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ــح  ــه نشســت صب ــا اشــاره ب احــد آزادی خــواه  ب
ــروری  ــه دامپ ــاه( کمیت ــن م ــنبه، 9 بهم امروز)ش
ــا موضــوع  ــه ب ــس ک کمیســیون کشــاورزی مجل
بررســی زوایــای پیــدا و پنهــان قاچــاق دام زنــده 
ــی و  ــی، اجرای ــای نظارت ــا حضــور دســتگاه ه و ب
ــد،  ــز پژوهــش هــای مجلــس برگــزار ش مرک
ــخص  ــه، مش ــای واصل ــق گزارش ه ــت: طب گف
ــه کشــورهای  ــده ب شــد متأســفانه قاچــاق دام زن
همســایه بــه خصــوص کشــورهای جنوبــی فعــال 

ــت. اس

شــورای  مجلــس  در  مالیــر  مــردم  نماینــده 
اســالمی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ســتاد مبــارزه 
ــرای  ــی را ب ــات خوب ــاق کاال و ارز اقدام ــا قاچ ب
مبــارزه بــا قاچــاق دام صــورت داده، عنــوان کــرد: 
ایــن ســتاد، ســطح نظــارت را از مرزهــا بــه داخــل 
ــا  ــود را ب ــی کار خ ــا مرزبان ــا آورده ت ــتان ه اس

ــد. ــام ده ــهولت انج س

وی دربــاره وضعیــت مرزهــای خاکــی و آبــی افــزود: سیاســت مــا 
در حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در آب، غیــر از خــاک بــوده 

و همیــن کار را بــا ســختی مواجــه  کــرده اســت.
آزادی خــواه در ادامــه صــدور مجــوز و مشــوق هــای صادراتی دام 
زنــده را بــه عنــوان بســتری بــرای بــه حداقــل رســاندن انگیــزه 
قاچــاق دام دانســت و افــزود: اخیــرا دولــت و وزارت جهــاد 
ــه  ــد ک ــرده ان ــه صــادر ک ــی الجمل ــن مجــوز را ف کشــاورزی ای
ــای  ــرده و دام ه ــه ک ــده تهی ــد، دام زن ــی توانن ــه م ــرادی ک اف
پــرواری و ســبک را تجمیــع و بــه کویــت، امــارات و قطــر صــادر 

کننــد.

ــودن قیمــت گوشــت در  ــر ب ــرد: باالت ــح ک ــن تصری وی همچنی
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس نســبت بــه ایــران، مهمتریــن 
انگیــزه قاچــاق اســت کــه بــا صــدور مجــوز صــادرات و مشــوق 
ــد و از  ــی رس ــل م ــه حداق ــا ب ــزه ه ــن انگی ــی ای ــای صادرات ه

بحــث قاچــاق بــه صــادرات مــی رســیم.

ــع  ــاورزی، آب و مناب ــیون کش ــروری کمیس ــه دامپ ــس کمیت رئی
طبیعــی مجلــس شــورای اســالمی در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
ایــن کمیتــه بــر آن اســت تــا گــزارش جامــع و کاملــی بــا کمــک 
ــس  ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــی و مرک ــی، نظارت ــای امنیت نهاده
تهیــه و 10 معضــل اصلــی موثــر در  قاچــاق دام را شناســایی و در 
قالــب مــاده 45 آییــن نامــه داخلــی بــه صحــن علنــی مجلــس 

ارائــه کنــد.

اعطای مجوز صادرات دام 
مســیری برای مبارزه با 

قاچـــــــاق

رئیــس کمیتــه دامپــروری کمیســیون کشــاورزی 
ــورهای  ــت در کش ــاالی گوش ــت ب ــس قیم مجل
افزایــش  انگیــزه  را  فــارس  خلیــج  حاشــیه 
قاچــاق دام زنــده دانســت و گفــت: وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــا صــدور مجــوز و مشــوق های 
صادراتــی، بحــث قاچــاق دام را بــه صــادرات دام 

می کنــد. تبدیــل 
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ــاد  ــار اقتص ــاورزی در وبین ــاد کش ــتاد اقتص ــاده اس ــد آم حمی
صنعــت مرغــداری کــه در اســتودیوی ITPNews برگــزار شــد 
دربــاره رونــد تولیــد گوشــت مــرغ در دنیــا گفــت: نمــودار تولیــد 
گوشــت مــرغ از ســال 2006 تــا 2021 ســیر صعــودی داشــته و 
از 84 میلیــون تــن بــه 135 میلیــون تــن افزایــش پیــدا کــرده 

اســت.
ــرغ در  ــت م ــرف گوش ــد و مص ــش تولی ــه داد: افزای وی ادام
کشــورهای در حــال توســعه خیلــی بیشــتر از کشــورهای 

ــت. ــه اس ــعه یافت توس
میــزان رشــد تولیــد گوشــت مــرغ در کشــورهای توســعه یافتــه 
حــدود 11درصــد اســت در حالــی کــه در کشــورهای در حــال 

توســعه ایــن رقــم بــه 12درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت.
آمــاده اظهــار داشــت: بــا پیــش بینــی هایــی کــه فائــو انجــام 
ــواع  ــرانه ان ــا مصــر ف س ــده دنی ــی و عم داده در مناطــق اصل
ــورد  ــوع در م ــن موض ــه ای ــوده ک ــش ب ــه افزای ــت روب گوش

ــد. ــی کن ــرغ هــم صــدق م گوشــت م
ــد  ــرخ رش ــی ن ــش بین ــن پی ــرد: در ای ــان ک ــر نش وی خاط
افزایــش مصــرف گوشــت مــرغ در کشــورهای در حــال توســعه 
ــال  ــورهای در ح ــد. در نتیجــه کش ــی باش ــدود 22درصــد م ح
ــا  ــده بخصــوص ت ــای آین ــران در ســال ه ــه ای توســعه از جمل
ــد  ــول خواهن ــن محص ــده ای ــده عم ــرف کنن ــال 2030 مص س

ــود. ب

ســرانه  و  تولیــد  آینــده 
ــا ــرغ دنی ــت م ــرف گوش مص
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هــزار تومــان برســد کــه همچنــان زیــر قیمــت تمــام شــده تولیــد 
اســت. پــس مــا در حــوزه دام شــاهد افزایــش قیمــت نیســتیم و 
ــا  ــاده کــه قیمــت گوشــت ت ــازار دام نیفت هیــچ اتفاقــی هــم در ب

ــاال رفتــه اســت. ایــن حــد ب

وی بــا انتقــاد از عملکــرد دولــت در کنتــرل دالالن و واســطه های 
ــد  ــه دالالن نمی رس ــت ب ــرد: زور دول ــح ک ــت تصری ــازار گوش ب
ــیب  ــر دو آس ــده ه ــرف کنن ــده و مص ــان تولیدکنن ــن می و در ای

می بیننــد.
مقدســی بــا اشــاره بــه افزایــش 40 تــا 50 هــزار تومانــی قیمــت 
ــه  ــازار گفــت: واقعــاً مشــخص نیســت کــه ب گوشــت قرمــز در ب
ــه  ــان ب ــزار توم ــان از 140 ه ــت ناگه ــت گوش ــت قیم ــه عل چ
ــرای  ــان رســیده اســت و چــه توجیهــی ب ــزار توم حــدود 190 ه
ایــن مســاله وجــود دارد؟ در حالــی کــه دامــداران در حــال زیــان 

هســتند.
وی بــا اشــاره بــه مــازاد دام در کشــور افــزود: در حــال حاضــر دام 
ســنگین روی دســت تولیدکننــده مانــده و هــر کــس اعــالم کنــد 
و متقاضــی باشــد مــا بــه قیمــت کیلویــی 59 هــزار تومــان آن را 

ــم. ــه می کنی عرض

ــر  ــده ن ــاله زن ــت گوس ــه قیم ــی ک ــح داد: وقت ــی توضی مقدس
کیلویــی 59 هــزار تومــان باشــد قیمــت الشــه کشــتار شــده آن 
نیــز کیلویــی 118 هــزار تومــان اســت و بنابرایــن قیمــت آن بــرای 

ــان باشــد. ــزار توم ــر 149 ه ــد حداکث ــده بای مصــرف کنن
ــه اینکــه دامــداران در حــال حاضــر دام را بــه زیــر  ــا اشــاره ب و ب
قیمــت تمــام شــده تولیــد عرضــه می کننــد، پیشــنهاد کــرد کــه 
ــازار گوشــت ورود کنــد و گفــت: شــرکت پشــتیبانی  دولــت بــه ب
امــور دام بایــد دام را از دامــداران خریــداری و گوشــت حاصل از آن 
را مســتقیم بــه بــازار عرضــه کنــد تــا قیمت هــا بکشــند در ایــن 

ــت. ــد رف ــار خواهن ــطه ها و دالالن کن ــورت واس ص

رئیــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران ایــران 
ــان اینکــه قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت گــرم  ــا بی ب
درجــه یــک گوســاله بــرای مصــرف کننــده بایــد 149 
ــرای  ــت ب ــای گوش ــت: مافی ــد، گف ــان باش ــزار توم ه

واردات زمینــه چینــی مــی کننــد.

ــه افزایــش قیمــت  ــا اشــاره ب ســید احمــد مقدســی ب
ــا یــک  ــا بیــان اینکــه مــا ب ــازار ب گوشــت قرمــز در ب
ــال  ــه در ح ــتیم ک ــه هس ــوزه مواج ــن ح ــا در ای مافی
واردات هســتند، گفــت: در  بــرای  زمینــه چینــی 
مجمــوع حــدود 2000 هــزار رأس دام ســبک از کشــور 
صــادر شــد امــا همهمــه و ســر و صدایــی کــه دالالن 
بــه راه انداختنــد منجــر بــه نابســامانی بــازار و افزایــش 

ــد. ــا ش قیمت ه
ــکل های  ــی تش ــرد برخ ــاد از عملک ــن انتق وی ضم
ــزود:  ــور اف ــادرات دام از کش ــه ص ــی در زمین خصوص
میــزان صــادرات اصــاًل بــه انــدازه ای نبــود کــه بتوانــد 
ــه  ــن هم ــر ای ــد و اگ ــذار باش ــازار تأثیرگ ــرایط ب در ش
ســر وصــدا نمی شــد بــه چنیــن وضعیتــی دچــار 

نمی شــدیم.

ــد  ــام شــده تولی ــه قیمــت تم ــان اینک ــا بی مقدســی ب
ــا  ــدار ب ــرای دام ــده ب ــر زن ــاله ن ــرم گوس ــر کیلوگ ه
ــت،  ــان اس ــزار توم ــود ۷1 ه ــد س ــاب 10 درص احتس
ــرم دام  ــر کیلوگ ــداران ه ــل دام ــاه قب ــا دو م ــت: ت گف
ــی حــدود 48 هــزار تومــان  ــه قیمــت کیلوی خــود را ب
ــور دام ورود  ــتیبانی ام ــرکت پش ــه ش ــد ک می فروختن
و شــروع بــه خریــد حمایتــی دام ســنگین بــه قیمــت 
59 هــزار تومــان کــرد، ایــن اقــدام دولــت منجــر شــده 
کــه قیمــت گوســاله نــر در بــازار آزاد بــه کیلویــی 55 

ــه چینــی  زمینـ
گوشـت  مافیــای 
ــرای واردات بــ
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در سرتاســر جهــان بــرای رســیدن بــه بازدهــی شــیری خــوب 
از طریــق تولیدمثــل از تکنیــک هــای متفاوتــی اســتفاده مــی 
ــی  ــرار م ــت اول ق ــه را در اولوی ــالمتی گل ــه س ــود و البت ش

ــد. دهن

ــدرن در  ــای م ــک ه ــتفاده از تکنی ــات و اس ــش تحقیق افزای
کشــورهای خاورمیانــه و حــوزۀ خلیــج فــارس منجــر بــه 
ــد  ــده مانن ــت ش ــن صنع ــوددهی در ای ــد و س ــش درآم افزای
ــیت  ــن جنس ــن، تعیی ــال جنی ــی، انتق ــازی فحل ــگام س : هم

جنیــن، تلقیــح آزمایشــگاهی، همانندســازی. 
گلــه داران روســتایی نیــز بایســتی بــرای حفــظ ســالمت گلــه 
آمــوزش هــای الزم را ببیننــد تــا عملکــرد بهتــری ارائــه دهنــد.

 Morrisons یکــی از فروشــگاههای زنجیــره ای بــزرگ بریتانیــا بــه نــام

در نظــر دارد تــا در 10 فــارم مرغــداری کــه پــرورش مــرغ را در محیــط 

ــا  ــد ت ــا کن ــرم و حــرات بن ــرورش ک ــزارع پ ــد، م ــاز انجــام مــی دهن ب

بدیــن ترتیــب از یــک ســو خــوراک طبیعــی بــرای مــرغ و طیــور فراهــم 

شــود و از ســوی دیگــر، اســتفاده از ســویا در خــوراک محــدود شــود.

ــوه و ســبزیجات  ــازاد می ــن مــزارع از پــس ماندهــا و م حــرات در ای

همیــن فروشــگاه در یورکشــایر تغذیــه مــی کننــد و پــرورش مــی شــوند 

ــد  ــرای تولی ــی ب ــازاد غذای ــه از م ــن چرخــۀ تغذی ــب اولی ــن ترتی و بدی

خــوراک در بریتانیــا را مــی ســازند. بدیــن ترتیــب هــر هفتــه بــاالی 30 

تـُـن پــس مانــد و مــازاد میــوه و ســبزیجات تولیــد و بازیافــت خواهــد 

ــار از  ــظ 56 هکت ــه حف ــر ب ــن ام ــارات کارشناســان، ای ــر اظه شــد! بناب

جنــگل هــا و مراتــع کــه ســاالنه از بیــن مــی رفتنــد کمــک مــی کنــد؛ 

همچنیــن از بــه وجــود آمــدن 5,737 تُــن دی اکســید کربــن مامنعــت 

ــارد لیــر آب در ســال رصفــه جویــی خواهــد  ــا 40 میلی مــی گــردد و ت

شــد.  ایــن ابتــکار عمــل منجــر بــه تولیــد اولیــن رسی تخــم مــرغ ســبز 

ــی نداشــته در ســال  ــن دخالت ــا تخــم مرغــی کــه در انتشــار گاز کرب ی

میــادی 2022 خواهــد شــد.

ــت در  ــج اس ــگاه کمربی ــاختۀ دانش ــه س ــزار Better Origin ک ــرم اف ن

واقــع بــرای معرفــی فــارم هــای پــرورش کــرم و حــرات مــورد اســتفاده 

در خــوراک طیــور در اختیــار مرغــداران انگلســتان قــرار مــی گیــرد.

در حــال حــارض، ســویا 20-10 درصــد خــوراک مــرغ را بــه خــود 

اختصــاص مــی دهــد و 70 درصــد تولیــد گاز کربــن بریتانیــا بــه 

کارخانجــات تولیــد خــوراک مربــوط مــی شــود کــه در ایــن میــان ســویا 

بیشــرین ســهم را دارد. 

 Better Origin هــر واحــد پــرورش کــرم و حــرات کــه توســط کمپانــی

راه انــدازی شــده انــد قابلیــت تغذیــۀ 32هــزار مــرغ را دارنــد و 3 تـُـن 

مــازاد میــوه و ســبزیجات هــم بــه طــور هفتگــی بــرای پــرورش حرات 

دریافــت مــی کننــد. در مجمــوع 10 واحــد پــرورش حــرات مــی توانند 

320هــزار مــرغ را تغذیــه کننــد. 

ــا حــرات  ــور ب ــۀ طی ــن و کارشناســان، تغذی ــات محققی ــق تحقیق طب

منجــر بــه تقویــت ســامت و سیســتم ایمنــی آنهــا مــی شــود. حــرات، 

بســیار مغــذی و غنــی از چربــی هــا و اســیدهای آمینــه هســتند و تأثیر 

ســوئی بــر روی طعــم و کیفیــت تخــم مــرغ نخواهنــد داشــت.

انگلیس؛
اســتفاده از حــشرات
 به جـای ســــــویا 
در خــــوراک طـیور

ــد و  ــظ تولی ــرای حف ــت ب ــر دول ــه داد: اگ ــی ادام مقدس
پایــداری آن دام را بــه قیمــت کیلویــی ۷0 هــزار تومــان 
ــل از آن را  ــت حاص ــد گوش ــداری کن ــداران خری از دام
بــا نــرخ 160 هــزار تومــان در هــر کیلوگــرم بــه مــردم 
ــه  ــر اینک ــالوه ب ــورت ع ــن ص ــد و در ای ــه می کن عرض
دامــداران از زیــان خــارج می شــوند، مصــرف کننــده نیــز 
تــوان خریــد گوشــت را خواهــد داشــت و مجبــور نیســت 

ــد. ــداری کن ــزاف آن را خری ــای گ ــا قیمت ه ب

وعده دولت برای تخصیص نهاده های دامی

ــاره  ــود درب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــی در بخ مقدس
آخریــن وضعیــت تخصیــص ســهمیه نهاده هــای دامــی 
ــی  ــای صنعت ــاه واحده ــهمیه دی م ــت: از س ــز گف نی
شــیری هنــوز جــو تخصیــص داده نشــده همچنیــن 40 
ــه  ــویا ب ــهمیه س ــا س ــده ام ــی مان ــز باق درصــد ذرت نی
ــر  ــالوه ب ــت ع ــده اس ــص داده ش ــل تخصی ــور کام ط
ــاده ای  ــچ نه ــز کاًل در هی ــاه نی ــن م ــهمیه بهم ــن س ای

ــت. ــده اس ــص داده نش تخصی

ــد  ــالم کرده ان ــه اع ــئوالن مربوط ــرد: مس ــه ک وی اضاف
ــی  ــای دام ــص ارز نهاده ه ــن و تخصی ــث تأمی ــه بح ک
انجــام گرفتــه و از هفتــه جــاری هــم ســهمیه واحدهــای 
صنعتــی و هــم دامداری هــای روســتایی تخصیــص داده 

می شــود.
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خشکســالی  تــداوم  و  بارندگــی  شــدید  کاهــش 
ــع  ــی مرات ــه پوشــش گیاه ــل توج ــب کاهــش قاب موج
ایــن  و عرصه هــای کوهســتانی خلیل آبــاد شــده و 
امــر میــزان تولیــد عســل در زنبورســتان های ایــن 
ــرده  ــرو ک ــدی روب ــش ۷0 درص ــا کاه ــتان را ب شهرس

ــت. اس

امســال بــرای زنبــورداران شهرســتان خلیــل آبــاد ســالی 
ــتان های  ــل از زنبورس ــت عس ــت؛ برداش ــر اس نفس گی
ایــن شهرســتان درحالــی آغــاز شــده کــه کندوهــا نیمــه 
ــر  ــه فک ــاال ب ــن ح ــورداران از همی ــت و زنب ــی اس خال
ــده نگــه داشــتن ایــن حشــرات دوســت داشــتنی در  زن

فصــل زمســتان هســتند.

نتایــج طــرح آمارگیــری سراســری از زنبورســتان هــای 
ــل  ــد عس ــزان تولی ــد، می ــی ده ــان م ــاد، نش ــل آب خلی
در زنبورســتان هــا کاهــش ۷0 درصــدی داشــته اســت. 

آغــوش  در  اســتان ظرفیــت  ارتفاعــات  و  دشــت ها 
کشــیدن زنبورهــای عســل را ندارنــد و ایــن موجــودات 
ریــز و باهــوش در خطــر نابــودی قــرار دارنــد؛ موضوعی 
کــه فکــر زنبــورداران ایــن شهرســتان را مشــغول کــرده 

ــت. ــته اس ــی وا داش ــه چاره اندیش ــان را ب و آن

ــداوم خشکســالی موجــب  کاهــش شــدید بارندگــی و ت
و  مراتــع  گیاهــی  پوشــش  توجــه  قابــل  کاهــش 

اســت. شــده  شهرســتان  کوهســتانی  عرصه هــای 

تــــولید عسـل ۷0 درصد
 کاهش یافت

صنعــت زنبــورداری خلیــل آبــاد در آســتانه 
نابــودی اســت 

نابــودی ایــن صنعــت باعــث نابــودی 
ــود ــی ش ــاورزی م کش

زنبــورداران  از  یکــی  دولتشــاهی،  محمدحســین 
شهرســتان خلیــل آبــاد ؛ بــا بیــان اینکــه 35 ســال 
ســابقه زنبــورداری دارم و چندیــن ســال زنبــوردار نمونــه 
ــته  ــای گذش ــال ه ــار داشــت: س ــدم، اظه ــتان ش شهرس
برداشــت خوبــی از کندوهــای عســل داشــتم و حتــی تــا 

200 زنبــوردار پــرورش داده ام.
ــالی در  ــوای داغ و خشکس ــه ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه کندوهــای عســل  ــادی را ب ســال جــاری خســارت زی
زد و تلفــات زیــادی را در تعــداد زنبورهــا و تولیــد عســل 
داشــتیم، خاطرنشــان کــرد: ۷0 درصــد کندوهــای مــا تــا 
بــه امــروز از بیــن رفتــه، بــه نحــوی کــه همــه ســاله بــه 
ــته در  ــل داش ــدو عس ــر کن ــو ه ــن 15 کیل ــور میانگی ط
صورتــی کــه ســال جــاری تنهــا 4 کیلــو برداشــت عســل 

ــدو داشــتیم. از هــر کن

ایــن زنبــوردار خلیــل آبــادی بــا بیــان اینکــه ایــن میــزان 
برداشــت عســل هزینــه ایــاب و ذهــاب را جوابگــو نیســت 
ــرار داده  ــودی ق ــرض ناب ــورداری را در مع ــت زنب و صنع
ــرای کاهــش تلفــات، 12 نوبــت  اســت، تصریــح کــرد: ب
ــم  ــوچ داده ای ــور ک ــف کش ــاط مختل ــه نق ــا را ب کندوه
ــه  ــادی را ب ــارت زی ــوا خس ــای ه ــود گل و گرم ــی نب ول

ــرده اســت. ــتان وارد ک ــای ســطح شهرس کندوه
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وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســئوالن بــه هــر طریقــی کــه مــی 
تواننــد از صنعــت زنبــورداری حمایــت کننــد، چــون زنبــورداری 
ــرای  ــی را ب ــد خوب ــی درآم ــدارد ول ــت ن ــرای دول ــه ای ب هزین
ــرای  کشــور دارد، اذعــان کــرد: زنبــورداری صنعــت مفیــدی ب
ــًا باعــث  ــرود مطمئن ــن ب ــور از بی ــر زنب کشــاورزی اســت و اگ

نابــودی کشــاورزی خواهــد شــد.

ــودن تعهــدات  ــه دلیــل پاییــن ب ــورداران ب زنب
ــد ــه بیمــه زنبورســتان ندارن بیمــه، رغبتــی ب

ــو  ــاد در گفتگ ــل آب ــتان خلی ــوداران شهرس ــر از زنب ــی دیگ یک
بــا خبرنــگار صبــح تــوس؛ اظهــار داشــت: 22 ســال اســت کــه 
ــه  ــادی ب ــاری خســارت زی ــال ج ــورداری دارم و س ــابقه زنب س
ــًا  ــورداری وارد شــد و تقریب ــت زنب ــه صنع ــل خشکســالی ب دلی
۷0 درصــد کلونــی هــای زنبــور عســل مــا از بیــن رفتــه اســت.

وی بــا بیــان اینکــه برداشــت عســل بــه شــدت کاهــش پیــدا 
کــرده و از مســئوالن تقاضــا داریــم کــه حمایــت الزم را 
داشــته باشــند تــا بتوانیــم صنعــت زنبــورداری را احیــاء کنیــم، 
ــه دلیــل پاییــن  ــورداران منطقــه ب ــر زنب خاطرنشــان کــرد: اکث
ــتان  ــردن زنبورس ــه ک ــه بیم ــی ب ــه، رغبت ــدات بیم ــودن تعه ب

هــای خــود نیســتند.

کاهش 70 درصد تولید عسل در خلیل آباد
بایــد در دســتور کار  افزایــش بهــره وری 

باشــد زنبــورداران 

محمــود شــبان، مدیــر جهــاد کشــاورزی خلیــل آبــاد در گفتگــو 
ــا بیــان اینکــه شهرســتان خلیــل  ــا خبرنــگار صبــح تــوس؛ ب ب
آبــاد دارای 54 بهــره بــرداری تولیدکننــده عســل بــا حــدود 2 
هــزار کلونــی اســت، اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه خشکســالی 
هایــی کــه در دو ســال اخیــر در شهرســتان خلیــل آبــاد بــوده، 
ــده  ــا وارد ش ــای م ــتان ه ــه زنبورس ــادی ب ــای زی ــارت ه خس
ــای  ــارت را در کندوه ــد خس ــدود ۷0 درص ــًا ح ــت و تقریب اس

عســل داشــته ایــم.

ــن برداشــت عســل در ســال  ــر اینکــه میانگی ــد ب ــا تاکی وی ب
هــای گذشــته از هــر کنــدو بــه طــور متوســط 15 کیلوگــرم و 
حتــی بیشــتر بــوده ولــی در ســال جــاری بعضــًا بــه 3 کیلــو در 
ــدگان  ــرد: تولیدکنن ــیده اســت، خاطرنشــان ک ــی رس ــر کلون ه
ــه شــرایط موجــود  ــا توجــه ب ــاد ب ــل آب عســل شهرســتان خلی
ــد  ــرار دهن ــتور کار ق ــره وری را در دس ــش به ــتی افزای بایس
ــرود.  ــن ن ــل از بی ــور عس ــرورش زنب ــادی پ ــه اقتص ــا توجی ت
مدیــر جهــاد کشــاورزی خلیــل آبــاد همچنیــن تصریــح 

کــرد: ایجــاد واحــد بســته بنــدی بهداشــتی و صنایــع تبدیلــی 
ــا  ــتان ه ــتور کار زنبورس ــتی در دس ــتان بایس ــل در شهرس عس
ــا  ــد ت ــی باش ــرکت تعاون ــب ش ــل در قال ــدگان عس و تولیدکنن

ــد. ــت بیاورن ــه دس ــتری را ب ــزوده بیش ارزش اف

ــف  ــت و ضعی ــش آف ــب افزای ــالی موج خشکس
شــدن کندوهــا مــی شــود

ــو  ــاد در گفتگ ــل آب ــکی خلی ــر دامپزش ــدی، مدی ــد احم وحی
ــزرگ  ــدی ب ــالی را تهدی ــوس؛ خشکس ــح ت ــگار صب ــا خبرن ب
بــرای زنبــوداران شهرســتان و منطقــه دانســت و اذعــان کــرد: 
ــا  ــه ب ــه ک ــابقه در منطق ــی س ــالی ب ــروز خشکس ــفانه ب متاس
ــدید  ــت ش ــر اف ــالوه ب ــوده، ع ــراه ب ــاه هم ــش گل و گی کاه
ــی  ــاری های ــا و بیم ــت ه ــش آف ــب افزای ــل موج ــد عس تولی
چــون نوزمــا و در نهایــت ضعیــف شــدن کندوهــا شــده اســت.

ــول  ــا در فص ــالق کندوه ــود قش ــا وج ــه ب ــان اینک ــا بی  وی ب
ســرد ســال بــه اســتان هــای جنوبــی، متاســفانه شــاهد 
ــتفاده از  ــرد: اس ــوان ک ــتیم، عن ــا هس ــدید در کندوه ــات ش تلف
تغذیــه هــای دســتی کمــک شــایانی بــه تامیــن زنبــور عســل 
ــا  ــی ب ــه مکملهای ــزی ب ــرای تخــم ری ــا ملکــه ب ــد، ام مــی کن

ــاز دارد. ــرده نی ــک گ ــون کی ــاال چ ــن بب پروتئی

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاد ب ــل آب ــکی خلی ــبکه دامپزش ــر ش مدی
اســتفاده از داروهــای ارگانیکــی چــون اســیداگزالیک در مبــارزه 
ــا انگلهــا موجــب تقویــت کندوهــا مــی شــود، تشــریح کــرد:  ب
ــات  ــا از الزام ــی ه ــن کلون ــتی بی ــای بهداش ــم ه ــت حری رعای
زنبــوداری اســت کــه متاســفانه بــه دلیــل فقــر مرتــع رعایــت 

نمــی شــود.

ــبکه  ــان ش ــق بررســی کارشناس ــه طب ــر اینک ــد ب ــا تاکی  وی ب
ــگل واروا  ــر ان ــا درگی ــد کندوه ــش از 80 درص ــکی بی دامپزش
هســتند و مبــارزه جــدی بــا ایــن انــگل بایــد در رأس اقدامــات 
ــن  ــرد: تامی ــان ک ــد، بی ــتان باش ــورداران شهرس ــه زنب اتحادی
ــی  ــای ضــد انگل ــن داروه ــا قیمــت مناســب و همچنی شــکر ب
ــای  ــت ه ــت از درخواس ــرف دول ــک از ط ــید اگزالی ــون اس چ

ــت. ــورداران اس زنب
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ــاورزی  ــی وزارت جهادکش ــدات دام ــور تولی ــاون ام مع
گفــت: صــادرات دام در گرانــی گوشــت تاثیــری نــدارد، 
زیــرا مقــداری نیســت کــه موثــر باشــد. بــرف و یخبندان 
منجــر بــه اختــالل در رفــت و آمــد و در نهایــت گرانــی 

گوشــت شــده اســت.
ــی افزایــش  ــه چرای ــژاد در پاســخ ب ــدی ن حســین دماون
قیمــت گوشــت در بــازار گفــت: افزایــش قیمــت گوشــت 
ــادرات دام  ــرا ص ــدارد، زی ــادرات دام ن ــه ص ــی ب ارتباط

ــازار تاثیــر بگــذارد. مقــداری نیســت کــه بتوانــد در ب
ــک  ــا ی ــاالنه ت ــد س ــا می توان ــور م ــه داد: کش وی ادام
میلیــون راس دام بــرای صــادرات آمــاده کنــد امــا از مهر 
ــده  ــادر ش ــزار راس دام ص ــر از 20ه ــون کمت ــاه تاکن م
ــچ  ــادرات هی ــه ص ــت ک ــوان گف ــن می ت ــت. بنابرای اس

ــدارد. دخالتــی در افزایــش قیمــت گوشــت ن
ــاد کشــاورزی  ــی وزارت جه ــدات دام ــور تولی ــاون ام مع

افــزود: مجموعــه دام هــای موجــود در کشــور در مناطــق زاگــرس 
ــرف،  ــع و دامنه هــا هســتند. ب ــه مرات ــرز مســتقر و وابســته ب و الب
ــرا وارد کشــور شــده کــه  ــی ســابقه ای اخی ــدان ب ــوران و یخبن ب
حتــی آمــد و شــد را هــم در ایــن مناطــق مختــل کــرده اســت. 
ــا پیگیری هــای انجــام شــده مشــخص شــد  ایــن موضــوع در  ب

افزایــش قیمــت گوشــت موثــر بــوده اســت.
دماونــدی نــژاد تصریــح کرد:با اقداماتــی که وزارت جهادکشــاورزی  
در ایــن خصــوص انجــام داده توانســته روزانــه بیــش از 1000 راس 
ــه  ــتار و روان ــنگین را کش ــش از 200 راس دام س ــبک و بی دام س

بازارکنــد تــا همچنــان تعــادل در عرضــه و تقاضــا حفــظ شــود.
وی کــه در یــک برنامــه تلویزیونــی صحبــت مــی کــرد بــا بیــان 
اینکــه بــا توجــه بــه آمــار و ارقــام عرضــه دام مــازاد بــر نیــاز بــوده 
ــرارداد  ــتارگاه های طــرف ق ــق کش اســت، گفت:توانســتیم از طری
ایــن دامهــا را عرضــه کنیــم. همچنیــن شــرکت پشــتیبانی امــور 
دام هــم اکنــون 50 هــزار راس دام ســبک و بیــش از 1000 راس 
دام زنــده ذخیــره کــرده اســت کــه بــه مــرور کشــتار و وارد بــازار 

خواهــد شــد.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در پایــان گفــت: در رونــد عرضــه 
دام و قیمــت دام زنــده ســبک و ســنگین هیــچ تغییــری ندیده ایــم. 
ــازار تحــت نظــارت  البتــه تغییــر قیمــت هــم پذیرفتــه نیســت. ب
اســت. هرگونــه افزایــش قیمــت از نظــر مــا رد و پیگیــری خواهــد 

شــد.

ــش قیمت  ــت افزای عل
ــخص شد ــت مش گوش
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ــتم  ــتفاده از سیســـ اس
ــی  ــرای بررس ــاب ب ردی
ــور در هنگام  ــت طی وضعی

ــل ــل و نق حم

دو ســال تحقیــق و پژوهــش تیــم کانادایــی کارشناســان 
ســالمت حیوانــات در نهایــت منجــر بــه توســعۀ سیســتم 
نظارتــی الکترونیــک بــا عنــوان Transport Genie شــده اســت؛ 
سیســتمی کــه در هــر لحظــه قــادر اســت وضعیــت دام و طیــور 

ــد.  ــارت کن ــل را نظ ــین حام ــل ماش ــوای داخ و ه

ــأت ائتالفــی ســالمت  ــوم جنیفــر مــک تاویــش رئیــس هی خان
حیوانــات کانــادا در ایــن خصــوص گفــت: »بــه همــراه داشــتِن 
ــور  ــدگان ماشــین هــای حامــل دام و طی ــرای رانن ــزار ب ــن اب ای
ــا را در  ــی آنه ــت رفاه ــد ســالمت و وضعی ــا بتوانن الزامیســت ت

ــد.«   لحظــه چــک کنن

شرایــط نـــظارتی و تطابق با قــوانین

سیســتم Transport Genie از طریــق سنســورهای هوشــمندش 
قــادر بــه نظــارت بــر وضعیــت دام و طیــور داخــل ماشــین حمــل 
و نقــل اســت و ایــن اطالعــات را در اختیــار راننــده و همینطــور 
ســایر افــرادی کــه خواســتار ایــن اطالعــات هســتند قــرار مــی 
ــوری کــه الزم اســت در اســرع وقــت  ــا هــر حرکــت ف دهــد ت

صــورت گیــرد. 

ــل  ــت داخ ــزان رطوب ــرارت و می ــۀ ح ــورها درج سنس
فضایــی کــه دام یــا طیــور هســتند را ثبــت مــی کنــد؛ 
ــطح دی  ــا س ــتند ت ــغول کار هس ــوز مش ــن هن محققی

ــد.  ــت کنن ــز ثب ــاک را نی ــن و آمونی اکســید کرب

ایــن دســتگاه همچنیــن میــزان دمــای خــارج از 
ــت  ــز ثب ــاد را نی ــت و ســرعت ب ــزان رطوب ــر، می کانتین
ــه  ــی ک ــداد ترمزهای ــن، تع ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــی کن م
ــان  ــول زم ــرعت و ط ــزان س ــرد، می ــی گی ــده م رانن
اســتراحت و توقــف راننــده نیــز نظــارت مــی شــود کــه 
در انطبــاق یافتــن بــا قوانیــن جدیــد حمــل و نقــل دام 

ــش دارد.  ــیار نق ــادا بس ــور در کان و طی

ــورد  ــه در م ــی ک ــی از تغییرات ــال، یک ــوان مث ــه عن ب
قوانیــن مربــوط بــه حمــل و نقــل دام و طیــور صــورت 
ــی  ــان ب ــدت زم ــر م ــردِن حداکث ــر ک ــاه ت ــه کوت گرفت
ــی آب  ــاعت و ب ــه 28 س ــا ب ــه ه ــودِن جوج ــذا ب غ
مانــدن بــه 24 ســاعت اســت؛ کــه ایــن مــدت زمــان 
پیــش از ایــن 36 ســاعت و از زمــان بارگیــری اولیــن 

ــود.  ــن جوجــه ب ــاِر آخری ــۀ ب ــا تخلی جوجــه ت

آماده سازی برای استفاده در صنعت

ــر  ــن Transport Genie ب ــان و محققی ــم کارشناس تی
روی توســعۀ ایــن سیســتم هســتند تــا در عیــن محکــم 
و قــوی تــر بــودِن سیســتم قیمتــی کمتــر داشــته باشــد 
و قابــل اســتفاده بــر روی اکثریــت ماشــین هــای حمــل 

. شد با
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ــونامی افزایش  س
ــرغ ــت مـ قیم
در راه اســــت

صنعــت غــذای دریایــی کانــادا در مناطــق نزدیــک بــه اقیانــوس 
ــد کــه چگونــه مــی توانــد از ضایعــات و  ــی دان ــس نم اطل
ــر،  ــوی دیگ ــرد. از س ــه را بب ــتفادۀ بهین ــی اس ــوالت جانب محص
ــا بهــای ســنگین خــوراک دســت و پنجــه  صنعــت مرغــداری ب
نــرم مــی کنــد. حــال اگــر راه حلــی باشــد کــه بــه نفــع هــر دو 

ــد چطــور؟  صنعــت عمــل کن

ــداری  ــت مرغ ــۀ صنع ــد هزین ــا ۷0 درص ــوراک 60 ت ــش خ بخ
ــم  ــک تخ ــد ی ــرای تولی ــیم ب ــرد. کلس ــی گی ــادا را در برم کان
ــال حاضــر  ــی اســت و در ح ــت بســیار الزم و حیات ــرغ باکیفی م
در مرغــداری کانــادا از پــودر ســنگ آهــک و صــدف بــه عنــوان 
ــرغ  ــور م ــوراک طی ــرۀ خ ــیم در جی ــع کلس ــن منب ــی تری اصل

ــردد. ــی گ ــتفاده م ــذار اس تخمگ

طبــق نظــر کارشناســان اســتفاده از منابــع کلســیم ارزان قیمتــی 
کــه تأثیــر منفــی بــر روی تولیــدات نداشــته باشــد هزینــۀ تولیــد 
ــن  ــی آورد. جایگزی ــن م ــده پایی ــدار و تولیدکنن ــرای مرغ را ب
کــردن پــودر ســنگ آهــک و صــدف بــا منابــع کلســیم موجــود 
در منطقــه بــه دلیــل کاهــش هزینــۀ حمــل مــی توانــد بــه نفــع 
تولیدکننــده باشــد و چــه منبعــی بهتــر از صنعــت غــذای دریایــی 

بــرای مرغــداری کانــادا! 

کانادا؛ 
اســتفاده از پوســت خرچنــگ در 

جیــرۀ غذایــی طیــور

ــوان  ــه عن ــن صنعــت ب ــی ای بیشــتر محصــوالت جانب
ــی  ــال م ــه چ ــن زبال ــای دف ــن ه ــات در زمی ضایع
شــوند. ایــن کار نــه تنهــا بــرای محیــط زیســت مضــر 
ــرای  اســت بلکــه کارکنــان کمپانــی هــای فــراوری ب
ــم  ــه ه ــت هزین ــی بایس ــوالت م ــن محص ــن ای دف

ــد.  ــت کنن پرداخ
ــًا 1۷.4 درصــد  پوســت خشــک شــدۀ خرچنــگ تقریب
کلســیم دارد. در حــال حاضــر، ســاالنه در حــدود 335 
تــن پوســت خشــک شــدۀ خرچنــگ تولیــد مــی شــود. 
ــم  ــتاگزانتین ه ــن و آس ــع کیتی ــگ منب ــت خرچن پوس
هســت. کیتیــن، پلــی ســاکاریدی اســت کــه در صــدف 
ــت  ــوران یاف ــی جان ــکلت خارج ــی و اس ــای دریای ه
ــترول  ــن آوردن کلس ــت پایی ــه از خاصی ــود ک ــی ش م
برخــوردار اســت و آســتاگزانتین آنتــی اکســیدانی 
اســت کــه باعــث بــه وجــود آمــدن رنگدانــۀ قرمــز در 

ــود. ــی ش ــو م ــالمون، میگ ــگ، س خرچن
در آزمایشــی کــه بــر روی دو گــروه از مــرغ هــای 2۷ 
هفتــۀ ســفید و قهــوه ای Lohmann صــورت گرفــت 

5 آزمایــش متفــاوت بــه صــورت زیــر انجــام شــد:

ــالوۀ دو  ــه ع ــزرگ ب ــدف ب ــتۀ ص ــوم پوس ــک س 1(ی
ــنگ آهــک ــودر س ــوم پ س

2(یــک ســوم پوســتۀ خرچنــگ بــزرگ بــه عــالوۀ دو 
ســوم پــودر ســنگ آهــک

3(یــک ســوم پوســتۀ خرچنــگ بــزرگ به عــالوۀ دو ســوم 
پوســتۀ خرچنــگ آســیاب شــده و پودر ســنگ آهک

4( 100 درصد پودر سنگ آهک
ــودر  ــه عــالوۀ پ 5( پوســت خرچنــگ آســیاب شــده ب

ســنگ آهــک.
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اهمیــت فــراوری کــود ارگانیک
ــرعت  ــا س ــی ب ــازار جهان ــک در ب ــود ارگانی ــد ک ــم تولی حج
ــرای  ــه افزایــش تقاضــا ب ــا ب ــی در حــال رشــد اســت و بن باالی
محصــوالت ارگانیــک خصوصــًا در اروپــا و امریــکای شــمالی، و 
ــه  ــان رو ب ــز همچن ــازار نی ــن ب ــک ای ــًا کشــاورزی ارگانی متعاقب

رشــد اســت.
یکــی از اولیــن مــواد تشــکیل دهنــدۀ کودهــای ارگانیــک 

فضــوالت دامــی کمپوســت شــده اســت. 

