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قیمت شانه و کارتن از تخم مرغ گرانتر است
رسوب  ۳میلیون تن انواع نهادههای دامی در بنادر کشور
ادامه بحران جوجه یک روزه تخمگذار
مرغداران از دولت جدید چه میخواهند
کیفیت پایین نهاده ها و ضرر مداوم تولیدکنندگان
گرانی مرغ قابل پیش بینی بود
کرایه های سنگین حمل و نقل کمر مرغداران را شکسته
بهبود دورۀ انتقالی گاو به منظور افزایش باروری و شیردهی
راهکار بخش خصوصی برای حل چالش بازار نهاده های دامی
مرغداران در اندیشــه خاتمه فعالیت تولیدی
نقش اصناف در توزیع مرغ پررنگتر میشود
پشتیبانی امور دام به بهانه ذخایر استراتژیک ،وارد کننده مرغ شده است.
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کانــون هماهنگــی
دانــش صنعــت و
بــازار صنعــت طیور
تشــکیل شــد
تصویر:کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار
صنعت طیور

کانــون هماهنگــی دانــش صنعــت و بــازار صنعــت طیــور بــر
اســاس رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری بــا هــدف تقویــت
ارتبــاط صنعــت و مراکــز علمــی ،پژوهشــی و فنــاوری بــا نیــل
بــه اهــداف توســعه اقتصــادی بــه ویــژه سیاســتهای کلــی
تولیــد ملــی ،حمایــت از کار و ســرمایه ایرانــی ،مصــوب ســی
امیــن جلســه مــورخ  1391 / 12 / 15ســتاد راهبری نقشــه جامع
علمــی کشــور تاســیس شــد.
ایــن کانــون نهــادی تصمیــم ســاز و تشــکلی غیردولتــی و
غیرانتفاعــی مــی باشــد کــه بــه منظــور افزایــش همگرایــی،
همــکاری ،هماهنگــی ،تصمیــم ســازی و ارتقــاء وحــدت
رویــه پیرامــون فعالیــت هــای بــازار ،صنعــت و دانشــگاه هــا
و موسســات پژوهشــی و اقتصــادی نظــام نــوآوری بخشــی در
عرصــه توســعه و تولیــد کاال یــا فرصــت خــاص و بــا وظایــف
زیــر تشــکیل شــده اســت :
الــف  :شــناخت چالــش هــا ،تدویــن راهــکار ( ارائــه پیشــنهاد
بــرای رفــع موانــع توســعه صنعــت و بــازار )
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

انتخابات داخلی هیئت مدیره کانون هماهنگی دانش صنعت و
بازار صنعت طیور
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د  :رصــد تحــوالت اقتصــادی و فنــاوری بیــن
المللــی تاثیــر گــذار در هــر حــوزه و اطــاع رســانی
مناســب بــه فعــاالن اقتصــادی ،صنعتــی و فناوری
کشــور
ه  :تقویــت تعامــل بیــن المللــی فعــاالن اقتصــادی،
صنعتــی و فنــاوری کشــور بــا نهــاد هــای
اقتصــادی ،صنعتــی و فنــاوری بــازار و صنعــت
و  :کمــک بــه ایجــاد مزیــت رقابتــی بــه فنــاوری
و تولیــدی در نمایشــگاه هــای تولیــدی بنگاههــای
تو لید ی
لــذا در جلســه دفاعیــه از تأســیس کانــون کــه بــا
حضــور نماینــدگان معاونــت علمــی فناوری ریاســت
جمهــوری وزارت صمــت ،وزارت علــوم و فنــاوری
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
بــه ارائــه ســخنرانی دفــاع نمــود کــه در نهایــت
مــورد قبــول و پذیــرش حاضریــن قــرار گرفــت .

ســپس در تاریــخ  1400 / 04 / 26جلســه مجمــع
موسســین در محــل معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری بــا حضــور  ۳۵نفــر کــه بــه
تاییــد دبیرخانــه تشــکیل کانــون هــا رســیده بودند
تشــکیل شــد ( .الزم بــه توجــه اســت کــه ترکیــب
شــرکت کننــدگان  ۶۵درصــد از صنعــت و ۳۵
درصــد از دانشــگاه و مراکــز علمــی و تحقیقاتــی
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بودنــد ) در ایــن جلســه اساســنامه تاییــد و انتخابــات
هیئــت مدیــره و بازرســین از بیــن داوطلبــان بخــش
صنعــت ( چهــار نفــر ) و از بیــن داوطلبــان بخــش
علمــی ( دو نفــر ) برگــزار و افــراد ذیــل انتخــاب شــدند

( بخش صنعت )
 - 1مصطفــی ســید مصطفــوی  34رای از 35رای بــه
عنــوان عضــو اصلــی بخــش صنعــت
 - 2ســعید چرخــکار  29رای از  35رای بــه عنــوان
عضــو اصلــی بخــش صنعــت
 - 3ســید فــرزاد طالکــش  26رای از  35رای بــه
عنــوان عضــو اصلــی بخــش صنعــت
 - 4ساســان پورجعفــری  23رای از  35رای بــه عنــوان
عضــو اصلــی بخــش صنعــت
 - 5حمیــد فاضلــی  15رای از  35رای بــه عنــوان
عضــو علــی البــدل بخــش صنعــت
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( بخش علمی )
 - 6ســید عبــداهلل حســینی  31رای از  35رای بــه
عنــوان عضــو اصلــی بخــش علمــی
 - 7احمــد ناجــی زواره  24رای از  35رای بــه
عنــوان عضــو اصلــی بخــش علمــی
 - 8محمــد علــی کمالــی سروســتانی  10رای از 35
رای بــه عنــوان عضــو علــی البــدل بخــش علمــی
( نماینــده معاونت علمی و فناوری )
 - 9حمیــد رضــا ذوالفقــاری طــی حکمــی بــه
عنــوان نماینــده معاونــت علمــی و فنــاوری عضــو
اصلــی هیئــت مدیــره
( بازرس )
 - 10افشــین حاجــی فتحعلــی تهرانــی  23رای از
 35رای بــه عنــوان بــازرس اصلــی
 - 11محمدرضــا حزبئــی بــا  8رای از  35رای بــه
عنــوان بــازرس علــی البــدل
در ادامــه جلســه ای کــه در تاریــخ 1400 / 05 / 23
و در ســالن شــیخ بهایــی معاونــت علمــی فنــاوری
ریاســت جمهــوری تشــکل شــد  ،ترکیــب هیئــت
مدیــره بــه شــکل ذیــل تعییــن گردیــد کــه مراتــب
جهــت ثبــت شــرکت هــا ارســال شــد:
 - 1آقــای مصطفــی ســید مصطفــوی بــا رای
کلیــه حاضریــن بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیــره
( رئیــس کانــون )
 - 2آقــای ســید فــرزاد طالکــش بــا رای کلیــه
حاضریــن بــه عنــوان نائــب رئیــس
 - 3آقــای ســید عبــداهلل حســینی بــا رای کلیــه
حاضریــن بــه عنــوان دبیــر
 - 4آقــای احمــد ناجــی زواره بــا رای کلیــه
حاضریــن بــه عنــوان خزانــه دار

الزم بــه ذکــر اســت کــه جلســه مجمــع کانــون
جهــت رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــه
صــورت حضــوری و مجــازی و جلســه داخلــی
هیئــت مدیــره بــه صــورت حضــوری برگــزار شــد

شـــرط بازگشـــت
تعـادل به بـــازار مرغ
اصـالح قیـمت اسـت
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه مرغــداران گوشــتی اســتان
کرمانشــاه تنهــا شــرط رســیدن بــازار مــرغ بــه تعــادل را
اصــاح قیمــت مــرغ عنــوان کــرد.
برومنــد چهارآییــن ،بــا اشــاره بــه دالیــل کمبــود مــرغ در بــازار
اظهــار کــرد :هــم اکنــون بیــن قیمــت مصــوب بــرای عرضــه
مــرغ بــه کشــتارگاهها و قیمــت مــرغ در بــازار تفــاوت زیــادی
وجــود دارد کــه ایــن اختــاف قیمــت باعــث مــی شــود دالالن
بــه بجــای اینکــه مــرغ تولیــدی را بــا قیمــت مصــوب روانــه
کشــتارگاه هــا کننــد ،آن را بــا قیمــت باالتــری بــه واحدهــای
زندهفروشــی مــرغ بفروشــند.
چهارآییــن بــا بیــان اینکــه رمــز اســتمرار تولیــد تامیــن منافــع
اقتصــادی قانونــی و مشــروع تولیدکننــدگان اســت ،گفــت:
هــم اکنــون قیمــت تمــام شــده هــر کیلــو مــرغ زنــده بــرای
واحدهــای تولیــدی حــدود  ۲۵هــزار تومــان اســت ،در حالــی
کــه قیمــت مصــوب اعــام شــده بــرای خریــد مــرغ زنــده از
مرغــداران  17هــزار و  100تومــان تعییــن شــده اســت ،لــذا
طبیعتــا مرغــداران تمایلــی بــه عرضــه مــرغ بــه کشــتارگاه
هــا بــا قیمــت مصــوب دولتــی را ندارنــد ،چــون ایــن قیمــت
غیرکارشناســی و غیرمنصفانــه اســت.
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه مرغــداران گوشــتی اســتان
کرمانشــاه بــا یــادآوری اینکــه قیمــت  17هــزار و  100تومانــی
عرضــه مــرغ زنــده بــه کشــتارگاهها بــه مصوبــه فروریــن
مــاه بــر مــی گــردد ،گفــت :از آن زمــان تاکنــون افزایــش
قیم ـت در حــوزه هــای مختلــف چــه در حــوزه حمــل و نقــل
و هزینــه هــای کارگــری و چــه در قیمــت جوجــه یــک روزه و
نهادههــای 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،
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لــذا بایــد قیمــت عرضــه و فــروش مســتقیم مــرغ بــه
کشــتارگاه هــا اصــاح شــود.
وی تاکیــد کــرد :بــازار مــرغ تنهــا در صورتــی بــه
آرامــش خواهــد رســید کــه قیمــت مصــوب عرضــه
مــرغ بــه کشــتارگاه هــا تغییــر کــرده و بــر اســاس
آنالیــز واقعــی عوامــل موثــر در تولیــد مــرغ ،قیمــت
هــای جدیــد اعــام شــود.
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت مــادر تخصصــی توســعه
صنعــت طیــور کشــور ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه
هــم اکنــون قیمــت جوجــه یــک روزه بــه طــور
متوســط هفــت هــزار تومــان اســت و قیمــت نهــاده
هــای مــورد نیــاز پــرورش مــرغ و هزینــه هــای حمــل
و نقــل هــم بــاال رفتــه ،قیمــت عرضــه مــرغ بــه
کشــتارگاه هــا بایــد  24هــزار و  500تومــان تعییــن
شــود تــا مــرغ نهایتــا بــا قیمــت بیــن  34و یــا نهایتــا
 35هــزار تومــان بــه دســت مصــرف کننــدگان برســد.
چهارآییــن در ادامــه در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه
«مگــر مرغدارانــی کــه نهــاده دولتــی بــرای دوره
پــرورش مــرغ دریافــت مــی کننــد ،ملــزم بــه عرضــه
مــرغ بــا نــرخ مصــوب دولتــی نیســتند؟» ،گفــت :از 16
آیتمــی کــه در تولیــد مــرغ تاثیرگــذار اســت ،دولــت
تنهــا ملــزم بــه تامیــن دو قلــم شــامل کنجالــه ســویا و
ذرت بــا نــرخ مصــوب دولتــی اســت کــه ایــن دو قلــم
هــم اغلــب بــا تاخیــر زیــاد و تقریبــا بعــد از اتمــام
دوره پــرورش بــه دســت مرغــدار مــی رســد .در جوجــه
ریــزی کــه در خــرداد مــاه انجــام شــد و مــرغ هــای
حاصــل از ایــن دوره هــم اکنــون در بــازار هســتند،
مرغــداران بیــش از  90درصــد کنجالــه ســویا و ذرت
مــورد نیــاز خــود را از بــازار آزاد تهیــه کــرده و نهــاده
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هــای دولتــی را اغلــب بعــد از پایــان دوره پــرورش
دریافــت کــرده انــد کــه در چنیــن فضایــی نــه از نظــر
قانونــی و نــه حتــی از نظــر شــرعی و اخالقــی تعهــدی
بــرای عرضــه مــرغ بــا نــرخ مصــوب دولتــی ندارنــد.
وی ادامــه داد :چطــور انتظــار داریــم مرغــداری کــه
نهادههــا را بــا نــرخ آزاد خریــداری کــرده ،هــم اکنــون
مــرغ را بــا نــرخ مصــوب دولتــی بفروشــد و متحمــل
خســارت شــود.
وی در ادامــه اشــارهای هــم بــه کــم شــدن میــزان
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.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر قیمــت اصــاح شــود بــا
جوجــه ریــزی هــای خــوب انجــام گرفتــه در تیــر مــاه
امیدواریــم بــازار مــرغ از اواخــر مــرداد بــه آرامــش
برســد ،گفــت :در تیــر مــاه در اســتانی مثــل کرمانشــاه
ســه میلیــون و  100هــزار قطعــه جوجــه ریــزی داشــته
ایــم کــه بــا ایــن حجــم از جوجــه ریــزی قاعدتــا در
اواخــر مــرداد نبایــد کمبــودی در بــازار وجــود داشــته
باشــد.
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ـک روزه
ـازار جوجه یـ
ـدی در بـ
بحران جـ
هنــوز مــدت زیــادی از آرامــش بــازار مــرغ نگذشــته کــه قیمــت قیمــت جوجــه یکــروزه از نــرخ مصــوب
جوجــه یکــروزه دچــار التهــاب شــده اســت و در صــورت ادامــه تبعیــت نمــی کنــد
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
دریافــت مــرغ بــا نــرخ مصــوب در شــرایط کرونایــی ســاعت
هــا در صــف بایــد منتظــر مــی ماندنــد .بــا اصــاح قیمــت
مصــوب متناســب بــا هزینــه هــای تولیــد در  ۱۲فروردیــن و
عرضــه مــرغ بصــورت کامــل در مغــازه هــا تــا حــدودی بــازار
بــه آرامــش رســید.
چنــدی از آرامــش بــازار مــرغ نگذشــت کــه قیمــت جوجــه
یکــروزه بــا ازدیــاد تقاضــا بــرای جوجــه ریــزی در واحدهــای
مرغــداری ســر بــه فلــک کشــید بــه طوریکــه هــم اکنــون باالتر
از نــرخ مصــوب در اختیــار مرغــدار قــرار مــی گیــرد.
بســیاری از مســئوالن و دســت انــدرکاران ایــن بخــش ،قاچــاق
جوجــه را یکــی دیگــر از عوامــل نابســامانی و التهــاب بــازار
مــی داننــد و معتقدنــد تــا زمانیکــه موضــوع قاچــاق از مرزهــای
کشــور ســاماندهی نشــود ،بــازار بــه آرامــش نمــی رســد و برخــی
دیگــر از کارشناســان اصــاح قیمــت مصــوب جوجــه را راهــکار
کنتــرل قیمــت مــی داننــد.
ماجــرا تنهــا بــه ایــن جــا ختــم نمــی شــود چــرا کــه بــا افزایــش
قیمــت و کمبــود جوجــه ناشــی از خــروج غیرقانونــی ،میــزان
جوجــه ریــزی در واحدهــای مرغــداری بــه حــد برنامــه ریــزی
ســتاد تنظیــم بــازار نرســیده اســت کــه ایــن موضــوع مــی توانــد
در التهــاب مجــدد قیمــت مــرغ در بــازار اثــر بگــذارد ،گرچــه
برخــی مســئوالن واردات جوجــه و تخــم مــرغ نطفــه دار را
راهــکار کنتــرل قیمــت در بــازار مــی داننــد ،امــا واکنــش هایــی
هــم نســبت بــه تصمیــم اخیــر ســتاد تنظیــم بــازار بــه علــت
پتانســیل تولیــد در داخــل مطــرح اســت.
حــال بــه ســراغ مســئوالن ذی ربــط میرویــم تــا از آخریــن
علــل نابســامانی بــازار جوجــه و تاثیــر واردات جوجــه و تخممــرغ
نطفــه دار بــر بــازار مــرغ بــا خبــر شــویم:

ضــرورت نظــارت بــر کارخانــه هــای جوجــه کشــی و مــزارع
مــرغ مــادر

محمدعلــی کمالــی سروســتانی مشــاور ارشــد اتحادیــه
مرغــداران گوشــتی از افزایــش جوجــه ریــزی در واحدهــای
مرغــداری خبــر داد و گفــت :بنابــر آمــار ســامانه ســماصط تــا
پایــان فروردیــن  ۱۱۵میلیــون قطعــه جوجــه ریــزی صــورت
گرفتــه کــه اینمیــزان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل
رشــد داشــته اســت.
وی بــا اشــاره اینکــه قیمــت جوجــه یکــروزه از نــرخ مصــوب
تغییریافتــه تبعیــت نمــی کنــد ،بیــان کــرد :قیمــت کنونــی هــر
قطعــه جوجــه یکــروزه  ۶هــزار تــا  ۶هــزار و  ۵۰۰تومــان اســت
کــه بنابــر تصمیمــات اخیــری کــه در ارتبــاط بــا توزیــع جوجــه
اتخــاذ شــده اســت ،امیدواریــم کــه قیمــت جوجــه تــا حــدی
کنتــرل شــود.
کمالــی سروســتانی ادامــه داد :بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت
جوجــه یکــروزه ،دســتگاه هــای نظارتــی بایــد ورود پیــدا کننــد
تــا از گرانفروشــی بــی مــورد جلوگیــری شــود.
مشــاور ارشــد اتحادیــه مرغــداران بــا انتقــاد از نــرخ بــاالی جوجه
یکــروزه در بــازار بیــان کــرد :از مســئوالن ســتاد تنظیــم بــازار و
وزارت جهــاد کشــاورزی انتظــار مــی رود هــر چــه ســریع تــر
تمهیداتــی بیندیشــد تــا بــازار مــرغ بــه تعــادل برســد.
بــه گفتــه وی ،بــا توجــه بــه تمهیــدات صــورت گرفتــه مبنــی
بــر افزایــش ســن پــرورش امیدواریــم مشــکل خاصــی در بــازار
رخ ندهــد.
کمالــی سروســتانی بــا بیــان اینکــه کاهــش جوجــه ریــزی در
واحدهــای مرغــداری نداشــتیم ،گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط
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
مــورد نیــاز را تامیــن کنــد.
اینمقاممســئول ادامــه داد :هــم اکنــون بحــث قاچــاق جوجــه
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.

فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری شماره  89تابستان 1400

نیازی به واردات جوجه نداریم

احتمال التهاب مجدد قیمت مرغ در بازار
حبیــب اســداله نــژاد نایــب رئیــس کانــون انجمــن صنفــی
مرغــداران گوشــتی از کاهــش  ۱۰درصــدی جوجــه ریــزی خبــر
داد و گفــت :بنابــر آمــار تولیــد جوجــه  ۱۰درصــد کاهــش یافتــه
کــه امیــدوار هســتیم بــا افزایــش ســن کشــتار ایــن کســری
جبــران شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نیــازی بــه واردات جوجــه نداریــم،
افــزود :اگــر از پتانســیل تولیــد جوجــه بدرســتی اســتفاده کنیــم،
نــه تنهــا نیــازی بــه واردات نداریــم ،بلکــه همیشــه صــادرات
تخــم مــرغ نطفــه دار داریــم کــه در برخــی مواقــع مدیریــت
ناصحیــح باعــث شــده مزیــت صــادرات از بیــن رود.
اســداله نــژاد بــا بیــان اینکــه نیــازی بــه واردات تخــم مــرغ
نطفــه دار و جوجــه یکــروزه نیســت ،گفــت :بــا توجــه بــه
ممنوعیــت صــادرات جوجــه بایــد مشــخص شــود کــه جوجــه
هایــی کــه بــدون مجــوز از واحــد مــرغ مــادر خــارج شــدند،
کجــا رفتــه انــد؟ چــرا کــه بــا احتمــال پدیــده قاچــاق ،عرضــه
جوجــه کاهــش یافتــه اســت.
اینمقــام مســئول نــرخ مصــوب هــر قطعــه جوجــه یکــروزه را
 ۴هــزار و  ۲۰۰تومــان اعــام کــرد و گفــت :هــم اکنــون هــر
قطعــه جوجــه بــا نــرخ  ۶هــزار و  ۲۰۰تومــان در بــازار عرضــه
مــی شــود.
وی از کمبــود شــدید جوجــه خبــر داد و گفــت :علــی رغــم
اختــاف  ۲هــزار تومانــی قیمــت مصــوب بــا نــرخ بــازار ،امــا
در برخــی مواقــع امــکان تامیــن بــا ایــن نــرخ هــم وجــود نــدارد
کــه ایــن موضــوع تولیدکننــدگان را دچــار چالــش کــرده اســت.
اســداله نــژاد ادامــه داد :بنابــر آخریــن آمــار تــا  ۲۴فروردیــن
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حــدود  ۸۰میلیــون قطعــه جوجــه ریــزی در واحدهــای مرغــداری
صــورت گرفــت کــه بــا میــزان  ۱۲۵میلیــون جوجــه ریزی ســتاد
تنظیــم بــازار اختــاف دارد کــه بدیــن ترتیــب احتمــال چالــش و
التهــاب مجــدد بــازار در هفتــه هــای آتــی دور از انتظــار نیســت.

قاچاق ،علت نابسامانی بازار جوجه یکروزه

غالمعلــی فارغــی رئیــس انجمــن ملــی طیــور بــا بیــان اینکــه
ماهانــه  ۱۲۵تــا  ۱۲۷میلیــون قطعــه جوجــه ریــزی شــده اســت،
ن میــزان جوجــه
اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه نیــاز مــرغ کشــور ،ایـ 
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
هــر قطعــه جوجــه یکــروزه  ۵۰۰تومــان و امســال حداقــل ۵
هــزار تومــان اســت کــه بــا ایــن وجــود امــکان معــدوم ســازی
وجــود نــدارد.
رئیــس انجمــن ملــی طیــور بــا اشــاره بــه دالیــل نابســامانی
بــازار جوجــه یکــروزه بیــان کــرد :عرضــه جوجــه بــا نــرخ
مصــوب زمانــی درســت اســت کــه قیمــت هــا برمبنــای شــاخص
هــای اثــر گــذار تغییــر کنــد کــه متاســفانه مســئوالن ســتاد
تنظیــم بــازار بــه ایــن موضــوع بــی توجــه هســتند.
وی در پایــان از ممنوعیــت صــادرات جوجــه یکــروزه طــی مــاه
هــای اخیــر خبــر داد و گفــت :افزایــش قیمــت جوجــه ناشــی
از تــورم و هزینــه هــای تولیــد اســت و مســئوالن بایــد توجــه
جــدی بــه موضــع قاچــاق داشــته باشــند.
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صـنعت طــیور
چگونه میتواند از
بحـرانخارجشود
اســتاد ژنتیــک و اصــاح نــژاد گــروه دامپــروری دانشــگاه تهــران
بــا اشــاره بــه چالــش صنعــت طیــور کشــور ۱۱ ،راهــکار را بــه
دولــت ســیزدهم بــرای خــروج از بحــران فعلــی پیشــنهاد کــرد.
اواخــر ســال گذشــته بــازار مــرغ بــه دالیــل مختلــف از جملــه
«قیمــت گــذاری دســتوری دولــت و بــه دنبــال آن بــه صرفــه
نبــودن تولیــد در ایــن صنعــت و نیــز اعطــای ارز رانتــی ۴۲۰۰
تومانــی بــه واردکننــدگان نهــاده» دچــار نوســانات شــدید شــد و
دولــت بــرای کنتــرل بــازار ایــن کاال ،قــرارگاه ســاماندهی مــرغ
را تشــکیل داد ،بــا ایــن حــال از فروردیــن مــاه  ۱۴۰۰مجــدداً
هشــدارها نســبت بــه ادامــه سیاســتهای اقتصــادی غلــط دولــت
دربــاره وضعیــت تولیــد مــرغ در کشــور آغــاز شــد و در حــال
حاضــر نیــز شــاهد دو نرخــی شــدن ایــن کاال و افزایــش قیمــت
آن بــه بیــش از  ۴۰هــزار تومــان هســتیم.
در حالــی کــه نــرخ مصــوب ایــن کاال  ۲۴هــزار و  ۹۰۰تومــان
اســت همچنیــن بــه گفتــه مصــرف کننــدگان عرضــه مــرغ نیــز
نســبت بــه هفتههــای قبــل محدودتــر شــده و مــردم ناچارنــد
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
مــردم بــه میادیــن بــرای خریــد بــه نــرخ مصــوب ،موجــب
شــکلگیری صفهــای طوالنــی در میادیــن شــده و ایــن
نگرانــی وجــود دارد کــه اتفاقــات ســال گذشــته و تشــکیل
صفهــای طوالنــی بــرای خریــد مــرغ مجــدداً تکــرار شــود.

دالیــل نابســامانی در صنعــت دام و طیــور
کشــور چــه بــود؟

بــه نظــر میرســد بررســی و ارزیابــی دقیــق وضعیــت
صنعــت مرغــداری و تولیــد جوجــه یــکروزه و
گوشــت مــرغ و علــل شــکلگیری شــرایط فعلــی،
میتوانــد منجــر بــه ریشــهیابی آســیب و کمــک
بــرای رفــع آن شــود ،آن طــور کــه فعــاالن صنعــت و
کارشناســان حــوزه طیــور میگوینــد در حــال حاضــر
شــرایط تولیــد بــه دلیــل مداخــات قیمتــی و ارزی
دولــت مطلــوب نیســت و عواقــب ســوءمدیریت در
ماههــای گذشــته ،قــرار نیســت بــه ایــن زودی رفــع
شــود .اخیــراً نیــز اعــام شــده کــه کاهــش شــدید
جوجهریــزی در واحدهــای مــرغ مــادر در ســال ۹۹
کــه بــه دنبــال ســوءمدیریت گســترده رخ داد ،موجــب
شــده کشــور امســال بــا کمبــود  ۲۰۰میلیــون قطعــه
جوجــه یــکروزه گوشــتی و  ۳۰۰هــزار تــن مــرغ
مواجــه باشــد.
کار دولــت ســیزدهم در حــوزه کشــاورزی و بویــژه
صنعــت دام و طیــور بســیار دشــوار خواهــد بــود ،بــا
ایــن حــال کارشناســان معتقدنــد کــه دولــت ســیزدهم
بــا عمــل بــه برخــی پیشــنهادات میتوانــد بحــران
فعلــی را راحــت تــر مدیریــت و مرتفــع کنــد
تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــرای واردات
نهادههــای دامــی و نامناســب بــودن شــیوه توزیــع
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و خــام فروشــی ایــن نهادههــا ،قیمــت گــذاری دســتوری یــا
همــان ســرکوب قیمــت محصــوالت پروتئینــی توســط دولــت،
اعمــال ممنوعیتهــای ناگهانــی بــرای صــادرات و مــواردی از
ایــن قبیــل از جملــه دالیــل مؤثــر در ایجــاد چالشهــای فعلــی
صنعــت دام و طیــور کشــور اســت.
بنابرایــن آنچــه مســلم اســت ،کار دولــت ســیزدهم در حــوزه
کشــاورزی و بویــژه صنعــت دام و طیــور بســیار دشــوار خواهــد
بــود ،بــا ایــن حــال کارشناســان معتقدنــد کــه دولــت ســیزدهم
بــا عمــل بــه برخــی پیشــنهادات میتوانــد بحــران فعلــی را
راحــت تــر مدیریــت کنــد.
ناتوانــی وزارت جهــاد کشــاورزی در تدویــن و
اجــرای برنامــه منســجم!

در همیــن زمینــه حســن مهربانــی یگانــه ،اســتاد ژنتیــک و
اصــاح نــژاد گــروه دامپــروری دانشــگاه تهــران بــا بیــان
اینکــه ناتوانــی وزارت جهــاد کشــاورزی در تدویــن و اجــرای
برنامــهای منســجم بــه خصــوص در دولــت دوازدهــم،
مشــکالت عمــدهای در مدیریــت تولیــد ایجــاد کــرد ،گفــت:
مشــکالت بــازار نیــز عمدتــ ًا بــه سیاســتهای وزارت صمــت
و ســتاد تنظیــم بــازار بــر میگــردد ،اگرچــه معاونــت امــور دام
هــم در ایــن زمینــه اقــدام مؤثــری انجــام نــداد.
یازده راهکار پیشنهادی برای دولت سیزدهم

وی بــا اشــاره بــه راهکارهــای پیشــنهادی بــرای حــل ایــن
چالشهــا در دولــت ســیزدهم ،اضافــه کــرد :حــذف ارز
یارانــهای (ترجیحــی ،نیمایــی و …) از تولیــد و تخصیــص
یارانــه مســتقیم پروتئیــن بــه دهکهــای پاییــن جامعــه از
جملــه مهمتریــن اقدامــات در ایــن زمینــه اســت.
مهربانــی یگانــه ،عــدم ســرکوب قیمتــی محصــوالت پروتئینــی
توســط دولــت را از جملــه دیگــر راهکارهــا اعــام و اضافــه
کــرد :دولــت نبایــد در قیمــت گــذاری محصــوالت دخالــت
کنــد و قیمتهــا بایــد بــر اســاس بحــث عرضــه و تقاضــا
تعییــن شــود .چــرا کــه قیمــت گــذاری دســتوری توســط دولــت
عــاوه بــر آنکــه منجــر بــه ظهــور دالالن بــرای بهــره منــدی
از اختــاف «قیمــت دســتوری دولــت» و «قیمــت بــازار»
میشــود بلکــه تولیدکننــده را هــم بــرای افزایــش تولیــد و
ســرمایه گــذار را بــرای ســرمایه گــذاری در هــر صنعتــی بــی
انگیــزه میکنــد و بــه دنبــال آن ایــن بــار از محــل کاهــش
عرضــه و رکــود تولیــد ،گرانیهــای شــدیدتری را بــه ســفره
مــردم تحمیــل میکنــد .و بالعکــس حــذف سیاســت قیمــت
گــذاری دســتوری توســط دولــت ،باعــث افزایــش انگیــزه
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بــرای تولیــد شــده و بــه دنبــال آن قیمتهــا از محــل
افزایــش عرضــه تعدیــل میشــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه تهــران ،تشــویق تولیــد کننــدگان
کوچــک در پیوســتن بــه زنجیرههــای تولیــد و تشــکیل
بنگاههــای بــزرگ تولیــدی را از دیگــر راهکارهــا اعــام
کــرد و گفــت :بــر ایــن اســاس دولــت بایــد حمایــت جــدی
و همــه جانبــه از زنجیرههــای بــزرگ تولیــدی داشــته
باشــد.
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.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه وجــود زیرســاختهای الزم
بــرای تولیــد ،میتــوان بــا تخصیــص تســهیالت و جوایــز
صادراتــی ،صــادرات را گســترش داد و بــه دنبــال آن تولیــد
و عرضــه را بــه صرفــه و بیشــتر کــرد ،کــه ایــن اقــدام
در دولــت یازدهــم شــروع شــد امــا متأســفانه در دولــت
دوازدهــم عقیــم مانــد.
میتــوان بــا تخصیــص تســهیالت و جوایــز صادراتــی،
صــادرات را گســترش داد و بــه دنبــال آن تولیــد و عرضــه
را بــه صرفــه و بیشــتر کــرد
مهربانــی یگانــه خواســتار بازنگــری در آمــار و ارقــام تولیــد
شــد و گفــت :ایــن امــر موجــب اخــذ تصمیــم گیــری هــای
کارشناســانه و دقیقتــر خواهــد شــد ضمــن اینکــه تشــدید
نظارتهــای بهداشــتی بــر تولیــدات صنعــت طیــور از جملــه
مــرغ ،تخــم مــرغ و جوجــه یــک روزه بــه منظــور افزایــش
کیفیــت محصــوالت تولیــدی از جملــه دیگــر راهکارهایــی
اســت کــه بــه دولــت ســیزدهم پیشــنهاد میشــود.
وی بــر بــه رســمیت شــناختن تنهــا یــک یــا دو تشــکل
بــزرگ تاکیــد کــرد و افــزود :ایــن اقــدام موجــب جلوگیــری
از پراکندگــی تشــکلها و ایجــاد تعامــل بیشــتر و بهتــر
بیــن آنــان میشــود.
مهربانــی یگانــه همچنیــن از دخالــت دولــت در تجــارت
نهادههــا و محصــوالت صنعــت طیــور ماننــد ذرت ،ســویا،
جــو و فــروش مــرغ و تخــم مــرغ انتقــاد و تصریــح کــرد:
دولــت بایــد از دخالــت در ایــن حــوزه پرهیــز کنــد و از بــازار
تجــارت ایــن محصــوالت خــارج شــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه تهــران همچنیــن بــر ارزیابــی مســتمر
عملکــرد جوجههــای حاصــل از الیــن آریــن تاکیــد و
تصریــح کــرد :ادامــه جوجهریــزی از نــژاد آریــن بایــد بــا
لحــاظ کــردن میــزان هــدر رفــت منابــع صنعــت صــورت
بگیــرد.
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گفتــاردرمـــانی
ـداران
ـکل دامـ
ـرای حل مشـ
بـ

بــا وجــود آن کــه از ابتــدای تیرمــاه شــاهد بــروز
اعتراضــات دامــداران در سراســر کشــور ،ناشــی
از نبــود علوفــه و مشــکالت در نگهــداری دام
بودیــم کــه بــرای حــل آن مصوبــه افزایــش قیمــت
شــیر خــام ابــاغ شــد ،امــا بــه نظــر میرســد
ایــن مصوبــات فقــط روی کاغــذ اســت و بــه
وعدههــای بیعمــل تبدیــل شــده اســت.
در پــی اعتراضــات دامــداران در دو هفتــه گذشــته
بــه قیمــت شــیر خــام و اعــام بــه صرفــه نبــودن
تولیــد ،وزیــر جهــاد کشــاورزی از تصویــب
قیمــت شــش هــزار و  ۴۰۰تومانــی بــرای آن
خبــر داد کــه حــدود  ۴۷درصــد نســبت بــه قبــل
افزایــش دارد همچنیــن صــادرات شــیر خشــک و
دام زنــده آزاد شــد.
بــر ایــن اســاس شــورای قیمــت گــذاری
محصــوالت اســتراتژیک ،قیمــت هــر کیلوگــرم
شــیرخام را شــش هــزار و  ۴۰۰تومــان
تصویــب کــرد و بــر اســاس مصوبــه ایــن شــورا
صــادرات شیرخشــک ،کــره ،روغــن حیوانــی،
فرآوردههــای لبنــی و دام زنــده آزاد شــد امــا
پــس از گذشــت بیــش از دو هفتــه از ابــاغ ایــن
مصوبــه خبــری از اجرایــی شــدن آن نیســت.
ایــن در حالــی اســت کــه گاوداریهــا بــه ســختی
نهــاده مــورد نیــاز خــود را تأمیــن میکننــد و
نقدینگــی تولیــد کننــدگان نیــز تــا حــدود زیــادی
کاهــش یافتــه اســت و اگــر مصوبــه افزایــش
نــرخ شــیرخام اجرایــی نشــده و مشــکالت تأمیــن
نهادههــای دامــی ادامــهدار باشــد ،منجــر بــه

کشــتار دامهــای مولــد شــده و در آینــده شــاهد از بیــن رفتــن
صنعــت دام خواهیــم بــود.
بــر اســاس آمــار اعــام شــده توســط رئیــس شــورای تأمیــن
دام کشــور ،اکنــون در حــدود پنــج میلیــون رأس گوســفند
نــر در کشــور وجــود دارد کــه بایــد کشــتار شــود ،هزینــه
تولیــد ایــن برههــا بســیار زیــاد اســت بنابرایــن بــه دلیــل
کمتــر بــودن قیمــت گوشــت دام مــاده ،ایــن دام بــه رغــم
مولــد بــودن کشــتار میشــود ایــن موضــوع منجــر بــه
آســیب بــر صنعــت دام مولــد کشــور شــده اســت .بــا اجــرای
ایــن مصوبــه بخشــی از مشــکالت صنعــت دام در شــرایط
کنونــی حــل خواهــد شــد هرچنــد بســیار دیــر ابــاغ شــد
و مراحــل اجرایــی آن نیــز هنــوز در هال ـهای از ابهــام اســت
زیــرا همــواره شــاهد ابــاغ بخشــنامههایی بودهایــم کــه بــه
مرحلــه اجــرا نرســیده اســت.
دولــت عمـ ً
ا هیــچ کــدام از مشــکالت تولیــد کنندگان
را رفــع نکرده اســت

منصــور پوریــان ،رئیــس شــورای تأمیــن دام کشــور در ایــن
رابطــه میگویــد :متأســفانه از ابتــدای ســال جــاری همــواره
مســئوالن بــا گفتــار درمانــی ســعی کردهانــد مــردم و تولیــد
کننــدگان را ســاکت کننــد و عمـ ً
ا مشــکلی از حــوزه تولیــد
برداشــته نشــده اســت.
وی اضافــه میکنــد :ایــن دولــت حتــی بــه ابالغیههــا و
مصوباتــی کــه خــود ابــاغ میکنــد نیــز پایبنــد نیســت؛ بــه
عنــوان نمونــه طــرح خریــد حمایــت بــرای تکمیــل ذخایــر
راهبــردی گوشــت کــه توســط ســتاد تنظیــم بــازار بیــش از
دو مــاه پیــش تصویــب شــد عملــی نشــده اســت.

فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری شماره  89تابستان 1400
رئیــس شــورای تأمیــن دام کشــور میگویــد :در
خریدهــای حمایتــی در واقــع بــا ایــن هــدف کــه کار
انجــام نشــود قیمتگذاریهایــی انجــام میشــود
کــه بــه صرفــه نبــوده و عمـ ً
ا معاملـهای انجــام نشــود.
چنیــن اقداماتــی در واقــع نوعــی مســخره کــردن
تولیــد کننــده و وضعیــت اقتصــاد اســت.
صــادرات ،تنهــا راهــکار رفــع مشــکالت فعلــی
دامــداران اســت

پوریــان اضافــه میکنــد :در بخــش صــادرات دام
نیــز بــا چنیــن معضالتــی مواجــه هســتیم ،تنهــا راه
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
ایــن مصوبــه را عملــی نمیکننــد.
مســئوالن فقــط وعــده میدهنــد و بــه آن
عمــل نمیکننــد

وی ادامــه میدهــد :زمانــی کــه در هــر حــوزهای
رکــود ایجــاد میشــود ،اگــر دولــت بــرای رفــع آن
اقدامــی نکنــد در آینــده تبدیــل بــه تــورم میشــود.
تاکنــون از مســئوالن فعلــی فقــط وعدههایــی
دیدهایــم کــه بــه آن عمــل نکردهانــد ،روی کاغــذ
نوشــتن و عمــل نکــردن هنــر نیســت ،اکنــون بیــش از
دو مــاه اســت کــه دامــداران معترضانــد امــا بــرای
کمــک در بهبــود وضعیــت آنهــا هیــچ اقدامــی
نشــده اســت.

رئیــس شــورای تأمیــن دام کشــور میگویــد :آقایــان
تصمیــم را بــر بیتصمیمــی گذاشــتهاند و در واقــع
در شــرایط کنونــی تصمیمــی نمیگیرنــد ،دولــت
بیــش از پنــج مــاه اســت بیــکار بــوده و جــز وعــده
و وعیــد ،هیــچ اقــدام مهمــی نکــرده اســت ،بــا
ســخنرانی و بخشــنامههایی کــه عملیاتــی نمیشــود
نیــز مشــکالت مــردم حــل نمیشــود اکنــون بیــش
از پنــج میلیــون رأس دام ســبک در کشــور از بــی
آبــی و کــم آبــی در حــال تلــف شــدن اســت کــه
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تنهــا راه حــل آن صــادرات اســت امــا عم ـ ً
ا هیــچ اقدامــی
نشــده اســت و ایــن رونــد عــاوه بــر حــوزه تولیــد ،بــه
حــوزه مصــرف نیــز آســیب وارد میکنــد.
تولیــد کننــدگان در بیــن دولــت دوازدهم و ســیزدهم
بالتکلیــف مانــده اند

پوریــان اضافــه میکنــد :ســالها اســت ایــران وارد کننــده
گوشــت بــوده و صــادرات بــرای مســئوالن کشــور بــی معنــا
بــوده اســت امــا اکنــون بــه دلیــل نبــود بــازار و دســتورات
یــک طرفــه ،دام بیــش از نیــاز کشــور نیــز تولیــد شــده
اســت ،ایــن هفتــه دولــت مســئولیت خــود را بــه دولــت
بعــد تحویــل میدهــد و در ایــن بیــن تولیــد کننــدگان
بالتکلیــف و مشکالتشــان حــل نشــده باقــی میمانــد.
وی تصریــح میکنــد :اگــر بــه دنبــال فراوانــی گوشــت ،شــیر
و ســایر محصــوالت لبنــی هســتیم بایــد اقتصــاد دامــداری
بهبــود یابــد ،اکنــون دامــداران بــه دلیــل تصمیمات مســئوالن
در حــال ضــرر دادن هســتند .در شــرایطی کــه دولــت تــوان
خریــد دام را نــدارد همچنیــن نمیتوانــد نهــاده مــورد نیــاز
دامــداران را تأمیــن کنــد مشــخص نیســت چــرا هنــوز بــرای
صــادرات مانعتراشــی میکنــد .در واقــع برخــی تصمیمــات
غلــط در حــوزه مدیریــت تولیــدات دامــی گرفتــه شــده و
دولتیهــا حتــی حاضــر نیســتند آن را اصــاح کننــد.
دامــداران دیگــر بــه وعدههــای دولــت اعتمــاد
ندارنــد

رئیــس شــورای تأمیــن دام کشــور تاکیــد میکنــد :چهــار
ســال اســت در ایــن دولــت تصمیــم خوبــی گرفتــه نشــده
اســت ،تشــکلها و فعــاالن وظیفــه دادن نظــرات کارشناســی
بــرای حــل مشــکالت 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.
اکنــون شــرایط بــه گونــهای شــده کــه آنقــدر وعــده داده
و بــه آن عمــل نکردهانــد ،دیگــر تولیــد کننــدگان بــه
وعدههــای آنــان اعتمــاد ندارنــد زیــرا در واقــع بــرای حــل
اساســی مشــکل هیــچ اقدامــی انجــام نمیشــود.
در حالــی کــه بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت نهادههــای تولیــد
در صنعــت پــرورش گاو شــیری کشــور بــا هــدف حمایــت
از کاالهــای اساســی کشــاورزی ،بــرای حمایــت از تولیــد
کننــدگان شــیر خــام دســتورالعمل اجرایــی ابــاغ شــده کــه
بــر اســاس آن قیمــت تضمینــی خریــد هــر کیلوگــرم شــیر
خــام بــا  ۳.۲درصــد چربــی تحویــل در مراکــز خریــد بــه
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خریــداران از جملــه کارخانجــات شــیر خشــک و لبنــی،
شــش هــزار و  ۴۰۰تومــان بــوده و شــروع خریــد بــا ایــن
قیمــت نیــز از روز یکشــنبه ( ۱۰مردادمــاه) اعــام شــده
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه مصوبــه افزایــش قیمــت
شــیر خــام در تاریــخ  ۱۷مردادمــاه توســط وزیــر جهــاد
کشــاورزی ابــاغ شــد.
مصوبــه افزایــش قیمــت شــیر خــام از  ۱۰مردادمــاه
عملیاتــی میشــود

در همیــن رابطــه ،حســین ایراندوســت ،معــاون جهــاد
کشــاورزی اســتان اصفهــان میگویــد :روز شــنبه (۹
مردادمــاه) جلســهای بــا رؤســای اتحادیــه و کارخانجــات
شــیر خشــک برگــزار شــد تــا ایــن مصوبــه عملیاتــی شــود،
همزمــان بــا موضــوع خریــد توســط کارخانجــات شــیر
خشــک ،کارخانجــات لبنــی نیــز اعــام کردهانــد از فــردا
شــیر را بــه قیمــت شــش هــزار و  ۴۰۰تومــان میخرنــد و
بــا عملیاتــی شــدن ایــن دو اقــدام عمـ ً
ا دامــداران بــه آنچــه
در پــی آن بودهانــد میرســند .وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن
مصوبــه از روز یکشــنبه ( ۱۰مردادمــاه) عملیاتــی میشــود،
اضافــه میکنــد :تأییــد نمیکنــم کــه دولــت وعــده
میدهــد و بــه آن عمــل نمیکنــد ،اکنــون در حــال گــذر
از دولــت دوازدهــم و ورود بــه دولــت ســیزدهم هســتیم تــا
زمانــی کــه هماهنگــی بیــن دو دولــت انجــام شــود
معــاون جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان میگویــد :در
ایــن موضــوع نیــز اختالفاتــی وجــود دارد کــه تصمیمگیــری
بــرای قیمــت شــیر و محصــوالت لبنــی در شــورای قیمــت
گــذاری یــا در ســتاد تنظیــم بــازار انجــام شــود ،بــا ابالغیــه
اخیــر امیــد اســت فرآینــد خریــد شــیر مــازاد از فــردا شــروع
شــده و منجــر بــه اصــاح قیمــت شــود .در مقابــل نیــز تأثیــر
زیــادی بــر محصــوالت لبنــی و ســبد خانــوار نــدارد.
ایراندوســت اضافــه میکنــد :شــیوهنامه صــادرات دام نیــز
هنــوز ابــاغ نشــده همزمــان نیــز خریــد دام مــازاد عشــایر
در حــال انجــام اســت ،در اســتان اصفهــان نیــز از هفتــه قبــل
خریــد دام از عشــایر آغــاز شــده البتــه ترکیــب دام تغییــر
کــرده و الزم اســت قیمــت خریــد نیــز تغییــر کنــد.
وی تصریــح میکنــد :اخیــرا ً 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 مشــکالت حــل شــود.

پســت مــرغ از
تصمیمــات پشــت
میز نشــینی اســت
پســت مــرغ تصمیــم جدیــد وزیــر صمــت بــرای
کنتــرل بــازار مــرغ اســت ،تصمیمــی کــه بــه
گفتــه کارشناســان منجــر بــه تنظیــم بــازار چنــد
نرخــی مــرغ نمیشــود و نتیجــهای جــز تحمــل
هزین ـه بــر اقتصــاد کشــور نــدارد.
رزم حســینی ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
از همــکاری وزارت صمــت بــا اداره پســت برای
توزیــع مناســب مــرغ در شــبکه توزیــع خبــر داد.
وی در نشســت ســتاد تنظیــم بــازار دربــاره طــرح
رصــد بــازار مــرغ از تولیــد تــا خــرده فروشــی
اظهــار کــرد :ایــن طــرح آزمایشــی از شهرســتان
قــم آغــاز و امــروز در  ۳۱اســتان اجرایــی شــد،
تمــام تولیــد مــرغ توســط شــبکه اداره پســت
توزیــع و توســط شــبکه هوشــمند مدیریــت
میشــود .میــزان تولیــد و توزیــع کاال بــه تمــام
جزئیــات تحــت رصــد و پایــش قــرار میگیــرد.
بــه نظــر میرســد دســت بــه دامــن اداره
پســت شــدن بــه دلیــل آن اســت کــه تمــام
سیاس ـتهای بــه کار گرفتــه شــده بــرای کنتــرل
بــازار مــرغ بینتیجــه مانــده اســت .گــواه
بینتیجــه مانــدن سیاســتهای کــه تــا امــروز
اجرایــی شــده نیــز چنــد نرخــی بــودن مــرغ در
بــازار و گــران فروشــی بــه بهانههــای مختلــف
ماننــد قطعــه بنــدی اســت.
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آیــا «پســت مــرغ» میتوانــد بــه
عنــوان یــک سیاســت جدیــد بــرای
تنظیــم بــازار نتیجــه بخــش باشــد؟
محمدعلــی کمالــی سروســتانی ،مشــاور عالــی هیــات
مدیــره اتحادیــه سراســری مــرغ گوشــتی کشــور،این
تصمیــم را از «تصمیمــات پشــت میــز نشــینی» دانســت
و افــزود :شکســت سیاســتها و تصمیمــات در حــوزه
تولیــد و بــازار مــرغ بــه دلیــل عــدم آگاهــی مســئوالن
سیاســتگزار و تصمیمگیــر از واقعیتهــای حاکــم بــر
ایــن بخــش اســت.
وی معتقــد اســت؛ « پســت مــرغ» بــه عنــوان راهــکار
جدیــد وزیــر صمــت بــرای کنتــرل بــازار مــرغ نیــز
غیــر عملــی اســت و ماننــد سیاســتهای دیگــر ایــن
وزارتخانــه بدونــه نتیجــه خواهــد بــود.
کمالــی سروســتانی تصریح کــرد :تصمیمات غیرکارشناســی
ماننــد پســت مــرغ تحمــل هزینـ ه بــر اقتصاد کشــور اســت که
پــس از مدتــی هــدر رفــت ســرمایه رهــا خواهد شــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه قیمــت خریــد از مرغــداران بــه
قیمــت مصــوب و گــره کار تنظیــم بــازار در پــس از
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کشــتار مــرغ اســت ،اظهــار کــرد :افــرادی بــه نــام کشــتار
کــن مــرغ را از مرغــداران درب مرغــداری تحویــل
میگیرنــد ایــن افــراد کــه هیچــگاه در محاســبات مســئوالن
دیــده نمیشــوند در حالــی کــه اولیــن گــره برهــم خــوردن
تعــادل در بــازار هســتند.
کمالــی سروســتانی ادامــه داد :کشــتارکنها بــدون اینکــه
پاســخگو باشــند مرغــی کــه بــا قیمــت مصــوب از مرغــدار
خریــداری کردهانــد بــا ســود بیزحمــت پــس از کشــتار
در میادیــن عرضــه میبرنــد.
وی گــره بعــدی را در توزیــع مــرغ در میادیــن عنــوان کــرد
کــه در ایــن بخــش نیــز هــر کــس ســودی بــرای خــود در
نظــر میگیــرد تــا مــرغ را بــه خــرده فروشــیها برســاند.
کمالــی سروســتانی گفــت :گــره ســوم در خــرده فروش ـیها
اســت کــه بــه دلیــل ضعــف شــدید دســتگاههای نظارتــی
هــر کــدام بســته بــه انصــاف خــود مــرغ را بــا یــک نــرخ
متفــاوت بــه دســت مصــرف کننــده میدهنــد.
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ـداری در
ـت دامـ
صنعـ
ـز
ـت قرمـ
وضعیـ

ابراهیــم خلیلــی ،دامــدار نمونــه ســال  99بــا اشــاره
بــه فعالیتهــای خــود گفــت :دامــداری مــا ابتــدا
بــه روش ســنتی فعالیــت میکــرد و چنــد دهــه ایــن
روش ادامــه داشــت از ســال  86مــا از روش ســنتی
بــه روش صنعتــی تغییــر مســیر دادیــم و از پــرورش
 200راس گوســفند هــم اکنــون بــه  3هــزار راس
بــا پــاک گــذاری ملــی رســیده اســت و در ســال
نزدیــک بــه  5هــزار راس تولیــد داریــم.
وی ادامــه داد :همچنیــن مــا در بحــث تولیــد و عرضــه
محصــوالت لبنــی فعالیــت داریــم و بــه طــور مثــال
در نمایشــگاه هــای بینالمللــی روســیه و آســتراخان
شــرکت و محصــوالت خــود را عرضــه کردیــم .بــا
اصــاح نــژادی هــم کــه انجــام دادیــم بــر اســاس
علــم روز نــوع نــژاد دام نیــز بســیار خــوب اســت بــه
شــکلی کــه مــا دامــدار نمونــه معرفــی شــدیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا هــم اکنــون دارای
کشــتارگاه ،قصابــی و مراکــز دیگــر مجــاز هســتیم
گفــت :دامــداری مــا ابتــدا در داخــل بافــت محلــی
فیروزکــوه بــود کــه بــه دلیــل اعتراضــات همشــهریان

و بــا پیگیریهایــی کــه انجــام دادیــم و بــه دســتور شــورا
فضایــی را بالــغ بــر چهــار هزار متــر خــارج از محوطه مســکونی
و بــا همــکاری ســازمان منابــع ملــی در اختیــار گرفتیــم.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه اگــر حمایتهــای الزم صــورت
بگیــرد میتــوان دامــداری را کامــا صنعتــی پیــش بــرد
افــزود :بــا گســترش ویــروس کرونــا و مســائل اقتصــادی در
میــزان فــروش گوشــت تاثیــر مســتقیم گذاشــته اســت از ســال
 98قیمــت نهادههــای دامــی افزایــش پیــدا کــرد و همچنیــن
مــا جویــی را کــه کیلیویــی  1800تومــان میخریدیــم امســال
مجبــور شــدیم کیلیویــی  6هــزار تومــان بخریــم .قیمــت بــره
زنــده در ســال  45 ،98هــزار تومــان میفروختیــم امســال
کیلیویــی  50هــزار تومــان میفروشــیم و ایــن مســاله نشــان
میدهــد کــه دامــداران مســئول گــران شــدن گوشــت نیســتند
زیــرا تمــام دامهــای مــا پــاک شــده اســت و اگــر نهــاده
مــا ارزان باشــد و قیمــت آن بــه صرفــه باشــد طبعــا مــا نیــز
گوشــت را ارزان میفروشــیم.
وی ادامــه داد  :امــروز وضعیــت دامــداری در خــط قرمــز قــرار
گرفتــه اســت زیــرا نــه تنهــا نهادههــا افزایــش پیــدا کــرده
بلکــه دســتمزد کارگــران نیــز افزایــش پیــدا کــرده و مــا حتــی
مجبوریــم برههــای مــاده خــود را نیــز بفروشــیم.
وی ادامــه داد :در بحــث دامپزشــکی نیــز بســیاری از داروهــای
مــورد نیــاز دام قیمتشــان از  70هــزار تومــان بــه  240هــزار
تومــان افزایــش پیــدا کــرده همچنیــن مــا بــرای مرتــع نیــز
بایــد ماهانــه اجــاره پرداخــت کنیــم و بــه همیــن دلیــل امــروز
تولیــد گوشــت بــه صرفــه نیســت.
وی ادامــه داد :اگــر بــه مــا جایــگاه خوبــی اختصــاص داده
شــود مــا در بحــث اصــاح نــژاد میتوانیــم بــه خوبــی عمــل
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کنیــم و همچنیــن اگــر نهادههــای دامــی بــه مــا ارزان
تعلــق بگیــرد قطعــا در قیمــت گوشــت تاثیرگــذار خواهــد
بــود.
وی ادامــه داد :متاســفانه حمایــت خوبــی از مــا نمیشــود و
اســتانداری و منابــع طبیعــی اســتان تهــران در زمــان ســاخت
دامــداری از مــا حمایــت کردنــد امــا بــا تغییــر مدیــران بــه مــا
اعــام 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
حــدود  280میلیــون تومــان در ســال  94هزینــه کردیــم و
رییــس منابــع طبیعــی بــه اعــام کــرده کــه ایــن جایــگاه
جــزو منابــع طبیعــی و ملــی اســت و بایــد آن را تخلیــه و
واگــذار کنیــم در حالــی کــه مــا در ســال  94تمــام مجوزهــای
قانونــی را اخــذ کــرده بودیــم .و ایــن جایــگاه فعلــی مــا را
شــورای محــل بــا هماهنگــی اســتانداری و فرمانــداری و
اخــذ مجوزهــای الزم بــه مــا دادنــد و حتــی بــه صــورت
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 .
خواســته امــروز مــا ایــن اســت کــه امــروز مــا مجوزهــای
الزم را گرفتهایــم و همــه کارهــای قانونــی را انجــام
دادهایــم بــه عنــوان یــک تولیدکننــده بــه مــا اجــازه بدهنــد
تــا فعالیتهــای خــود را ادامــه بدهیــم و امســال کــه
ســال تولیــد ،پشــتیبانی و مانعزداییهاســت از تولیــد مــا
جلوگیــری نکننــد.
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شــیوع بیماریهــای دامی

ناشــی از کـمبود

ـت
ـب حیوان اسـ
ـه مناسـ
تغدیـ

رییــس شــبکه دامپزشــکی ابرکــوه بــا اشــاره بــه
کاهــش بارندگــی در ســال آبــی  ۱۳۹۹ -۱۴۰۰و
تــداوم پدیــده خشکســالی گفــت :شــیوع بیماریهــای
دامــی و تضعیــف سیســتم ایمنــی بــدن دا م هــا ناشــی
از کمبــود تغذیــه مناســب اســت.
دکتــر ســعید امیدســاالری روز چهارشــنبه در حاشــیه
پایــان اجــرای طــرح واکسیناســیون بیمــاری هــای
هــاری  ،تــب مالــت و طاعــون نُشــخوارکنندگان
ی هــای دامــی از نظــر
کوچــک افــزود :کنتــرل بیمــار 
اقتصــادی و بهداشــتی اهمیــت زیــادی دارد و حــدود
نیمــی از بیمــاری هــای شــناخته شــده انســانی از
دام بــه انســان منتقــل میشــود .وی بابیــان اینکــه
از اواخــر اردیبهشــت مــاه ســال  ۱۴۰۰حــدود ۱۱۰
هــزار راس دام ســبک شهرســتان علیــه بیماریهــای
مختلــف دامــی ایمــن ســازی شــدند ،اظهارکــرد :ایــن
دامهــا بــا بهــره گیــری از تــوان  ۲گــروه دامپزشــکی ،
یــک گــروه نظارتــی و همچنیــن بخــش خصوصــی در
دامــداری هــای صنعتــی و نیمــه صنعتــی  ۳۴روســتا
ی هــای مختلــف
و همچنیــن دام عشــایر علیــه بیمــار 
دامــی واکســینه شــدند.
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وی ادامــه داد ۶۵ :هــزار راس دام ســبک علیــه بیمــاری طاعــون
نشــخوارکنندگان کوچــک  ۲۵ ،هــزار راس بــره و بزغالــه زیــر
یــک ســال علیــه بروســلوز یــا تــب مالــت و هــزار و  ۵۰۰قــاده
ی هــاری رایــگان واکســینه شــدند.
ســگ علیــه بیمــار 
امیدســاالری ادامــه داد :اجــرای طــرح واکسیناســیون علیــه
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

رییــس شــبکه دامپزشــکی ابرکــوه بیــان کــرد :بیمــاری تــب
مالــت (بروســلوز) بــه دلیــل آثــار اقتصــادی در دامداریهــا و
آثــار طوالنــی مــدت بیمــاری در جمعیــت انســانی ،مهمتریــن
بیمــاری مشــترک بیــن انســان و دام اســت .
ایــن مســوول تــورم مفاصــل  ،تــب ،لــرز و ســردرد را از عالیــم
بیمــاری تــب مالــت در انســان عنــوان کــرد و یــادآور شــد:
درمــان بســیار ســخت و دردنــاک در دام بــه جــز ســقط جنیــن
تقریبــا عالیــم مشــخصه ظاهــری دیگــری نــدارد.
وی اساس ـیترین راه مبــارزه بــا بیمــاری تــب مالــت را آمــوزش
دامــداران در ارتبــاط بــا چگونگــی برخــورد بــا دامهــای ســقط
کــرده ،جنینهــای ســقط شــده ،مراقبتهــای بهداشــتی
موقــع زایمــان و مصــرف نکــردن شــیرخام ،سرشــیر ،خامــه،
بســتنی ســنتی و رعایــت مقــررات بهداشــتی و قرنطینــهای از
جملــه ضدعفونــی جایــگاه و محتــوای ســقط و زایمــان حیــوان
بــه وســیله فرمالیــن و شــعله دادن و همچنیــن جداســازی
دامهــای زایمــان کــرده از گلــه بــه مــدت حداقــل یــک هفتــه و
واکسیناســیون برشــمرد.

شهرســتان ابرکــوه پنــج واحــد داروخانــه دامپزشــکی،
یــک واحــد مرکــز مایهکوبــی مســتقل و یــک واحــد
کلینیــک دامپزشــکی دارد.

ابرکــوه رتبــه ســوم تولیــد محصــول دامــی اســتان یــزد را در
اختیــار دارد و ســاالنه حــدود  ۴۰هــزار تــن فــرآورده هــای دامــی
شــامل پنــج هــزار و  ۵۰۰تــن گوشــت مــرغ  ،یکهــزار و ۶۳۰
تــن گوشــت قرمــز  ۲۴ ،هــزار و  ۷۵۰تــن شــیرخام ۱۶ ،تــن
عســل و پنــج هــزار تــن تخــم مــرغ تولیــد مــی کنــد کــه ۷۰
درصــد آن در بــازار ســایر اســتانها و کشــورهای حــوزه خلیــج
فــارس عرضــه مــی شــود.
تعــداد واحدهــای دامــی اســتان حــدود چهــار میلیــون واحــد
اســت .مرکــز شهرســتان  ۵۵هــزار نفــری ابرکــوه در ۱۴۰
کیلومتــری جنــوب غربــی شــهر یــزد قــرار دارد.

ســونامی افزایش
قیمــت مـــرغ
در راه اســــت
نایــب رئیــس کانــون سراســری مرغــداران گوشــتی بــا
اشــاره بــه افزایــش قیمــت جوجــه یکــروزه گوشــتی
بــه  ۱۱هــزار تومــان ،خواســتار اصــاح ســریع قیمــت
جوجــه و مــرغ شــد.
حبیــب اســداهلل نــژاد ،نایــب رئیــس کانــون سراســری
مرغــداران گوشــتی ایــران بــا اشــاره بــه افزایــش
قیمــت جوجــه یــک روزه گوشــتی بــه حــدود ۱۱
هــزار تومــان گفــت :قیمــت مصــوب جوجــه یــک
روزه  ۴,۲۰۰تومــان اســت در حالــی کــه قیمــت تمــام
شــده تولیــد آن رقمــی بیــن  ۵۰۰۰تــا  ۵,۳۰۰تومــان
اســت و بایــد قیمــت جوجــه یــک روزه گوشــتی هــر
چــه ســریعتر اصــاح و .جلــوی ســودجویی هــای
بعــدی گرفتــه شــود.
وی افــزود :همچنیــن قیمــت تمــام شــده تولیــد هــر
کیلوگــرم مــرغ زنــده نیــز حتــی اگــر جوجــه بــا قیمــت
مصــوب  ۴,۲۰۰تومــان در اختیــار تولیدکننــدگان قــرار
بگیــرد ۱۷,۱۰۰ ،تومــان نیســت و ایــن رقــم نیــز
نیازمنــد اصــاح اســت.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی تاکیــد کــرد :مــاه
هاســت کــه مرغــداران جوجــه را بــه قیمــت مصــوب
نمــی خرنــد و رونــد صعــودی قیمــت آن همچنــان
ادامــه دارد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر
اصــاح نــرخ مصــوب جوجــه یکــروزه و قیمــت مــرغ
گفــت :بایــد دولــت قیمــت تمــام شــده تولیــد جوجــه
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یکــروزه را بعــاوه ســودی معقــول بــرای تولیدکننــده،
محاســبه کنــد و بعــد از آن تاثیــر ایــن رقــم بــر نــرخ
مــرغ زنــده را حســاب کنــد همچنیــن افزایــش نــرخ
مولفــه هــای تولیــد را بعــد از مصوبــه قبلــی نیــز در نظــر
داشــته باشــد و بعــد قیمــت جوجــه یکــروزه و مــرغ را بــا
هــم اعــام کنــد در غیــر ایــن صــورت تولیــد و بــازار
مــرغ آســیب جــدی خواهــد دیــد.
اســداهلل نــژاد بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر در حــوزه
تولیــد جوجــه یکــروزه و مــرغ مشــکلی نداریــم ،گفــت:
توزیــع جوجــه مناســب نیســت و بــه صــورت مهندســی
شــده انجــام مــی شــود و واســطه هــا در ایــن میــان
نقــش بســزایی دارنــد و همیــن امــر در ســایه نبــود
نظــارت عامــل حبــاب در قیمــت جوجــه هســت
وی ادامــه داد :در حــوزه تولیــد مــرغ مشــکلی نداریــم و
مرغــداران نیــز ایــن کاال را بــه نــرخ مصــوب عرضــه مــی
کننــد امــا چــون نظــارت و ســازوکاری بــر عرضــه جوجــه
وجــود نــدارد و تمــام فشــارها روی مرغــداران اســت،
ایــن اتفاقــات در بــازار جوجــه مــی افتــد
ایــن فعــال بخــش خصوصــی تاکیــد کــرد کــه قیمــت
جوجــه یکــروزه گوشــتی هــم اکنــون  ۲.۵برابــر نــرخ
مصــوب اســت و حــدود  ۱۴درصــد نیــز قیمــت تمــام
شــده تولیــد مــرغ زا افزایــش میدهــد.
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
بــازارگاه خیلــی راحــت تــر از عرضــه ذرت و سویاســت،

چــرا کــه نهــاده هــای دامــی وارداتــی
هســتند امــا جوجــه تولیــد داخــل و
میــزان تولیــد و نیــاز آن نیــز کامــ ً
ا
مشــخص اســت ضمــن اینکــه جوجــه
یکــروزه وقتــی تولیــد شــد بالفاصلــه
بایــد وارد واحــد مرغــداری شــود و
امــکان نگهــداری آن وجــود نــدارد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود
بــا اشــاره بــه مباحــث مطــرح شــده
مبنــی بــر آزادســازی نــرخ ارز گفــت:
عــده ای در ایــن میــان بحــث حــذف
ســامانه بــازارگاه را مطــرح مــی کننــد
کــه مــا ایــن جریانــات را شــیطنت
آمیــز مــی دانیــم چــرا کــه نفــس
وجــود ســامانه بــازارگاه اتفــاق خوبــی
اســت و دســت واســطه هــا را کوتــاه
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
صــورت آزادســازی نــرخ ارز اعتقــاد
داریــم کــه توزیــع از طریــق ســامانه
بــازارگاه مــی توانــد بســیار مفیــد و
موثــر و بــا اشــکاالت بســیار کمتــر
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
ایــن مشــکل برطــرف خواهــد شــد.
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کشــتار برههــای مــاده
ادامــه دارد

رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی تهــران از کاهــش تامیــن
گوشــت مــورد نیــاز بــازار در ماههــای آینــده بــه دلیــل تــداوم
ذبــح دامهــای مولــد خبــر داد .علــی اصغــر ملکــی گفــت :نهــاده
دامــی وارداتــی بایــد بــه دســت دامــدار برســد نــه دالل و واســطه
و شــرایط فعلــی نشــان میدهــد کــه حلق ـهای مفقــوده در ایــن
زمینــه وجــود دارد؛ کشــور اکنــون بــه مدیــران پــایکار نیازمنــد
اســت تــا تصمیمــات مناســب در زمــان مناســب اخــذ شــود و
در تنظیــم بــازار و بهبــود مشــکالت معیشــتی مــردم عملکــرد
مناسـبتری 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
آن در بــازار دیــده میشــود .وی بــا بیــان اینکــه خشکســالی
بســیاری از مراتــع را از بیــن بــرده اســت ،گفــت :دامــدار بــرای
چــرای دام ،صحــرا و مرتعــی در اختیــار نــدارد و طبیعــی اســت کــه
در ایــن شــرایط بــه تأمیــن نهادههایــی ماننــد جــو و ذرت وابســته
اســت .در شــش مــاه ابتدایــی هــر ســال بــه دلیــل بارشهــای
فصلــی نیــاز بــه نهــاده وجــود نداشــت؛ امــا امســال از ابتــدای
ســال بــه دلیــل نبــود بــارش دامــداران قــادر بــه ســیر کــردن
دام نبودهانــد .ملکــی افــزود :اکنــون علوفــه از بــازار ســیاه تأمیــن
میشــود و ایــن بــازار نیــز قواعــد خــود را دارد .وقتــی نهــاده از
بــازار ســیاه تأمیــن میشــود هزینــه تمــام شــده نیــز افزایــش
مییابــد .هــر دام روزانــه بــه یــک کیلــو نهــاده نیــاز دارد کــه تــا
بــه اســتاندارد تولیــد برســد؛ امــا وقتــی دامــدار نتواند خــوراک مورد
نیــاز دام را تهیــه کنــد اتفاقــات ناخوشــایند دیگــری بــه وجــود
میآیــد کــه از جملــه آنهــا ذبــح دامهــای مولــد اســت.
وی ادامــه داد :دامهــای مولــد بایــد در نیمــه دوم ســال زاد و ولــد
کننــد؛ امــا امســال بــه دلیــل تأثیــرات خشکســالی و مشــکالت
تأمیــن نهــاده برههــای مــاده کشــتار شــدهاند و ایــن رونــد

