیمــت هــای دســتوری و فشــار  ــا بیــان اینکــه ب چهارآییــن ب
بــه تولیدکننــدگان نمــی تــوان مشــکالت حــوزه تولیــد مــرغ را 
ــدگان  ــد از تولیدکنن ــی خواه ــر م ــت اگ ــت: دول ــرد، گف ــل ک ح

ــردارد. ــد دســت از ســرتولیدکنندگان ب ــد بای ــت کن حمای

وی اضافــه کــرد:  ســاماندهی بــازار مــرغ منــوط بــه ایــن اســت 
کــه دولــت قیمــت مــرغ را تابــع عرضــه و تقاضــا کــرده و  بــدون 
ــورد  ــور در م ــاالن و کارشناســان ام ــری از نظــرات فع بهــره گی

قیمــت مــرغ تصمیــم گیــری نکنــد.
چهارآییــن اشــاره  ای هــم بــه برنامــه هــای وزیــر جدیــد 
ــژاد در  ــاداتی ن ــای س ــت: آق ــت و گف ــاورزی داش ــاد کش جه
ــه مهــم را مطــرح کــرد کــه حــرف  جلســه رای اعتمــاد دو نکت
دل تولیدکننــدگان بــود، اول اینکــه دولــت نبایــد از جیــب 

ــه بدهــد و دوم  ــدگان یاران ــه مصــرف کنن ــدگان ب تولیدکنن
اینکــه دســتوری بــودن قیمــت مــرغ فقــط باعــث رانــت و 

ــود. ــی ش ــا م ــت ه ــدن فعالی ــی ش ــاد و زیرزمین فس
ــن دو  ــاورزی همی ــاد کش ــر جه ــر وزی ــه داد: اگ وی ادام
ــق  ــور رون ــرغ در کش ــد م ــد تولی ــی کن ــوع را اجرای موض
ــع  ــداران مرتف ــکالت مرغ ــی مش ــت و تمام ــد گرف خواهن

ــد. ــد ش خواه

رئیــس هیئــت مدیریــه اتحادیــه مرغــداران گوشــتی اســتان 
ــار  ــت از اقش ــرای حمای ــم ب ــکار ه ــک راه ــاه ی کرمانش
ــتفاده از  ــا اس ــت ب ــت: دول ــت و گف ــه داش ــف جامع ضعی
قانــون هدفمنــدی یارانــه هــا مــی توانــد بــه اقشــار آســیب 
پذیــر کــه خــارج از اراده خــود دستمزدشــان کــم شــده و یــا 
قــدرت خریدشــان پاییــن آمــده کــه بــه راحتــی هــم قابــل 

شناســایی هســتند، یارانــه خریــد مــرغ بــه شــکل کاالبــرگ 
ــه  ــه ب ــوع از پرداخــت یاران ــن ن ــه ای الکترونیکــی بدهــد ک
ــی  ــم در پ ــی ه ــول تورم ــدن پ ــدل ش ــدم رد و ب ــل ع دلی

نخواهــد داشــت.
ــرغ در  ــول م ــه قیمــت معق ــه اشــاره  ای هــم ب وی در ادام
شــرایط کنونــی داشــت و گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه دولــت 
ــچ اراده  ــه هی ــد ک ــان داده ان ــی نش ــای نظارت ــازمان ه و س
ای بــرای کنتــرل قیمــت جوجــه یــک روزه و قیمــت نهــاده 
هــای اساســی صنعــت طیــور یعنــی ذرت و ســویا ندارنــد و 
ــازده  ــر از ی ــت کمت ــا قیم ــک روزه ب ــه ی ــون جوج ــم اکن ه
هــزار تومــان وارد ســالن هــای پرورشــی نمــی شــود و قیمت 
ــان  ــان و ذرت 2500 توم ــار هزارتوم ــی چه ــه کیلوی ســویا ب
ــل،  ــه هــای حمــل و نق ــش هزین ــا لحــاظ افزای رســیده و ب
ــرغ درب  ــده م ــام ش ــت تم ــا، قیم ــه ه ــر مولف ــه و دیگ بیم
ــن قیمــت  ــان اســت و ای ــزار توم ــدی 21 ه ــای تولی واحده
بــرای مصــرف کننــدگان بایــد 30 هــزار تومــان تعیین شــود.
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ــتان  ــذار اس ــرغ تخمگ ــه م ــره اتحادی ــات مدی ــس هی رئی
ــا 20 درصــدی تولیــد تخــم مــرغ  تهــران از کاهــش 15 ت
بــه علــت کمبــود نهــاده هــای مــورد نیــاز طیــور، کیفیــت 
پاییــن نهــاده هــا و ضــرر مــداوم تولیدکننــدگان خبــر داد.
ناصــر نبــی پــور بــا بیــان اینکــه هزینــه هــای تولیــد تخــم 
مــرغ بــرای تولیدکننــدگان بــاال رفتــه اســت، اظهــار کــرد: 
ــی  ــای دام ــاده ه ــت مصــوب نه ــته قیم ــه گذش ــد هفت چن
ــن  ــن قیمــت واکســن، دارو و کارت افزایــش یافــت. همچنی
شــانه بــه طــور ســاعتی در حــال افزایــش اســت و کرایــه 
ــا  ــت. ب ــه اس ــش یافت ــد افزای ــز 35 درص ــل نی ــل و نق حم

کیفیــت پاییــن نهــاده هــا و ضــرر مــداوم تولیدکنندگان
افزایــش پارامترهــای تولیــد چطــور مــی تــوان انتظــار داشــت 

ــد؟ ــش نیاب ــی افزای ــام شــده محصــول نهای قیمــت تم

ــی و  ــویای 2700 تومان ــت س ــود دول ــرار ب ــه داد: ق وی ادام
ــداران  ــه مرغ ــای مصــوب ب ــا قیمــت ه ــی ب ذرت 1500 تومان
ــه  ــد بلک ــق نش ــر محق ــن ام ــا ای ــه تنه ــه ن ــد ک ــل ده تحوی
ــان و  ــه 3250 توم ــان ب ــویا از 2700 توم ــوب س ــت  مص قیم

ــت. ــش یاف ــان افزای ــه 1700 توم ــو ب ــر کیل ذرت ه

رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخمگــذار اســتان تهــران 

تصریــح کــرد: وقتــی مرغــدار در هــر کیلــو تخــم مــرغ 
3000 تــا 4000 تومــان ضــرر کنــد، نگــه داشــتن مــرغ 
برایــش صرفــه اقتصــادی نــدارد و آن را بــه کشــتارگاه 
مــی فرســتد. بــه عبــارت دیگــر شــرایط پیــش آمــده 
ــرود  ــتارگاه ب ــه کش ــد ب ــای مول ــه ه ــده گل ــث ش باع
ــرا  تولیدکننــدگان نمــی تواننــد تخــم مــرغ هایــی  زی
ــو بیــش از 15 هزارتومــان برایشــان تمــام  کــه هرکیل
شــده را بــا قیمــت دســتوری 12 هزارتومــان از در 

مرغــداری بفروشــند.

وی اضافــه کــرد: در حقیقــت تولیــد تخــم مــرغ 
ــی  ــه ناش ــرده ک ــت ک ــد اف ــا 20 درص ــدود 15 ت ح
ــا،  ــاده ه ــن نه ــت پایی ــور، کیفی ــاده طی ــود نه از کمب
ــد  ــای مول ــرغ ه ــتادن م ــدگان و فرس ــرر تولیدکنن ض

ــت. ــتارگاه اس ــه کش ب

ــد  ــد ص ــتان روزی چن ــار و تابس ــدای به ــه او ابت ــه گفت ب
تــن صــادرات داشــتیم امــا در حــال حاضــر صــادرات هــم 

ــم. نداری
نبــی پــور بــا بیــان اینکــه اگــر کل نهــاده هــا بــا قیمــت 
ــرای  ــرغ ب ــو تخــم م ــن شــود، هرکیل ــی تامی مصــوب قبل
مرغــداران بیــش از 14 هزارتومــان و اگــر 70 درصــد 
تامیــن شــود بیــش از 16 هزارتومــان تمــام خواهــد شــد، 
ــی 70  ــه در حــال حاضــر حت ــن در حالیســت ک ــت: ای گف
ــن  ــداری تامی ــای مرغ ــرای واحده ــاده ب ــم نه ــد ه درص
ــی نهــاده  نمــی شــود و برخــی از واحدهــای کوچــک حت

ــد. ــت نکــرده ان هــم دریاف
وی در پایــان گفــت: اگــر دولــت مشــکل تامیــن نهــاده بــا 
قیمــت مصــوب بــرای مرغــداران را حــل نکنــد و قیمــت 
گــذاری نیــز منطقــی نباشــد قطعــا در آینــده شــرایط بدتــر 

خواهــد شــد.
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گرانــی مــرغ قابــــل پیــش بینــی بــود

دولت دالل بزرگ است!