فضوالت دامی کمپوســت شــده چیســت؟
فضــوالت دام و طیــور )گاو یــا مــرغ( در صورتــی کــه به درســتی 
کمپوســت یــا بازیافــت شــوند، منبــع غنــی کودهــای ارگانیــک 
هســتند. عامــل کلیــدی در یــک کمپوســت خــوب رطوبــت، دمــا، 

و اکســیژن رســانی اســت. 
ــای  ــام کوده ــه تم ــردم هســت ک ــۀ م ــوءتفاهم در عام ــک س ی
ــد مــی دهنــد؛ در صورتــی کــه چنیــن نیســت و  ــوی ب دامــی ب
ــه  ــت ب ــل اســت کــه بایســتی پروســۀ بازیاف ــن دلی ــه ای ــن ب ای
ــا  ــت ی ــه بازیاف ــی ک ــود. در صورت ــام ش ــوازی انج ــورت ه ص
ــود،  ــام نش ــتی انج ــه درس ــوالت دام ب ــت فض ــان کمپوس هم
ــر  ــال خواهــد داشــت نظی ــه دنب مشــکالت محیــط زیســتی را ب
آلودگــی آب هــای زیرزمینــی، بــوی بــد محیــط، و وجــود مگــس 
ــود  ــرد و ک ــورت نگی ــل ص ــد کام ــر فراین ــالوه اگ ــه ع ــا. ب ه
حیوانــی ممکــن اســت حــاوی عوامــل بیماریزایــی مثل ســالمونال 
یــا ای کــوالی باشــد. در واقــع، کــودی کــه خــوب و کامــل و بــه 
صــورت هــوازی کمپوســت شــده باشــد نــه تنهــا بــوی بــد نمــی 

ــوی دودی دارد. ــد بلکــه کمــی هــم ب ده

 Koshin کمپوســت  فــراوری  سیســتم 
ــداری  ــزات مرغ ــۀ تجهی ــه در زمین ــروه مهندســی Koshin ک گ
ــا  فعالیــت دارد، دســتگاه تمــام اتوماتیــک تهیــۀ کــود غنــی و ب
کیفیــت از انــواع ضایعــات تجزیــه پذیــر )مثــل فضــوالت دام و 
ــد. در طــول  ــه مــی کن ــی( را ارائ ــور و پــس ماندهــای غذای طی
پروســه هــوا بــه طــور اتوماتیــک و بــه میــزان کافــی در جریــان 

اســت و دمــا تــا 65 – 80 درجــۀ ســانتیگراد بــاال مــی رود.
بــرای یــک تولیدکننــده همــان قــدر کــه قیمــت یــک دســتگاه 
کمپوســت ســازی اهمیــت دارد کیفیــت و عملکــرد آن نیــز مهــم 
اســت. کمپانــی Kosher نیــز بــه دوام دســتگاه هــا اهمیــت داده 
و در صورتــی کــه خــوب از آن مراقبــت شــود 10 تــا 20 ســال 

بــه خوبــی کار خواهــد کــرد.

دانشــمندان بــرای هــر کــدام از آزمایشــات یــک دورۀ 
ــن دوره،  ــس از ای ــه پ ــد ک ــخص کردن 28 روزه مش
آنهــا فاکتورهایــی مثــل مصــرف خــوراک، وزن ، 
تولیــد و کیفیــت تخــم مــرغ را بررســی مــی کردنــد. 
طبــق یافتــه هــا و اطالعــات جمــع آوری ایــن 
دانشــمندان »مصــرف ایــن خــوراک هیــچ تأثیــر 
ــت و  ــر نداش ــورد نظ ــای م ــر روی فاکتوره ــی ب منف
ــت  ــود. و در نهای ــادل ب ــورد نظــر هــم متع کلســیم م
ایــن گونــه نتیجــه گیــری شــد کــه پوســت خرچنــگ 
– چــه بــه صــورت ذرات درشــت و چــه آســیاب شــده –
ــرغ  ــروه م ــر دو گ ــرای ه ــیم ب ــب کلس ــع مناس منب
ــد.« ــی باش ــوه ای م ــفید و قه ــذار س ــای تخمگ ه

ایــن تحقیقــات بــر روی جنبــۀ ســود مالــی و هزینــۀ 
تغذیــۀ طیــور بــا پوســت خرچنــگ بــه عنــوان منبــع 
کلســیم تحقیقــی نداشــته و البتــه پرواضــح اســت کــه 
بایســتی از نظــر هزینــه هــم رقابتــی باشــد تــا در بــازار 

جایــی بــاز کنــد.
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ــت  ــتوری عل ــذاری دس قیمت گ
ــای مولد ــتار دام ه ــی کش اصل
عضــو هیــات علمــی دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران گفت: 
در شــرایط حــال حاضــر بــرای رفــع مشــکالت صنعــت دامــداری 
ــد شــیوه قیمــت گــذاری محصــوالت ونحــوه عرضــه  کشــور بای
ــت اصــالح شــود و  ــن بخــش از ســوی دول نهاده هــای دامــی ای
بــا ادامــه ایــن شــرایط تولیــد در بخــش دامپــروری کشــور صرفــه 
ــش  ــرای کاه ــار ب ــه ناچ ــدار ب ــت و دام ــد داش ــادی نخواه اقتص
ــه  ــود ب ــد خ ــای مول ــروش دام ه ــه ف ــدام ب ــد اق ــای تولی هزینه ه
کشــتارگاه مــی کنــد و در ادامــه شــاهد تعطیلــی بیشــتر دامــداری 
کشــور خواهیــم بــود. »حســین اســماعیلی« عضــو هیــات علمــی 
دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران در خصــوص چالش هــای 
صنعــت  دامــداری و دلیــل کشــتار دام هــای مولــد گفــت: صنعــت 
دامپــروری گرفتــار مشــکالتی در بخش هــای تهیــه نهــاده، شــیوه 
ــوالت  ــروش محص ــذاری و ف ــت گ ــوه قیم ــروش دام و و نح پ
اســت. فعــاالن حــوزه دامپــروری کشــور تنهــا مــی تواننــد بــرای 
رفــع مشــکالت ایــن بخــش روش هــای پــروش دام را اصــالح  و 
توســعه دهنــد و مشــکالت دیگــر ایــن بخــش بــه دلیــل ســاختار 
اقتصــادی و سیاســی کشــور وابســتگی شــدیدی بــه تصمیمــات و 
برنامــه هــای دولــت دارد. وی ادامــه داد: در شــرایط حــال حاضــر 
ــداران  ــت دام ــه دس ــوب ب ــت مص ــه قیم ــی ب ــای دام نهاده ه
نمی رســد و بایــد خــوراک دام خــود را از بــازار آزاد بــا قیمــت هــا 
بســیار بــاال تهیــه کننــد. وی افــزود: قیمــت خــوراک دام در بــازار 
آزاد هــر روز افزایــش مــی یابــد  و هزینــه تولیــد بخــش دامپروری 
هــم بــه دنبــال افزیــش خــوراک و هزینه هــای نگهــداری دام هــا 
ــه  ــدار ب ــروش محصــوالت دام ــا قیمــت ف بیشــتر مــی شــود، ام
دلیلــی سیاســت قیمــت گــذاری دســتوری، ثابــت مانــده اســت و 
ــرای  ــرورش دام ب ــد شــیر و پ ــر باعــث شــده اســت تولی ــن ام ای
ــی  ــات علم ــو هی ــد. عض ــته باش ــادی نداش ــه اقتص ــدار صرف دام

ــت  ــرد: قیم ــد ک ــران تاکی ــگاه ته ــکی دانش ــکده دامپزش دانش
ــالم  ــن اق ــم ارزش تری ــه ک ــش ک ــد کاه و کل ــوراک دام مانن خ
ــه و  ــش یافت ــه شــدت افزای ــی شــود ب خــوراک دام محصــوب م
ــام  ــت تم ــا قیم ــت. ام ــیده اس ــان رس ــزار توم ــش از 5 ه ــه بی ب
شــده محصــوالت تولیــدی دامــداران مناســب بــا افزایــش هزینــه 
هــای تولیــد تغییــر نداشــته اســت و در حاضــر بــه دلیــل قیمــت 
ــر از  ــن ت ــود را پایی ــوالت خ ــداران محص ــی دام ــذاری دولت گ
ــاره  ــا اش ــد. وی ب ــی کنن ــه م ــد عرض ــده تولی ــام ش ــت تم قمیم
ــت:  ــور گف ــداری کش ــد دام ــت تولی ــای ظرفی ــه محدودیت ه ب
صنعــت دامــداری کشــور در افزایــش میــزان تولیــد کوتــاه مــدت 
محدودیــت دارد بــه دلیــل اینکــه نمــی توانــد میــزان شــیر تولیــد 
خــود را از همــان تعــداد دام موجــود افزایــش دهــد و رشــد تولیــد 
شــیر و گوســاله نیازمنــد افزایــش تعــداد گاو هــای، دامــداری اســت 
کــه هزینــه هــای بیشــتری بــرای دامــدار خواهــد شــد. بــه هیمــن 
دلیــل دامــداران نمــی توانــد ماننــد بخــش هــای تولیــدی دیگــر 
بــرای کاهــش ضــرر خــود مقــدار تولیــد را بــه یــک بــاره افزایــش 
دهنــد و ایــن روش نیــاز منــد ســرمایه گــذاری بلنــد مدتــی اســت. 
اســماعیلی گفــت: در شــرایط حــال حاضــر بــرای رفــع مشــکالت 
صنعــت دامــداران کشــور بایــد شــیوه قیمــت گــذاری محصــوالت 
ــن  ــه ای ــا ادام ــود. ب ــالح ش ــت اص ــوی دول ــش از س ــن بخ ای
شــرایط تولیــد در بخــش دامپــروری و تولیــد شــیر کشــور صرفــه 
ــرای کاهــش هزینه هــای  ــه ناچــار ب ــدارد و دامــدار ب اقتصــادی ن
تولیــد اقــدام بــه فــروش دام هــای مولــد خــود بــه کشــتارگاه مــی 
ــداری  ــتر دام ــی بیش ــاهد تعطیل ــد ش ــن رون ــه ای ــا ادام ــد و ب کن
کشــور خواهیــم بــود. عضــو هیــات علمــی دانشــکده دامپزشــکی 
دانشــگاه تهــران افــزود: دولــت بــا یــک اقــدام غیــر کاشناســی بــه 
ــر شــیوه عرضــه و قیمــت نهــاده  جــای اینکــه نظــارت دقیــق ب
ــا سیاســت قیمــت گــذاری دســتوری را  دامــی داشــته باشــد و ی
ــوع  ــای ممن ــتارگاه ه ــد را در کش ــتار دام مول ــد، کش ــالح کن اص
کــرده اســت. صنعــت دامپــروری کشــور یکــی از رکن هــای مهــم 
ــه  ــد توجــه اساســی ب ــت بای ــی کشــور اســت و دول امنیــت غذای

رفــع مشــکالت و توســعه ایــن بخــش داشــته باشــد.
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در هــوای ســرد، عایــق بنــدی و گرفتــن درزهــای دیــوار مرغداری 
و برقــراری جریــان هــوا از اولیــن قــدم هــا بــرای راحتــی حــال 
طیــور اســت.  پــس از رعایــت ایــن نــکات، کنتــرل و انــدازه گیری 
ــوردار  ــیاری برخ ــت بس ــداری از اهمی ــط مرغ ــطح گاز در محی س
اســت. در زیــر برخــی از مــواردی کــه ممکــن اســت در مرغــداری 
بــا ســطح نامطلــوب گاز مواجــه شــوید و خطــرات ناشــی از آن را 

بــرای شــما عنــوان کردیــم.  

نــکات الزم در رابطــه بــا 
تهویــه در هــوای ســرد

موقعیت 1 
ممکــن اســت در حالــی کــه در مرغــداری قــدم مــی زنیــد 
متوجــه شــوید کــه جوجــه هــا کــم تحــرک هســتند و بــه 
صــورت تــوده ای دور یکدیگــر جمــع مــی شــوند. پــس از 
انــدازه گیــری ســطح کیفــی هــوا متوجــه مــی شــوید کــه 
ســطح دی اکســیدکربن هــوا بــاالی ppm 2500 اســت. 

خطرات 
توجــه داشــته باشــید کــه جوجــه هــای بــی تحــرک یکی 

از نشــانه هــای بــاال رفتــن دی اکســید کربن هواســت. 
ــه  ــد ب ــی توان ــوا م ــن در ه ــید کرب ــن دی اکس ــاال رفت ب
ــوا  ــان ه ــراری جری ــدم برق ــف و ع ــۀ ضعی ــال تهوی دنب
ــر اســاس پژوهــش هــای انجــام شــده توســط  باشــد. ب
ــای  ــان روزه ــی هم ــا، در ط ــگاه جورجی ــن دانش محققی
ــای  ــراه هیتره ــه هم ــا ب ــه ه ــات، جوج ــتین حی نخس

ــد. ــی کنن ــد م ــی گاز CO2 تولی ــم باالی ــی حج گرمای

ــود.  ــرل ش ــوا کنت ــت ه ــد رطوب ــه بای ــک هفت ــد از ی بع
کنتــرل و نگــه داشــتِن رطوبــت هــوا بــر روی 60 درصــد در 
ســطح مطلــوب CO2 اتفــاق مــی افتــد کــه بــرای ســالمت 
بوقلمــون هــا در هــر ســنی ایــده ال اســت. بــه عــالوه، بــا 
خشــک نگــه داشــتن بســتر طیــور و پاییــن آوردن میــزان 

امونیــاک مــی تــوان از جوجــه هــا بهتــر مراقبــت کــرد. 

موقعیت 2 
ــن  ــی را روش ــایل گرمایش ــد روزی وس ــه چن ــس از اینک پ
نگــه داشــتید متوجــه بــاال رفتــن ســطح منوکســید کربــن 

هــوا مــی شــوید.
خطرات

خطــر افزایــش گاز CO اینســت کــه این گاز بــه هموگلوبین 
خــون مــی چســبد و ســطح اکســیژن خــون را پاییــن مــی 
آورد کــه بــرای جوجــه هــا و هــر فــردی کــه در مرغــداری 
باشــد خطــر مســمومیت بــه همــراه دارد. بنابرایــن بایســتی 
بــه مراقبــت هــای الزم در مــورد وســایل گرمایشــی و نحوۀ 
ســوخت آن توجــه داشــته باشــید. ســطح منوکســید کربن را 

زیــر ppm 20 نگــه داریــد. 

موقعیت 3 
ممکــن اســت در حالــی کــه در مرغــداری قــدم مــی زنیــد 
متوجــه بــوی گاز آمونیــاک شــوید و پــس از انــدازه گیــری 

ســطح امونیــاک را بــاالی ppm 25 بیابیــد. 
خطرات 

بــاال بــودن ســطح امونیــاک بــرای ســالمت طیــور بســیار 
ــای  ــژه ه ــدت نای ــالوه در دراز م ــه ع ــت. ب ــاک اس خطرن
طیــور را از بیــن مــی بــرد و گــرد و غبــار و ذرات هــوا بــه 
راحتــی وارد نــای و کیســه هــای هوایــی طیــور مــی گــردد. 
ــوا بســیار مهــم  ــاک ه ــداوم ســطح امونی ــری م ــدازه گی ان
اســت چــرا کــه بــه تدریــج شــما هــم بــه ســطح امونیــاک 
ــی  ــش آن نم ــه افزای ــد و متوج ــی کنی ــادت م ــود ع موج

شــوید. 
توجــه داشــته باشــید کــه در فصــول ســرد، داشــتِن تهویــۀ 
مناســب در مرغــداری بــه کنتــرل گازهــای محیطــی کمک 
شــایانی مــی کنــد؛ بــا اینحــال دقــت و توجــه بــه هــر گونه 
ــر  ــکات ذک ــن ن ــر گرفت ــور و در نظ ــار طی ــرات در رفت تغیی
شــده در کنتــرل ایــن مســأله بســیار کمــک کننــده اســت.
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معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهادکشــاورزی اســتان مرکــزی 
ــده و  ــام ش ــا انج ــکل ه ــا تش ــای الزم ب ــی ه ــت: هماهنگ گف
ــتارگاه  ــن کش ــا اولی ــرده ت ــدا ک ــز ورود پی ــی نی ــش خصوص بخ

ــود. ــدازی ش ــی در اراک راه ان صنعت
ــده  ــزی تولیدکنن ــتان مرک ــرد: اس ــار ک ــوان ، اظه حمیدرضــا اخ
دام و طیــور اســت، ایــن اســتان 1.۷ از مســاحت کشــور و 2.۷ از 
ــور را در ســطح  ــدات دام و طی ــت کشــور و 3 درصــد تولی جمعی

کشــور بــه خــود اختصــاص داده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اســتان مرکــزی رتبــه هــای خوبــی در حــوزه 
تولیــدات دامــی دارد، افــزود: در حــوزه تمامــی تولیــدات بخــش 
ــول  ــرف محص ــر مص ــازاد ب ــزان م ــه می ــتان ب ــور اس دام و طی
تولیــد مــی شــود. ایــن اســتان در تولیــد گوشــت مــرغ بیــن 30 
ــد گوشــت  ــرغ 60 درصــد و در تولی ــد م ــا 35 درصــد، در تولی ت

قرمــز ۷0 درصــد تولیــد مــازاد دارد.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهادکشــاورزی اســتان مرکــزی 
تصریــح کــرد: اســتان مرکــزی در زمینــه تولیــد تخــم مــرغ رتبــه 
9، تولیــد مــرغ رتبــه 10، در تولیــد گوشــت قرمــز رتبــه ســوم و 

در تولیــد شــیر رتبــه 12 را در ســطح کشــور دارد.
اخــوان اضافــه کــرد: عمــده فعالیــت هــای جهــاد کشــاورزی در 
ایــن بخــش بیشــتر مبتنــی بــر حمایــت از تولیــد و تــداوم تولیــد 
اســت و در ســال های اخیــر بیشــتر متمرکــز بــر تامیــن و توزیــع 
ــر عهــده ســازمان  ــر توزیــع نیــز ب ــوده و نظــارت ب نهــاده هــا ب

بــوده اســت.

ــاالی دام در  ــت ب انباشـــــــ
دامداری هــا مشکل ســاز اســت

پیش بینــی افزایــش تولید مــرغ و تخم مرغ

وی ادامــه داد: ســال گذشــته 65 هــزار تــن گوشــت 
ــش  ــال پی ــه امس ــده ک ــد ش ــتان تولی ــرغ در اس م
ــزار و 500  ــه ۷1 ه ــم ب ــن رق ــی شــود ای ــی م بین
تــن برســد، همچنیــن تولیــد ســال گذشــته تخــم 
مــرغ 41 هــزار تــن بــوده کــه امســال بــرآورد 45 
ــن  ــود دارد، همچنی ــوزه وج ــن ح ــی در ای ــزار تن ه
ــز 56  ــت قرم ــن و گوش ــیر 400 هزارت ــد ش تولی
هــزار تــن بــوده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه بــرای 
ــدت  ــزی بلندم ــه ری ــیر برنام ــز و ش ــت قرم گوش
ــدات  ــن تولی ــی در ای ــش چندان ــود دارد افزای وج
نخواهــد داشــت و پیــش بینــی مــی شــود افزایــش 
تولیــد 5 درصــدی را در ایــن دو مــورد داشــته 

باشــیم.

ــاورزی  ــی جهادکش ــدات دام ــود تولی ــاون بهب مع
ــور  ــش دام و طی ــت: در بخ ــزی گف ــتان مرک اس
ظرفیــت هایــی در اســتان ایجــاد شــده کــه بیــش 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــدی اس ــزان تولی از می
ــال 50 درصــد از  ــور مث ــه ط ــود، ب ــی ش ــام م انج
ــه  ــا نیم ــال ی ــتان غیرفع ــداری اس ــای مرغ واحده
ــه 50  ــوط ب ــود مرب ــد موج ــتند و تولی ــال هس فع
ــش دام  ــن در بخ ــت، همچنی ــت اس ــد ظرفی درص
نیــز 60 درصــد واحدهــا یــا غیرفعــال هســتند یــا بــا 
ظرفیتــی کمتــر از ظرفیــت موجودشــان تولیــد مــی 
کننــد. در زمینــه تولیــد گوشــت قرمــز مســائلی در 
زمینــه تامیــن نهــاده دامــی ایجــاد شــده کــه ســبب 

ــروز مشــکالتی شــده اســت. ب
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پیگیــری راه اندازی اولین کشــتارگاه صنعتــی در اراک

ــت  ــرغ دارای قیم ــم م ــیر و تخ ــرغ، ش ــرد: م ــه ک ــوان اضاف اخ
مصــوب هســتند و دولــت موظــف بــه تامیــن نهــاده ایــن بخــش 
ــود  ــوب وج ــت مص ــز قیم ــت قرم ــه گوش ــا در زمین ــت، ام هاس
نــدارد و از طرفــی خشکســالی هــا هــم مزیــد بــر علــت و ســبب 
ــده  ــز ش ــت قرم ــدگان گوش ــرای تولیدکنن ــکالتی ب ــروز مش ب
ــات و پیگیــری هــا انجــام شــده و  ــن راســتا مکاتب اســت، در ای
اگــر طــرح کارآمدســازی نظــام یارانــه هــا انجــام شــود، یارانــه 
ــا  ــرد لغــو و نهــاده هــا ب ــق مــی گی ــده تعل ــه واردکنن ای کــه ب
قیمــت آزاد و بــدون محدودیــت در اختیــار تولیدکننــده قــرار مــی 
گیــرد و در انتهــا یارانــه بــه مصــرف کننــده پرداخــت مــی شــود.

ــت در  ــن گوش ــه تامی ــر در زمین ــال حاض ــه در ح ــی ک آرامش
اســتان وجــود دارد بــه ســبب تولیــد بــاال و کاهــش مصــرف در 

ــت. ــدگان اس ــرف کنن مص

ــت و  ــاد اس ــا زی ــداری ه ــت دام در دام ــرد: انباش ــد ک وی تاکی
همیــن امــر مــی توانــد در ســال هــای آینــده ســبب ضربــه بــه 

تولیــد شــود.

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهادکشــاورزی اســتان مرکــزی 
خاطرنشــان کــرد: هماهنگــی هــای الزم بــا تشــکل هــا انجــام 
ــن  ــا اولی ــرده ت ــدا ک ــز ورود پی ــی نی ــش خصوص ــده و بخ ش
ــدازی شــود، در حــال حاضــر  ــی در اراک راه ان کشــتارگاه صنعت
ــن  ــر ای ــدارد، ب ــود ن ــتان وج ــطح اس ــی در س ــتارگاه صنعت کش
ــتارگاه در  ــن کش ــدازی ای ــرای راه ان ــدات الزم ب ــاس تمهی اس
اراک در نظــر گرفتــه شــده اســت. ســرمایه گــذار این کشــتارگاه، 
کشــتار و بســته بنــدی وتوزیــع را انجــام مــی دهــد کــه بــا ایــن 
ــت ســود  ــا وضعی ــی ه ــاق و حــذف شــقه فروشــی در قصاب اتف

ــت. ــود خواهــد یاف ــدگان بهب ــرای تولیدکنن ب

ــداران  ــی از مشــکالت دام ــروش یک ــازار ف ــه داد: ب ــوان ادام اخ
ــدازی شــود  ــی کــه کشــتارگاه مناســبی راه ان اســت و در صورت
قطعــا از ایــن مشــکل کاســته خواهــد شــد. ایــن کشــتارگاه بــه 

ــد خدمــات رســانی کنــد. شــهرهای اطــراف نیــز مــی توان
ــایی  ــتان شناس ــای اس ــتان ه ــه در شهرس ــاورز نمون 143 کش

ــت ــده اس ش

ــاد  ــازمان جه ــج س ــی تروی ــر هماهنگ ــن، مدی ــین پورمتی راش
کشــاورزی اســتان مرکــزی نیــز در ایــن نشســت گفــت: یکــی 
از مولفــه هــای مهــم و کارآمــد در پایدارســازی نظــام تولیــدات، 
نیــروی انســانی اســت کــه توانمندســازی آنهــا اهمیــت باالیــی 

دارد.

ــام  ــرای تم ــوزش ب ــور آم ــن منظ ــه همی ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــتور کار  ــرداران و ... در دس ــره ب ــانی و به ــروی انس ــا و نی اعض
ــی  ــامانه اطالعات ــن س ــت، همچنی ــازمان اس ــای س ــه ه و برنام
مکانــی کشــاورزی ایــران از ســال گذشــته آغــاز بــه کار کــرده 
اســت. ایــن ســامانه امســال حــدود 432هــزار هکتــار از اراضــی 
کشــاورزی اســتان را ترســیم کــرده و در حــال راســتی آزمایــی 

ــن بخــش هســتیم. در ای

ــرداران  ــر از بهــره ب در حــال حاضــر حــدود 99 هــزار و 51۷ نف
ــد. اطالعــات خــود را در ســامانه کــود ثبــت کــرده ان

ــا  ــیوع کرون ــبب ش ــه س ــته ب ــال گذش ــرد: س ــان ک ــن بی پورمتی
نگرانــی در خصــوص برگــزاری رویدادهایــی کــه توســط جهــاد 
ــی خوشــبختانه  کشــاورزی برگــزار مــی شــود وجــود داشــت ول
ــوری  ــال حض ــورت کام ــه ص ــداد ب ــه روی ــون س ــال تاکن امس
برگــزار شــده اســت کــه امیدواریــم ســال آینــده بــه بــاالی 10 

ــداد برســد. روی

وی اضافــه کــرد: 143 کشــاورز نمونــه در شهرســتان هــا 
شناســایی شــده انــد کــه 61 نفــر نمونــه اســتانی و 5 نفــر نمونــه 
ــا 2  ــته تنه ــال گذش ــه س ــن در حالیســت ک ــدند ای کشــوری ش

ــی شــدند. ــه مل ــر نمون نف

ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــج س ــی تروی ــر هماهنگ مدی
ــان روســتایی در 2  ــون جوان ــان کــرد: امســال 2 کان مرکــزی بی
شهرســتان اراک و محــالت ایجــاد شــده کــه اســفندماه همزمــان 
بــا ســالروز تولیــد حضــرت علــی اکبــر)ع( همزمــان بــا سراســر 

کشــور افتتــاح خواهنــد شــد.

ــرای کشــاورزان و بهــره  وی اضافــه کــرد: 181 دوره مهارتــی ب
ــه  ــرداران اســتان اجــرا شــده کــه پــس از دریافــت گواهــی، ب ب
ــغل  ــاد ش ــهیالت و ایج ــت تس ــرای دریاف ــازندگی ب ــیج س بس
ــز  ــه نی ــر گلحان ــر ماه ــت کارگ ــد. دوره تربی ــده ان ــی ش معرف
اجــرا شــده اســت. 25 برنامــه تلویزیونــی، 113 برنامــه در شــبکه 
ــال  ــی امس ــه رادیوی ــی و 149 برنام ــون اینترنت ــت تلویزی برک

ــد و پخــش شــده اســت. تولی

پورمتیــن افــزود: اســتودیو کشــاورزی اســتان و برکــت از ســال 
ــدازی  ــه راه ان ــق ب ــال موف ــرده و امس ــاز ک ــود را آغ 99 کار خ
اســتودیو جدیــد شــدیم کــه در ایــام دهــه فجــر افتتــاح خواهــد 
ــای  ــه ه ــزو برنام ــتر ج ــی و پوس ــریات ترویج ــد نش ــد. تولی ش
امســال بــوده و امســال بــه تولیــد نشــریات و پوســترهای 
ــز  ــد تمرک ــد بای ــه احســاس ش ــم چراک ــی روی آوردی الکترونیک

ــد. ــذ کاهــش یاب ــر کاغ ب
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وی درخصــوص زنــان روســتایی گفــت: امســال 1۷ واحــد 
الگویــی بــرای زنــان روســتایی در طــرح توســعه کشــت گیاهــان 
ــواده هــای روســتایی  دارویــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. خان
ــد  ــرورش و تولی ــه پ ــت ب ــود دس ــه خ ــد ک ــوزش ببینن ــد آم بای

ــد. ــروش بزنن ــپس ف ــی وس ــان داروی گیاه

32 صنــدوق اعتبــارات خــرد زنان روســتایی 
در ســطح اســتان فعال اســت

ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــج س ــی تروی ــر هماهنگ مدی
مرکــزی بیــان کــرد: 32 صنــدوق اعتبــارات خــرد زنــان 
ــن  ــق ای ــه از طری ــت ک ــال اس ــتان فع ــطح اس ــتایی در س روس

ــد. ــی دهن ــام م ــود را انج ــادی خ ــت اقتص ــدوق فعالی صن

پورمتیــن ادامــه داد: دو شهرســتان خنــداب و تفــرش در زمینــه 
ــم  ــه تصمی ــد ک ــته ان ــی نداش ــرد مطلوب ــات عملک ــه باغ بیم
گرفتــه شــده بــا هماهنگــی بســیج ســازندگی دو اردوی جهــادی 
ــورت  ــود و در ص ــزار ش ــق برگ ــن مناط ــی در ای ــای آت در روزه
ــا  ــن الگوه ــز ای ــور نی ــایر ام ــوب در س ــه مطل ــول نتیج حص

ــوند. ــتفاده ش اس

مشــکل جدی زنان روســتایی در حــوزه تامین 
ــامت ــیب س ــت س ــروش و دریاف ــازار ف ب

ــتایی  ــان روس ــوالت زن ــروش محص ــازار ف ــوص ب وی در خص
اضافــه کــرد: زنــان روســتایی بــه شــدت در حــوزه تامیــن بــازار 
فــروش و دریافــت ســیب ســالمت غــذا و دارو مشــکل دارنــد و 
در چنیــن شــرایطی نمــی تــوان تولیــدات خانگــی را بــا تولیــدات 

صنعتــی مقایســه کــرد.
در ســال هــای گذشــته در قالــب جشــنواره هــا و نمایشــگاه هــا 
بازارهــای محلــی برگــزار مــی شــد، امــا از زمــان شــیوع کرونــا 
ــتایی  ــان روس ــدات زن ــت و تولی ــت رف ــز از دس ــم نی ــن مه ای
ــال  ــن س ــود بنابرای ــی ش ــده م ــا دی ــت فروش ه ــاط دس در بس
گذشــته صنــدوق هــا را بــه ســمت ســایت هــای فــروش هدایــت 
ــوان  ــن بان ــه ای ــدی را ب ــروش و بســته بن ــم کــه نحــوه ف کردی

ــد. آمــوزش دادن

پورمتیــن ادامــه داد: امســال نیــز نمایشــگاه ایــن دســتاوردها در 
ــه  ــن فضــا ب ســازمان جهادکشــاورزی برگــزار خواهــد شــد و ای

صــورت رایــگان در اختیــار متقاضیــان قــرار مــی گیــرد.

ــه  ــارات ب ــل خس تحمی
ــتانی با  ــداران خوزس دام
منــع دوباره صــادرات دام

بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای  دبیــر 
خصوصــی خوزســتان بــا بیــان اینکــه ممنوعیــت 
دوبــاره صــادرات دام موجــب وارد آمــدن خســارت بــه 
ــتان  ــور و اس ــت کش ــدگان گوش ــداران و صادرکنن دام
شــده اســت، گفــت: ایــن ممنوعیــت باعــث تضعیــف 
بازارهــای شناســایی شــده صادرکننــدگان شــده اســت.

شــهال عمــوری بــا اشــاره بــه اینکــه صــادرات 
دام زنــده غیرمولــد 2 مــاه پیــش از ســوی وزارت 

جهادکشــاورزی ابــالغ شــد افــزود:
ــه  ــتلزم قرنطین ــا مس ــه دام ه ــی اینگون ــد صادرات فرآین
دام هــا بــود و ایــن موضــوع هزینــه  زیــادی در زمینــه 
ــدگان  ــدگان و صادرکنن ــرای تولیدکنن ــداری دام ب نگه

درپــی داشــت.

ــه مــدت  ــه اینکــه برخــی از دام هــا ب ــا اشــاره ب وی ب
50 روز در قرنطینــه قــرار داشــتند گفــت: ایــن فرآینــد 
هزینــه نگهــداری را بســیار بــاال بــرد و از ســوی 
ــال در  ــار فع ــادرات ، تج ــت ص ــر ممنوعی ــر، خب دیگ
ــده ای  ــران کنن ــرایط نگ ــادرات دام را در ش ــوزه ص ح

ــت. ــرار داده اس ق

رییــس اتــاق بازرگانــی اهــواز بــا بیــان اینکــه 
لنج هایــی بــرای جابجایــی ایــن دام هــا در بنــادر 
ــد ادامــه داد:وزارت جهادکشــاورزی  ــه بودن ــو گرفت پهل
ــت در  ــت گوش ــش قیم ــری از افزای ــدف جلوگی ــا ه ب
آســتانه عیــد نــوروز، صــادرات دام زنــده غیرمولــد کــه 
ــود را  ــرده ب ــت ک ــام آن موافق ــا انج ــن ب ــش از ای پی

ــرد. ــالم ک ــوع اع ممن
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ــی  ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــر ش دبی
خوزســتان ایــن اقــدام وزارت جهادکشــاورزی را بــا مبانــی 
ــت  ــات دانس ــل در مناف ــن المل ــارت بی ــادی و تج اقتص
افــزود: براســاس مفــاد مــاده11 قانــون مقــررات  و 
ــوق  ــتیفای حق ــر اس ــی ب ــور مبن ــادرات و واردات کش ص
صادرکننــدگان کــه تغییــر مقــررات آنــان را متضــرر 

ــت. ــری اس ــل پیگی ــاله قاب ــن مس ــد، ای می کن
ــادرات و  ــن ص ــرر قوانی ــر مک ــرد: تغیی ــان ک ــوری بی عم
ــث  ــادرات باع ــت ص ــال ممنوعی ــژه اعم ــه وی واردات و ب
واگــذاری بازارهــای جهانــی شناســایی شــده توســط 

ــت. ــده اس ــا ش ــر رقب ــه دیگ ــی ب ــار ایران تج
وی بــا بیــان اینکــه ممنوعیــت صــادرات عــالوه بــر ضــرر 
بــه صادرکننــدگان بــه تولیدکننــده هــم ضربــه زده اســت 
گفــت: ایــن شــرایط زمینــه ســاز ســوء اســتفاده احتمالــی 
دالالن و قاچاقچیــان دام مولــد را موجــب می شــود و 

کمکــی بــه تنظیــم بــازار داخلــی نخواهــد کــرد.

ــرای  ــای اساســی ب ــی از راهکاره ــه داد: یک ــوری ادام عم
ــی گوشــت، واردات دام از  ــازار داخل کاهــش مشــکالت ب
کشــورهایی اســت کــه قیمــت تمــام شــده تولیــد گوشــت 

ــود. ــام می ش ــا ارزان تم در آنه

در  گوشــت  تولیــد  مثــال  بــرای  اضافه کــرد:  وی 
و  ارمنســتان  جملــه  از  میانــه  آســیای  کشــورهای 
ــام  ــیع، ارزان تم ــع وس ــود مرات ــل وج ــه دلی ــتان ب مغولس
ــش  ــوان بخ ــتفاده از ت ــا اس ــوان ب ــذا می ت ــود؛ ل می ش
ــبک  ــا دام س ــت و ی ــه واردات گوش ــبت ب ــی نس خصوص
زنــده و کشــتار آن در کشــتارگاه های صنعتــی کشــور 

ــرد. ــدام ک اق

دبیــر شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی خوزســتان گفــت: در ایــن راســتا 
ــادرات دام  ــل از ص ــاص ارز حاص ــکان اختص ام
ــه  ــارس ک ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش ــژه کش وی
ــد را  ــی دارن ــه دام ســبک ایران ــادی ب ــه زی عالق
ــیای  ــورهایی آس ــه واردات دام از کش ــوان ب می ت

ــص داد. ــه تخصی میان

بــر اســاس ایــن گــزارش، وزیــر جهاد کشــاورزی 
ــس  ــوان ریی ــه عن ــال ب ــر امس ــه دوم مه در نیم
»شــورای قیمــت گــذاری و اتخــاذ سیاســت های 
کشــاورزی«،  اساســی  محصــوالت  حمایتــی 
ــودن  ــاز ب ــوص مج ــورا در خص ــن ش ــه ای مصوب
صــادرات دام زنــده غیــر مولــد را بــه وزارت 
ــاد  ــت و اقتص ــاورزی، صم ــاد کش ــای جه خانه ه
و ســازمان برنامــه و بودجــه ابــالغ کــرد کــه بــه 
دلیــل برخــی نواقــص در خصــوص شــیوه نامــه 
ــکان  ــان آذر ام ــا پای ــل ت ــه، در عم ــن ابالغی ای

ــم نشــد.  صــادارت فراه

ــور، شــرکت پشــتیبانی  ــه مذک ــر اســاس مصوب ب
ــود  ــوان مجــری مجــاز شــده ب ــه عن ــور دام ب ام
ــا مباشــرت اتحادیه هــا و بخــش خصوصــی  ــا ب ت
ــادل  ــاظ تع ــا لح ــخص و ب ــداد مش ــقف تع در س
بــه  تولیــد و مصــرف نســبت  بیــن  قیمــت 

ــد. ــدام کن ــد  اق ــر مول ــده غی ــادرات دام زن ص

ــادرات دام  ــرای ص ــده ب ــه ش ــقف درنظرگرفت س
ــزار راس  ــتان، 50 ه ــد از خوزس ــر مول ــده غی زن
تعییــن شــد کــه تــا پیــش از ممنوعیــت صــادارت 
مجــدد، تنهــا 2 هــزار راس دام بــه خــارج از 

ــود. کشــور صــادر شــده ب
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ــل  ــه کشــتارگاه تحوی ــش را ب ــد دام خوی ــر نمی توان طــرف دیگ
ــدارد. دهــد زیــرا دام او وزن زیــادی بــرای کشــتار ن

ــح  ــوی تصری ــان رض ــی خراس ــه گاوداران صنعت ــس اتحادی رئی
کــرد: در خراســان رضــوی 180 هــزار دام مولــد وجــود دارد کــه 
۷2 هــزار راس آن تلیســه و 25 هــزار راس دیگــر مــازاد اســت.

ــام  ــک ب ــت های ی ــان سیاس ــن می ــه در ای ــرد: البت ــان ک وی بی
ــازار دچــار تنــش شــود  و دو هــوای دولــت نیــز موجــب شــده ب
و دولــت موفــق نشــود بــر مشــکالت صنعــت دامپــروری فائــق 
ــن بخــش روان  ــع الزم اســت سیاســت گذاری در ای ــد. در واق آی
ــوز  ــد. هن ــاختار مشــخص باش ــا س ــراه ب ــیه و هم ــدون حاش و ب
ــدان  ــادارت دام چن ــوص ص ــت های آن در خص ــت و سیاس دول
مشــخص نیســت. در چنیــن شــرایطی نبایــد از یــاد بــرد 
صــادارت دام مــازاد موجــب ایجــاد ارزش افــزوده می شــود. 
ــرد،  ــورت گی ــی ص ــای بین الملل ــا قیمت ه ــادارات ب ــی ص وقت

ــود. ــد ب ــز نتیجــه آن خواه ــد نی ــش تولی افزای
ــی  ــذف ارز 4200 تومان ــرد: سیاســت های ح ــح ک صــراف تصری
ــت  ــش قیم ــی و افزای ــای دام ــود نهاده ه ــا کمب ــداران را ب دام
ــده  ــرکت های واردکنن ــون ش ــت. هم اکن ــرده اس ــه ک آن مواج
ــه رو هســتند.  ــا چالــش روب ــرای تامیــن نهــاده ب نهــاده دامــی ب
ــه  ــود؛ در نتیج ــورم می ش ــب ت ــی موج ــذف ارز 4200 تومان ح
مصرف کننــده نیــز میــزان خریــد خــود را محــدود و تولیدکننــده 
ــرای  ــرد. ب ــا خواهــد ک ــد را ره ــه شــکلی ناخواســته تولی هــم ب
رفــع ایــن مســاله یکــی از پیشــنهادات مــا بــه دولــت ایــن اســت 
کــه در ازای صــادارت شــیر خشــک، گوســاله تلیســه، شــیر و... 
ــی  ــر و از زمان ــال حاض ــود. در ح ــور ش ــی وارد کش ــاده دام نه
کــه زمزمه هــای حــذف ارز 4200 تومانــی شــنیده شــد، قیمــت 

ــده اســت. ــر ش ــم گران ت ــی ه ــاده دام نه

صــادرات دام کلیــد حــل 
بخشــی از مشـــــکالت 
ــت ــت دامپروری اس صنع

ــا  ــوی ب ــان رض ــی خراس ــه گاوداران صنعت ــس اتحادی رئی
ــازاد  ــت م ــرای مدیری ــزی ب ــرورت برنامه ری ــر ض ــد ب تامی
ــود  ــا کمب ــور ب ــه کش ــرایطی ک ــت: در ش ــود گف دام موج
ــه اســتان های  ــا بایــد ب علوفــه مواجــه اســت، دام مــازاد ی
دارای آب و هــوای مناســب تر فرســتاده و یــا صــادر شــود. 
در ایــن شــرایط صــادرات می توانــد کلیــد حــل بخشــی از 

ــز باشــد. ــدگان نی مشــکالت تولیدکنن
فرشــید صــراف در خصــوص وضعیــت دامپــروری اســتان و 
صــادارت دام اظهــار کــرد: چنــد ســالی اســت کــه صــادارت 
دام ممنــوع بــود و هــر آنچــه صــادر شــد، از طریــق قاچــاق 
انجــام می شــد کــه رقــم آن هــم آنقــدری زیــاد نبــود کــه 

صنعــت دامپــروری را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
ــا  ــر ب ــال حاض ــد در ح ــر می رس ــه نظ ــا ب ــزود: ام وی اف
ــد  ــائلی مانن ــور و مس ــروری کش ــرایط دامپ ــه ش ــه ب توج
الزم  و...  گوشــت  گرانــی  دامــی،  نهاده هــای  کمبــود 
اســت صــادارت دام مــازاد صــورت گیــرد. از آنجایــی کــه 
ــردم  ــی از م ــد، بخش ــدا می کن ــش پی ــورم افزای ــر روز ت ه
ــه دام  ــد؛ در نتیج ــودداری می کنن ــت خ ــرف گوش از مص
مــازاد روی دســت تولیدکننــده باقــی می ماننــد کــه ضــرر 
ــت. از  ــد داش ــراه خواه ــه هم ــرای او ب ــری ب جبران ناپذی
ــازاد  ــد دام م ــودن قیمــت  خری ــن ب ــت پایی ــه عل ــی ب طرف
بــه بــازار عرضــه نمی شــود. همیــن موضــوع موجــب شــده 
ــه رو  ــش وزن دامهی شــان روب ــا افزای ــداران ب ــی از دام خیل

شــوند.
وی اضافــه کــرد: عــالوه بــر ایــن بســیاری از دامــدارن بــا 
مشــکل تهیــه نهــاده دســت بــه گریبــان هســتند. در واقــع 
دامــدار از یــک طــرف توانایــی خریــد نهــاده را نــدارد و از 
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وی خاطرنشــان کــرد: از دیگــر ســو کشــتار دام مولــد در آذر مــاه 
امســال نســبت بــه آبــان  حــدود  هشــت درصــد افزایــش پیــدا 
کــرده اســت. ایــن مقــدار کشــتار دام مولــد نســبت بــه ابتــدای 

ســال 1399 حــدود 80 درصــد رشــد داشــته اســت.
وی در خصــوص میــزان صــادرات دام کشــور در وضعیــت 
ــدود  ــدور مح ــا ص ــته ب ــاه گذش ــی 2 م ــت: از یک ــی گف کنون
ــا  ــرواری انجــام شــده ام ــده پ برخــی مجوزهــا صــادارت دام زن

دام ســنگین هنــوز صــادر نمی شــود.
وی ادامــه داد: بنــا بــر آمــار میــزان صــادرات دام ســبک از زمــان 
صــدور مجوزهــای مزبــور 2000 راس بــوده اســت. اگــر صادارت 
باشــد، وضعیــت تولیــد بهبــود یافتــه و می تــوان قیمت هــا 
را نیــز کنتــرل کــرد. اگرچــه تفکــرات دولــت ســیزدهم در 
خصــوص تولیــد بســیار خــوب اســت امــا اجــرای آن بــا نقایصــی 
مواجــه اســت. همیــن موضــوع موجــب شــده دامــداران از تولیــد 

ناامیــد شــوند.
رئیــس اتحادیــه گاوداران صنعتــی خراســان رضــوی بیــان کــرد: 
ــو گوشــت  ــر کیل ــد ه ــده تولی ــام ش ــای تم ــال حاضــر به در ح
25 درصــد باالتــر از قیمــت فــروش آن در بــازار اســت. اگــر ارز 
ترجیحــی در بــازار برداشــته شــود، ممکــن اســت قیمــت گوشــت 

45 درصــد نســبت بــه بهــای تمــام شــده کنونــی باالتــر رود.  
ارز  قیمــت  تفــاوت  بایــد  دولــت  کــرد:  تصریــح  صــراف 
ــق  ــرف تزری ــد و مص ــش تولی ــه بخ ــا ارز آزاد را ب ــی ب ترجیح
کــرده و نقدینگــی آن را تامیــن کنــد؛ در غیــر ایــن صــورت بــا 
چالش هــای زیــادی در صنعــت دامپــروی روبــه رو خواهــد شــد. 
ــد. ــه ده ــد ادام ــه تولی ــد ب ــدار نمی توان ــرایطی دام ــن ش در چنی
ــی  ــد تضمین ــا خری ــادارت ی ــد ص ــن بای ــرد: بنابرای ــان ک وی بی
توســط دولــت حتمــا انجــام شــود. خریــد تضمینــی محصــوالت 
ــام  ــر انج ــال حاض ــه در ح ــن دام ک ــت و همچنی ــی و گوش لبن
ــرر  ــد ض ــر تولی ــت. اگ ــازار اس ــت ب ــر از قیم ــود، پایین ت می ش
ــر ارز  ــا اگ ــرد ام ــد ک ــرر نخواه ــز ض ــده نی ــد، مصرف کنن نکن
ــای  ــا در بازاره ــوالت م ــاید محص ــود،  ش ــذف ش ــی ح ترجیح
ــتی  ــن سیاس ــال چنی ــا اعم ــرا ب ــود زی ــداری نش ــی خری جهان
ــر از قیمت هــای جهانــی  قیمــت محصــوالت تولیدی مــان  باالت
ــد  ــرخ تولی ــدن چ ــا مان ــر پ ــرای ب ــد ب ــت بای ــد. دول ــد ش خواه
ــه  ــت اینک ــد. نخس ــرار ده ــتور کار ق ــائل را در دس ــی مس برخ
بایــد مشــوق های صادراتــی بــرای تولیدکننــدگان در نظــر  
گیــرد و همچنیــن سیاســت خریــد تضمینــی در داخــل را دنبــال 
کنــد. عــالوه بــر ایــن بایــد بــرای تولیدکننــده تامیــن نقدینگــی 
ــت از  ــد حمای ــت نبای ــا دول ــار این ه ــرد. در کن ــورت گی الزم ص
ــه دســت  ــه ب ــد. الزم اســت یاران ــوش کن ــده را فرام مصرف کنن
مصرف کننــده برســد تــا ایــن موضــوع بتوانــد التهابــات بــازار را 

کاهــش دهــد.

