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یکپارچه سازی زنجیره تولید
نقش حیاتی هفت روز اول جوجه ها در کیفیت مرغ گوشتی
آینده مبهم حرفه تاریخی دامداران خوزستان
تأمین نهادهها برای واحدهای دامی مدیریت شود
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برند حالل ایران هنوز ناشناخته است
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اعطای مجوز صادرات دام
مســیری برای مبارزه با

قاچـــــــاق
رئیــس کمیتــه دامپــروری کمیســیون کشــاورزی
مجلــس قیمــت بــاالی گوشــت در کشــورهای
حاشــیه خلیــج فــارس را انگیــزه افزایــش
قاچــاق دام زنــده دانســت و گفــت :وزارت جهــاد
کشــاورزی بــا صــدور مجــوز و مشــوقهای
صادراتــی ،بحــث قاچــاق دام را بــه صــادرات دام
تبدیــل میکنــد.
احــد آزادی خــواه بــا اشــاره بــه نشســت صبــح
امروز(شــنبه 9 ،بهمــن مــاه) کمیتــه دامپــروری
کمیســیون کشــاورزی مجلــس کــه بــا موضــوع
بررســی زوایــای پیــدا و پنهــان قاچــاق دام زنــده
و بــا حضــور دســتگاه هــای نظارتــی ،اجرایــی و
مرکــز پژوهــش هــای مجلــس برگــزار شــد،
گفــت :طبــق گزارشهــای واصلــه ،مشــخص
شــد متأســفانه قاچــاق دام زنــده بــه کشــورهای
همســایه بــه خصــوص کشــورهای جنوبــی فعــال
اســت.
نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس شــورای
اســامی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ســتاد مبــارزه
بــا قاچــاق کاال و ارز اقدامــات خوبــی را بــرای
مبــارزه بــا قاچــاق دام صــورت داده ،عنــوان کــرد:
ایــن ســتاد ،ســطح نظــارت را از مرزهــا بــه داخــل
اســتان هــا آورده تــا مرزبانــی کار خــود را بــا
ســهولت انجــام دهــد.

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
کشــاورزی ایــن مجــوز را فــی الجملــه صــادر کــرده انــد کــه
افــرادی کــه مــی تواننــد ،دام زنــده تهیــه کــرده و دام هــای
پــرواری و ســبک را تجمیــع و بــه کویــت ،امــارات و قطــر صــادر
کننــد.
وی همچنیــن تصریــح کــرد :باالتــر بــودن قیمــت گوشــت در
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس نســبت بــه ایــران ،مهمتریــن
انگیــزه قاچــاق اســت کــه بــا صــدور مجــوز صــادرات و مشــوق
هــای صادراتــی ایــن انگیــزه هــا بــه حداقــل مــی رســد و از
بحــث قاچــاق بــه صــادرات مــی رســیم.
رئیــس کمیتــه دامپــروری کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابــع
طبیعــی مجلــس شــورای اســامی در پایــان خاطرنشــان کــرد:
ایــن کمیتــه بــر آن اســت تــا گــزارش جامــع و کاملــی بــا کمــک
نهادهــای امنیتــی ،نظارتــی و مرکــز پژوهــش هــای مجلــس
تهیــه و  10معضــل اصلــی موثــر در قاچــاق دام را شناســایی و در
قالــب مــاده  45آییــن نامــه داخلــی بــه صحــن علنــی مجلــس
ارائــه کنــد.
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آینــده تولیــد و ســرانه
مصــرف گوشــت مــرغ دنیــا
حمیــد آمــاده اســتاد اقتصــاد کشــاورزی در وبینــار اقتصــاد
صنعــت مرغــداری کــه در اســتودیوی  ITPNewsبرگــزار شــد
دربــاره رونــد تولیــد گوشــت مــرغ در دنیــا گفــت :نمــودار تولیــد
گوشــت مــرغ از ســال  2006تــا  2021ســیر صعــودی داشــته و
از  84میلیــون تــن بــه  135میلیــون تــن افزایــش پیــدا کــرده
اســت.
وی ادامــه داد :افزایــش تولیــد و مصــرف گوشــت مــرغ در
کشــورهای در حــال توســعه خیلــی بیشــتر از کشــورهای
توســعه یافتــه اســت.
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
داده در مناطــق اصلــی و عمــده دنیــا مصــر ف ســرانه انــواع
گوشــت روبــه افزایــش بــوده کــه ایــن موضــوع در مــورد
گوشــت مــرغ هــم صــدق مــی کنــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :در ایــن پیــش بینــی نــرخ رشــد
افزایــش مصــرف گوشــت مــرغ در کشــورهای در حــال توســعه
حــدود 22درصــد مــی باشــد .در نتیجــه کشــورهای در حــال
توســعه از جملــه ایــران در ســال هــای آینــده بخصــوص تــا
ســال  2030مصــرف کننــده عمــده ایــن محصــول خواهنــد
بــود.
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زمینـــه چینــی
مافیــای گوشـت
بــــرای واردات
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران ایــران
بــا بیــان اینکــه قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت گــرم
درجــه یــک گوســاله بــرای مصــرف کننــده بایــد ۱۴۹
هــزار تومــان باشــد ،گفــت :مافیــای گوشــت بــرای
واردات زمینــه چینــی مــی کننــد.
ســید احمــد مقدســی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت
گوشــت قرمــز در بــازار بــا بیــان اینکــه مــا بــا یــک
مافیــا در ایــن حــوزه مواجــه هســتیم کــه در حــال
زمینــه چینــی بــرای واردات هســتند ،گفــت :در
مجمــوع حــدود  ۲۰۰۰هــزار رأس دام ســبک از کشــور
صــادر شــد امــا همهمــه و ســر و صدایــی کــه دالالن
بــه راه انداختنــد منجــر بــه نابســامانی بــازار و افزایــش
قیمتهــا شــد.
وی ضمــن انتقــاد از عملکــرد برخــی تشــکلهای
خصوصــی در زمینــه صــادرات دام از کشــور افــزود:
میــزان صــادرات اصـ ً
ا بــه انــدازهای نبــود کــه بتوانــد
در شــرایط بــازار تأثیرگــذار باشــد و اگــر ایــن همــه
ســر وصــدا نمیشــد بــه چنیــن وضعیتــی دچــار
نمیشــدیم.
مقدســی بــا بیــان اینکــه قیمــت تمــام شــده تولیــد
هــر کیلوگــرم گوســاله نــر زنــده بــرای دامــدار بــا
احتســاب  ۱۰درصــد ســود  ۷۱هــزار تومــان اســت،
گفــت :تــا دو مــاه قبــل دامــداران هــر کیلوگــرم دام
خــود را بــه قیمــت کیلویــی حــدود  ۴۸هــزار تومــان
میفروختنــد کــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام ورود
و شــروع بــه خریــد حمایتــی دام ســنگین بــه قیمــت
 ۵۹هــزار تومــان کــرد ،ایــن اقــدام دولــت منجــر شــده
کــه قیمــت گوســاله نــر در بــازار آزاد بــه کیلویــی ۵۵

هــزار تومــان برســد کــه همچنــان زیــر قیمــت تمــام شــده تولیــد
اســت .پــس مــا در حــوزه دام شــاهد افزایــش قیمــت نیســتیم و
هیــچ اتفاقــی هــم در بــازار دام نیفتــاده کــه قیمــت گوشــت تــا
ایــن حــد بــاال رفتــه اســت.
وی بــا انتقــاد از عملکــرد دولــت در کنتــرل دالالن و واســطههای
بــازار گوشــت تصریــح کــرد :زور دولــت بــه دالالن نمیرســد
و در ایــن میــان تولیدکننــده و مصــرف کننــده هــر دو آســیب
میبیننــد.
مقدســی بــا اشــاره بــه افزایــش  ۴۰تــا  ۵۰هــزار تومانــی قیمــت
گوشــت قرمــز در بــازار گفــت :واقع ـ ًا مشــخص نیســت کــه بــه
چــه علــت قیمــت گوشــت ناگهــان از  ۱۴۰هــزار تومــان بــه
حــدود  ۱۹۰هــزار تومــان رســیده اســت و چــه توجیهــی بــرای
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 اعــام کنــد
و متقاضــی باشــد مــا بــه قیمــت کیلویــی  ۵۹هــزار تومــان آن را
عرضــه میکنیــم.
مقدســی توضیــح داد :وقتــی کــه قیمــت گوســاله زنــده نــر
کیلویــی  ۵۹هــزار تومــان باشــد قیمــت الشــه کشــتار شــده آن
نیــز کیلویــی  ۱۱۸هــزار تومــان اســت و بنابرایــن قیمــت آن بــرای
مصــرف کننــده بایــد حداکثــر  ۱۴۹هــزار تومــان باشــد.
و بــا اشــاره بــه اینکــه دامــداران در حــال حاضــر دام را بــه زیــر
قیمــت تمــام شــده تولیــد عرضــه میکننــد ،پیشــنهاد کــرد کــه
دولــت بــه بــازار گوشــت ورود کنــد و گفــت :شــرکت پشــتیبانی
امــور دام بایــد دام را از دامــداران خریــداری و گوشــت حاصل از آن
را مســتقیم بــه بــازار عرضــه کنــد تــا قیمتهــا بکشــند در ایــن
صــورت واســطهها و دالالن کنــار خواهنــد رفــت.
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مقدســی ادامــه داد :اگــر دولــت بــرای حفــظ تولیــد و
پایــداری آن دام را بــه قیمــت کیلویــی  ۷۰هــزار تومــان
از دامــداران خریــداری کنــد گوشــت حاصــل از آن را
بــا نــرخ  ۱۶۰هــزار تومــان در هــر کیلوگــرم بــه مــردم
عرضــه میکنــد و در ایــن صــورت عــاوه بــر اینکــه
دامــداران از زیــان خــارج میشــوند ،مصــرف کننــده نیــز
تــوان خریــد گوشــت را خواهــد داشــت و مجبــور نیســت
بــا قیمتهــای گــزاف آن را خریــداری کنــد.

وعده دولت برای تخصیص نهادههای دامی
مقدســی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود دربــاره
آخریــن وضعیــت تخصیــص ســهمیه نهادههــای دامــی
نیــز گفــت :از ســهمیه دی مــاه واحدهــای صنعتــی
شــیری هنــوز جــو تخصیــص داده نشــده همچنیــن ۴۰
درصــد ذرت نیــز باقــی مانــده امــا ســهمیه ســویا بــه
طــور کامــل تخصیــص داده شــده اســت عــاوه بــر
ایــن ســهمیه بهمــن مــاه نیــز ک ً
ال در هیــچ نهــادهای
تخصیــص داده نشــده اســت.
وی اضافــه کــرد :مســئوالن مربوطــه اعــام کردهانــد
کــه بحــث تأمیــن و تخصیــص ارز نهادههــای دامــی
انجــام گرفتــه و از هفتــه جــاری هــم ســهمیه واحدهــای
صنعتــی و هــم دامداریهــای روســتایی تخصیــص داده
میشــود.
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در سرتاســر جهــان بــرای رســیدن بــه بازدهــی شــیری خــوب
از طریــق تولیدمثــل از تکنیــک هــای متفاوتــی اســتفاده مــی
شــود و البتــه ســامتی گلــه را در اولویــت اول قــرار مــی
دهنــد.

انگلیس؛
اســتفادهازحــشرات
افزایــش تحقیقــات و اســتفاده از تکنیــک هــای مــدرن در
ســــــویا
جـای
به
بــه
خاورمیانــه و حــوزۀ خلیــج فــارس منجــر
کشــورهای
افزایــش درآمــد و ســوددهی در ایــن صنعــت شــده ماننــد
طـیور
:در
جنســیت
خــــوراک تعییــن
همــگام ســازی فحلــی ،انتقــال جنیــن،

جنیــن ،تلقیــح آزمایشــگاهی ،همانندســازی.
ـظ نـسـامــامت گلــه
ـزرگــرای
ـتی ب
ـتایی نیـ
فروشـروسـ
ـی ازداران
گلیکـــه
Morrisons
حفبـــه
بریتانیــا
بایسـبـ
ـزـره ای
زنجیـ
ـگاههای
ـد.
ـ
دهن
ـه
ـ
ارائ
ـری
ـ
بهت
ـرد
ـ
عملک
ـا
ـ
ت
ـد
ـ
ببینن
را
الزم
ـای
ـ
ه
ـوزش
آمدرـ نظــر دارد تــا در  10فــارم مرغــداری کــه پــرورش مــرغ را در محیــط

بــاز انجــام مــی دهنــد ،م ـزارع پــرورش کــرم و ح ـرات بنــا کنــد تــا
بدیــن ترتیــب از یــک ســو خــوراک طبیعــی بـرای مــرغ و طیــور فراهــم
شــود و از ســوی دیگــر ،اســتفاده از ســویا در خــوراک محــدود شــود.
ح ـرات در ایــن م ـزارع از پــس ماندهــا و مــازاد میــوه و ســبزیجات
همیــن فروشــگاه در یورکشــایر تغذیــه مــی کننــد و پــرورش مــی شــوند
و بدیــن ترتیــب اولیــن چرخــۀ تغذیــه از مــازاد غذایــی ب ـرای تولیــد
خــوراک در بریتانیــا را مــی ســازند .بدیــن ترتیــب هــر هفتــه بــاالی 30
تُــن پــس مانــد و مــازاد میــوه و ســبزیجات تولیــد و بازیافــت خواهــد
شــد! بنابــر اظهــارات کارشناســان ،ایــن امــر بــه حفــظ  56هکتــار از
جنــگل هــا و مراتــع کــه ســاالنه از بیــن مــی رفتنــد کمــک مــی کنــد؛
همچنیــن از بــه وجــود آمــدن  5,737تُــن دی اکســید کربــن مامنعــت
مــی گــردد و تــا  40میلیــارد لیــر آب در ســال رصفــه جویــی خواهــد
شــد .ایــن ابتــکار عمــل منجــر بــه تولیــد اولیــن رسی تخــم مــرغ ســبز
یــا تخــم مرغــی کــه در انتشــار گاز کربــن دخالتــی نداشــته در ســال
میــادی  2022خواهــد شــد.
نــرم افــزار  Better Originکــه ســاختۀ دانشــگاه کمربیــج اســت در
واقــع بـرای معرفــی فــارم هــای پــرورش کــرم و حـرات مــورد اســتفاده
در خــوراک طیــور در اختیــار مرغــداران انگلســتان ق ـرار مــی گیــرد.
در حــال حــارض ،ســویا  10-20درصــد خــوراک مــرغ را بــه خــود
اختصــاص مــی دهــد و  70درصــد تولیــد گاز کربــن بریتانیــا بــه
کارخانجــات تولیــد خــوراک مربــوط مــی شــود کــه در ایــن میــان ســویا
بیشــرین ســهم را دارد.
هــر واحــد پــرورش کــرم و حـرات کــه توســط کمپانــی Better Origin
راه انــدازی شــده انــد قابلیــت تغذیــۀ 32هـزار مــرغ را دارنــد و  3تُــن
مــازاد میــوه و ســبزیجات هــم بــه طــور هفتگــی بـرای پــرورش حرشات
دریافــت مــی کننــد .در مجمــوع  10واحــد پــرورش حـرات مــی توانند
320هـزار مــرغ را تغذیــه کننــد.
طبــق تحقیقــات محققیــن و کارشناســان ،تغذیــۀ طیــور بــا ح ـرات
منجــر بــه تقویــت ســامت و سیســتم ایمنــی آنهــا مــی شــود .حـرات،
بســیار مغــذی و غنــی از چربــی هــا و اســیدهای آمینــه هســتند و تأثیر
ســوئی بــر روی طعــم و کیفیــت تخــم مــرغ نخواهنــد داشــت.
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تــــولید عسـل  ۷۰درصد
کاهش یافت
کاهــش شــدید بارندگــی و تــداوم خشکســالی
موجــب کاهــش قابــل توجــه پوشــش گیاهــی مراتــع
و عرصههــای کوهســتانی خلیلآبــاد شــده و ایــن
امــر میــزان تولیــد عســل در زنبورســتانهای ایــن
شهرســتان را بــا کاهــش  ۷۰درصــدی روبــرو کــرده
اســت.
امســال بــرای زنبــورداران شهرســتان خلیــل آبــاد ســالی
نفسگیــر اســت؛ برداشــت عســل از زنبورســتانهای
ایــن شهرســتان درحالــی آغــاز شــده کــه کندوهــا نیمــه
خالــی اســت و زنبــورداران از همیــن حــاال بــه فکــر
زنــده نگــه داشــتن ایــن حشــرات دوســت داشــتنی در
فصــل زمســتان هســتند.
نتایــج طــرح آمارگیــری سراســری از زنبورســتان هــای
خلیــل آبــاد ،نشــان مــی دهــد ،میــزان تولیــد عســل
در زنبورســتان هــا کاهــش  70درصــدی داشــته اســت.
دشــتها و ارتفاعــات اســتان ظرفیــت در آغــوش
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
و آنــان را بــه چارهاندیشــی وا داشــته اســت.
کاهــش شــدید بارندگــی و تــداوم خشکســالی موجــب
کاهــش قابــل توجــه پوشــش گیاهــی مراتــع و
عرصههــای کوهســتانی شهرســتان شــده اســت.