ایــن فعــال بخــش خصوصــی بــا بیــان اینکــه در 
بــرای  نــه ســهمی  پــرور  رانتــی و دالل  اقتصــاد 
ــت:  ــده، گف ــرف کنن ــه مص ــت و ن ــده هس تولیدکنن
چنیــن بســتری جوالنــگاه دالالنــی اســت کــه مخــل 
فضایــی  چنیــن  در  و  هســتند  توســعه  و  اقتصــاد 
ــی  ــران دولت ــر عهــده مدی ــار مســئولیت ب بیشــترین ب
اســت. اگرچــه در اقتصــاد دولتــی مــا، دالل بــزرگ 

ــت. ــت اس ــود دول خ

مســئوالن با ارائه آمار نادرست امنیت کشور 
را به خطر می اندازند

ــه  ــئوالنی ک ــران و مس ــرد: مدی ــح ک ــاوری تصری ی
اصــول اولیــه اقتصــاد و بــازار را بــه دالیــل سیاســی 
بــا  و  می گیرنــد  نادیــده  فریبــی  عــوام  بــرای  و 

ــیر  ــردم، مس ــتی و م ــات باالدس ــه مقام ــط ب ــار غل ــه آم ارائ
را منحــرف می کننــد، بزرگتریــن خیانــت را بــه مــردم و 
کشــور می کننــد و منافــع ملــی و امنیــت کشــور را بــه خطــر 
ــای  ــه بحران ه ــم ب ــم عل ــی کــه علیرغ ــد. دولتمردان می اندازن
ــه را  ــن روی ــان ای ــازار همچن ــت در ب ــه دول ــی از مداخل ناش

ادامــه می دهنــد.

ــد  ــی هزینه هــای تولی ــه داد: بدیهــی اســت کــه وقت  وی ادام
شــده  تمــام  قیمــت  می کنــد  پیــدا  افزایــش  محصولــی 
ــش  ــال کاه ــه دنب ــر ب ــد و اگ ــش می یاب ــز افزای ــول نی محص
ــد آن را  ــای تولی ــد هزینه ه ــتیم بای ــوالت هس ــت محص قیم
ــه  ــواد اولی ــه م ــر هزین ــارت ب ــوان نظ ــم؛ نمی ت ــش دهی کاه
ــی  را رهــا کــرد و انتظــار داشــت کــه قیمــت محصــول نهای

ــد. ــش یاب کاه

ــا گرانفروشــی جوجــه یــک روزه  هیــچ نهــادی ب
مقابلــه نکــرد

ایــن فعــال بخــش خصوصــی بــا بیــان اینکــه از اواخــر ســال 
ــن ۷,۰۰۰  ــی بی ــا قیمت ــتی ب ــروزه گوش ــه یک ــته جوج گذش
ــت  ــت: قیم ــود، گف ــه می ش ــان فروخت ــا ۹,۰۰۰ توم ــان ت توم
مصــوب جوجــه یــک روزه ۴,۲۰۰ تومــان اســت و ایــن 
ــچ  ــی هی ــود ول ــام می ش ــه انج ــت ک ــاه هاس ــی م گرانفروش
ــرل آن  ــرای کنت ــی ب ــن اقدام ــی کوچک تری ــادی نظارت نه

ــت. ــداده اس ــام ن انج

رئیــس هیــات مدیــره کانــون سراســری مرغــداران 
گوشــتی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت مــرغ در برخــی 
شــهرها بــه ۴۵ هزارتومــان افزایــش یافتــه اســت، از 
ســومدیریت هــای صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه 

بــه شــدت انتقــاد کــرد.

یعقــوب یــاوری، رئیــس هیــأت مدیــره کانــون 
سراســری مرغــداران گوشــتی دربــاره افزایــش 
قیمــت مــرغ در بــازار طــی روزهــای اخیــر، گفــت: 
در  مــرغ  قیمــت  اخیــر،  روزهــای  در  متأســفانه 
ــه  ــاال رفت ــم ب ــان ه ــا ۴۵,۰۰۰ توم ــهرها ت ــی ش برخ
ــود و  ــی ب ــل پیش بین ــًا قاب ــأله کام ــن مس ــت؛ ای اس
بارهــا بــه مســئوالن مربوطــه هشــدار داده شــد ولــی 
رویــه ناصــواب و غلطــی کــه در پیــش گرفتــه 

ــدارد. ــی ن ــراً پایان ــده، ظاه ش

از  ناشــی  نابســامانی ها  ایــن  کــرد:  تصریــح  وی 
ــاد  ــه اقتص ــت ک ــی اس ــران دولت ــوءمدیریت مدی س
نتیجــه  در  انداخته انــد،  روز  ایــن  بــه  را  کشــور 
چنیــن عملکــردی هــم مــردم زیــر فشــار اقتصــادی 
لــه شــده اند و هــم تولیدکننــدگان بــی انگیــزه و از 

ادامــه کار و تولیــد ناامیــد شــده اند.
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گرانــی مــرغ قابــــل پیــش بینــی بــود

 وی ادامــه داد: عــاوه بــر ایــن قیمــت مصــوب ذرت و 
ــوزه  ــه در ح ــن اینک ــت ضم ــش یاف ــد افزای ــویا ۱۵ درص س
ــش  ــد افزای ــدود ۳۰ درص ــا ح ــز ب ــل نی ــل و نق ــه حم کرای
ــون  ــق قان ــز طب ــد نی ــال جدی ــم و در س ــه بودی ــت مواج قیم
ــی  ــای دولت ــایر هزینه ه ــه و س ــری، بیم ــتمزدهای کارگ دس

افزایــش حداقــل ۲۵ درصــدی داشــته اند.

ایــن فعــال بخــش خصوصــی اضافــه کــرد: محصولــی ماننــد 
کنســانتره، دارو، واکســن و ســایر اقــام نیــز حداقــل ۲۰ 
درصــد افزایــش قیمــت داشــته اند. یــاوری افــزود: در حالــی 
کــه قیمــت مصــوب فعلــی مــرغ بــر اســاس نــرخ ۴۲۰۰ 
نهاده هــا  قبلــی  قیمت هــای  و  یکــروزه  جوجــه  تومانــی 
بــوده، دولــت حاضــر نیســت نــرخ مصــوب مــرغ را متناســب 
رســماً  و  کنــد  اصــاح  تولیــد،  هزینه هــای  افزایــش  بــا 
ــرده  ــم ک ــده ظل ــق تولیدکنن ــون دارد؛ در ح ــف از قان تخل
ــی مصــرف  ــای نظارت ــی در بخش ه ــل ناتوان ــه دلی اســت و ب

ــد. ــان ببین ــد زی ــم بای ــده ه کنن

تمــام نهادهــای دولتــی و نظارتــی بــه تولیدکننده 
ــد کــه قیمــت را ثابــت نگــه دارد! فشــار می آورن

یــاوری تصریــح کــرد: بــا ایــن حــال، تمــام نهادهــای دولتــی 
ــا قیمــت مــرغ  ــد ت ــه تولیدکننــده فشــار می آورن و نظارتــی ب
ــج  ــن قیمــت گــذاری دســتوری، فل ــد و نتیجــه ای ــت بمان ثاب

ــوده اســت. کــردن تولیــد و اقتصــاد کشــور ب

پــول ذرت درجه یــک را از تولیدکنندگان
می گیرند و ذرت درجه سه تحویل می دهند

وی بــا بیــان اینکــه بــه مشــکات فــوق بایــد ده هــا 
مــورد دیگــر نیــز اضافــه کــرد، گفــت: بــه عنــوان 
مثــال، قیمــت ذرت درجــه یــک را از مرغــدار 
ــه  ــه س ــول درج ــا محص ــد از ماه ه ــد و بع می گیرن
تولیدکننــده  بــه  و  می کننــد  وارد  را  اوکرایــن 
و  واکســن  برخــی  همچنیــن  می دهنــد  تحویــل 

ــا ۷۰  ــی ت ــی را گاه ــت داخل ــی کیفی ــای ب داروه
ــده  ــه تولیدکنن ــی ب ــت واقع ــر از قیم ــد باالت درص
کــه  دیگــر  چالش هــای  بســیاری  و  می دهنــد 
ــا  ــات و بیماری ه ــره وری، تلف ــش به ــث کاه باع
ــچ  ــود؛ در هی ــده می ش ــان تولیدکنن ــرر و زی و ض
کجــای ایــن قیمــت گذاری هــای دســتوری دیــده 

ــت. ــده اس نش

بــرای  کــه  قیمتــی  افزایــش  بــا  گفــت:  وی 
مؤلفه هــای تولیــد رقــم خــورده، ثبــات نــرخ مــرغ 
منطقــی و عقانــی نیســت؛ مســئوالن برخــاف 
نــرخ  بــه کنتــرل  قــادر  ادعایــی کــه می کننــد 
و  تمــام ســرکوب  و  نیســتند  تولیــد  مؤلفه هــای 
ــد  ــد وارد می کنن ــده و تولی ــه تولیدکنن ــار را ب فش
ــت خــواران و  ــا ران ــه برخــورد ب ــادر ب چــرا کــه ق

نیســتند. دالالن 

ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب ایــن فعــال بخــش خصوصــی ب
وزارت  و  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  عملکــرد 
منافــع  و  تولیدکننــده  بــر ضــد  کامــًا  صمــت 
ــد وزرای ایــن دو  ــزود: بای ــوده اســت، اف کشــور ب
وزرات خانــه پاســخگوی ایــن بحــران خودســاخته 
هفتمیــن  غیرمســئوالنه،  رفتارهــای  باشــند. 