ــاده ــن نهـــــ تامی
ــی ــکل اصلی و اساس مش
ــروری ــت دامپ  در صنع

رئیــس انجمــن صنفــی گاو داران گفــت: درحــال 
حاضــر نهــاده در ســامانه بــازارگاه بــه کنــدی تامیــن 
ــن  ــداران عرضــه می شــود بنابرای ــه دام ــر ب ــا تأخی و ب
مشــکل اصلــی و اساســی در صنعــت دامپــروری 

ــت. ــاده اس ــن نه تامی
ســید احمــد مقدســی، دربــاره وضعیــت توزیــع نهــاده 
ــی 2  ــی 1 ال ــاده ط ــع نه ــت: توزی ــداران، گف ــه دام ب
مــاه اخیــر بــه ســختی انجــام شــده اســت بــه طــوری 
ــت  ــه دس ــم ب ــدار ک ــا مق ــر و ب ــا تأخی ــاد ب ــه نه ک

دامــداران می رســد.
وی افــزود: در حــال حاضــر نهــاده در ســامانه بــازارگاه 
ــا تأخیــر بــه دامــداران عرضــه  بــه کنــدی تامیــن و ب
در  اساســی  و  اصلــی  مشــکل  بنابرایــن  می شــود 

ــاده اســت. ــن نه ــروری تامی ــت دامپ صنع
رئیــس انجمــن صنفــی گاو داران در واکنــش بــه 
ــه  ــته ب ــدت گذش ــی م ــت ط ــرخ گوش ــش در ن افزای
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــرد: ب ــار ک ــه صــادرات دام، اظه بهان
انباشــت دام در دامداری هــا وجــود دارد ایــن در حالــی 
ــم  ــا نداری ــاده دام ه ــن نه ــرای تامی ــه ارز ب ــت ک اس
ــی از  ــود برخ ــام ش ــادرات دام انج ــد ص ــن بای بنابرای
ــد  ــت می خواهن ــرخ گوش ــش در ن ــا افزای ــطه ها ب واس
از صــادرات دام جلوگیــری کــرده بــه نفــع خــود عمــل 

ــد. کنن
ــرخ  مقدســی اظهــار کــرد: اگــر افزایــش قیمتــی در ن
ــوط  ــادرات دام مرب ــه ص ــد ب ــود بیای ــه وج ــت ب گوش
نیســت، زیــرا دام بــه انــدازه کافــی وجــود دارد بلکــه 

ــدارد. ــرای دام وجــود ن ــازار تقاضــا ب ب
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ــا  روی آوردن تولیدکننده ه
بــه انبــار کــردن و فــروش 
ــه ای ــای یاران نهاده هـــ

علیرضــا شــکیبایی معــاون آموزشــی دانشــکده مدیریــت 
و اقتصــاد  دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان؛ عنــوان کــرد: 
ــی ناشــی  ــد از فشــار تورم ــری کن ــرای اینکــه جلوگی ــت ب دول
از افزایــش نــرخ ارز آزاد در بــازار و تــورم نزدیــک بــه 50 
ــود  ــازار داده ش ــه ب ــک آرامشــی ب ــه ی ــرای اینک درصــدی و ب

ــد. ــع ش ــوع ارز توزی ــن ن ای

ــا  ــی مشــکالتی را ب ــع ارز 4200 تومان ــه توزی ــان اینک وی بابی
خــود بــه همــراه آورده اســت کــه بایــد تصمیــم ســریع و فــوری 
در خصــوص آن گرفتــه شــود، گفــت: در ابتــدا حجــم بودجــه ای 
ــود  ــده ب ــاص داده ش ــی اختص ــن ارز 4200 تومان ــرای ای ــه ب ک
ــن  ــون ای ــا اکن ــد ام ــن ش ــارد دالر تعیی ــغ 8 میلی ــاالنه مبل س
رقــم بــه نزدیــک بــه 15 میلیــارد دالر رســیده اســت و احتمــااًل 

تــا پایــان ســال هــم از 18 میلیــارد دالر بگــذرد. 

عضــو هیئت علمــی دانشــگاه باهنــر کرمــان تأکیــد کــرد: 
دولــت در حــال حاضــر تــوان پرداخــت ایــن ارز را نــدارد زیــرا 
مابه التفــاوت ایــن نــوع ارز بیــش از رقــم پیش بینی شــده 
ــودش  ــه خ ــت در بودج ــاًل دول ــد و عم ــان می ده ــود را نش خ
ایــن مبلــغ را نــدارد و درحالی کــه ایــن ارز 4200 تومانــی 
ــاب  ــبب الته ــود س ــود خ ــده ب ــورم تدوین ش ــش ت ــرای کاه ب

شــده اســت. 
وی ادامــه داد: اولیــن مشــکلی کــه ایــن نــوع ارز ایجــاد کــرده 
اســت ایجــاد حواشــی ماننــد قاچــاق کاالســت زیــرا کاالهایــی 
ــل  ــه دلی ــواًل ب ــد، معم ــت می کنن ــی دریاف ــه ارز 4200 تومان ک
ــل دارو و  ــد مث ــارج دارن ــل و خ ــه در داخ ــی ک ــالف قیمت اخت

ــه شــکل قاچــاق از کشــور خــارج می شــود. ــی ب ــواد غذای م

علیرضــا شــکیبایی گفــت: بایــد در ایــن طــرح 
ــه  ــود ک ــیده ش ــازوکاری اندیش ــدی ارزی، س هدفمن
ــرد  ــورت گی ــد ص ــد و تولی ــدا کن ــش پی ــد جه تولی
ــف  ــد مضاع ــرای تولی ــده ب ــزه تولیدکنن ــی انگی یعن
شــود و تولیــد رونــق بگیــرد امــا آنچــه اتفــاق افتــاده 
ــی  ــن ماجــرا اســت یعن ــر برعکــس از ای اســت تعبی
ــاده  ــر نه ــه اگ ــت ک ــده اس ــه ش ــده متوج تولیدکنن
ــره کنــد ســودآورتر اســت  ــار ذخی ــه ای را در انب یاران
تــا اینکــه کاال و محصــوالت تولیــدی خــودش را در 

ــد. ــازار عرضــه کن ب
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معــاون آموزشــی دانشــکده اقتصــاد عنــوان کــرد: دیگــر 
مشــکلی کــه دولــت بــا آن روبــه رواســت، پدیــده ضــد تولیــد 
ــاده  ــه نه ــانی ک ــواًل کس ــه معم ــورت ک ــن ص ــه ای ــت ب اس
ــدی  ــاًل تولی ــد، عم ــت می کنن ــاورزی را دریاف ــوالت کش محص
ــازاری  ــن ارزش ب ــت آن اختــالف بی ــد کــه عل انجــام نمی دهن
و عــدم  اســت  آن  قابل توجــه  یارانــه ای  ارزش  و  نهاده هــا 

ــا دارد.  ــرای آن ه ــتری ب ــادی بیش ــه اقتص ــد توجی تولی

ــه در  ــت ک ــم اس ــیار مه ــز بس ــفافیت نی ــه ش ــزود: مقول وی اف
ــدم  ــر ع ــود مشــکلی اســت ب ــفافیت خ ــدم ش ــال حاضــر ع ح
پذیــرش جامعــه زیــرا بایــد روشــن گــری اتفــاق می افتــاد کــه 

ــداده اســت. هنــوز ایــن فعــل رخ ن
شــکیبایی تأکیــد کــرد: در واقــع بایــد ارز 4200 تومانــی و 28 
هزارتومانــی هــردو اصــالح شــوند و آن چیــزی کــه در کشــور 
ــا  ــت ام ــی اس ــذف ارز 4200 تومان ــود ح ــرح می ش ــیار مط بس
جامعــه اقتصــادی عالقه منداســت کــه واژه هدفمنــدی ارزی را 

جایگزیــن »حــذف ارز4200« تومانــی کــرد.

دولــت به جــای حــذف ارز ترجیحــی از واژه 
هدفمنــدی ارزی اســتفاده کنــد

ــر  ــرد: اگ ــراز ک ــان اب ــر کرم عضــو هیئت علمــی دانشــگاه باهن
ــر  ــد و ب ــدی اســتفاده کن ــت به جــای حــذف از واژه هدفمن دول
ــردم  ــرای م ــرد ب ــش بب ــدی را پی ــکار هدفمن ــیر راه ــن مس ای
ــود  ــه وج ــن دغدغ ــرا ای ــت زی ــر اس ــر و توجیه ت موردپذیرش ت
ــا را به صــورت  ــی کااله ــت برخ ــن ارز قیم ــذف ای ــه ح دارد ک
ــش  ــتقیم افزای ــورت غیرمس ــر را به ص ــی دیگ ــتقیم و برخ مس
ــی در اقتصــاد ایجــاد شــود  ــک شــوک تورم ــاره ی دهــد و دوب
ــی  ــه دیگــر تحمــل شــوک تورم ــه جامع و مشــخص اســت ک

ــدارد. ــدی را ن جدی

وی بــه چنــد راهــکار بــرای جایگزینــی واژه هدفمنــدی 
ــن ارز 4200  ــدا ای به جــای حــذف اشــاره کــرد و گفــت: در ابت
به صــورت هدفمنــد بــه گروه هــای درآمــدی آســیب پذیر و 

ــود. ــیب پذیر داده ش ــار آس ــد و اقش ــم درآم ک

شــکیبایی دومیــن راهــکار را دادن کوپن هــای کاالیــی خــاص 
بــه اقشــار آســیب پذیر یــا  واریــز نقــدی به حســاب ایــن افــراد 
ــه نقــدی کــردن  دانســت و تأکیــد کــرد: از آنجایــی  کــه تجرب
ــم کاال  ــن 10 قل ــغ کوپ ــت مبل ــر اس ــتیم بهت ــا را داش یارانه ه
ــه را  ــد جامع ــون 50 درص ــه اکن ــیب پذیر ک ــار آس ــه اقش را ب

ــاص داد. ــوند، اختص ــامل می ش ش

تولیدکننــده هــا بــه انبــار کــردن و فــروش 
نهــاده هــای یارانــه ای روی آوردنــد

وی رویکــرد ســوم را جهــش تولیــد عنــوان کــرد و گفــت: بایــد در 
ایــن طــرح هدفمندی ارزی، ســازوکاری اندیشــیده شــود کــه تولید 
جهــش پیــدا کنــد و تولید صــورت گیــرد یعنــی انگیــزه تولیدکننده 
ــا آنچــه  ــرد ام ــق بگی ــد رون ــود و تولی ــف ش ــد مضاع ــرای تولی ب
اتفــاق افتــاده اســت تعبیــر برعکــس از ایــن ماجــرا اســت یعنــی 
ــه ای را در  ــده متوجــه شــده اســت کــه اگــر نهــاده یاران تولیدکنن
انبــار ذخیــره کنــد ســودآورتر اســت تــا اینکــه کاال و محصــوالت 

تولیــدی خــودش را در بــازار عرضــه کنــد.
ــد  ــم بای ــده داری ــه تولیدکنن ــک ب ــد کم ــر قص ــزود: اگ وی اف
مســتقیم بــه فروشــنده نهایــی یارانــه را بپردازیــم تــا انگیــزه ضــد 
ــه  شــفافیت  ــرود.  وی ب تولیــدی در تولیدکننــدگان مــا از بیــن ب
طــرح هدفمنــدی ارزی اشــاره کــرد و گفــت: هــر طرحــی کــه در 
آن شــفافیت نباشــد و اصطالحــاً امــکان زیرمیــزی وجــود داشــته 
ــاد  ــد ابع ــن بای ــت، بنابرای ــاز اس ــودش مشکل س ــاره خ ــد دوب باش
مختلــف آن را بررســی کــرد، ســازوکار دقیقــی چیــد کــه مــردم 
نیــز قانــع شــوند در ایــن صــورت امــکان دارد کــه همراهــی مــردم 
ــای  ــدی ارزی به ج ــد هدفمن ــم فرآین ــیم و بتوانی ــته باش را داش
حــذف ارز 4200 تومانــی را اجرایــی کنیــم. شــکیبایی تأکیــد کــرد: 
حتــی رانــت و فســادی کــه در بــاال نگه داشــتن بیــش  از حــد ارز 
آزاد وجــود دارد را نیــز نبایــد فرامــوش کنیــم زیــرا برخــی گمــان 
مــی کننــد کــه فقــط رانــت در ارز4200 تومانــی مشــهود و در ارز 

آزاد 28000 تومانــی غیــر مشــهود اســت. 

تأمیــن مــواد اولیــه بــا نــرخ ارز ترجیحــی و 
فــروش بــا نــرخ ارز آزاد فسادزاســت

وی ادامــه داد: بســیاری از شــرکت ها هســتند کــه یارانــه 
ــا  ــد ام ــادر می کنن ــد و ص ــت و کاال را تولی ــی را دریاف نهاده های
ــند  ــود را می فروش ــازار محصــول خ ــی در ب ــا ارز 28000 تومان ب
ــد  ــاد می کنن ــد ایج ــت جدی ــک ران ــم ی ــه ه ــن عرص و در ای
بنابرایــن بایــد هــر 2 ارز در 1 بســته سیاســت گذاری بــرای 
ــو  ــوند.  عض ــده ش ــم دی ــه باه ــم یاران ــرخ ارز و تنظی ــم ن تنظی
ــد کــرد: اگــر  ــر کرمــان تأکی هیئت علمــی دانشــگاه شــهید باهن
طــرح هدفمنــدی تــوأم بــا دو ارز ترجیحــی و آزاد دیــده نشــوند، 
ــازار آزاد  ــی و ارز ب ــن اختــالف قیمــت ارز 4200 تومان مــداوم ای
ــد و  ــت ایجــاد می کن ــه ران ــی آورد ک ــه وجودم ــن شــائبه را ب ای
ــد  ــس بای ــل اســت پ ــواره مشــکل غیرقابل ح فسادزاســت و هم
بــا نــگاه جامــع بــه هــردو نــوع ارز، برنامه ریــزی الزم را انجــام 

دهــد.
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ــده  ــی دام زن ــد حمایت خری
کمکــی بــه دامــدار نمــی کند

ــه  ــا توجــه ب ــه دام ســبک گفــت: ب ــل اتحادی ــر عام مدی
ــر  ــت و تاخی ــات نگــه داری دام از ســوی دول ــود امکان نب
در پرداخــت، خریــد حمایتــی دام زنــده کمکــی بــه دامــدار 
نمــی کنــد. صــدردادرس گفــت: طــرح حمایتــی دام زنــده 
ــه  ــدار اســت ک ــت از دام ــتا حمای ــر و در راس ــی موث زمان
ــا  وجــه آن یــک هفتــه پــس از خریــد پرداخــت شــود. ب
توجــه بــه آنکــه دولــت در چارچــوب قانونــی خــاص بایــد 
هزینــه کنــد، از ایــن رو امــکان ذخیــره ســازی دام و اجاره 

واحــد دامــداری را نــدارد.

ــه  ــبک، وظیف ــه دام س ــل اتحادی ــر عام ــه مدی ــه گفت ب
ــت،  ــردم اس ــه م ــه ب ــی و عرض ــد حمایت ــت خری دول
چنانچــه قــرار اســت 45 تــا 50 روز بعــد وجــه دامــداران 

ــد. ــدار نمی کن ــه دام ــی ب ــود کمک ــت ش پرداخ
پشــتیبانی امــور دام بــه عنــوان متولــی امــر در راســتای 
ــه  ــدام ب ــدار همیشــه اق ــت از دام ــازار و حمای ــم ب تنظی
ــا  ــرد ت ــردخانه ها می ک ــت در س ــازی گوش ــره س ذخی
ــات  ــا توزیــع در ســطح کشــور از گرانفروشــی و التهاب ب

ــازار بکاهــد. ب
ــتیبانی  ــرکت پش ــئوالن ش ــر مس ــات اخی ــر تصمیم بناب
ــته  ــای گذش ــار در هفته ه ــن ب ــرای اولی ــور دام، ب ام
ــنگین  ــبک و س ــده س ــازی دام زن ــره س ــوع ذخی موض
ــدگان  ــکل ها و تولیدکنن ــئوالن تش ــه مس ــد ک ــاز ش آغ

ــد. ــوع دارن ــن موض ــه ای ــبت ب ــی نس اعتراضات

ــداران  ــد دام ــت: 80 درص ــتان گف ــکی خوزس ــرکل دامپزش مدی
ــت  ــی پرداخ ــل توانای ــن دلی ــه همی ــتند ب ــنتی هس ــتان س اس

ــد. ــوراک دام ندارن ــن خ ــرای تأمی ــزاف را ب ــای گ هزینه ه

مصطفــی کنــار کوهــی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر دامــداران 
ــا مشــکل  خوزســتان بــه دلیــل خشکســالی و گرانــی نهادهــا ب
ــتان  ــداران اس ــد دام ــتند؛ 80 درص ــه رو هس ــا روب ــه دام ه تغذی
ســنتی و بــه همیــن دلیــل توانایــی پرداخــت هزینه هــای 
گــزاف را بــرای تأمیــن خــوراک دام ندارنــد و بــه ســمت تغذیــه 
ــت  ــداری و کیفی ــل دام ــورد اص ــن م ــط روی آورده و ای نامرتب

ــد. ــرار می ده ــعاع ق ــت ش ــوالت را تح ــد محص تولی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه خشکســالی و تنــش آبــی بــرای ســال 
ــاز  ــش نی ــاًل گاومی ــزود: مث ــود، اف ــی می ش ــز پیش بین ــده نی آین
بــه آب شــیرین دارد و زمــان بــروز تنــش آبــی بــرای رســیدن 
بــه آب وارد پســاب کشــاورزی می شــود کــه آلودگی هــای 
ــا  ــداران ب ــه در نتیجــه دام ــاری را دارد ک ــواع بیم ــف و ان مختل

ــوند. ــه رو می ش ــات روب تلف

ــه نیشــکر  ــرد: تفال ــح ک ــرکل دامپزشــکی خوزســتان تصری مدی
ــوان  ــه عن ــی ب ــی نیســت ول ــی باالی ــد دارای ارزش غذای هرچن
ــاال  ــه ح ــد ک ــتفاده می ش ــا اس ــرای گاومیش ه ــوراک دام ب خ
کمبــود آن در خوزســتان گــزارش شــده و گویــا در اســتان های 

ــود. ــتفاده می ش ــتان اس ــه نیشــکر خوزس ــز از تفال ــر نی دیگ

ــه  ــه حمل ــته هزین ــه در گذش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــار کوه کن
ــزار  ــًا 260 ه ــداران نهایت ــرای دام ــکر ب ــه نیش ــون تفال کامی
تومــان بــوده کــه حــاال بــه یــک میلیــون و 600 هــزار تومــان 
ــن  ــداران از تأمی ــی دام ــه داد: وقت ــرده ادام ــدا ک ــش پی افزای

ــر  ــه کم ــود علوف نب
دامــداران را شکســت
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فــروش  بــه  نســبت  باشــند  عاجــز  دام  خــوراک 
ــد. ــدام می کنن ــود اق ــد خ ــای مول دام ه

وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از راهکارهــای جبــران 
ــی  ــی از اراض ــه کاری بخش ــوراک دام علوف ــود خ کمب
گاومیش هــای  کــرد:  عنــوان  اســت،  کشــاورزی 
ــتند  ــاوم هس ــل و مق ــای اصی ــزو گونه ه ــتان ج خوزس
ــت  ــورد حمای ــا م ــن گاومیش ه ــداران ای ــر دام و اگ
قــرار نگیرنــد آینــده نگران کننــده ای بــرای آنهــا 

پیــش بینــی می شــود.

بــه  اشــاره  بــا  خوزســتان  دامپزشــکی  مدیــرکل 
اینکــه مناطــق ســمت حمیدیــه و شــهرهای بعــد 
ــد و  ــی ندارن ــت مطلوب ــه وضعی ــه کرخ از آن و حوض
خشکســالی در ســال آینــده مشــکالتی را بــرای آنهــا 
بــه وجــود مــی آورد، اضافــه کــرد: ســال گذشــته بــرای 
ــرای  ــی ب ــای مصنوع ــی حوضچه ه ــش آب ــران تن جب
ــی  ــی خوب ــک خیل ــه کم ــد ک ــداث ش ــا اح گاومیش ه
ــده  ــال آین ــه در س ــم ک ــود و امیدواری ــداران ب ــه دام ب

ــود. ــرار ش ــن کار تک ــز ای نی

کنــار کوهــی بــا اشــاره بــه اینکــه حداقــل کار ممکــن 
بــرای کمــک بــه دامــداران ســنتی اســتان ایــن اســت 
ــا در  ــرف آنه ــرای مص ــکر را ب ــای نیش ــه تفاله ه ک
ــرای  ــد: ب ــادآور ش ــاص داد، ی ــتان اختص ــن اس همی
الزم  بهداشــتی  نهاده هــای   PPR و  برفکــی  تــب 
ــت  ــت ثب ــون نوب ــت میلی ــام هش ــده و انج ــن ش تأمی

ــود. ــتان ب ــرای اس ــی ب ــورد خوب ــیون رک واکسیناس

ــا اشــاره اجــرای طــرح تشــدید نظارت هــای دامپزشــکی  وی ب
ــرح  ــن ط ــرد: ای ــح ک ــان تصری ــاه رمض ــوروز و م ــام ن در ای
کشــوری از 14 اســفند بــرای بازرســی از اصنــاف و اماکنــی کــه 
نســبت بــه عرضــه فرآورده هــای خــام دامــی اقــدام می کننــد، 
ــه  ــده ادام ــال آین ــاه س ــت م ــا 16 اردیبهش ــده و ت ــروع ش ش
ــت  ــروه ثاب ــروه ســیار و ســه گ ــب 2۷ گ ــر در قال دارد؛ 139 نف
ــتی،  ــناس بهداش ــه کارش ــط از جمل ــای مرتب ــور نیروه ــا حض ب
دامپزشــکی و ناظــر شــرعی بــه صــورت شــبانه روزی بازدیدهــا 

را انجــام می دهنــد.

ــه همــه شــهروندان  ــت: ب ــرکل دامپزشــکی خوزســتان گف مدی
ــان  ــاز اطمین ــتار غیرمج ــا کش ــورد ب ــرای برخ ــتان ب ــن اس ای
می دهیــم ولــی از آنهــا نیــز انتظــار داریــم کــه از ایــن مراکــز 
هیــچ گونــه خریــدی نداشــته باشــند؛ بــا عرضه کننــدگان 
ولــی  می کنیــم  برخــورد  غیربهداشــتی  گوشــت های 
شــهروندان هــم بایــد بداننــد کــه خریــداری ایــن گونــه اقــالم 

ــود. ــاری می ش ــروز بیم ــث ب باع

ــده و شــکایت  ــه تشــکیل 14۷ پرون ــا اشــاره ب ــار کوهــی ب کن
قضائــی مربــوط بــه کشــتار غیرمجــاز دام در یــک ســال اخیــر 
ــد و عرضــه فرآورده هــای خــام  ــر داد: 2۷ هــزار واحــد تولی خب
ــه در  ــود دارد ک ــتان وج ــتان خوزس ــه در اس ــی دارای پروان دام
ــی از  ــورد بازرس ــزار و 150 م ــک ه ــام ی ــا انج ــر ب دو روز اخی
ایــن اماکــن دو واحــد پلمــب، چهــار واحــد بــه مراجــع قضائــی 
ــز  ــل مصــرف نی ــرآورده فصــل قاب ــرم ف ــی و 500 کیلوگ معرف

جمــع آوری شــده اســت.
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در اینجــا نکاتــی بــرای تغذیــۀ مــرغ مــادر گوشــتی 
ــوان  ــما عن ــرای ش ــره ای را ب ــای زنجی ــا فیدره ب

مــی کنیــم. 

ــرای  اطمینــان حاصــل کنیــد کــه فضــای کافــی ب
تغذیــۀ طیــور وجــود دارد. حداقــل فضــا بــرای هــر 
ــده بایــد 15 ســانتیمتر )6 اینــچ( باشــد؛ اندکــی  پرن
بیشــتر باشــد بهتــر هــم هســت. در گذشــته حداقــل 
فاصلــه 12-13 ســانتیمتر بــوده کــه امــروزه دیگــر 

مــورد قبــول نیســت. 
زمــان توزیــع خــوراک در بیــن طیــور بایــد زیــر 4 
دقیقــه باشــد. بهتریــن زمــان تاکنــون در حــدود 2 

دقیقــه بــوده اســت. 
ــد 36  ــاال اســتفاده کنی ــا ســرعت ب از موتورهــای ب

ــه(.  ــه )120 فوت/دقیق متر/دقیق
از موتورهایــی بــا قابلیــت تنظیــم ســرعت اســتفاده 
ــه  ــد ک ــکان را بده ــن ام ــما ای ــه ش ــا ب ــد ت کنی
اســتارت نــرم و آرامــی داشــته باشــید، تعمیــرات را 
بــه حداقــل و طــول عمــر دســتگاه را بــه حداکثــر 

ــد.  ــش ده افزای
ــا  ــی بایســت ب ــور )دور اول( م ــردش موت ــن گ اولی
ــع  ــان توزی ــا زم ــود ت ــام ش ــرعت انج ــن س باالتری
ــدی  ــای بع ــاند؛ دوره ــل برس ــه حداق ــوراک را ب خ
ــن  ــم ای ــۀ مه ــد. نکت ــر باش ــته ت ــد آهس ــی توان م

ــد. ــی نمان ــی خال ــه جای اســت ک
حداقــل 30 دقیقــه بیــن قــدم زدن روزانــه در 
مرغــداری و تغذیــۀ طیــور وقــت بگذاریــد. در 
غیــر اینصــورت، مــرغ هــا در گوشــه و اطــراف بــه 
دنبــال شــما راه مــی افتنــد و در مرغــداری توزیــع 

ــت.  ــد داش ــتی نخواهن یکدس

ــه  ــی ک ــد در تاریکــی باشــد و هنگام ــر بای ــۀ زنجی ــن چرخ اولی
ــع اســت چــراغ  ــر در حــال توزی خــوراک در طــول مســیر زنجی

هــا هــم برگشــته و روشــن شــوند.
مــرغ هــای جــوان بــه آخــورک بــه چشــم »مــرغ مــادر« نــگاه 
مــی کننــد و بــه طــور غریــزی قبــل از شــروع تغذیــه بــه ســمت 

آن مــی رونــد. 
ــوری  ــد؛ اینط ــارت کنی ــرل و نظ ــور را کنت ــۀ طی ــه تغذی همیش
نــکات بســیاری مــی آموزیــد و مــواردی دســتگیرتان مــی شــود. 
ــرای  ــور ب ــا ن ــره ای از آالرم صــدا ی ــای زنجی بعضــی از فیدره
ــی  ــتفاده م ــه اس ــروع تغذی ــگام ش ــه هن ــور ب ــه طی ــب توج جل
کننــد. نتایــج خوبــی از آالرم نــور دیــده شــده امــا بــه شــرطی 
ــتند  ــه هس ــور جوج ــه طی ــی ک ــرورش و از زمان ــه در دورۀ پ ک

ــد. ــادت کنن ــه آن ع ــا ب اســتفاده شــود ت
ــه  ــا هزین ــوارد، ب ــیاری م ــه در بس ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ب
کــردن و تــالش مرغــدار در دورۀ پــرورش طیــور یکدســت مــی 
شــوند؛ امــا بــا تغذیــۀ ضعیــف و نامناســب بازدهــی طیــور خــوب 

نخواهــد شــد!

ــادر  ــه م ــرای تغذی ــی ب نکات
گوشــتی بــا فیدرهای زنجیــره ای
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رئیــس شــورای تامیــن کننــدگان دام گفــت: افزایــش 
قیمــت گوشــت قرمــز بــه دلیــل فضاســازی دالالن و 
ــش  ــت و در بخ ــازار اس ــای کاذب در ب ــش تقاض افزای
تولیــد دام هیــچ گونــه کاهــش تولیــدی نداریــم و طــی 
ــد، دام روی  ــازاد تولی ــل م ــه دلی ــته ب ــای گذش ماه  ه

دســت دامــدار مانــده اســت.

ــدگان  ــن کنن ــان« رئیــس شــورای تامی »منصــور پوری
ــل  ــاره دلی ــا درب ــگار برن ــا خبرن ــو ب ــت و گ دام در گف
ــت  ــد قیم ــت: رش ــز گف ــت قرم ــت گوش ــش قیم افزای
ــور  ــل حض ــه دلی ــی و ب ــر منطق ــز غی ــت قرم گوش

دالالن و واســطه ها در بــازار ایجــاد شــده اســت.
وی ادامــه داد: میــزان دام هایــی کــه روزانــه بــه بــازار 
عرضــه می شــود بیــش از نیــاز داخلــی اســت و تعــداد 
زیــادی از دام هــا عرضــه شــده در مراکــز فــروش بــه 
ــه  ــدد ب ــه مج ــش عرض ــا و افزای ــود تقاض ــل نب دلی

دامداری هــا بــاز می گــردد.
ــو دام  ــر کیل ــت ه ــر قیم ــال حاض ــزود: در ح وی اف
ســبک کشــتاری بــرای عرضــه حــدود 61 هــزار 
ــتاری 400  ــاله کش ــو گوس ــر کیل ــت ه ــان و قیم توم
ــه  ــت و ب ــت داش ــش قیم ــروز کاه ــز ام ــی نی کیلوی
ــی  ــت. عل ــده اس ــه ش ــان عرض ــزار توم ــرخ  55 ه ن
رغــم تولیــد و عرضــه انبــوه دام، قیمــت  گوشــت قرمــز 
ــچ  ــوع هی ــن موض ــت  و ای ــته اس ــش کاذب داش افزای

ــدارد. ــادرات دام ن ــه ص ــی ب ارتباط

دام هــــا روی دســت دامداران 
مانــده اســت

ــز  ــد کــرد: افزایــش قیمــت گوشــت قرم ــان تاکی پوری
بــه دلیــل فضاســازی دالالن و افزایــش تقاضــای 
ــچ  ــد دام هی ــش تولی ــت و در بخ ــازار اس کاذب در ب

ــت. ــده اس ــاد نش ــدی ایج ــش تولی ــه کاه گون
وی ادامــه داد: طــی ماه هــای گذشــته بــه دلیــل 
مــازاد تولیــد، دام روی دســت دامــدار مانــده بــود و بــه 
دلیــل افزایــش هزینــه هــای نگهــداری و نهاده هــای 
دامــی، ادامــه تولیــد دام بــا چالش هــای جــدی روبــرو 

شــده اســت.

ــه  ــت: هزین ــدگان دام گف ــن کنن ــورای تامی ــس ش رئی
تولیــد یــک کیلوگــرم گوشــت بــرای دامــدار در بخــش 
دام ســبک بیــش از 65 هــزار تومــان تمــام مــی شــود 
در حالــی کــه قیمــت خریــد دام از دامــدار پاییــن تــراز 
نــرخ تمــام شــده اســت و در ایــن شــرایط ایــن ســوال 
ــیار  ــت بس ــد گوش ــردم بای ــرا م ــه چ ــت ک ــرح اس مط
ــای  ــی ماه ه ــد. ط ــی بخرن ــت واقع ــر از قیم ــران ت گ
ــام  ــت تم ــه زیرقیم ــروش دام ب ــل ف ــه دلی ــته ب گذش
از  بســیاری  نگهــداری،  هزینــه  افزایــش  و  شــده 
ــد خــود را گشــتار  ــه ناچــار دام هــای مول ــداران ب دام

ــد. کردن
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اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معاونــت  سرپرســت 
ــه  ــان اینک ــا بی ــاری ب ــال وبختی ــتانداری چهارمح اس
تحویــل نهــاده دامــی ســه مــاه بــه طــول مــی 
ــع مشــکالت  ــه موق ــل ب ــدم تحوی ــت: ع ــد، گف انجام
دامــداران را افزایــش داده اســت. منــزوی بــه فاصلــه 
ــی  ــاده دام ــل نه ــام و تحوی ــت ن ــان ثب ــی در زم زمان
بــه دامــداران در چهارمحــال و بختیــاری اشــاره کــرد 
و ادامــه داد: تحویــل نهــاده دامــی بایــد 20 روزه باشــد 
امــا ایــن مهــم طــی ســه مــاه بــه طــول می انجامــد. 
ــل  ــن تحوی ــتان بروج ــه در شهرس ــان اینک ــا بی وی ب
ــت،  ــود آورده اس ــه وج ــکالتی را ب ــی مش ــاده دام نه
مطــرح کــرد: تعــداد دامداری هــای در نوبــت تحویــل 
ــل  ــر در تحوی ــت تأخی ــخص و عل ــی مش ــاده دام نه

ــود. ــع ش ــی مشــخص و رف ــاده دام نه

ــکالت  ــش مش ــت افزای عل
دامــداران، عــدم تحویــل 
بــه موقــع نهــاده دامــی

ــتانداری  ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــت هماهنگ ــت معاون سرپرس
چهارمحــال و بختیــاری افــزود: دامــداران بــه دلیــل تأخیــر در 
ــازار آزاد هســتند  ــد از ب ــه خری ــور ب ــل نهــاده دامــی مجب تحوی
کــه ایــن مســئله مشــکالت ایــن صنــف را افزایــش داده اســت.

ــال و  ــی در چهارمح ــالم اساس ــع اق ــه و توزی ــه تهی ــزوی ب من
ــد،  ــکر، قن ــج، ش ــع برن ــت: توزی ــرد و گف ــاره ک ــاری اش بختی
ــرار  ــتور کار ق ــد در دس ــتان بای ــاز اس ــورد نی ــرغ م ــن و م روغ
ــل  ــورت کام ــه ص ــتان ب ــاز اس ــریع تر نی ــه س ــرد و هرچ گی

ــود. ــن ش تأمی

ــاف  ــورداران، اصن ــاز زنب ــورد نی ــکر م ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
شــیرینی پــزی و تولیدی هــای پولکــی و نبــات اســتان در 
ــان  ــرد: زم ــار ک ــود، اظه ــع ش ــن توزی ــان ممک ــریع ترین زم س
ــرادی  ــن ای ــوردار مشــخص نیســت و ای ــه زنب تحویــل شــکر ب

ــت. ــزرگ اس ب

ــتانداری  ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــت هماهنگ ــت معاون سرپرس
ــان 12 اســفند  ــا پای ــا بیــان اینکــه ت ــاری ب چهارمحــال و بختی
ــل  ــه صــورت کام ــور داران ب ــاز زنب ــورد نی ــد شــکر م ــاه بای م
توزیــع شــود، گفــت: 400 تــن شــکر بــه منظــور توزیــع در بیــن 
ــه  ــر گرفت ــات در نظ ــی و نب ــیرینی پزی، پولک ــای ش اتحادیه ه

ــا پایــان هفتــه توزیــع گــردد. شــده اســت کــه بایــد ت
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محققیــن بــا کمــک ویرایــش ژن موفــق شــدند تــا بچــه مــوش 
هــای تــک جنســیتی بــه وجــود آورنــد آن هــا بــر ایــن باورنــد 
کــه بــا کمــک ایــن اکتشــاف قــادر خواهنــد بــود زندگــی طیــور 

را بهبــود بخشــند. 

ــاده  ــور م ــا طی ــداری دام ی ــروری و مرغ ــه در دامپ از آنجاییک
ــالح ژن  ــن اص ــتند ای ــرد هس ــتفاده و کارب ــورد اس ــتر م بیش
بســیار ســودمند خواهــد بــود و دیگــر شــاهد کشــتار طیــور نــر 

ــود.  ــم ب ــدن نخواهی ــا آم ــه دنی ــس از ب پ

ــا  در ایــن شــیوۀ جدیــد، محققیــن تنهــا کمــی پــس از لقــاح ب
ــد را  ــی خواهن ــه نم ــیتی ک ــی آن جنس ــتفاده از ژن دوبخش اس

ــد.  ــوب رشــد کن ــا آن جنســیت مطل ــال مــی ســازند ت غیرفع

دکتــر پیتــر اِلیــس مــدرس و ســخنران ژنتیــک و تولیدمثــل در 
دانشــگاه کنــت در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: »پیامدهــای 
ایــن دســتیافت بــرای رفــاه حــال دام بســیار گســترده خواهــد 
ــر  ــی آن در نظ ــی و قانون ــه اصــول اخالق ــرطی ک ــه ش ــود ب ب
گرفتــه شــود. ســاالنه بیــن 4 تــا 6 میلیــارد جوجــه در صنایــع 
ــا  ــوان ب ــی ت ــن م ــود. بنابرای ــی ش ــته م ــان کش ــور جه طی
اســتفاده از علــم، کاری کــرد تــا پــس از بــه دنیــا آمــدن جوجــه 
ــی آنهــا درد را مــی فهمــد  ــی کــه سیســتم عصب هــا و در حال

ــا را نکشــیم.«  آنه

ــۀ  ــا مؤسس ــی ب ــال رای زن ــر در ح ــال حاض ــمندان در ح دانش
ــز  ــرۀ مراک ــه در زم ــتند ک ــکاتلند هس ــرگ اس Roslin در ادینب
ــن  ــا ای ــت ت ــک دام اس ــالح ژنتی ــۀ اص ــا در زمین ــتاز دنی پیش

ــانند.  ــل برس ــۀ عم ــه مرحل ــی را ب ــات آزمایش مطالع
ــرح  ــدن ط ــی ش ــا عمل ــر ب ــال حاض ــتان در ح ــت انگلس دول

ــت. ــق اس ــور مواف ــش دام و طی ــک در بخ ــالح ژنتی اص

رئیــس هیــات مدیره انجمــن صنفــی گاوداران با اشــاره 
بــه تســریع در تامیــن نقدینگــی تولیدکننــدگان گفــت: 
ــه امــروز از 20 هــزار میلیــارد تومــان تســهیالتی  ــا ب ت
ــا داده  ــا و مرغداری ه ــه دامداری ه ــود ب ــرار ب ــه ق ک
ــت. ــده اس ــت ش ــان پرداخ ــارد توم ــود 1100 میلی ش

ــه مناســب  ــه ب ــری ک ــد مقدســی در نشســت خب احم
ــت  ــرد: دول ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــیر برگ ــی ش روز جهان
ــد و  ــذف کن ــی را ح ــت ارز 4200 تومان ــم گرف تصمی
ــد ســال  ــرا در چن ــم زی ــن ارز بودی ــف ای ــز مخال ــا نی م
گذشــته مشــکالت بســیاری در ایــن زمینــه ایجاد شــد. 
ــت  ــی دول ــن شــد کــه وقت ــر ای ــرار ب ــه داد: ق وی ادام
ــه گاوداری هــا  ارز را حــذف می کنــد نهاده هایــی کــه ب
طلــب دارد پرداخــت کنــد امــا تــا بــه امــروز 35 هزارتن 
جــوی پنــج اســتان تحویــل داده نشــده اســت. همچنین 
وزارت جهــاد پیــش از اینکــه مطالبــات ماه هــای قبــل 
ــت  ــر اردیبهش ــردازد در 10 روز آخ ــدگان را بپ تولیدکنن
ــازارگاه  ــی وارد ســامانه ب ــرخ نیمای ــا ن خــوراک دام را ب
کــرد ولــی دامــداران بــه دلیــل کمبــود نقدینگــی تــوان 
خریــد نداشــتند. رئیــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی 
گاوداران تصریــح کرد:تــا بــه امــروز از 20 هــزار میلیــارد 
ــا و  ــه دامداری ه ــود ب ــرار ب ــه ق ــهیالتی ک ــان تس توم
مرغداری هــا داده شــود 1100 میلیــارد تومــان پرداخــت 
ــی  ــن نقدینگ ــپ تامی ــه وی گ ــه گفت ــت. ب ــده اس ش
ــد و  ــیاری وارد می کن ــیب بس ــد آس ــش تولی ــه بخ ب
ــای  ــه حرکت ه ــتگاه های مربوط ــه دس ــت ک ــاز اس نی
جهــادی در ایــن زمینــه داشــته باشــند تــا تولیــد دچــار 
ضــرر نشــود. مقدســی در ادامــه گفــت: میــزان تولیــد 
شــیر دام هــای کشــور مطابــق بــا میانگیــن کشــورهای 
ــدارد.  اروپایــی اســت و مشــکلی از ایــن نظــر وجــود ن
وی در پایــان گفــت: یکــی از شــرکت های متعلــق بــه 
ســازمان تعــاون روســتایی نهــاده دامــی فروردیــن مــاه 
ــت و  ــه اس ــه گاوداران فروخت ــازارگاه ب ــامانه ب را در س
پــول آن را نیــز دریافــت کــرده، ولــی هنــوز نهــاده بــه 

آنهــا تحویــل نــداده اســت.