صنعــت زنبــورداری خلیــل آبــاد در آســتانه
نابــودی اســت
نابــودی ایــن صنعــت باعــث نابــودی
کشــاورزی مــی شــود
محمدحســین دولتشــاهی ،یکــی از زنبــورداران
شهرســتان خلیــل آبــاد ؛ بــا بیــان اینکــه  35ســال
ســابقه زنبــورداری دارم و چندیــن ســال زنبــوردار نمونــه
شهرســتان شــدم ،اظهــار داشــت :ســال هــای گذشــته
برداشــت خوبــی از کندوهــای عســل داشــتم و حتــی تــا
 200زنبــوردار پــرورش داده ام.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــوای داغ و خشکســالی در
ســال جــاری خســارت زیــادی را بــه کندوهــای عســل
زد و تلفــات زیــادی را در تعــداد زنبورهــا و تولیــد عســل
داشــتیم ،خاطرنشــان کــرد 70 :درصــد کندوهــای مــا تــا
بــه امــروز از بیــن رفتــه ،بــه نحــوی کــه همــه ســاله بــه
طــور میانگیــن  15کیلــو هــر کنــدو عســل داشــته در
صورتــی کــه ســال جــاری تنهــا  4کیلــو برداشــت عســل
از هــر کنــدو داشــتیم.
ایــن زنبــوردار خلیــل آبــادی بــا بیــان اینکــه ایــن میــزان
برداشــت عســل هزینــه ایــاب و ذهــاب را جوابگــو نیســت
و صنعــت زنبــورداری را در معــرض نابــودی قــرار داده
اســت ،تصریــح کــرد :بــرای کاهــش تلفــات 12 ،نوبــت
کندوهــا را بــه نقــاط مختلــف کشــور کــوچ داده ایــم
ولــی نبــود گل و گرمــای هــوا خســارت زیــادی را بــه
کندوهــای ســطح شهرســتان وارد کــرده اســت.
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وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســئوالن بــه هــر طریقــی کــه مــی
تواننــد از صنعــت زنبــورداری حمایــت کننــد ،چــون زنبــورداری
هزینــه ای بــرای دولــت نــدارد ولــی درآمــد خوبــی را بــرای
کشــور دارد ،اذعــان کــرد :زنبــورداری صنعــت مفیــدی بــرای
کشــاورزی اســت و اگــر زنبــور از بیــن بــرود مطمئن ـ ًا باعــث
نابــودی کشــاورزی خواهــد شــد.

27

کــرد :ایجــاد واحــد بســته بنــدی بهداشــتی و صنایــع تبدیلــی
عســل در شهرســتان بایســتی در دســتور کار زنبورســتان هــا
و تولیدکننــدگان عســل در قالــب شــرکت تعاونــی باشــد تــا
ارزش افــزوده بیشــتری را بــه دســت بیاورنــد.

خشکســالی موجــب افزایــش آفــت و ضعیــف
شــدن کندوهــا مــی شــود

زنبــورداران بــه دلیــل پاییــن بــودن تعهــدات
وحیــد احمــدی ،مدیــر دامپزشــکی خلیــل آبــاد در گفتگــو
بیمــه ،رغبتــی بــه بیمــه زنبورســتان ندارنــد
یکــی دیگــر از زنبــوداران شهرســتان خلیــل آبــاد در گفتگــو
بــا خبرنــگار صبــح تــوس؛ اظهــار داشــت 22 :ســال اســت کــه
ســابقه زنبــورداری دارم و ســال جــاری خســارت زیــادی بــه
دلیــل خشکســالی بــه صنعــت زنبــورداری وارد شــد و تقریب ـ ًا
 70درصــد کلونــی هــای زنبــور عســل مــا از بیــن رفتــه اســت.

بــا خبرنــگار صبــح تــوس؛ خشکســالی را تهدیــدی بــزرگ
بــرای زنبــوداران شهرســتان و منطقــه دانســت و اذعــان کــرد:
متاســفانه بــروز خشکســالی بــی ســابقه در منطقــه کــه بــا
کاهــش گل و گیــاه همــراه بــوده ،عــاوه بــر افــت شــدید
تولیــد عســل موجــب افزایــش آفــت هــا و بیمــاری هایــی
چــون نوزمــا و در نهایــت ضعیــف شــدن کندوهــا شــده 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،
خاطرنشــان کــرد :اکثــر زنبــورداران منطقــه بــه دلیــل پاییــن
بــودن تعهــدات بیمــه ،رغبتــی بــه بیمــه کــردن زنبورســتان
هــای خــود نیســتند.

وی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود قشــاق کندوهــا در فصــول
ســرد ســال بــه اســتان هــای جنوبــی ،متاســفانه شــاهد
تلفــات شــدید در کندوهــا هســتیم ،عنــوان کــرد :اســتفاده از
تغذیــه هــای دســتی کمــک شــایانی بــه تامیــن زنبــور عســل
مــی کنــد ،امــا ملکــه بــرای تخــم ریــزی بــه مکملهایــی بــا
پروتئیــن ببــاال چــون کیــک گــرده نیــاز دارد.

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

مدیــر شــبکه دامپزشــکی خلیــل آبــاد بــا اشــاره بــه اینکــه
اســتفاده از داروهــای ارگانیکــی چــون اســیداگزالیک در مبــارزه
بــا انگلهــا موجــب تقویــت کندوهــا مــی شــود ،تشــریح کــرد:
رعایــت حریــم هــای بهداشــتی بیــن کلونــی هــا از الزامــات
زنبــوداری اســت کــه متاســفانه بــه دلیــل فقــر مرتــع رعایــت
نمــی شــود.

محمــود شــبان ،مدیــر جهــاد کشــاورزی خلیــل آبــاد در گفتگــو
بــا خبرنــگار صبــح تــوس؛ بــا بیــان اینکــه شهرســتان خلیــل
آبــاد دارای  54بهــره 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،
خســارت هــای زیــادی بــه زنبورســتان هــای مــا وارد شــده
اســت و تقریبــ ًا حــدود  70درصــد خســارت را در کندوهــای
عســل داشــته ایــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه میانگیــن برداشــت عســل در ســال
هــای گذشــته از هــر کنــدو بــه طــور متوســط  15کیلوگــرم و
حتــی بیشــتر بــوده ولــی در ســال جــاری بعضـ ًا بــه  3کیلــو در
هــر کلونــی رســیده اســت ،خاطرنشــان کــرد :تولیدکننــدگان
عســل شهرســتان خلیــل آبــاد بــا توجــه بــه شــرایط موجــود
بایســتی افزایــش بهــره وری را در دســتور کار قــرار دهنــد
تــا توجیــه اقتصــادی پــرورش زنبــور عســل از بیــن نــرود.
مدیــر جهــاد کشــاورزی خلیــل آبــاد همچنیــن تصریــح

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه طبــق بررســی کارشناســان شــبکه
دامپزشــکی بیــش از  80درصــد کندوهــا درگیــر انــگل واروا
هســتند و مبــارزه جــدی بــا ایــن انــگل بایــد در رأس اقدامــات
اتحادیــه زنبــورداران شهرســتان باشــد ،بیــان کــرد :تامیــن
شــکر بــا قیمــت مناســب و همچنیــن داروهــای ضــد انگلــی
چــون اســید اگزالیــک از طــرف دولــت از درخواســت هــای
زنبــورداران اســت.

28

فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری شماره  92بهار 1401

علــت افزایــش قیمت
گوشــت مشــخص شد
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهادکشــاورزی
گفــت :صــادرات دام در گرانــی گوشــت تاثیــری نــدارد،
زیــرا مقــداری نیســت کــه موثــر باشــد .بــرف و یخبندان
منجــر بــه اختــال در رفــت و آمــد و در نهایــت گرانــی
گوشــت شــده اســت.
حســین دماونــدی نــژاد در پاســخ بــه چرایــی افزایــش
قیمــت گوشــت در بــازار گفــت :افزایــش قیمــت گوشــت
ارتباطــی بــه صــادرات دام نــدارد ،زیــرا صــادرات دام
مقــداری نیســت کــه بتوانــد در بــازار تاثیــر بگــذارد.
وی ادامــه داد :کشــور مــا میتوانــد ســاالنه تــا یــک
میلیــون راس دام بــرای صــادرات آمــاده کنــد امــا از مهر
مــاه تاکنــون کمتــر از ۲۰هــزار راس دام صــادر شــده
اســت .بنابرایــن میتــوان گفــت کــه صــادرات هیــچ
دخالتــی در افزایــش قیمــت گوشــت نــدارد.
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی

افــزود :مجموعــه دامهــای موجــود در کشــور در مناطــق زاگــرس
و البــرز مســتقر و وابســته بــه مراتــع و دامنههــا هســتند .بــرف،
بــوران و یخبنــدان بــی ســابقه ای اخیــرا وارد کشــور شــده کــه
حتــی آمــد و شــد را هــم در ایــن مناطــق مختــل کــرده اســت.
بــا پیگیریهــای انجــام شــده مشــخص شــد ایــن موضــوع در
افزایــش قیمــت گوشــت موثــر بــوده اســت.
دماونــدی نــژاد تصریــح کرد:با اقداماتــی که وزارت جهادکشــاورزی
در ایــن خصــوص انجــام داده توانســته روزانــه بیــش از  ۱۰۰۰راس
دام ســبک و بیــش از  ۲۰۰راس دام ســنگین را کشــتار و روانــه
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
اســت ،گفت:توانســتیم از طریــق کشــتارگاههای طــرف قــرارداد
ایــن دامهــا را عرضــه کنیــم .همچنیــن شــرکت پشــتیبانی امــور
دام هــم اکنــون  ۵۰هــزار راس دام ســبک و بیــش از  ۱۰۰۰راس
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 ندیدهایــم.
البتــه تغییــر قیمــت هــم پذیرفتــه نیســت .بــازار تحــت نظــارت
اســت .هرگونــه افزایــش قیمــت از نظــر مــا رد و پیگیــری خواهــد
شــد.
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اســتفاده از سیســـــتم
ردیــاب بــرای بررســی
وضعیــت طیــور در هنگام
حمــل و نقــل

دو ســال تحقیــق و پژوهــش تیــم کانادایــی کارشناســان
ســامت حیوانــات در نهایــت منجــر بــه توســعۀ سیســتم
نظارتــی الکترونیــک بــا عنــوان  Transport Genieشــده اســت؛
سیســتمی کــه در هــر لحظــه قــادر اســت وضعیــت دام و طیــور
و هــوای داخــل ماشــین حامــل را نظــارت کنــد.
خانــوم جنیفــر مــک تاویــش رئیــس هیــأت ائتالفــی ســامت
ـتن
حیوانــات کانــادا در ایــن خصــوص گفــت« :بــه همــراه داشـ ِ
ایــن ابــزار بــرای راننــدگان ماشــین هــای حامــل دام و طیــور
الزامیســت تــا بتواننــد ســامت و وضعیــت رفاهــی آنهــا را در
لحظــه چــک کننــد».

شرایــط نـــظارتی و تطابق با قــوانین
سیســتم  Transport Genieاز 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
دهــد تــا هــر حرکــت فــوری کــه الزم اســت در اســرع وقــت
صــورت گیــرد.
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سنســورها درجــۀ حــرارت و میــزان رطوبــت داخــل
فضایــی کــه دام یــا طیــور هســتند را ثبــت مــی کنــد؛
محققیــن هنــوز مشــغول کار هســتند تــا ســطح دی
اکســید کربــن و آمونیــاک را نیــز ثبــت کننــد.
ایــن دســتگاه همچنیــن میــزان دمــای خــارج از
کانتینــر ،میــزان رطوبــت و ســرعت بــاد را نیــز ثبــت
مــی کنــد .عــاوه بــر ایــن ،تعــداد ترمزهایــی کــه
راننــده مــی گیــرد ،میــزان ســرعت و طــول زمــان
اســتراحت و توقــف راننــده نیــز نظــارت مــی شــود کــه
در انطبــاق یافتــن بــا قوانیــن جدیــد حمــل و نقــل دام
و طیــور در کانــادا بســیار نقــش دارد.
بــه عنــوان مثــال ،یکــی از تغییراتــی کــه در مــورد
قوانیــن مربــوط بــه حمــل و نقــل دام و طیــور صــورت
کــردن حداکثــر مــدت زمــان بــی
گرفتــه کوتــاه تــر
ِ
بــودن جوجــه هــا بــه  28ســاعت و بــی آب
غــذا
ِ
مانــدن بــه  24ســاعت اســت؛ کــه ایــن مــدت زمــان
پیــش از ایــن  36ســاعت و از زمــان بارگیــری اولیــن
جوجــه تــا تخلیــۀ بــا ِر آخریــن جوجــه بــود.

آماده سازی برای استفاده در صنعت
تیــم کارشناســان و محققیــن  Transport Genieبــر
روی توســعۀ ایــن سیســتم هســتند تــا در عیــن محکــم
ـودن سیســتم قیمتــی کمتــر داشــته باشــد
و قــوی تــر بـ ِ
و قابــل اســتفاده بــر روی اکثریــت ماشــین هــای حمــل
با شد .
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ســونامی افزایش
قیمــت مـــرغ
در راه اســــت
کانادا؛
ـگ در
ـت خرچنـ
ـتفاده از پوسـ
اسـ
ـور
ـی طیـ
ـرۀ غذایـ
جیـ

صنعــت غــذای دریایــی کانــادا در مناطــق نزدیــک بــه اقیانــوس
اطلــس نمــی دانــد کــه چگونــه مــی توانــد از ضایعــات و
محصــوالت جانبــی اســتفادۀ بهینــه را ببــرد .از ســوی دیگــر،
صنعــت مرغــداری بــا بهــای ســنگین خــوراک دســت و پنجــه
نــرم مــی کنــد .حــال اگــر راه حلــی باشــد کــه بــه نفــع هــر دو
صنعــت عمــل کنــد چطــور؟
بخــش خــوراک  60تــا  70درصــد هزینــۀ صنعــت مرغــداری
کانــادا را در برمــی گیــرد .کلســیم بــرای تولیــد یــک تخــم
مــرغ باکیفیــت بســیار الزم و حیاتــی اســت و در حــال حاضــر
در مرغــداری کانــادا از پــودر ســنگ آهــک و صــدف بــه عنــوان
اصلــی تریــن منبــع کلســیم در جیــرۀ خــوراک طیــور مــرغ
تخمگــذار اســتفاده مــی گــردد.
طبــق نظــر کارشناســان اســتفاده از منابــع کلســیم ارزان قیمتــی
کــه تأثیــر منفــی بــر روی تولیــدات نداشــته باشــد هزینــۀ تولیــد
را بــرای مرغــدار و تولیدکننــده پاییــن مــی آورد .جایگزیــن
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!