تولیدکننــده مــرغ جهــان را واردکننــده کــرد

رفتارهــای  نتیجــه  کــرد:  تاکیــد  یــاوری 
هفتمیــن  کــه  بــوده  دولتمــردان  غیرمســئوالنه 
تولیدکننــده گوشــت مــرغ جهــان، بــه واردکننــده 
ــه ۳۰  ــوری ک ــت. کش ــده اس ــل ش ــن کاال تبدی ای
درصــد تــوان تولیــد مــازاد بــر نیــاز داخــل را 
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کرایــه های ســنگین حمــل و نقل
ــته ــداران را شکس ــر مرغ  کم

ــه  ــان اینک ــا بی ــتی ب ــداران گوش ــون مرغ ــر کان دبی
کرایــه هــای حمــل ونقــل بــاال رفتــه و نــرخ 
مصــوب کرایــه هــا هــم رعایــت نمــی شــود، گفــت: 
ــت  ــا، قیم ــاده ه ــری نه ــل از بارگی ــا قب ــده ه رانن
هــای پیشــنهای خــود را مطــرح مــی کننــد و چــون 
ــور  ــد مجب ــاده دارن ــه نه ــوری ب ــاز ف ــداران نی مرغ
هســتند بــا کرایــه هــای پیشــنهادی موافقــت کننــد 
کــه همیــن موضــوع مشــکالت بســیاری بــرای آنهــا 

ــرده اســت. ایجــاد ک

ــود  ــی ش ــی م ــه مدت ــان اینک ــا بی ــی ب ــز فروغ پروی
قیمــت جوجــه یکــروزه بــه 9000 تومــان رســیده و 
ــم  ــان ه ــزار توم ــت از 10 ه ــر صحب ــال حاض در ح
شــده اســت، گفــت: قیمــت مصــوب جوجــه یکــروزه 
4200 تومــان اســت امــا نــه تنهــا ایــن نــرخ در بــازار 
رعایــت نمــی شــود بلکــه مرغــداران مجبــور هســتند 
ــد  ــت خری ــم باب ــتر ه ــان بیش ــا 6000 توم 5000 ت

جوجــه یکــروزه پرداخــت کننــد.

ــت  ــه می توانس ــای منطق ــه بازاره ــه ب ــا توج دارد و ب
باشــد،  منطقــه  در  مــرغ  بزرگتریــن صادرکننــده 

واردکننــده گوشــت مــرغ شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: آیــا مســئوالن ایــن فاجعــه و 
واردات  رانــت  شــوند.  مجــازات  نبایــد  بحــران، 
کــه  می رســد  کســانی  چــه  بــه  مــرغ  گوشــت 
حاضرنــد منافــع ملــی را فــدای منافــع نامشــروع 

خــود کننــد؟
تولیدکننده هــا در حــال  اینکــه  بیــان  بــا  یــاوری 
زیــان هســتند و انگیــزه و توانــی بــرای ادامــه تولیــد 
ــده  ــرغ زن ــت م ــر قیم ــت: اگ ــار داش ــد، اظه ندارن
اصــاح نشــود، وضعیــت از ایــن هــم بدتــر خواهــد 
ــده  ــرغ زن ــرم م ــر کیلوگ ــر ه ــال حاض ــد. در ح ش
ــود  ــام می ش ــان تم ــده ۲۰,۶۰۰ توم ــرای تولیدکنن ب
 ۱۷,۱۰۰ فعلــی  مصــوب  قیمــت  کــه  حالــی  در 
ــد  ــرم تولی ــر کیلوگ ــدار در ه ــت و مرغ ــان اس توم

۳,۵۰۰ تومــان ضــرر می کنــد.

ایــن فعــال بخــش خصوصــی بــا بیــان اینکــه اقتصــاد 
اداره  خــواری  رانــت  و  داللــی  بــا  نمی تــوان  را 
ــر شــجاع  ــم اســت و مدی ــت: اقتصــاد عل کــرد، گف
ــع  ــا و موان ــا چالش ه ــه الزم دارد ت ــا و باتجرب و دان
تولیدکننــده را بفهمــد بنابرایــن اداره کشــور را بایــد 
بــه افــرادی ســپرد کــه تجربــه کار در اقتصــاد بخــش 

خصوصــی را داشــته باشــند.

اگــر دولــت از ســرکوب قیمــت دســت برنمــی 
ــذاری  ــت گ ــون قیم ــق قان ــل مطاب دارد، الاق

کنــد

وی اضافــه کــرد: تجربیــات گذشــته بارهــا و بارهــا 
ــه هیــچ وجــه توانایــی  ثابــت کــرده کــه مســئوالن ب
ــی  ــد و از طرف ــرل قیمت هــا را ندارن ــا کنت کاهــش ی
ــر  دولــت نیــز دســت از قیمــت گــذاری دســتوری ب
نمــی دارد، بنابرایــن تنهــا گزینــه ممکــن اصــاح 

ــت. ــون اس ــق قان ــتوری مطاب ــای دس قیمت ه
یــاوری افــزود: بنابرایــن اگــر هزینه هــای تولیــد 
محصولــی افزایــش می یابــد، بایــد ایــن افزایــش 
قیمــت در محصــول نهایــی لحــاظ شــود و اگــر 
ماه هــای  در  نشــود  اصــاح  زنــده  مــرغ  قیمــت 
ــی  ــل کنترل ــای غیرقاب ــر بحران ه ــد منتظ ــده بای آین
ــدازد. ــر می ان ــه خط ــور را ب ــت کش ــه امنی ــیم ک باش
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همــه باید قیمت مصوب را رعایت کنند

وی ادامــه داد: اگــر قــرار اســت نظارتــی باشــد بایــد بــر همــه 
ــه  ــازار جوج ــر ب ــرا ب ــرد. چ ــورت گی ــد ص ــای تولی ــش ه بخ
ــای مصــوب  ــی نیســت و قیمــت ه ــه نظارت ــروزه هیچگون یک
ــا وجــود اینکــه قیمــت  رعایــت نمــی شــود ولــی مرغــداران ب
ــان  ــش از 20 هزارتوم ــا بی ــرای آنه ــده ب ــرغ زن ــام شــده م تم
ــوب  ــت مص ــا قیم ــان را ب ــرغ هایش ــتند م ــور هس ــت مجب اس
17هــزار و100 تومــان تحویــل کشــتارگاه دهنــد؟ اگــر قیمــت 

ــد. ــت کنن ــد رعای ــن شــده همــه بای ــی تعیی مصوب

کاهــش تولید جوجه و قاچاق؛ علت گرانی جوجه یکروزه

تولیــد  کــرد:  اضافــه  گوشــتی  مرغــداران  کانــون  دبیــر 
ــود  ــی ش ــه م ــی گفت ــت. از طرف ــه اس ــش یافت ــه کاه جوج
ــود.  ــی ش ــاق م ــه دار قاچ ــرغ نطف ــروزه و تخــم م ــه یک جوج
ــه  ــش قیمــت جوج ــت افزای ــت عل ــوان گف ــی ت ــت م در حقیق
ــی  ــت. از طرف ــاق اس ــد و قاچ ــش تولی ــن کاه ــروزه همی یک

ــدارد. ــود ن ــم وج ــارت ه نظ
ــه  ــزان جوج ــوص می ــه در خص ــی ک ــه وی آمارهای ــه گفت ب
ــرا  ــدارد. زی ــی ن ــت همخوان ــا واقعی ــه مــی شــود ب ــزی گفت ری
اگــر جوجــه بــه انــدازه کافــی در کشــور تولیــد شــود چــرا بایــد 

ــد؟ ــان برس ــه 10 هزارتوم ــت آن ب قیم
ــش قیمــت جوجــه باعــث شــده  ــرد: افزای ــح ک فروغــی تصری
بســیاری از تولیدکننــده هــا دســت از کار بکشــند، زیــرا تولیــد 
ــادی  ــه اقتص ــی صرف ــه 10 هزارتومان ــا جوج ــا ب ــرای آنه ب

ــدارد. ن

دســت مرغداران زیر ساطور راننده ها

ــاده  ــن نه ــت تامی ــه وضعی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
هــا بــرای واحدهــای تولیــدی بــه چــه صــورت اســت، 
ــی  ــر ارســال م ــا تاخی ــداری شــده ب ــاده هــای خری ــت: نه گف
ــه  ــاال رفت ــم ب ــل ه ــای حمــل ونق ــه ه ــی کرای شــود. از طرف
ــود.  ــی ش ــت نم ــز رعای ــا نی ــه ه ــوب کرای ــرخ مص ــت و ن اس
ــد و  ــی کن ــی م ــت را ط ــری قیم ــل از بارگی ــده قب ــی رانن یعن
چــون  مرغــدار نیــاز فــوری بــه نهــاده هــا دارد دســتش زیــر 
ســاطور راننــده خواهــد بــود و مجبــور اســت بــا کرایــه هــای 
ــکالت  ــوع مش ــن موض ــه همی ــد ک ــت کن ــنهادی موافق پیش

ــت. ــرده اس ــاد ک ــداران ایج ــرای مرغ ــیاری ب بس

وزارت جهاد در راســتای حل مشکالت اقدامی نمی کند

ایــن فعــال صنعــت طیــور در ادامــه گفــت: تمامــی مشــکالت 
موجــود در ایــن صنعــت را بــا وزارت جهــاد کشــاورزی در میــان 
ــد  ــر دارن ــائل خب ــن مس ــن از ای ــر و معاونی ــم. وزی ــته ای گذاش
ــا نمــی  ــی در راســتای حــل آنه ــرا اقدام ــم چ ــی نمــی دانی ول

ــد. کنن

ــده  ــه آین ــه اینک ــداران گوشــتی در پاســخ ب ــون مرغ ــر کان دبی
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــی کنی ــی م ــش بین ــه پی ــرغ را چگون ــازار م ب
ــر  ــفته ت ــرغ آش ــازار م ــد ب ــدا کن ــه پی ــیوه ادام ــن ش ــر همی اگ
ــد باشــد. ــا انتهــای تولی ــدا ت ــد از ابت خواهــد شــد. نظــارت بای

به جای صادرکننده،  وارد کننده شــده ایم!