همچنــان ادامــه دارد و ایــن شــرایط عواقبــی بــه دنبــال دارد
کــه اگــر بــه آن توجــه نشــود تأمیــن گوشــت مــورد نیــاز
کشــور دســتخوش مشــکالتی خواهــد شــد .رئیــس اتحادیــه
گوشــت گوســفندی تهــران بــا بیــان اینکــه ایــران کشــوری
خشکســالی اســت و مســئوالن بایــد وقتــی مســئولیتی را در
ایــن بخــش میپذیرنــد بــه ایــن ویژگیهــا توجــه داشــته
باشــند و مدیریــت مناســبتری را در ایــن بخــش اعمــال
کننــد ،تصریــح کــرد :تنظیــم بــازار در ایــن بخــش بــه معنــای
آن اســت کــه نهــاده وارداتــی بایــد بــه دســت دامــدار برســد
نــه دالل و واســطه و شــرایط فعلــی نشــان میدهــد کــه
حلقـهای مفقــوده در ایــن زمینــه وجــود دارد .وی افــزود :حلقــه
مفقــوده نیــز آن اســت کــه توزیــع بــه گونــهای اســت کــه
اشــخاص واســطی نهــاده را دریافــت و دپــو میکننــد و در
گزارشهــا نیــز مشــاهده شــد کــه وزارت جهــاد کشــاورزی
اعــام میکــرد کــه نهــادهای در اختیــار نــدارد؛ امــا واســطهها
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 میکنــد .ملکــی تصریــح کــرد :دامــدار نبایــد عــاوه بــر
تولیــد دغدغههــای متعــدد داشــته باشــد؛ امــا اکنــون دامــدار
نمیدانــد در نیمــه دوم ســال قــادر اســت نهــاده مــورد نیــاز
خــود را تأمیــن کنــد یا خیــر .دامــداران اکنــون از گرســنگی دام
خــود گالیهمنــد هســتند و تقاضــای آن را دارنــد کــه افــرادی
کــه مســئولیتها را در ایــن وزارتخانــه در دســت میگیرنــد
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
در جریــان مســتقیم مشــکالت قــرار گیرنــد و تصمیمهــای
بهتــر در زمــان مناســب گرفتــه شــود تــا هــم در تنظیــم بــازار
و هــم در بهبــود وضعیــت معیشــت بــرای مــردم عملکــرد
مناســبتری بــه دســت آیــد .رئیــس اتحادیــه گوشــت
گوســفندی تهــران گفــت :تشــکلها و دامــداران ،اتحادیــه
تشــکلهای دامــداری ،روســتایی و عشــایری نقــش مهمــی
در بهبــود شــرایط تولیدکننــدگان و توزیــع کننــدگان دارنــد
کــه بایــد از ظرفیــت مشــورتی و اطالعــات آنهــا اســتفاده
شــود .تولیــد دام ســبک در کشــور صنعتــی نیســت و هنــوز بــه
صــورت ســنتی اداره میشــود .وی بــا بیــان اینکــه گوشــت
مــورد نیــاز شــهرهایی ماننــد تهــران از غــرب کشــور تأمیــن
میشــود ،تصریــح کــرد :دامهــای غــرب کشــور از نظــر
کالــری و پروتئیــن مرغــوب اســت و دامهــای شــرق کشــور
بیشــتر صنعتــی اســت .ظرفیــت بســیار مناســبی نیــز در غــرب
کشــور بــرای پــرورش دام وجــود دارد کــه بایــد بــه آن توجــه
داشــت ،امــا تولیدکننــدگان از فقــر مراتــع و کمبــود نهــاده
گالیههــای جــدی دارنــد.
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برنامههـــای غلـــط وزارت
جهــاد کشــاورزی بــازار
ـخت
ـه هم ریــ
تخممرغ را بــ

رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخمگــذار اســتان تهــران بــا
بیــان اینکــه برنامههــای اشــتباه وزارت جهــاد کشــاورزی ،بــازار
تخممــرغ 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 ماههــای گذشــته افزایــش
یافتــه و در ایــن میــان برخــی اعــام میکردنــد کــه جوجــه در
بــازار نیســت و تولیــد ایــن محصــول در چندمــاه آینــده بــا خطــر
جــدی مواجــه خواهــد شــد ،ایــن در حالــی اســت کــه ایــران
بیــش از یکمیلیــون تــن تخممــرغ تولیــد میکنــد و در برخــی
مقاطــع ،صــادرات هــم داشــت .در ایــن زمینــه بــا ناصــر نبیپــور
رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار اســتان تهــران
گفتوگویــی انجــام دادیــم .وی گفــت :برنامههــای غلــط وزارت
جهــاد کشــاورزی مشــکالتی را بــرای تولیدکننــدگان ایجــاد کــرده
اســت ،مثــا در آذر  99هــر کیلــو تخممــرغ را بــرای فــروش
درب مرغــداری  14هــزار تومــان تصویــب کردنــد .علیرغــم
اینکــه ایــن قیمــت مــورد قبــول تولیدکننــدگان نبــود ،امــا آنهــا
مــازاد تولیدکننــدگان را از بــازار جم ـعآوری نکردنــد و در نهایــت
قیمــت تخممــرغ در اســفند مــاه بــه کیلویــی  9هــزار تومــان
رســید .نتیجــه ایــن شــد کــه مرغــداران مرغهــا را بــه کشــتارگاه
فرســتادند تــا از شــر ضــرر و زیانــی کــه هــر روز اضافــه میشــد،
نجــات پیــدا کننــد .رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم
گــذار اســتان تهــران افــزود :در همــان زمــان کــه قیمــت بــه
کیلویــی  9هــزار تومــان رســیده بــود ،تولیدکننــدهای کــه روزانــه
یکتــن تولیــد داشــت 5 ،میلیــون تومــان ضــرر میکــرد .بــه
گفتــه ایــن مســئول ،ســالنهای پــرورش تخممــرغ خالــی شــد،
بــه طــوری کــه اخیــراً اتحادیههــای اســتان خراســان اعــام
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کردنــد کــه  60درصــد مرغداریهــا خالــی اســت .نبیپــور بــه
برنامــه اشــتباه دوم وزارت جهــاد کشــاورزی هــم اشــاره کــرد و
گفــت :در حالــی کــه مرغداریهــای تخمگــذار کشــور ماهانــه
 4تــا  4.5میلیــون جوجــه نیــاز دارنــد ،امــا بــه دلیــل عــدم
برنامهریــزی بــرای واردات بــه موقــع و یــا تولیــد داخــل مــرغ
اجــداد ،تعــداد جوجههــا بــه  3میلیــون رســیده بــود و مرغــداران
ک تــا یــکو نیــم میلیــون قطعــه جوجهریــزی
در هــر مــاه یــ 
کمتــری داشــتند ،یعنــی مرغــداران از دیمــاه گذشــته تــا تیــر کــه
هشــت مــاه اســت ،ماهانــه یــک میلیــون قطعــه جوجهریــزی
کمتــری داشــتند کــه اثــرات آن اکنــون ظاهــر شــده و بــا کاهــش
عرضــه ،قیمتهــا تــا حــدودی باالتــر رفتــه اســت ،امــا بایــد ایــن
واقعیــت را قبــول کــرد کــه قیمــت تخممــرغ نســبت بــه همــه
کاالهــای دیگــر ارزانتــر اســت .نبیپــور بــا اشــاره بــه اینکــه
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه توصیههــای تشــکلهای تولیــد
اهمیــت نــداد ،گفــت :همــان زمانــی کــه قیمــت تخممــرغ بــه
شــدت کاهــش یافتــه بــود ،بــه وزیــر جهــاد کشــاورزی پیشــنهاد
دادم کــه خــود تولیدکننــدگان  12میلیــون تــن مــرغ تخممــرغ
بــازار را جمـعآوری کننــد تــا قیمــت در بــازار متعــادل شــود ،وگرنه
اثــرات ایــن کاهــش قیمــت در ماههــای آینــده ظاهــر خواهــد
شــد ،امــا ایشــان توجهــی نکردنــد.
بازار تخممرغ متعادل میشود

نبیپــور در پاســخ بــه اینکــه وضعیــت آینــده تخممــرغ در کشــور
چگونــه خواهــد شــد ،گفــت :خوشــبختانه اخیــراً بخشهــای
خصوصــی واردات گســترده مــرغ اجــداد از کشــورهای آلمــان،
هلنــد و آمریــکا انجــام دادنــد و اینهــا بــه زودی بــه ســالنهای
پــرورش مــرغ میآینــد و تولیــد تخممــرغ در بــازار افزایــش
خواهــد یافــت .پیشبینــی مــا ایــن اســت کــه از دیمــاه
تولیــد فــراوان تخممــرغ را شــاهد خواهیــم بــود .وی ادامــه داد:
متأســفانه در ســایه عــدم نظــارت دولــت ،اشــکالی هــم در ایــن
واردات وجــود دارد کــه فاصلــهای بیــن محمولههــای وارداتــی
مــرغ اجــداد نبــوده ،در حالــی بایــد حداقــل دو دوره بیــن آنهــا
فاصلــه میافتــاد و نتیجــ ه ایــن خواهــد شــد کــه بــه یکبــاره
شــاهد عرضــه فــراوان در بــازار خواهیــم شــد و ایــن نگرانــی
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 تشــکلهای تولیــد در انتخــاب
وزیــر کشــاورزی نقــش دارنــد و نظــرات آنهــا را میگیرنــد و
اگــر جنــاب آقــای رئیســی میخواهــد وزیــر جهــاد کشــاورزی
را خــودش انتخــاب کنــد ،حداقــل در انتخــاب معاونــان آنهــا
معاونانشــان بــه نظــرات تشــکلهای تولیــدی اهمیــت بدهــد،
چــرا کــه بســیاری از معاونــان فعلــی وزارتخانــه ،الفبــای تولیــد را
نمیداننــد و مطمئنــم کــه بســیاری از آنــان تخممــرغ را تنهــا در
یخچــال خانهشــان دیدهانــد.
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تکنیـک جـدیـد

محققیــن اســترالیایی بــرای فــراوری شــیر خــام بــه
تکنیــک جدیــدی دســت یافتــه انــد کــه ادعــا مــی
شــود ضمــن آن کــه تمامــی مزایــای شــیر پاســتوریزه
را دارد مــواد مغــذی بیشــتری را حفــظ مــی کنــد و
عطــر و طعــم بهتــری نیــز دارد.
در فنــاوری  Haelenاز تکنیــک فشــار بــه جــای
گرمــا بــرای کشــتن عوامــل بیماریــزا و میکــروب هــا
و مانــدگاری شــیر اســتفاده مــی شــود .کارشناســان
اعتقــاد دارنــد در ایــن فنــاوری ویتامیــن ،پروتئیــن و
آنزیــم هایــی کــه در پروســۀ پاســتوریزه کــردن شــیر
آســیب مــی بیننــد حفــظ مــی شــوند .آنهــا ادعــا دارنــد
در ایــن پروســه:
•ســطح باالتــری از ویتامیــن هــای  B2و  B12کــه
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؛

فــراوری شـــیر

همچنیــن ایــن روش جدیــد ،بــا تکنیــک  UHTیــا
«فــراوری بــا گرمــای فــوق العــاده» (Ultra Heat
 )Treatmentکــه هماننــد پاســتوریزه کــردن
مبتنــی بــر گرمــا اســت و نــه فشــار ،تفــاوت دارد.
در پاســتوریزه کــردن ،شــیر بــه مــدت  15ثانیــه در
دمــای  71.7درجــۀ ســانتیگراد ( 161درجــۀ فارنهایــت)
قــرار مــی گیــرد؛ در حالیکــه در فراینــد  UHTشــیر
بــه مــدت  2ثانیــه در دمــای  140درجــۀ ســانتیگراد
( 284درجــۀ فارنهایــت) قــرار مــی گیــرد.
در روش  Haelenشــیر در طــول پروســه ســرد مــی
مانــد .شــیری کــه بــه شــیوۀ  Haelenفــراوری مــی
شــود تــا  60روز قابــل نگهــداری در یخچــال اســت
کــه در مقایســه ،شــیر پاســتوریزه را شــاید تــا  14روز
در یخچــال بتوانیــم نگــه داریــم .ایــن قابلیــت امــکان
جابجایــی شــیر تــا مســافت هــای طوالنــی در ســر تــا
ســر جهــان و بــه نقاطــی کــه امــکان دسترســی بــه
شــیر تــازه را ندارنــد ،فراهــم مــی آورد.
کارشناســان اذعــان دارنــد کــه بــا ایــن روش نویــن،
باکتــری باســیلوس ســرئوس کــه موجــب تهــوع و
اســهال در انســان مــی گــردد از بیــن مــی رود.
عــاوه بــر فــراوری شــیر مایــع ،تکنولــوژی
 Haelenپتانســیل الزم بــرای اســتفاده در ســایر
فــراورده هــای لبنــی – بــه ویــژه آن گــروه از فــراورده
هــا کــه شــیر پاســتوریزه نشــده در آن اســتفاده مــی
شــود مثــل پنیــر – را نیــز دارد.
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کمپانــی تجــاری تولیــد شــیر فــراوری شــدۀ Naturo
قــرار گیــرد .ایــن فــراورده در ابتــدا بــا محصــول شــیر
مایــع تحــت برنــد «»Wholey Milk Company
فــروش خــود را در کوئینزلنــد اســترالیا آغــاز و در ســال
 2022میــادی فعالیــت خــود را بــه صــورت جهانــی
توســعه خواهــد داد.

 ۳دلیــل گرانــی قیمت
جهانــی خــوراک دام
قیمــت خــوراک دام و طیــور در پــی افزایشهــای اخیــر
خــود امــروز نیــز رونــد افزایشــی خــود را ادامــه داد تــا
همچنــان یکــه تــاز گرانیهــا باشــد.
قیمــت خــوراک دام و طیــور در پــی افزایشهــای اخیــر
خــود امــروز نیــز رونــد افزایشــی خــود ادامــه داد تــا
همچنــان یکــه تــاز گرانیهــا در بازارهــای جهانــی باشــد.
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خــوراک دام و طیــور کــه عمدتــا از ذرت ،کنجالــه،
ســویا و جــو تشــکیل میشــوند و بــه جهــت تاثیــری
کــه در تولیــد محصــوالت پروتئینــی ماننــد گوشــت،
مــرغ ،تخــم مــرغ و محصــوالت لبنــی دارد جــزو
کاالهــای اساســی بــه حســاب میآیــد و رونــد
افزایــش خــود را از دو ســال گذشــته ادامــه میدهــد،
امــا در چنــد مــاه اخیــر رونــد کامــا جهشــی داشــته
اســت.
امــروز نیــز در ادامــه ایــن افزایــش هــا هــر بوشــل
(ظــرف اندازهگیــری) ذرت بــا  3دالر افزایــش نســبت
بــه روز گذشــته بــه قیمــت  553.75دالر بــه فــروش
رفــت.
قیمــت یــوالف  10.75دالر در هــر بوشــل رشــد کــرد
و قیمــت  521.75دالر را ثبــت کــرد.
ســه دلیــل عمــده بــرای افزایــش قیمــت خــوراک دام
در بازارهــای جهانــی وجــود دارد
نخســت اینکــه خشکســالی تولیــد امســال را کاهــش
داده و بــه ایــن دلیــل قیمــت صــادرات را بیشــتر
کــرده اســت.
دوم بیمــاری کرونــا مبــادالت کاال و مــواد غذایــی را
محدودتــر کــرده اســت و ســوم اینکــه کشــورها بــا
توجــه بــه شــرایطی کــه وجــود دارد ،تامیــن داخــل را
در اولویــت قــرار داده انــد.
ایــران  70درصــد خــوراک دام و طیــور مــورد نیــاز
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.
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تخــم مــرغ گــران
نیســت ،قیمتهــا
واقعــی شــده اســت

مدیرعامــل اتحادیــه مرغدارانــی تخمگــذار میهــن بــا رد
گرانــی قیمــت تخــم مــرغ در بــازار معتقــد اســت؛ قیمــت
تخــم مــرغ پــس از حــدود یکســال واقعــی شــده اســت.
حمیدرضــا کاشــانی بــا بیــان اینکــه از آذر مــاه ســال گذشــته
تاکنــون قیمــت مصــوب تخــم مــرغ تغییــر نداشــته اســت،
اظهــار کــرد :طــی ایــن مــدت قیمــت نهادهــای دامــی
افزایــش  ۳تــا  ۴برابــرای داشــته اســت و تولیــد تخــم مــرغ
بــرای مرغــداران بــا زیــان بــوده اســت.
وی ادامــه داد :از انتهــای ســال گذشــته قــرار بــر ایــن بــود
قیمــت مصــوب تخــم مــرغ مطابــق بــا افزایــش هزینههــای
تمــام شــده اصــاح شــود ،امــا هــر بــار یــک بهانــه ماننــد
بــازار نــوروز ،کرونــا و انتخابــات بــه تاخیــر افتــاد.
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
از اســتانها ابــاغ کــرده اســت کــه بــه مرغــداران بــرای
فــروش تخــم مــرغ بــا قیمــت اصــاح شــده ،فشــار نیاورنــد.
وی تصریــح کــرد :علــت ایــن ابــاغ آن اســت کــه ادامــه
زیــان مرغــداران و فشــار بــر آنهــا بــرای فــروش تخــم مــرغ
بــا نــرخ مصــوب ،منتــج بــه حــذف اجبــاری گلههــا 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
تخــم مــرغ حــدود  ۱۴هــزار تومــان اســت و قیمــت
اصــاح شــده  ۱۷هــزار و  ۵۰۰تومــان اســت.
بــه گفتــه کاشــانی؛ در حــال حاضــر مرغــداران هــر
کیلوگــرم تخــم مــرغ درب مرغــداری را بــه طــور
متوســط  ۱۷هــزار تومــان بــه فــروش مــی رســانند.
وی پیــش بینــی کــرد :قیمــت مصــوب جدیــد بــا توجــه
بــه افزایــش هــر روزه هزینــه تمــام شــده تولیــد بیــش
از قیمــت اصــاح شــده یعنــی بیــش از  ۱۷هــزار و ۵۰۰
تومــان خواهــد بــود.
کاشــانی از جملــه مشــکالت مرغــداران کــه موجــب
افزایــش قیمــت تولیــد تخــم مــرغ شــده اســت را
تاخیــر در تحویــل نهادههــای دامــی بــه آن هــا عنــوان
کــرد.
وی گفــت :تامیــن ارز بــرای تامیــن نهادههــای دامــی
بــا کنــدی انجــام میشــود کــه منجــر بــه تاخیــر در
تامیــنو تحویــل آنهــا بــه مرغــداران میشــود.
کاشــانی بــا تاکیــد بــر اینکــه از ابتــدای ســال بیــش از
 ۲۰نامــه بــه مســئوالن دربــاره مشــکالت مرغــداران
در حــوزه نهادههــای دامــی ارســال کــرده ایــم،
افــزود :عــاوه بــر کنــدی در تامیــن ارز ،حمــل و نقــل
نهادههــا نیــز بــا بینظمــی انجــام میشــود کــه خــود
بــر بــازار نهادههــای دامــی اثرگــذار بــوده اســت.
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نتایــج معنــا دار
انتخابــات هیــات
مدیــره شــرکت
تعاونــی صنایــع
ـران
ـادر ایـ
ـرغ مـ
مـ
ســاعت  10تاریــخ  1400 / 05 / 11هتــل
المپیــک شــاهد انتخابــات هیــات مدیــره صنایــع
مــرغ مــادر ایــران بــود کــه نتایــج ایــن انتخابــات
را مــی تــوان بــه شــکل هــای مختلفــی تفســیر و
معنــا کــرد
نتایــج حاصــل از ایــن مجمــع کــه در روز 11
 ( 1400 / 05 /دوشــنبه ) برگــزار گردیــد بــه
شــکلی بــود کــه هیــات مدیــره اصلــی انجمــن
جوجــه یکــروزه کــه بــا یــک ترکیــب بــه ظاهــر
برنــده وارد گــود انتخابــات گردیــده بــود حتــی
یــک برنــده هــم نداشــت و بــه عبارتــی اعضــاء
صنایــع مــرغ مــادر اجــازه ندادنــد پــای هیــچ
یــک از اعضــاء هیــات مدیــره انجمــن جوجــه
یکــروزه بــه تعاونــی مــرغ مــادر ایــران بــاز
شــود.
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نتایــج انتخابــات هیــات مدیــره انجمــن
صنایــع مــرغ مــادر:

اعضای اصلی :
آقایان افشــین تهرانی  ۱۱۱رای
داود رنگی  ۱۰۴رای
امیرمیران آملی  ۱۰۳رای
سید مهدی پورسمر  ۹۹رای
حسن گلچین  ۸۰رای
اعضای علی البدل :
محمد سبحانی  ۵۰رای
صفدر پیرمرادی  ۴۷رای
بازرس :
حمیدرضا شرفی  135رای
ســایر کاندیداهایی که موفق به کسب
رای الزم بــرای ورود به هیات مدیره
صنایع مرغ مادر نشدند:
محمدرضا صدیق پور  ۴۳رای
کریم فکوری  ۴۲رای
محمدرضا ســرهنگ پور  ۲۵رای
در ایــن مجمــع بــه مــوارد دیگــری همچــون
ارائــه گــزارش کتبــی هیــات مدیــره ،بــازرس
قانونــی و حســابرس شــرکت در خصــوص
عملکــرد ســال مالــی منتهــی بــه / 12 / 30
 1399و طــرح و تصویــب ترازنامــه و صــورت
حســاب ســود و زیــان و طــرح و تصویــب
افزایــش ســرمایه و همچنیــن طــرح و تصویــب
تغییــرات ســرمایه ناشــی از نقــل و انتقــال ســهام
بیــن اعضــا و  ...پرداختــه شــد.
یــادآور مــی شــود کــه شــرکت تعاونــی
صنایــع مــرغ مــادر طــی اعالمیــه ای از اعضــا
درخواســت نمــوده بــود کــه تــا کاندیداتــوری
خــود را  20روز قبــل از برگــزاری مجمــع
عمومــی اعــام نماینــد.

44

فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری شماره  89تابستان 1400

مرغها در واحدهای مرغداری

گرسـنهمانــدهاند

نائــب رئیــس کانــون سراســری مرغــداران گوشــتی
کشــور بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل عــدم توزیــع
نهادهــای دامــی دولتــی مرغهــا در واحدهــای
مرغــداری گرســنه ماندهانــد ،گفــت :حــدود  ۳مــاه
اســت کــه هیــچ نهــاده دامــی در اختیــار مرغــداران
قــرار نگرفتــه اســت.

کــرد :مرغــداران امــکان ورود بــه ســامانه و ثبــت درخواســت
دریافــت نهادههــای دامــی دولتــی را دارنــد ،امــا محمولــهای
در ســامانه بــرای تحویــل بــه آنهــا بارگــذاری نمیشــود.
بــه گفتــه وی؛ جالــب آن اســت کــه در ایــن چنــد مــاه
نهادههــای دامــی در بــازار آزاد بــا قیمتهــای چنــد برابــری
بــه وفــور یافــت میشــود.
وی تصریــح کــرد :آن دســته مرغدارانــی کــه تــوان مالــی دارنــد
نهادههــا را از بــازار آزاد تهیــه میکننــد و آنهــای کــه تــوان
مالــی نــدارد مــرغ هایشــان در واحدهــای مرغــداری گرســنه
ماندهانــد.

خبرهــا حاکــی از آن اســت کــه در چنــد ماهــه اخیــر
دولــت نهادههــای دامــی در اختیــار مرغــدارن قــرار
نــداده اســت ،مرغدارانــی کــه تــوان مالــی دارنــد از
بــازار آزاد نهادههــا را میخرنــد و آنهــای کــه
نقدینگــی نــدارد مرغهایشــان گرســنه ماندهانــد.
عــدم تحویــل نهادههــای 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
میکننــد.
حبیــب اســداهلل نــژاد ،نائــب رئیــس کانــون سراســری
مرغــداران گوشــتی کشــور ،در ایــن بــاره گفــت :از
حــدود  ۳مــاه پیــش هیــچ نهــاده دولتــی در اختیــار
مرغــداران قــرار نگرفتــه اســت.
وی یــادآور شــد :ایــن مــدت معــادل  ۲دوره پــرورش
مــرغ گوشــتی در واحدهــای مرغــداری اســت.
اســداهلل نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه ســامانه بــازارگاه
بــرای ثبــت درخواســت مرغــداران بــاز اســت ،اظهــار

اســداهلل نــژاد در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چگونــه نهــاده
دامــی کــه تمامــا یارانــه اســت در بــازرگاه نیســت امــا در
بــازار آزاد بــه وفــور یافــت میشــود ،گفــت :در ایــن موضــوع
دو احتمــال را میتــوان در نظــر گرفــت؛ یکــی انحــراف
نهادههــای دامــی قبــل از عرضــه در ســامانه بــازارگاه و
دیگــری اقــدام برخــی از مرغــداران بــه فــروش نهادههــای
دریافتــی در بــازار آزاد اســت.
وی تصریــح کــرد :مرغدارانــی هســتند کــه نهــاد هــای دامــی
دولتــی بــا تاخیــر و بعــد از پایــان دوره پــرورش بــه دستشــان
رســیده اســت و آن هــا اقــدام بــه فــروش نهــاده در بــازار
کرد هانــد.
اســداهلل نــژاد معتقــد اســت؛ بــا توجــه بــه آنکــه ایــن مرغــداران
خــود مجبــور بــه تامیــن نهــاده از بــازار آزاد شــدهاند و هزینــه
تمــام شــده آنهــا بــاال بــوده ،فــروش ســهیمه نهادههــای
دامــی دولتــی در بــازار آزاد را حــق خــود میداننــد.
نائــب رئیــس کانــون سراســری مرغــداران گوشــتی افــزود:
برخــی دیگــر از مرغــداران نیــز اقــدام بــه کشــتار گلــه در ســن
پاییــن میکننــد کــه ایــن امــر موجــب باقــی مانــده مقــداری
از نهادههــای دامــی دولتــی در انبارشــان میشــود کــه اقــدام
بــه عرضــه آن در بــازار آزاد میکننــد.
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پیشبینــی پاییــز ســخت

برای دامــداران

رئیــس شــورای تامیــن دام کشــور از کاهــش ۷۵
درصــدی تقاضــای دام زنــده بــرای نــذورات مــاه
محــرم ســالجاری خبــر داد و گفــت :هیئتهــای
مذهبــی بــه خریــد گوشــت یخــی بــه جــای دام
زنــده بــه دلیــل ارزانتــر بــودن روی آوردهانــد.

منصــور پوریــان بــا بیــان اینکــه رکــود در بــازار
محــرم امســال بیســابقه اســت ،اظهــار کــرد:
هــر ســال  20تــا  15روز قبــل از مــاه محــرم
سفارشــات را بــرای خریــد دامهــای زنــده را
دریافــت میکردیــم ،امــا امســال سفارشــات از
یــک یــا دور روز پیــش بــا کاهــش چشــمگیر
آغــاز شــده اســت.
وی ادامــه داد :بــه طــور معمــول در محــرم
هــر ســاله از ابتــدای مــاه تــا اربعیــن بیــش از
 2میلیــون راس دام زنــده ســبک و  150هــزار
راس دام زنــده ســنگین بــرای نــذورات خریــداری
میشــد ،امــا بــا توجــه بــه شــرایط بــازار پیــش
بینــی مــا ایــن اســت کــه امســال بــا کاهــش
بیــش از  75درصــدی ،تقاضــا بــرای دامهــا زنــده
بــه بیــش از  500هــزار راس نرســد.
پوریــان بــا تاکیــد بــر اینکــه بخشــی از تقاضــا
دامهــای زنــده در مــاه محــرم هــر ســاله مربــوط
بــه کشــور عــراق بــود ،افــزود :بــا توجــه
بــه شــدت گرفتــن شــیوع کرونــا در کشــور و
ممنوعیــت صــادرات ،تقاضــای عــراق نیــز از
دســت رفتــه اســت.

پوریــان تصریــح کــرد :عــاوه بــر کرونــا شــرایط بــد اقتصــادی
نیــز بــر کاهــش تقاضــا موثــر بــوده اســت و هیئتهــا و
گروههــای مذهبــی نیــز ماننــد گذشــته تــوان خریــد تعــداد
زیــاد دام بــرای نــذورات را ندارنــد.
رئیــس شــورای تامیــن دام کشــور همچنیــن از روی آوردن
هیئتهــای مذهبــی بــه خریــد گوشــت منجمــد بــه دلیــل
ارزانیتــر بــودن بــه جــای دام زنــده خبــر داد.
پوریــان معتقــد اســت؛ بــر خــاف ســالهای گذشــته محــرم
ســالجاری قیمــت در بــازار دام زنــده بــدون افزایــش خواهــد
بــود.
بــه گفتــه وی؛ بــر اســاس آخریــن آمــار تــا  6میلیــون راس دام
ســبک و  300هــزار راس دام ســنگین مــازاد در دامداریهــا
کشــور انباشــت شــده اســت.
پوریــان خشکســالی مراتــع ،گرانــی نهادههــای دامــی و
کاهــش تقاضــا را عواملــی برشــمرد کــه آینــده صنعــت
دامپــروری کشــور را بــا تهدیــد جــدی مواجــه کــرده اســت.
رئیــس شــورای تامیــن دام کشــور گفــت :قــرار برایــن بــود
«طــرح خریــد حمایتــی» بــا هــدف حمایــت از دامــداران
بــرای ســود آوری اجــرا شــود تــا عــاوه بــر نجــات صنعــت
دامپــروری ذخایــر مــورد نیــاز کشــور نیــز تامیــن شــود ،امــا تــا
امــروز ایــن طــرح اجرایــی نشــده اســت.
پوریــان بــا توجــه بــه انباشــت دامهــای بهــار و تابســتان در
دامداریهــا ،پاییــز ســختی را بــرای دامــداران پیشبینــی
کــرد.
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«پشــت بارنامــه» چالش
ـاده
ـن نهـ
ـد تأمیـ
جدیـ
تأمیــن نهادههــای دامــی کابــوس چندیــن ماهــه
دامــداران در اســتان اصفهــان اســت ،چالشــی کــه ایــن
بــار بــا افزایــش هزینههــای حملونقــل رخنمایــی کــرده
و نمــک جدیــدی بــر زخــم دامــداران پاشــیده اســت.
دامهــای گرســنه در اصفهــان مدتهاســت کــه
معطــل تأمیــن غذایشــان هســتند و هــر بــار بــرای
ادامــه گرسنگیشــان بهانــهای جدیــد جــور میشــود،
دامهایــی کــه سالهاســت اصفهــان را در تأمیــن شــیر
و لبنیــات کشــور ســرآمد کردهانــد و امــروز بــه دلیــل
بیتدبیــری مســئوالن بــرای تأمیــن آذوقههایشــان زیــر
تیــغ میرونــد و بهجــای تولیــد ،خــوراک شــهروندان
میشــوند.
مالــک یکــی از دامــداران صنعتــی اصفهــان بــا دلــی
پــردرد بــه دامهــای گرســنه و چشــمانتظارش نــگاه
میکنــد و بــه خبرنــگار مهــر میگویــد :نمیدانــم
بــا ایــن موجوداتــی کــه زنــده هســتند چــه کنــم؟
مدتهاســت کــه درگیــر تأمیــن نهــاده هســتم امــا راه
بهجایــی نبــردهام ،یــک روز آب نیســت ،یــک روز نهــاده،
یــک روز نهــاده اســت و پــول نیســت ،یــک روز پــول
هســت و خودرویــی نیســت کــه نهــاده را بــه مقصــد
برســاند.
حســینی کــه از مســئوالن بــه دلیــل بیتوجهــی بــه
حســینی کــه از مســئوالن بــه دلیــل بیتوجهــی بــه
خواســته دامــداران شــکایت دارد ،میافزایــد :مــا بــه هــر
روشــی کــه توانســتیم اعتــراض خــود را اعــام کردیــم

امــا مســئوالن بســیار خونســرد رفتــار میکننــد و بــرای حــل
مشــکل مــا عزمــی جــدی ندارنــد.
افزایــش هزینههــای حمــل نهــاده چالــش جــدی
دامــداران اصفهــان

دراینارتبــاط رئیــس اتحادیــه دامــداران اســتان اصفهــان
افزایــش قیمــت و کمبــود نهادههــا و همچنیــن چالشهــای
حــوزه حملونقــل کاالهــا از گمــرکات بــه اصفهــان را
مهمتریــن دغدغــه دامــداران اســتان اصفهــان دانســته و
بــه خبرنــگار مهــر میگویــد :درزمینــه افزایــش قیمــت بایــد
توجــه داشــت کــه بــا افزایــش روزافــزون قیمــت نهــاده مواجــه
بودهایــم و از ســویی کمبــود علوفــه و عــدم ارســال بهموقــع
نهادههــا نیــز بــرای دامــداران آزاردهنــده اســت.
امیــر زرگــران بــا اشــاره بــه اینکــه «پشــت بارنامههــا» نیــز
چالــش جــدی دامــداران اصفهــان بــرای تأمیــن نهادههایشــان
اســت ،میافزایــد :راننــدگان بــا نــرخ مصــوب حاضــر بــه
حمــل نهادههــا از بنــادر بــه ســمت اصفهــان نیســتند و بــه
بهانــه کمبــود خــودرو خواســتار توافــق زوری بــرای دریافــت
هزینــه حمــل مــازاد بــر قیمــت مصــوب هســتند.
او اضافــه میکنــد :از ســوی دیگــر بایــد توجــه داشــت
کــه برخــی از دامــداران نیــز هزینههــای مــازاد بــر قیمــت
مصــوب حمــل بــار را پرداخــت میکننــد امــا بازهــم نهادههــا
بــه دستشــان نمیرســد و ایــن امــر ناشــی از عــدم انجــام
تعهــدات شــرکتهای عرضهکننــده نهــاده اســت.
رئیــس اتحادیــه دامــداران اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه
دامــداران بــا هــر بــار تأخیــر در ارســال نهادههــا ضــرر و زیــان
فراوانــی را متحمــل میشــوند ،تصریــح میکنــد :بایــد توجــه
داشــت کــه دامــداران هزینــه نهادههــا را بهصــورت نقــدی

فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری شماره  89تابستان 1400
و لحظــهای پرداخــت میکننــد و بــا عــدم ارســال بهموقــع
نهادههــا آنهــا مجبــور بــه خریــد نهــاده از بــازار آزاد هســتند
و ایــن امــر معضــل شــده اســت.
ضرر و زیان دامداران در هزینه تمام شده دیده نمیشود