بیشــتر محصــوالت جانبــی ایــن صنعــت بــه عنــوان
ضایعــات در زمیــن هــای دفــن زبالــه چــال مــی
شــوند .ایــن کار نــه تنهــا بــرای محیــط زیســت مضــر
اســت بلکــه کارکنــان کمپانــی هــای فــراوری بــرای
دفــن ایــن محصــوالت مــی بایســت هزینــه هــم
پرداخــت کننــد.
ً
پوســت خشــک شــدۀ خرچنــگ تقریب ـا  17.4درصــد
کلســیم دارد .در حــال حاضــر ،ســاالنه در حــدود 335
تــن پوســت خشــک شــدۀ خرچنــگ تولیــد مــی شــود.
پوســت خرچنــگ منبــع کیتیــن و آســتاگزانتین هــم
هســت .کیتیــن ،پلــی ســاکاریدی اســت کــه در صــدف
هــای دریایــی و اســکلت خارجــی جانــوران یافــت
مــی شــود کــه از خاصیــت پاییــن آوردن کلســترول
برخــوردار اســت و آســتاگزانتین آنتــی اکســیدانی
اســت کــه باعــث بــه وجــود آمــدن رنگدانــۀ قرمــز در
خرچنــگ ،ســالمون ،میگــو مــی شــود.
در آزمایشــی کــه بــر روی دو گــروه از مــرغ هــای 27
هفتــۀ ســفید و قهــوه ای  Lohmannصــورت گرفــت
 5آزمایــش متفــاوت بــه صــورت زیــر انجــام شــد:
)1یــک ســوم پوســتۀ صــدف بــزرگ بــه عــاوۀ دو
ســوم پــودر ســنگ آهــک
)2یــک ســوم پوســتۀ خرچنــگ بــزرگ بــه عــاوۀ دو
ســوم پــودر ســنگ آهــک
)3یــک ســوم پوســتۀ خرچنــگ بــزرگ به عــاوۀ دو ســوم
پوســتۀ خرچنــگ آســیاب شــده و پودر ســنگ آهک
 100 )4درصد پودر سنگ آهک
 )5پوســت خرچنــگ آســیاب شــده بــه عــاوۀ پــودر
ســنگ آهــک.
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دانشــمندان بــرای هــر کــدام از آزمایشــات یــک دورۀ
 28روزه مشــخص کردنــد کــه پــس از ایــن دوره،
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
منفــی بــر روی فاکتورهــای مــورد نظــر نداشــت و
کلســیم مــورد نظــر هــم متعــادل بــود .و در نهایــت
ایــن گونــه نتیجــه گیــری شــد کــه پوســت خرچنــگ
– چــه بــه صــورت ذرات درشــت و چــه آســیاب شــده –
منبــع مناســب کلســیم بــرای هــر دو گــروه مــرغ
هــای تخمگــذار ســفید و قهــوه ای مــی باشــد».
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.

31

ـود ارگانیک
ـراوری کـ
ـت فـ
اهمیـ
حجــم تولیــد کــود ارگانیــک در بــازار جهانــی بــا ســرعت
باالیــی در حــال رشــد اســت و بنــا بــه افزایــش تقاضــا بــرای
محصــوالت ارگانیــک خصوصـ ًا در اروپــا و امریــکای شــمالی ،و
متعاقب ـ ًا کشــاورزی ارگانیــک ایــن بــازار نیــز همچنــان رو بــه
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.
یــک ســوءتفاهم در عامــۀ مــردم هســت کــه تمــام کودهــای
دامــی بــوی بــد مــی دهنــد؛ در صورتــی کــه چنیــن نیســت و
ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه بایســتی پروســۀ بازیافــت بــه
صــورت هــوازی انجــام شــود .در صورتــی کــه بازیافــت یــا
همــان کمپوســت فضــوالت دام بــه درســتی انجــام نشــود،
مشــکالت محیــط زیســتی را بــه دنبــال خواهــد داشــت نظیــر
آلودگــی آب هــای زیرزمینــی ،بــوی بــد محیــط ،و وجــود مگــس
هــا .بــه عــاوه اگــر فراینــد کامــل صــورت نگیــرد و کــود
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
دهــد بلکــه کمــی هــم بــوی دودی دارد.

سیســتم فــراوری کمپوســت Koshin
گــروه مهندســی  Koshinکــه در زمینــۀ تجهیــزات مرغــداری
فعالیــت دارد ،دســتگاه تمــام اتوماتیــک تهیــۀ کــود غنــی و بــا
کیفیــت از انــواع ضایعــات تجزیــه پذیــر (مثــل فضــوالت دام و
طیــور و پــس ماندهــای غذایــی) را ارائــه مــی کنــد .در طــول
پروســه هــوا بــه طــور اتوماتیــک و بــه میــزان کافــی در جریــان
اســت و دمــا تــا  80 – 65درجــۀ 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  Kosherنیــز بــه دوام دســتگاه هــا اهمیــت داده
و در صورتــی کــه خــوب از آن مراقبــت شــود  10تــا  20ســال
بــه خوبــی کار خواهــد کــرد.
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قیمتگــذاری دســتوری علــت
اصلــی کشــتار دامهــای مولد
عضــو هیــات علمــی دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران گفت:
در شــرایط حــال حاضــر بــرای رفــع مشــکالت صنعــت دامــداری
کشــور بایــد شــیوه قیمــت گــذاری محصــوالت ونحــوه عرضــه
نهادههــای دامــی ایــن بخــش از ســوی دولــت اصــاح شــود و
بــا ادامــه ایــن شــرایط تولیــد در بخــش دامپــروری کشــور صرفــه
اقتصــادی نخواهــد داشــت و دامــدار بــه ناچــار بــرای کاهــش
هزینههــای تولیــد اقــدام بــه فــروش دامهــای مولــد خــود بــه
کشــتارگاه مــی کنــد و در ادامــه شــاهد تعطیلــی بیشــتر دامــداری
کشــور خواهیــم بــود« .حســین اســماعیلی» عضــو هیــات علمــی
دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران در خصــوص چالشهــای
صنعــت دامــداری و دلیــل کشــتار دامهــای مولــد گفــت :صنعــت
دامپــروری گرفتــار مشــکالتی در بخشهــای تهیــه نهــاده ،شــیوه
پــروش دام و و نحــوه قیمــت گــذاری و فــروش محصــوالت
اســت .فعــاالن حــوزه دامپــروری کشــور تنهــا مــی تواننــد بــرای
رفــع مشــکالت ایــن بخــش روشهــای پــروش دام را اصــاح 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
نهادههــای دامــی بــه قیمــت مصــوب بــه دســت دامــداران
نمیرســد 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 هزینههــای نگهــداری دامهــا
بیشــتر مــی شــود ،امــا قیمــت فــروش محصــوالت دامــدار بــه
دلیلــی سیاســت قیمــت گــذاری دســتوری ،ثابــت مانــده اســت و
ایــن امــر باعــث شــده اســت تولیــد شــیر و پــرورش دام بــرای
دامــدار صرفــه اقتصــادی نداشــته باشــد .عضــو هیــات علمــی

دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران تاکیــد کــرد :قیمــت
خــوراک دام ماننــد کاه و کلــش کــه کــم ارزش تریــن اقــام
خــوراک دام محصــوب مــی شــود بــه شــدت افزایــش یافتــه و
بــه بیــش از  5هــزار تومــان رســیده اســت .امــا قیمــت تمــام
شــده محصــوالت تولیــدی دامــداران مناســب بــا افزایــش هزینــه
هــای تولیــد تغییــر نداشــته اســت و در حاضــر بــه دلیــل قیمــت
گــذاری دولتــی دامــداران محصــوالت خــود را پاییــن تــر از
قمیمــت تمــام شــده تولیــد عرضــه مــی کننــد .وی بــا اشــاره
بــه محدودیتهــای ظرفیــت تولیــد دامــداری کشــور گفــت:
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 گاوهــای ،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
ایــن بخــش از ســوی دولــت اصــاح شــود .بــا ادامــه ایــن
شــرایط تولیــد در بخــش دامپــروری و تولیــد شــیر کشــور صرفــه
اقتصــادی نــدارد و دامــدار بــه ناچــار بــرای کاهــش هزینههــای
تولیــد اقــدام بــه فــروش دامهــای مولــد خــود بــه کشــتارگاه مــی
کنــد و بــا ادامــه ایــن رونــد شــاهد تعطیلــی بیشــتر دامــداری
کشــور خواهیــم بــود .عضــو هیــات علمــی دانشــکده دامپزشــکی
دانشــگاه تهــران افــزود :دولــت بــا یــک اقــدام غیــر کاشناســی بــه
جــای اینکــه نظــارت دقیــق بــر شــیوه عرضــه و قیمــت نهــاده
دامــی داشــته باشــد و یــا سیاســت قیمــت گــذاری دســتوری را
اصــاح کنــد ،کشــتار دام مولــد را در کشــتارگاه هــای ممنــوع
کــرده اســت .صنعــت دامپــروری کشــور یکــی از رکنهــای مهــم
امنیــت غذایــی کشــور اســت و دولــت بایــد توجــه اساســی بــه
رفــع مشــکالت و توســعه ایــن بخــش داشــته باشــد.
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نــکات الزم در رابطــه بــا
تهویــه در هــوای ســرد
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
ســطح گاز در محیــط مرغــداری از اهمیــت بســیاری برخــوردار
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.
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بعــد از یــک هفتــه بایــد رطوبــت هــوا کنتــرل شــود.
ـتن رطوبــت هــوا بــر روی  60درصــد در
کنتــرل و نگــه داشـ ِ
ســطح مطلــوب  CO2اتفــاق مــی افتــد کــه بــرای ســامت
بوقلمــون هــا در هــر ســنی ایــده ال اســت .بــه عــاوه ،بــا
خشــک نگــه داشــتن بســتر طیــور و پاییــن آوردن میــزان
امونیــاک مــی تــوان از جوجــه هــا بهتــر مراقبــت کــرد.

موقعیت 2

پــس از اینکــه چنــد روزی وســایل گرمایشــی را روشــن
نگــه داشــتید متوجــه بــاال رفتــن ســطح منوکســید کربــن
هــوا مــی شــوید.

خطرات

خطــر افزایــش گاز  COاینســت 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 20نگــه داریــد.

موقعیت 3
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 2500اســت.

خطرات

توجــه داشــته باشــید کــه جوجــه هــای بــی تحــرک یکی
از نشــانه هــای بــاال رفتــن دی اکســید کربن هواســت.
بــاال رفتــن دی اکســید کربــن در هــوا مــی توانــد بــه
دنبــال تهویــۀ ضعیــف و عــدم برقــراری جریــان هــوا
باشــد .بــر اســاس پژوهــش هــای انجــام شــده توســط
محققیــن دانشــگاه جورجیــا ،در طــی همــان روزهــای
نخســتین حیــات ،جوجــه هــا بــه همــراه هیترهــای
گرمایــی حجــم باالیــی گاز  CO2تولیــد مــی کننــد.

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 25بیابیــد.

خطرات

بــاال بــودن ســطح امونیــاک بــرای ســامت طیــور بســیار
خطرنــاک اســت .بــه عــاوه در دراز مــدت نایــژه هــای
طیــور را از بیــن مــی بــرد و گــرد و غبــار و ذرات هــوا بــه
راحتــی وارد نــای و کیســه هــای هوایــی طیــور مــی گــردد.
انــدازه گیــری مــداوم ســطح امونیــاک هــوا بســیار مهــم
اســت چــرا کــه بــه تدریــج شــما هــم بــه ســطح امونیــاک
موجــود عــادت مــی کنیــد و متوجــه افزایــش آن نمــی
شــوید.
ـتن تهویــۀ
توجــه داشــته باشــید کــه در فصــول ســرد ،داشـ ِ
مناســب در مرغــداری بــه کنتــرل گازهــای محیطــی کمک
شــایانی مــی کنــد؛ بــا اینحــال دقــت و توجــه بــه هــر گونه
تغییــرات در رفتــار طیــور و در نظــر گرفتــن نــکات ذکــر
شــده در کنتــرل ایــن مســأله بســیار کمــک کننــده اســت.
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پیش بینــی افزایــش تولید مــرغ و تخم مرغ

انباشـــــــــت بــاالی دام در
دامداریهــا مشکلســاز اســت
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهادکشــاورزی اســتان مرکــزی
گفــت :هماهنگــی هــای الزم بــا تشــکل هــا انجــام شــده و
بخــش خصوصــی نیــز ورود پیــدا کــرده تــا اولیــن کشــتارگاه
صنعتــی در اراک راه انــدازی شــود.
حمیدرضــا اخــوان  ،اظهــار کــرد :اســتان مرکــزی تولیدکننــده
دام و طیــور اســت ،ایــن اســتان  ۱.۷از مســاحت کشــور و  ۲.۷از
جمعیــت کشــور و  ۳درصــد تولیــدات دام و طیــور را در ســطح
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
دام و طیــور اســتان بــه میــزان مــازاد بــر مصــرف محصــول
تولیــد مــی شــود .ایــن اســتان در تولیــد گوشــت مــرغ بیــن ۳۰
تــا  ۳۵درصــد ،در تولیــد مــرغ  ۶۰درصــد و در تولیــد گوشــت
قرمــز  ۷۰درصــد تولیــد مــازاد دارد.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهادکشــاورزی اســتان مرکــزی
تصریــح کــرد :اســتان مرکــزی در زمینــه تولیــد تخــم مــرغ رتبــه
 ،۹تولیــد مــرغ رتبــه  ،۱۰در تولیــد گوشــت قرمــز رتبــه ســوم و
در تولیــد شــیر رتبــه  ۱۲را 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 ســالهای اخیــر بیشــتر متمرکــز بــر تامیــن و توزیــع
نهــاده هــا بــوده و نظــارت بــر توزیــع نیــز بــر عهــده ســازمان
بــوده اســت.

وی ادامــه داد :ســال گذشــته  ۶۵هــزار تــن گوشــت
مــرغ در اســتان تولیــد شــده کــه امســال پیــش
بینــی مــی شــود ایــن رقــم بــه  ۷۱هــزار و ۵۰۰
تــن برســد ،همچنیــن تولیــد ســال گذشــته تخــم
مــرغ  ۴۱هــزار تــن بــوده کــه امســال بــرآورد ۴۵
هــزار تنــی در ایــن حــوزه وجــود دارد ،همچنیــن
تولیــد شــیر  ۴۰۰هزارتــن و گوشــت قرمــز ۵۶
هــزار تــن بــوده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه بــرای
گوشــت قرمــز و شــیر برنامــه ریــزی بلندمــدت
وجــود دارد افزایــش چندانــی در ایــن تولیــدات
نخواهــد داشــت و پیــش بینــی مــی شــود افزایــش
تولیــد  ۵درصــدی را در ایــن دو مــورد داشــته
باشــیم.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهادکشــاورزی
اســتان مرکــزی گفــت :در بخــش دام و طیــور
ظرفیــت هایــی در اســتان ایجــاد شــده کــه بیــش
از میــزان تولیــدی اســت کــه در حــال حاضــر
انجــام مــی شــود ،بــه طــور مثــال  ۵۰درصــد از
واحدهــای مرغــداری اســتان غیرفعــال یــا نیمــه
فعــال هســتند و تولیــد موجــود مربــوط بــه ۵۰
درصــد ظرفیــت اســت ،همچنیــن در بخــش دام
نیــز  ۶۰درصــد 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
بــروز مشــکالتی شــده اســت.
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وی اضافــه کــرد :بــه همیــن منظــور آمــوزش بــرای تمــام
اعضــا و نیــروی انســانی و بهــره بــرداران و  ...در دســتور کار
و برنامــه هــای ســازمان اســت ،همچنیــن ســامانه اطالعاتــی
مکانــی کشــاورزی ایــران از ســال گذشــته آغــاز بــه کار کــرده
اســت .ایــن ســامانه امســال حــدود ۴۳۲هــزار هکتــار از اراضــی
کشــاورزی اســتان را ترســیم کــرده و در حــال راســتی آزمایــی
در ایــن بخــش هســتیم.