ــرای پایان  ــی ب ــژاد راه اصالح ن
دادن بــه کشــتار جوجه هــای نر

تســـــریع در تامیــن 
ــدگان ــی تولیدکنن نقدینگ
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ــای  ــرغ ه ــی م ــرد و بازده ــوراک، در عملک ــت آب و خ مدیری
گوشــتی بســیار اهمیــت دارد. خــوراک کافــی و مناســب بــرای 
جوجــه هــا مــواد مغــذی مــورد نیــاز آنهــا را تأمیــن و از نــوک 
ــه آب  ــن آن ک ــی آورد؛ ضم ــل م ــه عم ــت ب ــا ممانع ــی ه زن
ــوب  ــد خ ــوراک و رش ــرف خ ــه مص ــم ب ــی ه ــامیدنی کاف آش
کمــک مــی کنــد.  البتــه مســلم اســت کــه بــر میــزان مصــرف 
ــق داشــت چــرا کــه  آب و خــوراک هــم بایســتی نظــارت دقی
مصــرف بیــش از حــد آب و خــوراک نیــز مــی توانــد خطراتــی 
ــای  ــد و ضرره ــته باش ــال داش ــه دنب ــور ب ــالمتی طی ــرای س ب
ــه  ــن ب ــار آورد. بنابرای ــه ب ــدار ب ــرای مرغ ــارت ب ــی و خس مال
ــی آب و  ــن کاف ــارات و تأمی ــن خس ــگیری از ای ــور پیش منظ
خــوراک مــورد نیــاز طیــور بایســتی نــکات زیــر را مــورد توجــه 

ــد.  قــرار دهی

دسترسی خوب 
بــرای تمامــی جوجــه هــا مــی بایســت فضــای خالــی و جــای 

کافــی بــرای دسترســی بــه خــوراک وجــود داشــته باشــد.
ــی  ــود م ــی ش ــه م ــا ارائ ــه ه ــوراک جوج ــه خ ــی ک •فضای

بایســت کافــی و وســیع باشــد. 
•حتمــًا بــر روی خــوراک توزیــع شــده بــر روی فیــدر نظــارت 
ــه صــورت غیــر یکنواخــت  ــادا خــوراک ب ــا مب داشــته باشــید ت
ــع شــده باشــد کــه در اینصــورت عملکــرد و  و نامســاوی توزی
بازدهــی طیــور پاییــن خواهــد آمــد و جوجــه هــا بــرای رســیدن 

بــه خــوراک یکدیگــر را زخمــی مــی کننــد. 
•بــه تغییــرات نوری و رفتار طیور متعاقب آن اهمیت دهید.

ــوراک  ــطل خ ــد س ــوراک، چن ــِر خ ــِن بهت ــور تأمی ــه منظ •ب
ــوراک  ــر خ ــریع ت ــا س ــد ت ــه کنی ــداری تعبی ــی در مرغ جانب

ــد.  ــام دهی ــانی را انج رس
ــار  ــه در اختی ــتی همیش ــازه بایس ــک و ت ــامیدنی خن •آب آش

ــد.  ــور باش طی

•همیشــه سیســتم آب آشــامیدنی را وارســی و کنتــرل کنیــد بــه 
خصــوص در روزهــای گــرم ســال تــا از تأمیــن آب آشــامیدنی 

بــه همــۀ گروههــای طیــور اطمینــان حاصــل کنیــد. 
•سیســتم آب آشــامیدنی را بــه صــورت گســترده و وســیعی در 
ــور ممانعــت  ــا از تجمــع طی ــد ت ــع کنی فضــای مرغــداری توزی
کــرده باشــید؛ هــر چــه قــدر آب در دســترس تــر باشــد مصــرف 

آب در آنهــا بهتــر خواهــد بــود.

ــرای  ــدی ب ــکات کلی ن
ــت آب و خوراک  مدیری
ــتی ــداری گوش در مرغ
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در طــــــــــــــول پـــرورش
سطح پستانک تا چشم ها

پشــت و کمــر جوجــه هــا بــه هنــگام نوشــیدن بــا زمیــن زاویــۀ 
ــازد.  35-45 درجه بس

طیـــــــــــور بالــــــــــغ
پستانک کمی باالتر از سر پرنده 

ــۀ  ــن زاوی ــا زمی ــیدن ب ــگام نوش ــه هن ــور ب ــر طی ــت و کم پش
ــازد. ــه بس ۷5-85 درج

روزانه دسترسی طیور را وارسی کنید! 

تعبیــۀ درســت و دقیــق سیســتم هــای آب  بــه منظــور 
کنیــد.  بــا ســازنده مشــورت  فیــدر  و  آشــامیدنی 

ــزان  ــن می ــه کمتری ــد ک ــم کنی ــوی تنظی ــه نح ــدر را ب •فی
ــدر  ــاع فی ــد. ارتف ــته باش ــی را داش ــن دسترس ــرریز و بهتری س

ــد.  ــطح باش ــم س ــور ه ــر طی ــا کم ــت ب ــی بایس م

ــوراک  ــدر را از خ ــطح فی ــاًل س ــور کام ــا طی ــد ت ــازه دهی •اج
ــته  ــوراک را داش ــت خ ــزان هدررف ــن می ــد و کمتری ــاک کنن پ
باشــند. بــه خوبــی نظــارت داشــته باشــید تــا بــه موقــع فیــدر 

ــد.  ــر کنی ــوراک ُپ را از خ

هــر روز بــر روی سیســتم آب 
آشــامیدنی نظارت داشــته باشــید:

ــرای  ــن ب ــل ممک ــا حداق ــامیدنی را ت ــن آب آش ــاع الی •ارتف
ــته  ــی داش ــه آن دسترس ــانی ب ــه آس ــا ب ــد ت ــرار دهی ــور ق طی
باشــند بــا اینحــال، آنقــدری کوتــاه نباشــد کــه بســتر طیــور را 
خیــس کنــد )بــه جــدول 1 مراجعــه کنیــد.( طیــور نبایــد بــرای 

ــد.  ــود را کــش بدهن ــور باشــند خ ــه آب مجب رســیدن ب

ــام  ــه تم ــا آب ب ــد ت ــم کنی ــوی تنظی ــه نح ــار آب را ب •فش
ــدر  ــال آنق ــن ح ــد و در عی ــامیدنی برس ــتگاههای آب آش ایس

ــد. ــه کن ــا چک ــتانک ه ــه آب از پس ــد ک نباش

ــا  ــزان آب ی ــودن می ــت ب ــت از غیریکنواخ ــور ممانع ــه منظ •ب
ــای  ــر از دریچــه ه ــتر از 45 مت ــای بیش ــه ه ــن لول ــوا گرفت ه
هــوا در مســیر لولــه هــا اســتفاده کنیــد و بــرای از بیــن بــردِن 
هــوای گرفتــه شــده از فــالش هــای ُپــر فشــار اســتفاده کنیــد. 

ــه فشــار آب را مــی کاهــد. فیلترهــا را  •فیلترهــای جــرم گرفت
ــه صــورت هفتگــی چــک کنیــد.  ب
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ــه  ــا ب ــه ه ــاز جوج ــورد نی ــی م ــزات جانب تجهی
محــض ورود بــه مرغــداری

ــی  ــوند مدت ــی ش ــداری آورده م ــه مرغ ــا ب ــه ه ــی جوج وقت
ــه  ــد ک ــوند و بدانن ــنا ش ــط آش ــا محی ــا ب ــد ت ــی کش ــول م ط
ــن  ــد. بنابرای ــک اســتفاده کنن ــه از سیســتم هــای اتوماتی چگون
بــا ورود جوجــه هــا بــه مرغــداری 25 درصــد از ســطح زمیــن را 
بــا کاغــذ بپوشــانید و بــر روی آن خــوراک بپاشــید و آبخــوری 
ــه  ــه ازای 1000 جوجــه( تعبی ــر )6 آبخــوری ب ــه ت هــای اضاف
ــه از  ــد ک ــاد گرفتن ــا ی ــه ه ــه جوج ــض اینک ــه مح ــد. ب کنی
فیدرهــا و آبخــوری هــا اســتفاده کننــد )معمــواًل بیــن روزهــای 
ــد.   ــه را حــذف کنی ــزات اضاف ــارم( کــم کــم تجهی ــا چه دوم ت

ــور  ــر روی طی ــتر ب ــال بیش ــرم س ــای گ در روزه
ــید! ــته باش ــت داش ــارت و دق نظ

در دمــای بــاال و در روزهــای گــرم ســال آب تــازه و بــه مقــدار 
کافــی بســیار مهــم اســت. پرنــده هــا آبــی کــه زیــادی گــرم 
ــور  ــرض ن ــن آب را در مع ــن الی ــد بنابرای ــی خورن ــد را نم باش

ــد.  ــا را بزنی ــه ه ــب فــالش لول ــد و مرت ــرار ندهی خورشــید ق

بــا بــاال رفتــِن دمــا همانطــور کــه مصــرف آب در طیــور بیشــتر 
ــه  ــد. از آنجائیک ــی آی ــن م ــوراک پایی ــرف خ ــود، مص ــی ش م
ــدار  ــب مق ــد مراق ــی کن ــر م ــوراک تغیی ــل خ ــب تبدی ضری
ــی در  ــا از اســترس گرمای ــرم باشــید ت خــوراک در روزهــای گ
ــر آنهــا پیشــگیری کــرده باشــید.  ــًا مــرگ و می ــور و متعاقب طی

بــر روی مصــرف آب و خوراک نظارت داشــته باشــید

نظــارت بــر روی مقــدار مصــرف آب و خــوراک در طیــور 
ــور و عملکــرد  ــه شــما در مــورد ســالمت طی ضمــن آن کــه ب
و بازدهــی آنهــا اطالعــات الزم را مــی دهــد در مــورد خرابــی 
یــا نقــص در سیســتم فیــدر و الیــن آب آشــامیدنی هــم شــما 

ــع مــی ســازد. را مطل

ــای  ــودکار آالرم ه ــای خ ــه سیســتم ه ــکان، ب •در صــورت ام
ــد.  ــده وصــل کنی هشــدار دهن

•میــزان آب مصرفــی را بــا ســنجش گــر بســنجید. بــرای هــر 
کــدام از مرغــداری هــا جداگانــه ابــزار ســنجش بگذاریــد تــا بــا 

مقایســه متوجــه ســالمت گلــه شــوید. 
•نســبِت مصرف آب به خوراک را نظارت کنید. 

مراقبت و پیشگیری بهتر از درمان 

باعــث حفــظ  منظــم  پیگیــری هــای  و  مراقبــت جــدی 
تجهیــزات و کارایــی بهتــر سیســتم هــا مــی شــود و از خرابــی 
آنهــا و هزینــه هــای متعاقــب پیشــگیری مــی کنــد. مــن جملــۀ 

ــا : ــت ه ــن مراقب ای

•در مرغداری مرتب راه بروید و سرکشــی کنید 
•همیشــه فهرســت موجــودی لــوازم یدکــی و جانبــی را داشــته 

باشــید.
ــرات  ــرای تعمی ــتی ب ــک لیس ــازنده چ ــۀ س ــاس توصی ــر اس •ب

ــید.  ــته باش الزم داش
•ســوابق تعمیر و نگهداری را داشته باشید.

ــامیدنی در  ــام آب آش ــد تم ــای جدی ــه ه ــن گل ــان مابی •در زم
ــد.  ــز کنی ــی و تمی ــا را خال ــه ه لول

تجهیزات اورژانسی الزم را تهیه کنید 

بــه خصــوص در مناطــق دورافتــاده حتمــًا تجهیــزات الزم 
جهــت شــرایط اورژانســی و اضطــراری را تهیــه کنیــد. حداقــل 
ــید  ــته باش ــترس داش ــوراک در دس ــور خ ــرای طی ــا 5 روز ب ت
ــات و  ــا از آف ــد ت ــداری کنی ــم نگه ــای محک ــطل ه و در س
حشــرات دور باشــد. آب آشــامیدنی تــا حداقــل 24 ســاعت پــس 
ــک و  ــی خن ــید و در فضای ــته باش ــره داش ــی آب ذخی از قطع

ــد. ــه داری بســته نگ
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ــه سراســری مرغــداران گوشــتی از کاهــش  مدیرعامــل اتحادی
ــتانها  ــیاری از اس ــوب در بس ــرخ مص ــر ن ــه زی ــرغ ب ــت م قیم
خبــر داد و گفــت: دولــت بایــد توزیــع مــرغ منجمــد را متوقــف 

کنــد.
ــت  ــه وضعی ــا توجــه ب ــان اینکــه ب ــا بی ــژاد ب ــب اســداهلل ن حبی
ــازار  ــا ثبــات تریــن ب تولیــد و عرضــه مــرغ بــه نظــر می آیــد ب
ــی  ــش بین ــت: پی ــن کاال باشــد، گف ــه ای ــوط ب ــد مرب شــب عی
ــوش  ــول و ح ــد ح ــب عی ــام ش ــرغ در ای ــت م ــود قیم می ش
نــرخ مصــوب آن باشــد و کمبــودی در بــازار نخواهیــم داشــت.

ــرای  ــد ب ــرغ منجم ــع م ــداوم سیاســت توزی ــاد از ت ــا انتق وی ب
تنظیــم بــازار افــزود: علــی رغــم اینکــه قیمــت مــرغ در برخــی 
ــوب  ــرخ مص ــر ن ــه زی ــته و ب ــادی داش ــش زی ــتان ها کاه اس
ــان  ــا همچن ــد در آنج ــرغ منجم ــه م ــفانه عرض ــیده متأس رس
ادامــه دارد و ایــن رونــد منجــر بــه زبــان تولیدکننــدگان شــده 
اســت. اســداهلل نــژاد بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت دارو، جوجــه 
یــک روزه و پشــت بارنامــه گفــت: افزایــش هزینه هــای تولیــد 
ــی  ــن قیمــت تمــام شــده می شــود در حال ــاال رفت ــه ب منجــر ب
کــه نــرخ مــرغ در بــازار بــه زیــر قیمــت مصــوب رســیده و مــا 
ــتیم و  ــاورزی داش ــاد کش ــئوالن وزارت جه ــا مس ــه ای ب مکاتب
ــد و  ــف کنن ــد را متوق ــرغ منجم ــه م ــتیم عرض ــان خواس از آن

ــه زودی رخ دهــد. ــم ایــن اتفــاق ب امیدواری

تولــــــــــید مـــرغ
 از نــــیاز کـــــــشور

 پیــــشی گرفت

ــا حمــل مــرغ  ــا بیــان اینکــه ب ایــن فعــال صنفــی ب
ــه  ــه ب ــتان هایی ک ــه اس ــد ب ــر تولی ــتان های پ از اس
ایــن کاال نیــاز دارنــد می تــوان بــه راحتــی بــازار آن 
ــطح  ــر در س ــال حاض ــزود: در ح ــرد، اف ــم ک را تنظی
ــرخ  ــر ن ــتان زی ــد اس ــز چن ــرغ ج ــت م ــور قیم کش

مصــوب اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن وضعیــت در حــدود یکمــاه 
اخیــر ادامــه داشــته اســت، گفــت: علــت ایــن مســأله 
ــاز کشــور  ــد بیــش از نی ــد و تولی ــاالی تولی ــزان ب می

اســت.
اســداهلل نــژاد گفــت: ایــن مــازاد تولیــد بــرای 
ــود  ــز وج ــن نی ــفند و فروردی ــن، اس ــای بهم ماه ه
دارد بنابرایــن اگــر شــرایط بــازار بــه همیــن صــورت 
ــه آزاد  ــع تعرف ــا وض ــرغ ب ــادرات م ــد ص ــد بای باش
ــداوم  ــه در صــورت ت ــرا ک ــرد چ ــام بگی ــود و انج ش
ــان  ــدت زی ــه ش ــدگان ب ــی تولیدکنن ــت فعل وضعی

ــد. ــی بین ــیب م ــد آس ــد و تولی می کنن
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خــوراک دام مدت هــای مدیــدی اســت کــه دامــداران یــزد را 
دچــار مشــکالت جــدی کــرده و کمبــود آن، دامپــروری یــزد 
را تحــت تاثیــر قــرار داده و مراتــع خشــک موجــود هــم دردی 

ــد. ــا دوا نمی کن از آنه

ــی  ــی اراض ــش گیاه ــش پوش ــع و کاه ــدن مرات ــک ش خش
ــر زندگــی  ــرات ســوء مســتقیم و غیرمســتقیمی ب اســتان تأثی
یزدی هــا گذاشــته کــه یکــی از ایــن اثــرات، کمبــود خــوراک 
دام و ناتوانــی دامــداران بــرای خریــد خــوراک هــای وارداتــی 

اســت کــه تــازه از کیفیــت آن هــم راضــی نیســتند.

ــنگین و  ــرورش دام س ــب پ ــتر در قال ــزد بیش ــداری در ی دام
مــرغ تعریــف شــده زیــرا در ســایر مــوارد ظرفیــت و امکانــات 
بــرای پــرورش طبیعــی دام در اســتان وجــود نــدارد و گاهــی 
ــه  ــه صرف ــرون ب ــرورش، مق ــی هزینه هــای پ ــل گران ــه دلی ب

نیســت.

از اســتان های  بیشــتر  را  یــزد دام ســبک خــود  اســتان 
ــده  ــرا عم ــد زی ــن می کن ــارس تأمی ــژه ف ــه وی ــوار ب همج
گوشــت مصرفــی یزدی هــا بــا مــزاج خشــک و ســرد کویــر، 
گوشــت گوســفند اســت از ایــن رو عمــده گوشــت مــورد نیــاز 

ــت. ــی اس ــتان واردات اس

گایــه دامداران یزد از کمبــود خوراک دام
ــنه ــفندان گرس ــک و گوس ــع خش مرات

ــتقیم  ــور مس ــه ط ــی دام را ب ــاف برخ ــن اوص ــا ای ب
کشــتار نمی کننــد و بعــد از پــرورش وارد بــازار مصــرف 
ــی  ــرورش راض ــت پ ــم از وضعی ــا ه ــا آنه ــد ام می کنن
نیســتند، از کمبــود خــوراک دام می نالنــد، تلــف شــدن 
گوسفندانشــان از گرســنگی و شــاید کیفیــت نامطلــوب 

خــوراک آنهــا را در ایــن مســیر خســته کــرده اســت.

ــع خشــک ــودن ســهمیه و مرات ــن ب پایی
یکــی از دامــداران یــزدی در ایــن زمینــه در گفتگــو بــا 
خبرنــگار مهــر بــا اشــاره بــه هزینه هــای گــزاف خریــد 
خــوراک دام گفــت: ســهمیه خــوراک دام ســبکی کــه 
ــد  ــت می کن ــدران پرداخ ــرای دام ــاورزی ب ــاد کش جه
ــرای گوســفندان کفایــت نمی کنــد و مــا بایــد  اصــاًل ب
خــوراک را آزاد بخریــم کــه اصــاًل مقــرون بــه صرفــه 
ــه ای  ــفند یاران ــوراک گوس ــرم خ ــر کیلوگ ــت. ه نیس
ــه  ــان عرض ــازار آزاد ۷.800 توم ــان و در ب 3.۷00 توم
ــًا دو  ــا تقریب می شــود یعنــی کمبــود خــوراک را بایــد ب
برابــر قیمــت جبــران کنیــم در صورتــی کــه همیــن دام 
در اســتان های دیگــر بــا خــوراک یارانــه ای و پوشــش 
گیاهــی منطقــه پــرورش پیــدا می کننــد امــا بــا 
ــروش می رســد. ــه ف ــازار اســتان ب ــزاف در ب قیمــت گ

مراتـــــــع خشک 
و گوسفندان گــــرسنه
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ــا  ــزد ب ــتان ی ــرورش دام در اس ــه داد: پ ــان ادام ــا میردهق رض
توجــه بــه خشــک بــودن مراتــع و نبــود خــوراک طبیعــی بــرای 
ــورد  ــن گوشــت م ــرای تأمی ــا ب ــا م دام کار دشــواری اســت ام
ــه  ــام شــده نســبت ب ــر شــدن قیمــت تم ــردم و ارزان ت ــاز م نی
ــرورش  ــه پ ــبت ب ــر، نس ــتان های دیگ ــردن دام از اس وارد ک
ــورت  ــتری ص ــت بیش ــم حمای ــار داری ــم و انتظ ــدام کرده ای اق

ــرد. گی
ــه  ــفندانش را ب ــوراک گوس ــی از خ ــه نیم ــان اینک ــا بی وی ب
صــورت آزاد یــا از پســماندهای غذاهــای خانگــی تأمیــن 
مجبورنــد  دامــداران  اوقــات  گاهــی  داد:  ادامــه  می کنــد، 
ــه دام بدهنــد کــه می داننــد در رشــدش تأثیــری  خوراکــی را ب
ــه  ــنه نگ ــته را گرس ــان بس ــوان زب ــد حی ــا نمی توانن ــدارد ام ن

ــد. دارن

ایــن دامــدار افــزود: هــر کیلوگــرم خــوراک گوســفند یارانــه ای 
ــان عرضــه می شــود  ــازار آزاد ۷.800 توم ــان و در ب 3.۷00 توم
ــت  ــر قیم ــًا دو براب ــا تقریب ــد ب ــوراک را بای ــود خ ــی کمب یعن
جبــران کنیــم در صورتــی کــه همیــن دام در اســتان های 
دیگــر بــا خــوراک یارانــه ای و پوشــش گیاهــی منطقــه 
پــرورش پیــدا می کننــد امــا بــا قیمــت گــزاف در بــازار اســتان 
بــه فــروش می رســد امــا در مقابــل از دامــدار یــزدی حمایتــی 

صــورت نمی گیــرد.

ضــرورت نظــارت بــر مراکــز تولید خــوراک دام

یکــی دیگــر از دامــداران یــزدی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا 
بیــان اینکــه نظــارت بــر واحدهــای تولیــد خــوراک دام دائمــی 
ــه  ــی ک ــه نهاده های ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه داد: ب ــت، ادام نیس
ــرار  ــده ق ــای تولیدکنن ــار واحده ــوراک در اختی ــد خ ــرای تولی ب
ــوراک  ــت خ ــود و کیفی ــتفاده نمی ش ــتی اس ــه درس ــرد، ب می گی

خــوب نیســت.

رضــا زارع زاده ادامــه داد: امســال مــرگ و میــر دام در برخــی از 
روســتاهای اســتان افزایــش یافتــه و برخــی علــت آن را گــران 
شــدن نهــاده و خــوراک و بــی کیفیــت بــودن خوراکــی کــه در 

ــد. ــرد، می دانن ــرار می گی ــداران ق ــار دام اختی

وی افــزود: ســازمان جهــاد کشــاورزی بایــد بــا در اختیــار قــرار 
تولیــد  اختیــار شــرکت های  در  یارانــه ای  نهاده هــای  دادن 
کننــده خــوراک، بــر کیفیــت آن نظــارت کننــد و نهاده هــا بــه 
بهتریــن نحــو بــه خــوراک تبدیــل شــود تــا دامــداران بیــش از 

ایــن متضــرر نشــوند.

ــرورش  ــودن پ ــه نب ــه صرف ــرون ب مق
ــزد ــفند در ی گوس

ایــن دامــدار بیــان کــرد: به طــور معمــول، پــرورش دام 
ســبک در اســتان مقــرون بــه صرفــه نیســت و بســیاری 
از دامــداران در کنــار دام ســنگین خــود، چنــد رأس دام 
ــا در  ــت آنه ــاید ثب ــد و ش ــداری می کنن ــبک را نگه س
ســامانه بــرای دریافــت خــوراک صــرف نکنــد از ایــن رو 
اصــاًل خوراکــی بابــت تغذیــه گوســفندان نمی گیرنــد و 

ــد. ــداری می کنن ــه صــورت آزاد خری آن را ب

ــه  ــه صرف ــرون ب ــتان مق ــبک در اس ــرورش دام س پ
ــار دام ســنگین،  ــداران در کن نیســت و بســیاری از دام
ــاید  ــد و ش ــداری می کنن ــبک نگه ــد رأس دام س چن
خــوراک  دریافــت  بــرای  ســامانه  در  آنهــا  ثبــت 
ــه  ــت تغذی ــن رو اصــاًل خوراکــی باب ــد از ای صــرف نکن
آزاد  صــورت  بــه  را  آن  و  نمی گیرنــد  گوســفندان 

می کننــد خریــداری 

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نگهــداری و پــرورش گوســفند 
ــف  ــی آب و عل ــع خشــک و ب ــل مرات ــه دلی ــزد ب در ی
ــت بیشــتر  ــه نیســت، خواســتار حمای ــه صرف مقــرون ب
مســئوالن از دامــداران بــرای توســعه پــرورش دام 
ــارج  ــن آن از خ ــرای تأمی ــا ب ــش تقاض ــبک و کاه س

ــد. ــتان ش از اس

ــتان های  ــوراک در اس ــع خ ــه زارع زاده، توزی ــه گفت ب
ــورت  ــی ص ــرایط اقلیم ــاس ش ــر اس ــد ب ــف بای مختل
گیــرد، بــه طــور مثــال ســهمیه خــوراک بــرای پــرورش 
دام در اســتانی بــا مراتــع سرســبز بــا بیابان هــای یــزد 

بایــد متفــاوت باشــد.

جهــاد  ســازمان  دامــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
ــو  ــه در گفتگ ــن زمین ــزد در ای ــتان ی ــاورزی اس کش
ــه توزیــع ســاالنه یــک  ــا اشــاره ب ــا خبرنــگار مهــر ب ب
ــرورش  ــرای پ ــه دار ب ــی یاران ــاده دام ــن نه ــون ت میلی
دام و طیــور در اســتان، ســهمیه اختصاصــی واحدهــای 
ــداد  ــاس تع ــر اس ــنگین را ب ــبک و س ــرورش دام س پ
ــده  ــذاری ش ــت گ ــامانه هوی ــده در س ــت ش رأس ثب

ــرد. ــوان ک ــور عن ــژاد کش ــالح ن ــز اص مرک
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تولیــد ســاالنه یک میلیون تــن نهاده دامی در اســتان

مهــدی غیــب اللهــی افــزود: همــه دامــداران چــه دام ســبک و 
چــه دام ســنگین بایــد تعــداد رأس دام خــود را در ایــن ســامانه 
ثبــت کننــد تــا مشــمول دریافــت خــوراک یارانــه ای شــوند در 
ــد، مشــمول  ــداری می کنن ــه نگه ــی ک ــن صــورت دام ــر ای غی

دریافــت خــوراک نشــده و قاچــاق تلقــی می شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دامدارانــی کــه تعــداد دام هــای خــود 
ــه انتظــاری  ــد هیچ گون ــد نبای ــت نکرده ان ــامانه ثب ــن س را در ای
ــال  ــه داد: در ح ــند، ادام ــته باش ــوراک داش ــاده و خ ــت نه باب
حاضــر نزدیــک بــه ۷00 هــزار رأس دام ســبک و نزدیــک بــه 

ــد. ــرورش می یاب ــتان پ ــنگین در اس ــزار رأس دام س 120 ه

سهمیه خوراک دام سبک و سنگین

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــدات دام ــود تولی ــاون بهب مع
ــی  ــنگین صنعت ــر رأس دام س ــه ازای ه ــت: ب ــزد گف ــتان ی اس
در سراســر کشــور روزانــه 2۷00 گــرم ذرت، 1400 گــرم جــو و 
ــه ازای هــر رأس دام ســبک 100 گــرم  1300 گــرم ســویا و ب
ــود و  ــع می ش ــه توزی ــورت روزان ــه ص ــرم ذرت ب ــو و 50 گ ج

ــت. ــان اس ــتان ها یکس ــه اس ــرای هم ب

ــز در سراســر کشــور یکســان اعــالم  وی، قیمــت عرضــه را نی
کــرد و افــزود: قیمــت عرضــه ایــن خــوراک در بــازار بــر اســاس 
ــه ای اســت کــه حمایت هــای الزم  ــا ارز یاران قیمــت مصــوب ب

را از دامــدار خواهــد داشــت.

کمبود علوفه دام سبک در تمام کشور

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــدات دام ــود تولی ــاون بهب مع
اســتان یــزد دربــاره کمبــود علوفــه دام در اســتان اظهــار 
ــرورش  ــرای پ ــتان ب ــه اس ــه ب ــاص یافت ــاده اختص ــت: نه داش
ــی  ــاده اختصاص ــا نه ــد ام ــت می کن ــنگین کفای ــای س دام ه
ــرای پــرورش دام ســبک بیــش از 40 درصــد نیــاز را تأمیــن  ب
نمی کنــد و ایــن مختــص اســتان یــزد نیســت و مشــکلی 

ــت. ــوری اس کش
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه دام ســبک امــکان اســتفاده 
از علوفــه مرتعــی را دارد، توزیــع خــوراک دام ســبک در کشــور 
کمتــر اســت ضمــن اینکــه نهــاده ای هــم کــه دولــت در نظــر 
گرفتــه اســت بیشــتر بــرای تولیــد شــیر اســت و ایــن موضــوع 

در اولویــت قــرار دارد.

ــز  ــتان نی ــوراک دام در اس ــت خ ــاره کیفی ــی درب ــب الله غی
ــوراک  ــت خ ــاره کیفی ــی درب ــت گالیه های ــن اس ــت: ممک گف
مطــرح باشــد امــا نهاده هایــی کــه در اســتان بــرای واحدهــای 
تولیــد خــوراک توزیــع می شــود، در شــرکت های مختلــف 
توزیــع می شــود از ایــن رو دامــداران در صــورت عــدم رضایــت 
از  می تواننــد ضمــن اعــالم نارضایتــی، خــوراک خــود را 

ــد. ــن کنن ــر تأمی ــای دیگ واحده

ــاد  ــت جه ــه مدیری ــت ک ــی اس ــن در حال ــه داد: ای وی ادام
ــل  ــل تبدی ــر مراح ــارت ب ــی نظ ــتان ها متول ــاورزی شهرس کش
ــه خــوراک دام هســتند و هــر دامــداری کــه ناراضــی  نهــاده ب
ــه جهــاد کشــاورزی اعــالم  ــراض خــود را ب ــد اعت ــود می توان ب

ــرد. ــرار گی ــورد رســیدگی ق ــا م ــد ت کن

غیــب اللهــی دربــاره تلفــات دام در اثــر کیفیــت پاییــن خــوراک 
نیــز گفــت: تاکنــون شــیوع مــرگ و میــر گوســفندان در اســتان 
ــی  ــدادی دام طبیع ــدن تع ــف ش ــد تل ــر چن ــده ه ــزارش نش گ
اســت و ممکــن اســت در اثــر بیمــاری و عوامــل دیگــری باشــد 

کــه بــه خــوراک ارتباطــی ندارنــد.

ــزد کار دشــواری اســت امــا  ــرورش دام در اســتان کویــری ی پ
ــن  ــا ای ــه ب ــد ک ــالش می کنن ــداران ت ــت و دام ــدنی نیس ناش
کار هــر چنــد بــا مشــقت، نیــاز گوشــت مصرفــی را بــا قیمــت 
ــد کــه مســئوالن بیــن  ــد امــا انتظــار دارن ــر تأمیــن کنن پایین ت
ــه  ــبت ب ــد نس ــی دارن ــه طبیع ــکان تغذی ــه ام ــتان هایی ک اس
ــده  ــل ش ــاوت قائ ــد تف ــکی دارن ــع خش ــه مرات ــتان هایی ک اس
ــزد در  ــری ی ــتان کوی ــداران اس ــرای دام و ســهمیه بیشــتری ب

ــد. نظــر بگیرن
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هــوای گــرم کــم کــم از راه مــی رســد و زمــان آن اســت 
ــور در  ــایش طی ــی و آس ــرای راحت ــداری را ب ــه مرغ ک
هــوای گــرم آمــاده ســازیم. بدیــن منظــور چــک کــردن 

چنــد مــورد در مرغــداری از اهــم مســائل اســت.

تـــــهویــــــــــــــــــه
ــاز  ــد. در صــورت نی تســمه و چــرخ تســمه را چــک کنی
روغــن کاری کنیــد تــا بلبرینــگ خشــک نشــود و بهتــر 
ــه  ــۀ پروان ــد. دریچ ــن را بچرخان ــای ف ــه ه ــد پروان بتوان
ــی آن  ــا کارای ــد ت ــز کنی ــرم تمی ــاک و ج ــرد و خ را از گ

ــد. افزایــش یاب
ــوا را  ــان ه ــت جری ــر اس ــی، بهت ــه تونل ــورد تهوی در م
ــا 215  ــه )180 ت ــوت در دقیق ــا ۷00 ف ــر روی 600 ت ب
متر/دقیقــه( تنظیــم کنیــد تــا جریــان هوایــی مناســب و 

ــید. ــته باش ــت داش یکنواخ

سلـــــــــــــولزی   کولرهای 
ــوا  ــان ه ــز نگــردد جری ــر ســلولزی خــوب تمی ــر کول اگ
بــه ســختی از آن عبــور مــی کنــد و در نتیجــه عملکــرد 
ــی  ــردن آن م ــز ک ــرای تمی ــت. ب ــد داش ــی خواه ضعیف
ــد و ســپس  ــد کمــی شــوینده در مخــزن آب بریزی توانی
ــد  ــا 20 دقیقــه روشــن کنی ــه مــدت 15 ت پمــپ آب را ب
ــی  ــوند. ســپس مخــزن را خال ــز ش ــا تمی ــا صفحــه ه ت
ــرده و  ــم فشــار آب کشــی ک ــا آب ک ــا را ب و صفحــه ه

ــازی  ــاده ســــ آم
ــداری  ــداری و نگه مرغ
ــوای گرم ــور در ه از طی

مخــزن را بــا آب تمیــز پــر کنیــد. پمــپ و تســمه 
ــد. هــا را چــک کنی

صفحــه کلیــــــــــــدها
دکمــه هــا و کلیدهــا را بــه خوبــی چــک کنیــد . 
مــی توانیــد پیــش از رســیدن ماههــای گــرم آن را 
تســت کنیــد. در صــورت نیــاز بــه تعویــض بهتــر 

اســت حتمــًا ایــن کار را انجــام دهیــد.

ــاختمان فضای خارجی ســــ
خــارج از ســاختمان مرغــداری را وارســی کنیــد و 
ــه یــا خرابــی ســاختمان  هــر گونــه ترکیدگــی لول
ــوراخ  ــا و س ــکاف ه ــن ش ــازید. ای ــرف س را برط
ــوع  ــوای مطب ــروج ه ــه خ ــا منجــر ب ــه تنه ــا ن ه
داخــل مرغــداری می شــود بلکــه ورود جونــدگان و 
موجــودات مزاحــم را آزادتــر مــی ســازد. همچنیــن 
آالرم هــای هشــدار دهنــدۀ فــارم را وارســی کنیــد 

تــا ببینیــد کــه درســت کار مــی کننــد.

سیســتم ترموســتات و تنظیــم 
حــرارت را چــک کنیــد.