او بــا بیــان اینکــه هیــچ بخشــی از ضــرر و زیــان دامــداران در
قیمــت تمــام شــده تولیــدات دامداریهــا از ســوی مســئوالن
لحــاظ نمیشــود ،اضافــه میکنــد :از ســوی دیگــر نیــز رونــد
کنــد پیگیــری مطالبــات دامــداران آزاردهنــده اســت و دود آن
بــه چشــم مصــرف کننــده در بــازار م ـیرود.
هیــچ بخشــی از ضــرر و زیــان دامــداران در قیمــت تمــام شــده
تولیــدات دامداریهــا از ســوی مســئوالن لحــاظ نمیشــود،
از ســوی دیگــر نیــز رونــد کنــد پیگیــری مطالبــات دامــداران
آزاردهنــده اســت
زرگــران تأکیــد میکنــد :اگــر شــرایط تأمیــن نهادههــا،
قیمتگذاریهــا و همچنیــن حملونقــل بــه همیــن روال
ادامــه داشــته باشــد رفتهرفتــه تولیدکننــده از چرخــه خــارج
میشــود و بــا کشــتار دام مولــد اقتصــادی ازلحــاظ پتانســیل
ژنتیکــی و تأمیــن پروتئیــن دچــار مشــکل جــدی خواهیــم شــد.
او در خصــوص کیفیــت خــوراک دامــی نیــز ابــراز میکنــد:
کیفیــت خــوراک بــر اســاس فرمــول اســتاندارد متخصصــان
جیــره و زیــر نظــر جهــاد کشــاورزی توســط کارخانههــای
خــوراک تولیــد میشــود.
رئیــس اتحادیــه دامــداران اســتان اصفهــان ادامــه میدهــد:
پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه نظــارت مســتمر بــر فعالیــت و
عملکــرد کارخانههــای خــوراک دام وجــود داشــته باشــد کــه
البتــه ایــن اتحادیــه تاکنــون بــه ایــن مهــم تأکیــد داشــته و
پیگیــری کــرده اســت.
او در خصــوص شــکایات ناشــی از کیفیــت نامناســب خــوراک
دامــی از ســوی دامــداران نیــز ابــراز میکنــد :در ســال جــاری
شــکایتهایی در ایــن زمینــه داشــتیم کــه بــا پیگیریهــای
الزم بــه ایــن امــر رســیدگی و برخوردهــای الزم نیــز بــا آنهــا
انجــام شــد.
تأمیــن نهــاده پایــان نــدارد امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن
صنعــت پرســود مدتهاســت بــا چالشهــای زیــادی روبــهرو
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اســت و مســئوالن بایــد بیــش از گذشــته بــه ایــن
صنعــت پرســود و بــدون آلودگــی توجــه داشــته
باشــند.
زرگــران همچنیــن بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت
شــیر خــام هــم اظهــار میکنــد :ســتاد تنظیــم بــازار
در ســال گذشــته قیمــت شــیر خــام را بــر اســاس
تأمیــن  ۱۰۰درصــدی نهادههایــی ازجملــه ذرت،
جــو ،ســویا و ســبوس چهــار هــزار و  ۵۰۰تومــان
در نظــر گرفــت ،متأســفانه از ابتــدای ســال جــاری
کــه افزایــش قیمــت مصــوب نهادههــای دامــی،
افزایــش هزینههــای دســتمزد ،افزایــش هزینــه
حملونقــل و افزایــش قیمــت دارو و علوفــه را
داشــتیم قیمــت مصــوب بــا قیمــت تمامشــده
همخوانــی نــدارد.
او میافزایــد :همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه از
ســال گذشــته نیــز نهادههــا بهصــورت  ۱۰۰درصــد
تأمیــن نشــد و دامــداران بــه دلیــل تأمیــن نهــاده از
بــازار آزاد ضــرر و زیــان زیــادی را متحمــل شــدند.
اعــام دیــر ابالغیههــا و دســتورالعملها؛
نوشــداروی پــس از مــرگ ســهراب!
تعــداد قابــل توجهــی از دامهــای اســتان اصفهــان
بــه دلیــل کمبــود نهــاده کشــتار شــد و ایــن امــر
منجــر بــه کاهــش میــزان تولیــد خواهــد شــد
رئیــس اتحادیــه دامــداران اســتان اصفهــان نــرخ
مصــوب جدیــد قیمــت شــیر در کشــور را  ۶هــزار
و  ۴۰۰تومــان اعــام میکنــد و ادامــه میدهــد:
ایــن قیمــت نیــز بــا هزینــه تمامشــده تولیدکننــده
فاصلــه دارد.
او همچنیــن بــه کشــتار دام مولــد بــه دلیــل نبــود
نهادههــا در ســال جــاری اشــاره میکنــد و
میافزایــد :تعــداد قابلتوجهــی از دامهــای اســتان
اصفهــان بــه دلیــل کمبــود نهــاده کشــتار شــد و
ایــن امــر منجــر بــه کاهــش میــزان تولیــد خواهــد
شــد.
زرگــران همچنیــن بــه از چرخــه تولیــد خــارج شــدن
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دامداریهــای کوچــک طــی چنــد مــاه اخیــر در
اســتان اصفهــان اشــارهکرده و ادامــه میدهــد:
ایــن در حالــی اســت کــه چنانچــه بــه بخــش
دامپــروری و کشــاورزی توجــه کنیــم کمــاکان
میتــوان بیشــترین چرخــه مالــی را بعــد از صنعــت
نفــت را شــاهد باشــیم.
معــاون حملونقــل بــار اداره کل راهــداری اســتان
اصفهــان هــم دراینارتبــاط بــا اشــاره بــه آمــاری
از میــزان جابجایــی نهادههــا و کاالی اساســی از
بنــدر امــام بــه اســتان اصفهــان اظهــار میکنــد:
در ایــن بــازه زمانــی روزانــه  ۱۰۰کامیــون بــرای
ایــن امــر اعــزام و بالغبــر  ۱۱۸هــزار تــن از ایــن
محصــوالت بــه اســتان اصفهــان حمــل شــد.
محمدعلــی صلواتــی ادامــه میدهــد :ایــن میــزان
جابجایــی محصــوالت معــادل  ۱۰درصــد از میــزان
جابجایــی بــار در کشــور را شــامل شــده اســت.
او بــا بیــان اینکــه پنــج هــزار و  ۴۰۰بارنامــه در
تیرمــاه صــادر کردیــم ،میافزایــد :البتــه بایــد
توجــه داشــت بــا توجــه بــه اعتراضاتــی کــه در
خوزســتان بــود بــا مشــکالتی درزمینــه جابجایــی
بــار روب ـهرو شــدیم کــه بــرای حــل ایــن مشــکل
رایزنیهایــی را بــرای اســتفاده از سیســتم حمــل
ریلــی در دســتور کار قــرار دادیــم.
معــاون حملونقــل اداره کل راهــداری اســتان
اصفهــان همچنیــن بــه صــدور بارنامــه از اســتان
اصفهــان بــرای حمــل کاالهــا از بنــدر امــام
اشــارهکرده و میافزایــد :ایــن امــر بــرای
نخســتین بــار در کشــور اجرایــی شــد و میتوانــد
الگویــی بــرای دیگــر شــهرها نیــز باشــد.
او میافزایــد :بــا ایــن اقــدام مشــکل بارنامــه برطــرف
شــده و نیازمنــد همــکاری گمــرکات خوزســتان بــرای
ترخیــص بار هســتیم.
صلواتــی همچنیــن بــه لــزوم هماهنگــی بیــن جهــاد
کشــاورزی و حملونقــل بــار اشــاره میکنــد و
میافزایــد :دامــداران نبایــد انتظــار داشــته باشــند
هــر آنچــه اعــام شــود حمــل نهــاده صــورت گیــرد
و ضــروری اســت از قبــل در ایــن زمینــه بــا مــا
هماهنگــی الزم انجــام شــود.

نهادههــای نامرغــوب علــت اصلــی تأخیــر در
ارســال نهــاده بــه اصفهــان
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی اســتان
اصفهــان نیــز در خصــوص آخریــن وضعیــت رســیدگی
بــه چالشهــای تأمیــن نهــاده بــرای دامــداران در اســتان
اصفهــان بــه خبرنــگار مهــر میگویــد :مشــکل اصلــی نبــود
نهــاده ربطــی بــه حملونقــل نــدارد ،بخشــی از ایــن امــر
بــه کیفیــت نامناســب محمول ـهای برمیگــردد کــه فروردیــن
بــه اصفهــان اختصــاص داده شــد امــا بــا ورود دو محمولــه
و کیفیــت نامناســب آن از تحویــل مابقــی نهــاده خــودداری
کردیــم.
حســین ایراندوســت میافزایــد :از ســوی دیگــر نیــز پنــج
هــزار تــن غــات بــدون آزمایشــات اولیــه در ســامانه بــازارگاه
واردشــده بــود و دامــداران آن را خریــداری کردنــد و بــرای
تحویــل آن بــا تأخیــر روبــهرو شــدیم.
مشــکل اصلــی نبــود نهــاده ربطــی بــه حمــل و نقــل نــدارد،
بخشــی از ایــن امــر بــه کیفیــت نامناســب محمولــهای
برمیگــردد کــه فروردیــن بــه اصفهــان اختصــاص داده شــد
امــا بــا ورود دو محمولــه و کیفیــت نامناســب آن از تحویــل
مابقــی نهــاده خــودداری کردیــم
او بــا بیــان اینکــه طــی دو هفتــه اخیــر بارهــای خوبــی بــرای
تأمیــن نهــاده بــه اصفهــان واردشــده اســت ،تصریــح میکنــد:
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 مییابــد ،ابــراز میکنــد :اداره
حملونقــل شــرایط را میدانــد و نمیتوانــد بهانــهای داشــته
باشــد کــه هماهنگــی درزمینــه جابجایــی بــار انجامنشــده
اســت.
او بــا بیــان اینکــه  ۶۰هــزار تــن نهــاده بــرای دامداریهــای
صنعتــی اســتان اصفهــان در هرمــاه تأمیــن میشــود،
میافزایــد ۲۰ :هــزار تــن نهــاده نیــز بــرای دامداریهــای
ســنتی تأمیــن میشــود.
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ایراندوســت اضافــه میکنــد :درمجمــوع  ۱۱۰هــزار تــن بــار
هرمــاه بــه اســتان اصفهــان بایــد حمــل شــود و سیســتم حمــل
جــادهای و ریلــی بایــد بــه ایــن مهــم توجــه داشــته باشــد.
کمبــود روزانــه یــک هــزار تــن نهــاده در اصفهــان

ایراندوســت بــا بیــان اینکــه اگــر سیســتم حملونقــل همــکاری
کنــد بایــد روزانــه چهــار هــزار تــن نهــاده وارد اســتان اصفهــان
شــود ،ابــراز میکنــد :ایــن در حالــی اســت کــه روزانــه ۳
هــزار تــن بــار وارد اســتان میشــود و بــا کمبــود ورود نهــاده
مواجــه هســتیم.
او بــا بیــان اینکــه در اســتان اصفهــان  ۶۰۰هــزار دام ســنگین
و ســه میلیــون و  ۶۰۰هــزار رأس دام ســبک و  ۱۰هــزار شــتر
داریــم ،تصریــح میکنــد :همچنــان مــا در رتبــه نخســت
تأمیــن شــیر کشــور هســتیم و بــا اســتان بعــدی فاصلــه
زیــادی داریــم.
بررس ـیها نشــان میدهــد کابــوس دامــداران اصفهــان بــرای
تأمیــن نهــاده پایــان نــدارد امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن
صنعــت پرســود مدتهاســت بــا چالشهــای زیــادی روبــهرو
اســت و مســئوالن بایــد بیــش از گذشــته بــه ایــن صنعــت
پرســود و بــدون آلودگــی توجــه داشــته باشــند.
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ـی تولید
ـش و گرانـ
کاهـ
ـتباه
ـه ریزی اشـ
ـل برنامـ
حاصـ

دولت روحانی

رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخمگــذار تهــران بــا
تاکیــد بــر اینکــه برنامهریــزی اشــتباه دولــت روحانــی باعــث
کاهــش تولیــد روزانــه  ۵۰۰تــن تخــم مــرغ و گرانــی آن شــد،
گفــت :مســئوالن دولــت قبــل همــه چیــز را بــه تحریــم ربــط
میدادنــد ،در حالــی کــه جوجــه ،ذرت و ســویا جــزء اقــام
تحریمــی نبــود و کشــور هــم مشــکلی در تأمیــن نهــاده
نداشــت ،امــا مدیــران عزمــی بــرای حــل مشــکالت نداشــتند.
ناصــر نبــی پــور رئیــس هیئتمدیــره اتحادیــه مــرغ تخمگــذار
تهــران؛ دربــاره افزایــش قیمــت تخممــرغ در هفتههــای
گذشــته ،اظهــار کــرد :در حــال حاضــر و بــا افزایــش هزینههای
تولیــد در چنــد هفتــه گذشــته قیمــت تمــام شــده هــر کیلوگــرم
تخممــرغ حــدود  ۱۷هــزار و  ۸۰۰تومــان اســت کــه بــه
وزارتخانــه هــم اعــام کردیــم .بــا درنظــر گرفتــن افزایــش
قیمتهــای ناگهانــی مشــخص نیســت فــردا بتوانیــم بــا
همیــن قیمــت محصــول را نهایــی کنیــم یــا نــه؛ ایــن انگیــزه
تولیدکننــده را بــرای تــداوم تولیــد پاییــن مــیآورد.
انتقاد از عملکرد سامانه بازارگاه

وی افــزود :ایــن روزهــا آنقــدر تغییــر قیمــت محصــوالت
مصرفــی و دان مــرغ وحشــتناک اســت کــه مرغــدار نمیتوانــد
در مــورد فعالیــت فــردای خــود برنامــه ریــزی کنــد .حتــی دو
قلــم نهــادهای کــه دولــت بــا ارز  ۴۲۰۰تومانــی وارد کــرده ،تــا
کنــون بیــش از  ۳۵درصــد افزایــش قیمــت داشــته اســت؛ البتــه

نهــاده گاهــی هــم دیــر میرســد و مرغــدار مجبــور
اســت بــازار آزاد بــا ارز نیمایــی و آزاد تهیــه کنــد.
رئیــس هیئتمدیــره اتحادیــه مــرغ تخمگــذار
گفــت :مرغــداران ذرت را  ۵هــزار و  ۲۰۰تومــان
و ســویا را بــه قیمــت  ۸هــزار تومــان خریدهانــد
کــه نســبت بــه چنــد مــاه قبــل افزایشــی بیــش از
 ۳۰درصــدی داشــته اســت.
ســال گذشــته و پــس از راهانــدازی ســامانه
بــازارگاه ،همــه چیــز بــه هــم ریخــت؛ بــه نظــر
مــا ایــن ســامانه بایــد در اختیــار تشــکلها باشــد؛
زیــرا میدانیــم کــدام مرغــدار فعــال و کــدام
عضــو غیرفعــال اســت .قــدرت عمــل بیشــتری
در مدیریــت رســاندن نهــاده بــه کســی کــه نیــاز
بیشــتری بــه آن را دارد ،را داریــم.
مشــکلی در تأمیــن نهــاده وجــود نــدارد؛
مشــکل توزیــع اســت

وی ادامــه داد :از دیــدگاه دولــت همــه کســانی
کــه در ســامانه ثبــت ســفارش میکننــد بــه
یکشــکل هســتند امــا اینگونــه نیســت .در
حــال حاضــر کشــور مشــکلی در تأمیــن منابــع و
نهــاده نــدارد و مشــکل اصلــی کســانی هســتند
کــه مدیریــت ایــن سیســتم را بــه عهــده دارنــد.
کســانی کــه امــروز مســئولیت اجرایــی بــازار مــرغ
و تخممــرغ را بــه عهــده دارنــد از رونــد و شــرایط
و ضوابــط ایــن کار اطــاع کافــی و دقیقــی ندارنــد.
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نبــی پــور گفــت :اســتاد دانشــگاهی کــه کار اجرایــی نکــرده و
در تولیــد فعــال نبــوده ،معــاون وزیــر میشــود؛ حــاال چگونــه
میتوانــد بــرای تولیدکننــده برنامــه تدویــن کنــد .در همــه
جــای دنیــا بــرای ســاماندهی ایــن شــرایط امکانــات را بــه
تشــکلها میســپارند ،ولــی رویکــرد دولــت آقــای روحانــی
اینگونــه بــود کــه از تشــکلهایی کــه دستنشــانده
خودشــان هســتند ،حمایــت شــد.

تیــر خــاص بــر
صنعــت دامـــی
مازنــدران

دولت روحانی گوشی برای شنیدن مشکالت
تولیدکنندگان نداشت

ســیالب تابســتانه تیرخــاص بــر صنعــت دامــی
مازنــدران زد و بیــش از  ۷۰۰واحــد دامــی منطقــه
را بــا خــود بــرد.

ایــن فعــال بــازار مــرغ و تخــم مــرغ توضیــح داد :دولــت
روحانــی حتــی وقتــی بــرای شــنیدن مشــکالت تولیدکننــدگان
نداشــت .البتــه امســال نســبت بــه ســال قبــل جوجــه ریــزی
بــرای مــرغ مولــد و تخمگــذار بســیار کمتــر بــود و مســئوالن
همــه چیــز را بــه تحریــم ربــط میدادنــد ،ولــی ایــن مدیــران
بودنــد کــه عزمــی بــرای حــل مشــکل نداشــتند؛ در حالــی کــه
جوجــه و ذرت و ســویا جــزء اقــام تحریمــی نبــود.
وی گفــت :برنامهریــزی اشــتباه دولــت روحانــی باعــث شــد
امســال نســبت بــه ســال گذشــته  ۱۰میلیــون جوجــه ریــزی
کمتــر شــود یعنــی روزانــه  ۵۰۰تــن تخــم مــرغ کمتــر تولیــد
شــد.
تولید تخم مرغ در کشــور در آستانه توقف
قیمت شــانه خالی تخم مرغ از خود تخم مرغ گرانتر اســت

نبــی پــور ادامــه داد :افزایــش هزینههــای جانبــی مثــل
کارتــون تخممــرغ نیــز بــه تولیدکننــده فشــار وارد میکنــد.
امــروز قیمــت  ۷شــانه خالــی تخممــرغ کــه در یــک کارتــن
قــرار میگیــرد ،از یــک کیلــو تخممــرغ بیشــتر اســت ،یعنــی
 ۷شــانه خالــی و یــک کارتــون هــم قیمــت بــا تخممــرغ
اســت و امــروز مرغــدار بــا زیــان مواجــه شــده اســت.
رئیــس هیئتمدیــره اتحادیــه مــرغ تخمگــذار تهــران
تصریــح کــرد :ســال گذشــته در همیــن مــاه جوجــه یــک روزه
را کمتــر از  ۳هــزار تومــان میخریدیــم ،امــا اکنــون  ۱۷هــزار
تومــان اســت .مــرغ  ۵ماهــه تخــم اولــی ســال گذشــته ۴۲
هــزار تومــان بــود و امــروز بــه  ۱۰۰تــا  ۱۰۵هــزار تومــان
رســیده اســت.
وی گفــت :اگــر اینگونــه پیــش بــرود مرغــدار چنیــن
نقدینگــی بــرای تهیــه مــواد اولیــه خــود را نخواهــد داشــت و
ممکــن اســت تولیــد تخــم مــرغ در خیلــی از واحدهــا متوقــف
شــود کــه امنیــت غذایــی کشــور را تهدیــد میکنــد.

تلــف شــدن حــدود  ۷۰۰رأس دام ســبک و
ســنگین براثــر ســیالب تابســتانی در بخــش
کجــور نوشــهر ،زنــگ خطــر انقــراض صنعــت
دامــی را در اســتان بــه صــدا درآورده اســت.
دامهایــی کــه بــی پنــاه و بــی گنــاه در دامــداری
و درههــای منتهــی بــه روســتای انــگاس کجــور
در ســیالب دســت و پــا زدنــد وتلــف شــدند
و تــراژدی تخلــی را در صنعــت دامــی اســتان
مازنــدران تکــرار کــرده اســت.
دامهــای اســتان کــه تــا چنــد روز پیــش بــه
دلیــل کمبــود علوفــه و گرانــی ،در صــف کشــتار
قــرار داشــتند ،شــمار زیــادی از آن براثــر ســیالب
تابســتانه در دامــداری و درههــا تلــف شــدند و
ضجــه ایــن دامهــای بــی گنــاه شــنیده نشــد.
اثرات و خسارت سیالب در کجور

مســئوالن شهرســتان نوشــهر بــا اشــاره بــه تلــف
شــدن  ۷۰۰رأس دام براثــر آب بردگــی و ســیالب،
خواســتار حمایــت مســئوالن اســتانی بــرای جبران
خســارت شــدند .حســین بیژنــی بخشــدار کجــور
نوشــهر بــا بیــان اینکــه ســیالب و آب بردگــی
 ۷۰۰رأس دام را در منطقــه تلــف کــرده اســت،
افــزود :ایــن حادثــه منجــر بــه بــروز خســارت در
دیگــر روســتاها نیــز شــده اســت.
وی شکســتگی شــبکه اصلــی آب روســتایی،
تخریــب راههــا ،دامســراها را از جملــه
خســارتهای وارده بیــان کــرد و گفــت :خســارت
احتمالــی در دســت بررســی اســت.

52

فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری شماره  89تابستان 1400

سیل بردگی دامها در انگاس کجور رخ داد

ســیالب تابســتانه روزهــای گذشــته در بســیاری از نواحــی
کوهســتانی مازنــدران از جملــه کجــور ،بلــده ،آمــل ،مناطــق
کوهســتانی ســوادکوه ،بابــل ،بابلســر و غیــره خســارت زده اســت.
مســعود احمــدی معــاون بهبــود امــور دامــی جهــاد کشــاورزی
مازنــدران در گفتگــو بــا بــا اشــاره بــه تلــف شــدن دام بــه
واحدهــای دامــی در بخــش کجــور نوشــهر اظهــار داشــت :ایــن
حادثــه در روســتای انــگاس کجــور رخ داده اســت.
وی افــزود :بخشــی از دامهــا در دامــداری و دســتهای گلههــا
نیــز در حــال چــرا در دره بودنــد کــه گرفتــار ســیالب شــدند.
ســیل تابســتانه وعصرگاهــی و شــبانگاهی چنددهنــه پــل،
دامســرا ،راههــای اصلــی و فرعــی ،تأسیســات زیربنایــی،
شــبکههای آب و غیــره را دچــار آســیب کــرد و خســارتهای
زیــادی روی دســت دولــت گذاشــت و ســیلزدگان اســتان چشــم
بــه دولتمــردان دوختهانــد تــا مشــکالت را برطــرف کننــد.
حســین الری بخشــدار مرکــزی ســوادکوه بــا بیــان اینکــه
در طــی بارشهــای اخیــر ســه منطقــه ولوپــی ،راســتوپی و
خانقاهپــی در بخــش مرکــزی شهرســتان ســوادکوه دچــار
خســارت جــدی شــدهاند ،افــزود :تجمیــع بــرآورد اولیــه خســارت
هنــوز انجــام نشــده اســت امــا تنهــا در رابطــه بــا خســارت بــه
بخــش کشــاورزی ،تــا کنــون  ۴میلیــارد تومــان بــرآورد اولیــه
خســارت داشــتهایم .بخشــدار بخــش مرکــزی بــا بیــان اینکــه
تخریــب صددرصــدی خانـهای را نداشــتهایم ،گفــت :امــا شــاهد
خســارت بــه خانههــای روســتایی ،دامداریهــا ،مرغداریهــا و
تلــف شــدن تعــدادی دام بودهایــم.
وی بــا بیــان اینکــه ســیل باعــث انســداد معابــر روســتایی و
فرعــی شــده اســت ،افــزود :اقدامــات اولیــه انجــام شــده و در
حــال حاضــر نیــز اقدامــات الزم همچــون خاکبــرداری از
کوچههــا و معابــر روســتایی در حــال انجــام اســت.
الری بــا اشــاره بــه خســارات بــارش اخیــر و فرســایش خــاک
گفــت :بــه مــردم توصیــه میکنیــم کــه در ساختوســازها
دقــت کافــی داشــته باشــند و منابــع طبیعــی را تصــرف نکننــد.
همچنیــن کــوروش روشــن رئیــس اداره راهــداری ســوادکوه
نیــز در رابطــه بــا بارشهــای اخیــر در ســوادکوه ،بــرآورد اولیــه

خســارت بــه راههــای فرعــی -روســتایی را حــدود  ۸میلیــارد
تومــان اعــام کــرد و افــزود :اقدامــات خدماترســانی از زمــان
شــروع واقعــه تــا کنــون در حــال انجــام اســت و بــرآورد نهایــی
خســارت متعاقب ـ ًا اعــام خواهــد شــد.
یشــترین خســارت را مربــوط بــه محورهــای آزادمهــر -آالشــت،
خطیرکــوه ،دراســله ،پــل ســفید-محمدآباد و خانقــاه اســت
رئیــس اداره راه و حمــل و نقــل جــادهی شهرســتان ســوادکوه
بــا بیــان اینکــه در پــی بارشهــای اخیــر ،محورهــای فرعــی-
روســتایی دچــار خســارت شــدند ،بیشــترین خســارت را مربــوط
بــه محورهــای آزادمهــر -آالشــت ،خطیرکــوه ،دراســله ،پــل
ســفید-محمدآباد و خانقــاه پــی برشــمرد و افــزود :خســارت
عمومــ ًا مربــوط بــه آب شســتگی راههــا ،پایههــای پــل،
دیوارههــا و ترانشــه بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ماشــینآالت راهــداری همچــون لــودر،
گریــدر ،بیــل زنجیــری ،کمپرســور ،بیــل بکــو در منطقــه در حــال
انجــام کار هســتند ،خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضــر همــه
راههــا بــاز هســتند .ســیالبهای محلــی و تابســتانی درمناطــق
باالدســت شــش شهرســتان اســتان مازنــدران خســارت برجــای
گذاشــت و علــی اصغــر احمــدی مدیــرکل مدیریــت بحــران
اســتانداری مازنــدران نیــز در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره
بــه ســیالبهای نقطـهای روز گذشــته در اســتان اظهــار داشــت:
بارندگیهــای روز گذشــته در برخــی مناطــق اســتان از جملــه
ســوادکوه ،آمــل ،نوشــهر و بابــل ،ســوادکوه شــمالی ،تنکابــن و
نــور خســارت زده اســت.
وی بــا اظهــار اینکــه خســارتها در دســت بررســی اســت،
گفــت :تجهیــزات زیربنایــی و اراضــی کشــاورزی بیشــترین
آســیب را دیــده اســت.
وی بــا اظهــار اینکــه ســیالب بــه برخــی راههــا آســیب زده
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
خــوش یمــن نبــود و خســارتهایی بــه بخشهــای مختلــف
وارد شــد و ایــن درحالــی اســت کــه هنــوز خســارتهای کالن
حــوادث گذشــته در اســتان جبــران نشــده اســت.
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ـان در
ـنه گیـ
ـای گرسـ
دامهـ
ـتارگاه
راه کشـ
صنعــت دامــداری اســتان گیــان بهدلیــل گرانــی
نهادههــای تولیــد و خــوراک دام در وضعیــت بغرنجــی
قــرار گرفتهاســت.
دامهــا و طیــور گرســنه گیــان راهــی کشــتارگاهها
میشــوند؛ ایــن ذبــح صنعتــی نــه بهدلیــل نیــاز
بــازار ،بلکــه بــه علــت گرانــی نهادههــای خــوراک
دام اتفــاق میافتــد؛ موضوعــی کــه کارشناســان
دلیــل آن را کمتوجهــی مســئوالن مربــوط بــه
صنعــت دام و طیــور میداننــد و مثــال روشــن ایــن
روزهــای آنهــم ،کمیــاب شــدن یــا گرانــی مــرغ و
همچنیــن گوشــت قرمــز اســت.
اینهــا درحالیاســت کــه صنعــت دامــداری در
اســتانی ماننــد گیــان قدمتــی دیرینــه دارد و توســعه
کشــاورزی درایــن منطقــه و همچنیــن وضعیــت
اقلیمــی اســتان ،ســبب شــده دامــداری هــم از دیربــاز
رونــق ویــژهای در گیــان داشــته باشــد .در ســالهای
اخیــر نیــز ایــن صنعــت بــا وجــود حمایتهــای
انــدک ازســوی دســتگاههای مربــوط ،امــا بــه شــکل
مدرنتــری ادامــه حیــات دادهاســت .بــا ایــن حــال
گــران شــدن نهادههــای دام کــه وارداتــی هســتند
و حمایــت کمرنــگ دولــت و حــذف یارانــه خــوراک
دام ،ســبب بــروز مشــکالت متعــددی بــرای دامــداران
ایــن اســتان شدهاســت ،تــا جایــی کــه هزینههــای
تولیــد بــا ســود حاصــل از فــروش آن برابــری
نمیکنــد .
فروش دام ازسر ناچاری

«محمــد نعمتــی» دامــدار اهــل شــفت اســت کــه
دراینبــاره میگویــد :در  2ســال اخیــر قیمــت
نهادههــای دام بیشــتر از گذشــته شدهاســت .ایــن

موضــوع ســبب شــده بســیاری از دامــداران وادار بــه
کشــتار دامهــای خــود شــوند .وضعیــت بهگونــهای
اســت کــه در روزهــای اخیــر مجبــور شــدم چنــد رأس
از گاوهــای خــود را بهدلیــل گــران بــودن هزینههــای
خــوراک ،بــه کشــتارگاه بفرســتم.
وی ادامــه میدهــد :اگــر رونــد کنونــی ادامــه داشــته
باشــد ،بســیاری از دامــداران دیگــر نمیتواننــد بــه
فعالیــت خــود ادامــه دهنــد .درحالحاضــر قیمــت
ســبوس دولتــی از ۱۴۰۰تومــان بــه ۴هــزارو ۵۰۰تومــان
رسیدهاســت؛ موضوعــی کــه ســبب شــده دامــداران از
ادامــه فعالیــت خــود درایــن عرصــه ناامیــد شــوند.
نعمتــی تصریــح میکنــد :اکنــون قیمــت هــر کیســه
۴۰کیلوگرمــی ســبوس دولتــی ۱۸۰هزارتومــان اســت
کــه در اختیــار تعاونــی قــرار میگیــرد ،امــا آنهــا
میگوینــد فعــا بــه بــازار نمیدهیــم .بنابرایــن هــر
کیســه ســبوس در بــازار آزاد از  ۲۵۰تــا ۲۷۰هزارتومــان
در نوســان اســت .ایندرحالیاســت کــه وظیفــه
تعاونــی ایــن اســت کــه بــه دامــداران ایــن نهادههــا
را عرضــه کنــد.
قیمت پایین خرید شیر

یکــی دیگــر از دامــداران گیالنــی کــه در شــهر رشــت
فعالیــت میکنــد ،دربــاره مشــکالت موجــود درایــن حــوزه
میگویــد :حضــور دالالن بــه چالشــی اساســی در فعالیــت
دامــداران تبدیــل شدهاســت .البتــه بعــد از دســتورالعمل
وزارت جهــاد کشــاورزی کــه براســاس آن ،دامــداران
بایــد دامهایشــان را پالککوبــی کننــد ،دســت داللهــا
تاحــدودی کوتــاه شــد .اگــر پالککوبــی مشــخص نباشــد،
ســهمیه نهــاده بــا نــرخ دولتــی تعلــق نمیگیــرد .ایــن
موضــوع میتوانــد کمــک موثــری بــه دامــداران باشــد.
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«علــی قدیــری» ادامــه میدهــد :یکــی از مهمتریــن
مشــکالتی کــه دامدارانــی ماننــد مــن بــا آن مواجهنــد ،ایــن
اســت کــه تعاونــی شــیر را از مــا ۴هزارتومــان خریــداری
میکنــد و آن را بهصــورت آزاد ۵هــزارو ۵۰۰تومــان بــه
فــروش میرســاند .ایــن دامــدار اضافــه میکنــد :دامدارانــی
ماننــد مــن بــا مشــکالت بســیار و دریافــت وامهــای ســنگین
و بدهــکاری توانســتهایم یــک واحــد دامــداری راهانــدازی
کنیــم ،امــا اکنــون بعــد از چنــد ســال فعالیــت درایــن حــوزه،
بــا ایــن مشــکالت بــه وجــود آمــده ،اگــر ضــرر کنیــم ناچاریــم
دام و دامــداری را بفروشــیم تــا فقــط بتوانیــم بدهــی خــود را
بپردازیــم؛ آنوقــت کســی هســت کــه از مــا بپرســد شــغلتان
چــه میشــود؟
دلیل کاهش تولید شیر

رئیــس اتحادیــه شــرکتهای تعاونــی کشــاورزی دامــداران
گیــان هــم بــا بیــان اینکــه هماکنــون ۷۲هــزار دامــدار بــا
حــدود یکمیلیــون و ۲۷۰هــزار رأس دام درایــن اســتان حضــور
دارنــد ،دربــاره مشــکالت دامــداران ایــن اســتان میگویــد:
نســبت بــه ســال قبــل در همیــن تاریــخ۵۰۰ ،تــن کاهــش
تولیــد شــیر داشــتهایم کــه اصلیتریــن دلیــل آن ،افزایــش
قیمــت نهادههــای دامــی و دیگــر هزینههــا بــوده اســت.
«عبــاس یوســفی» میافزایــد :یارانــه شــیر در ســالهای
اخیــر حــذف شــد و قــرار بــود دولــت بــه نهادهــای تولیــد
یارانــه بدهــد کــه آن هــم بعــد از چنــد مرحلــه قطــع شــد .ایــن
عوامــل موجــب کاهــش تولیــد شــیر شدهاســت.

متاســفانه برخــی مســئوالن حمایــت کافــی از تولیــد ندارنــد
بهنظــر میرســد اصــل موضــوع را کــه رفــع نیازهــای
ابتدایــی تولیدکننــدگان داخلــی اســت ،فرامــوش کردهانــد.
مســئوالن ،بهویــژه دراســتان گیــان بایــد درایــن دیــدگاه
تجدیدنظــر کننــد تــا دامداریهــا درمســیر تعطیلــی و فــروش
زمینهــای خــود قــرار نگیرنــد.
 4صدرنشــین جدول تولید شیر در گیالن

رئیــس اتحادیــه شــرکتهای تعاونــی کشــاورزی دامــداران
گیــان بــا بیــان اینکــه ســاالنه ۲۵۴هزارتــن شــیر درایــن
اســتان تولیــد میشــود ،اظهــار میکنــد :شهرســتانهای
املــش ،رودســر ،فومــن و شــفت در صــدر جــدول تولیــد شــیر
دراســتان گیــان قــرار دارنــد.
یوســفی همچنیــن میگویــد :ناتوانــی دامــداران در تأمیــن
نهادههــای دامــی و بهدنبــال آن ،روانــه کــردن دامهــا بــه
کشــتارگاه ســبب میشــود در آینــدهای نهچنــدان دور ،بــا
کمبــود گوشــت قرمــز مواجــه شــویم.
وی ادامــه میدهــد :ایــن شــرایط فقــط بــه نفــع دالالن اســت
کــه وارد عرصــه میشــوند و بــا قیمــت خیلــی پاییــن ،دام را
از دامــداران میخرنــد .ایــن مشــکالت درنهایــت دامــداران
را مجبــور میکنــد از ایــن فعالیــت دســت بکشــند؛ بــه ایــن
ترتیــب مافیــای واردات گوشــت بــه اهــداف خــود میرســد.
نظارتها جدی است

وی ادامــه میدهــد :در یکســال اخیــر هــم بــا سیاس ـتهای
درنظــر گرفتــه شــده ازســوی وزارت جهــاد کشــاورزی ،ســهمیه
نهادههــای دامــی دامــداران کــم شــد و آنهــا مجبــور شــدند
کنســانتره مــورد نیــاز خــود را از کارخانههــا تأمیــن کننــد.
یوســفی تصریــح میکنــد :قیمــت فعلــی شــیر بــا هزینــه
تولیــد همخوانــی نــدارد .قیمــت شــیر بــا ۱۰درصــد ســود،
هرکیلوگــرم ۸هــزارو ۵۰۰تومــان اســت ،امــا دولــت رقــم آن
را ۶هزارو۴۰۰تومــان مشــخص کردهاســت؛ حــال بــا ایــن
اختــاف قیمــت ،دامــداران چگونــه میتواننــد بــه فعالیــت

یوســفی دربــاره برخــی شــائبهها دربــاره نبــود نظارتهــا
و توزیــع نامناســب نهادههــا درمیــان دامــداران هــم
توضیــح میدهــد :مــا قیمــت مصــوب داریــم و نهادههــا
بــا قیمــت تعییــن شــده ،توزیــع میشــود .االن برخــی
نهادههــا کــه از مناطــق مختلــف میآیــد ،ممکــن اســت
هزینههــای حملونقــل بــه آن اضافــه شــود ،امــا تعاونیهــا
هیأتمدیرههایــی دارنــد کــه بــا انتخــاب خــود دامــداران
فعالیــت میکننــد و هــر زمــان دامــداران تخلفــی دیدنــد،
میتواننــد گــزارش دهنــد یــا هیأتمدیــره را بازخواســت
کننــد.