اخــوان اضافــه کــرد :مــرغ ،شــیر و تخــم مــرغ دارای قیمــت
مصــوب هســتند و دولــت موظــف بــه تامیــن نهــاده ایــن بخــش
هاســت ،امــا در زمینــه گوشــت قرمــز قیمــت مصــوب وجــود
نــدارد و از طرفــی خشکســالی هــا هــم مزیــد بــر علــت و ســبب
بــروز مشــکالتی بــرای تولیدکننــدگان گوشــت قرمــز شــده
اســت ،در ایــن راســتا مکاتبــات و پیگیــری هــا انجــام شــده و
اگــر طــرح کارآمدســازی نظــام یارانــه هــا انجــام شــود ،یارانــه در حــال حاضــر حــدود  ۹۹هــزار و  ۵۱۷نفــر از بهــره بــرداران
ای کــه بــه واردکننــده تعلــق مــی گیــرد لغــو و نهــاده هــا بــا اطالعــات خــود را در ســامانه کــود ثبــت کــرده انــد.
قیمــت آزاد و بــدون محدودیــت در اختیــار تولیدکننــده قــرار مــی
گیــرد و در انتهــا یارانــه بــه مصــرف کننــده پرداخــت مــی شــود .پورمتیــن بیــان کــرد :ســال گذشــته بــه ســبب شــیوع کرونــا
نگرانــی در خصــوص برگــزاری رویدادهایــی کــه توســط جهــاد
آرامشــی کــه در حــال حاضــر در زمینــه تامیــن گوشــت در کشــاورزی برگــزار مــی شــود وجــود داشــت ولــی خوشــبختانه
اســتان وجــود دارد بــه ســبب تولیــد بــاال و کاهــش مصــرف در امســال تاکنــون ســه رویــداد بــه صــورت کامــا حضــوری
برگــزار شــده اســت کــه امیدواریــم ســال آینــده بــه بــاالی ۱۰
مصــرف کننــدگان اســت.
رویــداد برســد.
وی تاکیــد کــرد :انباشــت دام در دامــداری هــا زیــاد اســت و
همیــن امــر مــی توانــد در ســال هــای آینــده ســبب ضربــه بــه وی اضافــه کــرد ۱۴۳ :کشــاورز نمونــه در شهرســتان هــا
شناســایی شــده انــد کــه  ۶۱نفــر نمونــه اســتانی و  ۵نفــر نمونــه
تولیــد شــود.
کشــوری شــدند ایــن در حالیســت کــه ســال گذشــته تنهــا ۲
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهادکشــاورزی اســتان مرکــزی نفــر نمونــه ملــی شــدند.
خاطرنشــان کــرد :هماهنگــی هــای الزم بــا تشــکل هــا انجــام
شــده و بخــش خصوصــی نیــز ورود پیــدا کــرده تــا اولیــن مدیــر هماهنگــی ترویــج ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان
کشــتارگاه صنعتــی در اراک راه انــدازی شــود ،در حــال حاضــر مرکــزی بیــان کــرد :امســال  ۲کانــون جوانــان روســتایی در ۲
کشــتارگاه صنعتــی در ســطح اســتان وجــود نــدارد ،بــر ایــن شهرســتان اراک و محــات ایجــاد شــده کــه اســفندماه همزمــان
اســاس تمهیــدات الزم بــرای راه انــدازی ایــن کشــتارگاه در بــا ســالروز تولیــد حضــرت علــی اکبــر(ع) همزمــان بــا سراســر
اراک در نظــر گرفتــه شــده اســت .ســرمایه گــذار این کشــتارگاه ،کشــور افتتــاح خواهنــد شــد.
کشــتار و بســته بنــدی وتوزیــع را انجــام مــی دهــد کــه بــا ایــن
اتفــاق و حــذف شــقه فروشــی در قصابــی هــا وضعیــت ســود وی اضافــه کــرد ۱۸۱ :دوره مهارتــی بــرای کشــاورزان و بهــره
بــرداران اســتان اجــرا شــده کــه پــس از دریافــت گواهــی ،بــه
بــرای تولیدکننــدگان بهبــود خواهــد یافــت.
بســیج ســازندگی بــرای دریافــت تســهیالت و ایجــاد شــغل
اخــوان ادامــه داد :بــازار فــروش یکــی از مشــکالت دامــداران معرفــی شــده انــد .دوره تربیــت کارگــر ماهــر گلحانــه نیــز
اســت و در صورتــی کــه کشــتارگاه مناســبی راه انــدازی شــود اجــرا شــده اســت ۲۵ .برنامــه تلویزیونــی ۱۱۳ ،برنامــه در شــبکه
قطعــا از ایــن مشــکل کاســته خواهــد شــد .ایــن کشــتارگاه بــه برکــت تلویزیــون اینترنتــی و  ۱۴۹برنامــه رادیویــی امســال
تولیــد و پخــش شــده اســت.
شــهرهای اطــراف نیــز مــی توانــد خدمــات رســانی کنــد.
 ۱۴۳کشــاورز نمونــه در شهرســتان هــای اســتان شناســایی
پورمتیــن افــزود :اســتودیو کشــاورزی اســتان و برکــت از ســال
شــده اســت
 ۹۹کار خــود را آغــاز کــرده و امســال موفــق بــه راه انــدازی
راشــین پورمتیــن ،مدیــر هماهنگــی ترویــج ســازمان جهــاد اســتودیو جدیــد شــدیم کــه در ایــام دهــه فجــر افتتــاح خواهــد
کشــاورزی اســتان مرکــزی نیــز در ایــن نشســت گفــت :یکــی شــد .تولیــد نشــریات ترویجــی و پوســتر جــزو برنامــه هــای
از مولفــه هــای مهــم و کارآمــد در پایدارســازی نظــام تولیــدات ،امســال بــوده و امســال بــه تولیــد نشــریات و پوســترهای
نیــروی انســانی اســت کــه توانمندســازی آنهــا اهمیــت باالیــی الکترونیکــی روی آوردیــم چراکــه احســاس شــد بایــد تمرکــز
بــر کاغــذ کاهــش یابــد.
دارد.
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وی درخصــوص زنــان روســتایی گفــت :امســال  ۱۷واحــد
الگویــی بــرای زنــان روســتایی در طــرح توســعه کشــت گیاهــان
دارویــی در نظــر گرفتــه شــده اســت .خانــواده هــای روســتایی
بایــد آمــوزش ببیننــد کــه خــود دســت بــه پــرورش و تولیــد
گیاهــان دارویــی وســپس فــروش بزننــد.

تحمیــل خســارات بــه
دامــداران خوزســتانی با
ـادرات دام
ـع دوباره صـ
منـ

 ۳۲صنــدوق اعتبــارات خــرد زنان روســتایی
در ســطح اســتان فعال اســت
مدیــر هماهنگــی ترویــج ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان
مرکــزی بیــان کــرد ۳۲ :صنــدوق اعتبــارات خــرد زنــان
روســتایی در ســطح اســتان فعــال اســت کــه از طریــق ایــن
صنــدوق فعالیــت اقتصــادی خــود را انجــام مــی دهنــد.
پورمتیــن ادامــه داد :دو شهرســتان خنــداب و تفــرش در زمینــه
بیمــه باغــات عملکــرد مطلوبــی نداشــته انــد کــه تصمیــم
گرفتــه شــده بــا هماهنگــی بســیج ســازندگی دو اردوی جهــادی
در روزهــای آتــی در ایــن مناطــق برگــزار شــود و در صــورت
حصــول نتیجــه مطلــوب در ســایر امــور نیــز ایــن الگوهــا
اســتفاده شــوند.

مشــکل جدی زنان روســتایی در حــوزه تامین
بــازار فــروش و دریافــت ســیب ســامت
وی در خصــوص بــازار فــروش محصــوالت زنــان روســتایی
اضافــه کــرد :زنــان روســتایی بــه شــدت در حــوزه تامیــن بــازار
فــروش و دریافــت ســیب ســامت 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
ایــن مهــم نیــز از دســت رفــت و تولیــدات زنــان روســتایی
در بســاط دســتفروش هــا دیــده مــی شــود بنابرایــن ســال
گذشــته صنــدوق هــا را بــه ســمت ســایت هــای فــروش هدایــت
کردیــم کــه نحــوه فــروش و بســته بنــدی را بــه ایــن بانــوان
آمــوزش دادنــد.
پورمتیــن ادامــه داد :امســال نیــز نمایشــگاه ایــن دســتاوردها در
ســازمان جهادکشــاورزی برگــزار خواهــد شــد و ایــن فضــا بــه
صــورت رایــگان در اختیــار متقاضیــان قــرار مــی گیــرد.

دبیــر شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی خوزســتان بــا بیــان اینکــه ممنوعیــت
دوبــاره صــادرات دام موجــب وارد آمــدن خســارت بــه
دامــداران و صادرکننــدگان گوشــت کشــور و اســتان
شــده اســت ،گفــت :ایــن ممنوعیــت باعــث تضعیــف
بازارهــای شناســایی شــده صادرکننــدگان شــده اســت.
شــهال عمــوری بــا اشــاره بــه اینکــه صــادرات
دام زنــده غیرمولــد  ۲مــاه پیــش از ســوی وزارت
جهادکشــاورزی ابــاغ شــد افــزود:
فرآینــد صادراتــی اینگونــه دامهــا مســتلزم قرنطینــه
دامهــا بــود و ایــن موضــوع هزینـه زیــادی در زمینــه
نگهــداری دام بــرای تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
درپــی داشــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از دامهــا بــه مــدت
 ۵۰روز در قرنطینــه قــرار داشــتند گفــت :ایــن فرآینــد
هزینــه نگهــداری را بســیار بــاال بــرد و از ســوی
دیگــر ،خبــر ممنوعیــت صــادرات  ،تجــار فعــال در
حــوزه صــادرات دام را در شــرایط نگــران کننــدهای
قــرار داده اســت.
رییــس اتــاق بازرگانــی اهــواز بــا بیــان اینکــه
لنجهایــی بــرای جابجایــی ایــن دامهــا در بنــادر
پهلــو گرفتــه بودنــد ادامــه داد:وزارت جهادکشــاورزی
بــا هــدف جلوگیــری از افزایــش قیمــت گوشــت در
آســتانه عیــد نــوروز ،صــادرات دام زنــده غیرمولــد کــه
پیــش از ایــن بــا انجــام آن موافقــت کــرده بــود را
ممنــوع اعــام کــرد.
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دبیــر شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
خوزســتان ایــن اقــدام وزارت جهادکشــاورزی را بــا مبانــی
اقتصــادی و تجــارت بیــن الملــل در منافــات دانســت
و افــزود :براســاس مفــاد مــاده ۱۱قانــون مقــررات
صــادرات و واردات کشــور مبنــی بــر اســتیفای حقــوق
صادرکننــدگان کــه تغییــر مقــررات آنــان را متضــرر
میکنــد ،ایــن مســاله قابــل پیگیــری اســت.
عمــوری بیــان کــرد :تغییــر مکــرر قوانیــن صــادرات و
واردات و بــه ویــژه اعمــال ممنوعیــت صــادرات باعــث
واگــذاری بازارهــای جهانــی شناســایی شــده توســط
تجــار ایرانــی بــه دیگــر رقبــا شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ممنوعیــت صــادرات عــاوه 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 میشــود و
کمکــی بــه تنظیــم بــازار داخلــی نخواهــد کــرد.
عمــوری ادامــهداد :یکــی از راهکارهــای اساســی بــرای
کاهــش مشــکالت بــازار داخلــی گوشــت ،واردات دام از
کشــورهایی اســت کــه قیمــت تمــام شــده تولیــد گوشــت
در آنهــا ارزان تمــام میشــود.
وی اضافهکــرد :بــرای مثــال تولیــد گوشــت در
کشــورهای آســیای میانــه از جملــه ارمنســتان و
مغولســتان بــه دلیــل وجــود مراتــع وســیع ،ارزان تمــام
میشــود؛ لــذا میتــوان بــا اســتفاده از تــوان بخــش
خصوصــی نســبت بــه واردات گوشــت و یــا دام ســبک
زنــده و کشــتار آن در کشــتارگاههای صنعتــی کشــور
اقــدام کــرد.
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دبیــر شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی خوزســتان گفــت :در ایــن راســتا
امــکان اختصــاص ارز حاصــل از صــادرات دام
ویــژه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس کــه
عالقــه زیــادی بــه دام ســبک ایرانــی دارنــد را
میتــوان بــه واردات دام از کشــورهایی آســیای
میانــه تخصیــص داد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،وزیــر جهاد کشــاورزی
در نیمــه دوم مهــر امســال بــه عنــوان رییــس
«شــورای قیمــت گــذاری و اتخــاذ سیاس ـتهای
حمایتــی محصــوالت اساســی کشــاورزی»،
مصوبــه ایــن شــورا در خصــوص مجــاز بــودن
صــادرات دام زنــده غیــر مولــد را بــه وزارت
خانههــای جهــاد کشــاورزی ،صمــت و اقتصــاد
و ســازمان برنامــه و بودجــه ابــاغ کــرد کــه بــه
دلیــل برخــی نواقــص در خصــوص شــیوه نامــه
ایــن ابالغیــه ،در عمــل تــا پایــان آذر امــکان
صــادارت فراهــم نشــد.
بــر اســاس مصوبــه مذکــور ،شــرکت پشــتیبانی
امــور دام بــه عنــوان مجــری مجــاز شــده بــود
تــا بــا مباشــرت اتحادیههــا و بخــش خصوصــی
در ســقف تعــداد مشــخص و بــا لحــاظ تعــادل
قیمــت بیــن تولیــد و مصــرف نســبت بــه
صــادرات دام زنــده غیــر مولــد اقــدام کنــد.
ســقف درنظرگرفتــه شــده بــرای صــادرات دام
زنــده غیــر مولــد از خوزســتان ۵۰ ،هــزار راس
تعییــن شــد کــه تــا پیــش از ممنوعیــت صــادارت
مجــدد ،تنهــا  ۲هــزار راس دام بــه خــارج از
کشــور صــادر شــده بــود.
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ـل
ـد حـ
ـادرات دام کلیـ
صـ
ـکالت
ـی از مشــــ
بخشـ
صنعــت دامپروری اســت

رئیــس اتحادیــه گاوداران صنعتــی خراســان رضــوی بــا
تامیــد بــر ضــرورت برنامهریــزی بــرای مدیریــت مــازاد
دام موجــود گفــت :در شــرایطی کــه کشــور بــا کمبــود
علوفــه مواجــه اســت ،دام مــازاد یــا بایــد بــه اســتانهای
دارای آب و هــوای مناسـبتر فرســتاده و یــا صــادر شــود.
در ایــن شــرایط صــادرات میتوانــد کلیــد حــل بخشــی از
مشــکالت تولیدکننــدگان نیــز باشــد.
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 میشــد کــه رقــم آن هــم آنقــدری زیــاد نبــود کــه
صنعــت دامپــروری را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
وی افــزود :امــا بــه نظــر میرســد در حــال حاضــر بــا
توجــه بــه شــرایط دامپــروری کشــور و مســائلی ماننــد
کمبــود نهادههــای دامــی ،گرانــی گوشــت و ...الزم
اســت صــادارت دام مــازاد صــورت گیــرد .از آنجایــی کــه
هــر روز تــورم افزایــش پیــدا میکنــد ،بخشــی از مــردم
از مصــرف گوشــت خــودداری میکننــد؛ در نتیجــه دام
مــازاد روی دســت تولیدکننــده باقــی میماننــد کــه ضــرر
جبرانناپذیــری بــرای او بــه همــراه خواهــد داشــت .از
طرفــی بــه علــت پاییــن بــودن قیم ـت خریــد دام مــازاد
بــه بــازار عرضــه نمیشــود .همیــن موضــوع موجــب شــده
خیلــی از دامــداران بــا افزایــش وزن دامهیشــان روب ـهرو
شــوند.
وی اضافــه کــرد :عــاوه 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