ــتری  ــور آب بیش ــرم طی ــوای گ ــن در ه همچنی
ــامیدنی را  ــتم آب آش ــد سیس ــی کنن ــرف م مص
ــد. ــته باش ــود نداش ــکلی وج ــا مش ــد ت ــک کنی چ

ــرم  ــول گ ــرای فص ــزات ب ــازی تجهی ــاده س آم
ــروع  ــت ش ــن – اردیبهش ــدود فروردی ــد از ح بای
شــود تــا در طــول دورۀ گرمــا آمادگــی الزم بــرای 
ــه ســازی کیفیــت  ــردن ســود آوری و بهین ــاال ب ب

ــیم.    ــته باش ــور را داش ــی طی زندگ
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دام  نهاده هــای  واردکننــدگان  اتحادیــه  بــازرس 
ــال  ــا ارس ــرکت ها ب ــیاری از ش ــت: بس ــور گف و طی
ــه در  ــد ک ــوان کردن ــا عن ــه م ــس ب ــل و فک ایمی
ــود  ــای خ ــه قرارداده ــد ب ــی نمی توانن ــرایط فعل ش
از  بعــد  بــه  ارســال محموله هــا  عمــل کننــد و 
شــرایط جنگــی موکــول خواهــد شــد. کســری 
لشــکری، بــا بیــان اینکــه بعــد از حملــه روســیه بــه 
اوکرایــن بــا چالــش افزایــش قیمــت و کنــدی ارســال 
ــه  ــالت مواج ــی و غ ــای دام ــای نهاده ه محموله ه
خواهیــم شــد، گفــت: بســیاری از شــرکت ها بــا 
ارســال ایمیــل و فکــس بــه مــا عنــوان کردنــد کــه 
ــه قراردادهــای خــود  ــد ب ــی نمی توانن در شــرایط فعل
عمــل کننــد و ارســال محموله هــا بــه بعــد از شــرایط 
جنگــی موکــول خواهــد شــد. وی بــا اشــاره بــه نبــود 
فصــل برداشــت ذرت در برزیــل، تصریــح کــرد: ذرت 
مــورد نیــاز مــا در ایــن فصــل از کشــورهای روســیه، 
ــه  ــد و از آنجایی ک ــن می ش ــی تامی ــن و رومان اوکرای
ــگ  ــده وارد جن ــور تامین کنن ــه کش ــور از س دو کش
مــا  کننــد کــه  ادعــا  آنهــا می تواننــد  شــده اند 
وارد جنــگ شــده ایم و نمی توانیــم بــه تعهــدات 
اقتصــادی خــود عمــل کنیــم از ایــن رو بــدون تردیــد 
ــده  ــاه آین ــاده ذرت در م ــود نه ــش و کمب ــا چال ــا ب م
مواجــه خواهیــم شــد. لشــکری ادامــه داد: مطابــق بــا 
ــچ  ــی هی ــرایط جنگ ــی، در ش ــارت جهان ــن تج قوانی
ــر را  ــد یکدیگ ــاری نمی توان ــای تج ــدام از طرف ه ک
ــه شــوند  ــا محموله هــا مبادل در تنگنــا قــرار بدهنــد ت
ــده اند  ــگ ش ــدگان وارد جن ــه صادرکنن و از آنجایی ک
ــع آن  ــه تب ــرژی و ب ــه ســوخت و حامل هــای ان هزین
هزینــه حمــل محمولــه از ســوی کشــتی بــاال مــی رود 
ــرف  ــار ص ــرای تج ــرایط ب ــن ش ــار در ای ــل ب و حم

ــدارد. ــادی ن اقتص

ــگ  ــی رخ دادن جن ــه پیش بین ــاره ب ــا اش ــی ب ــال صنف ــن فع ای
بیــن روســیه و اوکرایــن در یــک مــاه گذشــته، گفــت: در 
ــردان  ــد از دولتم ــت و بای ــاده اس ــاق افت ــن اتف ــر ای ــال حاض ح
ــتراتژیک  ــر اس ــرای ذخای ــی ب ــا تمهیدات ــه آی ــود ک ــیده ش پرس
ــوان شــکم  ــا شــعار نمی ت ــا ب ــال م ــر ح ــه ه ــد؟ ب انجــام داده ان
مــردم را ســیر کــرد و طیــور و دام نیــاز بــه خــوراک دارنــد کــه 
ــر تجــاری حاضــر  ــان اینکــه کمت ــا بی ــد تامیــن شــود. وی ب بای
ــتیرانی و  ــت: کش ــود، گف ــی می ش ــرایط جنگ ــارت در ش ــه تج ب
ــن رو تجــار ریســک  ــم هســتند از ای ــران تحری صنعــت بیمــه ای
ــد  ــول نمی کنن ــی قب ــرایط جنگ ــران را در ش ــه ای ــادرات ب ص
ــه آنهــا مــورد تهاجــم طرف هــای  چراکــه ممکــن اســت محمول
جنگــی قــرار بگیــرد و ســرمایه آنهــا از بیــن بــرود. بایــد بــه ایــن 
ــران  ــه بیمــه همــه خســارت ها را جب ــرد ک ــز توجــه ک ــه نی نکت
نمی کنــد. بــازرس اتحادیــه واردکننــدگان نهاده هــای دام و 
طیــور در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا ذخایــر اســتراتژیک مــا 
ــا از ایــن بحــران عبــور کنیــم؟ گفــت: ذخایــر  کافــی هســتند ت
داریــم امــا میــزان آن کافــی نیســت چــرا کــه تخصیــص ارز و 
ــدگان  ــوان واردکنن ــت و ت ــورت گرف ــدی ص ــه کن ــن ارز ب تامی
ــاده در  ــی نه ــد تن ــرد. چن ــدا ک ــی و خصوصــی کاهــش پی دولت
ــرای آن تخصیــص  ــه ارز ب ــی ک ــه از آنجای ــادر وجــود دارد ک بن
نداده انــد محموله هــا ترخصیــص نشــده اســت. شــاید نیــاز یــک 
مــاه آینــده مــا درخصــوص نهاده هــای دامــی تامیــن باشــد. بــه 
گفتــه وی؛ مســئول تامیــن ذخایــر اســتراتژیک برعهــده ســازمان 
ــی دولتــی اســت ایــن دو  پشــتیبانی امــور دام و شــرکت بازرگان
ــازار نهاده هــای دامــی  نهــاد مســئول کنتــرل تنــش و تنظیــم ب
ــدات  ــان اینکــه تولی ــده نهــاده  دامــی بابی ــن واردکنن هســتند. ای
ــازار  ــه ب ــده ب ــال آین ــن س ــی از فروردی ــی داخل ــای دام نهاده ه
می آینــد، گفــت: ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ســال پرچالشــی 
ــالت  ــارن تعطی ــز مق ــان نی ــاه رمض ــیم م ــته باش ــرو داش پیش
نــوروز شــده اســت و در ایــن ایــام میــزان مصــرف بــاال مــی رود 

ــم. ــه کاالی اساســی داری ــاز بیشــتری ب ــه همیــن دلیــل نی ب

ــاده  ــال نه ــرکت ها ارس ش
بــه ایــران را بــه پــس از 
ــول  ــن موک ــگ اوکرای جن

کردنــد
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ــت  ــن قیم ــب بی ــت: تناس ــبک گف ــه دام س ــل اتحادی مدیرعام
ــزار  ــی قیمــت دام 4 ه ــدارد و وقت ــود ن ــده وج گوشــت و دام زن
تومــان گــران می شــود قیمــت گوشــت در بــازار 40 هــزار 
تومــان افزایــش نــرخ را تجربــه می کنــد. بــازار گوشــت 
ــدان  ــده چن ــت دام زن ــود را دارد و از قیم ــاص خ ــبات خ مناس

نمی پذیــرد. تاثیــر 
ــدن  ــف ش ــل متوق ــه دلی ــاره ب ــا اش ــدر دادرس ، ب ــین ص افش
صــادرات دام، گفــت: بــاال رفتــن قیمــت گوشــت در بــازار داخلــی 
ــد  ــا بتوانن ــف شــود ت ــد صــادرات دام متوق ــه رون باعــث شــد ک

ــد. ــم کنن ــی تنظی ــازار داخل قیمــت آن را در ب
ــت  ــده و قیم ــت دام زن ــش قیم ــن افزای ــه بی ــان اینک وی بابی
گوشــت تناســب وجــود نــدارد، گفــت: افزایــش قیمــت گوشــت 
ــازار مافیــای  ــازار گوشــت اســت و در ایــن ب ناشــی از عوامــل ب
ــا  ــی ب ــد و ارتباط ــخص می کنن ــی را مش ــت نهای ــت قیم گوش
ــزار  ــا 5 ه ــدود 4 ت ــده ح ــت دام زن ــدارد. قیم ــده ن ــازار دام زن ب
تومــان بــاال رفــت ایــن در حالیســت کــه قیمــت گوشــت حــدود 

ــدا کــرد. ــش قیمــت پی ــان افزای ــا 40 هــزار توم 30 ت
ــای  ــارت نهاده ــود نظ ــه نب ــاره ب ــا اش ــادی ب ــال اقتص ــن فع ای
دولتــی بــر بــازار گوشــت، گفــت: دولــت بیشــترین فشــار خــود 
ــه در دســت  ــی ک ــداران وارد و صــادرات دام ــد و دام ــر تولی را ب
دامــدار مانــده بــود را متوقــف کــرد و ایــن چنیــن تراکــم دام در 

ــش داد. داخــل کشــور را افزای
وی در ادامــه تصریــح کــرد: شــرکت پشــتیبانی امــور دام وعــده 
ــود  ــل می ش ــداران را متقب ــان دام ــرر و زی ــه ض ــت ک داده اس
کــه امیدواریــم ایــن وعــده عملــی شــود. امــا توقــف صــادرات 

قیمــــت گوشــــــت را 
مافیــــا تعـــیین می کنـد

یــک بعــد خارجــی نیــز دارد صادرکننــدگان بــا طــرف 
خارجــی قــرارداد بســته اند و ایــن مســئله در معامــالت 
ــی به خصــوص کشــورهای  ــده شــرکت های خارج آین

ــت. ــد گذاش ــارس تاثیرخواه ــوزه خلیج ف ح
ــردی مســئوالن  ــگاه راهب ــاد از ن ــا انتق صــدردادرس ب
کشــور، تصریــح کــرد: نــگاه مدیریتــی در وزارت 
ــه  ــت و ب ــدت نیس ــدت و بلندم ــان م ــاورزی می کش
گــذران حال اتــکا دارد. عــدم حمایــت از تولیدکنندگان 
گوشــت کشــور در میان مــدت بــه ضــرر کشــور اســت 
ــن  ــه ای ــده کســانی اســت ک ــه عه و مســئولیت آن ب

چنیــن برنامه ریــزی می کننــد.
مدیرعامــل اتحادیــه دام ســبک بــا بیــان اینکــه 
ــای  ــع نهاده ه ــه توزی ــی در زمین ــاق مثبت ــچ اتف هی
ــه  ــاورزی ب ــت: وزارت کش ــت، گف ــاده اس ــی نیفت دام
ــماره 64015/ت  ــه ش ــد 1 مصوب ــتناد تبصــره 2 بن اس
ــم  ــئول تنظی ــت، مس ــران وق ــات وزی ــورخ98 هی م
ــن  ــروز ای ــه ام ــا ب ــد و ت ــی ش ــای دام ــازار نهاده ه ب
ــوده و  ــق نب ــه موف ــن وظیف ــرای ای ــه در اج وزارتخان
هیــچ نهــادی پیگیــر ایــن موضــوع و رفــع خطاهــای 

ــت. ــوده اس آن نب

ــای  ــت نهاده ه ــن قیم ــاال رفت ــه ب ــاره ب ــا اش وی ب
دامــی، افــزود: قیمــت 2 نهــاده اصلــی وارداتــی 
ــی 1800  ــر شــده و قیمــت جــو از کیلوی ــن براب چندی
ــت،  ــیده اس ــان رس ــی 9500 توم ــه کیلوی ــان ب توم
همچنیــن قیمــت یونجــه کیلویــی۷500 هــزار تومــان، 
ــی  ــان و کاه کیلوی ــزار توم ــی 6500 ه ســبوس کیلوی
ــرخ  6500 هــزار تومــان شــده اســت ایــن افزایــش ن
ــه  ــه ای ک ــد وزارت کشــاورزی در وظیف نشــان می ده

ــت. ــورده اس ــت خ ــه شکس ــده گرفت برعه

صــدردادرس تصریــح کــرد: دامــداران ســبک در 
ــی  ــاده دام ــه نه ــت ک ــاه اس ــتان ها 2 م ــی از اس برخ
و توزیــع ســهمیه دریافــت نکرده انــد و از دولــت 
طلــب دارنــد کــه متاســفانه وصــول نمی شــود. وزارت 
ــدگان گوشــت را  ــاده تولیدکنن ــهمیه نه کشــاورزی س
ــخص  ــان مش ــه در زم ــار دارد ک ــا انتظ ــد ام نمی ده
تولیدکننــدگان بــه آنهــا گوشــت تحویــل بدهنــد امــا 

ــت ــه نیس ــار منصفان ــن انتظ ــه ای ــم ک ــد بگوی بای
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ــره  ــازی زنجی ــه س ــور ویکپارچ ــرارداد مح ــد ق ــش تولی افزای
تامیــن یکــی از مهمتریــن تغییــرات در کشــاورزی مــدرن 

ــت. اس
اتخــاذ و انتشــار ایــن شــیوه در مناطــق، کاالهــا و انــواع مــزارع 
ــدرن  ــای م ــایر نظریه ه ــه و س ــه معامل ــت. هزین ــاوت اس متف
ــر  ــجام ب ــرارداد و انس ــاد ق ــای انعق ــح مزای ــه توضی ــرکت ب ش

اتــکا بازارهــا کمــک مــی کننــد.

مقایســه پــرورش طیور در ایران با ســایر کشــورها :

ــف  ــای مختل ــه بخش ه ــعه یافت ــورهای توس ــروزه در کش ام
صنعــت پــرورش طیــور در هــم ادغــام شــده اند و بــا سیســتمی 
 vertical(تحــت عنــوان سیســتم کامــل پرورشــی یــا یکپارچــه
integration system(  اداره مــی شــوند. در ایــن سیســتم 
یــک کمپانــی یــا شــرکت، تمامــی مراحــل تولیــد را فرماندهــی 

ــامل دو بخــش اســت: ــن سیســتم ش ــد. ای ــرل می کن و کنت

الف( کمپانی ها

ب( پرورش دهنده ها
مکمــل،  دارو،  خــوراک،  یکــروزه،  جوجــه  کمپانــی، 
تحویــل جوجــه  تمهیــدات  تکنســین های ســرویس دهنده، 
و تخلیــه جوجــه از ســالن را فراهــم می کنــد. همچنیــن 
ریســک و خطــرات نوســان در قیمــت را بــه عهــده می گیــرد. 

یکپارچـه سـازی  زنجیـره تولیـد

پرورش دهنــده نیــز ســاختمان ها و تجهیــزات نیــروی 
ــه  ــده مزرع ــزات محافظت کنن ــتر و تجهی ــایل بس کار، وس
ــت  ــا اف ــانات و ی ــه نوس ــبت ب ــد و نس ــم می کن را فراه
ــان دوره  ــد و در پای ــون می باش ــوالت مص ــت محص قیم
بســته بــه معیارهایــی نظیــر اضافــه وزن، تلفــات، ضریــب 
تبدیــل غــذا و رتبــه ای کــه بیــن ســایر پرورش دهنــدگان 
کســب نمــوده و نیــز بــر اســاس قــرارداد تنظیمــی مبلغــی 
را بــه ازای هــر قطعــه پرنــده تحــت عنــوان حــق پــرورش 
دریافــت می کنــد کــه بــه طــور مثــال ایــن مبلــغ در حــال 
ــه  ــر قطع ــه ازای ه ــا 22 ســنت ب ــکا 20 ت حاضــر در امری

ــد. ــتی می باش ــرغ گوش م

ــداد  ــرف تع ــه ط ــوال ب ــترش معم ــتم گس ــن سیس  در ای
ــذا  ــرد و ل ــر صــورت می گی ــا بزرگت ــر ام ــای کمت کمپانی ه
ــیار  ــا بس ــرل بیماریه ــازار کنت ــم ب ــتم تنظی ــن سیس در ای
ــر  ــا در ه ــوال کمپانی ه ــه معم ــن اینک ــت. ضم ــق اس موف
ایالتــی تمامــی موسســات از الیــن گرفتــه تــا اجــداد، مــادر، 
جوجــه کشــی و ... را ایجــاد مــی کننــد تــا ضمــن کاهــش 
ــا و  ــرل بیماریه ــه کنت ــادر ب ــل ق ــل و نق ــای حم هزینه ه

ــند. ــه باش ایجــاد قرنطین
بــدون  و  پراکنــده  کامــال  پرورش هــا  مــا  کشــور  در 
ــا  ــتم ه ــا سیس ــرد و نه تنه ــورت می گی ــد ص ــی واح متول
درهــم ادغــام    نشــده اند بلکــه در برخــی مناطــق حتــی 

ــدارد. ــود ن ــجم وج ــال و منس ــی فع ــای صنف اتحادیه ه
ــا یکپارچگــی  ــد ی ــای تولی ــی، قرداده ــای بازاریاب قرارداده

عمــودی ؟

ــازار گوشــت خــوک،  ــالت ب ــای معام در حالیکــه ویژگی ه
ــالت  ــوط معام ــای مرب ــه ه ــان و هزین ــرغ و ماکی تخم م
حاکــی از ناکارآمــد بــودن بازاریابــی هســتند اهمیــت 
صنایــع  در  جایگزیــن  عمــودی  همــکاری  تمهیــدات 
ــردازش و  ــاوت اســت. یکپارچگــی عمــودی مراحــل پ متف
ــر اســت  ــرغ متداول ت ــون و تخم م ــع بوقلم ــد در صنای تولی
در حالیکــه قراردادهــای بازاریابــی در صنعــت گوشــت 
خــوک متداول تــر هســتند.  علــل ایــن تفاوت هــا در 

ــوند ــرح داده می ش ــل ش ــش ذی بخ
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ــای رقابتــی امــروز کشــورهای رقیــب و صاحــب  چــون در دنی
صنعــت ســعی می کننــد تــا حریفانشــان از پیشــرفت ها و 
ــی  ــان آگاه ــف و مشکالتش ــا ضع ــان و ی ــب بازارهایش تصاح
ــان  ــا و بازارهایش ــهام آنه ــت س ــا قیم ــند ت ــته باش ــی داش کم
از دستشــان خــارج نگــردد در نتیجــه ارگانهــای مســئول ایــن 
کشــورها در ارائــه چنیــن اطالعاتــی در کشورهایشــان بــا 
ــام و  ــه ارق ــد از ارائ ــد و ســعی می کنن ــاط برخــورد می کنن احتی
اعــداد دقیــق بخصــوص در ســالهای اخیــر شــانه خالــی کننــد 
ــان و کارشناســان  ــار اقتصــاد دان ــن اطالعــات را در اختی ــا ای ی
ــرده و  ــه ک ــور مراجع ــاری آن کش ــز آم ــه مراک ــه ب ــازاری ک ب

ــد. ــرار می دهن ــات ق ــه اطالع ــوز ارائ ــن مج ــس از گرفت پ
ــال 1968  ــون در س ــی تایس ــرکت غذای ــا ش ــره ب ــاز زنجی آغ
شــرکت  بزرگتریــن  عنــوان  بــه  اکنــون  و  شــد  شــروع 
ــی  ــد ول ــان می باش ــی در جه ــوالت پروتئین ــده محص تولید کنن
در صنعــت مرغــداری آمریــکا رتبــه دوم را دارد و اولیــن رتبــه 
در زنجیــره صنعــت مرغــداری آمریــکا از آن شــرکت پیلگریــم 
ــره ای شــدن  ــه زنجی مــی باشــد کــه در ســال 1984 شــروع ب

کــرد.   
هــدف در زنجیــره ای شــدن بــرای ایــن اســت کــه بــا زنجیــره 
ــرل  ــی را کنت ــازار داخل ــد در ب ــوان قیمــت و تولی ــی ت ــد م تولی
کــرد و همچنیــن مــی تــوان تولیداتمــان را بــه ســایر کشــورها 

صــادر کنیــم.
هــر کــدام از ایــن دو هــدف بــرای تولیــد زنجیــره ای راهکارهــا 
ــه از نظــر  ــه خــود را می خواهــد ک و برنامه هــای مخصــوص ب

هزینــه و زمــان نیــز متفــاوت می باشــد. مثــال بــرای صــادرات 
ــی  ــل بین الملل ــل و نق ــتم حم ــردخانه، سیس ــار س ــتی انب بایس
داشــته باشــیم کــه هزینــه ای کالن دارد و بحــث صنعت هــای 
پیــش  مرغــداری  تولیــد صنعــت  زنجیــره  در  را  دیگــری 

می کشــد.
شــرکت های زنجیــره ای تشــکیل شــده اســت از چندیــن 
رشــته مختلــف کــه بــا هــم در ایجــاد یــک زنجیــره تولیــد بــا 
کمتریــن دخالــت واســطه و در نتیجــه قیمــت مطلــوب و البتــه 

ــده اند. ــاد ش ــر ایج ــرل بهت کنت

تغییرات ســاختاری در پــرورش دام و طیور :

ــرارداد در طــول  ــاد ق ــر ســریعی را در انعق ــان تغیی بخــش ماکی
دهــه 1950 داشــت و از 5 درصــد در ســال1950 تــا 90 درصــد 
در ســال 1995 افزایــش یافــت. ایــن تغییــر همزمــان بــا تغییــر 
حاصــل از تولیــد مــزارع کوچــک بــود کــه در آن بیشــتر مــزارع، 

ــد. ــرورش می دادن ــه پ جوج

پــری و دیگــران در دهــه 1940 بــا انجــام پژوهــش کشــاورزی 
تکنولوژی هــای جدیــدی را وارد صنعــت ماکیــان کردنــد. 
ــان  ــر ماکی ــت بهت ــا، مدیری ــرل بیماری ه ــر، کنت ــه بهت تغذی
ــال  ــه دنب ــی را ب ــزش صحیح ــه آمی ــی ک ــوس فرآیندهای محب
ــت از  ــرای حمای ــای انجــام شــده ب ــه فعالیت ه ــتند از جمل داش

ــود. ــته ب ــط بس ــان در محی ــد ماکی ــرارداد و تولی ــل ق تکام

ــده  ــت ش ــر فهرس ــک از عناص ــر ی ــه ه ــت ک ــن اس ــه ای نکت
ــته  ــای بس ــت فض ــاری، مدیری ــرل بیم ــه، کنت ــک، تغذی ژنتی
ــاختار  ــر در س ــت. تغیی ــان اس ــد ماکی ــل تولی ــانه تکام و... نش
ســازمانی نمی توانــد بــدون آنهــا صــورت گیــرد. تــالش 
ــعه  ــا وتوس ــی جوجه ه ــای ژنتیک ــر ویژگی ه ــرای تغیی ــا ب ه
ــه  ــر پای ــد ب ــتم تولی ــر سیس ــرای تغیی ــر ب ــی بهت ــب غذای ترکی

فضــای بســته انجــام شــده اند.
ــادی  ــه اقتص ــت در صحن ــال رقاب ــه ای در ح ــات مزرع حیوان
ــی  ــور اصل ــا از مح ــرکت ه ــدادی از ش ــتند. تع ــان هس در جه
ــه ســمت  ــا بیشــتر و بیشــتر ب ــدرت آنه ــازار ق دور شــده اند و ب
زنجیــره ای شــدن پیــش مــی رود. در یــک بــازار رقابتــی 
ــد و  ــی خری ــدار و هــم فروشــنده دارای توانای ــل هــم خری کام
ــندگان  ــداران و فروش ــادی از خری ــداد زی ــتند و تع ــروش هس ف
بــا ضمانــت بــازار را بــه طــور یکنواخــت توزیــع کرده انــد. امــا 
اکنــون ســاختار بــازار کشــاورزی تغییــر کــرده اســت. تعــدادی 
ــالب در  ــن انق ــاهد ســقوط ای ــا ش ــه م ــد ک ــاد دارن ــراد اعتق اف
ــی  ــی م ــمت یکپارچگ ــه س ــا را ب ــه آنه ــتیم ک ــاورزی هس کش
ــا  ــد ی ــن مــی رون ــه زودی از بی ــرد و شــرکت های مســتقل ب ب

کــم مــی شــوند.
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ــامل)اجداد،  ــره ش ــان زنجی ــت جری ــور، جه ــت طی •  در صنع
مــادر، جوجــه گوشــتی، کشــتارگاه، بســته بنــدی، قطعه بنــدی، 

ــد ــی باش ــدگان ( م مصرف کنن
ــره ای  ــه زنجی ــروع ب ــال 1960 ش ــا در س ــور تقریب ــت طی صنع
ــکاری و  ــر هم ــن ام ــل در ای ــن عام ــرده اســت چندی شــدن ک
شــرکت داشــته انــد. اول اینکــه بــه طــور نســبی چرخــه مولــد 
جوجــه هــا کوتــاه، )5( ماهــه اســت و تغییــرات بیولوژیکــی مثل 
ــن  ــود. ای ــاخته ش ــرعت س ــه س ــد ب ــی می توان ــرات ژنتیک تغیی
امــر بــه مدیــر کمــک می کنــد کــه قیمتهــا را کاهــش دهــد و 
همچنیــن بــه محصــوالت شــخصی و مصرف کننــدگان کمــک 
ــرورش  ــی و پ ــدات طیور)جوجه کش ــه از تولی ــد. دو مرحل می کن
( نســبت بــه دامهــای دیگــر خیلــی کوتاهتــر اســت و ســرمایه 
ــدن  ــه متخصص ش ــل ب ــور می ــت طی ــر روی صنع ــذاری ب گ

کــرده اســت.
ــترش  ــی را در گس ــور موفقیت های ــرکت های طی ــدادی از ش تع
کاالهایشــان بــرای مصرف کننــدگان بــه دســت آورده انــد. 
ــط  ــدات خ ــورد تولی ــد در م ــی جدی ــن اصالحات ــا همچنی آنه
ــی مشــتاقانه مــورد  ــدات جوجــه خیل ــد. تولی ــه دســت آورده ان ب
رضایــت مصرف کننــدگان بــوده اســت چــه در زنجیــره غذایــی 
ــه  ــت هم ــورد رضای ــی ها م ــار فروش ــه در خوارو ب ــریع و چ س

ــه اســت. ــرار گرفت ــراد ق اف
بــا ســازماندهی بخش هــای طیــور احتیاجــات بیــن فــرد ادغــام 
ــد.  ــد می کن ــه تولی ــن ب ــده را تضمی ــرد پرورش دهن ــده و ف کنن
پرورش دهنــده زمیــن، ســاختمانها، تاسیســات و تجهیــزات 
ــده  ــذا و پرن ــم غ ــده ه ــام کنن ــرد ادغ ــد و ف ــم می کن را فراه
و خیلــی چیزهــای دیگــر را فراهــم می کنــد. ایــن ابتــکار 
ــا روی  ــد. ام ــم می کن ــده فراه ــرای پرورش دهن ــی را ب خطرات
ــد  ــد می کن ــده را تهدی ــه پرورش دهن ــری ک ــه خط ــم رفت ه
ــه  ــبت ب ــا نس ــود ت ــوط می ش ــر مرب ــیل های بزرگت ــه پتانس ب

ــال. ســود نرم
ــاید و  ــران SCM می گش ــوی مدی ــه س ــازه  ای را ب ــای ت دره
رســیدن بــه ماموریتهــای قدیمــی را از مســیرهای جدیــد میســر 
مــی ســازد. SCM در مجمــوع موجــب توســعه نقــش بســیاری 

ــود. ــازمان ها می ش ــراد و س از اف
ــا  ــن پوی ــره تامی ــه زنجی ــرش ب ــن نگ ــره تامی ــت زنجی مدیری
بــوده کــه ایــن نگــرش بــا افزایــش فشــارهای رقابتــی و گــذر 

ــد. ــر مــی کن زمــان تغیی

ناپایداری و دستاوردهای عمودی :
ــطوح  ــش س ــرمایه افزای ــم س ــی مه ــا ویژگ ــی ب در بازارهای
ــه  ــوند ک ــی می ش ــیوه های هماهنگ ــه ش ــر ب ــداری منج نا پای
کنتــرل بیشــتری را بــر کاربردهــای فــرد یکپارچه دهنــده 
ــترده در  ــرات گس ــای تغیی ــول دوره ه ــداری در ط ــد. ناپای دارن
ســاختار و هماهنگــی عمــودی در ماکیــان و صنایــع تخم مــرغ 

از منابــع مختلــف نشــئت مــی گیرنــد. میزان هــای زیــاد 
یافــت شــدند.  پرنــدگان  میــان  در  و مرگ ومیــر  بیمــاری 
زمانــی  کوتــاه  دوره  در  تکنولوژیکــی  زیــاد  پیشــرفت های 
ــدگان  ــن تولید کنن ــروش بی ــی کم ف ــد. هماهنگ ــورت گرفتن ص
ــد.  ــازار ش ــترده ب ــت گس ــر جه ــه تغیی ــر ب ــداران منج و خری
زیان هــای زیــاد صنعــت در ســال 1959 و 1961 شــامل 
تولیــد بیــش از حــد و کاهــش قیمــت پرنــده زنــده منجــر بــه 
ــده  ــدگان تخم پرن ــی و تولید کنن ــواد غذای ــرکت هایم ــروج ش خ
از صنایــع جوجــه گوشــتی و شــتر مرغ شــد. تغییــرات گســترده 
در شــرایط رقابت پذیــری و دســتاوردها در همــه مراحــل تولیــد 
ــه  ــک در ده ــط اپ ــده توس ــاد ش ــورم ایج ــه 1960 و ت در ده

19۷0 ناپایداری هــای بیشــتری را ایجــاد کردنــد.
در اواخــر دوره 1950 و اوایــل دهــه 1960 ناپایــداری در صنعت 
ــی در  ــز مدیریت ــدن مراک ــهیم ش ــه س ــر ب ــتی منج جوجه گوش
مراحــل زنجیــره عمــودی شــد. در ایــن زمــان افزایــش فــروش 
ــرد.  ــده ک ــودی را پیچی ــل عم ــی مراح ــتی هماهنگ جوجه گوش
ــد  ــه تولی ــه مراحــل منجــر ب ــوژی در هم پیشــرفت ها در تکنول
ــرای پژوهــش و  ــاز بیشــتر ب بیشــتر و کاهــش قیمــت شــد. نی
ــا دوره هــای  ــرای ســرمایه را ب توســعه محصــول جدیــد نیــاز ب

نوســان قیمــت افزایــش داد.
ــر  ــد ب ــداران جوجه هــای گوشــتی و تاکی ــا خری عــدم گفتگــو ب
ذخیره ســازی و نگهــداری جوجه گوشــتی منجــر بــه افــت 
بازارهــا شــد. شــرکت های مــواد غذایــی شــروع بــه گفتگــو بــا 
عمده فروشــان و خرده فروشــان و خریــد تجهیــزات کردنــد. 
ــر  ــش برت ــا دان ــد ب ــه تولی ــوط ب ــری مرب ــه تصمیم گی در نتیج
ــد و ترجیحــات مشــتری  ــادات خری ــه ع خرده فروشــان در زمین

افزایــش یافــت.

ــررات  ــامل مق ــداری ش ــع ناپای ــت گوشــت خــوک مناب در صنع
ــر  ــال های اخی ــود دارد. در س ــی وج ــررات محیط ــت و مق دول
ــر تغییــرات تولیــد خــوک پــرواری  قیمت هــای خوک پــرواری ب
ــاف  ــرواری انعط ــت خوک پ ــه گوش ــاز ب ــدند. نی ــاس تر ش حس
نا پذیرتــر شــده اســت و قیمت هــا را متغییــر کــرده اســت. 
انعطــاف پذیــری نیــاز بــه عوامــل تولیــد ارزش مطلــق کمتــری 
خواهــد داشــت زمانــی کــه ســهم هزینــه تولیــد آن کمتــر مــی 
ــه  ــه ب ــت خوکی ک ــبت گوش ــش در نس ــه افزای ــود. در نتیج ش
ــری  ــه انعطاف پذی ــر ب ــود منج ــی ش ــرف م ــه مص ــکل پخت ش
ــا  ــوک ب ــت خ ــه گوش ــی ک ــود. زمان ــر می ش ــت کمت ــاز قیم نی
ســایر خدمــات و کاالهــا بســته بندی مــی شــود درصــد قیمــت 
گوشــت خــوک بیــن ســال هــای 1990 و 2000 از 55 تــا 69 

درصــد افزایــش یافــت.

ــط  ــوک محی ــت خ ــت گوش ــداری در صنع ــر ناپای ــع دیگ منب
فعالیــت   آن  در  شــرکت ها  کــه  اســت  ناپذیــری  رقابــت 
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ــه  ــد ک ــت می کنن ــی رقاب ــا در محیط ــد. پردازش گره می کنن
ــه  ــد نتیج ــرکت می توان ــک ش ــط ی ــذاری توس در آن قیمت گ
ــد و نتایجــی  ــرار ده ــر ق ــر را تحــت تاثی ــت شــرکت دیگ رقاب
بــرای تامین کننــدگان آن شــرکت دارد. دســتاوردهای عمــودی 
ــد  ــای تولی ــق قرارداده ــردازش از طری ــد و پ ــی تولی و هماهنگ
ــمیت  ــت. اس ــده اس ــر ش ــوک متداول ت ــت خ ــت گوش درصنع
ــرواری در  ــت خوک پ ــش در قیم ــال کاه ــس از 50 س ــد پ فیل
ــا  پاییــز ســال 1998 دو تولیــد کننــده مهــم خوک پــرواری را ب
قراردادهــای بازاریابــی خریــداری کــرد. در ســال 2000 شــرکت 
ــیزدهمین  ــرواری و س ــده خوک پ ــن تولید کنن ــتاندارد دومی اس

ــرد. ــب ک ــرواری را کس ــتارگاه خوک پ ــرکت کش ش
ــول و  ــر روی محص ــت ب ــای رقاب ــه ج ــازندگان ب ــروزه، س ام
کیفیــت آن، بیشــتر بــر روی گــردش موجــودی و ســرعت ورود 
ــازار بــه رقابــت می پردازنــد. مدیریــت زنجیــره  محصــول بــه ب
تامیــن بــه عنــوان یــک عامــل تعیین کننــده توانایــی در 

ــود. ــی ش ــرح م ــت مط رقاب
زنجیــره تامیــن بــه فرایندهــای چرخــه حیــات شــامل جریــان 
ــش می باشــد کــه هدفشــان  ــی و دان ــی، مال فیزیکــی، اطالعات
ــوالت و  ــیله محص ــه وس ــی ب ــر نهای ــات کارب ــای احتیاج ارض
خدماتــی اســت کــه از طریــق تامین کننــدگان متصــل بــه هــم 

ارائــه مــی گردنــد.
زنجیره تامیــن از فرایندهایــی تشــکیل شــده اســت کــه شــامل 
ــروش محصــوالت  ــل و ف ــل ونق ــع، ســاخت، حم ــن صنای تامی
فیزیکــی مــی باشــد. چرخــه حیــات بــه هــر دو چرخــه حیــات 

ــردازد. ــات مصــرف می پ ــه حی ــازار و چرخ ب

نیازمندی هــای مشــتری  ارضــای  تامیــن  زنجیــره  هــدف 
ــره  ــه زنجی ــی ب ــتری نهای ــد مش ــر از دی ــد .اگ ــی می باش نهای
آن  در  کــه  می آیــد  وجــود  بــه  زنجیره تامینــی  بنگریــم، 
ــه هــم درجائیکــه مشــتری  ــزرگ متصــل ب ــن شــرکت ب چندی

ــد. ــد، قراردارن ــی ده ــام م ــود را انج ــد خ خری
و  یکطرفــه  جریان هــای  شــامل  تنهــا  تامیــن  زنجیــره 
روبــه جلــو نیســت. اکثــراً جهــت جریــان زنجیره هــا را از 
ــد.  ــر می گیرن ــی در نظ ــده نهای ــه مصرف کنن ــدگان ب تامین کنن
در صنعــت طیــور، جهــت جریــان زنجیــره شــامل)اجداد، مــادر، 
قطعه بنــدی،  بنــدی،  بســته  کشــتارگاه،  گوشــتی،  جوجــه 

مصرف کننــدگان ( مــی باشــد.
طراحــی،   SCM تامیــن:  زنجیــره  مدیریــت  تعریــف  یــا 
ــور  ــه منظ ــن ب ــره تامی ــای زنجی ــرای فرآینده ــداری و اج نگه

اســت. نهایــی  مصرف کننــده  احتیاجــات  ارضــای 
طرحــی  عنــوان  بــه     )SCM(تامیــن زنجیــره  مدیریــت 
ــرح  ــی مط ــازار رقابت ــت در ب ــاد موفقی ــرای ایج ــتراتژیک ب اس
ــی  ــازماندهی طراح ــرای س ــی ب ــوان روش ــه عن ــویی ب و از س

می گــردد. معرفــی  عملیاتــی 

دیدگاههــای مهم به زنجیــره تامین
1- بخشی:

در اکثــر شــرکت ها چنیــن دیدگاهــی وجــود دارد. وجــود ســاختار 
ــت.  ــن الزم اس ــره تامی ــرش زنجی ــعه نگ ــرای توس ــی ب بخش
ــردی،  ــوزه هایکارک ــدی ح ــه تولی ــال، در کارخان ــوان مث به عن
ــایی اســت.  ــل شناس ــع قاب ــات، مهندســی و توزی ــن، عملی تامی
در چنیــن ســازمانهایی هــر واحــد خودمختــاری زیــادی داشــته 
ــل  ــد. و تداخ ــم می باش ــف ک ــای مختل ــن بخش ه ــاط بی و ارتب

ــد. ــل می رس ــه حداق ــا ب ــن بخش ه کاری بی

2- تدارکات:
ــه  ــواد اولی ــی، م ــدی و خدمات ــرکت های تولی ــیاری از ش در بس
جــزء اصلــی هزینــه ای محســوب مــی شــوند. یــک تفکــر بــه 
منظــور بهبــود ایــن فراینــد ایــن اســت کــه بــر قســمتی تمرکــز 

ــد. ــاد می کن ــتری را ایج ــه بیش ــه هزین ــم ک کنی
هزینه هــای ســنگین تامیــن مــواد و خدمــات از خــارج شــرکت، 
ــا  ــش هزینه ه ــت کاه ــب جه ــی مناس ــه هدف ــوزه را ب ــن ح ای

تبدیــل کــرده اســت.
ــدگان  ــا تامین کنن ــتر ب ــی بیش ــب یکپارچگ ــرش موج ــن نگ ای
می گــردد. و در روابــط بیــن خریــدار و فروشــنده بــه کارگیــری 
ــود از  ــود و س ــت می ش ــش قیم ــه کاه ــر ب ــدگاه منج ــن دی ای
ــه  ــدون اینک ــد ب ــال می یاب ــر انتق ــه طــرف دیگ ــک طــرف ب ی

ــره بگــذارد. ــات کل زنجی ــود عملی ــری در بهب تاثی

3- لجستیک:
ــا  ایــده اصلــی در ایــن دیــدگاه، ارتبــاط شــبکه ای شــرکت ها ب
ــل  ــل ونق ــم حم ــت مه ــر می باشــد. لجســتیک دو فعالی یکدیگ
ــل  ــواد در مراح ــال فیزیکــی م ــرد. انتق ــر می گی ــار را در ب و انب

مختلــف زنجیــره از نظــر اقتصــادی اهمیــت زیــادی دارد.
لجســتیک بخشــی از فرآینــد زنجیره تامیــن اســت کــه کارایــی 
و اثربخشــی جریــان، انبــار مــواد، خدمــات واطالعــات مربوطــه 
ــت،  ــتریان، مدیری ــرف مش ــه مص ــا نقط ــن ت ــه آغازی را از نقط
ــتریان  ــاز مش ــه نی ــوی ک ــه نح ــد ب ــی کن ــرل م ــرا و کنت اج
ــی  ــدارکات م ــالف ت ــتیک برخ ــدگاه لجس ــردد.  دی ــن گ تامی
خواهــد کارکردهایــی مثــل انبارهــای اتوماتیــک، مراکــز توزیــع 
ــا  ــش هزینه ه ــدف کاه ــا ه ــل ب ــل ونق ــای حم ــبکه ه و ش

ــود. ــف ش تعری

4- اطاعات:
ارتباطــات داخــل شــرکت و همچنیــن ارتباطــات زنجیــره 
بــا اســتفاده از تیم هــای اطالعاتــی و کامپیوتــری بهبــود 
قابــل  بهبودهــای  اطالعــات،  از  بهره گیــری  بــا  می یابــد. 
مالحظــه ای در عملکــرد زنجیــره تامیــن ایجــاد می گــردد . 
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یکــی از نگرش هــای مهــم در ایــن خصــوص، منعکــس 
ــد.  ــی باش ــره م ــل از زنجی ــل قب ــه مراح ــات ب ــردن اطالع ک
گرچــه ایــن روش نیازهــای پیــش بینــی را در زنجیــره کاهــش 
مــی دهــد ولــی فقــدان و یــا کمبــود «هوشــیاری فرآینــدی» از 

ــت.  ــدگاه اس ــن دی ــف ای ــاط ضع نق

5- استراتژی:
یکــی از دیدگاههــای مهــم در طراحــی زنجیــره تامیــن اســت 
ــتر  ــه بیش ــای آنک ــه ج ــت ب ــارت، رقاب ــی تج ــای رقابت .در دنی
ــا و ویژگیهــای  ــرروی عملکرده ــر روی محصــوالت باشــد، ب ب
وابســته بــه آن اســت. در دیــدگاه اســتراتژیک، مقــام تغییــرات 
ــازمان  ــری س ــدرت رقابت پذی ــش ق ــدف افزای ــا ه ــره ب زنجی

ــرد. ــام می گی انج
در فضــای رقابتــی، رضایــت مشــتری فاکتــور کلیــدی اســت. بــا 
ــت  ــه منظــور برآورده ســازی رضای ــی ب ــن اســتراتژی رقابت تبیی

مشــتریان، دیدگاههــای دیگــر نیــز جهــت دهــی می شــوند.

ــه  ــن ) SCM ( ب ــره تامی ــت زنجی مدیری
عنــوان یــک اســلحه تهاجمــی و تدافعی

 
ــه آنهــا  ــی اســت کــه SCM عــدم توجــه ب دارای قواعــد و اصول
عواقــب ناگــواری را در پــی خواهــد داشــت. مهمتریــن خطــری 
کــه زنجیــره هــا بــا آن مواجهنــد از دســت دادن مشتریانشــان 
مــی باشــد. مشــتریان یکســان نیســتند و می تــوان آنهــا را بــر 
ــه بخــش  ــاز ب ــورد نی اســاس نیازمندی هایشــان و محصــول م
ــایی  ــران از شناس ــی مدی ــرد. گاه ــیم ک ــف تقس ــای مختل ه
نیازمنــدی هــای واقعــی مشتریشــان غافــل مــی شــوند و چــون 
نمــی خواهنــد خــود را در گیــر طراحــی مجــدد زنجیــره کننــد، 
ــب  ــه مناس ــرای هم ــت ب ــا خدم ــول ی ــن محص ــد: ای می گوین
اســت وبــه ایــن ترتیــب نیازهــای تمــام بخش هــای مشــتریان 

بــرآورده نخواهــد شــد.

ــاز مشــتریان شــکل  ــدف ارضــای نی ــا ه ــره ب ــر زنجی ــس ه پ
گرفتــه اســت. وقتــی کــه یــک زنجیــره نتوانــد نیازهــای آنهــا 
ــی را  ــان فرصت های ــر، رقیب ــوی دیگ ــازد و از س ــرآورده س را ب
ــای  ــتریان و ارض ــب مش ــرای جل ــد و ب ــدا می کنن ــازار پی در ب
ــش  ــن بخ ــب ای ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــز می یابن ــا تمرک ــاز آنه نی
ــت  ــد،  از دس ــش می باش ــودآورترین بخ ــًا س ــه غالب ــازار ک ب
ــه  ــای توج ــه ج ــان ب ــه رقیب ــت اینک ــه عل ــت. ب ــد رف خواه
صــرف بــه محصــول فیزیکــی، بــه محصــول توســعه یافتــه و 
نیازمندی هــای مشــتریان توجــه داشــته کــه باعــث جلــب نظــر 
ــدت  ــی م ــم در طوالن ــر مه ــن ام ــه ای ــده اند. ک ــتریان ش مش

ــردد. ــازار می گ ــهم ب ــش س ــب کاه موج

ــد  ــد می توان ــان ش ــاال بی ــه ب ــدی ک ــر، تهدی ــوی دیگ از س
ــا بتوانــد بــر رقبــا  بــرای شــرکت بــه عنــوان فرصتــی باشــد ت
چیــره شــود و ســهم بــازار آنــان را تصاحــب کنــد. از مدیریــت 
ــی  ــی تدافع ــلحه تهاجم ــک اس ــوان ی ــه عن ــن ب ــره تامی زنجی
تعبیــر   می شــود. مثــل سیاســتی کــه شــرکت ســدیای برزیــل 

ــران دارد. ــرغ کشــور ای ــن م در تامی

ــل  ــر عوام ــت تاثی ــه تح ــا ک ــرات فعالیت ه تغیی
داخلــی و یــا خارجــی می باشــد

     نواقــص در طراحی محصول
     اطالعات نادرســت در تصمیم گیری

     ارتباطات ضعیف میان شــرکاء زنجیره تامین 
     شــرایط ناخواســته در اثر ذهنیت سنتی.

     مراحــل تحلیــل پروژه برای ایجاد زنجیره تامین
     تشــریح وضعیت موجود

     ارزشــیابی نقاط قوت و ضعف
     توســعه چشم انداز سبز 

     توســعه فرآیندهای مطلوب
     تهیــه طــرح مفهومی برای برنامه های اجرایی و عملیاتی.