ــده  ــا ش ــور ره ــور در کش ــت طی ــان گفت:صنع ــی در پای فروغ
اســت. هفتمیــن کشــور تولیدکننــده مــرغ در دنیــا بودیــم و بــه 
جــای اینکــه صــادر کننــده باشــیم تبدیــل بــه واردکننــده مــرغ 

و تخــم مــرغ شــده ایــم.

دبیــر کانــون مرغــداران گوشــتی بــا بیــان اینکــه کرایــه هــای 
حمــل ونقــل بــاال رفتــه و نــرخ مصــوب کرایــه هــا هــم رعایت 
ــری نهــاده هــا،  ــل از بارگی ــده هــا قب نمــی شــود، گفــت: رانن
ــون  ــد و چ ــی کنن ــرح م ــود را مط ــنهای خ ــای پیش ــت ه قیم
ــا  ــور هســتند ب ــد مجب ــاده دارن ــه نه ــوری ب ــاز ف ــداران نی مرغ
کرایــه هــای پیشــنهادی موافقــت کننــد کــه همیــن موضــوع 

مشــکالت بســیاری بــرای آنهــا ایجــاد کــرده اســت.

ــت  ــود قیم ــی ش ــی م ــه مدت ــان اینک ــا بی ــی ب ــز فروغ پروی
ــال حاضــر  ــیده و در ح ــان رس ــه 9000 توم ــروزه ب ــه یک جوج
صحبــت از 10 هــزار تومــان هــم شــده اســت، گفــت: قیمــت 
ــا  ــه تنه ــا ن ــت ام ــان اس ــروزه 4200 توم ــه یک ــوب جوج مص
ــداران  ــه مرغ ــود بلک ــی ش ــت نم ــازار رعای ــرخ در ب ــن ن ای
ــت  ــم باب ــتر ه ــان بیش ــا 6000 توم ــتند 5000 ت ــور هس مجب

ــد. ــت کنن ــروزه پرداخ ــه یک ــد جوج خری
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ــود  ــرای بهب ــی ب نکات
ــاو دورۀ انتقالی گـــ
ــش  ــور افزای ــه منظ ب
ــیردهی ــاروری و ش ب

زمانــی   )transition period( گاو  انتقالــی  دورۀ 
حیاتــی و در عیــن حــال پرخطــر بــرای گاوهــای شــیری 
ــرای  ــا ب ــه گاوه ــن دوره، از آنجائیک ــول ای ــت. در ط اس
شــیردهی آمــاده مــی گردنــد بــدن آنهــا شــروع بــه تولید 
شــیر مــی کنــد و در عیــن حــال بــرای بــاروری بعــدی 
بدنشــان تخمــک ســازی مــی کنــد، تغییــرات متابولیکی 
شــدیدی را متحمــل مــی گردنــد. هــدف از مدیریــت این 
دوره ایــن اســت کــه تــا جــای ممکــن مصــرف خــوراک 
ــش  ــا از کاه ــت ت ــه داش ــاال نگ ــک را ب ــۀ خش و علوف
ــواًل در دورۀ  ــه معم ــوراک ک ــه مصــرف خ ــل گاو ب تمای
ــه  ــروز مــی کنــد، جلوگیــری کــرده باشــیم. ب ــی ب انتقال
همیــن نســبت کنتــرل میــزان دریافــت انــرژی گاو نیز در 
ایــن دوره حائــز اهمیــت اســت کــه نمــی بایســت خیلــی 
ــه عــالوه، از آنجائیکــه  ــن باشــد. ب ــی پایی ــا خیل ــاال ی ب
ــر روی متابولیســم  ــی ب ــر منف ــد تأثی ــی توان اســترس م

حیــوان داشــته باشــد بایســتی تحــت کنتــرل باشــد.

ــور  ــه منظ ــرژی ب ــت ان ــزان دریاف ــاء می ارتق
ــیر ــد ش ــش تولی افزای

چنانچــه ســطح انــرژی گاو متعــادل نباشــد، بــرای تولیــد 
ــدن  ــی موجــود در ب ــاراً از چرب ــادی شــیر ناچ ــزان زی می
اســتفاده مــی کنــد بنابرایــن ضمــن از دســت دادن 
موقعیــت بــدن و موفقیــت بــرای تولیدمثــل هــای بعدی، 
یــک شــیردهی پایــدار و باثبــات را نیــز از دســت خواهــد 
ــد و نمــودار  داد. چنانچــه مصــرف خــوراک افزایــش یاب
وضعیــت بدنــی او نیــز افــت نکنــد، شــاید اندکــی کاهش 
در شــیردهی اتفــاق بیفتــد امــا در طــول دورۀ شــیردهی 

بــه ثبــات بهتــری خواهــد رســید. مهــم تریــن چیــز در 
اوایــل دورۀ شــیردهی میــزان انــرژی دریافتــی از خــوراک 
ــته و  ــاً از نشاس ــه عمدت ــت ک ــز اس ــوص گلوک ــه خص ب
ــد. در اینجــا  ــه دســت مــی آی ــاال ب ــا هضــم ب ــه ب علوف
بایســتی خاطــر نشــان ســاخت کــه حفــظ تعــادل بســیار 
ــر  ــاال خط ــتۀ ب ــه نشاس ــرا ک ــت، چ ــت اس ــز اهمی حائ
ــه بــروز  ــاال مــی بــرد کــه همیــن منجــر ب اســیدوز را ب
التهابــات گوارشــی مــی گــردد. بــه منظــور نتیجــه گیری 
بهتــر، دامــداران گاو شــیری بایســتی ســطح کربوهیدرات 
غیــر فیبــردار را در رژیــم خوراکــی گاوشــان از اوایل دوره 
تــا اوج شــیردهی تدریجــاً و بــه آرامــی افزایــش دهنــد تا 

بــه حیــوان مجــال دهنــد کــه خــود را ســازگار ســازد.

ارتقــاء ســطح انــرژی بــه منظــور افزایــش 
بــاروری و  تولیدمثــل 

ــوراک در  ــش مصــرف خ ــدن و افزای ــظ ســالمت ب حف
ــداری شــیردهی کمــک  ــه پای ــه تنهــا ب ــی ن دورۀ انتقال
ــل در دورۀ  ــت تولیدمث ــر روی کیفی ــه ب ــد بلک ــی کن م

ــت دارد. ــر مثب ــز تأثی ــاروری نی ــدی ب بع
نقصــان شــدید گلوکــوز و یــا از دســت دادن چربــی بدن 
بــه منظــور تولیــد شــیر در گاو، تأثیــر مســتقیم بــر روی 
ــی  ــن گاوهای ــذارد. بنابرای ــی گ ــا م ــت تخمــک ه کیفی
کــه بــه لحــاظ ســطح انــرژی خیلــی نامتعــادل هســتند 
شــانس بــاروری بــه موقــع نخواهنــد داشــت. یــک دورۀ 
انتقــال موفــق از بــروز ایــن مشــکالت جلوگیــری مــی 
ــکل  ــه مش ــی ک ــته از گاوهای ــرای آن دس ــا ب ــد ام کن
دارنــد دورۀ اســتراحت مــی توانــد کمــک کننــده باشــد.

ایــن دورۀ اســتراحت – بــازه ای از زمــان پــس از 
ــاره  ــدار دوب ــه دام ــی ک ــا زمان ــان گاو ت ــن زایم آخری
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ــا 70 روز  ــن 50 ت ــرد – بی ــا بگی ــری گاوه ــه جفتگی ــم ب تصمی
زمــان مــی بــرد. بنابرایــن بســیار مهــم اســت کــه دامــدار گاوهــا 
ــی  ــته از گاوهای ــد: آن دس ــدی نمای ــیم بن ــروه تقس ــه دو گ را ب
کــه بــا چالــش هایــی مواجــه شــدند و دیگــری آن دســته کــه 
دورۀ انتقالــی خــوب و ســالمتی را پشــت ســر گذاشــته انــد. آن 
دســته از گاوهایــی کــه در دورۀ انتقالــی بــا چالــش هایــی مواجــه 
بودنــد مثــال وزن زیــادی از دســت دادنــد یــا یکــی از پاهــا بــا 
مشــکل روبــرو شــده و یــا هر مســألۀ دیگــر، بــه دورۀ اســتراحت 
ــت الزم  ــدت گاو فرص ــن م ــد. در ای ــاز دارن ــری نی ــی ت طوالن
ــی  ــالم را م ــب و س ــی مناس ــت بدن ــه وضعی ــت ب ــرای بازگش ب
یابــد و بدیــن ترتیــب شــانس بــاروری هــم افزایــش مــی یابــد.