طــرف دیگــر نمیتوانــد دام خویــش را بــه کشــتارگاه تحویــل
دهــد زیــرا دام او وزن زیــادی بــرای کشــتار نــدارد.
رئیــس اتحادیــه گاوداران صنعتــی خراســان رضــوی تصریــح
کــرد :در خراســان رضــوی  ۱۸۰هــزار دام مولــد وجــود دارد کــه
 ۷۲هــزار راس آن تلیســه و  ۲۵هــزار راس دیگــر مــازاد اســت.
وی بیــان کــرد :البتــه در ایــن میــان سیاســتهای یــک بــام
و دو هــوای دولــت نیــز موجــب شــده بــازار دچــار تنــش شــود
و دولــت موفــق نشــود بــر مشــکالت صنعــت دامپــروری فائــق
آیــد .در واقــع الزم اســت سیاس ـتگذاری در ایــن بخــش روان
و بــدون حاشــیه و همــراه بــا ســاختار مشــخص باشــد .هنــوز
دولــت و سیاســتهای آن در خصــوص صــادارت دام چنــدان
مشــخص نیســت .در چنیــن شــرایطی نبایــد از یــاد بــرد
صــادارت دام مــازاد موجــب ایجــاد ارزش افــزوده میشــود.
وقتــی صــادارات بــا قیمتهــای بینالمللــی صــورت گیــرد،
افزایــش تولیــد نیــز نتیجــه آن خواهــد بــود.
صــراف تصریــح کــرد :سیاســتهای حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی
دامــداران را بــا کمبــود نهادههــای دامــی و افزایــش قیمــت
آن مواجــه کــرده اســت .هماکنــون شــرکتهای واردکننــده
نهــاده دامــی بــرای تامیــن نهــاده بــا چالــش روب ـهرو هســتند.
حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی موجــب تــورم میشــود؛ در نتیجــه
مصرفکننــده نیــز میــزان خریــد خــود را محــدود و تولیدکننــده
هــم بــه شــکلی ناخواســته تولیــد را رهــا خواهــد کــرد .بــرای
رفــع ایــن مســاله یکــی از پیشــنهادات مــا بــه دولــت ایــن اســت
کــه در ازای صــادارت شــیر خشــک ،گوســاله تلیســه ،شــیر و...
نهــاده دامــی وارد کشــور شــود .در حــال حاضــر و از زمانــی
کــه زمزمههــای حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی شــنیده شــد ،قیمــت
نهــاده دامــی هــم گرانتــر شــده اســت.
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وی خاطرنشــان کــرد :از دیگــر ســو کشــتار دام مولــد در آذر مــاه
ن حــدود هشــت درصــد افزایــش پیــدا
امســال نســبت بــه آبــا 
کــرده اســت .ایــن مقــدار کشــتار دام مولــد نســبت بــه ابتــدای
ســال  ۱۳۹۹حــدود  ۸۰درصــد رشــد داشــته اســت.
وی در خصــوص میــزان صــادرات دام کشــور در وضعیــت
کنونــی گفــت :از یکــی  ۲مــاه گذشــته بــا صــدور محــدود
برخــی مجوزهــا صــادارت دام زنــده پــرواری انجــام شــده امــا
دام ســنگین هنــوز صــادر نمیشــود.
وی ادامــه داد :بنــا بــر آمــار میــزان صــادرات دام ســبک از زمــان
صــدور مجوزهــای مزبــور  ۲۰۰۰راس بــوده اســت .اگــر صادارت
باشــد ،وضعیــت تولیــد بهبــود یافتــه و میتــوان قیمتهــا
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:
در حــال حاضــر بهــای تمــام شــده تولیــد هــر کیلــو گوشــت
 ۲۵درصــد باالتــر از قیمــت فــروش آن در بــازار اســت .اگــر ارز
ترجیحــی در بــازار برداشــته شــود ،ممکــن اســت قیمــت گوشــت
 ۴۵درصــد نســبت بــه بهــای تمــام شــده کنونــی باالتــر رود.
صــراف تصریــح کــرد :دولــت بایــد تفــاوت قیمــت ارز
ترجیحــی بــا ارز آزاد را بــه بخــش تولیــد و مصــرف تزریــق
کــرده و نقدینگــی آن را تامیــن کنــد؛ در غیــر ایــن صــورت بــا
چالشهــای زیــادی در صنعــت دامپــروی روب ـهرو خواهــد شــد.
در چنیــن شــرایطی دامــدار نمیتوانــد بــه تولیــد ادامــه دهــد.
وی بیــان کــرد :بنابرایــن بایــد صــادارت یــا خریــد تضمینــی
توســط دولــت حتمــا انجــام شــود .خریــد تضمینــی محصــوالت
لبنــی و گوشــت و همچنیــن دام کــه در حــال حاضــر انجــام
میشــود ،پایینتــر از قیمــت بــازار اســت .اگــر تولیــد ضــرر
نکنــد ،مصرفکننــده نیــز ضــرر نخواهــد کــرد امــا اگــر ارز
ترجیحــی حــذف شــود ،شــاید محصــوالت مــا در بازارهــای
جهانــی خریــداری نشــود زیــرا بــا اعمــال چنیــن سیاســتی
قیمــت محصــوالت تولیدیمــان باالتــر از قیمتهــای جهانــی
خواهــد شــد .دولــت بایــد بــرای بــر پــا مانــدن چــرخ تولیــد
برخــی مســائل را در دســتور کار قــرار دهــد .نخســت اینکــه
بایــد مشــوقهای صادراتــی بــرای تولیدکننــدگان در نظــر
گیــرد و همچنیــن سیاســت خریــد تضمینــی در داخــل را دنبــال
کنــد .عــاوه بــر ایــن بایــد بــرای تولیدکننــده تامیــن نقدینگــی
الزم صــورت گیــرد .در کنــار اینهــا دولــت نبایــد حمایــت از
مصرفکننــده را فرامــوش کنــد .الزم اســت یارانــه بــه دســت
مصرفکننــده برســد تــا ایــن موضــوع بتوانــد التهابــات بــازار را
کاهــش دهــد.
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تامیــن نهـــــــاده
ـی
ـکل اصلی و اساسـ
مشـ
در صنعــت دامپــروری

رئیــس انجمــن صنفــی گاو داران گفــت :درحــال
حاضــر نهــاده در ســامانه بــازارگاه بــه کنــدی تامیــن
و بــا تأخیــر بــه دامــداران عرضــه میشــود بنابرایــن
مشــکل اصلــی و اساســی در صنعــت دامپــروری
تامیــن نهــاده اســت.
ســید احمــد مقدســی ،دربــاره وضعیــت توزیــع نهــاده
بــه دامــداران ،گفــت :توزیــع نهــاده طــی  ۱الــی ۲
مــاه اخیــر بــه ســختی انجــام شــده اســت بــه طــوری
کــه نهــاد بــا تأخیــر و بــا مقــدار کــم بــه دســت
دامــداران میرســد.
وی افــزود :در حــال حاضــر نهــاده در ســامانه بــازارگاه
بــه کنــدی تامیــن و بــا تأخیــر بــه دامــداران عرضــه
میشــود بنابرایــن مشــکل اصلــی و اساســی در
صنعــت دامپــروری تامیــن نهــاده اســت.
رئیــس انجمــن صنفــی گاو داران در واکنــش بــه
افزایــش در نــرخ گوشــت طــی مــدت گذشــته بــه
بهانــه صــادرات دام ،اظهــار کــرد :بــه انــدازه کافــی
انباشــت دام در دامداریهــا وجــود دارد ایــن در حالــی
اســت کــه ارز بــرای تامیــن نهــاده دامهــا نداریــم
بنابرایــن بایــد صــادرات دام انجــام شــود برخــی از
واســطهها بــا افزایــش در نــرخ گوشــت میخواهنــد
از صــادرات دام جلوگیــری کــرده بــه نفــع خــود عمــل
کننــد.
مقدســی اظهــار کــرد :اگــر افزایــش قیمتــی در نــرخ
گوشــت بــه وجــود بیایــد بــه صــادرات دام مربــوط
نیســت ،زیــرا دام بــه انــدازه کافــی وجــود دارد بلکــه
بــازار تقاضــا بــرای دام وجــود نــدارد.
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روی آوردن تولیدکنندههــا
ـروش
ـردن و فـ
ـار کـ
ـه انبـ
بـ
نهادههـــــای یارانــهای

علیرضــا شــکیبایی گفــت :بایــد در ایــن طــرح
هدفمنــدی ارزی ،ســازوکاری اندیشــیده شــود کــه
تولیــد جهــش پیــدا کنــد و تولیــد صــورت گیــرد
یعنــی انگیــزه تولیدکننــده بــرای تولیــد مضاعــف
شــود و تولیــد رونــق بگیــرد امــا آنچــه اتفــاق افتــاده
اســت تعبیــر برعکــس از ایــن ماجــرا اســت یعنــی
تولیدکننــده متوجــه شــده اســت کــه اگــر نهــاده
یاران ـهای را در انبــار ذخیــره کنــد ســودآورتر اســت
تــا اینکــه کاال و محصــوالت تولیــدی خــودش را در
بــازار عرضــه کنــد.

علیرضــا شــکیبایی معــاون آموزشــی دانشــکده مدیریــت
و اقتصــاد دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان؛ عنــوان کــرد:
دولــت بــرای اینکــه جلوگیــری کنــد از فشــار تورمــی ناشــی
از افزایــش نــرخ ارز آزاد در بــازار و تــورم نزدیــک بــه ۵۰
درصــدی و بــرای اینکــه یــک آرامشــی بــه بــازار داده شــود
ایــن نــوع ارز توزیــع شــد.
وی بابیــان اینکــه توزیــع ارز  ۴۲۰۰تومانــی مشــکالتی را بــا
خــود بــه همــراه آورده اســت کــه بایــد تصمیــم ســریع و فــوری
در خصــوص آن گرفتــه شــود ،گفــت :در ابتــدا حجــم بودجـهای
کــه بــرای ایــن ارز  ۴۲۰۰تومانــی اختصــاص دادهشــده بــود
ســاالنه مبلــغ  ۸میلیــارد دالر تعییــن شــد امــا اکنــون ایــن
رقــم بــه نزدیــک بــه  ۱۵میلیــارد دالر رســیده اســت و احتمــا ًال
تــا پایــان ســال هــم از  ۱۸میلیــارد دالر بگــذرد.
عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه باهنــر کرمــان تأکیــد کــرد:
دولــت در حــال حاضــر تــوان پرداخــت ایــن ارز را نــدارد زیــرا
مابهالتفــاوت ایــن نــوع ارز بیــش از رقــم پیشبینیشــده
خــود را نشــان میدهــد و عمــ ً
ا دولــت در بودجــه خــودش
ایــن مبلــغ را نــدارد و درحالیکــه ایــن ارز  4200تومانــی
بــرای کاهــش تــورم تدوینشــده بــود خــود ســبب التهــاب
شــده اســت.
وی ادامــه داد :اولیــن مشــکلی کــه ایــن نــوع ارز ایجــاد کــرده
اســت ایجــاد حواشــی ماننــد قاچــاق کاالســت زیــرا کاالهایــی
کــه ارز  ۴۲۰۰تومانــی دریافــت میکننــد ،معمــو ًال بــه دلیــل
اختــاف قیمتــی کــه در داخــل و خــارج دارنــد مثــل دارو و
مــواد غذایــی بــه شــکل قاچــاق از کشــور خــارج میشــود.
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معــاون آموزشــی دانشــکده اقتصــاد عنــوان کــرد :دیگــر تولیدکننــده هــا بــه انبــار کــردن و فــروش
مشــکلی کــه دولــت بــا آن روبــه رواســت ،پدیــده ضــد تولیــد نهــاده هــای یارانــه ای روی آوردنــد

اســت بــه ایــن صــورت کــه معمــو ًال کســانی کــه نهــاده
محصــوالت کشــاورزی را دریافــت میکننــد ،عمــ ً
ا تولیــدی
انجــام نمیدهنــد کــه علــت آن اختــاف بیــن ارزش بــازاری
نهادههــا و ارزش یارانــهای قابلتوجــه آن اســت و عــدم
تولیــد توجیــه اقتصــادی بیشــتری بــرای آنهــا دارد.
وی افــزود :مقولــه شــفافیت نیــز بســیار مهــم اســت کــه در
حــال حاضــر عــدم شــفافیت خــود مشــکلی اســت بــر عــدم
پذیــرش جامعــه زیــرا بایــد روشــن گــری اتفــاق میافتــاد کــه
هنــوز ایــن فعــل رخ نــداده اســت.
شــکیبایی تأکیــد کــرد :در واقــع بایــد ارز  ۴۲۰۰تومانــی و ۲۸
هزارتومانــی هــردو اصــاح شــوند و آن چیــزی کــه در کشــور
بســیار مطــرح میشــود حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی اســت امــا
جامعــه اقتصــادی عالقهمنداســت کــه واژه هدفمنــدی ارزی را
جایگزیــن «حــذف ارز »۴۲۰۰تومانــی کــرد.

دولــت بهجــای حــذف ارز ترجیحــی از واژه
هدفمنــدی ارزی اســتفاده کنــد
عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه باهنــر کرمــان ابــراز کــرد :اگــر
دولــت بهجــای حــذف از واژه هدفمنــدی اســتفاده کنــد و بــر
ایــن مســیر راهــکار هدفمنــدی را پیــش ببــرد بــرای مــردم
موردپذیرشتــر و توجیهتــر اســت زیــرا ایــن دغدغــه وجــود
دارد کــه حــذف ایــن ارز قیمــت برخــی کاالهــا را بهصــورت
مســتقیم و برخــی دیگــر را بهصــورت غیرمســتقیم افزایــش
دهــد و دوبــاره یــک شــوک تورمــی در اقتصــاد ایجــاد شــود
و مشــخص اســت کــه جامعــه دیگــر تحمــل شــوک تورمــی
جدیــدی را نــدارد.
وی بــه چنــد راهــکار بــرای جایگزینــی واژه هدفمنــدی
بهجــای حــذف اشــاره کــرد و گفــت :در ابتــدا ایــن ارز ۴۲۰۰
بهصــورت هدفمنــد بــه گروههــای درآمــدی آســیبپذیر و
کــم درآمــد و اقشــار آســیبپذیر داده شــود.
شــکیبایی دومیــن راهــکار را دادن کوپنهــای کاالیــی خــاص
بــه اقشــار آســیبپذیر یــا واریــز نقــدی بهحســاب ایــن افــراد
دانســت و تأکیــد کــرد :از آنجای ـی کــه تجربــه نقــدی کــردن
یارانههــا را داشــتیم بهتــر اســت مبلــغ کوپــن  ۱۰قلــم کاال
را بــه اقشــار آســیبپذیر کــه اکنــون  ۵۰درصــد جامعــه را
شــامل میشــوند ،اختصــاص داد.

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
بــرای تولیــد مضاعــف شــود و تولیــد رونــق بگیــرد امــا آنچــه
اتفــاق افتــاده اســت تعبیــر برعکــس از ایــن ماجــرا اســت یعنــی
تولیدکننــده متوجــه شــده اســت کــه اگــر نهــاده یاران ـهای را در
انبــار ذخیــره کنــد ســودآورتر اســت تــا اینکــه کاال و محصــوالت
تولیــدی خــودش را در بــازار عرضــه کنــد.
وی افــزود :اگــر قصــد کمــک بــه تولیدکننــده داریــم بایــد
مســتقیم بــه فروشــنده نهایــی یارانــه را بپردازیــم تــا انگیــزه ضــد
تولیــدی در تولیدکننــدگان مــا از بیــن بــرود .وی بــه شــفافیت
طــرح هدفمنــدی ارزی اشــاره کــرد و گفــت :هــر طرحــی کــه در
آن شــفافیت نباشــد و اصطالحـ ًا امــکان زیرمیــزی وجــود داشــته
باشــد دوبــاره خــودش مشکلســاز اســت ،بنابرایــن بایــد ابعــاد
مختلــف آن را بررســی کــرد ،ســازوکار دقیقــی چیــد کــه مــردم
نیــز قانــع شــوند در ایــن صــورت امــکان دارد کــه همراهــی مــردم
را داشــته باشــیم و بتوانیــم فرآینــد هدفمنــدی ارزی بهجــای
حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی را اجرایــی کنیــم .شــکیبایی تأکیــد کــرد:
حتــی رانــت و فســادی کــه در بــاال نگهداشــتن بی ـ 
ش از حــد ارز
آزاد وجــود دارد را نیــز نبایــد فرامــوش کنیــم زیــرا برخــی گمــان
مــی کننــد کــه فقــط رانــت در ارز ۴۲۰۰تومانــی مشــهود و در ارز
آزاد  ۲۸۰۰۰تومانــی غیــر مشــهود اســت.