رئیــس اتحادیــه شــرکتهای تعاونــی کشــاورزی دامــداران
گیــان تصریــح میکنــد :بــا توجــه بــه اینکــه در گیــان
همــه دامداریهــای کوچــک دارنــد ،بــا وضعیــت کنونــی
نمیتواننــد بــه کار خــود ادامــه دهنــد .وی ادامــه میدهــد:

وی اضافــه میکنــد :بــا ایــن وجــود نظارتهــا بــا حضــور
نماینــدگان اتحادیــه ،ســازمان جهادکشــاورزی ،ســازمان
صمــت و همچنیــن اداره تعزیراتحکومتــی انجــام میشــود و
حتــی مدیریــت بــا خــود دامــداران اســت.

خــود ادامــه دهنــد؟

فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری شماره  89تابستان 1400

مرغــدار نقشــی در
دو نرخــی شــدن
قیمتهــا نــدارد
سرپرســت اتحادیــه ســرا ســری مرغــداران گوشــتی
ایــران گفــت :طــی ماههــای اخیــر نهادههایــی کــه
بــه مرغــداران عرضــه کردنــد کیفیــت مناســبی نداشــته
و ایــن موضــوع بــر رشــد مــرغ نیــز تاثیــر گــذار اســت و
حتــی عرضــه نهــاده بــا کیفیــت نامناســب هــم بــه موقــع
بــه دســت مرغــداران نمیرســد.
محمدعلــی کمالــی ،دربــاره وضعیــت بــازار مــرغ و علــل
افزایــش قیمــت مــرغ گفــت :در  ۴مــاه اول ســال تقریبــا
هــر مــاه  ۱۱۴میلیــون جوجــه ریــزی داشــته ایــم و زمانی
کــه وارد فصــل گرمــا میشــویم مــرغ مثــل فصلهــای
ســرد دیگــر وزن نمیگیــرد ،زیــرا اشــتها مــرغ کاهــش
پیــدا کــرده و دچــار کمبــود وزن میشــود.
سرپرســت اتحادیــه سراســری مرغــداران گوشــتی ایــران
گفــت :مســئله دیگــر ایــن اســت کــه طــی ماههــای اخیــر
نهادههایــی کــه بــه مرغــداران عرضــه کردنــد کیفیــت
مناســبی نداشــته و ایــن موضــوع بــر رشــد مــرغ نیــز تاثیــر
گــذار اســت مجموعــه ایــن عوامــل باعــث شــده کــه انتظار
مــا از تولیــد  ۱۹۵هــزار گوشــت درمــاه حاصــل نشــود و ایــن
مســئله بــر روی عرضــه و تقاضــا نیــز تاثیــر گذاشــته و باعث
کشــش قیمــت بــه ســمت بــاال میشــود.
وی افــزود :در افزایــش قیمــت مــرغ ،مرغــداران نقشــی
ندارنــد ،زیــرا مرغــدار موظــف اســت مــرغ را بــا قیمــت
مصــوب  ۱۷هــزار و  ۱۰۰تومــان بــه میــزان جوجــه و نهادی
کــه دریافــت کــرده تحویــل دهــد.
سرپرســت اتحادیــه ســرا ســری مرغــداران گوشــتی
ایــران گفــت :دســتگاههای نظارتــی بــه مرغــداران فشــار
میآورنــد و حتــی دیــده شــده کــه بــا زور مــرغ را از
مرغــداران میگیرنــد کــه بــه نظــر بنــده از لحــاظ شــرعی
ایــراد دارد ایــن در حالــی اســت کــه حتــی عرضــه نهــاده
بــا کیفیــت نامناســب هــم بــه موقــع بــه دســت مرغــداران
نمیرســد.
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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
قیمتهــا هیــچ نقشــی نــدارد .متاســفانه ایــن دو
نــرخ شــدن از زمانــی کــه مــرغ وارد کشــتارگاه
شــده و بعــد بــه دســت مصرفکننــده میرســد
اتفــاق افتــاده مخصوصـ ًا از مرحلــه عمــده فروشــی
بــه خــرده فروشــی ایــن چنــد نرخــی شــدن
رخ میدهــد کــه دســتگاههای نظارتــی بایــد
پاســخگو باشــند و در ایــن وضعیــت مرغــدار و
مصــرف کننــده ســود نمیکننــد.
کمالــی درخصــوص راهــکاری بــرای بــه تعــادل
رســیدن بــازار مــرغ گفــت :تمهیداتــی بایــد در
نظــر بگیریــم کــه میــزان تولیــد جوجــه را افزایــش
دهنــد ولــی ایــن کار در کوتــاه مــدت صــورت
نمیگیــرد ،زیــرا اگــر همیــن امــروز هــم گلــه
مــادر را بریزیــم تــا تولیــد جوجــه یکــروزه کنــد
حداقــل هفــت مــاه زمــان میبــرد و نمیتوانیــم
در مــدت زمــان کوتــاه تولیــد جوجــه را داشــته
باشــیم.
سرپرســت اتحادیــه ســرا ســری مرغداران گوشــتی
ایــران گفــت :واردات جوجــه هــم راهــکار دیگــری
بــرای بــه تعــادل رســیدن بــازار اســت البتــه ایــن
کار ســخت انجــام میشــود ،زیــرا در دنیــا طبــق
برنامهریــزی تولیــد جوجــه را انجــام میدهنــد.
وی افــزود :راهــکار بعــدی اینکــه نهــاده را بــه
موقــع تامیــن کننــد و در اختیــار مرغــدار قــرار
دهنــد همچنیــن بــه انــدازه کافــی نهــاده بــا
کیفیــت را بــه مرغــداران عرضــه کننــد و از طریــق
همیــن راهکارهــا میتــوان جوابگــوی نیازهــای
جامعــه بــود.
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بیتوجهــی دولــت
ـه
ـه بیمـ
ـم بـ
دوازدهـ
تأمیــن اجتماعــی
زنبــورداران
مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی زنبــورداران ایــران
گفــت :قــرار شــد حداقــل  ۴۰هــزار زنبــوردار بیمــه
شــود کــه از ایــن میــزان حــدود  ۴هــزار و ۵۰۰
نفــر بیمــه شــدند و بقیــه نتوانســتند از ایــن بیمــه
اســتفاده کننــد و بنــا بــه دالیلــی اگــر هرکــدام
از زنبــورداران نتوانســتند یــک مــاه بیمــه خــود را
پرداخــت کننــد ایــن افــراد را کســر کــرده و دیگــر
اجــازه بازگشــت بــه بیمــه نداشــتند.

میــر محســن موســویان  ،دربــاره وضعیــت
زنبــورداران و عــدم اجــرا بیمــه تأمیــن اجتماعــی
آنهــا گفــت :زنبورعســل بهواســطه گردافشــانی،
نقــش بســزایی در تأمیــن امنیــت غذایــی کشــور
دارد ،ولــی متأســفانه در کشــور مــا ،بــه زنبورعســل
توســط دولتهــا بهــاداده نشــده و جایگاهــی در
ســطح کشــور نــدارد.
مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی زنبــورداران ایــران
گفــت :در اقتصــاد کشــورهای پیشــرفته بهواســطه
عمــل گردافشــانی ،از زنبــورداری حمایتهــای
ویــژهای شــده و بهعنــوان نهــاده زنــده محســوب
میشــوند ،زیــرا باعــث افزایــش کمــی و کیفــی
محصــوالت کشــاورزی شــده اســت بهعنــوان
مثــال در بحــث افزایــش تولیــد کلــزا اعــام کردیــم
کــه وجــود زنبورعســل در مــزارع کلــزا باعــث
افزایــش تولیــد میشــود و پیشــنهاد دادیــم کــه
ســتاد گردافشــانی تشــکیل دهنــد تــا از طریــق ایــن
ســتاد عــاوه برافزایــش تولیــد حمایتهایــی نیــز
از زنبــورداری شــود کــه متأســفانه ایــن پیشــنهاد
بهجایــی نرســیده اســت.

وی افــزود :شــرایط اقلیمــی و محیطــی کــه طــی ســالهای
اخیــر بــه وجــود آمــده و بــا توجــه بــه کمبــود بــارش و
خشکســالیهایی کــه در کشــور اتفــاق افتــاده باعــث اُفــت
تولیدشــده اســت .حتــی بارشهــای نــا بــه جــا زمانــی صــورت
گرفتــه کــه بــه ضــرر زنبــوردار بــوده ،زیــرا باعــث از بیــن
رفتــن شــهد گل و گــرد گل میشــود.
موســویان بیــان کــرد :از بهمنمــاه ســال گذشــته ایــن مســئله
بیشــتر اتفــاق افتــاده و باعــث شــده کــه تلفــات زیــادی در
اســفند ،فروردیــن و اردیبهشــت را داشــته باشــیم کــه ایــن
تلفــات ناشــی از خشکســالیها ،نبــودن شــهد گــرد مناســب و
عدمحمایــت نهــاده زنبــورداران اســت.
وی اظهــار کــرد :نهــاده زنبــورداران فقــط شــکر بــوده کــه
متأســفانه از قیمــت  ۶هــزار و  ۶۵۰تومــان بــه  ۱۱هــزار و ۵۰۰
تومــان افزایــش پیداکــرده اســت و درنتیجــه باعــث شــده کــه
خیلــی از زنبــورداران نهــاده را بــه علــت قیمــت باالیــی کــه
داشــته نتوانســتند تأمیــن کننــد و ایــن مســئله موجــب اُفــت
تولیــد و تلفــات زیــادی شــده اســت.
مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی زنبــورداران ایــران گفــت :باوجــود
اُفــت تولیــد اعــام کردیــم کــه در ســطح کشــور حــدود  ۲۰الی
 ۵۰درصــد تلفــات داریــم ،کــه یــک ســری افــراد گفتنــد کــه
ایــن میــزان تلفــات صحــت نــدارد ،ولــی اخیــراً بررس ـیهایی
در خصــوص میــزان تلفــات توســط دانشــگاه تهــران صــورت
گرفتــه کــه بــر اســاس یافتههــای علمــی ایــن دانشــگاه ۴۰
درصــد تلفــات را بــرای زنبــوردارن اعــام کردهانــد.
وی در ادامــه گفــت :اگــر آمــاری دقیقــی از تلفــات را مطــرح
میکنیــم ،چــون ایــن تلفــات را عین ـ ًا شــاهد هســتیم و زمانــی
کــه زنبــورداری بــا  ۴۰۰کلونــی زنبورعســل صرفــ ًا  ۵۰عــدد
کنــد و برایــش باقــی میمانــد نمیتوانیــم آمــار تلفــات را ۱۰
درصــد اعــام کنیــم.
موســویان اذعــان کــرد :واقعیــت ایــن اســت کــه شــرایط تولیــد
در کشــور ســخت اســت و قطع ـ ًا تولیــد زنبورعســل ســختتر
از مــوارد دیگــر اســت ،چــون واســطه مهمــی مثــل طبیعــت
و آبوهــوا دارد کــه نقــش تأثیرگــذار عمــدهای در تولیــد،
افزایــش تولیــد و نــوع محصــول تولیــد را دارد.
مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی زنبــورداران ایــران گفــت :در
بحــث بیمــه تأمیــن اجتماعــی زنبــورداران ،پیگیریهــای
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زیــادی انجــام دادهایــم تــا از طریــق دولــت ایــن مســئله را بــه
نتیجــه برســانیم بنابرایــن نــزد معــاون اقتصــادی ،معــاون اول
رئیسجمهــور دولــت دوازدهــم رفتیــم و طــی جلســاتی بــه
مــا اعــام کردنــد کــه بــا توجــه بــه شــرایط ســخت اقتصــادی
کشــور امــکان حمایــت در ایــن مــورد وجــود نــدارد.
وی تأکیــد کــرد :ســپس از طریــق رایزنــی بــا مجلــس شــورای
اســامی پیگیریهــای خــود را انجــام دادیــم و توانســتیم
مســئله بیمــه تأمیــن اجتماعــی را مطــرح کنیــم کــه بعــد در
کمیســیون کشــاورزی مصــوب شــد و کمیســیون تلفیــق هــم
رأی داد و درنهایــت بودجــه  ۱۴۰۰ایــن مصوبــه را بهدســت
آوردیــم و فقــط بحــث اجرایــی شــدن ایــن مصوبــه باقــی
مانــد.
مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی زنبــورداران ایــران گفــت:
متأســفانه بعــد از انجــام ایــن کارهــا بــه مشــکل دیگــری
برخــورد کردیــم بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــرای پیگیــری
بیمــه تأمیــن اجتماعــی زنبــورداران مکاتباتــی را انجــام دادیــم
و درخواســت کردیــم کــه بــا اســتناد بــه بودجـهای کــه مصــوب
شــده اســت جوابگــوی مــا باشــند ،ولــی پاســخی را دریافــت
نکردیــم.
وی افــزود :طــی جلســه دیگــری معــاون امــور بیمــه اعــام
کــرد کــه مــا نیــز پیــرو بحــث ،بودجــهای بــرای  ۳۰هــزار
زنبــوردار در نظــر گرفتهایــم کــه بیمــه تأمیــن اجتماعــی و
پرداختــی زنبــورداران از طریــق یارانــه دولتــی باشــد و نامـهای
را بــرای ســازمان برنامهوبودجــه ارســال کردهایــم ،ولــی
متأســفانه ســازمان برنامهوبودجــه جوابگــو نبــوده و تــا بــه
امــروز هــم نتوانســتهایم جوابــی را دریافــت کنیــم.
موســویان اذعــان کــرد :ســال  ۸۹مصوبــهای در خصــوص
همیــن بیمــه تأمیــن اجتماعــی در قبــال هدفمنــدی یارانههــا
مطــرح شــد و در آن زمــان هــر زنبــورداری کــه از تاریــخ ۱
فروردیــن  ۸۸حتــی یــک مــاه دارای ســابقه پرداخــت حــق
بیمــه باشــد نمیتوانســت از شــرایطی کــه دولــت بــرای اقشــار
کمدرآمــد در نظــر گرفتــه بهرهمنــد شــود.
وی تأکیــد کــرد :قــرار شــد کــه حداقــل  ۴۰هــزار زنبــوردار
بیمــه شــود کــه از ایــن میــزان فقــط حــدود  ۴هــزار و ۵۰۰
نفــر بیمــه شــدند و بقیــه نتوانســتند از ایــن بیمــه اســتفاده
کننــد .بعــد از گذشــت چنــد ســال ســازمان هدفمندســازی
یارانــه و تأمیــن اجتماعــی بــه مشــکل برخوردنــد و نتوانســتند
بــه تعهــدات خــود عمــل کننــد و از بحــث بیمــه کــردن نیــز
چنــد ســال جلوگیــری کردنــد.
موســویان افــزود :روزبــهروز نیــز از تعــداد بیمهشــدگان نیــز
کمتــر شــد و بنــا بــه دالیلــی اگــر هرکــدام از زنبــورداران
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نتوانســتند یــک مــاه بیمــه خــود را پرداخــت کننــد
ایــن افــراد را کســر کــرده و دیگــر اجــازه برگشــت
نداشــتند و فقــط حــدود  ۳هــزار و  ۵۰۰نفــر
زنبــوردار در بحــث بیمــه تأمیــن اجتماعــی در شــغل
زنبــورداری دارای بیمــه هســتند و اکثــر زنبــورداران
از ایــن بیمــه محــروم شــدهاند .زنبورعســل شــاید،
چــون منابــع درآمــد باالیــی نــدارد ایــن عاملــی
شــده کــه خیلــی افــراد پیگیــر مطالبــات ایــن حــوزه
نیســتند.
مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی زنبــورداران ایــران
گفــت :ســازمان دامپزشــکی معضــل بزرگــی بــرای
زنبــورداری شــده اســت در مصوبــه هیئتوزیــران
بحــث تــردد و کــوچ عنوانشــده ،کــه عشــایر
بهواســطه تــردد و کــوچ معــاف از کــد شناســه یکتــا
هســتند و باوجوداینکــه زنبــورداران از عشــایر کــوچ
روتــر هســتند ،ولــی بـهزور اعــام کردنــد کــه کــد
شناســه یکتــا را بایــد دریافــت کنیــد.
وی در ادامــه گفــت :زمانــی کــه زنبــورداری از مبــدأ
میخواهــد بــه مقصــد دیگــری بــرود در مبــدأ کــد
پســتی آن منطقــه و کــد ملــی زنبــوردار شناســه
یکتــا مبــدأ میشــود و زمــان کــوچ بهجــای دیگــر
کــد پســتی آن منطقــه و کــد ملــی صاحــب زمیــن
کــد شناســه مقصــد میشــود در بررســیها نیــز
میگوینــد کــه ایــن مســئله خریدوفــروش اســت
درصورتیکــه خریدوفــروش صــورت نگرفتــه و
ســازمان دامپزشــکی بابــت ایــن مســئله هزینــهای
نیــز دریافــت میکنــد.
موســویان بیــان کــرد :اعــام کردیــم کــه
اتحادیههــا در اســتانهای مختلــف کــد شناســه
یکتــا داشــته باشــند تــا ایــن کــد ثابــت بمانــد،
ولــی گفتنــد کــه دارایــی و مالیــات ایــن امربــر
عهــده خودتــان اســت ،زیــرا ایــن عمــل شــما
یعنــی اتحادیــه دو اســتان بــا یکدیگــر خریدوفــروش
داشــتهاند و ماهیــت کــد شناســه یکتــا در اصــل
بــرای بحــث خریدوفــروش اســت مثــ ً
ا دامهــا
فقــط بــرای خریدوفــروش کــوچ میکننــد ،ولــی
زنبورعســل جــز ایــن مســئله نیســت .هــر زمــان
کــه بــه نفعشــان باشــند زنبورعســل جــزء دام اســت
و زمانــی کــه بــه ضررشــان اســت زنبورعســل جــزو
حشــرات محســوب میشــود.
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نهــاده هــای دامــی را وارد کشــور کننــد.
در ایــن میــان گفتــه مــی شــد کــه برخــی از ایــن
وارد کننــدگان از جملــه شــرکت وارد کننــده دولتــی
اصــرار دارد کــه حتمــا نهــاده هــا کانــال آمریــکا
و «کارگیــل» وارد شــود کــه ایــن مســئله تنــوع
منابــع صادراتــی را کمتــر و واردات را محدودتــر
مــی کنــد.

ماجــرای واردات نهــاده از
ـل»
ـی «کارگیـ
ـرکت آمریکایـ
شـ
رئیــس انجمــن صنایــع خــوراک دام ،طیــور و آبزیــان ایــران
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.
امــروزه مشــکالت زیــادی در زمینــه تامیــن نهــاده خــوراک
دام و طیــور تولیدکننــدگان شــیر ،گوشــت و تخــم مــرغ کشــور
وجــود دارد کــه نهــاده دولتــی بــه دســت دامــداران و مرغــداران
و نیــز کارخانــه هــای تولیــد کنســانتره و خــوراک دام صنعتــی
بــه صــورت کامــل نمــی رســد و آنهــا مجبورنــد بخشــی از نیــاز
خــود را از بــازار غیررســمی و قاچــاق بــه قیمــت هــای چنــد
برابــر تهیــه کننــد کــه هزینــه هــای تولیــد و بــه تبــع آن قیمــت
محصــوالت را بــرای مصــرف کننــده نهایــی افزایــش میدهــد.
اینهــا مشــکالتی اســت کــه پــس از وارد شــدن انــواع نهــاده
هــای دامــی بــه کشــور ایجــاد مــی شــود کــه عمدتــا ریشــه آن
بــه نابســامانی در توزیــع نهــاده و ســوء مدیریــت و رفتارهــای
ســلیقه ای متولیــان بــر مــی گــردد.
امــا مشــکالتی هــم بــرای وارد کننــدگان نهــاده هــای دامــی
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

«کارگیل»شــرکت مــواد غذایــی آمریکایــی
چندملیتــی اســت ،کــه توســط خانــواده کارگیــل
مدیریــت میشــود و مقــر اصلــی آن در شــهر
مینهتونــکا ایالــت مینهســوتا قــرار دارد.
کارشناســان بــرای فائــق آمــدن بــه بخشــی از
ایــن مشــکالت را تهاتــر نفــت و محصــوالت
ک دام
پتروشــیمی بــا نهــاده هــای دامــی خــورا 
عنــوان مــی کننــد کــه در ایــن صــورت عــاوه بــر
تامیــن نیــاز ،بدهــی برخــی از کشــورهای خریــدار
هــم تســویه خواهــد شــد .در بــاره ایــن ســواالت
و مشــکالتی کــه در زمینــه واردات نهــاده هــای
دامــی خــوراک دام و طیــور وجــود دارد گفــت و
گویــی را بــا مجیــد موافــق قدیــری رئیــس انجمــن
صنایــع خــوراک دام ،طیــور و آبزیــان ایــران و
عضــو هییــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران
انجــام دادیــم کــه در زیــر مــی خوانیــد:
ســوال :چــرا بــرای واردات نهــاده هــای دامــی بــه
روش تهاتــر بــا نفــت اقــدام نمــی کنیــد؟
پاســخ :بــد نیســت بدانیــد کــه تهاتــر نفــت بــا
کاال شــیوه کالســیکی اســت کــه بــه ویــژه بعــد
از جنــگ جهانــی دوم رایــج شــد و میتوانــد
ابــزاری بــرای توســعه روابــط خارجــی کشــورها
بــه شــمار رود کــه در کشــورمان هــم شــاید یکــی
از روشهــا بــرای دور زدن تحریمهــا باشــد .امــا
واقعیــت ایــن کار نیازمنــد برقــراری رابطــه تهاتــری
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بــا کشــورهای همســایه و همپیمــان تجــاری و سیاســی اســت.
نحــوه عمــل نیــز بدیــن صــورت اســت کــه هــر کشــور
واردکننــده نفــت ایــران میتوانــد در قبــال دالرهــای نفتــی،
نهــاده هــای دامــی خــوراک دام بــه ایــران بفروشــد.
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن موضــوع چنــد بــار در دســتور
کار دولــت آقــای روحانــی بــا محوریــت وزارت نفــت قــرار
گرفــت امــا بــه دلیــل اینکــه ســاز و کار و چارچــوب مشــخصی
تدویــن نشــد _چــرا کــه قیمــت گــذاری نفــت بــه صــورت بیــن
المللــی انجــام میشــود امــا واردات کاال و نهــاده هــای دامــی
تابــع قوانیــن داخلــی اســت و البتــه دیپلماســی اقتصــادی مــا بــا
دیپلماســی سیاســی نیــز هماهنــگ نبــود _هیــچ وقــت موفــق
و عملیاتــی نشــد.
ســوال :آیــا همــه واردات نهــاده را از طریــق کانــال کارگیــل
انجــام مــی دهیــد؟
پاســخ :خیــر اینگونــه نیســت .امــروز بیــش از  40شــرکت
خارجــی ســابقه فــروش انــواع نهــاده هــای دامــی خــوراک
دام را بــه ایــران دارنــد کــه طبیعــی اســت شــرکتهای بــزرگ
دنیــا بــه دلیــل قــدرت و ســابقه باالیــی کــه در تجــارت بیــن
الملــل دارنــد ســهم بــازار بیشــتری در ایــران داشــته باشــند.
فرامــوش هــم نکنیــم مــا در شــرایط تحریــم هســتیم و ایــن
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
کمتــری از فروشــندگان مذاکــره و چانــه زنــی کنــد.
ســوال:موضوع تضمینــی کــه بانــک مرکــزی بــرای تهاتــر
دریافــت مــی کنــد ،چیســت؟
پاســخ :صادرکننــده نفــت در قبــال پــول نفــت بایــد تضامیــن
الزم را نــزد بانــک مرکــزی بــه وثیقــه بگــذارد کــه چنانچــه
بــه هردلیلــی پــول نفــت یــا نهــاده هــای دامــی بــه کشــور
بازگردانــده و یــا وارد نشــد بتوانــد پــول نفــت را از خریــدار
دریافــت نمایــد.
همانطــور کــه اشــاره کــردم بــه دلیــل همیــن نوســانات و
ابهامــات ارزی ،معمــوال بخــش خصوصــی ایــران اقبالــی بــه این
تهاتــر نشــان نــداد و بدیهــی اســت نمیتوانــد افقــی واضــح در
خصــوص ایــن فعالیــت ،پیــش روی خــود ببینــد هــر چنــد در
برخــی کشــورهای طــرف تجــاری نیــز نوســاناتی در نــرخ ارز
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وجــود دارد کــه در جــذاب نبــودن تهاتــر از نــگاه فعــاالن
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
گــذاری افزایــش پیــدا میکنــد و همیــن دلیــل هــم کافــی
اســت تــا بانــک مرکــزی نیــز ریســک نکنــد و بــه جــای
گرفتــن دســت بــازرگان ،پــای آن را بگیــرد.
ســوال :آیــا بــرای نهــاده هــای دامــی کــه در گمــرکات
کشــور دپــو شــده ارز تخصیــص داده شــده؟ چــه میــزان
نهــاده در گمــرک باقــی مانــده اســت؟
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
عواقــب عــدم تامیــن بــه موقــع نهــاده هــای دامــی اتفــاق
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
کنــد؟
پاســخ :صالحیــت اظهــار نظــر در ایــن خصــوص را نــدارم.
امــا بعیــد بدانــم اصــرار خاصــی از جانــب ایــن دوســتان وجود
داشــته باشــد .چــون ایــن شــرکت دولتــی بــرای خریدهــای
بیــن المللــی کــه انجــام میدهــد وفــق قوانیــن و مقــررات،
شــورای خریــد دارد و مناقصــه بیــن المللــی هــم برگــزار
میکنــد و طبیعــی اســت کــه هــر شــرکت خارجــی تــوان و
امکانــات باالتــری داشــته باشــد برنــده مناقصــه مــی شــود.
ســوال :چــه انتظــاری از تیــم اقتصــادی آقــای رییســی
داریــد؟
پاســخ :ایــن انتظــار وجــود دارد کــه جهــت کاهــش وابســتگی
کشــور بــه نهــاده هــای دامــی بــه عنــوان پرمصــرف تریــن
بخــش ارز کشــور و البتــه ارتقــا امنیــت غذایــی و افزایــش
کمــی و کیفــی محصــوالت پروتیینــی از خــام فروشــی نهــاده
هــای دامــی کــه سالهاســت در دنیــا منســوخ شــده بــه
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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ـه
ـه اضافـ
ـل هزینـ
تحمیـ
بــه زنجیــره مــرغ

بــر ایــن اســاس در طــرح توزیــع کاالهــا از جملــه مــرغ
میتــوان از طریــق کدهــای مکانــی و بارکــد تهیــه شــده
بــرای کاالهــا تمــام اقــام توزیعــی از مبــدا تــا مقصــد
رهگیــری کــرد.
بــه عبــارت دیگــر شــرکت ملــی پســت هیچگونــه دخالتــی
در حمــل نــدارد و فقــط نظــارت بــه صــورت هوشــمند بــا
نصــب سیســتم و تولیــد بارکــد کــه بــر اســاس مختصــات
جغرافیایــی و امضــای دیجیتــال انجــام میگیــرد .بــر همیــن
اســاس از طریــق شناســه کاال یــا شناســه تجــاری رصــد
لحظــه بــه لحظــه کاال از مبــدا تــا مقصــد انجــام خواهــد
شــد تــا از انباشــت ،احتــکار ،قاچــاق و داللــی کاال جلوگیــری
شــود.

دبیــر انجمــن صنفــی کشــتارگاههای صنعتــی طیــور
ایــران ،بــا تاکیــد بــر اینکــه ضعــف در ســامانه پســت
موجــب انحــراف اطالعــات کشــتارگاهها شــده اســت،
افــزود :ســامانه پســت تحمیــل هزینــه اضافــه بــه
زنجیــره تولیــد و توزیــع مــرغ اســت.
دو روز پیــش وزرات صمــت اعــام کــرد کــه
بــرای ســاماندهی بــازار مــرغ از اداره پســت کمــک
میگیــرد .روش کار بــه ایــن شــکل اســت کــه
پســت پایــگاه داده «جــی نــف» خــود بــه عنــوان
یــک مرجــع در کدگــذاری اماکــن تجــاری ،اداری،
مســکونی و  ...بســیاری از اطالعــات مکانــی را
در اختیــار دســتگاه هــای دولتــی قــرار میدهــد.

ســبحانی فــر ،مدیرعامــل شــرکت ملــی پســت ،در یــک
برنامــه تلویزیونــی دربــاره ایــن ســامانه اظهــار کــرد:
«بــرای بررســی بهتــر توزیــع مــرغ شــرکت ملــی پســت
از کشــتارگاه ورود مــی کنــد تــا رصــد شــود کــه چــه مقــدار
تولیــد کننــده ،حمــل کننــده و توزیــع کننــده مــرغ بــه
صــورت عمــده فروشــی یــا خــرده فروشــی وجــود دارد .پس
از مشــخص شــدن مکانهــای دقیــق و اطالعاتــی نظیــر
وزن ارســال بــرای هرواحــد صنفــی بارکدهــای اختصاصــی
بــرای هرمــکان بــر اســاس مختصــات جغرافیایــی تولیــد
و پــس از تهیــه رســید بارکــد و ثبــت در ســامانههای
پســت بــه ســامانه جامــع تجــارت اطالعــات انتقــال
داده مــی شــود بــر ایــن اســاس رســید بارکــد از زمــان
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خــروج از کشــتارگاه بــه کامیونهــای حمــل و بــه مقاصــد و
فروشــگاههای اصلــی ارائــه و تــا زمــان تحویــل و مقــدار
تحویلــی کامــا رصــد خواهــد شــد.
بــه گفتــه وی؛ تاکنــون تعــداد  228آدرس کشــتارگاه بــه پســت
اعــام شــده کــه  40درصــد آنهــا یــا آدرس آنهــا انحرافــی
بــود و یــا وجــود خارجــی نداشــت کــه در ایــن خصــوص تــا
کنــون هیــچ دســتگاهی امــکان رصــد آنهــا را نداشــته اســت».
ادعــای مطــرح شــده دربــاره کشــتارگاهها در حالــی اســت
کــه فرهــاد قربــانزاده ،دبیــر انجمــن صنفــی کشــتارگاههای
صنعتــی طیــور ایــران ،در گفتوگــو بــا ایلنــا تاکیــد کــرد کــه
هیــچ انحرافــی اتفــاق نیفتــاده و مشــکل از ســامانه پســت
اســت.
وی ادامــه داد :چنــدی پیــش وزارت صمــت بــه مــا ابــاغ کــرد
کــه تمامــی مالکیــن بایــد مســتندات کشــتارگاههای خــود را
در ســامانه جامــع تجــارت ثبــت کننــد.
قربــانزاده بــا بیــان اینکــه ثبــت در ایــن ســامانه بــا شناســه
ملــی شــماره ،پروانــه بهرهبــرداری و کــد کارگاه انجــام
شــد ،افــزود :ایــن مشــخصات شــامل تمامــی اطالعــات
کشــتارگاهها از محــل اســتقرار تــا ظرفیــت و غیــر اســت و
اگــر شــخصی بــدون داشــتن ایــن مشــخصات و اطالعــات
توانســته در ســامانه خــود را ثبــت کنــد مشــکل از ســامانه
اســت.
وی توضیــح داد :بــه نظــر میرســد ضعــف و مشــکالت
در ســامانه موجــب شــده کســانی در آن ثبــت شــوند کــه
کشــتارگاه ندارنــد و حــاال گفتــه میشــود کــه  40درصــد
کشــتارگاهها یــا آدرس آنهــا انحرافــی بــود و یــا وجــود
خارجــی ندارنــد.
قربــانزاده معتقــد اســت؛ احتمــاال ایــن متخلفــان کســانی
هســتند بــه اصــاح بــه آنهــا کشــتارکن گفتــه میشــود.
وی ادامــه داد :کشــتارکنها دالالنــی هســتند کــه اقــدام بــه
خریــد مــرغ از مرغــداران کــرده و پــس از کشــتار ،مــرغ را در
بــازار در ســطح عمــده یــا خــرده فروش ـیها توزیــع میکننــد.
قربــانزاده تصریــح کــرد :کشــتارکنها همیشــه از دایــره
نظــارت خــارج بودهانــد و ســامانه نیــز نتوانســته اســت آنهــا
را بــه درســتی تکفیــک و از زنجیــره حــذف کنــد.
دبیــر انجمــن صنفــی کشــتارگاه هــای صنعتــی طیــور ایــران
بــا تاکیــد بــر اینکــه انحــراف نشــان از ورود بینتیجــه ســامانه
پســت بــه زنجیــره مــرغ اســت ،افــزود :ســامانه پســت تحمیــل
هزینــه اضافــه بــه زنجیــره تولیــد و عرضــه مــرغ اســت کــه
نمیتوانــد نتایــج مــورد نظــر کــه رفــع مشــکل توزیــع مــرغ
اســت را مرتفــع کنــد.
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برنامهریــزی در رســاندن نهــاده
ـت
ـرع وقـ
ـدار در اسـ
ـت دامـ
بهدسـ
مشــکلی کــه در حــال حاضــر ســامانه بــازار گاه بــا آن مواجــه
اســت تأخیــر در رســاندن نهــاده بهدســت دامــدار اســت و بــا
برنامهریــزی کــه کردهایــم ایــن زمــان را کاهــش میدهیــم
تــا در اســرع وقــت بهدســت دامــدار نهــاده برســد.
ســید جــواد ســاداتینژاد از طریــق رســانه ملــی بــه صــورت
مســتقیم بــا مــردم گفتوگــو میکنــد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی در گفتوگــو بــا مــردم ،سیاس ـتها و
برنامههــای خــود را بــرای حــل مســائل و مشــکالت کشــور
تشــریح میکنــد.
ســاداتی نــژاد بیــان کــرد :در حــوزه کشــاورزی ظرفیتهــای
بســیار خوبــی در کشــور بــه لحــاظ شــرایط اقلیمــی و تنوعــی
وجــود دارد همچنیــن ظرفیتهــای آبــی و خاکــی کــه بــا
همــه کمبودهــا و مســائل در اختیارداریــم.
وی افــزود :در حــوزه منابــع انســانی نیــز ظرفیــت خوبــی را در
کشــور در اختیارداریــم .دانشــکدههای کشــاورزی ،مؤسســات
تحقیقاتــی و در حــوزه تولیدکننــدگان چهــار و نیــم میلیــون
تولیدکننــده فعــال در بخــش کشــاورزی وجــود دارد کــه یــک
جامعــه بزرگــی را شــامل میشــود و حــدود  ۲۰میلیــون نفــر
در ایــن بخــش تــاش میکننــد و بخــش عظیمــی از مــردم
جامعــه مــا هســتند و معیشتشــان بــه ایــن کار وابســته اســت.
همچنیــن فعالیــن بخــش کشــاورزی و تشــکلهای بخــش
کشــاورزی اینهــا نشــان میدهــد کــه یــک ظرفیــت
بزرگــی حــوزه کشــاورزی هــم ازنظــر طبیعــی و هــم ازنظــر
نیــرو انســانی کــه ظرفیــت اصلــی بخــش کشــاورزی اســت.
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کشــاورزی روبـهرو هســتیم کــه بایــد آن را حــل کنیــم و بــرای
حــل چالشهــا بایــد از همــه ظرفیتهــا اســتفاده کنیــم و
همــه باهــم ایــن کار را انجــام دهیــم و در کنــار کشــاورز بــدون
اینکــه بــه او دســتوری بدهیــم و از همــه نخبــگان اســتفاده
کنیــم تــا ایــن بخــش را از مشــکالت رهــا کنــد.