6 نکته در رابطه با مدیریت دورۀ انتقال

ــردن  ــوا ک ــک ه ــای موش ــه معن ــت آن ب ــال و مدیری دورۀ انتق
ــتباه  ــار اش ــن دوره دچ ــداران در ای ــیاری از دام ــا بس ــت ام نیس
مــی گردنــد. در اینجــا مــا بــه ذکــر 6 نکتــه پرداختــه ایــم کــه 
هــم بــه افزایــش شــیردهی کمــک مــی کنــد و در عیــن حــال 

ــه تولیــد مثــل موفــق منجــر مــی گــردد. ب

1.فضــای مناســب برایشــان فراهــم کنیــد. شــما حداقــل بــه 76 
ســانتیمتر فضــا بــرای هــر گاو نیــاز داریــد تــا قــادر بــه دریافــت 
میــان انــرژی و غــذای کافــی گــردد. چنانچــه از ســرپیچ اســتفاده 
میکنیــد بایســتی تعــداد ســرپیچ هــا از تعــداد گاوهــا بیشــتر باشــد 

تــا فضــای مابیــن گاوهــا کافــی باشــد.

2.از پروتــکل هــای مدیریتــی »دقیقــا بــه موقــع« اســتفاده کنیــد. 
ــود و  ــی ش ــاعت م ــر س ــا در ه ــاده روی گاوه ــامل پی ــن ش ای
خواهیــد دیــد کــه بــه محــض فــرا رســیدن زمــان زایمــان، گاو 
بــه ســمت آغــل مخصــوص زایمــان حرکــت مــی کنــد. چنانچــه 
ــه  ــاعت ب ــه تحــرک س ــادر ب ــما ق ــرار دارد و ش ــه ق گاو در طویل
ــر از 2  ــم کــه او را کــم ت ســاعت او نیســتید، پیشــنهاد مــی کنی
روز و یــا بیشــتر از 7 روز مانــده بــه زایمــان بــه آغــل مخصــوص 
زایمــان ببریــد. چنانچــه بیــن 2 تــا 7 روز ببریــد، خــوردن غــذای 

خشــک را حتــی پیــش از زایمــان کاهــش خواهــد داد.

3.حفــظ ثبــات اجتماعــی. هنگامــی کــه گاوهــا را بیــن گروههــای 
ــی  ــایرین م ــترس س ــث اس ــد باع ــی بری ــر راه م ــای دیگ گاوه
گردیــد. بهتریــن انتخــاب، روش همگــی خــارج / همگــی داخــل 
یــا شــیوۀ پــر کــردن متوالــی اســت. یعنــی آن دســته از گاوهایــی 
کــه زایمــان نزدیــک بــه هــم خواهنــد داشــت را در بــازۀ زمانــی 
حداقــل 21 روز قبــل از زایمــان در یــک آغــل نگــه داریــد. ایــن 
ــد  ــما خواه ــای ش ــرای گاوه ــی ب ــی فراوان ــات اجتماع ــر ثب ام
ــد و  ــاورده ای ــه آغــل نی داشــت چــرا کــه گاوهــای جدیــدی را ب

ــر روی مصــرف  ــی هــم ب ــر مثبت ــب تأثی ــن ترتی بدی
ــد  ــا خواهی ــترس آنه ــش اس ــک و کاه ــذای خش غ

داشــت.

4.زمــان خــواب را بیشــتر کنیــد. ایــن کار را بــا فراهــم 
ــد  ــوان مــی توانی ســاختن راحتــی هرچــه بیشــتر حی
عملــی ســازید. در واقــع از آنجائیکــه ُســم حیــوان در 
ایــن مرحلــه بســیار آســیب پذیــر مــی شــود و ممکــن 
ــوان  ــدن حی ــگ ش ــا لن ــیب ی ــه آس ــر ب ــت منج اس
گــردد، بایســتی دراز کشــیدن حیــوان بیشــتر شــود.

5.تســکین گرمــا. در دورۀ انتقــال، بــدن گاوهــا 
ــه  ــی را ب ــترس گرمای ــا اس ــت ت ــتعد اس ــتر مس بیش
ــیر  ــیردهی ش ــازد و در دوران ش ــدل س ــاری مب بیم
ــا ســرعت  ــد. اســتفاده از پنکــه ب ــد کن ــری تولی کمت
8 کیلومتــر در ســاعت در محــل اســتراحت گاوهــا بــه 
دراز کشــیدن و اســتراحت آنهــا کمــک مــی کنــد. آن 
دســته از گاوهایــی کــه دچــار اســترس گرمایــی مــی 
ــری را ســرپا مــی ایســتند.  ــی ت ــان طوالن شــوند زم
افزایــش اســترس گرمایــی منجــر بــه کاهــش 
مصــرف خــوراک و بــاال رفتــن ریســک لنــگ شــدن 

ــردد. ــی گ ــا م ــا در گاوه پ

6.درماتیــت یــا التهــاب پوســتی. بــه منظــور جلوگیری 
ــه مــی شــود کــه یــک  ــروز ایــن عارضــه توصی از ب
ــود و  ــک ش ــوان خش ــیر حی ــه ش ــش از آنک ــاه پی م
ــم او  ــود  ُس ــی ش ــع م ــیر او قط ــه ش ــان روز ک هم
تمیــز و آراســته شــود. ایــن بــه شــما امــکان بازرســی 
ــکلی  ــا مش ــد ت ــی ده ــدد او را م ــی مج گاو و بازرس
بــرای ُســم او بــه وجــود نیامــده باشــد کــه منجــر بــه 

لنــگ شــدن حیــوان گــردد.
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه در طــول دوران 
خشــک شــدن شــیر حیــوان نیــز پروتــکل بهداشــتی 
شستشــوی ســرپنجه و ُســم را ادامــه دهیــد تــا خطــر 

ــد. ــش دهی ــتی را کاه ــت پوس ــروز درماتی ب

تأمیــن مــواد معدنــی بــرای گاوهــا در 
انتقــال دورۀ 

ــذی  ــی و ریزمغ ــواد معدن ــتن م ــار گذاش ــا در اختی ب
هــا بــرای گاوهــا در دورۀ انتقــال، بــه حیــوان کمــک 
ــود را  ــاز خ ــورد نی ــرژی م ــزان ان ــا می ــد ت ــی کنی م
تأمیــن کنــد و مــواد مغــذی الزم بــرای تولیــد شــیر 

ــه دســت آورد.   ــدی را ب ــاروری در دورۀ بع و ب
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یــک مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه اولیــن گام در حــل 
ــی  ــذف ارز 4200 تومان ــی ح ــای دام ــاده ه ــش نه چال
اســت، گفــت: بایــد دیــد در متمــم بودجــه کــه از 
ــن سیاســت  ــه می شــود ای ــس ارائ ــه مجل ســوی دولت ب

ــر. ــا خی ــد ی ادامــه مــی یاب
ــره انجمــن  ــأت مدی ــد موافــق قدیــری، رئیــس هی مجی
صنایــع خــوراک دام، طیــور و آبزیــان دربــاره راهــکار حل 
ــدم را حــذف  ــن ق ــی، اولی ــای دام ــازار نهاده ه ــش ب چال
ــص ارز  ــت: تخصی سیاســت ارز ترجیحــی دانســت و گف
4200 تومانــی بــه واردات نهاده هــای دامــی بایــد حــذف 
شــود و ایــن یارانــه در اختیــار حداقــل 5 دهــک اول کــم 

درآمــد جامعــه قــرار بگیــرد.
عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق ایــران تصریــح کــرد: باید 
ــه مجلــس  دیــد در متمــم بودجــه کــه توســط دولــت ب
ارائــه می شــود، آیــا سیاســت تخصیــص ارز 4200 تومانی 
تــا آخــر ســال ادامــه خواهــد یافــت یــا رأی بــه حــذف 
ــا  ــر راهکاره ــرد: از دیگ ــه ک ــود. وی اضاف آن داده می ش
ــاه، دو  ــدت دو م ــه م ــل ب ــت حداق ــه دول ــن اســت ک ای
برابــر نیــاز بــازار نهــاده عرضــه کنــد تــا عطــش بــاالی 
بــازار در ایــن خصــوص گرفتــه شــود، بــه عنــوان مثــال 
ــواع نهاده هــای دامــی حــدود  ــه ان ــه کشــور ب نیــاز روزان
ــدت  ــه م ــه و ب ــدون وقف ــن می باشــد کــه ب 44 هــزار ت
ــاده  ــواع نه ــن ان ــزار ت ــل 100 ه ــه حداق ــاه روزان دو م
ــی و  ــا نگران ــود ت ــق ش ــرف تزری ــازار مص ــه ب ــی ب دام
عطــش بــازار کاســته شــود و تولیدکننــدگان خــوراک دام 

و محصــوالت پروتئینــی نســبت بــه انبــار طوالنــی مــدت نهــاده 
ــته  ــان داش ــده اطمین ــد و تولیدکنن ــدام نکنن ــرمایه اق ــواب س و خ
باشــد کــه در خصــوص ســیر کــردن شــکم دام حداقــل 4 تــا 5 ماه 

مشــکلی نخواهــد داشــت.
ــتیم ــب هس ــی عق ــای دام ــن نهاده ه ــه واردات و تأمی از برنام

قدیــری برنامه ریــزی دقیق تــر و یــک صــدا شــدن ســازمان های 
ــی و در  ــای دام ــرای واردات نهاده ه ــور ب ــارت کش ــی تج متول
ــه  ــوالت را از جمل ــن محص ــن ارز ای ــن تأمی ــرار گرفت ــت ق اولوی
دیگــر راهکارهــا بــرای افزایــش انگیــزه تجــارت و کســب و کار در 