تأمیــن مــواد اولیــه بــا نــرخ ارز ترجیحــی و
فــروش بــا نــرخ ارز آزاد فسادزاســت
وی ادامــه داد :بســیاری از شــرکتها هســتند کــه یارانــه
نهادههایــی را دریافــت و کاال را تولیــد و صــادر میکننــد امــا
بــا ارز  ۲۸۰۰۰تومانــی در بــازار محصــول خــود را میفروشــند
و در ایــن عرصــه هــم یــک رانــت جدیــد ایجــاد میکننــد
بنابرایــن بایــد هــر  ۲ارز در  ۱بســته سیاســتگذاری بــرای
تنظیــم نــرخ ارز و تنظیــم یارانــه باهــم دیــده شــوند .عضــو
هیئتعلمــی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان تأکیــد کــرد :اگــر
طــرح هدفمنــدی تــوأم بــا دو ارز ترجیحــی و آزاد دیــده نشــوند،
مــداوم ایــن اختــاف قیمــت ارز  ۴۲۰۰تومانــی و ارز بــازار آزاد
ایــن شــائبه را بــه وجودمــی آورد کــه رانــت ایجــاد میکنــد و
فسادزاســت و همــواره مشــکل غیرقابلحــل اســت پــس بایــد
بــا نــگاه جامــع بــه هــردو نــوع ارز ،برنامهریــزی الزم را انجــام
دهــد.
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مدیــر عامــل اتحادیــه دام ســبک گفــت :بــا توجــه بــه
نبــود امکانــات نگــه داری دام از ســوی دولــت و تاخیــر
در پرداخــت ،خریــد حمایتــی دام زنــده کمکــی بــه دامــدار
نمــی کنــد .صــدردادرس گفــت :طــرح حمایتــی دام زنــده
زمانــی موثــر و در راســتا حمایــت از دامــدار اســت کــه
وجــه آن یــک هفتــه پــس از خریــد پرداخــت شــود .بــا
توجــه بــه آنکــه دولــت در چارچــوب قانونــی خــاص بایــد
هزینــه کنــد ،از ایــن رو امــکان ذخیــره ســازی دام و اجاره
واحــد دامــداری را نــدارد.

نبــود علوفــه کمــر
ـت
ـداران را شکسـ
دامـ

خریــد حمایتــی دام زنــده
ـی کند
ـدار نمـ
ـه دامـ
ـی بـ
کمکـ
مدیــرکل دامپزشــکی خوزســتان گفــت ۸۰ :درصــد دامــداران
اســتان ســنتی هســتند بــه همیــن دلیــل توانایــی پرداخــت
هزینههــای گــزاف را بــرای تأمیــن خــوراک دام ندارنــد.
مصطفــی کنــار کوهــی اظهــار کــرد :در حــال حاضــر دامــداران
خوزســتان بــه دلیــل خشکســالی و گرانــی نهادهــا بــا مشــکل
تغذیــه دامهــا روبــهرو هســتند؛  ۸۰درصــد دامــداران اســتان
ســنتی و بــه همیــن دلیــل توانایــی پرداخــت هزینههــای
گــزاف را بــرای تأمیــن خــوراک دام ندارنــد و بــه ســمت تغذیــه
نامرتبــط روی آورده و ایــن مــورد اصــل دامــداری و کیفیــت
تولیــد محصــوالت را تحــت شــعاع قــرار میدهــد.

بــه گفتــه مدیــر عامــل اتحادیــه دام ســبک ،وظیفــه
دولــت خریــد حمایتــی و عرضــه بــه مــردم اســت،
چنانچــه قــرار اســت  ۴۵تــا  ۵۰روز بعــد وجــه دامــداران
پرداخــت شــود کمکــی بــه دامــدار نمیکنــد.
پشــتیبانی امــور دام بــه عنــوان متولــی امــر در راســتای
تنظیــم بــازار و حمایــت از دامــدار همیشــه اقــدام بــه
ذخیــره ســازی گوشــت در ســردخانهها میکــرد تــا
بــا توزیــع در ســطح کشــور از گرانفروشــی و التهابــات
بــازار بکاهــد.
بنابــر تصمیمــات اخیــر مســئوالن شــرکت پشــتیبانی
امــور دام ،بــرای اولیــن بــار در هفتههــای گذشــته
موضــوع ذخیــره ســازی دام زنــده ســبک و ســنگین
آغــاز شــد کــه مســئوالن تشــکلها و تولیدکننــدگان
اعتراضاتــی نســبت بــه ایــن موضــوع دارنــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه خشکســالی و تنــش آبــی بــرای ســال
آینــده نیــز پیشبینــی میشــود ،افــزود :مثــ ً
ا گاومیــش نیــاز
بــه آب شــیرین دارد و زمــان بــروز تنــش آبــی بــرای رســیدن
بــه آب وارد پســاب کشــاورزی میشــود کــه آلودگیهــای
مختلــف و انــواع بیمــاری را دارد کــه در نتیجــه دامــداران بــا
تلفــات روبــهرو میشــوند.
مدیــرکل دامپزشــکی خوزســتان تصریــح کــرد :تفالــه نیشــکر
هرچنــد دارای ارزش غذایــی باالیــی نیســت ولــی بــه عنــوان
خــوراک دام بــرای گاومیشهــا اســتفاده میشــد کــه حــاال
کمبــود آن در خوزســتان گــزارش شــده و گویــا در اســتانهای
دیگــر نیــز از تفالــه نیشــکر خوزســتان اســتفاده میشــود.
کنــار کوهــی بــا اشــاره بــه اینکــه در گذشــته هزینــه حملــه
کامیــون تفالــه نیشــکر بــرای دامــداران نهایتــ ًا  ۲۶۰هــزار
تومــان بــوده کــه حــاال بــه یــک میلیــون و  ۶۰۰هــزار تومــان
افزایــش پیــدا کــرده ادامــه داد :وقتــی دامــداران از تأمیــن
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خــوراک دام عاجــز باشــند نســبت بــه فــروش
دامهــای مولــد خــود اقــدام میکننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از راهکارهــای جبــران
کمبــود خــوراک دام علوفــهکاری بخشــی از اراضــی
کشــاورزی اســت ،عنــوان کــرد :گاومیشهــای
خوزســتان جــزو گونههــای اصیــل و مقــاوم هســتند
و اگــر دامــداران ایــن گاومیشهــا مــورد حمایــت
قــرار نگیرنــد آینــده نگرانکننــدهای بــرای آنهــا
پیــش بینــی میشــود.
مدیــرکل دامپزشــکی خوزســتان بــا اشــاره بــه
اینکــه مناطــق ســمت حمیدیــه و شــهرهای بعــد
از آن و حوضــه کرخــه وضعیــت مطلوبــی ندارنــد و
خشکســالی در ســال آینــده مشــکالتی را بــرای آنهــا
بــه وجــود مـیآورد ،اضافــه کــرد :ســال گذشــته بــرای
جبــران تنــش آبــی حوضچههــای مصنوعــی بــرای
گاومیشهــا احــداث شــد کــه کمــک خیلــی خوبــی
بــه دامــداران بــود و امیدواریــم کــه در ســال آینــده
نیــز ایــن کار تکــرار شــود.
کنــار کوهــی بــا اشــاره بــه اینکــه حداقــل کار ممکــن
بــرای کمــک بــه دامــداران ســنتی اســتان ایــن اســت
کــه تفالههــای نیشــکر را بــرای مصــرف آنهــا در
همیــن اســتان اختصــاص داد ،یــادآور شــد :بــرای
تــب برفکــی و  PPRنهادههــای بهداشــتی الزم
تأمیــن شــده و انجــام هشــت میلیــون نوبــت ثبــت
واکسیناســیون رکــورد خوبــی بــرای اســتان بــود.
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وی بــا اشــاره اجــرای طــرح تشــدید نظارتهــای دامپزشــکی
در ایــام نــوروز و مــاه رمضــان تصریــح کــرد :ایــن طــرح
کشــوری از  ۱۴اســفند بــرای بازرســی از اصنــاف و اماکنــی کــه
نســبت بــه عرضــه فرآوردههــای خــام دامــی اقــدام میکننــد،
شــروع شــده و تــا  ۱۶اردیبهشــت مــاه ســال آینــده ادامــه
دارد؛  ۱۳۹نفــر در قالــب  ۲۷گــروه ســیار و ســه گــروه ثابــت
بــا حضــور نیروهــای مرتبــط از جملــه کارشــناس بهداشــتی،
دامپزشــکی و ناظــر شــرعی بــه صــورت شــبانهروزی بازدیدهــا
را انجــام میدهنــد.
مدیــرکل دامپزشــکی خوزســتان گفــت :بــه همــه شــهروندان
ایــن اســتان بــرای برخــورد بــا کشــتار غیرمجــاز اطمینــان
میدهیــم ولــی از آنهــا نیــز انتظــار داریــم کــه از ایــن مراکــز
هیــچ گونــه خریــدی نداشــته باشــند؛ بــا عرضهکننــدگان
گوشــتهای غیربهداشــتی برخــورد میکنیــم ولــی
شــهروندان هــم بایــد بداننــد کــه خریــداری ایــن گونــه اقــام
باعــث بــروز بیمــاری میشــود.
کنــار کوهــی بــا اشــاره بــه تشــکیل  ۱۴۷پرونــده و شــکایت
قضائــی مربــوط بــه کشــتار غیرمجــاز دام در یــک ســال اخیــر
خبــر داد ۲۷ :هــزار واحــد تولیــد و عرضــه فرآوردههــای خــام
دامــی دارای پروانــه در اســتان خوزســتان وجــود دارد کــه در
دو روز اخیــر بــا انجــام یــک هــزار و  ۱۵۰مــورد بازرســی از
ایــن اماکــن دو واحــد پلمــب ،چهــار واحــد بــه مراجــع قضائــی
معرفــی و  ۵۰۰کیلوگــرم فــرآورده فصــل قابــل مصــرف نیــز
جم ـعآوری شــده اســت.
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نکاتــی بــرای تغذیــه مــادر
ـره ای
ـا فیدرهای زنجیـ
ـتی بـ
گوشـ
در اینجــا نکاتــی بــرای تغذیــۀ مــرغ مــادر گوشــتی
بــا فیدرهــای زنجیــره ای را بــرای شــما عنــوان
مــی کنیــم.
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه فضــای کافــی بــرای
تغذیــۀ طیــور وجــود دارد .حداقــل فضــا بــرای هــر
پرنــده بایــد  15ســانتیمتر ( 6اینــچ) باشــد؛ اندکــی
بیشــتر باشــد بهتــر هــم هســت .در گذشــته حداقــل
فاصلــه  13-12ســانتیمتر 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.
از موتورهــای بــا ســرعت بــاال اســتفاده کنیــد 36
متر/دقیقــه ( 120فوت/دقیقــه).
از موتورهایــی بــا قابلیــت تنظیــم ســرعت اســتفاده
کنیــد تــا بــه شــما ایــن امــکان را بدهــد کــه
اســتارت نــرم و آرامــی داشــته باشــید ،تعمیــرات را
بــه حداقــل و طــول عمــر دســتگاه را بــه حداکثــر
افزایــش دهــد.
اولیــن گــردش موتــور (دور اول) مــی بایســت بــا
باالتریــن ســرعت انجــام شــود تــا زمــان توزیــع
خــوراک را بــه حداقــل برســاند؛ دورهــای بعــدی
مــی توانــد آهســته تــر باشــد .نکتــۀ مهــم ایــن
اســت کــه جایــی خالــی نمانــد.
حداقــل  30دقیقــه 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
یکدســتی نخواهنــد داشــت.

اولیــن چرخــۀ زنجیــر بایــد در تاریکــی باشــد و هنگامــی کــه
خــوراک در طــول مســیر زنجیــر در حــال توزیــع اســت چــراغ
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.
همیشــه تغذیــۀ طیــور را کنتــرل و نظــارت کنیــد؛ اینطــوری
نــکات بســیاری مــی آموزیــد و مــواردی دســتگیرتان مــی شــود.
بعضــی از فیدرهــای زنجیــره ای از آالرم صــدا یــا نــور بــرای
جلــب توجــه طیــور بــه هنــگام شــروع تغذیــه اســتفاده مــی
کننــد .نتایــج خوبــی از آالرم نــور دیــده شــده امــا بــه شــرطی
کــه در دورۀ پــرورش و از زمانــی کــه طیــور جوجــه هســتند
اســتفاده شــود تــا بــه آن عــادت کننــد.
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه در بســیاری مــوارد ،بــا هزینــه
کــردن و تــاش مرغــدار در دورۀ پــرورش طیــور یکدســت مــی
شــوند؛ امــا بــا تغذیــۀ ضعیــف و نامناســب بازدهــی طیــور خــوب
نخواهــد شــد!
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ـت دامداران
ـا روی دسـ
دامهـــ
ـت
ـده اسـ
مانـ
رئیــس شــورای تامیــن کننــدگان دام گفــت :افزایــش
قیمــت گوشــت قرمــز بــه دلیــل فضاســازی دالالن و
افزایــش تقاضــای کاذب در بــازار اســت و در بخــش
تولیــد دام هیــچ گونــه کاهــش تولیــدی نداریــم و طــی
ماههــای گذشــته بــه دلیــل مــازاد تولیــد ،دام روی
دســت دامــدار مانــده اســت.
«منصــور پوریــان» رئیــس شــورای تامیــن کننــدگان
دام در گفــتو گــو بــا خبرنــگار برنــا دربــاره دلیــل
افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز گفــت :رشــد قیمــت
گوشــت قرمــز غیــر منطقــی و بــه دلیــل حضــور
دالالن و واســطهها در بــازار ایجــاد شــده اســت.
وی ادامــه داد :میــزان دامهایــی کــه روزانــه بــه بــازار
عرضــه میشــود بیــش از نیــاز داخلــی اســت و تعــداد
زیــادی از دامهــا عرضــه شــده در مراکــز فــروش بــه
دلیــل نبــود تقاضــا و افزایــش عرضــه مجــدد بــه
دامداریهــا بــاز میگــردد.
وی افــزود :در حــال حاضــر قیمــت هــر کیلــو دام
ســبک کشــتاری بــرای عرضــه حــدود  61هــزار
تومــان و قیمــت هــر کیلــو گوســاله کشــتاری 400
کیلویــی نیــز امــروز کاهــش قیمــت داشــت و بــه
نــرخ  55هــزار تومــان عرضــه شــده اســت .علــی
رغــم تولیــد و عرضــه انبــوه دام ،قیمـت گوشــت قرمــز
افزایــش کاذب داشــته اســت و ایــن موضــوع هیــچ
ارتباطــی بــه صــادرات دام نــدارد.

پوریــان تاکیــد کــرد :افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز
بــه دلیــل فضاســازی دالالن و افزایــش تقاضــای
کاذب در بــازار اســت و در بخــش تولیــد دام هیــچ
گونــه کاهــش تولیــدی ایجــاد نشــده اســت.
وی ادامــه داد :طــی ماههــای گذشــته بــه دلیــل
مــازاد تولیــد ،دام روی دســت دامــدار مانــده بــود و بــه
دلیــل افزایــش هزینــه هــای نگهــداری و نهادههــای
دامــی ،ادامــه تولیــد دام بــا چالشهــای جــدی روبــرو
شــده اســت.
رئیــس شــورای تامیــن کننــدگان دام گفــت :هزینــه
تولیــد یــک کیلوگــرم گوشــت بــرای دامــدار در بخــش
دام ســبک بیــش از  65هــزار تومــان تمــام مــی شــود
در حالــی کــه قیمــت خریــد دام از دامــدار پاییــن تــراز
نــرخ تمــام شــده اســت و در ایــن شــرایط ایــن ســوال
مطــرح اســت کــه چــرا مــردم بایــد گوشــت بســیار
گــران تــر از قیمــت واقعــی بخرنــد .طــی ماههــای
گذشــته بــه دلیــل فــروش دام بــه زیرقیمــت تمــام
شــده و افزایــش هزینــه نگهــداری ،بســیاری از
دامــداران بــه ناچــار دام هــای مولــد خــود را گشــتار
کردنــد.
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علــت افزایــش مشــکالت
ـل
ـدم تحویـ
ـداران ،عـ
دامـ
ـی
ـاده دامـ
ـع نهـ
ـه موقـ
بـ

سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری چهارمحــال وبختیــاری بــا بیــان اینکــه
تحویــل نهــاده دامــی ســه مــاه بــه طــول مــی
انجامــد ،گفــت :عــدم تحویــل بــه موقــع مشــکالت
دامــداران را افزایــش داده اســت .منــزوی بــه فاصلــه
زمانــی در زمــان ثبــت نــام و تحویــل نهــاده دامــی
بــه دامــداران در چهارمحــال و بختیــاری اشــاره کــرد
و ادامــه داد :تحویــل نهــاده دامــی بایــد  ۲۰روزه باشــد
امــا ایــن مهــم طــی ســه مــاه بــه طــول میانجامــد.
وی بــا بیــان اینکــه در شهرســتان بروجــن تحویــل
نهــاده دامــی مشــکالتی را بــه وجــود آورده اســت،
مطــرح کــرد :تعــداد دامداریهــای در نوبــت تحویــل
نهــاده دامــی مشــخص و علــت تأخیــر در تحویــل
نهــاده دامــی مشــخص و رفــع شــود.

سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری
چهارمحــال و بختیــاری افــزود :دامــداران بــه دلیــل تأخیــر در
تحویــل نهــاده دامــی مجبــور بــه خریــد از بــازار آزاد هســتند
کــه ایــن مســئله مشــکالت ایــن صنــف را افزایــش داده اســت.
منــزوی بــه تهیــه و توزیــع اقــام اساســی در چهارمحــال و
بختیــاری اشــاره کــرد و گفــت :توزیــع برنــج ،شــکر ،قنــد،
روغــن و مــرغ مــورد نیــاز اســتان بایــد در دســتور کار قــرار
گیــرد و هرچــه ســریعتر نیــاز اســتان بــه صــورت کامــل
تأمیــن شــود.
وی بــا بیــان اینکــه شــکر مــورد نیــاز زنبــورداران ،اصنــاف
شــیرینی پــزی و تولیدیهــای پولکــی و نبــات اســتان در
ســریعترین زمــان ممکــن توزیــع شــود ،اظهــار کــرد :زمــان
تحویــل شــکر بــه زنبــوردار مشــخص نیســت و ایــن ایــرادی
بــزرگ اســت.
سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری
چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه تــا پایــان  ۱۲اســفند
مــاه بایــد شــکر مــورد نیــاز زنبــور داران بــه صــورت کامــل
توزیــع شــود ،گفــت ۴۰۰ :تــن شــکر بــه منظــور توزیــع در بیــن
اتحادیههــای شــیرینیپزی ،پولکــی و نبــات در نظــر گرفتــه
شــده اســت کــه بایــد تــا پایــان هفتــه توزیــع گــردد.
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اصالح نــژاد راهــی بــرای پایان
ـای نر
ـتار جوجه هـ
ـه کشـ
دادن بـ
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.
از آنجاییکــه در دامپــروری و مرغــداری دام یــا طیــور مــاده
بیشــتر مــورد اســتفاده و کاربــرد هســتند ایــن اصــاح ژن
بســیار ســودمند خواهــد بــود و دیگــر شــاهد کشــتار طیــور نــر
پــس از بــه دنیــا آمــدن نخواهیــم بــود.
در ایــن شــیوۀ جدیــد ،محققیــن تنهــا کمــی پــس از لقــاح بــا
اســتفاده از ژن دوبخشــی آن جنســیتی کــه نمــی خواهنــد را
غیرفعــال مــی ســازند تــا آن جنســیت مطلــوب رشــد کنــد.
دکتــر پیتــر ا ِلیــس مــدرس و ســخنران ژنتیــک و تولیدمثــل در
دانشــگاه کنــت در ایــن خصــوص اظهــار داشــت« :پیامدهــای
ایــن دســتیافت بــرای رفــاه حــال دام بســیار گســترده خواهــد
بــود بــه شــرطی کــه اصــول اخالقــی و قانونــی آن در نظــر
گرفتــه شــود .ســاالنه بیــن  4تــا  6میلیــارد جوجــه در صنایــع
طیــور جهــان کشــته مــی شــود .بنابرایــن مــی تــوان بــا
اســتفاده از علــم ،کاری کــرد تــا پــس از بــه دنیــا آمــدن جوجــه
هــا و در حالــی کــه سیســتم عصبــی آنهــا درد را مــی فهمــد
آنهــا را نکشــیم».
دانشــمندان در حــال حاضــر در حــال رای زنــی بــا مؤسســۀ
 Roslinدر ادینبــرگ اســکاتلند هســتند کــه در زمــرۀ مراکــز
پیشــتاز دنیــا در زمینــۀ اصــاح ژنتیــک دام اســت تــا ایــن
مطالعــات آزمایشــی را بــه مرحلــۀ عمــل برســانند.
دولــت انگلســتان در حــال حاضــر بــا عملــی شــدن طــرح
اصــاح ژنتیــک در بخــش دام و طیــور موافــق اســت.
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تســـــریع در تامیــن
نقدینگــی تولیدکننــدگان
رئیــس هیــات مدیره انجمــن صنفــی گاوداران با اشــاره
بــه تســریع در تامیــن نقدینگــی تولیدکننــدگان گفــت:
تــا بــه امــروز از  ۲۰هــزار میلیــارد تومــان تســهیالتی
کــه قــرار بــود بــه دامداریهــا و مرغداریهــا داده
شــود  ۱۱۰۰میلیــارد تومــان پرداخــت شــده اســت.
احمــد مقدســی در نشســت خبــری کــه بــه مناســب
روز جهانــی شــیر برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :دولــت
تصمیــم گرفــت ارز  ۴۲۰۰تومانــی را حــذف کنــد و
مــا نیــز مخالــف ایــن ارز بودیــم زیــرا در چنــد ســال
گذشــته مشــکالت بســیاری در ایــن زمینــه ایجاد شــد.
وی ادامــه داد :قــرار بــر ایــن شــد کــه وقتــی دولــت
ارز را حــذف میکنــد نهادههایــی کــه بــه گاوداریهــا
طلــب دارد پرداخــت کنــد امــا تــا بــه امــروز  ۳۵هزارتن
جــوی پنــج اســتان تحویــل داده نشــده اســت .همچنین
وزارت جهــاد پیــش از اینکــه مطالبــات ماههــای قبــل
تولیدکننــدگان را بپــردازد در  ۱۰روز آخــر اردیبهشــت
خــوراک دام را بــا نــرخ نیمایــی وارد ســامانه بــازارگاه
کــرد ولــی دامــداران بــه دلیــل کمبــود نقدینگــی تــوان
خریــد نداشــتند .رئیــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی
گاوداران تصریــح کرد:تــا بــه امــروز از  ۲۰هــزار میلیــارد
تومــان تســهیالتی کــه قــرار بــود بــه دامداریهــا و
مرغداریهــا داده شــود  ۱۱۰۰میلیــارد تومــان پرداخــت
شــده اســت .بــه گفتــه وی گــپ تامیــن نقدینگــی
بــه بخــش تولیــد آســیب بســیاری وارد میکنــد و
نیــاز اســت کــه دســتگاههای مربوطــه حرکتهــای
جهــادی در ایــن زمینــه داشــته باشــند تــا تولیــد دچــار
ضــرر نشــود .مقدســی در ادامــه گفــت :میــزان تولیــد
شــیر دامهــای کشــور مطابــق بــا میانگیــن کشــورهای
اروپایــی اســت و مشــکلی از ایــن نظــر وجــود نــدارد.
وی در پایــان گفــت :یکــی از شــرکتهای متعلــق بــه
ســازمان تعــاون روســتایی نهــاده دامــی فروردیــن مــاه
را در ســامانه بــازارگاه بــه گاوداران فروختــه اســت و
پــول آن را نیــز دریافــت کــرده ،ولــی هنــوز نهــاده بــه
آنهــا تحویــل نــداده اســت.
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نــکات کلیــدی بــرای
مدیریــت آب و خوراک
در مرغــداری گوشــتی

مدیریــت آب و خــوراک ،در عملکــرد و بازدهــی مــرغ هــای
گوشــتی بســیار اهمیــت دارد .خــوراک کافــی و مناســب بــرای
جوجــه هــا مــواد مغــذی مــورد نیــاز آنهــا را تأمیــن و از نــوک
زنــی هــا ممانعــت بــه عمــل مــی آورد؛ ضمــن آن کــه آب
آشــامیدنی کافــی هــم بــه مصــرف خــوراک و رشــد خــوب
کمــک مــی کنــد .البتــه مســلم اســت کــه بــر میــزان مصــرف
آب و خــوراک هــم بایســتی نظــارت دقیــق داشــت چــرا کــه
مصــرف بیــش از حــد آب و خــوراک نیــز مــی توانــد خطراتــی
بــرای ســامتی طیــور بــه دنبــال داشــته باشــد و ضررهــای
مالــی و خســارت بــرای مرغــدار بــه بــار آورد .بنابرایــن بــه
منظــور پیشــگیری از ایــن خســارات و تأمیــن کافــی آب و
خــوراک مــورد نیــاز طیــور بایســتی نــکات زیــر را مــورد توجــه
قــرار دهیــد.

دسترسی خوب

بــرای تمامــی جوجــه هــا مــی بایســت فضــای خالــی و جــای
کافــی بــرای دسترســی بــه خــوراک وجــود داشــته باشــد.
•فضایــی کــه خــوراک جوجــه هــا ارائــه مــی شــود مــی
بایســت کافــی و وســیع باشــد.
•حتم ـ ًا بــر روی خــوراک توزیــع شــده بــر روی فیــدر نظــارت
داشــته باشــید تــا مبــادا خــوراک بــه صــورت غیــر یکنواخــت
و نامســاوی توزیــع شــده باشــد کــه در اینصــورت عملکــرد و
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.
تأمیــن بهتــ ِر خــوراک ،چنــد ســطل خــوراک
•بــه منظــور
ِ
جانبــی در مرغــداری تعبیــه کنیــد تــا ســریع تــر خــوراک
رســانی را انجــام دهیــد.
•آب آشــامیدنی خنــک و تــازه بایســتی همیشــه در اختیــار
طیــور باشــد.
•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
فضــای مرغــداری توزیــع کنیــد تــا از تجمــع طیــور ممانعــت
کــرده باشــید؛ هــر چــه قــدر آب در دســترس تــر باشــد مصــرف
آب در آنهــا بهتــر خواهــد بــود.
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درطــــــــــــــولپـــرورش هــر روز بــر روی سیســتم آب
آشــامیدنی نظارت داشــته باشــید:
سطح پستانک تا چشم ها
پشــت و کمــر جوجــه هــا بــه هنــگام نوشــیدن بــا زمیــن زاویــۀ
 45-35درجه بســازد.

طیـــــــــــور بالــــــــــغ

پستانک کمی باالتر از سر پرنده
پشــت و کمــر طیــور بــه هنــگام نوشــیدن بــا زمیــن زاویــۀ
 85-75درجــه بســازد.

•ارتفــاع الیــن آب آشــامیدنی را تــا حداقــل ممکــن بــرای
طیــور قــرار دهیــد تــا بــه آســانی بــه آن دسترســی داشــته
باشــند بــا اینحــال ،آنقــدری کوتــاه نباشــد کــه بســتر طیــور را
خیــس کنــد (بــه جــدول  1مراجعــه کنیــد ).طیــور نبایــد بــرای
رســیدن بــه آب مجبــور باشــند خــود را کــش بدهنــد.

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

•فشــار آب را بــه نحــوی تنظیــم کنیــد تــا آب بــه تمــام
ایســتگاههای آب آشــامیدنی برســد و در عیــن حــال آنقــدر
نباشــد کــه آب از پســتانک هــا چکــه کنــد.

روزانه دسترسی طیور را وارسی کنید!

•فیــدر را بــه نحــوی تنظیــم کنیــد کــه کمتریــن میــزان
ســرریز و بهتریــن دسترســی را داشــته باشــد .ارتفــاع فیــدر
مــی بایســت بــا کمــر طیــور هــم ســطح باشــد.
•اجــازه دهیــد تــا طیــور کامــ ً
ا ســطح فیــدر را از خــوراک
پــاک کننــد و کمتریــن میــزان هدررفــت خــوراک را داشــته
باشــند .بــه خوبــی نظــارت داشــته باشــید تــا بــه موقــع فیــدر
را از خــوراک ُپــر کنیــد.

•بــه منظــور ممانعــت از غیریکنواخــت بــودن میــزان آب یــا
هــوا گرفتــن لولــه هــای بیشــتر از  45متــر از دریچــه هــای
ـردن
هــوا در مســیر لولــه هــا اســتفاده کنیــد و بــرای از بیــن بـ ِ
هــوای گرفتــه شــده از فــاش هــای ُپــر فشــار اســتفاده کنیــد.
•فیلترهــای جــرم گرفتــه فشــار آب را مــی کاهــد .فیلترهــا را
بــه صــورت هفتگــی چــک کنیــد.
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تجهیــزات جانبــی مــورد نیــاز جوجــه هــا بــه
محــض ورود بــه مرغــداری

مراقبت و پیشگیری بهتر از درمان

وقتــی جوجــه هــا بــه مرغــداری آورده مــی شــوند مدتــی
طــول مــی کشــد تــا بــا محیــط آشــنا شــوند و بداننــد کــه
چگونــه از سیســتم هــای اتوماتیــک اســتفاده کننــد .بنابرایــن
بــا ورود جوجــه هــا بــه مرغــداری  25درصــد از ســطح زمیــن را
بــا کاغــذ بپوشــانید و بــر روی آن خــوراک بپاشــید و آبخــوری
هــای اضافــه تــر ( 6آبخــوری بــه ازای  1000جوجــه) تعبیــه
کنیــد .بــه محــض اینکــه جوجــه هــا یــاد گرفتنــد کــه از
فیدرهــا و آبخــوری هــا اســتفاده کننــد (معمــو ًال بیــن روزهــای
دوم تــا چهــارم) کــم کــم تجهیــزات اضافــه را حــذف کنیــد.

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

در روزهــای گــرم ســال بیشــتر بــر روی طیــور
نظــارت و دقــت داشــته باشــید!
در دمــای بــاال و در روزهــای گــرم ســال آب تــازه و بــه مقــدار
کافــی بســیار مهــم اســت .پرنــده هــا آبــی کــه زیــادی گــرم
باشــد را نمــی خورنــد بنابرایــن الیــن آب را در معــرض نــور
خورشــید قــرار ندهیــد و مرتــب فــاش لولــه هــا را بزنیــد.
ـن دمــا همانطــور کــه مصــرف آب در طیــور بیشــتر
بــا بــاال رفتـ ِ
مــی شــود ،مصــرف خــوراک پاییــن مــی آیــد .از آنجائیکــه
ضریــب تبدیــل خــوراک تغییــر مــی کنــد مراقــب مقــدار
خــوراک در روزهــای گــرم باشــید تــا از اســترس گرمایــی در
طیــور و متعاقب ـ ًا مــرگ و میــر آنهــا پیشــگیری کــرده باشــید.
بــر روی مصــرف آب و خوراک نظارت داشــته باشــید
نظــارت بــر روی مقــدار مصــرف آب و خــوراک در طیــور
ضمــن آن کــه بــه شــما در مــورد ســامت طیــور و عملکــرد
و بازدهــی آنهــا اطالعــات الزم را مــی دهــد در مــورد خرابــی
یــا نقــص در سیســتم فیــدر و الیــن آب آشــامیدنی هــم شــما
را مطلــع مــی ســازد.
•در صــورت امــکان ،بــه سیســتم هــای خــودکار آالرم هــای
هشــدار دهنــده وصــل کنیــد.
•میــزان آب مصرفــی را بــا ســنجش گــر بســنجید .بــرای هــر
کــدام از مرغــداری هــا جداگانــه ابــزار ســنجش بگذاریــد تــا بــا
مقایســه متوجــه ســامت گلــه شــوید.
ـبت مصرف آب به خوراک را نظارت کنید.
•نسـ ِ

•در مرغداری مرتب راه بروید و سرکشــی کنید
•همیشــه فهرســت موجــودی لــوازم یدکــی و جانبــی را داشــته
باشــید.
•بــر اســاس توصیــۀ ســازنده چــک لیســتی بــرای تعمیــرات
الزم داشــته باشــید.
•ســوابق تعمیر و نگهداری را داشته باشید.
•در زمــان مابیــن گلــه هــای جدیــد تمــام آب آشــامیدنی در
لولــه هــا را خالــی و تمیــز کنیــد.