ســاداتی نــژاد گفــت :لــذا بــا ایــن شــرایط ،کشــور
میتوانــد تأمیــن غــذای ایــران را بهراحتــی
انجــام دهــد و  ۸۵میلیــون جمعیــت در کشــور
وجــود دارد ایــن ظرفیــت در وهلــه اول تأمیــن
غــذای ایرانیــان را بهراحتــی انجــام میدهــد
و اگــر از ایــن ظرفیــت درســت اســتفاده کنیــم
میتوانیــم چنــد برابــر تولیــد غــذا کنیــم یعنــی
عــاوه بــر اینکــه تأمیــن غــذای مــردم را
میتوانــد انجــام دهــد میتوانــد تولیــد قــدرت
را نیــز بــه ارمغــان بیــاورد و ایــن قــدرت ،قــدرت
غذاســت.

وزیــر جهــاد کشــاورزی دربــاره اینکــه چــه برنامههــای را تــا
پایــان ســال بــرای چالــش گوشــت مــرغ و تأمیــن نهادههــای
دام و طیــور در نظــر گرفتــه اســت ،گفــت :صنعــت مــرغ مــا
در کشــور صنعــت پویــا و فعالــی اســت و اگــر بخواهیــم ایــن
مشــکل را تشــریح کنیــم بایــد از دو بعــد بــه آن توجــه کنیــم
ایــن صنعــت در شــرایط فعلــی یــک نقــاط ضعفــی دارد کــه
بایــد حــل شــود.

وی اذعــان کــرد :امــروز قــدرت غــذا در دنیــا از
قــدرت اســلحه کمتــر نیســت و یکــی از ابعــاد
اقتــدار ملــی کشــورها اقتــدار غــذا تعریــف
میشــود لــذا ایــن نعمــت بزرگــی کــه در اختیــار
ماســت میتوانــد بــرای مــا تولیــد قــدرت کنــد
پــس امــروز کشــاورز و دامــدار کــه بــر روی
زمیــن کار میکنــد یادمــان باشــد کــه عــاوه
بــر اینکــه تولیدکننــده زحمتکــش ســرزمین
اســت تولیدکننــده و عنصــر تولیــد قــدرت بــرای
کشــور ماســت.

وی اذعــان کــرد :نقــاط ضعــف صنعــت طیــور مــا ایــن اســت
کــه مــا مــرغ اجــداد را یعنــی داده اصلــی را از خــارج از کشــور
بایــد وارد کنیــم و تجــارب ســال  ۹۸ایــن را نشــان مــیداد
کــه مــا از ایــن بخــش میتوانیــم مــورد تهدیــد باشــیم یعنــی
مــا صنعتــی در کشــور داریــم کــه دو و نیــم میلیــون تــن نیــاز
پروتئیــن ســفید و گوشــت را بــرای مــا تأمیــن میکنــد و در
بعضــی مواقــع صــادرات هــم داشــتیم ولــی زمانــی کــه وارد
بطــن موضــوع میشــویم بــه ایــن صــورت اســت کــه مونتــاژ
داشــتهایم یعنــی مــرغ و جوجــه اجــداد را از خــارج از کشــور
میآوریــم و بعــد داخــل مرغداریهــا پــرورش میدهیــم.

وزیــر جهــاد کشــاورزی در ادامــه گفــت :بایــد
کشــاورز را عنصــر تولیــد قــدرت بدانیــم ،زیــرا
هــم امنیــت مــا را در کشــور تأمیــن میکنــد
و هــم تولیــد قــدرت میکنــد .اگــر کشــورهای
همســایه مــا و کشــورهای اطــراف مــا ازنظــر
غــذا ،بــه مــا وابســته باشــند حتمــ ًا در امنیــت
مــا یــک عنصــر تعیینکننــده خواهــد بــود .لــذا
امــروز کشــورهایی کــه ادعــای قــدرت در دنیــا
میکننــد در تولیــد غــذا دســت باالیــی دارنــد
بعضــی از ایــن کشــورها  ۴درصــد جمعیــت
دنیــا رادارنــد ،ولــی  ۳۷درصــد غــذای دنیــا را
در اختیاردارنــد .یعنــی امــروز غــذا یــک ابــزار
حکمرانــی اســت و ایــن غــذا از کشــاورزی
بهدســت مــی آیــد و کشــاورزی امــروز ابــزار
قــدرت و اقتــدار اســت.

ســاداتی نــژاد بیــان کــرد :در ســال  ۹۸آمریــکا مــرغ اجــداد
رأس را تحریــم کــرد و ایــن نشــان میدهــد امنیــت غذایــی
چقــدر حســاس اســت و اینکــه دشــمنان مــا روی امنیــت
غذایــی هــم تمرکــز کردهانــد و بــا احیــای مــرغ الیــن آریــن
کــه یکــی از کارهایــی اســت کــه در وزارتخانــه پیگیــری
میکنیــم و بــه ســمت ایــن خواهیــم رفــت کــه مشــکالت
برطــرف شــود.

وی اظهــار کــرد :باوجــود ظرفیتهــای
کــه داریــم بــا چالشهــای زیــادی در حــوزه

وی افــزود :چالــش دوم جیــره غذایــی و خــوراک دام اســت
در حــال حاضــر جیرهــای کــه وجــود دارد بهشــدت بــه خــارج
وابســتهایم و ذرت را بیــش از  ۹میلیــون تــن در مــاه وارد
میکنیــم و بیــش از چهــار و نیــم میلیــون تــن کنجالــه ســویا
وارد میکنیــم و ایــن مســئله بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی
کشــور هــر لحظــه ممکــن اســت دچــار چالــش شــود.
ســاداتی نــژاد اظهــار کــرد :افزایــش تولیــد نهادههــای
دامــی در داخــل کشــور برنامــهای بــرای رفــع ایــن مشــکل
اســت و در طــول ســالها و ســنوات گذشــته در ایــن زمینــه
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برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه ،ولــی نوســانات ایــن
برنامههــا بســیار زیــاد اســت یعنــی فرازوفــرود بســیار زیــادی
دارد و ایــن نشــان میدهــد کــه مــا یــک برنامــه مســتمر
نداشــتهایم.
وی در ادامــه گفــت :ایــن برنامههــا در دورههــای مختلــف
در وزارت جهــاد کشــاورزی وجــود داشــته و در بعضــی مواقــع
موفــق نیــز بــوده ،ولــی فــردا فــروز بســیار زیــاد داشــته اســت
و یکــی از برنامهریــزی مــا بــر اســاس تجــارب گذشــته ایــن
اســت کــه بتوانیــم در ایــن حــوزه تولیــد داخــل را تقویــت
کنیــم ،امــا مــا در تولیــد داخــل قطعــ ًا بــه صــد در صــد
نخواهیــم رســید ،زیــرا شــرایط اقلیمــی بــه مــا اجــازه ایــن
کار را نمیدهــد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی اذعــان کــرد :اگرچنــد کار را انجــام
دهیــم میتوانیــم تولیــد داخــل را تــا بــاالی  ۵۰درصــد
برســانیم و در درازمــدت میتوانیــم ایــن تولیــد را تأمیــن
کنیــم ،امــا در شــرایط فعلــی تأمیــن ایــن نهــاد بــا واردات
اســت یعنــی بایــد بتوانیــم تأمیــن ارز کنیــم و نهــاده را وارد
کشــور کنیــم تــا ازاینجهــت کمبــودی نداشــته باشــیم.
ســاداتی نــژاد بیــان کــرد :مشــکالت ســال  ۹۹در مورد گوشــت
مــرغ دربــاره عــدم تأمیــن منظــم نهــاده دامــی اســت و ایــن
موضــوع روز مــا اســت و در حــوزه مربــوط بــه تأمیــن نهادههــا
انشــاهلل بــا برنامهریــزی کــه انجامشــده تــا پایــان ســال
مشــکلی را نخواهیــم داشــت یعنــی نهادههــا را بــر حیــث
واردات و تأمیــن ارز کــه وجــود داشــته مشــکلی نخواهیــم
داشــت.
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بتواننــد قیمــت را افزایــش دهنــد تــا بهدســت مصرفکننــده
نرســد ایــن ضعــف در حــال حاضــر وجــود دارد و تمرکــز مــا بــر
ایــن اســت کــه وقتیکــه نهــاد را باقیمــت مصــوب بهدســت
مرغــدار میرســانیم بــه هدفــش کــه مصرفکننــده اســت
نمیرســد و بــا تمرکــز بــر کشــتارگاهها و ...یکپارچــه کــردن
ایــن مجموعــه کنتــرل و افزایــش پیــدا میکنــد.
ســاداتی نــژاد گفــت :اگــر بتوانیــم از ظرفیتهــای هوشــمند را
بــه خدمــت بگیریــم نابســامانیهای حــوزه توزیــع نیــز کاهــش
پیــدا میکنــد و ایــن حــوزه زمــان خاصــی را میطلبــد تــا
تالشهــای مــا بتوانــد خــود را نشــان دهــد و از همــه تــاش
و ظرفیتهــا اســتفاده میکنیــم.
وی افــزود :در برنامههایــی کــه ارائــه کردیــم بــه چنــد
بــاور اعتقادداریــم یکــی اینکــه بایــد کشــاورزی و دامــداری
را اقتصــاد بدانیــم و ایــن مهــم اســت و بایــد تجــاری بــه
کشــاورزی نــگاه کنیــم و وقتــی اقتصــاد ببینیــم قیمــت مفهــوم
دارد و ســود بایــد بدهــد لــذا در قیمتگــذاری نمیتوانیــم
دســتور بدهیــم .کشــاورزان و دامــداران از قیمتهــای
دســتوری دلخــور هســتند.
وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت :در ســال  ۹۹محاســبات مــا
نشــان میدهــد کــه قیمــت مــرغ زنــده کیلویــی بــاالی ۱۷
هــزار تومــان بــود ،ولــی قیمــت مصــوب  ۱۴هــزار تومــان
بــود و ایــن نظــم بــازار را بــه هــم میزنــد پــس یــا بایــد
تولیدکننــده ضــرر بدهــد یــا اینکــه خــود را بــه طریقــی
از قیمــت هزینــه شــده بــاال ببــرد کــه در آن صــورت تخلــف
در عرضــه دارد و تعییــن قیمــت نبایــد دســتوری و غیرواقعــی
باشــد وگرنــه دامــداران یــا تولیدکننــده طیــور باقیمــت واقعــی
مشــکلی ندارنــد و حتــی رقابــت قیمــت را تنظیــم میکنــد،
امــا وقتــی دســتوری قیمــت را غیرواقعــی تعییــن کردیــم ایــن
کار غیراقتصــادی میشــود چــون بــا ارز ترجیحــی نهــاده بــه
ایــن صنعــت میدهیــم در ایــن زمینــه ورود داریــم و بایــد
در قیمــت آخــر نظارتــی انجــام دهیــم و تعییــن قیمــت بایــد
واقعــی باشــد و قیمــت غیرواقعــی بــه تولیــد ضربــه میزنــد.

وزیــر جهــاد کشــاورزی در خصــوص اینکــه بــرای نظــام توزیــع
نهادههــا چــه برنامــهای مدنظــر دارد ،گفــت :بســیاری از
نواقــص ســامانه بــازار گاه تــا بــه امــروز برطــرف شــده و ارتقــا
پیداکــرده اســت در روزهــای اول مســائل و مشــکالت بســیار
زیــادی داشــته ،امــا امــروز ایــن ســامانه توانســت جایــگاه خــود
را بــاز کنــد و مشــکلی کــه در حــال حاضــر ســامانه بــازار گاه
بــا آن مواجــه اســت تأخیــر در رســاندن نهــاده بهدســت دامــدار
اســت و بــا برنامهریــزی کــه کردهایــم ایــن زمــان را کاهــش
میدهیــم تــا در اســرع وقــت بهدســت دامــدار نهــاده برســد .ســاداتی نــژاد بیــان کــرد :حمایــت از تولیدکننــده حمایــت از
مصرفکننــده اســت و نــگاه مــا بــه ایــن حــوزه ،تجــاری
وی افــزود :عمدهتریــن مشــکلی کــه در حــال حاضــر وجــود و اقتصــادی اســت و اگــر بــرای مصرفکننــده کاری را
دارد بحــث توزیــع بعــد از کشــتارگاه اســت دوم حــذف میخواهیــم انجــام دهیــم اســتراتژی متفاوتــی اســت نــه
واســطههایی کــه وجــود دارد باعــث میشــود کــه قیمــت اینکــه مــا قیمــت را دســتوری پاییــن نگهداریــم زیرابــه ضــرر
مــرغ در حــد قیمــت واقعــی خــود اتفــاق نیافتــد و واســطهها مصرفکننــده و تولیدکننــده اســت .تولیــد در حــوزه کشــاورزی
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لحظــهای نیســت و پروســههای تولیــد زمانبــر اســت.
وی در رابطــه باقیمــت شــیر ،آزاد شــدن صــادرات کــره و شــیر
خشــک و اجرایــی شــدن مصوبــه گفــت :بــرای اجرایــی شــدن
جلســهای گذاشــتیم کــه بعدهــا صحبتهــای میکنیــم کــه
مشــخص ًا حــوزه اجــرا خواهــد بــود ،ولــی ک ً
ال موضوعــی کــه در
حــال حاضــر وجــود دارد ایــن اســت کــه حداقــل هزینــه شــیر
 ۶هــزار و  ۴۰۰تومــان بــرای دامــدار تمــام میشــود و اگــر زیــر
ایــن قیمــت از دامــدار خریــد کنیــم ایــن تولیــد غیراقتصــادی
اســت و نمیتوانیــم بــه تولیدکننــده فشــار بیاوریــم ،زیــرا دام
مولــد یکــی از ســرمایههای مــا در حــوزه کشــاورزی اســت
لــذا بایــد اقتصــادی باشــد و عــدد  ۶هــزارو  ۴۰۰تومــان کــه در
شــورای قیمتگــذاری تعیینشــده عــدد منطقــی و اقتصــادی
بــرای حفــظ تولیــد اســت و در ادامــه زنجیــره بایــد تمهیداتــی
در نظــر گرفتــه شــود و در ایــن خصــوص جلســاتی را بــا
تشــکلهای بخــش خواهیــم داشــت.
وزیــر جهــاد کشــاورزی در خصــوص نحــو ارتبــاط وزارت جهــاد
کشــاورزی بــا نخبــگان کــه بخشــی در قالــب تشــکلها
تجلــی پیــدا میکنــد ،گفــت :تمــام تالشــمان را میکنیــم
کــه از ظرفیــت نیــروی انســانی ایــن بخــش بهــره ببریــم و بــا
ســفرهایی کــه بــه قطبهــای کشــاورزی ،شــهر و اســتانها
خواهیــم داشــت تــاش میکنیــم کــه بــه مزرعــه برویــم کــه
حرفهــای کشــاورز را بشــنویم ایــن روش را درگذشــته نیــز
داشــتهایم ،زیــرا کشــاورزی حــوزه میــدان اســت.
وی افــزود :البتــه از تمــام ظرفیتهــای فنــاوری اطالعــات
اســتفاده خواهیــم کــرد یکــی از برنامههــای مــا راهانــدازی
رصدخانــه کشــاورزی اســت و تــا ســال  ۱۴۰۱رصدخانــه
کشــاورزی درســت و تمــام اطالعــات نیــز بــهروز میشــود
و یکــی از چالشهــای حــوزه کشــاورزی عــدم دسترســی بــه
اطالعــات اســت.
ســاداتی نــژاد اظهــار کــرد :اول بــه ســراغ تولیدکننــده
میرویــم دوم از نخبــگان و فعــاالن بخــش اســتفاده
میکنیــم و از هفتــه آینــده برنامهریــزی در وزارت جهــاد
کشــاورزی انجــام میدهیــم کــه فعــاالن بخــش بــه وزیــر
دسترســی داشــته باشــند و ســاعتی را تعییــن میکنیــم کــه
ایــن افــراد بیاینــد مســائل خــود را طــرح کننــد و مســئله دوم
اینکــه کاری را کــه در مجلــس پیگیــری کردیــم اینجا اســتمرار
خواهیــم داد و نمیشــود مــا تصمیــم بگیریــم بــرای کشــاورزی
و تولیدکننــده و کشــاورزان نباشــد لــذا شــورای قیمتگــذاری
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 گرفتهایــد ،گفــت :شــاید عمدهتریــن دالیــل در عــدم
موفقیــت در بخــش کشــاورزی ایــن اســت کــه مــا از خــود
بخــش کشــاورزی اســتفاده نکردهایــم یعنــی اتحادیههــا
خــود تشــکلها در بــازار هســتند .مــا در حــوزه تشــکلها
دچــار ضعــف هســتیم و بایــد ایــن مشــکل را رفــع کنیــم.
وزیــر جهــاد کشــاورزی بیــان کــرد :بــه تشــکلها جایــزه
بدهیــم تــا بــازار را تنظیــم کننــد و بــه مــا پاســخگو باشــند
و زمانــی کــه قیمــت بــاال مــیرود بــا واردات تنظیــم کننــد
و زمانــی کــه قیمــت پاییــن میآیــد بــا صــادرات تولیــد را
حفــظ کننــد کــه بــه نفــع تولیدکننــده و مصرفکننــده اســت
و بایــد قــدرت آنهــا را افزایــش دهیــم یعنــی تشــکلها بایــد
دارای وحدتــی باشــند کــه یــک حــرف بزننــد و توافــق کننــد
و چیــزی را تحمیــل نمیکنیــم و بــا ســازوکار ایــن امــر
انســجام بگیــرد.
ی در خصــوص مدیریــت متمرکــز در خصــوص زنجیــره ارزش،
گفــت :در دولــت دوازدهمــی کــه قانــون تمرکــز لغــو شــد
و در آخریــن روزهــا همــان دولــت قانــون تمرکــز را مصــوب
کــرد کــه بــه اختیــارات وزارت جهــاد کشــاورزی برگردانــد و
در حــال حاضــر قانــون تمرکــز اجرایــی اســت و معاونــت
بازرگانــی کــه در وزارت جهــاد کشــاورزی منحــل شــده بــود
احیــا میکنیــم و قانــون تمرکــز قطعـ ًا یــک فرصــت و قابلیــت
بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی اســت و باقــدرت آن را در حــوزه
کشــاورزی اجــرا میکنیــم.
وزیــر جهــاد کشــاورزی در خصــوص کســری گنــدم و کســب
خودکفایــی در تولیــد ایــن محصــول ،گفــت :تجربــه بســیار
خوبــی در حــوزه خودکفایــی محصــوالت اســتراتژیک مثــل
گنــدم داریــم و بــه خودکفایــی هــم در ســالهایی رســیدهایم
و امســال زیــر  ۵میلیــون تــن خریــد گنــدم صــورت گرفتــه
اســت زیــرا بــا خشکســالی مواجــه بودیــم .لــذا امســال
مجبوریــم در آســتانه شــروع دولــت حجــم بیشــتری گنــدم
وارد کشــور کنیــم.
ســاداتی نــژاد بیــان کــرد :برنامههــای قبلــی کــه در کشــور
اجراشــده نشــان میدهــد کــه مــا بــرای خودکفایــی گنــدم
ظرفیــت مناســبی داریــم کشــاورزی مــا تجــاری نیســت
زمینهــای مــا خــرد و خــرده مالکــی اســت و بایــد بــا
مدیریــت واحــد کنتــرل کنیــم تــا کشــاورزی ازنظــر درآمــد
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ســطحش افزایــش پیــدا کنــد ،زیــرا کشــاورز فقیــر اســت و
امکانــات نــدارد بنابرایــن راهحــل کشــاورزی قــراردادی اســت
مــا بایــد بــا شــرکتهای پشــتیبان یــا بــه عبارتــی صنایــع
غذایــی کــه در زنجیــره ارزش وجــود دارد بایــد کشــاورزان
را خــود مالکــی را بــه ایــن زنجیرههــا متصــل کنیــم و تولیــد
بایــد بــا قــرارداد باشــد و خیلــی از کشــورها محصوالتشــان
را بــا قــرارداد انجــام میدهنــد بایــد الگــوی کشــت اجــرا
کنیــم کــه الگــوی کشــت را بــه وزارت جهــاد اجــرا کنــد ،ولــی
اجــرای الگــوی کشــت تــا اآلن انجامنشــده اســت.
وی افــزود :تــا چنــد ســال دیگــر بایــد درگیــر الگــوی کشــت
باشــیم و الگــو کشــت یکــی از موضوعــات اساســی کــه در
برنامههــا بایــد ســمت آن برویــم و از تجربــه شکســتهای
قبلــی هــم بایــد اســتفاده کنیــم و الگــوی کشــت دو ابــزار
میخواهــد ابــزار اول قیمــت اســت ،زیــرا تابهحــال در
اختیــار وزارت جهــاد نبــوده اســت و نمیشــود کشــاورزی را
بــا الگــوی کشــت اجــرا کنیــم و ایــن کاری بــود کــه مجلــس
انجــام داد و شــورای قیمتگــذاری میتوانــد ایــن را انجــام
دهــد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی اذعــان کــرد :و اینیــک تضمینــی
اســت کــه وقتــی بــه کشــاورز میگوییــم محصــول را
بــکار و قیمــت را نیــز تعییــن میکنیــم کــه دیگــر نگــران
نباشــد کــه ایــن محصــول را چ ـهکار کنــم در قانــون شــورای
قانونگــذاری نیــز قبــل از شــروع بــه کشــت قیمــت اعــام
میشــود قیمــت گنــدم در ســال آینــده هفــت هــزار و ۵۰۰
تومــان خواهــد بــود.
وی در ادامــه گفــت :مســئله دیگــر کشــاورزی قــراردادی اســت
کــه میتوانیــم صنایــع تبدیلــی را کنــار کشــاورز قــرار دهیــم
و در کشــاورزی قــراردادی کشــاورز از اول قــرارداد میبنــدد
و الگــوی کشــت را کــه میگوییــم اجــرا میکنــد همچنیــن
آمــوزش میدهنــد کــود و بــذر ،بیمــه در اختیــارش قــرار
میدهنــد در انتهــا تولیــدش نیــز بــاال مــیرود.
ســاداتی نــژاد تأکیــد کــرد :ظرفیــت علمــی را بایــد بــه
کشــاورزی بیاوریــم در مالیــر یــک هکتــار  ۱۱۰تــن تولیــد
انگــور داشــته درحالیکــه متوســط کشــور  ۱۱تــن اســت
یعنــی کشــاورز پیــش روی مــا بــا متوســط کشــاورزی مــا یــک
فاصلــه  ۱۰برابــری دارد و ایــن کشــاورزی بایــد اقتصــادی
شــود کــه نیــاز بــه علــم دارد.
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وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت :در وزارت
جهــاد کشــاورزی ســازمان تحقیقــات وجــود
دارد کــه وظیفــه آن آمــوزش ،ترویــج و
تحقیقــات اســت و مــدل فرصــت مطالعاتــی
مزرعــه را طراحــی کردیــم کــه هیئتعلمــی
مــا کــه دارد تــاش میکنــد در کنــار
کشــاورز عملکــرد باهــدف ســازمان تحقیقــات
را بــا کشــاورز در کنــار یکدیگــر قــرار دهــد.
وی در خصــوص شــفافیت مجوزهــا و
امضاهــای طالیــی ،گفــت :بحــث شــفافیت
و حــذف رانــت و مبــارزه بــا فســاد موضــوع
بســیار مهمــی اســت در وزارت جهــاد
جایــگاه خــاص و ویــژهای دارد حتمــ ًا بــا
برنامهریــزی کــه کردیــم در ســامانههایی
کــه بــرای شــفافیت در وزارت جهــاد در حــال
صحبــت و اســتقالل تیمهــای مربوطــه
اســت تــاش میکنیــم در حــوزه مجوزهــا
کامــ ً
ا شــفاف باشــد در مــورد قراردادهــا و
مناقصههــا کامــل اشــرف باشــد و نبایــد در
واردات بــه ســمت انحصــار برویــم اتحادیــه
تولیدکننــدگان ظرفیتهــای بســیار خوبــی
دارنــد تــا آنچــه کــه نیــاز اســت در واردات
کمــک کنــم در حــوزه شــفافیت و مبــارزه
بــا فســاد از ظرفیتهــا اســتفاده کنیــم تــا
در محضــر مــردم مورداســتفاده قــرار بگیــرد.
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محققیــن دانشــگاههای  Albertaو  Guelphکانــادا بــر
ایــن باورنــد کــه تدابیــر صنعتــی امــروزه بــه نحــوی اســت
کــه گوســاله هــای تــازه بــه دنیــا آمــده را از مــواد مغــذی
حیاتــی و الزم بــرای رشــد دســتگاه گــوارش محــروم مــی
دارد.

اهمیــت تغذیــۀ گوســاله

-1آغوز :شیر آغوز کامل بدون پاستوریزه.
-2مخلوط  :نصف شــیر آغوز ،نصف شیر کامل.
-3شــیر کامل  :شیر کامل استاندارد ،که بسیار
نزدیک به تغذیۀ صنعتی است.

در ایــن پژوهــش یــک ســاعت پــس از بــه دنیــا آمــدن
بــه هــر گوســاله یــک ســوند وریــد گردنــی زده مــی
شــود تــا مشــکلی بــرای نمونــه گیــری هــای متعــدد
خــون پیــش نیایــد.
محققیــن بــه تفــاوت هــای بــارزی در رشــد روده ای
گوســاله هــا بــرای آن دســته ای کــه آغــوز و شــیر
مخلــوط خــورده بودنــد در مقایســه بــا آن عــده کــه
شــیر کامــل خوردنــد رســیدند کــه از آن جملــه :

 Michael Steeleاســتادیار تغذیــۀ نشــخوار کننــدگان
دانشــگاه  Guelphبــه همــراه دســتیارانش مطالعــه
و پژوهشــی را انجــام دادنــد کــه اخیــراً در مجلــۀ علمــی
 Journal of Dairy Scienceبــه چــاپ رســید.

• بلنــدی پــرز روده ای آن دســته از گوســاله هایــی
کــه بــا شــیر کامــل تغذیــه شــده بودنــد در مقایســه بــا
آن دو گــروه دیگــر ،بــه طــور متوســط پرزهــای رودۀ
کوچــک  1.8برابــر و در رودۀ بــزرگ  1.5برابــر کوتــاه
تــر بــود .امــا بلنــدی پرزهــا در اثنــی عشــر بــرای
گوســاله هایــی کــه بــا شــیر مخلــوط تغذیــه شــده
بودنــد  1.5بــار بلندتــر از آن دســته از گوســاله هایــی
بــود کــه بــا شــیر کامــل تغذیــه شــده بودنــد.
• مســاحت ســطحی رودۀ کوچــک در گوســاله هــای
تغذیــه شــده بــا شــیر کامــل  60درصــد کمتــر از
گروهــی بــود کــه بــا آغــوز تغذیــه شــده بودنــد و
 58درصــد کمتــر از آن گروهــی کــه شــیر مخلــوط
دریافــت کــرده بودنــد .در رودۀ بــزرگ ،تغذیــه بــا شــیر
مخلــوط در مقایســه بــا شــیر کامــل 54 ،درصــد ســطح
بیشــتری بــه وجــود آورده بــود.

در ایــن پژوهــش گوســاله هــا  2ســاعت پــس از بــه دنیــا
آمــدن ،آغــوز بــا نســبت  7.5درصــد وزن بــدن دریافــت
کردنــد .از  12تــا  72ســاعت(پس از بــه دنیــا آمــدن)8 ،
گوســاله هــر  12ســاعت بــه نســبت  5درصــد وزن بدنشــان
یکــی از تغذیــۀ مایــع زیــر را دریافــت مــی کردنــد:

محققیــن ایــن گونــه نتیجــه گرفتنــد کــه تغذیــۀ
گوســاله هــا از روز دوم یــا ســوم بــا شــیر مــادر یــا شــیر
بطــری و یــا ترکیــب مســاوی آغــوز بــا شــیر کامــل
(یــا پــودر شــیر) بــه همــان انــدازۀ تغذیــه بــا آغــوز تــا
 3روزگــی ارزش هــای تغذیــه ای و ایمیونولــوژی بــرای
گوســاله بــه همــراه خواهــد داشــت.
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رئیــس اتحادیــه مــرغ تخمگــذار اســتان تهــران گفــت :قیمــت
هــر کیلــو تخــم مــرغ درب مرغــداری  ۱۷هــزار و  ۵۰۰تومــان
اســت و نــرخ کنونــی شــانه تخــم مــرغ و کارتــن از ایــن
محصــول گرانتــر اســت.
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
تخــم مــرغ درب مرغــداری  ۱۷هــزار و  ۵۰۰تومــان معــادل
شــانه ای  ۳۵هــزار تومــان اســت.
وی عرضــه هــر شــانه تخــم مــرغ بــا نــرخ  ۴۴هــزار تــا ۴۵
هــزار تومــان در خــرده فروشــی هــا را منطقــی دانســت و افــزود:
عرضــه بــا نــرخ هــای باالتــر گرانفروشــی اســت کــه دســتگاه
هــای نظارتــی بایــد نظــارت کننــد.
نبــی پــور قیمــت تخــم مــرغ را تابــع عرضــه و تقاضــا دانســت
و گفــت :از اســفند تــا خــرداد ،مرغــداران در فــروش هــر کیلــو
تخــم مــرغ  ۴هــزار و  ۵۰۰تومــان بــه دلیــل ازدیــاد عرضــه
زیــان کردنــد ،در شــرایط کنونــی کاهــش توزیــع منجــر بــه
التهــاب قیمــت در بــازار شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول قیمــت واقعــی هــر کیلــو تخــم مــرغ را
بــاالی  ۱۸هــزار و  ۴۰۰تــا  ۱۸هــزار و  ۵۰۰تومــان اعــام کــرد
و افــرود :بنابــر آخریــن آنالیــز وزارت جهــاد ،قیمــت تمــام شــده
هــر کیلــو تخــم مــرغ درب مرغــداری  ۱۷هــزار و  ۳۰۰تومــان
اســت ،درحالیکــه تشــکل هــا نــرخ تمــام شــده را باالتــر از ایــن
قیمــت مــی داننــد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت تخم مــرغ در
میادیــن مــاک دولــت اســت ،بیــان کــرد :قیمــت تمامــی اقــام
از مغــازه ای بــه مغــازه دیگــر متفــاوت اســت و از طــرف دیگــر
مغــازه داران تنهــا بــرای جــوری جنــس تخــم مــرغ مــی آورنــد.
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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 عدمحمایــت مرغــدار منجــر
بــه کشــتار مــرغ هــا شــده اســت کــه همیــن امــر منجــر
بــه کاهــش ظرفیــت واحدهــای مرغــداری شــده اســت .بــه
عنــوان مثــال خراســان رضــوی بزرگتریــن تولیدکننــده تخــم
مــرغ  ۴۰درصــد ظرفیــت خالــی دارد.
نبــی پــور ادامــه داد :در حــال حاضــر قیمــت مــرغ  ۹۰روزه،
 ۷۰هــزار تومــان اســت ،درحالیکــه مرغــدار چنیــن پولــی
نــدارد چــرا کــه اگــر ایــن قیمــت بخــرد ،هــر کیلــو تخــم
مــرغ را بــا نــرخ  ۲۰هــزار تومــان بایــد بفروشــد.
وی تولیــد روزانــه تخــم مــرغ را  ۲هــزار و  ۶۰۰تــا  ۲هــزار
و  ۷۰۰تــن اعــام کــرد و گفــت :بنابــر آمــار  ۱۰میلیــون
جوجــه ریــزی کمتــر صــورت گرفتــه کــه ایــن امــر بیانگــر
کاهــش تولیــد روزانــه  ۵۰۰تــن تخــم مــرغ اســت.
نبــی پــور ادامــه داد :دولــت بــرای تنظیــم بــازار تخــم مــرغ
در  ۶ماهــه دوم ســال اجــازه داده کــه ماهانــه  ۲میلیــون
مــرغ تولــک رود کــه ایــن موضــوع منجــر بــه کاهــش ۱۰
میلیــون جوجــه ریــزی مــی شــود.
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار دربــاره
آینــده بــازار تخــم مــرغ بیــان کــرد :بــا توجــه بــه کاهــش
 ۱۰میلیــون جوجــه ریــزی و تولــک رفتــن مــرغ هــا پیــش
بینــی مــی شــود کــه قیمــت مــرغ بــه نــرخ واقعــی خــود
برســد کــه ایــن امــر بــه معنــای افزایــش قیمــت نیســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت یــک کیلــو شــانه و کارتــن
از تخــم مــرغ ارزانتــر اســت ،بیــان کــرد :بــا توجــه بــه
وضعیــت فعلــی توزیــع نهــاده ،قیمــت کنونــی تخــم مــرغ
درب مرغــداری ارزانتــر از شــانه و کارتــن اســت.
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار در پایــان
دربــاره آخریــن وضعیــت نهــاده دامــی تصریــح کــرد :هــم
اکنــون  ۱۰۰درصــد ذرت از ســامانه بــازارگاه تامیــن مــی
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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ـن
ـون تـ
ـوب  ۳میلیـ
رسـ
انــواع نهادههـــای
ـور
ـی در بنادر کشـ
دامـ