زنجیــره تأمیــن محصــوالت پروتئینــی اعــالم کــرد.
عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق ایــران ادامــه داد: ســود بازرگانــی 
تمــام  و  دام  خــوراک  افزودنــی  مــواد  و  دامــی  نهاده هــای 
ــود از  ــه می ش ــی گرفت ــوارض دولت ــب ع ــه در قال ــی ک پول های
جملــه اســتاندارد و دامپزشــکی، بایــد حداقــل بــه مــدت یکســال 
ــوان افزایــش قیمــت نهاده هــا بعــد از حــذف  ــا بت حــذف شــود ت
ارز ترجیحــی را راحت تــر مدیریــت کــرد. وی همچنیــن بــا اشــاره 
بــه اینکــه امســال بــه واردات حداقــل شــانزده میلیــون تــن انــواع 
نهــاده دامــی جــو، ذرت و کنجالــه ســویا بــه کشــور نیــاز داریــم؛ 
گفــت: بــر اســاس آمــار تاکنــون حــدود 6 و نیــم میلیــون تــن از 
ایــن مقــدار واردات انجــام شــده و تــا آخــر ســال بایــد حداقــل 10 
میلیــون تــن دیگــر وارد کنیم کــه مقــداری از برنامــه واردات عقب 
هســتیم و هــر چــه بــه ســوی فصــل ســرما نزدیــک می شــویم، 
ــر می شــود. ــز گران ت تأمیــن نهاده هــا دشــوارتر و قیمــت آنهــا نی

دامــی  نهاده هــای  واردات  دالر صــرف  میلیــارد  امســال 13 
ــش  ــال بخ ــن فع ــه ای ــه گفت ــود ب ــی می ش ــای اساس و کااله
ــه حــدود 21  ــا در شــرایط عــادی ســاالنه ب خصوصــی کشــور م
ــواع نهاده هــای دامــی در قالــب 10 میلیــون تــن  میلیــون تــن ان
ذرت، 4.5 میلیــون تــن کنجالــه ســویا و 6.5 میلیــون تــن جــو نیــاز 
دارد. قدیــری بــا بیــان اینکــه قــرار بــود امســال حــدود 10 میلیــارد 
دالر ارز صــرف واردات نهاده هــای دامــی بــه کشــور شــود، افــزود: 
امســال بــه دلیــل شــرایط خشکســالی و گــران شــدن قیمت هــای 
جهانــی و حمــل و نقــل و… بایــد حــدود 13 میلیــارد دالر 
ــم  ــی کنی ــای اساس ــی و کااله ــای دام ــرف واردات نهاده ه ص
ــت.  ــس اس ــوب مجل ــه مص ــتر از بودج ــارد دالر بیش ــه 3 میلی ک
ــا  ــه ت ــه امســال ک ــم بودج ــم در متم ــا نمی دانی ــه م ــن اینک ضم
ــد شــد  ــه خواه ــس ارائ ــه مجل ــت ب ــده توســط دول ــد روز آین چن
چــه تصمیمــی در خصــوص ارز 4200 تومانــی اتخــاذ خواهــد شــد.

وی تاکیــد کــرد: عــالوه بــر اینکــه امســال بــا توجــه بــه شــرایط 
ــون  ــک میلی ــرای واردات ی ــد ب ــه بای ــود علوف ــالی و کمب خشکس
ــون  ــاً 600 میلی ــود و تقریب ــدام ش ــزی و اق ــه برنامه ری ــن یونج ت
دالر نیــز بایــد گنــدم وارد کنیــم کــه متأســفانه از برنامــه خریــد 
ــرای  ــی ب ــر خوب ــن خب ــتیم و ای ــب هس ــع عق ــه موق ــن ب و تأمی

ــت. ــادی نیس ــت گذاران اقتص ــدگان و سیاس تولیدکنن

راهـــــکار بخش خصوصی 
ــازار  ــش ب ــل چال ــرای ح ب

نهــاده هــای دامــی
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ــرغ  ــری م ــه سراس ــره اتحادی ــات مدی ــی هی ــاور عال مش
ــه  ــه جوج ــر قطع ــت ه ــش قیم ــور از افزای ــتی کش گوش
ــن  ــت: ای ــر داد و گف ــان خب ــزار توم ــه 10 ه ــروزه ب یک
ــوب  ــرخ مص ــش از ن ــان بی ــزار و 800 توم ــت 5 ه قیم

ــت. ــازار اس ــم ب ــتاد تنظی س

ــی  ــاد از بی توجه ــا انتق ــتانی ب ــی سروس ــی کمال محمدعل
ــازار جوجــه یکــروزه، اظهــار  ــر ب ــی ب دســتگاه های نظارت
ــای  ــن نهاده ه ــی از مهم تری ــروزه یک ــه یک ــرد: جوج ک
تولیــد گوشــت مــرغ اســت و تغییــر در قیمــت یــا نوســان 
در بــازار آن می توانــد عرضــه و  تامیــن ایــن کاال را دچــار 

مشــکل جــدی کنــد.

وی ادامــه داد: گــران فروشــی جوجــه یکــروزه همــراه بــا 
ــف  ــار مضاع ــوراک فش ــای خ ــن نهاده ه ــکالت تامی مش
ــرک  ــر ت ــه فک ــیاری ب ــداران وارد آورده و بس ــر مرغ را ب

ــد.  ــد افتاده ان تولی

ــروزه  ــه یک ــه جوج ــر قطع ــت ه ــتانی قیم ــی سروس کمال
در بــازار را 10 هــزار تومــان عنــوان کــرد کــه 5 هــزار و 

ــر از قیمــت مصــوب اســت. ــان باالت 800 توم

وی یــادآور شــد: ســتاد تنظیــم بــازار قیمــت مصــوب هــر قطعــه 
جوجــه یکــروزه را 4 هــزار و 200 تومــان اعــالم کــرده اســت.

کمالــی سروســتانی بــا تاکیــد بــر اینکــه عــدم کنتــرل 
واحدهــای مــرغ مــادری بــرای نیــز جــای ســوال دارد، اظهــار 
کــرد: در سراســر کشــور در مجمــوع 500 تــا 600 واحــد مــرغ 
ــرل  ــه کنت ــود دارد ک ــروزه وج ــه یک ــده جوج ــادری تولیدکنن م
ــان کار ســختی نیســت. ــداد محدودش ــه تع ــه ب ــا توج ــا ب آن ه

وی تصریــح کــرد: بــا جوجــه یکــروزه 10 هــزار تومانــی 
ــان تمــام  ــرای مرغــداران 21 هــزار توم ــرغ ب هــر کیلوگــرم م
ــا 17  ــد از آن ه ــوب خری ــت مص ــه قیم ــی ک ــود در حال می ش

ــت.  ــان اس ــزار و 100 توم ه

ــل  ــه دلی ــداران ب ــه مرغ ــان اینک ــا بی ــتانی ب ــی سروس کمال
ــر  ــرغ باالت ــروش م ــکان ف ــی ام ــدید تعزیرات ــای ش برخورده
ــه  ــدام ب ــداری اق ــر مرغ ــزود: اگ ــد، اف ــرخ مصــوب را ندارن از ن
فــروش مــرغ باالتــر از نــرخ مصــوب کنــد عــالوه بــر جریمــه 
و عــدم تحویــل نهــاده بــه آن، مجــوز جوجــه ریــزی نیــز داده 

نمی شــود. 

وی همچنیــن از تاخیــر 3 تــا 4 ماهــه تحویــل نهاده هــای 
ــامانه  ــهمیه در س ــالم س ــم اع ــه رغ ــداران ب ــه مرغ ــی ب دام
ــرغ  ــردن م ــیر ک ــداران را در س ــه مرغ ــر داد ک ــازارگاه خب ب

ــت ــرده اس ــکل ک ــار مش ــان دچ هایش

ــه  ــداران در اندیش مرغ
خاتمــه فعالیــت تولیــدی
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نقــش اصناف در توزیع 
مرغ پررنـگ تر می شود

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت جهــاد کشــاورزی 
گفــت: مــدل تولیــد قــراردادی نیمچــه گوشــتی و زنجیــره 
ــی  ــا نهای ــه ب ــده ک ــی ش ــرغ طراح ــت م ــه گوش عرض
شــدن آن نقــش عوامــل بــازار، تشــکل ها و اصنــاف 
بیشــتر می شــود و مســئولیت تنظیــم بــازار مــرغ در 

ــرد. ــرار می گی ــا ق ــار آنه اختی
ــارس در  ــاورزی ف ــاد کش ــازمان جه ــی س ــط عموم رواب
گــزارش جمعــه شــب خــود بــه نقــل از شــاهرخ شــجری 
در نشســت کارگــروه ســاماندهی مــرغ اســتان فــارس در 
شــیراز افــزود: در ایــن مــدل کــه در ادامــه عرضــه مطمئن 
ــا،  ــکل ها، اتحادیه ه ــده، تش ــنهاد ش ــی و پیش ــرغ طراح م
ــد  ــای تولی ــتارگاه ها، واحده ــته بندی، کش ــای بس واحده
خــوراک طیــور، واحدهــای مــرغ مــادر، واحدهــای جوجــه 