•  بایــد اقــرار کنیــم کمــاکان بحــث قیمــت مناســب در 
ــازار  ــب در ب ــتیبانی مناس ــی و پش ــات ده ــت و خدم کنارکیفی

ــد. ــی زن ــتری م ــذب مش ــرف اول را در ج ــی ح رقابت

فعالیت 1: تشریح وضعیت موجود

در ایــن مرحلــه، گــروه راهبــران پــروژه بــه همــراه تیــم 
طراحــان زنجیــره تامیــن  مباحــث  و  مرزهــای پــروژه را 
تعریــف می کننــد جهــت اســتراتژیک از دیگــر نــکات مطروحــه 
در ایــن فــاز اســت کــه مــرز حــدود پــروژه را تعریــف می کنــد 
کــه عبــارت اســت از مجموعــه ای از فرآیندهایــی کــه در 
ــند و  ــل می باش ــن دخی ــره تامی ــود زنجی ــر و بهب ــروژه تغیی پ
ــد  ــا باش ــه ای از فعالیت ه ــا مجموع ــت وی ــک فعالی ــد ی می توان
.مباحــث بــه مجموعــه نکاتــی گفتــه می شــود کــه در راســتای 
راهنمایــی و جهــت بخشــی بــه پــروژه هــا بایــد شفاف ســازی 
گــردد. بدیــن منظــور گــروه راهبــران جهــت تشــریح پــروژه بــه 
ســئواالتی کلیــدی پاســخ مــی گوینــد. بــه عنــوان مثــال: چــه 
ــت چیســت؟  ــی شــوند؟ ســطح کیفی ــر م ــث تاخی ــی باع عوامل

ــم؟ ــه کنی ــا مقایس ــا رقب ــا ی ــا بهترین ه ــود را ب ــه خ چگون

ــن  ــا را معی ــال رقب ــره در قب ــر زنجی ــتراتژیک، تدابی ــت اس جه
ــه  ــود چ ــع موج ــا و موان ــی آن، محدودیت ه ــازد و در پ می س
ــد.  ــرح می گردن ــش مط ــاظ دان ــه از لح ــرمایه و چ ــاظ س از لح
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در واقــع ایــن فــاز در حکــم جمــع آوری داده هــای مــورد نیــاز 
ــی  ــد م ــازی فرآین ــد. مستند س ــی باش ــدی م ــه بع ــرای مرحل ب

ــر باشــد: ــد شــامل مــوارد زی توان

فهرســت فعالیت هــا و قدم هــا در فرآینــد، تصمیمــات مــورد نیــاز،     
مراحــل، مهارتهــا و اشــخاصی کــه بایــد آن را انجــام دهنــد.

تعریــف معیارهایــی بــرای ویژگی هــای فرآینــد کــه شــامل 
ــا  ــای کاری و هزینه ه ــاز، زمان ه ــورد نی ــای م ــا، زمان ه حجم ه

می شــود.
براســاس  مشــتریان،  بخش بنــدی  فرآیندهــا.  کاربــران 
نیازمندی هــای هرکدام)چــه کاربــران داخــل و چــه خــارج از 

زنجیــره(  انجــام مــی شــود.
جمــع آوری داده هــا. کــه شــامل الگوگیــری از فرآیندهــای رقبــا، 

مصاحبــه و غیــره مــی باشــد.

فعالیت 2: ارزشیابی نقاط قوت و ضعف وضعیت موجود

قبــل  مرحلــه  داده هــای  ارزیابــی  بــه  مرحلــه  ایــن  در 
می پردازیــم. در ایــن راســتا می توانیــم از ابزارهــای زیــر 

بهــره گیریــم:

توســعه معیارهــای کیفــی، الگو گیــری از دیگــر فعالیت هــا 
ــن  ــا بهتری ــز ب ــی ونی ــول طراح ــا اص ــه ب ــات، مقایس و عملی

ــتریان. ــرای مش ــه ب ــزوده حاصل ــها، ارزش اف روش
ــه طراحــان، ویژگیهایــی را تعییــن می کننــد کــه  در ایــن مرحل
ــن  ــازد. ای ــون می س ــتراتژیک رهنم ــت اس ــه مزی ــروژه را ب پ
ــای  ــردن رویه ه ــر ک ــردن و کارات ــروز ک ــامل ب ــا ش ویژگی ه

ــد. ــز می باش ــته نی گذش

فعالیت 3: توسعه یک چشم انداز سبز

در بســیاری از مواقــع طراحــان تنهــا ذهــن خــود را بــه مســائل 
امکانپذیــر و در دســترس محــدود مــی کننــد. امــا بایــد بدانیــم 
ــوان  ــکارات می ت ــات و ابت ــتفاده از ابداع ــا اس ــواره ب ــه هم ک
ــره ایجــاد  ــک زنجی ــاد ی ــه ابع ــدی را در هم ــای جدی ــه ه روی
کــرد. تجربــه و دانشــی کــه در طــول زمــان بدســت مــی آیــد 

ــازد. ــکار می س ــا را آش ــیاری از ظرفیت ه بس

ــران  ــط اصالح گ ــبز توس ــتراتژی س ــک اس ــعه ی ــن توس بنابرای
و گــروه طراحــان اکیــداً توصیــه می گــردد گرچــه موانــع 
ــره  ــان زنجی ــم طراح ــط تی ــم انداز توس ــن چش ــه ای ــیدن ب رس
ــد  ــن می گردن ــدم FLT( و DT.(تعیی ــط مق ــم خ ــن و تی تامی
ــن  ــورد ای ــی در م ــا را از آزاد اندیش ــد م ــع نبای ــن موان ــا ای ام

ــاز دارد. ــبز ب ــدف س ــتراتژی ه اس

فعالیت 4: توسعه فرآیندهای مطلوب

گروههــای درگیــر در پــروژه پــس از برگــزاری جلســات و 
ــداز ســبز و داده هــای فعالیت هــای  گفتگــو در مــورد  چشــم ان
قبــل فرآینــد مطلــوب را تعییــن مــی کننــد. فرآیندهــای 
مطلــوب بــا مقایســه گزینــه هــای مختلــف شــکل مــی گیرنــد. 
ــب  ــه معای ــبت ب ــتری نس ــای بیش ــه دارای مزای ــری ک هرتغیی
ــد  ــران بای ــروه راهب ــردد. ســپس گ ــی گ ــد، انتخــاب م آن باش
ــن  ــت ممک ــن حال ــد. در ای ــد کن ــوب را تایی ــای مطل فرآینده
ــه  ــد. ک ــک باش ــبز نزدی ــداز س ــم ان ــه چش ــرات ب ــت تغیی اس
ایــن امــر بیانگــر حرکــت تدریجــی بــه ســوی آن اســت .حــال 
ســوال اینجاســت کــه اگــر زمانــی فرآیندهــای مطلــوب تعییــن 
گردیــد، آیــا چشــم انــداز ســبز غیرقابــل اســتفاده خواهــد شــد؟ 
عقیــده مــا برایــن اســت کــه وجــود چشــم انــداز ســبز در کل 
فرآینــد ضــروری اســت. وجــود چشــمانداز ســبز همچــون یــک 
ــن،  ــره تامی ــود زنجی ــروژه هــای بهب ــام پ ــی در تم ســتاره قطب

ــد. ــی کن ــرات را جهــت دهــی م تغیی

فعالیــت 5: تهیه طرح مفهومی و برنامه های اجرایی 
و عملیاتی

پــس از دریافــت تاییــد تیــم راهبــران پــروژه، تیمهــای اجرایــی 
بــرای حرکــت بــه فــاز 2 آمــاده مــی شــوند. ایــن آماده ســازی 
سیاســت های  و  آن  ریســک  پــروژه،  انــدازه  بــه  بســتگی 

ــرکت دارد. ش

بــرای وارد شــدن کشــور بــه زنجیــره ارزش بایــد اقدامــات زیــر 
انجــام شــود:

1- تدوین برنامه جامع و بلند مدت صنعت 
مرغداری کشور

2- تعیین زنجیره ارزش و ریز کردن نیازها

3- تطبیق توانایی های داخلی با زنجیره ارزش و 
نیازهای صنعت مرغداری

4- رفع تبعیض ها میان عرضه کنندگان داخلی و 
خارجی خدمات و تجهیزات

5- صدور کاال و خدمات در بخش مرغداری

6- ثبات و تداوم در سیاستها
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ــی   ــش یکپارچگ ــران در عط ــداری ای ــت مرغ صنع

اگــر بگوییــم در جهــان رقابتــی کــه در آن قــرار داریــم تمامــی 
ــی  ــازار رقابت ــرده اســت و ب ــر ک ــدگان تغیی شــعارهای تولیدکنن
ــا مشــتری نیازســنجی  ــرات بســیاری در برخــورد ب باعــث تغیی
مشــتری بــاال بــردن کمیــت و کیفیــت بطــور همزمــان ایجــاد 
نمــوده اســت بایــد اقــرار کنیــم کمــاکان بحــث قیمــت مناســب 
در کنارکیفیــت و خدمــات دهــی و پشــتیبانی مناســب در بــازار 

رقابتــی حــرف اول را در جــذب مشــتری مــی زنــد.

در کشــور مــا ایــران کــه کمــی از ایــن هیاهوهــا بــه دور مانــده 
ــا همــان  ــازار ســنتی خــودرا ب ــد ب ــی نمای ــاکان ســعی م و کم
ســبک و ســیاق قدیمــی و بــه قــول خودمانــی هــا حجــره  داری 
ــده اند و  ــاد ش ــیاری ایج ــرد بس ــدگان خ ــد تولیدکنن ــظ نمای حف
خواهنــد شــد. دالالن و انحصارگــران و ســودگران اقتصــادی در 
ــه ســود دهی  ایــن اقتصــاد بیمــار جــوالن مــی دهنــد و هرگون
ــل  ــر مــی شــمارند غاف ــال خــود ب ــی مث را نشــانی از لیاقــت ب
ازاینکــه ایــن برتــری و قــدرت کاذب دوامــی نخواهــد داشــت 
چــرا کــه صنعــت مرغــداری جهــان در تئوریهــای جدیــد خــود 
ــد آن را  ــت و نوی ــیده اس ــدی رس ــادی جدی ــج اقتص ــه نتای ب
میدهــد کــه هیوالهــای صنعــت مرغــداری جهــان در راه 
ــد و  ــران ارش ــیدن مدی ــی نیاندیش ــورت جهان ــتند و در ص هس
ــعارهای  ــی ش ــدگان داخل ــردن تولیدکنن ــت نک ــی مدیری جهان
ــد تســخیر بازارهــای  ــت تولی ــردن کیفی ــاال ب ــد ب افزایــش تولی
ــت  ــد نف ــده از درآم ــته ش ــادی بر خاس ــت اقتص ــه و تقوی منطق
ــاری مــی شــوند کــه در دور تسلســل خــود در جــا  تنهــا جویب
ــوالت  ــدات محص ــر تولی ــز تبخی ــه ای ج ــد زد و نتیج خواهن
تولیــد کننــدگان و  بــود.  مرغــداری حاصــل آن نخواهــد 
ــنتی در  ــورت س ــه ص ــه ب ــی ک ــده ایران ــدگان عم عرضه کنن
ــدت  ــا در م ــد صرف ــی کنن ــت م ــاری فعالی ــای انحص بازاره
زمانــی کوتــاه جوابگــوی تقاضــای بــازار هســتند و بایــد 
ــر  ــی دیگ ــان رقابت ــاری در جه ــازار انحص ــن ب ــند ای آگاه باش
ــد ورود  ــور قص ــاد کش ــه اقتص ــدارد و آن روزی ک ــی ن جایگاه
بــه بازارهــای جهانــی را داشــته باشــد درب بازارهــای رقابتــی 
بــاز مــی شــوند و آن هیوالهــا وارد کشــور مــی شــوند .کشــوری 
کــه شــاید تولیدکننــدگان در آن زمــان خــود را بــرای مقابلــه بــا 
هیوالهــا و مبــارزه تعییــن اســتراتژی برتــر و شــطرنج فــروش 

ــند. ــرده باش ــاده نک محصــوالت آم

زمانــی کــه در خیــاالت مدیــران شــرکتهای بــزرگ کــه تنهــا 
حجــم و میــزان تولیــدات خــود را عامــل قــدرت و برتــری خــود 
ــگ  ــاده جن ــود را آم ــوان خ ــچ عن ــه هی ــد و ب ــازار میدانن در ب
اقتصــاد ذهنــی بــا رقبــای چهارشــانه خــود نکــرده باشــند و آن 
لحظــه تنهــا لحظــه ای اســت کــه هیبــت و شــکوه آنهــا گــره 

ــتگی  ــاون و همبس ــن تع ــه ای ــره دارد ک ــت مه ــوه حرک در نح
ــد  ــره تولی ــای زنجی ــران Integration ه ــد ای ــره تولی در زنجی
یــا همــان یکپارچگــی در حــال حاضــر بســیار کــم رنــگ و یــا 
ــه در  ــی آن دســته از کســانی ک ــگ اســت و حت ــی رن ــی ب حت
ایــن مســیر قدمهایــی را برداشــته انــد یــا هنــوز تفکــر مدیریــت 
ایــن سیســتم را نداشــته انــد و یــا بــه علــت عــدم حمایــت از 
ــتری در  ــورت خاکس ــه ص ــا ب ــی از آنه ــا نام ــان تنه تفکراتش

ــده اســت. ذهنهــا مان

در کشــور مــا تغییــر در سیســتم مدیریــت آنچــه در بیــن 
ــان  ــن متولی ــا در بی ــی ت ــا خدمات ــد و ی ــن واحــد تولی کوچکتری
آن ســخت بــه نظــر می رســد و اصــرار بــر ادامــه رونــد 
ــی  ــای جهان ــه بازاره ــود دارد. ورود ب ــان وج ــته همچن گذش
ــرد  ــدگان خ ــرای تولیدکنن ــیاری را ب ــات بس ــکالت و اتفاق مش
ــا  ــه تنه ــی ک ــد. آنهای ــی نمای ــاد م ــمار ایج ــت ش و دم غنیم
ــتفاده از آن  ــت اس ــد و جه ــه کرده ان ــود را اندوخت ــرمایه خ س
ــظ  ــرج حف ــا خ ــود را تنه ــرمایه خ ــند و س ــت نمی اندیش درس
لوگــو و یــا برنــد تجــاری خــود می نماینــد و هیــچ ایــده جدیــد 
ــه  ــر آنک ــد مگ ــا آن ندارن ــرای ارتق ــدی ب ــا تولی ــی و ی مدیریت
یــک ســفر خارجــی بــه آنهــا ایــده ای بدهــد کــه تولیــد عیــن 
آن را در کشــور نــوآوری بداننــد و نــه یــک تقلیــد بــا شــهامت و 
مســلما آنچــه مــا را بــا تقلیــد در ایــران برتــر نمایــد نمی توانــد 
ــری مــا باشــد. ــده، نشــانی از برت در همــان کشــور صاحــب ای

ــز  ــداری نی ــت مرغ ــر صنع ــه دامنگی ــا ک یکــی از مشــکالت م
ــدک  ــذف ان ــی و ح ــرد داخل ــدگان خ ــدد تولیدکنن ــت تع هس
ــن  ــد در ای ــا نبای ــد. م ــزرگ می باش ــدگان ب ــدک تولیدکنن ان
اندیشــه باشــیم کــه چــه تعــداد تولیدکننــده داریــم بلکــه بایــد 
ــم. ــد داری ــزان تولی ــه می ــه چ ــیم ک ــئله باش ــن مس در درک ای

ــاز شــدن درهــای  ــه محــض ب ــه همیــن دلیــل اســت کــه ب ب
ــه  ــزرگ ک ــرکت های ب ــدن ش ــا و وارد ش ــادی و مرزه اقتص
از آنهــا در بــاال بــه نــام هیوالهــا یــاد شــد شــرکت ها و 
ــاور  ــرعتی ب ــا س ــداری ب ــت مرغ ــرد صنع ــدگان خ تولیدکنن
نکردنــی از ایــن وادی رخــت بــر می بندنــد و از بیــن می رونــد 
.بالیــی خانمــان ســوز کــه در دوره ای نــه چنــدان دور بــر ســر 
ــان صنعــت  صنعــت نســاجی ایــن کشــور آمــده اســت و متولی
ــه فکــر جلوگیــری از  ــد ب ــا زمــان دارن مرغــداری می بایســت ت

ــه باشــند. ــن حادث ای

آنچــه صنعــت مرغــداری را بــا ایــن مشــکل روبــه رو می ســازد 
ــدی  ــه رون ــی ب ــی کل ــل و نگاه ــا تحلی ــت. ب ــان اس ــذر زم گ
ــرای جلوگیــری از محــو شــدن صنعــت  کــه ســایر کشــورها ب
ــه کار بســته اند بتوانیــم همفکــری و هشــداری  مرغداریشــان ب
ــا  ــر ب ــال دیگ ــن س ــه در چندی ــم ک ــت بدهی ــن صنع ــه ای ب
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خطــر بلعیــده شــدن صنعــت مرغــداری داخــل کشــور توســط 
تولیدکننــدگان و توزیــع کننــدگان بــزرگ جهانــی روبــرو 
ــزام رو بــه جهانــی شــدن کشــور  ــد و ال نشــویم. چــرا کــه رون
ــاء صنعــت مرغــداری و پیشــرفت  ــرای ارتق ــران ب ــان ای عزیزم
علمــی و اقتصــادی مدیــران آن بیــش از ایــن انتظــار نمی کشــد 
ــران  ــاورزی ای ــه کش ــت ک ــر آن اس ــم ب ــی عظی ــد ایمان هرچن
ــید و  ــد کش ــر دوش خواه ــئولیت را ب ــن مس ــنگین ای ــار س ب
ــا تدبیــری کــه عشــق غیــرت تدبیــر تفکــر و ...  امیــد اســت ب
ــه  ــه پیشــرفت آن باشــد. الزم ــد چاشــنی های حرکــت گلول بای
ــه  ــده اســت ک ــده ش ــا دی ــا و باره ــه باره ــی آن اســت ک اصل
ــاوز  ــای متج ــای دولت ه ــم ه ــا تحری ــی و ی ــع بحران در مواق
ــا  ــر از آنه ــا و فرات ــن چاشــنی ه ــدس ای ــاع مق ــان دف و در زم
ــر و  ــر فک ــر از ه ــا فرات ــران م ــد و مدی ــل کرده ان ــی عم عال
حــزب گرایــی دســت در دســت هــم بــر ایــن مشــکالت فائــق 
ــاع  ــه دف ــل از حمل ــار قب ــن ب ــر اســت کــه ای ــا بهت ــد ام آمده ان

ــم. ــا مســتحکم کنی ــاز و ی ــود را آغ ــه خ جانان

یکــی از راههایــی کــه کشــورهای صاحــب صنعــت مرغــداری 
ــد و  ــش رفته ان ــمت آن پی ــه س ــته ب ــال گذش ــا 80 س از ۷0 ت
اکنــون از میــوه آنچــه کاشــته اند بهــره می برنــد بگونــه ای کــه 
ــا  ــود آنه ــه خ ــد بلک ــد نمی کن ــا را تهدی ــا خطــری آنه ــه تنه ن
ــایر  ــداری س ــت مرغ ــرای صنع ــری ب ــان خط و شرکت هایش
ــدگان  ــازی تولیدکنن ــوند یکپارچه س ــوب می ش ــورها محس کش
بــه صــورت ادغــام یــا خریــداری شــدن آنهــا از طــرف 
شــرکت های بزرگتــر می باشــد. کــه در آن ســهم شــرکت 
هــای خــرد حفــظ و یــا حتــی میــزان ســود آنهــا ارتقــا یافتــه 

اســت.
ایــن ادغامهــا شــاید در نخســتین مرحلــه خــود بســیار دشــوار و 
ســخت بــه نظــر برســد امــا بــا اشــاعه فرهنــگ یکپارچه ســازی  
ــداری  ــرد در پای ــرکت های خ ــی ش ــش اساس ــان دادن نق و نش
آنهاســت. حــال اینکــه شــرکت خــرد چــه خصوصیاتــی دارد و 
ــه  ــت ک ــاری اس ــادی و آم ــی اقتص ــه؟ بحث ــرکت کالن چ ش
ــداری  ــت مرغ ــان صنع ــم متولی ــای مه ــئولیت ه ــی از مس یک

ایــران مــی باشــد.

ــزرگ  ــرکت های ب ــاد ش ــه در ایج ــختترین مرحل ــن س همچنی
ــا در  ــازی آنه ــه س ــرد و یکپارچ ــدگان خ ــازی تولیدکنن ادغام س
ــرکت های  ــدن ش ــام ش ــد. ادغ ــرکت می باش ــک ش ــل ی داخ
ایــن  صاحبــان  شــدن  ســهامدار  و  یکدیگــر  در  کوچــک 
ــل  ــه مای ــانی ک ــرمایه کس ــذب س ــک و ج ــرکت های کوچ ش
ــورت  ــتند بص ــداری هس ــت مرغ ــرمایه گذاری در صنع ــه س ب
ســهامدار محــرک ایجــاد چنیــن شــرکت هایی گردیــده اســت. 
در کشــوری هماننــد ایــاالت متحــده آمریــکا و برزیــل شــرکت 
هــای بزرگــی کــه پیــش از ایــن متشــکل از چندیــن شــرکت 

کوچــک بوده انــد دارای بخش هــای گوناگونــی می باشــند و 
مــدام واحدهــای تحقیقــات تولیــد توزیــع و ... را کــه هــر کــدام 
دارای شــرکتی جــدا بوده انــد را بــه درون خــود کشــیده و 

یکپارچــه می ســازند.
ــاال  ــرای ب ــت ب ــده اس ــازی ها الزم ش ــن یکپارچه س گاه در ای
بــردن ســود دهــی و افزایــش بــازده کارخانــه ای یــا مزرعــه ای 
جابجــا شــود کــه ایــن کار بــا تصمیــم هیئــت مدیــره منتخــب 
ــی کارشناســان اقتصــادی  ــر اســاس ارزیاب همیــن شــرکتها و ب
ــل در  ــن عام ــرد. مهمتری ــورت می گی ــروش ص ــاری و ف و تج

ــد. ــی باش ــردن آن م ــی کار ک ــازی عمل ــث یکپارچه س بح

مشــتری  روانشناســی  بــازار  اقتصــاد  علــم  از  آگاهــی 
ــوالت و  ــد محص ــش در تولی ــق و پژوه ــگاهها و تحقی آزمایش
ــی  ــه مقوله های ــه و هم ــل و ... هم ــل و نق ــته بندی و حم بس
جداگانــه هســتند کــه در ایجــاد یــک شــرکت بــزرگ در ابعــاد 
ــن کارکــرد هــر  ــر مــی باشــند و تدوی ــی موث کشــوری و جهان
ــان آنهــا بســیار  کــدام از ایــن بخشــها و ایجــاد هماهنگــی می
ــم  ــر بخواهی ــه اگ ــد ک ــر می باش ــان ب ــق و زم ــاس و دقی حس
برنامه ریــزی درســتی داشــته  بایســتی  را آغــاز کنیــم  راه 
ــه  ــرکت هایی ک ــم. و در ش ــا بکاهی ــد خطاه ــیم و از درص باش
یکپارچه ســازی را ســر لوحــه خــود قــرار داده انــد شــرکت کالن 
ــند  ــرد می باش ــرکت های خ ــان ش ــه هم ــود ک ــای خ در واحده

ــد. ــده دارن ــه عه ــوق را ب ــف ف وظای
یکــی از بزرگتریــن محاســن ایجــاد شــرکت های بــزرگ 
ــط  ــه ای توس ــای منطق ــل و بازاره ــازار داخ ــت ب ــرل راح کنت
ــا در صورتیکــه  ــال در کشــور م ــرای مث دولتهــا مــی باشــند. ب
دولــت تصمیــم بگیــرد قیمــت مــرغ را بــا توجــه بــه پارامترهای 
ــی  ــا قیمت ــا توجــه شــود(  ب ــن پارامتره ــه ای ــر ب ــون )اگ گوناگ

ــه دارد . ــاله نگ ــی یکس ــازه زمان ــک ب ــت در ی ثاب
تولیدکننــدگان  مرغــدار  شــامل  نفــر  هــزاران  می بایســت 
و  تولیدکننــدگان  و  واردکننــدگان  و  مرغــداری  تجهیــزات 
تامین کننــدگان نهاده هــا را جمــع کــرده و بــا ایــن تعــداد 
تولیدکننــده و تامیــن کننــده بــا آرای مختلــف بــه توافــق برســد 
تــا بتوانــد در ایــن جمع بنــدی بــه یــک قیمــت نهایــی برســد و 

ــد. ــت نمای ــی را تثبی ــازار داخل ــت ب ــا آن قیم ب

ــور  ــی کش ــای رقابت ــری از دنی ــه ای دیگ ــون در گوش ــم  اکن ه
بــا  یکپارچه ســازی  دیــدگاه  بــا  آمریــکا  متحــده  ایــاالت 
بزرگتریــن  دارد.  وجــود  ســال   80 بــر  بالــغ  پیشــینه ای 
تولیدکننــدگان و فروشــندگان محصــوالت مرغــداری در آمریــکا 
کــه برخــی از آنهــا آوازه جهانــی دارنــد و تعدادشــان بــه بیش از 
10 شــرکت نمی رســند حــال دولتمــردان آمریــکا بــرای تنظیــم 
بــازار داخــل خــود کافــی اســت کــه ایــن 10 شــرکت را گــرد 
هــم جمــع نمــوده و بــا آنهــا بــه توافــق برســند. ایــن یعنــی 10 
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ــرای  ــه تعامــل مــی رســند. ب ــا وزیــر خــود ب شــرکت بــزرگ ب
ــد. ــل نماین ــه عم ــر چگون ــتهای وزی ــبرد سیاس پیش

ــا  ــت ی ــاده تر اس ــرکت س ــا 10 ش ــق ب ــما تواف ــر ش ــه نظ ب
ــکا  ــداری آمری ــت مرغ ــا صنع ــرد؟ آی ــده خ ــد کنن ــزاران تولی ه
راحتــر بــه توافــق بــرای ثبــات قیمــت مــرغ در بــازارش نمــی 
ــا دیــدی  ــد ب ــکا نمــی توان ــا صنعــت مرغــداری آمری رســد؟ آی
روشــن بــه  افق هایــی بــر صــادرات کالن و تســخیر بازارهــای 
جهانــی بیاندیشــد؟ بــه یــاد داشــته باشــیم عــالوه بــر آمریــکا 
کشــورهایی همچــون برزیــل و کانــادا نیــز بــه ســرعت در حــال 
تکمیــل زنجیــره تولیــدی خــود هســتند و چنــد صباحــی اســت 
ــم.  ــران نظاره گری ــازار ای ــا را در ب ــی از آنه ــای بعض ــه ردپ ک
شــرکت عظیمــی بــا زنجیــره کاری قدرتمنــد و مدیریــت 
ــل« ــام »ســدیا برزی ــه ن ــازی ب ــای یکپارچه س ــر مبن ــی ب اصول

ســدیای برزیــل مزرعــه تولیــد گنــدم ســویا و ذرت دارد و 
محصــوالت برداشــتی خــود را بیــن مرغــداران مجموعــه 
ــز  ــارم را نی ــر ف ــد و دارو دامپزشــک و مدی ــع می کن ســدیا توزی
خــود در اختیــار دارد و حتــی دربعضــی مــوارد دیــده شــده کــه 
ــورس نمــوده اســت  ــز ب پرســنل خــود را در دوران دانشــگاه نی
ــد .  ــتفاده کن ــود اس ــی خ ــای پرورش ــه ه ــا درمزرع ــا از آنه ت
درنهایــت ماشــین حمــل مــرغ زنــده از شــرکت حمــل و نقــل 
ســدیا وارد سیســتم می شــود و مــرغ را پــس از بارگیــری 
ــرد و پــس ازکشــتار سیســتم  ــه کشــتارگاههای ســدیا مــی ب ب
توزیــع و مراکــز پخــش گوشــت ســدیا مــرغ هــای آمــاده طبــخ 
و یــا قطعه بنــدی شــده را وارد بــازار می نمایــد و مابقــی را 
ــا  ــی از آنه ــد و میزان ــد می نمای ــدیا منجم ــردخانه های س در س
ــرد. در ایــن بخــش واحــد  ــرای صــادرات در نظــر مــی گی را ب
بازرگانــی بین المللــی ســدیا پــس از بازاریابــی بین المللــی 
ــدر حمــل  ــا بن ــرغ را ت توســط شــرکت حمــل و نقــل ســدیا م
ــتی را  ــدیا کش ــام س ــه ن ــتی ب ــر کش ــش دیگ ــرده و در بخ ک
ــل  ــل حم ــن المل ــطح بی ــرغ در س ــروش م ــای ف ــه محل ه ب

می کنــد.

ــد  ــه تولی ــد از: مزرع ــه عبارتن ــن مجموع ــرد ای ــرکت های خ ش
دان، کارخانه هــای داروســازی، کارخانه هــای خوراک ســازی، 
فارمهــای تولیــد جوجــه و تولیــد گوشــت مــرغ، شــرکت حمــل 
و نقــل زمینــی، کشــتارگاه طیــور، حمــل ونقــل دریایــی و اداره 

مرکــزی کــه کنتــرل سیســتم هــای فــوق را در اختیــار دارد.
ــع گام نهــادن  ــه موق ــاال و ب ــری ســریع و ســرمایه ب تصمیم گی
ــداد  ــتخدام تع ــه اس ــه ب ــا توج ــر ب ــری از خط ــرای جلوگی ب
ــاردن  ــه کار گم ــاری و ب ــادی و تج ــناس اقتص ــری کارش کثی
ــع  ــری مان ــن شــرکت ها و ســرعت عمــل آنهــا در تصمیم گی ای
ــر  ــن شــرکت ها می شــود و در بحــث کالن ت متضــرر شــدن ای

ــع خســارت کشــورها مــی شــود. مان

اصاح الگوی مصرف انرژی: 

بــه عنــوان دومیــن  آنجایــی کــه صنعــت مرغــداری  از 
ــل  ــل و نق ــت حم ــد از صنع ــور بع ــوختی کش ــده س مصرف کنن
صنعــت  در  می توانــد  انــرژی  الگــوی  اصــالح  می باشــد. 

ــد. ــر کن ــن ام ــه ای ــی ب ــک فراوان ــم کم ــداری ه مرغ

ــه  ــد ک ــر دارن ــاق نظ ــرژی اتف ــش ان ــان بخ ــه کارشناس هم
ــوب  ــیار نامطل ــران بس ــرژی در ای ــرف ان ــی مص ــت فعل وضعی
اســت. مقایســه میــزان مصــرف انــرژی بــا ســایر شــاخص های 
ــد.  ــان می ده ــی نش ــاله را بخوب ــن مس ــور ای ــادی کش اقتص
ــرژی  ــت مصــرف ان ــرای مقایســه وضعی ــن شــاخص ب مهمتری
ــه  ــت ک ــرژی اس ــدت ان ــاخص ش ــف ش ــورهای مختل در کش
ــزار دالر  ــر ه ــه ازای ه ــی ب ــرژی مصرف ــزان کل ان ــر می بیانگ

ــت. ــی اس ــص داخل ــد ناخال تولی

ایــران پروژه هــای فراوانــی را در بخش هــای مختلــف  در 
ــوان  ــی ت ــرژی م ــرف ان ــازی مص ــرای بهینه س ــادی ب اقتص

ــود . ــف نم تعری
همچــون  ســاده ای  اقدامــات  از  می توانــد  پروژه هــا  ایــن 
ــداری  ــالن مرغ ــای س ــا و دیواره ــره ه ــردن پنج ــداره ک دوج

ــد. ــی باش م

از تجربیــات روشــن کشــورهای صنعتــی  بــا بهره گیــری 
ــن  ــد. تامی ــیس گردن ــرژی تاس ــات ان ــرکت های خدم ــد ش بای
مالــی پروژه هــای بهینه ســازی مصــرف انــرژی از طریــق 
ــه  ــرژی یکــی از کاراتریــن روش هــا ب شــرکت های خدمــات ان
حســاب می آیــد کــه از تجربــه زیــادی در کشــورهای صنعتــی 

ــوردار اســت.  برخ

شــرکت خدمــات انــرژی شــرکتی اســت کــه پروژه هــای 
ــن  ــرا و تامی ــی اج ــرژی را طراح ــی ان ــود کارای ــا بهب ــط ب مرتب

مالــی می کنــد.

ــازی  ــای بهینه س ــی   پروژه ه ــه تمام ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــز  ــا نی ــده ه ــش آالین ــب کاه ــا موج ــرژی حتم ــرف ان مص
می شــوند و امــکان اینکــه از طریــق فــروش ایــن آالینده هــای 
کاهــش یافتــه بتــوان درآمــدی عــالوه بــر ارزش انــرژی صرفــه 
جویــی شــده را کســب نمــود نیــز وجــود دارد کــه ایــن نیــز بــر 
جذابیــت پروژه هــای مذکــور مــی افزایــد ضمــن اینکــه دولــت 
جمهــوری اســالمی ایــران بــا توجــه بــه تعهــدات انســانی خــود 
وظیفــه بــه حداقــل رســاندن آالینــده هــای زیســت محیطــی را 
کــه اینــک بــه یــک تهدیــد جــدی علیــه جامعــه بشــری تبدیــل 

گردیــده اســت نیــز بــر عهــده دارد.
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صرفه جویــی  و  بهینه ســازی  پروژه هــای  وســیع  اجــرای 
مصــرف انــرژی جنبــه اشــتغال زایی نیــز دارنــد. کلیــد خــوردن 
ایــن پروژه هــا در ســطحی گســترده طبعــا اشــتغال قابــل 
توجهــی را ایجــاد می کننــد و در شــرایط فعلــی کشــور ایــن از 

ــدام اســت. ــن اق ــم ای ــازات مه امتی

نــوع دیگــری از یکپارچه ســازی بــه گونــه ای مــی باشــد 
ــی از  ــد در یک ــی خواه ــه م ــرکتی ک ــا ش ــخص ی ــر ش ــه ه ک
شــاخه های صنعــت مرغــداری وارد شــود و ســرمایه گذاری 
ایــن  دفتــر وکالی ســرمایه گذار  بــه  مراجعــه  بــا  نمایــد 
ــورد  ــای م ــا ظرفیت ه ــا آنه ــورت ب ــم و مش ــرکت های عظی ش
نیــاز ایــن شــرکت ها و اســتاندارد های آنهــا را دریافــت و پــس 
از مطالعــه و بــرآورد هزینــه اقــدام بــه راه انــدازی کارخانــه یــا 
تولیــد محصــوالت مرغــداری نمــوده و بــه آرامــی وارد چرخــه 
ــت  ــود را تح ــول خ ــوند و محص ــرکت ها می ش ــن ش ــد ای تولی
ــی  ــه م ــرکت ها عرض ــن ش ــد ای ــتاندارد و برن ــت و اس مدیری
نمایــد و خریدارشــان نیــز زنجیــره و شــاخه ای دیگــر از همیــن 

می باشــند. شــرکت ها 

بــه ایــن ترتیــب شــرکت های بــزرگ بیــش از پیــش در 
ــای  ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــد و ب ــود هدفمن ــرمایه گذاری خ س
ــز متضــرر نمی گــردد  ــد و ســرمایه گذار نی ــدام می نماین خــود اق

ــف نمــی شــود. ــز تل و ســرمایه نی

ــا توجــه بــه توضیحــات بــاال و مقایســه اقتصــاد جهــان و در  ب
ــر تولیــد در صنعــت مرغــداری  نظــر گرفتــن سیســتم حاکــم ب
ــه ســمت یکپارچه ســازی  ــه نظــر شــما حرکــت ب ــا ب ــران آی ای

امــری مــورد نیــاز نیســت ؟

ــرش  ــا نگ ــتی ب ــرغ گوش ــت م ــول درصنع ــر و تح ــزوم تغیی ل
ــا  ــرات عمدت ــه تغیی ــه ب ــا توج ــت ب ــی اس ــازی مدت یکپارچه س
کمــی در صنعــت مــرغ گوشــتی کشــور و وضعیــت چنــد ســاله 
اخیــر صنعــت مذکــور، بحــث یکپارچه ســازی صنعــت در 
جهــت تولیــد محصــول نهایــی مطــرح و دیدگاه هــای مختلفــی 
ــازمان هایی  ــراد و س ــت و اف ــده اس ــراز گردی ــه اب ــن زمین درای
ــد.  ــا در شــرف اقدامن ــی برداشــته ی ــورد گامهای ــن م ــز درای نی

دراین خصوص ســه دیدگاه کلی مطرح است:

باید های طرح یکپارچه سازی
•  تأمیــن نیازهــای غذایی جامعه از نظر کمیت و کیفی

•  تأمیــن نیازهای جامعه از لحاظ صادرات
•  توجه به فرهنگ ، عادت ها و رســوم جامعه

•  طراحــی محصــوالت نهایی بر مبنای محدوده الگوی مصرف
•  افزایش درآمد ملی
•  رشد سطح زندگی

•  افزایش ســطح کیفی تکنیک و تکنولوژی
•  کمک به موازنه ارزی 

•  تعــادل عرضه و تقاضا و تثبیت قیمت ها
•  رعایت مســائل زیست محیطی 

•  تغییــرات روند الگوی زندگی

امــروزه گســترش ارتباطــات و فراگیرشــدن رســانه های جمعــی 
ــه  ــاخته ک ــک س ــر نزدی ــه یکدیگ ــا را ب ــان کشــورهای دنی چن
ــه  ــان ب ــرفته جه ــش پیش ــج در بخ ــای رای ــا و هنجاره الگوه
ــده،  ــب مان ــش عق ــج در بخ ــلوک رای ــار و س ــر رفت ــتاب ب ش
ــا،  ــتارها و هنجاره ــا، ایس ــا، ارزش ه ــود و باوره ــل می ش تحمی
ــگ  ــگ سیاســی و خــواه در ســطح فرهن خــواه درســطح فرهن
عمومــی بــه ســرعت تمایــل بــه هــم ســان شــدن وهماهنــگ 
ــگ  ــت، فرهن ــور اس ــرف ظه ــه در ش ــد، آنچ ــی یابن ــتن م گش
ــر اســت، و  ــا اســتانداردهایی مشــترک و فراگی ــی ب واحــد جهان
ــای  ــی و بومــی معن ــدی، فرهنگهــای محل ــن رون ــو چنی در پرت
ــی  ــوی زندگ ــد الگ ــرات رون ــت . تغیی ــد داش ــژه ای خواهن وی
ــی  ــه زندگ ــی، چرخ ــش آموختگ ــدود دان ــرات ح ــامل تغیی ش
ــش  ــی، گرای ــژادی و قوم ــینه ن ــینی، پیش ــهر نش ــواده، ش خان
ــی،  ــای ورزش ــها و رفتاره ــتی، گرایش ــای بهداش ــا و رفتاره ه
ــدت  ــه ش ــه ب ــوده ک ــی و... ب ــی و اجتماع ــای مذهب گرایش ه

ــود . ــد ب ــذار خواهن ــد الگــوی مصــرف تأثیرگ ــر رون ب

ویژگی مصرف کنندگان امروزی:
•  درآمد بیشتر 

•  ذائقه سختگیرتر 
•  قدرت تشخیص بهتر 

•  توجه بیشــتر به بهداشت و سالمت 
•  قدرت انتخاب بیشتر 

•  ضیق وقت بیشتر 

عوامل افزایش تقاضا برای گوشــت مرغ :
•  سهولت دسترسی 

•  استطاعت خرید 
•  مزه و گوناگونی 

•  مواد مغذی و ســالمت محصول 
•  و از همه مهمتر ســهولت طبخ 

1- یکپارچه ســازی با نگرش مالکیت زنجیره
2- یکپارچه ســازی با نگرش مشارکت زنجیره
3- یکپارچه ســازی با نگرش مدیریت زنجیره

ــی را  ــازی تلفیق ــوق ، یکپارچه س ــوارد ف ــه م ــوان ب ــی ت ــه م ک
نیــز اضافــه نمــود .
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چرایی سهولت طبخ :
•  زندگی پر مشغله 

•  اشتغال زنان 
•  صــرف وقت کمتر جهت طبخ 

•  خریــد اجناس کمتر جهت طبخ غذا 
•  صرف غذا در اوقاتی غیر از زمان اســتراحت 

نتیجه: 
ــدگاری، در  ــازار و مان ــه ب ــی ب ــی راهیاب ــد اصل ــده کلی در آین
ــخ  ــی ســهولت طب ــا ویژگ ــرآوری شــده ب ــوع محصــوالت ف تن

ــود . ــد ب خواه
بــرای تحقــق ایــن برنامــه بایــد گام هــای اجرایــی زیــر 

برداشــته شــود:
الــف( تقویــت ســازمان های موجــود در زمینــه بهــره وری 

ــت. ــطح دول ــا در س ــگاه آنه ــاء جای ــرژی و ارتق ان
ب( اقــدام بــرای تدویــن اســتانداردهای انرژی بــری تجهیــزات 

ــرژی . ــده ان ــای مصرف کنن و فراینده
ج( موظــف کــردن دســتگاههای دولتــی بــه برنامه ریــزی 

جهــت دســتیابی بــا اســتانداردهای کارای انــرژی.
و  مشــاوره ای  خدمــات  شــرکت های  تاســیس  تمهیــد  د( 
ــن  ــرژی و تدوی ــات، ان ــرکت های خدم ــرژی و ش ــزی ان ممی

ســازوکار تشــخیص و تاییــد صالحیــت آنهــا.
ه( طراحــی ســازوکار اجرایــی بــرای تضمیــن بازگردانــدن منافــع 
ــه  ــرژی ب ــازی ان ــی و بهینه س ــای صرفه جوی ــرای پروژه ه اج

ــد. ــرمایه گذاری می کنن ــه س ــن زمین ــه در ای ــرکت هایی ک ش

تحــول در صنعت حمل و نقل
ــوان  ــر می ت ــورهای دیگ ــه کش ــرغ ب ــادرات م ــاد ص ــا ایج ب
ــی را در صنعــت حمــل و نقــل ایجــاد کــرد کــه در ایــن  تحول

ــوند: ــی ش ــال م ــر دنب ــداف زی ــتا اه راس
ــژه در  ــه وی ــور ب ــل کش ــل و نق ــعه حم ــت و توس ــف( تقوی ال
ــر  ــران از نظ ــای ای ــه مزیت ه ــه ب ــا توج ــت ب ــش ترانزی بخ

موقعیــت جغرافیایــی.
ــرکت  ــی و ش ــه ای و بین الملل ــای منطق ــعه همکاری ه ب( توس
در مجامــع جهانــی بــه منظــور ورود و تثبیــت بازارهــای جدیــد 

حمــل و نقــل.
ج( نوســازی نــاوگان فرســوده حمــل و نقــل جــاده ای و توســعه 

آن.
ــه  د( واگــذاری فعالیت هــای ممکــن در حــوزه حمــل و نقــل ب
ــت  ــرای سیاس ــی در اج ــش خصوص ــی و بخ ــکل های صنف تش

هــای اصــل 44 قانــون اساســی.
ه( بــاز تعریــف جایــگاه حمــل و نقــل دریایــی ایــران در منطقــه 
ــکله ها و  ــعه اس ــاخت و توس ــدی از س ــت ج ــا حمای ــان ب و جه