رئیــس انجمــن صنایــع خــوراک دام ،طیــور و آبزیــان بــا بیــان
اینکــه دولــت در حــوزه نهادههــای دامــی همــان راهــی را
مــیرود کــه پارســال رفــت ،گفــت :بیــش از  ۳میلیــون تــن
انــواع نهادههــای دامــی در بنــادر موجــود اســت کــه ارز آن
تأمیــن نشــده اســت.
مجیــد موافــق قدیــری ،دربــاره توقــف تخصیــص ارز بــه
نهادههــای دامــی از اواخــر اســفندماه ســال گذشــته و تأثیــر
آن بــر تأمیــن نهادههــا و تولیــدات محصــوالت پروتئینــی در
ماههــای آینــده ،گفــت :متأســفانه عــدم تأمیــن ارز در یــک
مــاه گذشــته اتفــاق افتــاده و مهمتریــن علــت ایــن امــر نیــز
میتوانــد سوءاســتفاده بانــک مرکــزی از انتقــال وظایــف
تجــارت نهادههــای دامــی از وزارت صمــت بــه وزارت جهــاد
کشــاورزی باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه سیاســتگذاران اقتصــادی کشــور در
عرصــه نهادههــای دامــی همــان راهــی را میرونــد کــه ســال
قبــل هــم پیمودنــد و ایــن بســیار خطرنــاک اســت ،تصریــح
کــرد :امــروز اگــر از نظــر نیــاز کشــور و کمبــود کاال بخواهیــم
نهادههــای دامــی را رتبهبنــدی کنیــم ،کنجالــه ســویا ،جــو و
ذرت در رتبههــای اول کمبــود قراردارنــد.
قدیــری تاکیــد کــرد :امــروز بیــش از  ۳میلیــون تــن انــواع
نهادههــای دامــی در بنــادر ایــران موجــود اســت کــه ارز آن
تأمیــن نشــده و عــدم عرضــه بــه موقــع نهادههــای دامــی بــه
بــازار ،راه را بــرای سوءاســتفادهگران و رانتخــواران و دالالن
در عرصــه محصــوالت پروتئینــی بــاز خواهــد کــرد و دوبــاره
ماننــد ســال قبــل باســکولچی کشــتارگاه بهمــن بیشــترین
ســود را میبــرد و تولیدکننــدگان و مــردم بیشــترین ضربــه را
میخورنــد.
وی دربــاره اینکــه آیــا ذخایــر کشــور بــه انــدازهای هســت کــه
ایــن چنــد مــاه توقــف را جبــران کنــد؟ تصریــح کــرد :هــر چنــد
تولیــد محصــوالت پروتئینــی ارتبــاط مســتقیم بــا تأمیــن بــه

موقــع نهادههــای دامــی دارد ،امــا معتقــدم «مدیریــت توزیــع»
اهمیــت ویــژهای دارد چنانچــه در نیمــه دوم ســال  ۹۹نیــز شــاهد
بودیــم کــه کمبــود مــواد اولیــه در کشــور وجــود نداشــت ولــی
در تأمیــن مــواد پروتئینــی از قبیــل گوشــت مــرغ و گوشــت
قرمــز دچــار مشــکالت بزرگــی شــدیم .پیشــنهاد همیشــگی مــا
اســتفاده از ظرفیــت کارخانجــات خــوراک دام اســت چــرا کــه
هــم رصــد و پایــش نهادههــای دامــی بــه خوبــی قابــل کنتــرل
اســت و هــم توســعه عمــودی در صنعــت دامپــروری بــه خوبــی
حفــظ میشــود.
قدیــری دربــاره اینکــه آیــا ایــن تأخیــر میتوانــد منجــر بــه
افزایــش مجــدد قیمــت محصــوالت پروتئینــی از جملــه مــرغ
در ماههــای آینــده شــود؟ گفــت :در حــال حاضــر مهمتریــن
مشــکل در زنجیــره تأمیــن گوشــت مــرغ افزایــش قیمــت جوجــه
یــک روزه اســت و بعــد از آن بحــث نیــاز بــه نهادههــای دامــی
و خــوراک طیــور مطــرح اســت .بــه گفتــه مرغــداران ،عرضــه
جوجــه بــا قیمــت مصــوب بســیار کــم اســت و بــا قیمتهــای
فعلــی پــرورش مــرغ و فــروش بــه قیمــت مصــوب ،توجیــه
اقتصــادی نــدارد و بــه همیــن منظــور تولیدکننــدگان رغبتــی بــه
جوجهریــزی ندارنــد.
قدیــری بــا بیــان اینکــه احتمــال میدهیــم از اواخــر خردادمــاه
وضعیــت جوجــه یــک روزه کمــی بهتــر شــود ،گفــت :در ایــن
صــورت فشــار بــر روی نهادههــای دامــی افزایــش مییابــد و
مجــدداً نگرانیهــا در ایــن حــوزه زیــاد میشــود.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی تصریــح کــرد کــه سیاســت دولــت
در ارتبــاط بــا واردات مــرغ شــفاف نیســت و فعــال اقتصــادی
نمیدانــد در آینــده چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد امــا بــه هــر
حــال بــا شــرایط موجــود قیمــت تمــام شــده تولیــد مــرغ افزایش
مییابــد کــه اگــر دولــت بخواهــد ایــن مســئله را بــا واردات
گوشــت مــرغ مدیریــت کنــد ،صنعــت طیــور حتــی از وضعیــت
کنونــی نیــز ضربــه بیشــتری میخــورد.
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ادامــه بحــران جوجه
یــک روزه تخمگــذار

رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار اســتان
تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه کمبــود جوجــه یــک روزه
تخــم گــذار همچنــان وجــود دارد ،گفــت :قیمــت هــر
کیلوگــرم تخــم مــرغ درب مرغــداری بــه  ١٧٣٠٠تومــان
رســیده اســت.
ناصــر نبــی پــور ،رئیــس اتحادیــه رئیــس هیئــت مدیــره
اتحادیــه مــرغ تخمگــذار اســتان تهــران در گفتگــو بــا
خبرنــگار مهــر قیمــت تمــام شــده تولیــد هــر کیلوگــرم
تخممــرغ را  ۱۷,۸۰۰تومــان اعــام کــرد و گفــت:
برخــی حتــی ایــن رقــم را بــاالی  ۱۸هــزار تومــان
بــرآورد میکننــد.
وی گفــت :بــا ایــن وجــود بــا توجــه بــه قیمــت مصــوب
کــه دولــت اعــام کــرده ،مرغــداران ناچــار هســتند هــم
اکنــون تخــم مــرغ را درب مرغــداری  ۱۷هــزار و ۳۰۰
تومــان در هــر کیلوگــرم بفروشــند؛ البتــه مــا مســتنداتی
کــه گویــای افزایــش قیمــت تمــام شــده اســت را بــه
دســتگاههای مســئول ارائــه داده و منتظــر تعییــن نــرخ
جدیــد تخــم مــرغ هســتیم.
نبــی پــور ادامــه داد :بــه دلیــل تغییــر دولــت و جابجایــی
مســئوالن ایــن مســأله بــه تعویــق افتــاده و امیدواریــم
کــه بعــد از روی کار آمــدن وزیــر جدیــد ،فــوراً در دســتور
کار قــرار بگیــرد.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی در ادامــه بــا اشــاره بــه
مشــکل کمبــود جوجــه یکــروزه گفــت :متأســفانه کمبــود
و گرانــی جوجــه یکــروزه همچنــان ادامــه دارد و دیــروز
قیمــت هــر قطعــه جوجــه یکــروزه تخمگــذار  ۱۶هــزار
تومــان بــود در حالــی کــه نــرخ مصــوب آن  ۸هــزار
تومــان اســت.
نبــی پــور بــا اشــاره بــه اینکــه وضعیــت نهادههــای
دامــی نیــز تغییــر چندانــی نداشــته و بهبــود نیافتــه

اســت ،ادامــه داد :مــا نهادههــا را از ســامانه بــازارگاه
خریــداری میکنیــم امــا گاهــی بــه دلیــل تغییراتــی
کــه در بارگیــری وجــود دارد ناچــار بــه تأمیــن آن از
بــازار آزاد هســتیم.
بــه گفتــه ایــن فعــال بخــش خصوصــی ،نهادههایــی
کــه از بــازارگاه خریــداری میشــود ،گاهــی بیــن
هفــت روز و گاهــی حــدود دو مــاه طــول میکشــد
تــا بــه دســت تولیدکننــده برســد امــا بیشــتر اوقــات
فاصلــه میــان خریــد نهــاده تــا رســیدن آن بــه دســت
تولیدکننــده  ١٠روز اســت.
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخمگــذار اســتان
تهــران ،مشــکل حمــل و نقــل را دلیــل اصلــی ایــن
تأخیــر معرفــی کــرد.
نبــی پــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود دربــاره
اینکــه پیشبینــی میکنیــد وضعیــت بــازار تخممــرغ
در روزهــای آینــده بــه چــه صــورت باشــد ،گفــت :مــا
بــه دنبــال اصــاح نــرخ مصــوب هســتیم اگــر قیمــت
اصــاح شــود ،تشــکلها اجــازه نخواهنــد داد کــه
نــرخ باالتــر بــرود بــه شــرط اینکــه وقتــی در بــازار
بــا افــت قیمــت مواجــه شــدیم دولــت تخممــرغ را بــه
نــرخ مصــوب خریــداری کنــد تــا تولیدکننــدگان زیــان
نکننــد.
نبــی پــور همچنیــن بــا اشــاره بــه معرفــی جــواد
ســاداتی نــژاد بــه عنــوان وزیــر پیشــنهادی وزارت
جهــاد کشــاورزی گفــت :آقــای ســاداتی نــژاد ســالها
در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا بخــش کشــاورزی بــوده
ضمــن اینکــه اعتقــاد زیــادی بــه تشــکلهای بخــش
خصوصــی دارد و همیــن مســأله میتوانــد راهگشــا
بســیاری از چالشهــا باشــد.
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مرغــداران از دولــت
جدیــد چــه میخواهنــد
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت تعاونــی مــادر تخصصــی
توســعه صنعــت طیــور کشــور گفــت :مرغــداران از دولــت جدیــد
ســاماندهی بــازار مــرغ را انتظــار دارنــد.
برومنــد چهارآیین،بــا اشــاره بــه مشــکالت پیــش روی صنعــت
طیــور کشــور ،اظهــار کــرد :بــا وجــود تاکیــدات فــراوان مقــام
معظــم رهبــری مبنــی بــر توجــه بیشــتر بــه امــر تولیــد ،امــا در
عمــل توجــه معنــاداری از ســوی دولــت بــه حمایــت از تولیــد
داخلــی دیــده نشــده ،بــه طــوری کــه در ســالهای اخیــر بخــش
زیــادی از انــرژی تولیدکننــدگان خصوصــا مرغــداران صــرف
رفــع مشــکالت و حواشــی پیــش آمــده شــده اســت.
چهارآییــن ادامــه داد :مرغــداران از دولــت جدیــد انتظــار دارنــد
چالشهــای پیــش روی صنعــت طیــور کشــور را شناســایی
کــرده و بــا بهــره گیــری از امکانــات بالقــوه و بــا اســتفاده از
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
و همــه اینهــا در حالیســت کــه اگــر تولیــد ســاماندهی شــود
قطعــا ســودجویی در توزیــع نهادهــا و بــازار مــرغ بــه حداقــل
خواهــد رســید.
چهارآییــن بــا بیــان اینکــه بــا قیمــت هــای دســتوری و فشــار
بــه تولیدکننــدگان نمــی تــوان مشــکالت حــوزه تولیــد مــرغ را
حــل کــرد ،گفــت :دولــت اگــر مــی خواهــد از تولیدکننــدگان
حمایــت کنــد بایــد دســت از ســرتولیدکنندگان بــردارد.
وی اضافــه کــرد :ســاماندهی بــازار مــرغ منــوط بــه ایــن اســت
کــه دولــت قیمــت مــرغ را تابــع عرضــه و تقاضــا کــرده و بــدون
بهــره گیــری از نظــرات فعــاالن و کارشناســان امــور در مــورد
قیمــت مــرغ تصمیــم گیــری نکنــد.
چهارآییــن اشــارهای هــم بــه برنامــه هــای وزیــر جدیــد
جهــاد کشــاورزی داشــت و گفــت :آقــای ســاداتی نــژاد در
جلســه رای اعتمــاد دو نکتــه مهــم را مطــرح کــرد کــه حــرف
دل تولیدکننــدگان بــود ،اول اینکــه دولــت نبایــد از جیــب

تولیدکننــدگان بــه مصــرف کننــدگان یارانــه بدهــد و دوم
اینکــه دســتوری بــودن قیمــت مــرغ فقــط باعــث رانــت و
فســاد و زیرزمینــی شــدن فعالیــت هــا مــی شــود.
وی ادامــه داد :اگــر وزیــر جهــاد کشــاورزی همیــن دو
موضــوع را اجرایــی کنــد تولیــد مــرغ در کشــور رونــق
خواهنــد گرفــت و تمامــی مشــکالت مرغــداران مرتفــع
خواهــد شــد.
رئیــس هیئــت مدیریــه اتحادیــه مرغــداران گوشــتی اســتان
کرمانشــاه یــک راهــکار هــم بــرای حمایــت از اقشــار
ضعیــف جامعــه داشــت و گفــت :دولــت بــا اســتفاده از
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
الکترونیکــی بدهــد کــه ایــن نــوع از پرداخــت یارانــه بــه
دلیــل عــدم رد و بــدل شــدن پــول تورمــی هــم در پــی
نخواهــد داشــت.
وی در ادامــه اشــارهای هــم بــه قیمــت معقــول مــرغ در
شــرایط کنونــی داشــت و گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه دولــت
و ســازمان هــای نظارتــی نشــان داده انــد کــه هیــچ اراده
ای بــرای کنتــرل قیمــت جوجــه یــک روزه و قیمــت نهــاده
هــای اساســی صنعــت طیــور یعنــی ذرت و ســویا ندارنــد و
هــم اکنــون جوجــه یــک روزه بــا قیمــت کمتــر از یــازده
هــزار تومــان وارد ســالن هــای پرورشــی نمــی شــود و قیمت
ســویا بــه کیلویــی چهــار هزارتومــان و ذرت  2500تومــان
رســیده و بــا لحــاظ افزایــش هزینــه هــای حمــل و نقــل،
بیمــه و دیگــر مولفــه هــا ،قیمــت تمــام شــده مــرغ درب
واحدهــای تولیــدی  21هــزار تومــان اســت و ایــن قیمــت
بــرای مصــرف کننــدگان بایــد  30هــزار تومــان تعیین شــود.

فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری شماره  89تابستان 1400

71

ـداوم تولیدکنندگان
ـرر مـ
ـا و ضـ
ـاده هـ
ـن نهـ
ـت پاییـ
کیفیـ
رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخمگــذار اســتان افزایــش پارامترهــای تولیــد چطــور مــی تــوان انتظــار داشــت
تهــران از کاهــش  ۱۵تــا  ۲۰درصــدی تولیــد تخــم مــرغ قیمــت تمــام شــده محصــول نهایــی افزایــش نیابــد؟
بــه علــت کمبــود نهــاده هــای مــورد نیــاز طیــور ،کیفیــت
پاییــن نهــاده هــا و ضــرر مــداوم تولیدکننــدگان خبــر داد .وی ادامــه داد :قــرار بــود دولــت ســویای  ۲۷۰۰تومانــی و
ناصــر نبــی پــور بــا بیــان اینکــه هزینــه هــای تولیــد تخــم ذرت  ۱۵۰۰تومانــی بــا قیمــت هــای مصــوب بــه مرغــداران
مــرغ بــرای تولیدکننــدگان بــاال رفتــه اســت ،اظهــار کــرد :تحویــل دهــد کــه نــه تنهــا ایــن امــر محقــق نشــد بلکــه
چنــد هفتــه گذشــته قیمــت مصــوب نهــاده هــای دامــی قیمــت مصــوب ســویا از  ۲۷۰۰تومــان بــه  ۳۲۵۰تومــان و
افزایــش یافــت .همچنیــن قیمــت واکســن ،دارو و کارتــن ذرت هــر کیلــو بــه  ۱۷۰۰تومــان افزایــش یافــت.
شــانه بــه طــور ســاعتی در حــال افزایــش اســت و کرایــه
حمــل و نقــل نیــز  ۳۵درصــد افزایــش یافتــه اســت .بــا رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخمگــذار اســتان تهــران

تصریــح کــرد :وقتــی مرغــدار در هــر کیلــو تخــم مــرغ
 ۳۰۰۰تــا  ۴۰۰۰تومــان ضــرر کنــد ،نگــه داشــتن مــرغ
برایــش صرفــه اقتصــادی نــدارد و آن را بــه کشــتارگاه
مــی فرســتد .بــه عبــارت دیگــر شــرایط پیــش آمــده
باعــث شــده گلــه هــای مولــد بــه کشــتارگاه بــرود
زیــرا تولیدکننــدگان نمــی تواننــد تخــم مــرغ هایــی
کــه هرکیلــو بیــش از  ۱۵هزارتومــان برایشــان تمــام
شــده را بــا قیمــت دســتوری  ۱۲هزارتومــان از در
مرغــداری بفروشــند.
وی اضافــه کــرد :در حقیقــت تولیــد تخــم مــرغ
حــدود  ۱۵تــا  ۲۰درصــد افــت کــرده کــه ناشــی
از کمبــود نهــاده طیــور ،کیفیــت پاییــن نهــاده هــا،
ضــرر تولیدکننــدگان و فرســتادن مــرغ هــای مولــد
بــه کشــتارگاه اســت.

بــه گفتــه او ابتــدای بهــار و تابســتان روزی چنــد صــد
تــن صــادرات داشــتیم امــا در حــال حاضــر صــادرات هــم
نداریــم.
نبــی پــور بــا بیــان اینکــه اگــر کل نهــاده هــا بــا قیمــت
مصــوب قبلــی تامیــن شــود ،هرکیلــو تخــم مــرغ بــرای
مرغــداران بیــش از  ۱۴هزارتومــان و اگــر  ۷۰درصــد
تامیــن شــود بیــش از  ۱۶هزارتومــان تمــام خواهــد شــد،
گفــت :ایــن در حالیســت کــه در حــال حاضــر حتــی ۷۰
درصــد هــم نهــاده بــرای واحدهــای مرغــداری تامیــن
نمــی شــود و برخــی از واحدهــای کوچــک حتــی نهــاده
هــم دریافــت نکــرده انــد.
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.

72

فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری شماره  89تابستان 1400

رئیــس هیــات مدیــره کانــون سراســری مرغــداران
گوشــتی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت مــرغ در برخــی
شــهرها بــه  ۴۵هزارتومــان 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:
متأســفانه در روزهــای اخیــر ،قیمــت مــرغ در
برخــی شــهرها تــا  ۴۵,۰۰۰تومــان هــم بــاال رفتــه
اســت؛ ایــن مســأله کامــ ً
ا قابــل پیشبینــی بــود و
بارهــا بــه مســئوالن مربوطــه هشــدار داده شــد ولــی
رویــه ناصــواب و غلطــی کــه در پیــش گرفتــه
شــده ،ظاهــرا ً پایانــی نــدارد.

ارائــه آمــار غلــط بــه مقامــات باالدســتی و مــردم ،مســیر
را منحــرف میکننــد ،بزرگتریــن خیانــت را بــه مــردم و
کشــور میکننــد و منافــع ملــی و امنیــت کشــور را بــه خطــر
میاندازنــد .دولتمردانــی کــه علیرغــم علــم بــه بحرانهــای
ناشــی از مداخلــه دولــت در بــازار همچنــان ایــن رویــه را
ادامــه میدهنــد.

ـرغ قابـــ
ـی مـ
گرانـ

وی تصریــح کــرد :ایــن نابســامانیها ناشــی از
ســوءمدیریت مدیــران دولتــی اســت کــه اقتصــاد
کشــور را بــه ایــن روز انداختهانــد ،در نتیجــه
چنیــن عملکــردی هــم مــردم زیــر فشــار اقتصــادی
لــه شــدهاند و هــم تولیدکننــدگان بــی انگیــزه و از
ادامــه کار و تولیــد ناامیــد شــدهاند.

دولت دالل بزرگ است!
ایــن فعــال بخــش خصوصــی بــا بیــان اینکــه در
اقتصــاد رانتــی و دالل پــرور نــه ســهمی بــرای
تولیدکننــده هســت و نــه مصــرف کننــده ،گفــت:
چنیــن بســتری جوالنــگاه دالالنــی اســت کــه مخــل
اقتصــاد و توســعه هســتند و در چنیــن فضایــی
بیشــترین بــار مســئولیت بــر عهــده مدیــران دولتــی
اســت .اگرچــه در اقتصــاد دولتــی مــا ،دالل بــزرگ
خــود دولــت اســت.
مســئوالن با ارائه آمار نادرست امنیت کشور
را به خطر میاندازند
یــاوری تصریــح کــرد :مدیــران و مســئوالنی کــه
اصــول اولیــه اقتصــاد و بــازار را بــه دالیــل سیاســی
و بــرای عــوام فریبــی نادیــده میگیرنــد و بــا

وی ادامــه داد :بدیهــی اســت کــه وقتــی هزینههــای تولیــد
محصولــی افزایــش پیــدا میکنــد قیمــت تمــام شــده
محصــول نیــز افزایــش مییابــد و اگــر بــه دنبــال کاهــش
قیمــت محصــوالت هســتیم بایــد هزینههــای تولیــد آن را
کاهــش دهیــم؛ نمیتــوان نظــارت بــر هزینــه مــواد اولیــه
را رهــا کــرد و انتظــار داشــت کــه قیمــت محصــول نهایــی
کاهــش یابــد.
هیــچ نهــادی بــا گرانفروشــی جوجــه یــک روزه
مقابلــه نکــرد
ایــن فعــال بخــش خصوصــی بــا بیــان اینکــه از اواخــر ســال
گذشــته جوجــه یکــروزه گوشــتی بــا قیمتــی بیــن ۷,۰۰۰
تومــان تــا  ۹,۰۰۰تومــان فروختــه میشــود ،گفــت :قیمــت
مصــوب جوجــه یــک روزه  ۴,۲۰۰تومــان اســت و ایــن
گرانفروشــی مــاه هاســت کــه انجــام میشــود ولــی هیــچ
نهــادی نظارتــی کوچکتریــن اقدامــی بــرای کنتــرل آن
انجــام نــداده اســت.
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وی ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن قیمــت مصــوب ذرت و
ســویا  ۱۵درصــد افزایــش یافــت ضمــن اینکــه در حــوزه
کرایــه حمــل و نقــل نیــز بــا حــدود  ۳۰درصــد افزایــش
قیمــت مواجــه بودیــم و در ســال جدیــد نیــز طبــق قانــون
دســتمزدهای کارگــری ،بیمــه و ســایر هزینههــای دولتــی
افزایــش حداقــل  ۲۵درصــدی داشــتهاند.

ـود
ـی بـ
ـش بینـ
ـل پیـ
ـ

73

پــول ذرت درجه یــک را از تولیدکنندگان
میگیرند و ذرت درجه سه تحویل میدهند
وی بــا بیــان اینکــه بــه مشــکالت فــوق بایــد دههــا
مــورد دیگــر نیــز اضافــه کــرد ،گفــت :بــه عنــوان
مثــال ،قیمــت ذرت درجــه یــک را از مرغــدار
میگیرنــد و بعــد از ماههــا محصــول درجــه ســه
اوکرایــن را وارد میکننــد و بــه تولیدکننــده
تحویــل میدهنــد همچنیــن برخــی واکســن و

داروهــای بــی کیفیــت داخلــی را گاهــی تــا ۷۰
درصــد باالتــر از قیمــت واقعــی بــه تولیدکننــده
میدهنــد و بســیاری چالشهــای دیگــر کــه
باعــث کاهــش بهــره وری ،تلفــات و بیماریهــا
و ضــرر و زیــان تولیدکننــده میشــود؛ در هیــچ
کجــای ایــن قیمــت گذاریهــای دســتوری دیــده
نشــده اســت.

ایــن فعــال بخــش خصوصــی اضافــه کــرد :محصولــی ماننــد
کنســانتره ،دارو ،واکســن و ســایر اقــام نیــز حداقــل ۲۰
درصــد افزایــش قیمــت داشــتهاند .یــاوری افــزود :در حالــی
کــه قیمــت مصــوب فعلــی مــرغ بــر اســاس نــرخ ۴۲۰۰
تومانــی جوجــه یکــروزه و قیمتهــای قبلــی نهادههــا
بــوده ،دولــت حاضــر نیســت نــرخ مصــوب مــرغ را متناســب
بــا افزایــش هزینههــای تولیــد ،اصــاح کنــد و رســماً
تخلــف از قانــون دارد؛ در حــق تولیدکننــده ظلــم کــرده
اســت و بــه دلیــل ناتوانــی در بخشهــای نظارتــی مصــرف
کننــده هــم بایــد زیــان ببینــد.
تمــام نهادهــای دولتــی و نظارتــی بــه تولیدکننده
فشــار میآورنــد کــه قیمــت را ثابــت نگــه دارد!
یــاوری تصریــح کــرد :بــا ایــن حــال ،تمــام نهادهــای دولتــی
و نظارتــی بــه تولیدکننــده فشــار میآورنــد تــا قیمــت مــرغ
ثابــت بمانــد و نتیجــه ایــن قیمــت گــذاری دســتوری ،فلــج
کــردن تولیــد و اقتصــاد کشــور بــوده اســت.

وی گفــت :بــا افزایــش قیمتــی کــه بــرای
مؤلفههــای تولیــد رقــم خــورده ،ثبــات نــرخ مــرغ
منطقــی و عقالنــی نیســت؛ مســئوالن برخــاف
ادعایــی کــه میکننــد قــادر بــه کنتــرل نــرخ
مؤلفههــای تولیــد نیســتند و تمــام ســرکوب و
فشــار را بــه تولیدکننــده و تولیــد وارد میکننــد
چــرا کــه قــادر بــه برخــورد بــا رانــت خــواران و
دالالن نیســتند.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی بــا تاکیــد بــر اینکــه
عملکــرد وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت
صمــت کامــ ً
ا بــر ضــد تولیدکننــده و منافــع
کشــور بــوده اســت ،افــزود :بایــد وزرای ایــن دو
وزرات خانــه پاســخگوی ایــن بحــران خودســاخته
باشــند .رفتارهــای غیرمســئوالنه ،هفتمیــن
تولیدکننــده مــرغ جهــان را واردکننــده کــرد
یــاوری تاکیــد کــرد :نتیجــه رفتارهــای
غیرمســئوالنه دولتمــردان بــوده کــه هفتمیــن
تولیدکننــده گوشــت مــرغ جهــان ،بــه واردکننــده
ایــن کاال تبدیــل شــده اســت .کشــوری کــه ۳۰
درصــد تــوان تولیــد مــازاد بــر نیــاز داخــل را

74

فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری شماره  89تابستان 1400

دارد و بــا توجــه بــه بازارهــای منطقــه میتوانســت
بزرگتریــن صادرکننــده مــرغ در منطقــه باشــد،
واردکننــده گوشــت مــرغ شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :آیــا مســئوالن ایــن فاجعــه و
بحــران ،نبایــد مجــازات شــوند .رانــت واردات
گوشــت مــرغ بــه چــه کســانی میرســد کــه
حاضرنــد منافــع ملــی را فــدای منافــع نامشــروع
خــود کننــد؟
یــاوری بــا بیــان اینکــه تولیدکنندههــا در حــال
زیــان هســتند و انگیــزه و توانــی بــرای ادامــه تولیــد
ندارنــد ،اظهــار داشــت :اگــر قیمــت مــرغ زنــده
اصــاح نشــود ،وضعیــت از ایــن هــم بدتــر خواهــد
شــد .در حــال حاضــر هــر کیلوگــرم مــرغ زنــده
بــرای تولیدکننــده  ۲۰,۶۰۰تومــان تمــام میشــود
در حالــی کــه قیمــت مصــوب فعلــی ۱۷,۱۰۰
تومــان اســت و مرغــدار در هــر کیلوگــرم تولیــد
 ۳,۵۰۰تومــان ضــرر میکنــد.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی بــا بیــان اینکــه اقتصــاد
را نمیتــوان بــا داللــی و رانــت خــواری اداره
کــرد ،گفــت :اقتصــاد علــم اســت و مدیــر شــجاع
و دانــا و باتجربــه الزم دارد تــا چالشهــا و موانــع
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
دارد ،الاقــل مطابــق قانــون قیمــت گــذاری
کنــد

وی اضافــه کــرد :تجربیــات گذشــته بارهــا و بارهــا
ثابــت کــرده کــه مســئوالن بــه هیــچ وجــه توانایــی
کاهــش یــا کنتــرل قیمتهــا را ندارنــد و از طرفــی
دولــت نیــز دســت از قیمــت گــذاری دســتوری بــر
نمــیدارد ،بنابرایــن تنهــا گزینــه ممکــن اصــاح
قیمتهــای دســتوری مطابــق قانــون اســت.
یــاوری افــزود :بنابرایــن اگــر هزینههــای تولیــد
محصولــی افزایــش مییابــد ،بایــد ایــن افزایــش
قیمــت در محصــول نهایــی لحــاظ شــود و اگــر
قیمــت مــرغ زنــده اصــاح نشــود در ماههــای
آینــده بایــد منتظــر بحرانهــای غیرقابــل کنترلــی
باشــیم کــه امنیــت کشــور را بــه خطــر میانــدازد.

ـل و نقل
ـنگین حمـ
ـه های سـ
کرایـ
کمــر مرغــداران را شکســته

دبیــر کانــون مرغــداران گوشــتی بــا بیــان اینکــه
کرایــه هــای حمــل ونقــل بــاال رفتــه و نــرخ
مصــوب کرایــه هــا هــم رعایــت نمــی شــود ،گفــت:
راننــده هــا قبــل از بارگیــری نهــاده هــا ،قیمــت
هــای پیشــنهای خــود را مطــرح مــی کننــد و چــون
مرغــداران نیــاز فــوری بــه نهــاده دارنــد مجبــور
هســتند بــا کرایــه هــای پیشــنهادی موافقــت کننــد
کــه همیــن موضــوع مشــکالت بســیاری بــرای آنهــا
ایجــاد کــرده اســت.
پرویــز فروغــی بــا بیــان اینکــه مدتــی مــی شــود
قیمــت جوجــه یکــروزه بــه  ۹۰۰۰تومــان رســیده و
در حــال حاضــر صحبــت از  ۱۰هــزار تومــان هــم
شــده اســت ،گفــت :قیمــت مصــوب جوجــه یکــروزه
 ۴۲۰۰تومــان اســت امــا نــه تنهــا ایــن نــرخ در بــازار
رعایــت نمــی شــود بلکــه مرغــداران مجبــور هســتند
 ۵۰۰۰تــا  ۶۰۰۰تومــان بیشــتر هــم بابــت خریــد
جوجــه یکــروزه پرداخــت کننــد.
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همــه باید قیمت مصوب را رعایت کنند

وزارت جهاد در راســتای حل مشکالت اقدامی نمی کند

وی ادامــه داد :اگــر قــرار اســت نظارتــی باشــد بایــد بــر همــه
بخــش هــای تولیــد صــورت گیــرد .چــرا بــر بــازار جوجــه
یکــروزه هیچگونــه نظارتــی نیســت و قیمــت هــای مصــوب
رعایــت نمــی شــود ولــی مرغــداران بــا وجــود اینکــه قیمــت
تمــام شــده مــرغ زنــده بــرای آنهــا بیــش از  ۲۰هزارتومــان
اســت مجبــور هســتند مــرغ هایشــان را بــا قیمــت مصــوب
۱۷هــزار و ۱۰۰تومــان تحویــل کشــتارگاه دهنــد؟ اگــر قیمــت
مصوبــی تعییــن شــده همــه بایــد رعایــت کننــد.

ایــن فعــال صنعــت طیــور در ادامــه گفــت :تمامــی مشــکالت
موجــود در ایــن صنعــت را بــا وزارت جهــاد کشــاورزی در میــان
گذاشــته ایــم .وزیــر و معاونیــن از ایــن مســائل خبــر دارنــد
ولــی نمــی دانیــم چــرا اقدامــی در راســتای حــل آنهــا نمــی
کننــد.

کاهــش تولید جوجه و قاچاق؛ علت گرانی جوجه یکروزه
دبیــر کانــون مرغــداران گوشــتی اضافــه کــرد :تولیــد
جوجــه کاهــش یافتــه اســت .از طرفــی گفتــه مــی شــود
جوجــه یکــروزه و تخــم مــرغ نطفــه دار قاچــاق مــی شــود.
در حقیقــت مــی تــوان گفــت علــت افزایــش قیمــت جوجــه
یکــروزه همیــن کاهــش تولیــد و قاچــاق اســت .از طرفــی
نظــارت هــم وجــود نــدارد.
بــه گفتــه وی آمارهایــی کــه در خصــوص میــزان جوجــه
ریــزی گفتــه مــی شــود بــا واقعیــت همخوانــی نــدارد .زیــرا
اگــر جوجــه بــه انــدازه کافــی در کشــور تولیــد شــود چــرا بایــد
قیمــت آن بــه  ۱۰هزارتومــان برســد؟
فروغــی تصریــح کــرد :افزایــش قیمــت جوجــه باعــث شــده
بســیاری از تولیدکننــده هــا دســت از کار بکشــند ،زیــرا تولیــد
بــرای آنهــا بــا جوجــه  ۱۰هزارتومانــی صرفــه اقتصــادی
نــدارد.
دســت مرغداران زیر ساطور راننده ها
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه وضعیــت تامیــن نهــاده
هــا بــرای واحدهــای تولیــدی بــه چــه صــورت اســت،
گفــت :نهــاده هــای خریــداری شــده بــا تاخیــر ارســال مــی
شــود .از طرفــی کرایــه هــای حمــل ونقــل هــم بــاال رفتــه
اســت و نــرخ مصــوب کرایــه هــا نیــز رعایــت نمــی شــود.
یعنــی راننــده قبــل از بارگیــری قیمــت را طــی مــی کنــد و
چــون مرغــدار نیــاز فــوری بــه نهــاده هــا دارد دســتش زیــر
ســاطور راننــده خواهــد بــود و مجبــور اســت بــا کرایــه هــای
پیشــنهادی موافقــت کنــد کــه همیــن موضــوع مشــکالت
بســیاری بــرای مرغــداران ایجــاد کــرده اســت.