کشــی و صنایــع تبدیلــی، کارفرمــا هســتند.
وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس خدمــات بهداشــتی، 
ــد از  ــای تولی ــن نهاده ه ــدار، تامی ــول مرغ ــروش محص ف
جملــه جوجــه، نهادهــای دامــی و دارو بــا قیمــت مناســب 
ــرار  ــداری ق ــای مرغ ــار واحده ــا در اختی ــط کارفرم توس

می گیــرد.
ــات  ــرد: خدم ــح ک ــاد کشــاورزی تصری ــر جه ــاون وزی مع
ــود و  ــه می ش ــراردادی ارائ ــای ق ــب فرم ه ــور در قال مذک
واحدهــای مرغــداری نیــز مــرغ را بــا قیمــت مناســب، در 
ــا  ــار کارفرم ــزان مشــخص در اختی ــا می ــن و ب ــان معی زم
ــور و در  ــه وف ــرغ را ب ــز م ــا نی ــد و کارفرم ــرار می ده ق

ــد. ــه می کن ــازار عرض ــه ب ــب ب ــان مناس زم
ــدازه  ــه ان ــرغ ب ــد م ــک تولی ــه داد: هم این ــجری ادام ش

ــایر  ــده و س ــد کنن ــود تولی ــت و س ــام اس ــال انج ــی در ح کاف
ــت. ــده اس ــده ش ــی دی ــه خوب ــازار ب ــز در ب ــل نی عوام

او گفــت: انحراف هــا و ســودجویی بیــش از میــزان تعییــن 
ــرف  ــاه مص ــه رف ــده ک ــبب ش ــراد س ــی اف ــط برخ ــده توس ش

ــود. ــه ش ــکل مواج ــا مش ــده ب کنن
وی اضافــه کــرد: انتظــار در صف هــای طوالنــی مــرغ در 
شــان مــردم شــریف مــا نیســت و بــا هــر فــرد ســودجویی کــه 
بخواهــد شــرافت انســانی مــردم را زیــر ســوال ببــرد بــه عنــوان 

ــم. ــورد می کنی ــت برخ ــا جدی ــرعی ب ــه ش وظیف
ــاورزی  ــاد کش ــع وزارت جه ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
بیــن دســتگاه ها  و هماهنگــی الزم  داد: همگرایــی  ادامــه 
ــا زمانــی کــه مــدل تولیــد  وجــود دارد و باعــث خواهــد شــد ت
ــد  ــام تولی ــر نظ ــرغ ب ــت م ــه گوش ــره عرض ــراردادی و زنجی ق
حاکــم شــود شــهروندان بــرای تامیــن مــرغ بــا مشــکل مواجــه 

ــوند. نش

افزایش قیمت مرغ در دســتور کار نیســت
مدیــر کل توســعه بازرگانــی داخلــی کاالهــای کشــاورزی 
ــا دو  ــش ی ــچ افزای ــت: هی ــم گف ــاورزی ه ــاد کش وزارت جه
ــاد  ــتور کار وزارت جه ــرغ در دس ــت م ــدن در قیم ــی ش نرخ
ــت. ــی نیس ــزی پذیرفتن ــن چی ــدارد و چنی ــرار ن ــاورزی ق کش

ــرای  ــان ب ــزار و 100 توم ــت 17 ه ــزود: قیم ــم زارع اف ابراهی
ــد  ــورد تاکی ــل م ــه دو دلی ــل دِر کشــتارگاه ب ــده تحوی ــرغ زن م
اســت چــرا کــه در تعییــن ایــن نــرخ قیمــت جوجــه یــک روزه 
ــزون  ــرخ دان هــم اف ــان و ن ــر از چهــار هــزار و 200 توم باالت

ــه شــده اســت. ــی در نظــر گرفت ــرخ اعالمــی قبل ــر ن ب
ــه  ــوط ب ــا را مرب ــد در مرغداری ه ــه تولی ــد هزین وی، 65 درص
دان کــه توســط وزارت جهــاد کشــاورزی تامیــن می شــود 
ــرغ  ــت م ــته قیم ــال گذش ــه س ــبت ب ــزود: نس ــت و اف دانس
ــن در  ــته ای ــدی داش ــش از 100 درص ــش بی ــتار روز افزای کش
ــا 36  ــال تنه ــری امس ــه کارگ ــوق جامع ــه حق ــت ک ــی اس حال
درصــد افزایــش داشــته و بــه همیــن دلیــل افزایــش قیمتــی در 

ــد نظــر نیســت. ــرغ م م
ــود  ــن س ــر گرفت ــا در نظ ــرغ ب ــت م ــن قیم ــت: در تعیی او گف
ســرمایه گــردش و هزینــه اســتهالک مرغداری هــا، ســود 
ــه  ــن رو قیمــت مذکــور عادالن ــز لحــاظ شــده از ای مرغــدار نی

اســت.
ــک  ــه ی ــن جوج ــکالتی در تامی ــال 98 مش ــزود: در س وی اف
ــرای اصــالح  ــاد کشــاورزی ب ــه وزارت جه ــد ک ــش آم روزه پی
ــای  ــز جوجه ه ــک نی ــه هم این ــام داد ک ــی انج ــرایط اقدامات ش

ــود. ــد می ش ــه تولی ــرعت وارد چرخ ــه س ــن ب ــژاد آری ن
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ــی کاال هــای کشــاورزی در  ــی داخل ــر کل توســعه بازرگان مدی
معاونــت توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی ادامــه داد: 
امیدواریــم بتوانیــم تــا ســال آینــده وابســتگی در تامیــن جوجــه 

یــک روزه بــرای صنعــت طیــور را بــه حداقــل برســانیم.
در  کشــور  مرغداری هــای  در  جوجه ریــزی  گفــت:  زارع 
فروردیــن مــاه امســال نســبت بــه اســفند مــاه پارســال 
بــا 17 میلیــون قطعــه افزایــش بــه 124 میلیــون قطعــه 
ــف  ــل مختل ــی از دالی ــا ناش ــش تقاض ــن افزای ــه ای ــید ک رس
ــا آمــاده شــدن  ــازار طبیعــی اســت و ب خصوصــا التهاب هــای ب
ــه 130  ــور ب ــزی در کش ــزان جوجه ری ــاخت های الزم، می زیرس

ــید. ــد رس ــاه خواه ــه در م ــون قطع میلی
او گفــت: تولیــد مــرغ در اســتان فــارس بــه انــدازه کافــی اســت 
و رقــم بســیار خوبــی آمــاده عرضــه بــه بــازار اســت امــا نیــاز به 

همگرایــی بیشــتری در بیــن متولیــان تولیــد و عرضــه اســت.
ــاورزی و  ــاد کش ــان جه ــور همزم ــد حض ــرد: بای ــح ک او تصری
ــش  ــتارگاه ها بی ــارت در کش ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
ــد و  ــرغ رص ــه م ــل عرض ــور کام ــه ط ــا ب ــد ت ــش باش از پی

قیمت هــا تحــت کنتــرل باشــد.

ــر  ــالوه ب ــارس ع ــتان ف ــه اس ــرد ک ــدواری ک ــراز امی وی اب
ــاز دیگــر اســتان ها را  ــاز خــود نقــش پشــتیبانی از نی تامیــن نی

ــد. ــا کن ــاکان ایف ــته کم ــده داش ــر عه ــل ب ــه از قب ک

واســطه های عرضــه مــرغ ســاماندهی می شــوند

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی فــارس هــم، هم اینــک 122 
واســطح در صنعــت فــارس فعالیــت دارنــد کــه امــکان حــذف 
ــزی،  ــا برنامه ری ــن هســتیم کــه ب ــال ای ــه دنب آنهــا نیســت و ب

ــم. ــرغ را ســاماندهی کنی واســطه های عرضــه م

حســین پژمــان، دلیــل رعایــت نشــدن قیمــت مــرغ از ســوی 
ــن  ــزود: تامی ــود واســطه ها دانســت و اف ــا را وج برخــی واحده
بخــش عمــده ای از اعتبــارات مالــی مرغــداران، فراهــم کــردن 
امکانــات لجســتیک حمــل مــرغ از مرغــداری بــه کشــتارگاه و 
ــا صنعــت مــرغ اســتان از  فروشــگاه مقصــد و عجیــن بــودن ب

ــودن حــذف واســطه ها اســت. ــل ممکــن نب ــه دالی جمل

وی ادامــه داد: بــا برنامــه ریزی هــای انجــام شــده و بــا توافــق 
ــه دنبــال ایــن هســتیم کــه از  ــا واســطه ها ب صــورت گرفتــه ب
ــاه  ــاون، کار و رف ــا اداره کل تع ــتایی و ی ــاون روس ــق تع طری
اجتماعــی، واســطه ها را ســاماندهی کنیــم تــا مشــکالت 

ــرغ حــل شــود. ــع م ــد و توزی ــه تولی ــت در زمین مدیری

هفت میلیون قطعه مرغ به زودی وارد بازار می شود

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی فــارس، بــا بیــان اینکــه 
در فروردیــن مــاه امســال بــا ترغیــب مرغــداران پــرورش 
هفــت میلیــون و 560 هــزار قطعــه جوجــه آغــاز شــد گفت: 
در نظــر گرفتــن ضریــب هفــت درصــدی تلفــات ناشــی از 
بیماری هــا، در اواســط اردیبهشــت مــاه افــزون بــر هفــت 