ــی ــطح بین الملل ــوردی در س ــای دریا ن ــور در فعالیت ه حض

ــود در  ــخنرانی خ ــک در س ــوف دامپزش ــر رابین دکت
ــان  ــکا اذع ــج امری ــور کال ــکان طی ــمینار دامپزش س
ــرگ و  ــألۀ م ــارم در مس ــوب ف ــت خ ــت مدیری داش
میــر طیــور نقــش مهمــی ایفــا مــی کنــد بــه ویــژه 
ــدون  ــاز و ب ــط ب ــور در محی ــرورش طی ــیوۀ پ در ش

ــس.  قف
یکــی از مهــم تریــن عوامــل در مــرگ و میــر طیــور 
ــوف در  ــر رابین ــت. دکت ــازه اس ــه آب ت ــی ب دسترس
ادامــه افــزود: »چنانچــه جوجــه هــا آب تــازه و 
ــار نداشــته باشــند خــورد و خــوراک  ــزه در اختی پاکی
ــار  ــه آم ــت و در نتیج ــد داش ــم نخواهن ــی ه خوب

ــت. »  ــد داش ــی خواهن ــر باالی ــرگ و می م
حفــظ نــور و روشــنایی متناســب نیــز تأثیــر بزرگــی 
رابینــوف  دکتــر  دارد  بــر ســالمت جوجــه هــا 
پیشــنهاد مــی کنــد در هفتــۀ اول حیــات جوجــه هــا 
بایســتی lux 50 – 40 روشــنایی بــر روی خــوراک و 

ــا باشــد.  آب جوجــه ه

خطر رطوبت برای جوجه ها 
ــه  ــرای جوج ــد »ب ــی کن ــه م ــوف توصی ــر رابین دکت
هــای leghorn دمــای 32 تــا 33 درجــۀ ســانتیگراد 
ــۀ  ــا 36 درج ــوه ای 35 ت ــای قه ــه ه ــرای جوج و ب
ســانتیگراد دمــای ایــده آلــی محســوب مــی شــود و 
ــته  ــا کاس ــه از دم ــا 2 درج ــه 1 ت ــر هفت ــه ازای ه ب
شــود تــا بــه 21 درجــه برســد؛ امــا رطوبــت پاییــن 

دشــمن جوجــه هاســت.« 

ــت  ــی هف ــش حیات نق
روز اول جوجــه هــا در 
ــتی ــت مرغ گوش کیفی
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نقش پرورش دهنده 

بنابــر اعتقــاد دکتــر رابینــف گلــۀ مــرغ مــادر بــر روی 
ــای  ــروس ه ــر دارد. وی ــا تأثی ــه ه ــت جوج ــرزندگی و کیفی س
تنفســی کــه از جملــه بیمــاری هــای قابــل انتقــال از مــادر بــه 
ــت  ــرغ و کیفی ــم م ــت تخ ــر روی کیفی ــز ب ــتند نی ــه نیس جوج

ــت.  ــذار اس ــان تأثیرگ ــرحال بودنش ــا و س ــه ه جوج

ــود  ــت دارد؛ کمب ــیار اهمی ــز بس ــادر نی ــرغ م ــوب م ــۀ خ تغذی
ــر روی  ــس ب ــی و ب کمپلک ــول در چرب ــای محل ــن ه ویتامی

ــت.  ــذار اس ــرغ تأثیرگ ــم م ــته تخ ــت پوس ــن و کیفی جنی

ــش  ــه افزای ــرا ک ــر اســت چ ــز بســیار مؤث ــون نی ــط پیرام محی
ــدن  ــن آم ــور پایی ــه اســترس در طی ــا منجــر ب ــا کاهــش دم ی

ــد.   ــد ش ــه کشــی خواه ــرغ و جوج ــت تخــم م کیفی

صرفنظــر از دمــای مطلــوب و رطوبــت مناســب حتمــًا 
ــا  ــه ه ــار جوج ــر روی رفت ــق ب ــوب و دقی ــارت خ نظ
داشــته باشــید تــا از رفــاه حــال آنهــا اطمینــان حاصــل 
ــب  ــا نص ــد ب ــی توانی ــور م ــن منظ ــرای ای ــد. ب کنی
دوربیــن هایــی در زوایــای مناســب نظــارت دائــم 

ــید.  ــته باش داش

انجام امور به بهترین نحو برای جوجۀ یکروزه
 

دکتــر رابینــوف اذعــان مــی دارد: »بــا توجــه بــه اینکــه 
تولیدکننــدگان دیگــر مجــاز بــه اســتفاده از آنتــی 
بیوتیــک هــا بخصــوص بــرای جوجــۀ یکــروزه نیســتند 
بنابرایــن بایســتی احتیــاط هــا و مراقبــت هــای بیشــتری 
بــه منظــور جلوگیــری از بیمــار شــدن جوجــه هــا انجــام 

شــود کــه خیلــی هــم نشــدنی نیســت!« 
انجــام بــه موقــع برنامــۀ واکسیناســیون نقــش بســزایی 
در ســالمت جوجــه هــا خواهــد داشــت. دکتــر رابینــوف 
ــا  ــه ب ــتیم ک ــدوار هس ــت: »امی ــود گف ــخنرانی خ در س
انجــام منظــم واکسیناســیون نســل جدیــد مــارک 
ســروتیپ 1 کــه بــرای طیــور در سرتاســر جهــان 
انجــام مــی شــود، دیگــر نگرانــی بابــت بیمــاری مــارک 
ــق اســپری  ــم داشــت.«   واکسیناســیون از طری نخواهی
بــرای بیمــاری هــای تنفســی ماننــد برونشــیت مزمــن و 
نیوکاســل نیــز امــری رایــج اســت امــا عملکــرد ضعیــف 
ــر خواهــد شــد.   ــرگ و می ــه م ــه منجــر ب ــن زمین در ای
ــوک  ــری آنتروک ــه دو باکت ــاره ب ــا اش ــوف ب ــر رابین دکت
ــح داد: »بیمــاری هــای قارچــی و  و آســپرژیلوس توضی
باکتریایــی از مــواردی هســتند کــه مــی بایســت نگــران 
ــی  ــی، منحن ــت باکتریای ــال عفون ــه دنب ــود. ب ــا ب آنه
مــرگ و میــر بســته بــه اینکــه عفونــت در فــارم اتفــاق 
ــد.  ــی کن ــاوت م ــه کشــی تف ــا در جوج ــاده باشــد ی افت
ــه  ــوال ب ــه کشــی معم ــه جوج ــوط ب ــر مرب ــرگ و می م
مــدت 3 تــا 6 روز در اوج خواهــد بــود و پــس از 14 روز 
فروکــش مــی کنــد؛ در حالیکــه در رابطــه بــا فــارم ایــن 

ــود.  ــا 8 روز خواهــد ب ــان 5 ت زم
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صنعــت گاومیــش داری در خوزســتان پیشــتاز اســت ولــی 
ــای  ــش هزینه ه ــالی و افزای ــروز خشکس ــا ب ــال ها ب ــن س ای
ــتان در  ــردم اس ــی م ــه تاریخ ــن حرف ــده ای ــداری دام، آین نگه

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــام ق ــه ای از ابه هال

صنعــت گاومیــش داری در خوزســتان نســبت بــه دیگــر 
ــن  ــع ای ــاغل را دارد، در واق ــترین ش ــور بیش ــتان های کش اس
اســتان بــا داشــتن بیــش از 85 درصــد ایــن دام ســنگین، قطــب 

ــود. ــوب می ش ــت محس ــن صنع ای

گاومیــش داری کار ســختی اســت کــه صاحبــان ایــن دام 
ــیدن  ــد از دوش ــده و بع ــدار ش ــح بی ــه صب ــاعت س ــد از س بای
اولیــه نســبت بــه تهیــه خــوراک »علگــه« یــا همــان ترکیــب 
ــبت  ــا نس ــاگاس )ب ــت و ب ــدم و پی ــلتوک، آرد گن ــبوس ش س
معیــن( اقــدام کننــد؛ ســاعت هشــت صبــح وقــت نظافــت آغــل 
و بعــد هــم راهــی شــدن بــه ســمت علــف چینــی بــرای وعــده 

ــت. ــا اس ــار گاومیش ه ناه

ــل  ــت آغ ــیر و نظاف ــیدن ش ــدداً دوش ــم مج ــار ه ــد از ناه بع
ــد  ــان بای ــه اســت و زن ــد برقــرار باشــد و ایــن کارهــا مردان بای
ــه همســران  ــه داری ب در دیگــر فعالیت هــای کشــاورزی و خان

ــد. خــود کمــک کنن
صنعــت گاومیــش داری در خوزســتان پیشــتاز اســت ولــی 
ــای  ــش هزینه ه ــالی و افزای ــروز خشکس ــا ب ــال ها ب ــن س ای
از  بســیاری  تعــداد  ابــدی  کــوچ  شــاهد  دام  نگهــداری 

هســتیم. گاومیش هــا 

آینـــده مبهــــم
ــه تاریخــی  حرفــ
خـوزستان دامـداران 

ســال گذشــته بــا بــروز بحــران خشکســالی و 
در  آبــی  کــم  شــاهد  رودخانه هــا  آورد  کاهــش 
ــر  ــگ خط ــن زن ــم و اولی ــم بودی ــاالب هورالعظی ت
ــر  ــا انتشــار تصاوی ــاالب ب وضعیــت اســفناک ایــن ت
ــع  ــزه و رفی ــه گاومیش هــا در هوی آســیب پوســتی ب

ــد. ــه ش نواخت

هرچنــد ســازمان جهاد کشــاورزی خوزســتان نســبت 
ــا  ــرای آنه ــی ب ــای مصنوع ــاخت حوضچه ه ــه س ب
ــدن  ــرم ش ــرعت گ ــه س ــی ب ــود ول ــرده ب ــدام ک اق
آب موجــود در ایــن فضــا و طبیعــی نبــودن فضــای 
شــنا بــرای گاومیش هــا باعــث نارضایتــی گاومیــش 

ــود. داران شــده ب

ــای  ــدن روزه ــپری ش ــود س ــا وج ــا ب ــن روزه ای
و  بــرف  بــارش  شــاهد  کشــور  کــه  زمســتانی 
ــه رفیــع خشــک و  ــاران اســت ولــی هنــوز رودخان ب
ــه را  ــن گالی ــز ای ــه نی ــی منطق ــش داران بوم گاومی
دارنــد کــه اگــر ایــن روزهــا چنیــن وضعیتــی داریــم 
ــر  ــر س ــی ب ــه بالی ــت چ ــرار اس ــتان ق ــس تابس پ

بیایــد. گاومیش هــا 

ــتان  ــع شهرس ــهر رفی ــش داران ش ــی از گاومی یک
دشــت آزادگان در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر 
ولــی  دارم  گاومیــش   1۷ مــن  اظهــار می کنــد: 
برخــی دیگــر از اهالــی منطقــه حتــی تــا 500 رأس 
گاومیــش هــم دارنــد؛ ایــن روزهــا همــه بــا مشــکل 

ــده ایم. ــه ش ــوراک دام مواج ــبوس و خ ــد س خری



71فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 92  بهار 1401

شــدن  بیمــه  بــرای  می دهــد:  ادامــه  ســواری  رســتم 
ــی(  ــه تکمیل ــان )بیم ــزار توم ــغ 120 ه ــز مبل ــا نی گاومیش ه
ــی  ــد در حال ــالم کرده ان ــه( اع ــه پای ــان )بیم ــزار توم و 3۷ ه
کــه قیمــت گاومیــش حــدود 40 میلیــون تومــان اســت؛ 
ــا هشــت  ــروز خســارت تنه ــه در صــورت ب ــد ک ــا می گوین آنه

میلیــون تومــان پرداخــت می کنیــم.

ــاگاس  ــد: بخشــی از خــوراک گاومیش هــا را ب ــه می کن او گالی
ــرای  ــه قنــد و شــکر( تشــکیل می دهــد کــه در گذشــته ب )تفال
خریــد آن بایــد بیــن 500 تــا 800 هــزار تومــان هزینــه 
پرداخــت می کردیــم ولــی ایــن مبلــغ اکنــون تــا دو میلیــون و 

ــدا کــرده اســت. 500 هــزار تومــان هــم افزایــش پی

ــی  ــد: وقت ــع طــرح ســوال می کن ــل رفی ــش دار اه ــن گاومی ای
در بهمــن مــاه رودخانــه رفیــع خشــک شــده پــس تیــر و مــرداد 
مــاه ســال آینــده قــرار اســت چــه بالیــی ســر گاومیش هــای 

مــا بیایــد؟

ناله گاومیش داران از بی توجهی دولت
ــتانی در  ــگر خوزس ــی و پژوهش ــه شناس ــرای جامع ــک دکت ی
ــی  ــش یک ــد: گاومی ــان می کن ــر بی ــگار مه ــا خبرن ــو ب گفت وگ
از دام هــای بومــی ایــران بــوده و از دو هــزار و 500 ســال قبــل 
از میــالد مســیح در ســرزمین بین النهریــن و دره اینــدوس 

ــی شــده اســت. اهل

لفتــه منصــوری بــا اشــاره بــه انتشــار خبــر »بــرای اولیــن بــار 
در کشــور اســتانداردهای شــیر گاومیــش در خوزســتان تدویــن 
ــال از  ــزار و 522 س ــار ه ــد از چه ــد: بع ــه می ده ــد«، ادام ش
تاریــخ پــرورش گاومیــش، اســتاندارد شــیرش تدویــن می شــود 
کــه ایــن خبــر مایــه مباهــات و مشــوقی بــرای توســعه 
ــرای افزایــش صــادرات شــیر گاومیــش اســت. زیرســاخت ها ب

ــی را در  ــش مهم ــش نق ــیر گاومی ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــوص در کش ــه خص ــان ب ــه انس تغذی
ایفــا می کنــد، می گویــد: در مقایســه بــا شــیر گاو، شــیر 
گاومیــش تقریبــًا در تمــام مــواد ُمَغــذِی اصلــی، غنی تــر 
ــر  ــل پنی ــی از قبی ــوالت لبن ــی از محص ــن برخ ــت؛ همچنی اس
ــت. ــش اس ــیر گاومی ــی ش ــوالت اختصاص ــوزارال از محص م

ــه  ــوال ک ــن س ــرح ای ــا ط ــتان ب ــی خوزس ــال اجتماع ــن فع ای
ــی  ــع تبدیل ــش صنای ــیر گاومی ــد ش ــه فوای ــن هم ــل ای در مقاب
یــادآور  می کننــد؟  کار  چــه  خوزســتان  در  لبنــی  جانبــی 
منابــع  و  کشــاورزی  دانشــگاه  بــا  را  دغدغــه ام  می شــود: 
طبیعــی مالثانــی کــه کمتــر از 15 کیلومتــر بــا روســتای 

ــن  ــا ای ــه آی ــتم ک ــان گذاش ــه دارد در می ــلطان فاصل ــید س س
ــل  ــا حداق ــرده و ی ــد ک ــی را برن ــته محصول ــگاه توانس دانش
نوعــی مــوزارالی ایرانــی را بــا مــارک روســتای ســید ســلطان 
و شهرســتان بــاوی جهانــی کنــد؟ آیــا توانســته زندگــی ســنتی 
در  را  توســعه  از  فرح بخشــی  نســیم  و  ســازد  دگرگــون  را 

ــد؟ ــش بدم ــتاهای اطراف روس
او بیــان می کنــد: یکــی از گاومیــش داران بــه مــن گفتــه بــود 
کــه از خیــر و برکــت 100 گاومیــش نســبت بــه ســاخت خانــه، 
ــرای  ــا را ب ــد مغازه ه ــاال درآم ــدام و ح ــا اق ــینیه و مغازه ه حس
ــه  ــده هزین ــش باقیمان ــط 30 گاومی ــه فق ــن علوف ــارج تأمی مخ
می کنــد؛ گاومیــش داران از گرانــی دام، هزینــه نگهــداری بــاال 

ــد. ــت می نالن ــی توجهــی دول و ب

آینده روشن نیست
ایــن دکتــرای جامعــه شناســی و پژوهشــگر خوزســتان بــا گالیه 
ــا ایــن وضعیــت بــی توجهی هــا، خشــکی تاالب هــا  از اینکــه ب
ــش  ــداری گاومی ــه نگه ــی هزین ــتان، گران ــای اس و رودخانه ه
ــور  ــتان متص ــت در خوزس ــن صنع ــرای ای ــنی را ب ــده روش آین
ــی  ــج ُتن ــد: هــر 10 روز یــک خــاور پن ــوان می کن نیســتیم، عن
ــوی  ــان از س ــون توم ــک میلی ــت ی ــه قیم ــاگاس ب ــت و ب پی
ــان  ــزار توم ــه 300 ه ــود ک ــداری می ش ــش داران خری گاومی
پــوِل حوالــه و ۷00 هــزار تومــان کرایــه حمــل می شــود؛ 
بــرای هــر وعــده 10 گونــی پیــت و بــاگاس، یــک گونــی آرد 
گنــدم و یــک گونــی ســبوس برنــج ترکیــب و بــه گاومیش هــا 
ــداوم  ــه ت ــوان ب ــور می ت ــت چط ــن وضعی ــا ای ــود، ب داده می ش

ــود. ــدوار ب ایــن صنعــت امی

منابع حمایتی دولت محدود است
ــو  ــتان در گفت وگ ــاد کشــاورزی خوزس ــازمان جه ــر دام س مدی
ــتان  ــا اس ــتان تنه ــد: خوزس ــح می کن ــر تصری ــگار مه ــا خبرن ب
ــچ  ــابه آن را در هی ــت و مش ــی اس ــوع دام ــترین تن دارای بیش
جــای کشــور پیــدا نمی شــود؛ تنــوع نــژادی اعــم از گاو، شــتر، 
اســب اصیــل عــرب، دو ســویه گوســفندی عــرب و بختیــاری، 
ــز نجــدی و گاومیش هــای مطرحــی  گاو بومــی، گاو نجــدی، ب
در اســتان داریــم کــه بیشــترین تعــداد در ســطح کشــور 
ــک  ــز و ی ــواع دام را در کشــور متمرک ــن ان ــام ای هســتند و تم

ــم. ــدا نمی کنی ــا پی ج

ــون رأس دام  ــه می دهــد: حــدود ســه میلی ــد قاســمی ادام وحی
ــامل  ــه ش ــنگین ک ــزار رأس دام س ــا 600 ه ــبک و 5۷0 ت س
ــود در  ــی می ش ــای دام ــام رده ه ــتر و گاو و تم ــش، ش گاومی
ــور  ــش در کش ــزار رأس گاومی ــود دارد؛ 100 ه ــتان وج خوزس
ــداد  ــتان و تع ــزان آن در خوزس ــترین می ــه بیش ــود دارد ک وج

ــت. ــتان ها اس ــایر اس ــی در س اندک
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او بــا اشــاره بــه تولیــد ســاالنه حــدود 4۷0 هــزار ُتــن شــیر و 
ــال  ــک س ــد: در ی ــان می کن ــز بی ــت قرم ــن گوش ــزار ُت 44 ه
ــاید از  ــوده ش ــر ب ــتیم و اگ ــا نداش ــادرات فرآورده ه ــر ص اخی
ــت؛  ــده اس ــام ش ــرآوری انج ــورت ف ــه ص ــتان ها و ب ــایر اس س
ــا  ــده )ب ــادرات دام زن ــرای ص ــال ب ــه دوم س ــن در نیم همچنی
تعــداد انــدک حــدود 50 هــزار رأس دام ســبک( از ســوی وزارت 
ــور  ــاون ام ــی صــادر شــده کــه مع جهــاد کشــاورزی مجوزهای
ــکی صــادر و  ــته و مجــوزش را دامپزش دام نقشــی در آن نداش
ــه  ــطه اتحادی ــه واس ــور دام ب ــتیبانی ام ــرکت پش ــق ش از طری

ــوده کــه احتمــااًل صــادر شــده اســت. دامــداران کشــور ب

ــتان در خصــوص  ــاد کشــاورزی خوزس ــازمان جه ــر دام س مدی
ــوان  ــه دام عن ــاالی بیم ــغ ب ــه مبل ــش داران ب ــراض گاومی اعت
می کنــد: دو نــوع بیمــه داریــم یکــی پایــه و دیگــری تکمیلــی 
ــک  ــه بان ــوان زیرمجموع ــه عن ــه ب ــعه بیم ــدوق توس ــه صن ک
ــه  ــتان از جمل ــد؛ خوزس ــام می ده ــن کار را انج ــاورزی ای کش
ــه  ــا بالیــای مختلــف طبیعــی از جمل اســتان هایی اســت کــه ب
ــت،  ــه اس ــا مواج ــا بیماری ه ــیل ی ــور س ــالی و همینط خشکس

ــرورش دام در آن باالســت. ــداری و پ ــن ریســک نگه بنابرای
ــًا  ــت عمدت ــی دول ــع حمایت ــه مناب ــه اینک ــاره ب ــا اش قاســمی ب
رابطــه  ایــن  در  دولــت  تأکیــد می کنــد:  اســت،  محــدود 
ــد بــه صــورت  ــه دامــداران دارد ولــی نمی توان کمک هایــی را ب
ــات و  ــی از ضروری ــد؛ یک ــران کن ــا را جب ــارت آنه ــل خس کام
آنچــه کــه قانــون مشــخص کــرده انجــام بیمــه دام مثــل ســایر 

ــت. ــاری اس ــانی اجب ــه انس ــات بیم عملی
او بــا تأکیــد بــر لــزوم حرکــت بــه ســمت حرکــت بیمــه شــدن 
تمــام دام هــا بــه خاطــر اینکــه در مواقــع خســارات بیمــه بتوانــد 
ــاری و  ــه اجب ــد: آنچــه را ک ــد، می گوی ــداران بمان ــار دام در کن
ــی  ــه تکمیل ــی بیم ــت ول ــه اس ــه پای ــم، بیم ــروری می دانی ض
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــدار اســت و بیمــه پای ــل دام ــر اســاس تمای ب
ارزش و قیمــت دام ســنگین یــا ســبک مقبــول اســت؛ هرچنــد 
ــه  ــی مواج ــود نقدینگ ــا کمب ــته و ب ــکالتی داش ــداران مش دام
هســتند ولــی در مجمــوع بــا قیمتــی کــه بــه صــورت وزارتــی 
ــته  ــوان را داش ــن ت ــاید ای ــدار ش ــده دام ــالم ش ــوری اع و کش

ــد. ــه را پرداخــت کن باشــد کــه هزین

مدیــر دام ســازمان جهــاد کشــاورزی خوزســتان تشــریح می کنــد: 
بــا متصــور شــدن قیمــت پایــه 20 تــا 30 میلیــون تومــان ارزش 
مالــی هــر رأس دام، مبلــغ 100 هــزار تومــان نمی توانــد خیلــی 
ــرایط  ــن ش ــه در ای ــم ک ــد؛ درک می کنی ــی باش ــت باالی قیم
ســخت دامــداران بــا دشــواری و کمبــود منابــع علوفــه ای مواجــه 
شــده و یــک مقــداری ناراضــی هســتند کــه طبیعــی اســت ولــی 
ــه ویــژه خوزســتان  ــه بحران هایــی کــه در کشــور ب ــا توجــه ب ب

شــاهد هســتیم، بیمــه می توانــد نقــش حمایتــی داشــته باشــد.

وجود بیش از ۸5 هزار گاومیش در خوزســتان

ــگار  ــا خبرن ــو ب ــتان در گفت وگ ــکی خوزس ــرکل دامپزش مدی
ــتان  ــتان خوزس ــش در اس ــار گاومی ــد: آم ــان می کن ــر بی مه
ــتان  ــی اس ــت؛ در تمام ــزار رأس اس ــش از 85 ه ــر بی ــغ ب بال
ــتان های  ــا در شهرس ــود ام ــام می ش ــش انج ــرورش گاومی پ
کارون، دزفــول و شوشــتر بیشــترین تراکــم پــرورش را داریــم.

مصطفــی کنارکوهــی ادامــه می دهــد: اقداماتــی کــه دامپزشــکی 
ــب  ــیون ت ــامل واکسیناس ــد ش ــام می ده ــال انج ــک س در ی
برفکــی، واکسیناســیون بیمــاری لمپــی اســکین، واکسیناســیون 
ــا همــان بیماری هــای مشــترک، انجــام مراقبــت و  بروســلوز ی
پایــش فعــال و غیرفعــال بــرای بیمــاری یابــی در تمــام ســطح 
ــری  ــا خونگی ــلوز ی ــت بروس ــام تس ــن انج ــتان و همچنی اس

بــرای رصــد بیمــاری بروســلوز اســت.

لزوم تقویت صنعت گاومیش داری در خوزستان

ــگار مهــر  ــا خبرن ــز در گفت وگــو ب ــدار شهرســتان کارون نی فرمان
ــای  ــی و دام ه ــات اهل ــی از حیوان ــش یک ــد: گاومی ــد می کن تاکی
ســنگین منطقــه اســت کــه در تأمیــن معیشــت بخش عمــده ای از 
مــردم شهرســتان کارون نقــش بســزایی دارد؛ همچنیــن از لحــاظ 
تولیــد شــیر، فرآورده هــای لبنــی و پروتئینــی بســیار مغــذی اســت.

ــاالی شهرســتان  ــت بســیار ب ــه ظرفی ــا اشــاره ب ــی ب ســعید کعب
ــث  ــر در بح ــد: اگ ــه می کن ــش اضاف ــرورش گاومی کارون در پ
صنایــع تبدیلــی و فرآورده هــای لبنــی ســرمایه گــذاری شــود کــه 
ــن ظرفیــت  ــم، شــهر کارون ای ــن موضــوع اســتقبال می کنی از ای
را دارد تــا بــه یکــی از قطب هــای مهــم در زمینــه تولیــد شــیر و 

ــود. ــل ش ــی تبدی ــای لبن فرآورده ه
او یــادآور می شــود: بخــش عمــده ای از گاومیش هــای شهرســتان 
ــه  ــا توج ــه ب ــده ک ــز ش ــداهلل متمرک ــوت عب ــهر ک کارون در ش
بــه توســعه محیــط شــهری در حــال برنامــه ریــزی هســتیم تــا 
دامدارانــی کــه از ایــن طریــق معیشــت و ارتــزاق دارنــد در شــرایط 
مناســبی قــرار داده و در عیــن حــال صنعــت گاومیــش داری را در 

شهرســتان تقویــت کنیــم.
فرمانــدار شهرســتان کارون در پاســخ بــه ظرفیت هــای ایــن 
ــد: ایــن دام بســیار  ــرای صــادرات گاومیــش می گوی شهرســتان ب
ارزشــمند اســت و گاومیــش منطقــه کارون از نظــر جثــه و تولیدات 
باکیفیــت شــیر و فرآورده هــا از وضعیــت بســیار خوبــی بهــره منــد 
ــت  ــی موقعی ــاظ دام ــه از لح ــن منطق ــای ای ــت؛ گاومیش ه اس
ممتــازی دارد کــه بایــد ضمــن تالش بــرای حفــظ آن در راســتای 

صــادرات هــم مالحظــات مربوطــه را رعایــت کنیــم.
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وظایف شرکت ها و مسئوالن خوزستان نسبت به گاومیش ها

کاهــش ســطح آب رودخانه هــای خوزســتان باعــث بــروز 
ــون  ــده چ ــتان ش ــن اس ــش داران ای ــرای گاومی ــکالتی ب مش
یکــی از الزامــات زیســت محیطــی بــرای پــرورش و نگهــداری 
ایــن دام زندگــی در آب رودخانه هــا اســت؛ بــرای همیــن بیشــتر 
ــن  ــز در حاشــیه رودخانه هــای ای گاومیــش داران خوزســتان نی

ــد. اســتان ســکونت دارن

ــه و  ــی علوف ــی، گران ــم آب ــا و ک ــر گرم ــن در اث ــقط جنی س
خــوراک دام، پاییــن بــودن نــرخ شــیر نســبت بــه هزینه هــای 
بیمــه و  بــاالی  پــرورش گاومیــش، هزینــه  و  نگهــداری 
همچنیــن گرانــی بــاگاس )تفالــه قنــد و شــکر( باعــث شــده تــا 
ــداد  ــش تع ــاهد کاه ــاله ش ــر س ــتانی ه ــش داران خوزس گاومی
ــداران  ــی گاومیش ــه برخ ــرای نمون ــند. ب ــا باش ــن گاومیش ه ای
کــه تــا 100 رأس از ایــن دام را نگهــداری می کردنــد، اکنــون 
تنهــا 5 تــا رأس دارنــد چــرا کــه کاهــش آب رودخانــه و 
افزایــش هزینه هــای نگهــداری، ایــن صنعــت را هماننــد قبــل 

ــد. ــان نمی ده ــه« نش ــه صرف »ب

ــراد  ــا اف ــک ب ــه از نزدی ــوزه ک ــن ح ــاالن ای ــان و فع کارشناس
محلــی و گاومیشــداران هــم صحبــت شــده انــد عقیــده دارنــد 
تــداوم ایــن رونــد و همچنیــن قیمــت مناســبی کــه عراقی هــا 
ــده  ــد، آین ــتانی پرداخــت می کنن ــش خوزس ــد گاومی ــت خری باب
ایــن صنعــت را در خوزســتان و کشــور تیــره و تــار کــرده اســت 
ــد  ــی، گاومیشــداری را بای ــرایط فعل ــه در ش ــن ک ــه ای ــه گون ب

صنعتــی در حــال انقــراض دانســت.

در تابســتان امســال کــه پاییــن دســت رودخانه هــای خوزســتان 
خشــک شــد، بــه علــت نبــود و کمبــود آب، گاومیش هــای بــی 
شــماری مردنــد، یــا ســقط جنیــن کردنــد و نســل آینــده ایــن 
ــه  ــداران ب ــی گاومیش ــی برخ ــد. حت ــر انداختن ــه خط دام را ب
ــاالب هورالعظیــم  ــود آب، گاومیش هــای خــود را در ت دلیــل نب
رهــا کردنــد تــا شــاید آبــی پیــدا کننــد و نمیرنــد ولــی اغلــب 

آنهــا دیگــر برنگشــتند.

ــع  ــکر و صنای ــعه نیش ــرکت های توس ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــن اســتان  ــی ای ــوان یکــی از ظرفیت هــای بوم ــه عن ــی ب جانب
ــتانی  ــش داران خوزس ــار گاومی ــته در کن ــش از گذش ــد بی بای
ــاگاس  ــت ب ــل قیم ــه تعدی ــکان نســبت ب ــد ام ــا ح ــند و ت باش
اقــدام کننــد؛ همچنیــن مســئوالن جهــاد کشــاورزی نیــز بایــد 
ــازمان آب و  ــتان از س ــنگین اس ــای س ــه دام ه ــق آب ــن ح تأمی

ــد. ــه کنن ــه صــورت جــدی مطالب ــرق خوزســتان را ب ب

ــرای  ــاده ب ــن نه ــه تأمی ــان اینک ــا بی ــن ب ــتاندار قزوی اس
ــت:  ــود گف ــت ش ــت مدیری ــد درس ــده بای ــرف کنن مص
تعامــالت مســتقیم و زنجیــره ای بیــن واحدهــای تولیــدی 
ــش  ــد افزای ــد، بای ــت می کنن ــه فعالی ــک زمین ــه در ی ک

ــد. یاب
محمدمهــدی اعالیــی در حاشــیه بازدیــد از یــک شــرکت 
ــی  ــرد: یک ــار ک ــک اظه ــروری در آبی ــاورزی و دامپ کش
ــدم  ــور ع ــدی کش ــای تولی ــود در واحده ــص موج از نقای
ــت و  ــره وری اس ــودن به ــن ب ــاس و پایی ــه مقی ــه ب صرف
مجموعــه ای کــه بــا بهــره وری بــاال فعالیــت می کننــد در 
فضــای پیــش رو وضعیــت مناســب تری خواهنــد داشــت.

ــه یکــی از مســائل  اعالیــی گفــت: تأمیــن غــذا امــروز ب
ــالح  ــت در اص ــدام دول ــده و اق ــل ش ــا تبدی ــی دنی اساس
ــد  ــم دارد و بای ــی ه ــوه بین الملل ــک جل ــه ی ــد یاران فرآین
در چنیــن فضایــی کــه قیمــت نهاده هــا در دنیــا افزایــش 
پیــدا کــرده اقدامــات مناســبی را در حمایــت از عرضــه و 
ــتور کار  ــم در دس ــن مه ــه ای ــیم ک ــته باش ــرف داش مص

ــرار دارد. ــت و اســتان ق دول

اســتاندار قزویــن اضافــه کــرد: در هفته هــای اخیــر 
بیشــتر بازدیدهــا از واحدهایــی صــورت گرفتــه کــه 
ــذا  ــد غ ــر تولی ــذار ب ــا و تأثیرگ ــالح یارانه ه ــر از اص متأث
ــا  ــن بازدیده ــدف از ای ــتند و ه ــور هس ــتان و کش در اس
توســعه و برطــرف شــدن مشــکالت آنهــا می باشــد.

ــا بیــان اینکــه تأمیــن  نماینــده عالــی دولــت در اســتان ب
ــت  ــت مدیری ــد درس ــده بای ــرف کنن ــرای مص ــاده ب نه
شــود، اظهــار داشــت: عــالوه بــر ایــن موضــوع، معاونــت 
اقتصــادی اســتانداری در زمینــه تأمیــن مالــی و تســهیالت 
بانکــی واحدهــای تولیــدی بایــد اقدامــات الزم را انجــام 

دهــد تــا در رونــد تولیــد بــا مشــکل روبــرو نشــویم.

وی بــا بیــان اینکــه تعامــالت مســتقیم و زنجیــره ای بیــن 
واحدهــای تولیــدی کــه در یــک زمینــه فعالیــت می کننــد 
ــق  ــای موف ــی از نمونه ه ــت: یک ــد، گف ــش یاب ــد افزای بای
ــم  ــتان رق ــیر اس ــت ش ــث مدیری ــوع در بح ــن موض ای
خــورد و بــا یــک برنامه ریــزی مناســب، در اســتان 
قزویــن نــه تنهــا مشــکلی در عرضــه شــیر وجــود نــدارد 
بلکــه تعامالتــی را داشــتیم کــه شــرکت های لبنــی شــیر 

ــم. ــرار داری ــد و در مســیر توســعه ای ق ــداری کنن را خری

تأمیــــن نهاده هــــا بــرای 
واحدهــای دامــی مدیریــت شــود
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کردکــوی،  شهرســتان  دامپزشــکی  اداره  رییــس 
آخریــن نتیجــه مشــاهدات بالینــی و آثــار کالبدگشــایی 
ــتای  ــدن ۷50 رأس دام در روس ــف ش ــرای تل در ماج
را  شهرســتان  ایــن  ســاور«  »چمــن  کوهســتانی 

ــرد. ــریح ک تش

ــات ۷50 رأس  ــاک از تلف ــخ و دردن ــپ تل ــار کلی انتش
دام در روســتای کوهســتانی »چمــن ســاور« کردکــوی 
ــی و  ــای دام ــود نهاده ه ــه کمب ــم کهن ــر زخ ــار دیگ ب
مشــکالت بی شــمار دامــداران در ایــن خطــه شــمالی 

را بــاز کــرد.

ــن  ــتای چم ــل روس ــدار اه ــک دام ــپ ی ــن کلی در ای
ــئوالن،  ــدی از مس ــه من ــن گل ــوی ضم ــاور کردک س
ــخ  ــاق تل ــن اتف ــروز ای ــل ب ــاورزی را عام ــاد کش جه
مــی دانــد و مــی گویــد نبــود نهــاده دامــی دام هــای 

ــت. ــه اس ــن روز انداخت ــه ای او را ب

گــرســـــنگی
ــه ای دام ها ــات گل علت تلف

ایــن اتفــاق در حالــی رخ داد کــه بهمــن مــاه ســال جــاری نیــز 
جمعــی از اعضــای تعاونــی هــای دامــداران اســتان گلســتان از 
ــد و در اعتــراض  توزیــع نامناســب خــوراک دام گلــه منــد بودن

بــه آن تجمــع کــرده بودنــد.
ــاده  ــن نه ــا در تأمی ــه پیش بینی ه ــی ک ــود در حال ــن وج ــا ای ب
ــفانه  ــا متأس ــی داد ام ــک بحــران را هشــدار م ــوع ی ــی وق دام
مســئوالن اقــدام عاجــل و اثرگــذار در ایــن خصــوص نداشــتند.

از آنجایــی کــه ایــن دســته از مســئوالن برنامــه جــدی و عملــی 
بــرای مواجهــه بــا بحــران ندارنــد و بــا وقــوع بحــران تــازه بــه 
فکــر چــاره اندیشــی مــی افتنــد امــروز هــم کــه چنیــن اتفــاق 

ناگــواری در اســتان رخ داد از پاســخگویی طفــره مــی رونــد.

ــا معــاون  متأســفانه پیگیــری هــا و تمــاس هــای متعــدد مــا ب
ــتان و  ــتان گلس ــاورزی اس ــاد کش ــی  جه ــدات دام ــود تولی بهب

ــد. ــی نتیجــه مان ــدار کردکــوی ب ــن فرمان همچنی

ــراغ  ــه س ــه ب ــن حادث ــق ای ــت دقی ــالع از عل ــرای اط ــا ب ام
رییــس اداره دامپزشــکی شهرســتان کردکــوی رفتیــم تــا نتایــج 
ــویم. ــا ش ــده را از وی جوی ــات ش ــای تلف ــایی دام ه کالبدگش

ــت: در  ــنا گف ــگار ایس ــه خبرن ــاره ب ــن ب ــی در ای ــین مهین حس
موضــوع تلفــات دام در روســتای چمــن ســاور کردکــوی 
مجموعــه یــک ســری عوامــل دســت بــه دســت یکدیگــر دادند 
و موجــب تلفــات گلــه شــده اســت، یکــی از مســائل ایــن بــود 
کــه ایــن دامــدار خــوراک کافــی را بــه تعــداد دام تهیــه ندیــده 
بــود و کاًل گلــه از لحــاظ انــرژی، مــواد مغــذی و ویتامیــن هــا 

ــود. ــود و الغــری مفــرط مشــهود ب ــف ب ضعی
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مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران گوشــتی گفــت: ارز 
ترجیحــی ســبب می شــود تــا از هدررفــت ســرمایه های 
ــد  ــی جلوگیــری شــود و افزایــش بهــره وری در تولی مل
ــژاد،  ــداله ن ــب اس ــت. حبی ــد داش ــال خواه ــه دنب را ب
مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران گوشــتی ، بــا اشــاره بــه 
ــن قیمــت  ــاال رفت اینکــه حــذف ارز ترجیحــی ســبب ب
ــه  ــر ب ــن ام ــزود: ای ــود، اف ــی ش ــی م ــای دام ــاده ه نه
ــا وزن  صــورت اتوماتیــک باعــث مــی شــود تــا مــرغ ب

ــر عرضــه شــود. ــر و ســن کمت ــن ت پایی
ــای  ــت نهاده ه ــش قیم ــن افزای ــه داد: همچنی وی ادام
دامــی ســبب مدیریــت و دقــت بیشــتری بــر روی تولیــد 
خواهــد شــد. مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران گوشــتی بــا 
ــا  ــود ت ــبب می ش ــی س ــذف ارز ترجیح ــه ح ــان اینک بی
ــی(  ــای دام ــاده ه ــی )نه ــرمایه های مل ــت س از هدررف
جلوگیــری شــود، تصریــح کــرد: همچنیــن افزایــش بهره 
وری در تولیــد ایجــاد مــی کنــد.  بــه گفتــه مدیرعامــل 
اتحادیــه مرغــداران گوشــتی، تولیــد در واحدهــای 
مرغــداری بــا حــذف ارز ترجیحــی اقتصــادی تــر خواهــد 
شــد. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مشــکلی در تامیــن مــرغ  
در کشــور وجــود نــدارد، افــزود: برنامــه ریزی هــای الزم 
انجــام شــده تــا نیــاز بــازار بــه طــور کامــل رفــع شــود. 
اســداله نــژاد بــا بیــان اینکــه قیمــت اعالمــی بــا در نظــر 
گرفتــن مولفــه هــای تولیــد و هزینــه هــای آن پاییــن 
تــر از قیمــت تمــام شــده تولیــد اســت، افــزود: ایــن امــر 

نیازمنــد اصــالح اســت.