دبیــر کانــون مرغــداران گوشــتی در پاســخ بــه اینکــه آینــده
بــازار مــرغ را چگونــه پیــش بینــی مــی کنیــد ،اظهــار کــرد:
اگــر همیــن شــیوه ادامــه پیــدا کنــد بــازار مــرغ آشــفته تــر
خواهــد شــد .نظــارت بایــد از ابتــدا تــا انتهــای تولیــد باشــد.
به جای صادرکننده ،وارد کننده شــده ایم!
فروغــی در پایــان گفت:صنعــت طیــور در کشــور رهــا شــده
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
نمــی شــود ،گفــت :راننــده هــا قبــل از بارگیــری نهــاده هــا،
قیمــت هــای پیشــنهای خــود را مطــرح مــی کننــد و چــون
مرغــداران نیــاز فــوری بــه نهــاده دارنــد مجبــور هســتند بــا
کرایــه هــای پیشــنهادی موافقــت کننــد کــه همیــن موضــوع
مشــکالت بســیاری بــرای آنهــا ایجــاد کــرده اســت.
پرویــز فروغــی بــا بیــان اینکــه مدتــی مــی شــود قیمــت
جوجــه یکــروزه بــه  ۹۰۰۰تومــان رســیده و در حــال حاضــر
صحبــت از  ۱۰هــزار تومــان هــم شــده اســت ،گفــت :قیمــت
مصــوب جوجــه یکــروزه  ۴۲۰۰تومــان اســت امــا نــه تنهــا
ایــن نــرخ در بــازار رعایــت نمــی شــود بلکــه مرغــداران
مجبــور هســتند  ۵۰۰۰تــا  ۶۰۰۰تومــان بیشــتر هــم بابــت
خریــد جوجــه یکــروزه پرداخــت کننــد.
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نکاتــی بــرای بهبــود
دورۀ انتقالی گـــــاو
بــه منظــور افزایــش
بــاروری و شــیردهی

دورۀ انتقالــی گاو ( )transition periodزمانــی
حیاتــی و در عیــن حــال پرخطــر بــرای گاوهــای شــیری
اســت .در طــول ایــن دوره ،از آنجائیکــه گاوهــا بــرای
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
و علوفــۀ خشــک را بــاال نگــه داشــت تــا از کاهــش
تمایــل گاو بــه مصــرف خــوراک کــه معمــو ًال در دورۀ
انتقالــی بــروز مــی کنــد ،جلوگیــری کــرده باشــیم .بــه
همیــن نســبت کنتــرل میــزان دریافــت انــرژی گاو نیز در
ایــن دوره حائــز اهمیــت اســت کــه نمــی بایســت خیلــی
بــاال یــا خیلــی پاییــن باشــد .بــه عــاوه ،از آنجائیکــه
اســترس مــی توانــد تأثیــر منفــی بــر روی متابولیســم
حیــوان داشــته باشــد بایســتی تحــت کنتــرل باشــد.
ارتقــاء میــزان دریافــت انــرژی بــه منظــور
افزایــش تولیــد شــیر

چنانچــه ســطح انــرژی گاو متعــادل نباشــد ،بــرای تولیــد
میــزان زیــادی شــیر ناچــاراً از چربــی موجــود در بــدن
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
داد .چنانچــه مصــرف خــوراک افزایــش یابــد و نمــودار
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
بــه خصــوص گلوکــز اســت کــه عمدتــ ًا از نشاســته و
علوفــه بــا هضــم بــاال بــه دســت مــی آیــد .در اینجــا
بایســتی خاطــر نشــان ســاخت کــه حفــظ تعــادل بســیار
حائــز اهمیــت اســت ،چــرا کــه نشاســتۀ بــاال خطــر
اســیدوز را بــاال مــی بــرد کــه همیــن منجــر بــه بــروز
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 تدریجـ ًا و بــه آرامــی افزایــش دهنــد تا
بــه حیــوان مجــال دهنــد کــه خــود را ســازگار ســازد.

ارتقــاء ســطح انــرژی بــه منظــور افزایــش
تولیدمثــل و بــاروری

حفــظ ســامت بــدن و افزایــش مصــرف خــوراک در
دورۀ انتقالــی نــه تنهــا بــه پایــداری شــیردهی کمــک
مــی کنــد بلکــه بــر روی کیفیــت تولیدمثــل در دورۀ
بعــدی بــاروری نیــز تأثیــر مثبــت دارد.
نقصــان شــدید گلوکــوز و یــا از دســت دادن چربــی بدن
بــه منظــور تولیــد شــیر در گاو ،تأثیــر مســتقیم بــر روی
کیفیــت تخمــک هــا مــی گــذارد .بنابرایــن گاوهایــی
کــه بــه لحــاظ ســطح انــرژی خیلــی نامتعــادل هســتند
شــانس بــاروری بــه موقــع نخواهنــد داشــت .یــک دورۀ
انتقــال موفــق از بــروز ایــن مشــکالت جلوگیــری مــی
کنــد امــا بــرای آن دســته از گاوهایــی کــه مشــکل
دارنــد دورۀ اســتراحت مــی توانــد کمــک کننــده باشــد.
ایــن دورۀ اســتراحت – بــازه ای از زمــان پــس از
آخریــن زایمــان گاو تــا زمانــی کــه دامــدار دوبــاره
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تصمیــم بــه جفتگیــری گاوهــا بگیــرد – بیــن  50تــا  70روز
زمــان مــی بــرد .بنابرایــن بســیار مهــم اســت کــه دامــدار گاوهــا
را بــه دو گــروه تقســیم بنــدی نمایــد :آن دســته از گاوهایــی
کــه بــا چالــش هایــی مواجــه شــدند و دیگــری آن دســته کــه
دورۀ انتقالــی خــوب و ســامتی را پشــت ســر گذاشــته انــد .آن
دســته از گاوهایــی کــه در دورۀ انتقالــی بــا چالــش هایــی مواجــه
بودنــد مثــا وزن زیــادی از دســت دادنــد یــا یکــی از پاهــا بــا
مشــکل روبــرو شــده و یــا هر مســألۀ دیگــر ،بــه دورۀ اســتراحت
طوالنــی تــری نیــاز دارنــد .در ایــن مــدت گاو فرصــت الزم
بــرای بازگشــت بــه وضعیــت بدنــی مناســب و ســالم را مــی
یابــد و بدیــن ترتیــب شــانس بــاروری هــم افزایــش مــی یابــد.
 6نکته در رابطه با مدیریت دورۀ انتقال

دورۀ انتقــال و مدیریــت آن بــه معنــای موشــک هــوا کــردن
نیســت امــا بســیاری از دامــداران در ایــن دوره دچــار اشــتباه
مــی گردنــد .در اینجــا مــا بــه ذکــر  6نکتــه پرداختــه ایــم کــه
هــم بــه افزایــش شــیردهی کمــک مــی کنــد و در عیــن حــال
بــه تولیــد مثــل موفــق منجــر مــی گــردد.
.1فضــای 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.
.2از پروتــکل هــای مدیریتــی «دقیقــا بــه موقــع» اســتفاده کنیــد.
ایــن شــامل پیــاده روی گاوهــا در هــر ســاعت مــی شــود و
خواهیــد دیــد کــه بــه محــض فــرا رســیدن زمــان زایمــان ،گاو
بــه ســمت آغــل مخصــوص زایمــان حرکــت مــی کنــد .چنانچــه
گاو در طویلــه قــرار دارد و شــما قــادر بــه تحــرک ســاعت بــه
ســاعت او نیســتید ،پیشــنهاد مــی کنیــم کــه او را کــم تــر از 2
روز و یــا بیشــتر از  7روز مانــده بــه زایمــان بــه آغــل مخصــوص
زایمــان ببریــد .چنانچــه بیــن  2تــا  7روز ببریــد ،خــوردن غــذای
خشــک را حتــی پیــش از زایمــان کاهــش خواهــد داد.
.3حفــظ ثبــات اجتماعــی .هنگامــی کــه گاوهــا را بیــن گروههــای
گاوهــای دیگــر راه مــی بریــد باعــث اســترس ســایرین مــی
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  21روز قبــل از زایمــان در یــک آغــل نگــه داریــد .ایــن
امــر ثبــات اجتماعــی فراوانــی بــرای گاوهــای شــما خواهــد
داشــت چــرا کــه گاوهــای جدیــدی را بــه آغــل نیــاورده ایــد و

بدیــن ترتیــب تأثیــر مثبتــی هــم بــر روی مصــرف
غــذای خشــک و کاهــش اســترس آنهــا خواهیــد
داشــت.
.4زمــان خــواب را بیشــتر کنیــد .ایــن کار را بــا فراهــم
ســاختن راحتــی هرچــه بیشــتر حیــوان مــی توانیــد
عملــی ســازید .در واقــع از آنجائیکــه ُســم حیــوان در
ایــن مرحلــه بســیار آســیب پذیــر مــی شــود و ممکــن
اســت منجــر بــه آســیب یــا لنــگ شــدن حیــوان
گــردد ،بایســتی دراز کشــیدن حیــوان بیشــتر شــود.
.5تســکین گرمــا .در دورۀ انتقــال ،بــدن گاوهــا
بیشــتر مســتعد اســت تــا اســترس گرمایــی را بــه
بیمــاری مبــدل ســازد و در دوران شــیردهی شــیر
کمتــری تولیــد کنــد .اســتفاده از پنکــه بــا ســرعت
 8کیلومتــر در ســاعت در محــل اســتراحت گاوهــا بــه
دراز کشــیدن و اســتراحت آنهــا کمــک مــی کنــد .آن
دســته از گاوهایــی کــه دچــار اســترس گرمایــی مــی
شــوند زمــان طوالنــی تــری را ســرپا مــی ایســتند.
افزایــش اســترس گرمایــی منجــر بــه کاهــش
مصــرف خــوراک و بــاال رفتــن ریســک لنــگ شــدن
پــا در گاوهــا مــی گــردد.
.6درماتیــت یــا التهــاب پوســتی .بــه منظــور جلوگیری
از بــروز ایــن عارضــه توصیــه مــی شــود کــه یــک
مــاه پیــش از آنکــه شــیر حیــوان خشــک شــود و
همــان روز کــه شــیر او قطــع مــی شــود ُســم او
تمیــز و آراســته شــود .ایــن بــه شــما امــکان بازرســی
گاو و بازرســی مجــدد او را مــی دهــد تــا مشــکلی
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
بــروز درماتیــت پوســتی را کاهــش دهیــد.
تأمیــن مــواد معدنــی بــرای گاوهــا در
دورۀ انتقــال

بــا در اختیــار گذاشــتن مــواد معدنــی و ریزمغــذی
هــا بــرای گاوهــا در دورۀ انتقــال ،بــه حیــوان کمــک
مــی کنیــد تــا میــزان انــرژی مــورد نیــاز خــود را
تأمیــن کنــد و مــواد مغــذی الزم بــرای تولیــد شــیر
و بــاروری در دورۀ بعــدی را بــه دســت آورد.
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ـکار بخش خصوصی
راهــــ
بــرای حــل چالــش بــازار
ـی
ـای دامـ
ـاده هـ
نهـ

یــک مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه اولیــن گام در حــل
چالــش نهــاده هــای دامــی حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی
اســت ،گفــت :بایــد دیــد در متمــم بودجــه کــه از
ســویدولت بــه مجلــس ارائــه میشــود ایــن سیاســت
ادامــه مــی یابــد یــا خیــر.
مجیــد موافــق قدیــری ،رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن
صنایــع خــوراک دام ،طیــور و آبزیــان دربــاره راهــکار حل
چالــش بــازار نهادههــای دامــی ،اولیــن قــدم را حــذف
سیاســت ارز ترجیحــی دانســت و گفــت :تخصیــص ارز
 ۴۲۰۰تومانــی بــه واردات نهادههــای دامــی بایــد حــذف
شــود و ایــن یارانــه در اختیــار حداقــل  ۵دهــک اول کــم
درآمــد جامعــه قــرار بگیــرد.
عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق ایــران تصریــح کــرد :باید
دیــد در متمــم بودجــه کــه توســط دولــت بــه مجلــس
ارائــه میشــود ،آیــا سیاســت تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانی
تــا آخــر ســال ادامــه خواهــد یافــت یــا رأی بــه حــذف
آن داده میشــود .وی اضافــه کــرد :از دیگــر راهکارهــا
ایــن اســت کــه دولــت حداقــل بــه مــدت دو مــاه ،دو
برابــر نیــاز بــازار نهــاده عرضــه کنــد تــا عطــش بــاالی
بــازار در ایــن خصــوص گرفتــه شــود ،بــه عنــوان مثــال
نیــاز روزانــه کشــور بــه انــواع نهادههــای دامــی حــدود
 ۴۴هــزار تــن میباشــد کــه بــدون وقفــه و بــه مــدت
دو مــاه روزانــه حداقــل  ۱۰۰هــزار تــن انــواع نهــاده
دامــی بــه بــازار مصــرف تزریــق شــود تــا نگرانــی و
عطــش بــازار کاســته شــود و تولیدکننــدگان خــوراک دام

و محصــوالت پروتئینــی نســبت بــه انبــار طوالنــی مــدت نهــاده
و خــواب ســرمایه اقــدام نکننــد و تولیدکننــده اطمینــان داشــته
باشــد کــه در خصــوص ســیر کــردن شــکم دام حداقــل  ۴تــا  ۵ماه
مشــکلی نخواهــد داشــت.

از برنامــه واردات و تأمیــن نهادههــای دامــی عقــب هســتیم

قدیــری برنامهریــزی دقیقتــر و یــک صــدا شــدن ســازمانهای
متولــی تجــارت کشــور بــرای واردات نهادههــای دامــی و در
اولویــت قــرار گرفتــن تأمیــن ارز ایــن محصــوالت را از جملــه
دیگــر راهکارهــا بــرای افزایــش انگیــزه تجــارت و کســب و کار در
زنجیــره تأمیــن محصــوالت پروتئینــی اعــام کــرد.
عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق ایــران ادامــه داد :ســود بازرگانــی
نهادههــای دامــی و مــواد افزودنــی خــوراک دام و تمــام
پولهایــی کــه در قالــب عــوارض دولتــی گرفتــه میشــود از
جملــه اســتاندارد و دامپزشــکی ،بایــد حداقــل بــه مــدت یکســال
حــذف شــود تــا بتــوان افزایــش قیمــت نهادههــا بعــد از حــذف
ارز ترجیحــی را راحتتــر 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  ۶و نیــم میلیــون تــن از
ایــن مقــدار واردات انجــام شــده و تــا آخــر ســال بایــد حداقــل ۱۰
میلیــون تــن دیگــر وارد کنیم کــه مقــداری از برنامــه واردات عقب
هســتیم و هــر چــه بــه ســوی فصــل ســرما نزدیــک میشــویم،
تأمیــن نهادههــا دشــوارتر و قیمــت آنهــا نیــز گرانتــر میشــود.
امســال  ۱۳میلیــارد دالر صــرف واردات نهادههــای دامــی
و کاالهــای اساســی میشــود بــه گفتــه ایــن فعــال بخــش
خصوصــی کشــور مــا در شــرایط عــادی ســاالنه بــه حــدود ۲۱
میلیــون تــن انــواع نهادههــای دامــی در قالــب  ۱۰میلیــون تــن
ذرت ۴.۵ ،میلیــون تــن کنجالــه ســویا و  ۶.۵میلیــون تــن جــو نیــاز
دارد .قدیــری بــا بیــان اینکــه قــرار بــود امســال حــدود  ۱۰میلیــارد
دالر ارز صــرف واردات نهادههــای دامــی بــه کشــور شــود ،افــزود:
امســال بــه دلیــل شــرایط خشکســالی و گــران شــدن قیمتهــای
جهانــی و حمــل و نقــل و… بایــد حــدود  ۱۳میلیــارد دالر
صــرف واردات نهادههــای دامــی و کاالهــای اساســی کنیــم
کــه  ۳میلیــارد دالر بیشــتر از بودجــه مصــوب مجلــس اســت.
ضمــن اینکــه مــا نمیدانیــم در متمــم بودجــه امســال کــه تــا
چنــد روز آینــده توســط دولــت بــه مجلــس ارائــه خواهــد شــد
چــه تصمیمــی در خصــوص ارز  ۴۲۰۰تومانــی اتخــاذ خواهــد شــد.
وی تاکیــد کــرد :عــاوه بــر اینکــه امســال بــا توجــه بــه شــرایط
خشکســالی و کمبــود علوفــه بایــد بــرای واردات یــک میلیــون
تــن یونجــه برنامهریــزی و اقــدام شــود و تقریبــ ًا  ۶۰۰میلیــون
دالر نیــز بایــد گنــدم وارد کنیــم کــه متأســفانه از برنامــه خریــد
و تأمیــن بــه موقــع عقــب هســتیم و ایــن خبــر خوبــی بــرای
تولیدکننــدگان و سیاســتگذاران اقتصــادی نیســت.
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مرغــداران در اندیشــه
ـدی
ـت تولیـ
ـه فعالیـ
خاتمـ

مشــاور عالــی هیــات مدیــره اتحادیــه سراســری مــرغ
گوشــتی کشــور از افزایــش قیمــت هــر قطعــه جوجــه
یکــروزه بــه  ۱۰هــزار تومــان خبــر داد و گفــت :ایــن
قیمــت  ۵هــزار و  ۸۰۰تومــان بیــش از نــرخ مصــوب
ســتاد تنظیــم بــازار اســت.
محمدعلــی کمالــی سروســتانی بــا انتقــاد از بیتوجهــی
دســتگاههای نظارتــی بــر بــازار جوجــه یکــروزه ،اظهــار
کــرد :جوجــه یکــروزه یکــی از مهمتریــن نهادههــای
تولیــد گوشــت مــرغ اســت و تغییــر در قیمــت یــا نوســان
در بــازار آن میتوانــد عرضــه و تامیــن ایــن کاال را دچــار
مشــکل جــدی کنــد.
وی ادامــه داد :گــران فروشــی جوجــه یکــروزه همــراه بــا
مشــکالت تامیــن نهادههــای خــوراک فشــار مضاعــف
را بــر مرغــداران وارد آورده و بســیاری بــه فکــر تــرک
تولیــد افتادهانــد.
کمالــی سروســتانی قیمــت هــر قطعــه جوجــه یکــروزه
در بــازار را  ۱۰هــزار تومــان عنــوان کــرد کــه  ۵هــزار و
 ۸۰۰تومــان باالتــر از قیمــت مصــوب اســت.

وی یــادآور شــد :ســتاد تنظیــم بــازار قیمــت مصــوب هــر قطعــه
جوجــه یکــروزه را  ۴هــزار و  ۲۰۰تومــان اعــام 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  ۵۰۰تــا  ۶۰۰واحــد مــرغ
مــادری تولیدکننــده جوجــه یکــروزه وجــود دارد کــه کنتــرل
آنهــا بــا توجــه بــه تعــداد محدودشــان کار ســختی نیســت.
وی تصریــح کــرد :بــا جوجــه یکــروزه  ۱۰هــزار تومانــی
هــر کیلوگــرم مــرغ بــرای مرغــداران  ۲۱هــزار تومــان تمــام
میشــود در حالــی کــه قیمــت مصــوب خریــد از آنهــا ۱۷
هــزار و  ۱۰۰تومــان اســت.
کمالــی سروســتانی بــا بیــان اینکــه مرغــداران بــه دلیــل
برخوردهــای شــدید تعزیراتــی امــکان فــروش مــرغ باالتــر
از نــرخ مصــوب را ندارنــد ،افــزود :اگــر مرغــداری اقــدام بــه
فــروش مــرغ باالتــر از نــرخ مصــوب کنــد عــاوه بــر جریمــه
و عــدم تحویــل نهــاده بــه آن ،مجــوز جوجــه ریــزی نیــز داده
نمیشــود.
وی همچنیــن از تاخیــر  ۳تــا  ۴ماهــه تحویــل نهادههــای
دامــی بــه مرغــداران بــه رغــم اعــام ســهمیه در ســامانه
بــازارگاه خبــر داد کــه مرغــداران را در ســیر کــردن مــرغ
هایشــان دچــار مشــکل کــرده اســت

80

فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری شماره  89تابستان 1400

نقــش اصناف در توزیع
مرغ پررنـگتر میشود

کافــی در حــال انجــام اســت و ســود تولیــد کننــده و ســایر
عوامــل نیــز در بــازار بــه خوبــی دیــده شــده اســت.
او گفــت :انحرافهــا و ســودجویی بیــش از میــزان تعییــن
شــده توســط برخــی افــراد ســبب شــده کــه رفــاه مصــرف
کننــده بــا مشــکل مواجــه شــود.
وی اضافــه کــرد :انتظــار در صفهــای طوالنــی مــرغ در
شــان مــردم شــریف مــا نیســت و بــا هــر فــرد ســودجویی کــه
بخواهــد شــرافت انســانی مــردم را زیــر ســوال ببــرد بــه عنــوان
وظیفــه شــرعی بــا جدیــت برخــورد میکنیــم.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت جهــاد کشــاورزی
ادامــه داد :همگرایــی و هماهنگــی الزم بیــن دســتگاهها
وجــود دارد و باعــث خواهــد شــد تــا زمانــی کــه مــدل تولیــد
قــراردادی و زنجیــره عرضــه گوشــت مــرغ بــر نظــام تولیــد
حاکــم شــود شــهروندان بــرای تامیــن مــرغ بــا مشــکل مواجــه
نشــوند.

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت جهــاد کشــاورزی
گفــت :مــدل تولیــد قــراردادی نیمچــه گوشــتی و زنجیــره
عرضــه گوشــت مــرغ طراحــی شــده کــه بــا نهایــی
شــدن آن نقــش عوامــل بــازار ،تشــکلها و اصنــاف
بیشــتر میشــود و مســئولیت تنظیــم بــازار مــرغ در
اختیــار آنهــا قــرار میگیــرد.
روابــط عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی فــارس در
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
مــرغ طراحــی و پیشــنهاد شــده ،تشــکلها ،اتحادیههــا،
واحدهــای بســتهبندی ،کشــتارگاهها ،واحدهــای تولیــد
خــوراک طیــور ،واحدهــای مــرغ مــادر ،واحدهــای جوجــه
کشــی و صنایــع تبدیلــی ،کارفرمــا هســتند.
وی ادامــه داد :بــر ایــن اســاس خدمــات بهداشــتی،
فــروش محصــول مرغــدار ،تامیــن نهادههــای تولیــد از
جملــه جوجــه ،نهادهــای دامــی و دارو بــا قیمــت مناســب
توســط کارفرمــا در اختیــار واحدهــای مرغــداری قــرار
میگیــرد.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد :خدمــات
مذکــور در قالــب فرمهــای قــراردادی ارائــه میشــود و
واحدهــای مرغــداری نیــز مــرغ را بــا قیمــت مناســب ،در
زمــان معیــن و بــا میــزان مشــخص در اختیــار کارفرمــا
قــرار میدهــد و کارفرمــا نیــز مــرغ را بــه وفــور و در
زمــان مناســب بــه بــازار عرضــه میکنــد.
شــجری ادامــه داد :هماینــک تولیــد مــرغ بــه انــدازه

افزایش قیمت مرغ در دســتور کار نیســت
مدیــر کل توســعه بازرگانــی داخلــی کاالهــای کشــاورزی
وزارت جهــاد کشــاورزی هــم گفــت :هیــچ افزایــش یــا دو
نرخــی شــدن در قیمــت مــرغ در دســتور کار وزارت جهــاد
کشــاورزی قــرار نــدارد و چنیــن چیــزی پذیرفتنــی نیســت.
ابراهیــم زارع افــزود :قیمــت  ۱۷هــزار و  ۱۰۰تومــان بــرای
مــرغ زنــده تحویــل د ِر کشــتارگاه بــه دو دلیــل مــورد تاکیــد
اســت چــرا کــه در تعییــن ایــن نــرخ قیمــت جوجــه یــک روزه
باالتــر از چهــار هــزار و  ۲۰۰تومــان و نــرخ دان هــم افــزون
بــر نــرخ اعالمــی قبلــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی ۶۵ ،درصــد هزینــه تولیــد در مرغداریهــا را مربــوط بــه
دان کــه توســط وزارت جهــاد کشــاورزی تامیــن میشــود
دانســت و افــزود :نســبت بــه ســال گذشــته قیمــت مــرغ
کشــتار روز افزایــش بیــش از  ۱۰۰درصــدی داشــته ایــن در
حالــی اســت کــه حقــوق جامعــه کارگــری امســال تنهــا ۳۶
درصــد افزایــش داشــته و بــه همیــن دلیــل افزایــش قیمتــی در
مــرغ مــد نظــر نیســت.
او گفــت :در تعییــن قیمــت مــرغ بــا در نظــر گرفتــن ســود
ســرمایه گــردش و هزینــه اســتهالک مرغداریهــا ،ســود
مرغــدار نیــز لحــاظ شــده از ایــن رو قیمــت مذکــور عادالنــه
اســت.
وی افــزود :در ســال  ۹۸مشــکالتی در تامیــن جوجــه یــک
روزه پیــش آمــد کــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای اصــاح
شــرایط اقداماتــی انجــام داد کــه هماینــک نیــز جوجههــای
نــژاد آریــن بــه ســرعت وارد چرخــه تولیــد میشــود.
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مدیــر کل توســعه بازرگانــی داخلــی کاال هــای کشــاورزی در
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.
زارع گفــت :جوجهریــزی در مرغداریهــای کشــور در
فروردیــن مــاه امســال نســبت بــه اســفند مــاه پارســال
بــا  ۱۷میلیــون قطعــه افزایــش بــه  ۱۲۴میلیــون قطعــه
رســید کــه ایــن افزایــش تقاضــا ناشــی از دالیــل مختلــف
خصوصــا التهابهــای بــازار طبیعــی اســت و بــا آمــاده شــدن
زیرســاختهای الزم ،میــزان جوجهریــزی در کشــور بــه ۱۳۰
میلیــون قطعــه در مــاه خواهــد رســید.
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.
او تصریــح کــرد :بایــد حضــور همزمــان جهــاد کشــاورزی و
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت در کشــتارگاهها بیــش
از پیــش باشــد تــا بــه طــور کامــل عرضــه مــرغ رصــد و
قیمتهــا تحــت کنتــرل باشــد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه اســتان فــارس عــاوه بــر
تامیــن نیــاز خــود نقــش پشــتیبانی از نیــاز دیگــر اســتانها را
کــه از قبــل بــر عهــده داشــته کمــاکان ایفــا کنــد.

واســطههای عرضــه مــرغ ســاماندهی میشــوند
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی فــارس هــم ،هماینــک ۱۲۲
واســطح در صنعــت فــارس فعالیــت دارنــد کــه امــکان حــذف
آنهــا نیســت و بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه بــا برنامهریــزی،
واســطههای عرضــه مــرغ را ســاماندهی کنیــم.
حســین پژمــان ،دلیــل رعایــت نشــدن قیمــت مــرغ از ســوی
برخــی واحدهــا را وجــود واســطهها دانســت و افــزود :تامیــن
بخــش عمــدهای از اعتبــارات مالــی مرغــداران ،فراهــم کــردن
امکانــات لجســتیک حمــل مــرغ از مرغــداری بــه کشــتارگاه و
فروشــگاه مقصــد و عجیــن بــودن بــا صنعــت مــرغ اســتان از
جملــه دالیــل ممکــن نبــودن حــذف واســطهها اســت.
وی ادامــه داد :بــا برنامــه ریزیهــای انجــام شــده و بــا توافــق
صــورت گرفتــه بــا واســطهها بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه از
طریــق تعــاون روســتایی و یــا اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی ،واســطهها را ســاماندهی کنیــم تــا مشــکالت
مدیریــت در زمینــه تولیــد و توزیــع مــرغ حــل شــود.
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هفت میلیون قطعه مرغ به زودی وارد بازار میشود
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی فــارس ،بــا بیــان اینکــه
در فروردیــن مــاه امســال بــا ترغیــب مرغــداران پــرورش
هفــت میلیــون و  ۵۶۰هــزار قطعــه جوجــه آغــاز شــد گفت:
در نظــر گرفتــن ضریــب هفــت درصــدی تلفــات ناشــی از
بیماریهــا ،در اواســط اردیبهشــت مــاه افــزون بــر هفــت
میلیــون قطعــه مــرغ بــه بــازار عرضــه میشــود.
پژمــان افــزود :ســال گذشــته افــزون بــر  ۸۴و نیــم
میلیــون قطعــه مــرغ در اســتان پــرورش یافــت کــه ایــن
میــزان نســبت بــه ســال  ۹۸کــه  ۸۱میلیــون قطعــه
بــوده افزایــش داشــته اســت .وی ادامــه داد :اســتان
فــارس پارســال در زمینــه مدیریــت تولیــد و توزیــع جــزو
اســتانهای بــا عملکــرد خــوب بــود چــرا کــه قیمــت هــم
در حــد متوســط کشــوری حفــظ شــد و در فروشــگاهها
نیــز عمومــا مــرغ بــرای عرضــه وجــود داشــت و صفــی
بــرای خریــد مــرغ تشــکیل نشــد.
ســازمان صمــت بــر توزیــع مــرغ بعــد از
خــروج از کشــتارگاه نظــارت دارد
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت فــارس هــم
گفــت :ایــن ســازمان بــر توزیــع مــرغ بعــد از خــروج از
کشــتارگاهها نظــارت دارد و از ایــن رو بازرســان بــه
شــکل ویــژه برخــی از خودروهــای حمــل مــرغ را را
ردیابــی میکننــد .حمیدرضــا ایــزدی افــزود :بازرســان
ســازمان صمــت ،جهــاد کشــاورزی و اداره کل دامپزشــکی
بــه صــورت دائــم در کشــتارگاهها حضــور دارنــد.
او اظهــار داشــت :بازرســان بــه طــور تصادفــی بــه
فروشــگاه عرضــه مــرغ مراجعــه میکننــد ،و ضمــن
راســتی آزمایــی میــزان مــرغ دریافتــی از کشــتارگاهها،
بــرای اطمینــان از رعایــت قیمــت مصــوب ،فاکتورهــا را
نیــز بررســی میکننــد .وی گفــت :در ســه مــاه پایانــی
پارســال  ۱۷۵پرونــده و در فروردیــن امســال  ۱۹۵پرونــده
بــرای صنــوف متخلــف تشــکیل شــد.
وی گفــت :طــی روزهــای اخیــر شــاهد افزایــش عرضــه
مــرغ در بــازار هســتیم کــه در صــورت تــداوم ایــن رونــد
بــازار بــه ثبــات خوبــی خواهــد رســید .ظفــر افشــون
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری فــارس
نیــز در ایــن جلســه از تمــام دســتگاههای ذیربــط در
زمینــه تولیــد ،حمــل و توزیــع و نظــارت بــر توزیــع مــرغ
قدردانــی کــرد.
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اســداله نــژاد گفــت :پشــتیبانی امــور دام بــرای تامیــن ذخایــر
اســتراتژیک ،مــرغ وارد مــی کنــد درحالیکــه پتانســیل تولیــد
مــرغ در کشــور باالســت.
حبیــب اســداله نــژاد نایــب رئیــس کانــون انجمــن صنفــی
مرغــداران گوشــتی  ،از ثبــات نــرخ مــرغ خبــر داد و گفــت:
هــم اکنــون مــرغ نــرخ هــر کیلــو مــرغ زنــده درب مرغــداری
 ۱۷هــزار و  ۱۰۰تومــان و مــرغ گــرم در خــرده فروشــی هــا
 ۲۴هــزار و  ۹۰۰تومــان اســت.

نایــب رئیــس کانــون انجمــن صنفــی مرغــداران گوشــتی
بــا اشــاره بــه اینکــه در فروردیــن  ۱۱۳میلیــون قطعــه
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.

وی افــزود :دولــت در  ۱۱فروردیــن بــا اصــاح قیمــت مــرغ،
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.

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

اســداله نــژاد ادامــه داد :علــی رغــم آنکــه رئیــس جمهــور
اعــام کــرد کــه قیمــت اولیــه هیــچ کاالیــی نبایــد افزایــش
یابــد ،امــا ســتاد تنظیــم بــازار قیمــت مصــوب ذرت و کنجالــه
ســویا را افزایــش داده اســت.
نایــب رئیــس کانــون انجمــن صنفــی مرغــداران گوشــتی بــا
اشــاره بــه اینکــه  ۹۰تــا  ۹۵درصــد بــار واحدهــای مرغــداری از
بنــادر بارگیــری مــی شــود ،بیــان کــرد :بــا توجــه بــه اثرگــذاری
افزایــش  ۳۰درصــدی کرایــه حمــل بــر قیمــت تمــام شــده
تولیــد و کمبــود و گرانــی جوجــه یکــروزه پیــش بینــی مــی
شــود کــه بــازار مــرغ مجــدد ملتهــب شــود.
وی افــزود :در مقطعــی کــه قــرارگاه ســاماندهی مــرغ نــرخ
مصــوب را اعــام کــرد ،بــه رغــم اختــاف بــا آنالیــز هزینــه
هــای تولیــد ،تنهــا بــه خاطــر معیشــت مــردم قبــول کردیــم.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه آینــده روشــنی پیــش روی
تولیــد نیســت ،گفــت :بــا توجــه بــه عرضــه جوجــه  ۶۰تــا ۶۵
درصــد باالتــر از نــرخ مصــوب و افزایــش  ۱۲درصــدی قیمــت
مصــوب ذرت و کنجالــه و کاهــش تولیــد جوجــه پیــش بینــی
مــی شــود کــه ثبــات بــازار مــرغ شــکننده باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه نهــاده هــای دامــی بــه طــور کامل از ســامانه
بــازارگاه تامینمــی شــود ،گفــت :اگــر تامیــن نهــاده از طریــق
ســامانه دچــار چالــش شــود ،بــر بــازار مــرغ اثــر مــی گــذارد.

اســداله نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای اردیبهشــت
تاکنــون  ۳۸میلیــون قطعــه جوجــه ریــزی صــورت
گرفتــه اســت ،بیــان کــرد :بــا اســتمرار رونــد فعلــی
پیــش بینــی مــی شــود کــه میــزان جوجــه ریــزی بــه
 ۱۱۵تــا  ۱۲۰میلیــون قطعــه برســد کــه در صــورت
تحقــق  ۲۳۰تــا  ۲۴۰هــزار تــن گوشــت مــرغ تولیــد
مــی شــود کــه ایــن میــزان جوابگــوی نیــاز داخــل
اســت.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه نیــازی بــه واردات
مــرغ نداریــم ،تصریــح کــرد :پشــتیبانی امــور دام بــرای
تامیــن ذخایــر اســتراتژیک اقــدام بــه واردات مــرغ
کــرده اســت ،درحالیکــه پتانســیل تولیــد مــرغ در کشــور
باالســت.
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