میلیــون قطعــه مــرغ بــه بــازار عرضــه می شــود.
پژمــان افــزود: ســال گذشــته افــزون بــر 84 و نیــم 
میلیــون قطعــه مــرغ در اســتان پــرورش یافــت کــه ایــن 
ــه  ــون قطع ــه 81 میلی ــال 98 ک ــه س ــبت ب ــزان نس می
بــوده افزایــش داشــته اســت. وی ادامــه داد: اســتان 
فــارس پارســال در زمینــه مدیریــت تولیــد و توزیــع جــزو 
اســتان های بــا عملکــرد خــوب بــود چــرا کــه قیمــت هــم 
ــگاه ها  ــد و در فروش ــظ ش ــوری حف ــط کش ــد متوس در ح
ــی  ــرای عرضــه وجــود داشــت و صف ــرغ ب ــا م ــز عموم نی

ــد. ــکیل نش ــرغ تش ــد م ــرای خری ب

ــد از  ــرغ بع ــع م ــر توزی ــت ب ــازمان صم س
دارد نظــارت  کشــتارگاه  از  خــروج 

ــم  ــارس ه ــدن و تجــارت ف ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــروج از  ــد از خ ــرغ بع ــع م ــر توزی ــازمان ب ــن س ــت: ای گف
کشــتارگاه ها نظــارت دارد و از ایــن رو بازرســان بــه 
ــرغ را  را  ــل م ــای حم ــی از خودروه ــژه برخ ــکل وی ش
ــان  ــزود: بازرس ــزدی اف ــا ای ــد. حمیدرض ــی می کنن ردیاب
ســازمان صمــت، جهــاد کشــاورزی و اداره کل دامپزشــکی 

ــد. ــور دارن ــتارگاه ها حض ــم در کش ــورت دائ ــه ص ب
او اظهــار داشــت: بازرســان بــه طــور تصادفــی بــه 
فروشــگاه عرضــه مــرغ مراجعــه می کننــد،  و ضمــن 
ــتارگاه ها،  ــی از کش ــرغ دریافت ــزان م ــی می ــتی آزمای راس
ــا را  ــت مصــوب، فاکتوره ــت قیم ــان از رعای ــرای اطمین ب
ــی  ــاه پایان ــه م ــت: در س ــد. وی گف ــی می کنن ــز بررس نی
پارســال 175 پرونــده و در فروردیــن امســال 195 پرونــده 

ــد. ــکیل ش ــف تش ــوف متخل ــرای صن ب
ــر شــاهد افزایــش عرضــه  وی گفــت: طــی روزهــای اخی
مــرغ در بــازار هســتیم کــه در صــورت تــداوم ایــن رونــد 
ــون  ــر افش ــید. ظف ــد رس ــی خواه ــات خوب ــه ثب ــازار ب ب
ــارس  ــتانداری ف ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
نیــز در ایــن جلســه از تمــام دســتگاه های ذیربــط در 
زمینــه تولیــد، حمــل و توزیــع و نظــارت بــر توزیــع مــرغ 

ــرد. ــی ک قدردان
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ــر  ــرای تامیــن ذخای ــژاد گفــت: پشــتیبانی امــور دام ب اســداله ن
ــد  ــیل تولی ــه پتانس ــد درحالیک ــی کن ــرغ وارد م ــتراتژیک، م اس

ــرغ در کشــور باالســت. م

ــی  ــن صنف ــون انجم ــس کان ــب رئی ــژاد نای ــداله ن ــب اس حبی
ــت:  ــر داد و گف ــرغ خب ــرخ م ــات ن ــتی ، از ثب ــداران گوش مرغ
هــم اکنــون مــرغ نــرخ هــر کیلــو مــرغ زنــده درب مرغــداری 
ــا  ــرده فروشــی ه ــرم در خ ــرغ گ ــان و م ــزار و 100 توم 17 ه

ــت. ــان اس ــزار و 900 توم 24 ه

ــرغ،  ــا اصــالح قیمــت م ــن ب ــت در 11 فروردی ــزود: دول وی اف
بــازار را متعــادل کــرد کــه انتظــار مــی رفــت حداقــل در کوتــاه 
مــدت شــاهد افزایــش قیمــت مولفــه هــای تولیــد نباشــیم چــرا 

کــه ایــن موضــوع بــر بــازار مصــرف اثــر گــذار اســت.

ــور  ــس جمه ــه رئی ــم آنک ــی رغ ــه داد: عل ــژاد ادام ــداله ن اس
ــش  ــد افزای ــی نبای ــچ کاالی ــه هی اعــالم کــرد کــه قیمــت اولی
ــه  ــازار قیمــت مصــوب ذرت و کنجال یابــد، امــا ســتاد تنظیــم ب

ــت. ــش داده اس ــویا را افزای س

ــا  ــداران گوشــتی ب ــی مرغ ــون انجمــن صنف ــس کان ــب رئی نای
اشــاره بــه اینکــه 90 تــا 95 درصــد بــار واحدهــای مرغــداری از 
بنــادر بارگیــری مــی شــود، بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اثرگــذاری 
ــده  ــام ش ــت تم ــر قیم ــل ب ــه حم ــدی کرای ــش 30 درص افزای
ــی  ــی م ــش بین ــروزه پی ــه یک ــی جوج ــود و گران ــد و کمب تولی

ــازار مــرغ مجــدد ملتهــب شــود. شــود کــه ب
ــرخ  ــرغ ن ــاماندهی م ــرارگاه س ــه ق ــی ک ــزود: در مقطع وی اف
ــه  ــز هزین ــا آنالی ــالف ب ــم اخت ــه رغ ــرد، ب ــالم ک ــوب را اع مص
ــم. ــول کردی ــردم قب ــر معیشــت م ــه خاط ــا ب ــد، تنه ــای تولی ه
ایــن مقــام  مســئول بــا بیــان اینکــه آینــده روشــنی پیــش روی 
ــا 65  ــه عرضــه جوجــه 60 ت ــا توجــه ب ــد نیســت، گفــت: ب تولی
ــرخ مصــوب و افزایــش 12 درصــدی قیمــت  ــر از ن درصــد باالت
ــی  ــش بین ــه پی ــد جوج ــش تولی ــه و کاه مصــوب ذرت و کنجال

ــازار مــرغ شــکننده باشــد. مــی شــود کــه ثبــات ب
وی بــا بیــان اینکــه نهــاده هــای دامــی بــه طــور کامل از ســامانه 
ــق  ــاده از طری ــن نه ــر تامی ــت: اگ ــی شــود، گف ــازارگاه تامین م ب

ســامانه دچــار چالــش شــود، بــر بــازار مــرغ اثــر مــی گــذارد.

نایــب رئیــس کانــون انجمــن صنفــی مرغــداران گوشــتی 
ــه  ــون قطع ــن 113 میلی ــه در فروردی ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
جوجــه ریــزی صــورت گرفتــه اســت، بیــان کــرد: وضعیــت 
تولیــد جوجــه قابــل پیــش بینــی نیســت چــرا کــه در مــاه 
هــای شــهریور، مهــر و آبــان ســال گذشــته جوجــه ریــزی 
در واحدهــای مــرغ مــادر بشــدت کاهــش یافــت کــه ایــن 

موضــوع بــر بــازار مــرغ اثــر گذاشــته اســت.

ذخایــر  بهانــه  بــه  دام  امــور  پشــتیبانی 
اســتراتژیک، واردکننــده مــرغ شــده اســت

اســداله نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای اردیبهشــت 
تاکنــون 38 میلیــون قطعــه جوجــه ریــزی صــورت 
ــی  ــد فعل ــتمرار رون ــا اس ــرد: ب ــان ک ــت، بی ــه اس گرفت
ــه  ــزان جوجــه ریــزی ب پیــش بینــی مــی شــود کــه می
ــورت  ــه در ص ــد ک ــه برس ــون قطع ــا 120 میلی 115 ت
ــد  ــرغ تولی ــت م ــن گوش ــزار ت ــا 240 ه ــق 230 ت تحق
ــل  ــاز داخ ــوی نی ــزان جوابگ ــن  می ــه ای ــود ک ــی ش م

ــت. اس

ــه واردات  ــازی ب ــه نی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب وی در پای
مــرغ نداریــم، تصریــح کــرد: پشــتیبانی امــور دام بــرای 
تامیــن ذخایــر اســتراتژیک اقــدام بــه واردات مــرغ 
کــرده اســت، درحالیکــه پتانســیل تولیــد مــرغ در کشــور 

باالســت.



83فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89  تابستان 1400



فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 88    بهار 1400فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89   تابستان 841400 8485 فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 88   بهار 1400



85فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89  تابستان 1400 فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 88    بهار 1400 8485 فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 88   بهار 1400



فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89   تابستان 861400



87فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89  تابستان 1400



فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 88    بهار 1400فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89   تابستان 881400 9091 فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 88   بهار 1400



89فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89  تابستان 1400 فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 88    بهار 1400 9091 فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 88   بهار 1400



فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89   تابستان 901400



91فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89  تابستان 1400



فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89   تابستان 921400



93فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89  تابستان 1400



فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 88    بهار 1400فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89   تابستان 941400 1213 فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 88   بهار 1400



95فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89  تابستان 1400 فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 88    بهار 1400 1213 فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 88   بهار 1400



فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89   تابستان 961400



97فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89  تابستان 1400



فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89   تابستان 981400



99فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89  تابستان 1400



فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 89   تابستان 1001400