وی اضافــه کــرد: از طرفــی گلــه ایــن دامــدار درگیــر بیمــاری 
ــه  ــخصًا الش ــده ش ــود، بن ــی ب ــی و بیرون ــی داخل ــای انگل ه
ــدار، گوســفندان  ــن دام ــه ای ــه گفت ــی ب ــردم از طرف ــاز ک را ب
ــی در فضــای نامناســب نگــه داری مــی  ــرای مــدت طوالن ب
شــدند، طــوری کــه بــرای گــرم نگــه داشــتن محیــط، 
گوســفندان را حــدود 25 الــی 30 روز در فضــای نامناســب و 
ــی  ــه داری م ــته نگ ــری و سربس ــانتی مت ــاع 150 س ــا ارتف ب
ــر  ــات دام مؤث ــاک ایجــاد شــده در تلف ــه گاز آمونی ــد ک کردن

ــوده اســت. ب
رییــس اداره دامپزشــکی شهرســتان کردکــوی بــا بیــان 
اینکــه کالبدگشــایی دام هــای تلــف شــده انجــام شــده 
ــم از  ــل اع ــه عوام ــع مجموع ــرد: در واق ــح ک ــت، تصری اس
نبــود خــوراک دام، بــارش ســنگین بــرف و ســرمازدگی، 
ــه و  ــی در گل ــای انگل ــاری ه ــود بیم ــی و وج ــرژی ناکاف ان
همچنیــن وضعیــت نامناســب بهداشــتی و غیراصولــی موجــب 

ــت. ــده اس ــدار ش ــن دام ــای ای ــدن دام ه ــف ش تل
مهینــی تأکیــد کــرد: پــس از کالبدشــکافی و بــاز کردن الشــه 
ــی مشــاهده نکــردم  هــا ردی از بیمــاری ویروســی و میکروب
و تنهــا مــورد وجــود بیمــاری انگلــی و پنومونــی ریــه هــا بــه 
دلیــل گاز آمونیــاک و نگــه داری طوالنــی مــدت در فضــای 

بســته و ارتفــاع زیــاد در دام هــا بــوده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون چنیــن اتفــاق مشــابهی بــر اثــر 
کمبــود نهــاده هــا در کردکــوی رخ نــداده اســت، خاطرنشــان 
ــداری  ــن دام ــراف ای ــر در اط ــداران دیگ ــا دام ــده ب ــرد: بن ک
ــاری  ــر بیم ــتند و اگ ــات نداش ــا تلف ــردم آنه ــت ک ــز صحب نی
ــدند،  ــی ش ــات م ــار تلف ــد دچ ــز بای ــر نی ــداران دیگ ــود دام ب
ــارش  ــل ب ــه دلی ــه ب ــود ک ــه ب ــم گفت ــدار ه ــن دام ــه ای البت
ــا  ــرای دام ه ــی را ب ــوراک کاف ــت خ ــنگین نتوانس ــرف س ب
ــاری  ــب دام، بیم ــه داری نامناس ــع نگ ــد، در واق ــم کن فراه
ــرمازدگی  ــه و س ــی در گل ــف عموم ــه، ضع ــی پای ــای انگل ه

ــا شــده اســت ــن دام ه ــف شــدن ای موجــب تل

ترجیحــی  ارز  حــذف 
ــره وری در تولیــد  بهـ
ــش می دهـد را افزایــ
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چگونگــی توزیــع آن بــا شــعار حمایــت از تولیــد داخلــی کامــاًل 
ــه  ــی ب ــن ســاله ارز 4200 تومان ــه چندی در تضــاد اســت؛ تجرب
وضــوح نشــان می دهــد کــه تولیــد داخلــی بــه قهقــرا رفتــه و 

ــت. ــده اس ــی ش ــد داخل ــن تولی ــی جایگزی ــای واردات کااله
ارزان تــر شــدن کاالهــای وارداتــی عمــاًل چــراغ ســبزی بــرای 
ــت  ــت و در نهای ــردم اس ــط م ــا توس ــوع کااله ــن ن ــد ای خری

ــد داد. ــت خواه ــت را از دس ــدرت رقاب ــی ق ــده داخل تولیدکنن
ــه  ــادی را ب ــاری زی ــورم زا فش ــت های ت ــر سیاس ــوی دیگ از س
ــدر  ــه ق ــد ب ــای تولی ــی وارد آورده و هزینه ه ــده داخل تولیدکنن
ــش  ــاره کار را در افزای ــی چ ــده داخل ــه تولیدکنن ــه ک ــاال رفت ب
قیمــت می بینــد، چراکــه کاالهــای وارداتــی از یــک ســو 
تمایــل برخــی مــردم را بــه اینگونــه کاالهــا افزایــش داده و از 
ســوی دیگــر تــورم موجــب شــده تولیدکننــده نتواننــد کاالهــای 

ــد. ــان عرضــه کن ــه متقاضی ــا قیمــت مناســب ب خــود را ب
»تــورم« نیــز عامــل دیگــر ارز 4200 تومانــی بــوده کــه 
تولیدکننــده را دلســرد کــرده و ورود کاالهــای خارجــی را 
تنهــا  از ســوی دیگــر چنیــن تصــور می شــود کــه  آزاد. 
ــه  ــت )البت ــوراک دام اس ــاده دام و خ ــده نه ــه تولیدکنن هزین
ــده  ــت تولیدکنن ــوب دس ــت مص ــه قیم ــا ب ــن نهاده ه ــر ای اگ
بــازار ســیاه بخــرد(، در  از  را  برســد و مجبــور نشــود آن 
ــزات«  ــروی کار«،»تجهی ــت و »نی ــه نیس ــه اینگون ــی ک حال
ــم  ــه کنی ــده اضاف ــارج تولیدکنن ــه مخ ــا را ب ــایر هزینه ه و س
ــه  ــا چ ــده ب ــک کاال تولیدکنن ــد ی ــرای تولی ــه ب ــم ک درمی یابی

می شــود. مواجــه  مشــقت های 
در نتیجــه تخصیــص ارز 4200 تومانــی نــه تنهــا موجــب 
ــت  ــن ارز قیم ــص ای ــا تخصی ــه ب ــده، بلک ــورم نش ــش ت کاه
برخــی کاالهــای وارداتــی نیــز ثابــت مانــده و در ایــن شــرایط 

ــت. ــده اس ــر ش ــده متضض تولیدکنن

ســلمان ســتوده نیا بــا تأکیــد بــر اینکــه ارز ترجیحــی 
ــت: در  ــال داشــت، گف ــه دنب ــت و فســاد ب ــا ران تنه
ــوا  ــازار بل ــیاه در ب ــای س ــته یارانه ه ــال گذش دو س

ایجــاد کردنــد.
شــیوه تخصیــص ارز ترجیحــی و 4200 تومانــی 
ــال های  ــور در س ــی کش ــای اساس ــی از چالش ه یک
گذشــته بــوده، بــه طــوری کــه دولــت بــرای 
ــواری هایی  ــا دش ــی ب ــع ارز 4200 تومان ــن مناب تأمی
ــده  ــه ش ــول مواج ــاپ پ ــی و چ ــه پول ــون پای همچ

ــت. اس
یکــی از اشــتباهات اساســی دولــت حســن روحانــی 
ــاده  ــص نه ــا تخصی ــرد ب ــال می ک ــه خی ــود ک آن ب
ارزان، تولیــد نیــز ارزان می شــود و چــون بــا ارز 
تأمیــن  را  وارداتــی  نهاده هــای  تومانــی   4200
کنتــرل  کاالهــا  قیمــت  بنابرایــن  کرده انــد، 

. د می شــو
ــی  ــد نوع ــب ش ــی موج ــر ارز ترجیح ــوی دیگ از س
رانــت در اقتصــاد کشــور ایجــاد شــود و قیمت هــای 
ــازار  ــادل اقتصــاد کالن در ب ــه لحــاظ تع ــر ب پایین ت
ایــن رانــت را ایجــاد کــرد، همچنیــن قیمت گــذاری 
ــور  ــت مجب ــه دول ــرد ک ــا ک ارزی زمینه هــای را مهی
شــد بــه کاالهــای وارداتــی یارانــه پرداخت کنــد و در 
نتیجــه کاالهــای وارداتــی در مقایســه بــا کاالهــای 
ــه  ــدگان ب ــر شــد و مصرف کنن ــی ارزان ت ــد داخل تولی

ســوی چنیــن کاالهایــی رفتننــد.
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــد  ــت از تولی ــر حمای ــه ب ــت ک ــال اس ــن س چندی
داخلــی تأکیــد دارنــد و سیاســت ارز ترجیحــی و 

ــر  ــی چه بر س ارز ترجیح
تولیدکننــده کــه نیــاورد
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همچنیــن تخصیــص ارز ترجیحــی و 4200 تومانــی دســت 
ســوداگران را بــرای دزدی بــاز گذاشــته و تنهــا قشــری کــه از 
ثمــره ایــن ارز بهــره نبرده انــد اقشــار ضعیــف جامعــه هســتند.

ــی  ــالم رئیس ــیزدهم، حجت االس ــت س ــدن دول ــا روی کار آم ب
بــر ضــرورت جراحــی اقتصــادی در حوزه هــای مختلــف تأکیــد 
ــی ارز ترجیحــی و 4200  ــذف اصول ــا ح ــه ب ــرد ک ــوان ک و عن
ــم  ــا داد و ه ــردم را ارتق ــت م ــم معیش ــوان ه ــی می ت تومان

کشــور را از خطــر فروپاشــی اقتصــادی نجــت داد.

بــرای بررســی اثــرات مثبــت حــذف ارز ترجیحــی، تبعــات ایــن 
ــذف ارز  ــی ح ــای چگونگ ــور و راهکاره ــادی کش ــر اقتص ارز ب
ترجیحــی گفت وگویــی را بــا ســلمان ســتوده نیا پژوهشــگر 
اقتصــادی و عضــو هیئــت علمــی اقتصــاد دانشــگاه بندرعبــاس 

ترتیــب داده اســت.

ــی  ــار و تبعات ــه آث ــی چ ــت ارز 4200 تومان پرداخ
ــت؟ ــته اس ــور داش ــاد کش ــرای اقتص ب

ــت  ــوی دول ــی از س ــص ارز 4200 تومان ــا تخصی ــتوده نیا: ب س
روحانــی، طــی دو ســال 12 برابــر یارانــه نقــدی ارز ترجیحــی 
ــه دســت  ــی ب ــت و وقت ــی اختصــاص یاف ــای اساس ــه کااله ب
مصرف کننــده نهایــی می رســید قیمــت باالتــر می رفــت و 
ــا ارز 26 هــزار تومانــی مــردم کاالهــای اساســی را دریافــت  ب

می کردنــد.

دلیل شکســت سیاست ارز ترجیحی در دو سال گذشته
بنابرایــن توزیــع ارز 4200 تومانــی بیشــتر رانــت و فســاد ایجــاد 
ــردم  ــی م ــاد زندگ ــایش در اقتص ــب گش ــه موج ــا اینک ــرد ت ک

شــود.

 4200 ارز  سیاســت  اجــرای  اهــداف  مهم تریــن  از  یکــی 
تومانــی کنتــرل قیمــت کاالهــای اساســی بــود. بــه نظــر شــما 
ــا پرداخــت ارز 4200 تومانــی بــه اهــداف اولیــه  چــرا دولــت ب
ــت  ــا شکس ــت ب ــن سیاس ــت و ای ــت نیاف ــت دس ــن سیاس ای

ــد؟ ــه ش مواج
ــت  ــراث دول ــه می ــی ک ــص ارز 4200 تومان ــتوده نیا: تخصی س
ــع  ــارد دالر منب ــته 65 میلی ــال گذش ــت، در دو س ــی اس روحان
ــا 20  ــته 12 ت ــال گذش ــی در دو س ــرد، یعن ــه ک ارزی را هزین
برابــر یارانــه نقــدی، ارز ترجیحــی بــه کاالهــای اساســی 

ــت. ــاص یاف اختص

بســیاری معتقدنــد کــه ارز 4200 تومانــی موجــب جهــش تــورم 
شــده، در حالــی کــه معتقــدم ایــن اشــخاص همان هایــی 
ــده و  ــع ش ــه منتف ــذاری چندگان ــع نرخ گ ــه از مناف ــتند ک هس
ــد. ــدرت دارن ــه ق ــوی در بدن ــیار ق ــات بس ــوند و ارتباط می ش

معتقــدم حــذف ارز ترجیحــی و 4200 تومانــی در صورتــی 
ــن  ــه ای ــد، ب ــد کن ــده رش ــد عرضه کنن ــازه ده ــت اج ــه دول ک
صــورت کــه عرضه کننــده محــدود نباشــد و حاشــیه ای متوجــه 
ســود آنــان نباشــد شــاید در کوتاه مــدت موجــب ایجــاد شــوک 
ــده  ــود تولیدکنن ــیه س ــدت حاش ــا در بلندم ــود، ام ــه ش در جامع
ــادل  ــه تع ــه و واردات ب ــش یافت ــد افزای ــد و تولی ــد می کن رش

می رســد.

ــکار  ــورت آش ــه ص ــت ب ــه دول ــه ای ک ــا و یاران ــاره نهاده ه درب
و پنهــان پرداخــت می کنــد، می تــوان مشــاهده کــرد کــه 
ــه  ــت یاران ــزان دریاف ــده می ــراد، تعیین کنن ــرف اف ــزان مص می

ــت؟ ــوع چیس ــن موض ــما از ای ــی ش ــت، ارزیاب اس

ســتوده نیا: افــرادی از یارانه هــای پرداختــی دولــت ماننــد 
بنزیــن، بــرق، گازوئیــل، گاز و ... منتفــع می شــوند کــه بیشــتر 
ــره )در  ــج نف ــواده  پن ــال خان ــوان مث ــه عن ــد، ب ــرف کنن مص
صــورت داشــتن پنــج خــودرو( شــاید دولــت ۷ میلیــون یارانــه 
پنهــان بــه ایــن افــراد پرداخــت می کنــد، ایــن در حالــی اســت 
ــد  ــد و فاق ــی می کنن ــتا زندگ ــردم در روس ــون م ــه 20 میلی ک

ــد. ــی نمی برن ــودرو نصیب ــه خ ــتند و از یاران ــودرو هس خ

در حــوزه بــرق و گاز هــم همینطــور. خانواده هایــی بیشــتر 
ــتند  ــزرگ هس ــه ب ــارت و خان ــه دارای عم ــد ک ــره را می برن به
و مصرف کننــده هســتند، بنابرایــن یارانه هــای پنهــان بــه 
ــی  ــد و قاچاقچ ــتری دارن ــرف بیش ــه مص ــد ک ــرادی می رس اف

ــتند. هس

افــراد  گازوئیــل  بنزیــن،  آب،  قاچــاق  مثــال  عنــوان  بــه 
قاچاقچــی از ایــن قاچــاق بیشــترین صرفــه را دارنــد و از ســوی 
دیگــر مصــرف ایــن کاالهــا نیــز بــه شــدت بــاال رفتــه اســت.

ــن، گاز،  ــای بنزی ــت یارانه ه ــه دول ــت ک ــن اس ــنهادم ای پیش
ــردم  ــه م ــدی ب ــورت نق ــه ص ــل، آب و ... را ب ــرق، گازوئی ب
پرداخــت کنــد و در اینصــورت دســت ســوداگران قطــع خواهــد 

شــد.
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آیــا منطــق محاســبه ارز 4200 تومانــی درســت بــود، 
درغیراینصــورت چــرا در ســال های بعــد اصاح نشــد؟

ــت  ــه سیاس ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــی ب ــت روحان ــتوده نیا: دول س
ــن  ــا ای ــود، ام ــورم می ش ــش ت ــب کاه ــی موج ارز 4200 تومان
ــود،  ــی ب ــن ابرتورم ــی و در باط ــر ضدتورم ــت ها در ظاه سیاس
ــاص  ــراد خ ــب اف ــی در جی ــت ارز ترجیح ــه ران ــوری ک ــه ط ب
ازجملــه واردکنندگانــی کــه 5 درصــد جمعیــت کشــور را 
ــا ارز 4200  ــا ب ــل مخالفت ه ــت و دلی ــد رف ــکیل می دهن تش

ــت. ــع اس ــارض مناف ــی از تع ــی ناش تومان

لزوم تأمین کاالهای اساسی با مناسب ترین قیمت

بنابرایــن بــا بررســی دقیــق بــه ایــن نکتــه پــی بــردم کــه ســود 
ارز 4200 تومانــی بــه جیــب عــده ای خــاص رفتــه کــه واردکننــده 
هســتند و ارتباطــات بســیار قــوی دارنــد و زمانــی کــه بایــد ســود 
ــا  ــد ب ــی برس ــده نهای ــب مصرف کنن ــه جی ــی ب ارز 4200 تومان
قیمــت 26 هــزار تومانــی بــه مصرف کننــده رســیده و در نهایــت 

ــا نداشــت. ــری در کاهــش قیمت ه ارز ترجیحــی تأثی
ــکان  ــن س ــت گرفت ــه دس ــدای ب ــی از ابت ــالم رئیس  حجت االس
ریاســت جمهــوری بــر جراحــی اقتصــادی تأکیــد ویــژه داشــته و 
حــذف ارز ترجیحــی را کــه بــه بــاور بســیاری فســادزا بــوده، یکــی 
ــان  ــه نظرت ــد، ب ــادی می دان ــی اقتص ــن جراح ــالوده های ای از ش
ایــن جراحــی چگونــه بایــد اتفــاق بیفتــد تــا اقتصاد کشــور شــکوفا 
ــکالت  ــی مش ــی و ارز ترجیح ــتوده نیا: ارز 4200 تومان ــود؟ س ش
ــای  ــا و نهاده ه ــرده و کااله ــاد ک ــور ایج ــرای کش ــیاری ب بس
دامــی کــه بــا ارز 4200 تومانــی و بــا هــدف کاهــش قیمــت وارد 
شــده، نــه تنهــا بــه هــدف خــود دســت نیافتــه، بلکــه بــه شــدت 

ــد افزایشــی داشــته اســت. ــا رون قیمت ه
جراحــی اقتصــادی واقعــاً بــرای کشــور الزم اســت، چراکــه اکنــون 
ــال اکنــون  ــوان مث ــه عن شــاهد بی عدالتــی در کشــور هســتیم؛ ب
ــه را در  ــترین یاران ــتند بیش ــودرو هس ــج خ ــه دارای پن ــرادی ک اف
ــت  ــتند دریاف ــودرو هس ــد خ ــه فاق ــی ک ــا خانواده های ــه ب مقایس

می کننــد.
ــردم حــذف  ــا شــفافیت و آگاه ســازی م ــد ب ــیاه بای ــای س یارانه ه
شــود؛ بــه عنــوان مثــال دولــت یارانــه پنهــان ماننــد قیــر رایــگان، 
ــروف  ــیاه مع ــه س ــه یاران ــن ب ــد و ای ــی می ده ــای دام نهاده ه
ــی  ــه ارز 4200 تومان ــته ک ــال گذش ــه س ــت در س ــا دول ــت ی اس
ــی  پرداخــت می کنــد قیمــت نهاده هــای دامــی از 20 هــزار تومان
بــه ۷0 هــزار تومــان رســید، بنابرایــن نــه تنهــا کاهــش نداشــت، 
ــم  ــش ه ــی افزای ــای دام ــت نهاده ه ــا ارز ترجیحــی قیم ــه ب بلک

پیــدا کــرد.

ــه  ــد ب ــرم، بای ــام بب ــا ن ــادترین یارانه ه ــم از پرفس ــر بخواه اگ
قیــر رایــگان، فــوالد، دولتــی، التــاری خودرویــی و یارانه هــای 
ــود،  ــت می ش ــردم پرداخ ــه م ــرژی ب ــام ان ــه ن ــه ب ــیاهی ک س
ــاد  ــن اقتص ــم، بنابرای ــاره کن ــل و ... اش ــن، گازوئی ــد بنزی مانن
ایــران نیــاز بــه شــوک اساســی دارد تــا بتوانــد اقتصــاد را آزاد 

کنــد.
ــت آزاد  ــا قیم ــی و ... ب ــای دام ــرژی، نهاده ه ــا ان ــام دنی در تم
ــت  ــاد و ران ــا فس ــدن تنه ــی ش ــی و چندنرخ ــت و دونرخ اس
ــا را آزاد  ــن کااله ــا ای ــام دنی ــن در تم ــد، بنابرای ــاد می کن ایج
ــل رســیده اســت و از  ــه حداق ــردم هــم ب ــد و مصــرف م کردن
ســوی دیگــر خدمــات درمانــی، آموزشــی بــه صــورت رایــگان 

ــرار داده شــده اســت. ــردم ق ــار م در اختی
در حالــی کــه در کشــور قیمــت انرژی هــای تجدیدناپذیــر 
ــورت ارزان  ــه ص ــدم و ... را ب ــد گن ــی مانن ــای دام و نهاده ه
ــی  ــات آموزش ــای خدم ــم و هزینه ه ــه می کنی ــردم ارائ ــه م ب
و درمانــی را بــه شــدت بــاال بردیــم. دولــت قیمــت هــر 
ــا  ــد و ب ــداری می کن ــاورز 500 دالر خری ــدم را از کش ــن گن ُت
قیمــت 100 دالر بــه کارخانه هــای ماکارونــی، نانوایی هــا و 

می فروشــد.  ...
کارخانــه ماکارونــی ارزش افــزوده ای کــه صــرف نیــروی کار و 
انــرژی و مــواد اولیــه می شــود هــر ُتــن 400 دالر می فروشــد، 
ــه  ــت ب ــه دول ــت ک ــوب اس ــه ای معی ــه گون ــه ب ــی چرخ یعن
ــد و 100 دالر  ــداری می کن ــاورز خری ــت 500 دالر از کش قیم
ــت 400  ــه قیم ــز ب ــه نی ــد و کارخان ــا می فروش ــه کارخانه ه ب

می فروشــد. دالر 
 چــه راهــکاری بــه دولــت داریــد تــا ضمــن تأمیــن کاالهــای 

اساســی از افزایــش قیمــت آن جلوگیــری کنــد؟
ــه قصــد دارد ارز ترجیحــی را  ــی ک ــت در صورت ســتوده نیا: دول
ــه اقشــار  ــه نقــدی ب ــه صــورت یاران ــد آن را ب ــد بای حــذف کن
ــد  ــد از چن ــورت بع ــد، در اینص ــت کن ــه پرداخ ــد جامع کم درآم
ــه  ــاهد کاش ــه ش ــت، بلک ــم داش ــورم نخواهی ــا ت ــه تنه ــاه ن م
ــورم 40  ــر ت ــال اگ ــوان مث ــه عن ــود؛ ب ــم ب ــورم خواهی ــرخ ت ن
ــه  ــال ب ــت س ــد و وضعی ــد می رس ــه 30 درص ــت ب ــد اس درص

ــود. ــر می ش ــال بهت س
ــد گرفــت کــه  ــم خواهن ــه نقــدی مــردم تصمی ــع یاران ــا توزی ب
ــه  ــم ب ــدگان ه ــد و تولیدکنن ــد کنن ــده خری ــدام تولیدکنن از ک
ــت ارز  ــرای دریاف ــت ب ــت دول ــب حمای ــز روی جل ــای تمرک ج
4200 تومانــی، روی قیمــت و کیفیــت محصــوالت خــود تمرکــز 
ــای  ــده کااله ــود مصرف کنن ــد و ایــن موجــب می ش می کنن
ــروش،  ــد و ف ــداری کن ــب خری ــت مناس ــه قیم ــی را ب اساس
نفــع  یارانــه هــم مصرف کننــده  افزایــش  بــا  و  خدمــات 

می بــرد و هــم تولیدکننــده.



79فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 92  بهار 1401

ــن  ــداران میه ــزی مرغ ــه مرک ــل اتحادی ــر عام مدی
گفــت: روزانــه بیــش از 3 هــزار و 200 تــن تخم مــرغ 
در کشــور تولیــد می شــود کــه ایــن میــزان از تولیــد 
نســبت بــه حجــم مصــرف در نیمــه نخســت ســال 
ــون  ــر اســت، هــم اکن ــرم شــدن هــوا( باالت ــا گ ) ب
ــم. ــازاد داری ــرغ م ــن تخم م ــش از 250 ت ــه بی روزان

ــه تامیــن تخم مــرغ در  ــا اشــاره ب محمــد مــرادی، ب
ــرخ   ــن ن ــه تعیی ــی های اولی ــت: کارشناس ــازار، گف ب
ــت انجــام  ــد از جراحــی اقتصــادی دول ــرغ بع تخم م
ــظ  ــد و حف ــتمرار تولی ــدف اس ــا ه ــن رو ب ــد از ای ش
ســرانه مصــرف پروتئیــن مــردم قیمــت یــک کیلــو 
ــای  ــان درب واحده ــزار و 500 توم ــرغ 35 ه تخم م
ــو و 900  ــک کیل ــرغ ی ــانه تخم م ــر ش ــدی و ه تولی
گرمــی ۷6 هــزار تومــان و قیمــت یــک کیلــو 
ــزار و 800  ــدگان 39 ه ــرای مصرف کنن ــرغ ب تخم م
ــه گــذار تعییــن و  ــرای عبــور از ایــن مرحل تومــان ب

ــه شــده اســت. در نظــر گرفت
بــه گفتــه وی؛ روزانــه بیــش از 3 هــزار و 200 تــن 
تخم مــرغ در کشــور تولیــد می شــود کــه ایــن 
میــزان از تولیــد نســبت بــه حجــم مصــرف در نیمــه 
نخســت ســال ) بــا گــرم شــدن هــوا( باالتــر اســت 
ــرغ  ــن تخم م ــش از 250 ت ــه بی ــون روزان ــم اکن ه

ــم. مــازاد داری
ــن  ــداران میه ــزی مرغ ــه مرک ــل اتحادی ــر عام مدی
ــه صــدور مجــوز صــادرات تخم مــرغ از  ــا اشــاره ب ب
ســوی وزارت کشــاورزی، بیــان کــرد: از آنجایی کــه 
مجــوز صــادرات تخم مــرغ مصــادف بــا حــدف 
ــرای  ــه ای ب ــدگان برنام ــد تولیدکنن ــی ش ارز ترجیح
ــار  ــی دچ ــازار داخل ــا ب ــد ت ــرغ ندارن صــادرات تخم م

ــات نســبی برســیم. ــه ثب تنــش نشــود و ب
ــار  ــوه و تره ب ــن می ــه میادی ــان اینک ــا بی ــرادی ب م
ــرخ مصــوب  ــر از ن ــرغ کمت ــروش تخم م خواســتار ف
دولــت اســت، تصریــح کــرد: نــرخ مصرف کننــدگان 
ــه  ــدارد ک ــی ن ــن رو تفاوت ــت از ای ــده اس ــن ش تعیی
صــورت  مبادی هــا  کــدام  از  محصــول  عرضــه 
رایــج  میادیــن  ســازمان  در  روالــی  می گیــرد. 
ــوب  ــرخ مص ــر ن ــی زی ــای اساس ــه کااله ــت ک اس
ــه  ــه هم ــی ک ــا در شــرایط فعل عرضــه می شــوند ام

ــت  ــوب دول ــای مص ــت نرخ ه ــه رعای ــف ب ــدگان موظ تولیدکنن
هســتند نمی تــوان زیــر نــرخ بــازار تخم مرغ هــا را عرضــه 

ــرد. ک
ایــن فعــال اقتصــادی ادامــه داد: ســازمان میادیــن نــرخ عرضــه 
ــان  ــدگان را شــانه ای 6۷ هــزار توم ــرای مصرف کنن ــرغ ب تخم م
ــه اجــرای  ــه اولی تعییــن کــرده اســت؛ در شــرایطی کــه در هفت
ایــن طــرح هســتیم و شــوک اولیــه بــه بــازار وارد شــده اســت 
و میــزان تقاضــا بــاال رفتــه نبایــد بــه گونــه ای عمــل شــود کــه 
ــازار کمبــود دارد  ایــن ذهنیــت بــرای مــردم ایجــاد شــود کــه ب

ــدا کــرده اســت. و موجــودی تخم مــرغ در کشــور کاهــش پی
ــا از 21 اردیبهشــت  ــان اینکــه اصــالح نظــام یارانه ه ــا بی وی ب
کلیــد خــورده اســت، افــزود: تولیدکننــدگان از ماه هــای گذشــته 
از دولــت ذرت و ســویا بســتانکار بودنــد بخشــی از ایــن طلب هــا 
وصــول شــده و بخــش دیگــر آن در ماه هــای آینــده داده خواهــد 
شــد؛ رایزنی هایــی در حــال انجــام اســت کــه در ماه هــای آینــده 
ــا  ــا ب ــه داشــته باشــد و نهاده ه ــز ادام ــد نی ــت از تولی ــز حمای نی
قیمــت مناســب در اختیــار تولیدکننــدگان قــرار بگیــرد. مــرادی 
ــه ایــن پرســش کــه اگــر بناســت دولــت همچنــان  در پاســخ ب
نهــاده تولیدکننــدگان را تامیــن کنــد نبایــد شــاهد افزایــش نــرخ 
محصــول نهایــی باشــیم؟ گفــت: بناســت از ابتــدای هفتــه ذرت 
ــزار  ــی 1۷ ه ــویا کیلوی ــه س ــان و کنجال ــزار توم ــی 12 ه کیلوی
ــدگان از  ــود، تولیدکنن ــذاری ش ــازارگاه بارگ ــامانه ب ــان در س توم
تخم مرغ هایــی کــه از هفته هــای گذشــته تولیــد کردنــد از 
دولــت طلــب دارنــد. مدیــر عامــل اتحادیــه مرکــزی مرغــداران 
ــرود  ــه  ســمتی ب ــد ب ــان کــرد: برنامه هــا بای ــان بی میهــن در پای
کــه ســرانه مصــرف کاهشــی نشــود بخصــوص در ایــن 2 مــاه 
نخســت اجــرای ایــن طــرح کــه بناســت یارانه هــا بــه  صــورت 
ــق  ــی تعل ــه دهک های ــه ب ــن یاران ــوند. ای ــت  ش ــدی پرداخ نق
ــه  ــای ب ــه در بخش ه ــن یاران ــت ای ــن اس ــه ممک ــرد ک می گی
غیــر از مــرغ و تخم مــرغ هزینــه شــود و ممکــن اســت میــزان 
ــش  ــار چال ــدگان را دچ ــرغ تولیدکنن ــد تخم م ــرای خری تقاضــا ب
کنــد از ایــن رو امیدواریــم بــا تمهیداتــی کــه وزارت کشــاورزی در 

نظــر گرفتــه تولیــد در دســت تولیدکننــدگان نمانــد.

ــرغ  ــانه تخم م ــک ش یــ
ــان ــزار تومــ ۷۶ هـــ
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ــای  ــت: اتحادیه ه ــس، گف ــاورزی مجل ــیون کش ــو کمیس عض
ــرخ  ــازی ن ــورت آزادس ــه درص ــد ک ــالم کرده ان ــداران اع مرغ
ارز قیمــت گوشــت مــرغ بایــد حــدود 60 هــزار تومــان تعییــن 
ــه مرغــداران خریــد محصــول  ــرای اطمینــان ب شــود، دولــت ب

ــرده اســت. ــن ک ــا را تضمی ــی آنه نهای

محمــد ســبزی عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب،منابــع طبیعــی 
ــوص  ــالمی، در خص ــورای اس ــس ش ــت مجل ــط زیس و محی
ــداوم  ــور ت ــه منظ ــداران ب ــت از مرغ ــی دول ــای حمایت برنامه ه
تولیــد، گفــت: حــوزه تولیــد گوشــت مــرغ در مقایســه بــا ســایر 
ــت  ــی دریاف ــذف ارز ترجیح ــر را از ح ــترین تاثی ــا بیش بخش ه
کــرده اســت زیــرا در گذشــته حــدود 80 درصــد از نهــاده مــورد 
ــی  ــزار و 200 تومان ــتفاده از ارز 4 ه ــا اس ــا ب ــاز مرغداری ه نی

ــد. ــن می ش تامی
نماینــده مــردم ســاوه و زرندیــه در مجلــس شــورای اســالمی با 

ــر شــدن قیمــت نهاده هــای  ــه اینکــه 6 براب اشــاره ب
ــداران  ــد مرغ ــداوم تولی ــرای ت ــرایط را ب ــی ش دام
دشــوار کــرده اســت و دولــت بایــد ســرمایه در 
داد:وزیــر  ادامــه  تامیــن کنــد،  را  آنهــا  گــردش 
جهــاد کشــاورزی دســتورات الزم را ابــالغ کــرده تــا 
مرغــداران بتواننــد طــی 48 ســاعت تســهیالت مــورد 

ــد. ــت کنن ــود را دریاف ــاز خ نی

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی بــا 
ــداران قیمــت  ــی دیگــر مرغ ــر اینکــه نگران ــد ب تاکی
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــازار ب ــی در ب ــول نهای محص
ــای  ــرد: اتحادیه ه ــوان ک ــت، عن ــد اس ــه تولی هزین
درصــورت  کــه  کرده انــد  اعــالم  مرغــداران 
آزادســازی نــرخ ارز قیمــت گوشــت مــرغ بایــد 
حــدود 60 هــزار تومــان تعییــن شــود، دولــت بــرای 
ــی  ــول نهای ــد محص ــداران خری ــه مرغ ــان ب اطمین

ــت. ــرده اس ــن ک ــا را تضمی آنه

وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از نگرانــی مرغــداران 
ــه  ــات از جمل ــی از اقدام ــا برخ ــوده ام ــق ب ــه ح ب
معــدوم ســازی جوجه هــای یــک روزه غیــر اخالقــی 
اســت، تصریــح کــرد: دولــت بایــد در زمینــه حمایــت 
ــدرت  ــا ق ــد ب ــداوم تولی ــتای ت ــداران در راس از مرغ
ــداران  ــت مرغ ــر اکثری ــال حاض ــد، درح ــدام کن اق

ــد ــزی کرده ان ــه ری ــه جوج ــدام ب اق

دولـــت خرید مرغ مــازاد 
مرغـداران را تضمین کرده است
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ــاده  ــدگان نه ــه واردکنن ــره اتحادی ــات مدی ــو هی عض
ــش  ــود چال ــا وج ــت: ب ــران گف ــور ای ــای دام و طی ه
ــردن  ــی ک ــرح مردم ــرای ط ــی و اج ــن الملل ــای بی ه
ــی  ــای دام ــاده ه ــن نه ــکلی در تامی ــا مش ــه ه یاران

ــدارد. ــود ن ــور وج ــاز در کش ــورد نی م

مشــکلی در تامیــــن 
ــی در  ــای دام ــاده ه نه

کشور وجود ندارد 

محمــد مهــدی نهاونــدی بــا اعــالم ایــن مطلــب 
ــن و  ــری اوکرای ــداوم درگی ــه ت ــه ب ــا توج ــزود: ب اف
ــاره ای  ــع پ ــی رف افزایــش مســتمر قیمــت هــای جهان
از موانــع موجــود در جهــت تقویــت جریــان تامیــن کاال 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــی ض ــای اساس ه

ــای ارزی  ــت ه ــر قیم ــال حاض ــه داد: در ح وی ادام
ــای  ــت ه ــا قیم ــی ب ــی همخوان ــای ریال ــت ه و قیم
واقعــی بــازار جهانــی نــدارد، البتــه ایــن موضــوع مــورد 
ــول اصــالح  ــم هســت و ق ــئول ه ــات مس ــد مقام تایی
آن را داده انــد امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بــا ایــن 
ــازار  ــد از ب ــه خری ــادر ب ــی ق ــش خصوص ــرایط بخ ش

ــود. ــد ب ــی نخواه جهان

ایــن مســوول صنفــی تصریــح کــرد:  پیــش بینــی کارشناســان 
مبنــی بــر تــداوم رونــد افزایــش قیمــت هــای جهانــی در نیمــه 
ــرای  ــود ب ــت موج ــد از فرص ــن بای ــت بنابرای ــال اس دوم س
افزایــش حجــم خریــد خارجــی و ذخیــره ســازی کاالی اساســی 

مــورد نیــاز کشــور  حداکثــر اســتفاده را داشــته باشــیم.

ــا  ــبی ب ــازارگاه تناس ــی ب ــت فعل ــه وضعی ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــرخ ارز نهــاده هــا نداشــته و تبدیــل ب شــرایط آزاد ســازی ن
یــک گلــوگاه در جریــان توزیــع نهــاده هــا شــده اســت ، اظهــار 
ــد انتظــار می رفــت تدابیــر الزم اصالحــی قبــل از  کــرد: هرچن
ــی شــده  ــش بین ــا پی ــه ه ــی ســازی یاران ــرای طــرح مردم اج
ــا وجــود گذشــت 20 روز از اجــرای ایــن طــرح  باشــد لیکــن ب
ــده  ــازی نش ــب س ــالح و مناس ــازارگاه اص ــامانه ب ــاختار س س

اســت.

ــدگان نهــاده هــای دام  ــه واردکنن ــره اتحادی ــات مدی عضــو هی
ــه نظــر می رســد بعضــی از  و طیــور ایــران ادامــه داد:  البتــه ب
ایــن مقاومــت هــا ناشــی از فشــار جریــان هــای رانــت خــوار 
اســت کــه بــا وجــود حــذف ارز ترجیحــی هنــوز در برابــر حــذف 

ــد.   ــت می کنن ــی مقاوم ــای طالی امضاه

ــه  ــی ک ــدن توافقات ــی ش ــریع در  اجرای ــه تس ــت: البت وی گف
ــه  ــئول در زمین ــات مس ــا مقام ــرا ب ــط اخی ــای مرتب ــکل ه تش
هــای مختلــف از جملــه اصــالح فــوری ســامانه بــازارگاه 
ــی  ــش خصوص ــی بخ ــای واردات ــه ه ــی محمول ــد ریال ، خری
ــای  ــت ه ــالح قیم ــور دام ، اص ــتیبانی ام ــرکت پش ــط ش توس
ابالغــی بــر اســاس ضوابــط ســازمان حمایــت و حــذف دخالــت 
ــه  ــد زمین ــی توان ــد م ــته ان ــروری داش ــر ض ــی غی ــای دولت ه
حضــور موثــر تــر بخــش خصوصــی را  بــرای تامیــن کاالهــای 

ــد.  ــته باش ــی داش ــر در پ ــرخ مناســب ت ــا ن اساســی ب

نهاونــدی خاطرنشــان کــرد: بــدون شــک چالــش تامیــن 
ــه  ــی اســت البت ــه مهم ــم نکت ــن ه ــره تامی نقدینگــی در زنجی
تشــکل هــای وارداتــی آمادگــی خــود را بــرای تامیــن بخشــی 
ــن  ــال تضامی ــاری و در قب ــورت اعتب ــه ص ــود را ب ــاز موج از نی

ــد. ــرده ان بانکــی اعــالم ک

ــات و  ــرد: اطالع ــان ک ــی خاطرنش ــوول صنف ــام مس ــن مق ای
ــد  ــی دهــد روش هــای اعمــال شــده طــی چن ــار نشــان م آم
مــاه اخیــر و موانــع فعالیــت بخــش خصوصــی بایــد بــه ســرعت 

بازنگــری و اصــالح شــود.
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برنــد حــالل ایــران 
ــت ــناخته اس ــوز ناش هن

ــور  ــت: کش ــالل گف ــازی ح ــوزه برندس ــگر ح پژوهش
ــه  ــزی ب ــالل از مال ــد ح ــت برن ــا دریاف ــترالیا ب اس
کشــورهای اســالمی گوشــت صــادر می کنــد امــا برند 
حــالل ایــران هنــوز در بســیاری از کشــورها شــناخته 
شــده نیســت.  پژوهشــگر حــوزه برندســازی حــالل 
ــالل  ــد ح ــت برن ــا دریاف ــترالیا ب ــور اس ــت: کش گف
ــادر  ــت ص ــالمی گوش ــورهای اس ــه کش ــزی ب از مال
ــوز در بســیاری  ــران هن ــد حــالل ای ــد امــا برن می کن

ــت. ــده نیس ــناخته ش ــورها ش از کش

ــگر  ــگاه و پژوهش ــتاد دانش ــم آزادی اس ــر ابراهی دکت
ــوی  ــه »گفتگ ــا برنام ــالل ب ــازی ح ــوزه برندس ح
اقتصــادی« درمــورد برنــد حــالل در دنیــای اســالم و 
ضــرورت ورود ایــران بــه عرصــه برندســازی حــالل 

ــرد. ــو ک گفتگ
آزادی گفــت: کشــور اســترالیا بــا دریافــت برنــد 
ــه کشــورهای اســالمی گوشــت  ــزی ب حــالل از مال
ــوز در  ــران هن ــالل ای ــد ح ــا برن ــد ام ــادر می کن ص
ــه  ــت و ب ــده نیس ــناخته ش ــورها ش ــیاری از کش بس
ــرای صــادرات کاالهــای  همیــن دلیــل هــم فقــط ب
ایرانــی از ایــن برنــد )برنــد حــالل ایرانــی( اســتفاده 

می شــود.
وی افــزود: ســهم کشــور مــا از برنــد حــالل کمتــر از 
یــک درصــد گــردش مالــی 4 هــزار میلیــارد دالری 
ــی  ــه کاف ــدم توج ــم ع ــش ه ــال اســت و دلیل در س
بــه برندینــگ، عــدم تصویرســازی در برنــد، آشــنایی 
ــای  ــا گواهی ه ــورمان ب ــدگان کش ــتن صادرکنن نداش
ــای  ــه روش ه ــی ب ــدم دسترس ــالل و ع ــی ح جهان
معامالتــی بــدون ریســک بــرای صادرکننــدگان 

می باشــد.

ــز  ــا را نی ــث تحریم ه ــالل، بح ــازی ح ــوزه برندس ــگر ح پژوهش
ــوان یکــی دیگــر از دالیــل ایــن ســهم پاییــن کشــورمان  به عن
ــه  ــی را ب ــای اضاف ــا هزینه ه ــت: تحریم ه ــرد و گف ــوان ک عن
تولیدکننــدگان تحمیــل می کننــد کــه از جملــه آن می تــوان بــه 

ــرد. ــاره ک ــی اش ــل دریای ــای حمل ونق ــش هزینه ه افزای

ــه  ــاس فق ــر اس ــا ب ــای کشــور م ــام کااله ــه داد: تم آزادی ادام
ــه  ــا ازآنجایی ک ــوند ام ــد می ش ــت تولی ــوزه حلی ــیعه و در ح ش
ــت  ــده نیس ــناخته ش ــان ش ــورهای جه ــرای کش ــئله ب ــن مس ای

ــز اســت. ــی حــالل ناچی ــردش مال ــم در گ ــران ه ســهم ای

ــالل  ــذای ح ــر از غ ــالل فرات ــد ح ــث برن ــد: بح ــر ش وی متذک
و  می شــود  محســوب  صنعــت  یــک  به نوعــی  و  اســت 
ــتی و  ــوازم آرایشــی و بهداش ــد دارو، ل ــی مانن ــای مختلف حوزه ه
ــز در  ــا نی ــور م ــرد و کش ــردی را در برمی گی ــداری و جهانگ هتل

ــی دارد. ــیار خوب ــت بس ــا ظرفی ــن زمینه ه ــه ای هم
ــد  ایــن اســتاد دانشــگاه مشــکالت صادرکننــدگان در حــوزه برن
ــزود:  ــی بررســی کــرد و اف ــی و عملیات حــالل را از منظــر اجرای
از طرفــی شــاهدیم کــه حمایت هــای الزم از ایــن صنعــت 
از جانــب دولــت صــورت نمی گیــرد و تدویــن آیین نامــه و 
ــت و  ــف اس ــدگان ضعی ــه تولیدکنن ــی ب ــی آموزش آگاهی بخش
ــرایط  ــه ش ــم باتوجه ب ــدگان ه ــود تولیدکنن ــر خ ــرف دیگ از ط

ــد. ــوزه ندارن ــن ح ــه ای ــی ب ــود تمایل موج

آزادی تدویــن برنامه هــای توســعه و آگاهی بخشــی دربــاره 
برنامه هــای آموزشــی دررابطه بــا  ایجــاد  قوانیــن حــالل و 
فراینــد توســعه حــالل را پیشــنهاد کــرد و گفــت: ایجــاد 
بازارهــای مشــترک از طریــق تعامــل بــا کشــورهای اســالمی و 
اســتفاده از فرصت هــای اقتصــادی برنــد حــالل نیــز از مــواردی 

ــرد. ــه ک ــا توج ــه آن ه ــد ب ــه بای هســتند ک
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