تجهیزات اورژانسی الزم را تهیه کنید
بــه خصــوص در مناطــق دورافتــاده حتمــ ًا تجهیــزات الزم
جهــت شــرایط اورژانســی و اضطــراری را تهیــه کنیــد .حداقــل
تــا  5روز بــرای طیــور خــوراک در دســترس داشــته باشــید
و در ســطل هــای محکــم نگهــداری کنیــد تــا از آفــات و
حشــرات دور باشــد .آب آشــامیدنی تــا حداقــل  24ســاعت پــس
از قطعــی آب ذخیــره داشــته باشــید و در فضایــی خنــک و
بســته نگــه داریــد.
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تولــــــــــیدمـــرغ
از نــــیاز کـــــــشور
پیــــشی گرفت
مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران گوشــتی از کاهــش
قیمــت مــرغ بــه زیــر نــرخ مصــوب در بســیاری از اســتانها
خبــر داد و گفــت :دولــت بایــد توزیــع مــرغ منجمــد را متوقــف
کنــد.
حبیــب اســداهلل نــژاد بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه وضعیــت
تولیــد و عرضــه مــرغ بــه نظــر میآیــد بــا ثبــات تریــن بــازار
شــب عیــد مربــوط بــه ایــن کاال باشــد ،گفــت :پیــش بینــی
میشــود قیمــت مــرغ در ایــام شــب عیــد حــول و حــوش
نــرخ مصــوب آن باشــد و کمبــودی در بــازار نخواهیــم داشــت.
وی بــا انتقــاد از تــداوم سیاســت توزیــع مــرغ منجمــد بــرای
تنظیــم بــازار افــزود :علــی رغــم اینکــه قیمــت مــرغ در برخــی
اســتانها کاهــش زیــادی داشــته و بــه زیــر نــرخ مصــوب
رســیده متأســفانه عرضــه مــرغ منجمــد در آنجــا همچنــان
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 هزینههــای تولیــد
منجــر بــه بــاال رفتــن قیمــت تمــام شــده میشــود در حالــی
کــه نــرخ مــرغ در بــازار بــه زیــر قیمــت مصــوب رســیده و مــا
مکاتبــهای بــا مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی داشــتیم و
از آنــان خواســتیم عرضــه مــرغ منجمــد را متوقــف کننــد و
امیدواریــم ایــن اتفــاق بــه زودی رخ دهــد.

ایــن فعــال صنفــی بــا بیــان اینکــه بــا حمــل مــرغ
از اســتانهای پــر تولیــد بــه اســتانهایی کــه بــه
ایــن کاال نیــاز دارنــد میتــوان بــه راحتــی بــازار آن
را تنظیــم کــرد ،افــزود :در حــال حاضــر در ســطح
کشــور قیمــت مــرغ جــز چنــد اســتان زیــر نــرخ
مصــوب اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن وضعیــت در حــدود یکمــاه
اخیــر ادامــه داشــته اســت ،گفــت :علــت ایــن مســأله
میــزان بــاالی تولیــد و تولیــد بیــش از نیــاز کشــور
اســت.
اســداهلل نــژاد گفــت :ایــن مــازاد تولیــد بــرای
ماههــای بهمــن ،اســفند و فروردیــن نیــز وجــود
دارد بنابرایــن اگــر شــرایط بــازار بــه همیــن صــورت
باشــد بایــد صــادرات مــرغ بــا وضــع تعرفــه آزاد
شــود و انجــام بگیــرد چــرا کــه در صــورت تــداوم
وضعیــت فعلــی تولیدکننــدگان بــه شــدت زیــان
میکننــد و تولیــد آســیب مــی بینــد.
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مراتـــــــع خشک
و گوسفندان گــــرسنه
گالیــه دامداران یزد از کمبــود خوراک دام
مراتــع خشــک و گوســفندان گرســنه
خــوراک دام مدتهــای 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
از آنهــا دوا نمیکنــد.
خشــک شــدن مراتــع و کاهــش پوشــش گیاهــی اراضــی
اســتان تأثیــرات ســوء مســتقیم و غیرمســتقیمی بــر زندگــی
یزدیهــا 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.
دامــداری در یــزد بیشــتر در قالــب پــرورش دام ســنگین و
مــرغ تعریــف شــده زیــرا در ســایر مــوارد ظرفیــت و امکانــات
بــرای پــرورش طبیعــی دام در اســتان وجــود نــدارد و گاهــی
بــه دلیــل گرانــی هزینههــای پــرورش ،مقــرون بــه صرفــه
نیســت.
اســتان یــزد دام ســبک خــود را بیشــتر از اســتانهای
همجــوار بــه ویــژه فــارس تأمیــن میکنــد زیــرا عمــده
گوشــت مصرفــی یزدیهــا بــا مــزاج خشــک و ســرد کویــر،
گوشــت گوســفند اســت از ایـنرو عمــده گوشــت مــورد نیــاز
اســتان وارداتــی اســت.

بــا ایــن اوصــاف برخــی دام را بــه طــور مســتقیم
کشــتار نمیکننــد و بعــد از پــرورش وارد بــازار مصــرف
میکننــد امــا آنهــا هــم از وضعیــت پــرورش راضــی
نیســتند ،از کمبــود خــوراک دام مینالنــد ،تلــف شــدن
گوسفندانشــان از گرســنگی و شــاید کیفیــت نامطلــوب
خــوراک آنهــا را در ایــن مســیر خســته کــرده اســت.

پاییــن بــودن ســهمیه و مراتــع خشــک

یکــی از دامــداران یــزدی در ایــن زمینــه در گفتگــو بــا
خبرنــگار مهــر بــا اشــاره بــه هزینههــای گــزاف خریــد
خــوراک دام گفــت :ســهمیه خــوراک دام ســبکی کــه
جهــاد کشــاورزی بــرای دامــدران پرداخــت میکنــد
اص ـ ً
ا بــرای گوســفندان کفایــت نمیکنــد و مــا بایــد
خــوراک را آزاد بخریــم کــه اصـ ً
ا مقــرون بــه صرفــه
نیســت .هــر کیلوگــرم خــوراک گوســفند یارانــهای
 ۳.۷۰۰تومــان و در بــازار آزاد  ۷.۸۰۰تومــان عرضــه
میشــود یعنــی کمبــود خــوراک را بایــد بــا تقریب ـ ًا دو
برابــر قیمــت جبــران کنیــم در صورتــی کــه همیــن دام
در اســتانهای دیگــر بــا خــوراک یاران ـهای و پوشــش
گیاهــی منطقــه پــرورش پیــدا میکننــد امــا بــا
قیمــت گــزاف در بــازار اســتان بــه فــروش میرســد.
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رضــا میردهقــان ادامــه داد :پــرورش دام در اســتان یــزد بــا
توجــه بــه خشــک بــودن مراتــع و نبــود خــوراک طبیعــی بــرای
دام کار دشــواری اســت امــا مــا بــرای تأمیــن گوشــت مــورد
نیــاز مــردم و ارزانتــر شــدن قیمــت تمــام شــده نســبت بــه
وارد کــردن دام از اســتانهای دیگــر ،نســبت بــه پــرورش
اقــدام کردهایــم و انتظــار داریــم حمایــت بیشــتری صــورت
گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه نیمــی از خــوراک گوســفندانش را بــه
صــورت آزاد یــا از پســماندهای غذاهــای خانگــی تأمیــن
میکنــد ،ادامــه داد :گاهــی اوقــات دامــداران مجبورنــد
خوراکــی را بــه دام بدهنــد کــه میداننــد در رشــدش تأثیــری
نــدارد امــا نمیتواننــد حیــوان زبــان بســته را گرســنه نگــه
دارنــد.
ایــن دامــدار افــزود :هــر کیلوگــرم خــوراک گوســفند یاران ـهای
 ۳.۷۰۰تومــان و در بــازار آزاد  ۷.۸۰۰تومــان عرضــه میشــود
یعنــی کمبــود خــوراک را بایــد بــا تقریبــ ًا دو برابــر قیمــت
جبــران کنیــم در صورتــی کــه همیــن دام در اســتانهای
دیگــر بــا خــوراک یارانــهای و پوشــش گیاهــی منطقــه
پــرورش پیــدا میکننــد امــا بــا قیمــت گــزاف در بــازار اســتان
بــه فــروش میرســد امــا در مقابــل از دامــدار یــزدی حمایتــی
صــورت نمیگیــرد.

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
نیســت ،ادامــه داد :بــه نظــر میرســد کــه نهادههایــی کــه
بــرای تولیــد خــوراک در اختیــار واحدهــای تولیدکننــده قــرار
میگیــرد ،بــه درســتی اســتفاده نمیشــود و کیفیــت خــوراک
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
اختیــار دامــداران قــرار میگیــرد ،میداننــد.
وی افــزود :ســازمان جهــاد کشــاورزی بایــد بــا در اختیــار قــرار
دادن نهادههــای یارانــهای در اختیــار شــرکتهای تولیــد
کننــده خــوراک ،بــر کیفیــت آن نظــارت کننــد و نهادههــا بــه
بهتریــن نحــو بــه خــوراک تبدیــل شــود تــا دامــداران بیــش از
ایــن متضــرر نشــوند.
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مقــرون بــه صرفــه نبــودن پــرورش
گوســفند در یــزد
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
ســبک را نگهــداری میکننــد و شــاید ثبــت آنهــا در
ســامانه بــرای دریافــت خــوراک صــرف نکنــد از ایـنرو
اص ـ ً
ا خوراکــی بابــت تغذیــه گوســفندان نمیگیرنــد و
آن را بــه صــورت آزاد خریــداری میکننــد.
پــرورش دام ســبک در اســتان مقــرون بــه صرفــه
نیســت و بســیاری از دامــداران در کنــار دام ســنگین،
چنــد رأس دام ســبک نگهــداری میکننــد و شــاید
ثبــت آنهــا در ســامانه بــرای دریافــت خــوراک
صــرف نکنــد از ای ـنرو اص ـ ً
ا خوراکــی بابــت تغذیــه
گوســفندان نمیگیرنــد و آن را بــه صــورت آزاد
خریــداری میکننــد
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نگهــداری و پــرورش گوســفند
در یــزد بــه دلیــل مراتــع خشــک و بــی آب و علــف
مقــرون بــه صرفــه نیســت ،خواســتار حمایــت بیشــتر
مســئوالن از دامــداران بــرای توســعه پــرورش دام
ســبک و کاهــش تقاضــا بــرای تأمیــن آن از خــارج
از اســتان شــد.
بــه گفتــه زارع زاده ،توزیــع خــوراک در اســتانهای
مختلــف بایــد بــر اســاس شــرایط اقلیمــی صــورت
گیــرد ،بــه طــور مثــال ســهمیه خــوراک بــرای پــرورش
دام در اســتانی بــا مراتــع سرســبز بــا بیابانهــای یــزد
بایــد متفــاوت باشــد.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان یــزد در ایــن زمینــه در گفتگــو
بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره بــه توزیــع ســاالنه یــک
میلیــون تــن نهــاده دامــی یارانــهدار بــرای پــرورش
دام و طیــور در اســتان ،ســهمیه اختصاصــی واحدهــای
پــرورش دام ســبک و ســنگین را بــر اســاس تعــداد
رأس ثبــت شــده در ســامانه هویــت گــذاری شــده
مرکــز اصــاح نــژاد کشــور عنــوان کــرد.
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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 یاران ـهای شــوند در
غیــر ایــن صــورت دامــی کــه نگهــداری میکننــد ،مشــمول
دریافــت خــوراک نشــده و قاچــاق تلقــی میشــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دامدارانــی کــه تعــداد دامهــای خــود
را در ایــن ســامانه ثبــت نکردهانــد نبایــد هیچگونــه انتظــاری
بابــت نهــاده و خــوراک داشــته باشــند ،ادامــه داد :در حــال
حاضــر نزدیــک بــه  ۷۰۰هــزار رأس دام ســبک و نزدیــک بــه
 ۱۲۰هــزار رأس دام ســنگین در اســتان پــرورش مییابــد.
سهمیه خوراک دام سبک و سنگین
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان یــزد گفــت :بــه ازای هــر رأس دام ســنگین صنعتــی
در سراســر کشــور روزانــه  ۲۷۰۰گــرم ذرت ۱۴۰۰ ،گــرم جــو و
 ۱۳۰۰گــرم ســویا و بــه ازای هــر رأس دام ســبک  ۱۰۰گــرم
جــو و  ۵۰گــرم ذرت بــه صــورت روزانــه توزیــع میشــود و
بــرای همــه اســتانها یکســان اســت.
وی ،قیمــت عرضــه را نیــز در سراســر کشــور یکســان اعــام
کــرد و افــزود :قیمــت عرضــه ایــن خــوراک در بــازار بــر اســاس
قیمــت مصــوب بــا ارز یاران ـهای اســت کــه حمایتهــای الزم
را از دامــدار خواهــد داشــت.
کمبود علوفه دام سبک در تمام کشور
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان یــزد دربــاره کمبــود علوفــه دام در اســتان اظهــار
داشــت :نهــاده اختصــاص یافتــه بــه اســتان بــرای پــرورش
دامهــای ســنگین کفایــت میکنــد امــا نهــاده اختصاصــی
بــرای پــرورش دام ســبک بیــش از  ۴۰درصــد نیــاز را تأمیــن
نمیکنــد و ایــن مختــص اســتان یــزد نیســت و مشــکلی
کشــوری اســت.
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 نهــادهای هــم کــه دولــت در نظــر
گرفتــه اســت بیشــتر بــرای تولیــد شــیر اســت و ایــن موضــوع
در اولویــت قــرار دارد.

غیــب اللهــی دربــاره کیفیــت خــوراک دام در اســتان نیــز
گفــت :ممکــن اســت گالیههایــی دربــاره کیفیــت خــوراک
مطــرح باشــد امــا نهادههایــی کــه در اســتان بــرای واحدهــای
تولیــد خــوراک توزیــع میشــود ،در شــرکتهای مختلــف
توزیــع میشــود از ای ـنرو دامــداران در صــورت عــدم رضایــت
میتواننــد ضمــن اعــام نارضایتــی ،خــوراک خــود را از
واحدهــای دیگــر تأمیــن کننــد.
وی ادامــه داد :ایــن در حالــی اســت کــه مدیریــت جهــاد
کشــاورزی شهرســتانها متولــی نظــارت بــر مراحــل تبدیــل
نهــاده بــه خــوراک دام هســتند و هــر دامــداری کــه ناراضــی
بــود میتوانــد اعتــراض خــود را بــه جهــاد کشــاورزی اعــام
کنــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد.
غیــب اللهــی دربــاره تلفــات دام در اثــر کیفیــت پاییــن خــوراک
نیــز گفــت :تاکنــون شــیوع مــرگ و میــر گوســفندان در اســتان
گــزارش نشــده هــر چنــد تلــف شــدن تعــدادی دام طبیعــی
اســت و ممکــن اســت در اثــر بیمــاری و عوامــل دیگــری باشــد
کــه بــه خــوراک ارتباطــی ندارنــد.
پــرورش دام در اســتان کویــری یــزد کار دشــواری اســت امــا
ناشــدنی نیســت و دامــداران تــاش میکننــد کــه بــا ایــن
کار هــر چنــد بــا مشــقت ،نیــاز گوشــت مصرفــی را بــا قیمــت
پایینتــر تأمیــن کننــد امــا انتظــار دارنــد کــه مســئوالن بیــن
اســتانهایی کــه امــکان تغذیــه طبیعــی دارنــد نســبت بــه
اســتانهایی کــه مراتــع خشــکی دارنــد تفــاوت قائــل شــده
و ســهمیه بیشــتری بــرای دامــداران اســتان کویــری یــزد در
نظــر بگیرنــد.
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آمــاده ســــــازی
مرغــداری و نگهــداری
از طیــور در هــوای گرم
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مخــزن را بــا آب تمیــز پــر کنیــد .پمــپ و تســمه
هــا را چــک کنیــد.

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 حتمـ ًا ایــن کار را انجــام دهیــد.

هــوای گــرم کــم کــم از راه مــی رســد و زمــان آن اســت
کــه مرغــداری را بــرای راحتــی و آســایش طیــور در
هــوای گــرم آمــاده ســازیم .بدیــن منظــور چــک کــردن
چنــد مــورد در مرغــداری از اهــم مســائل اســت.

فضای خارجی ســــــاختمان

تســمه و چــرخ تســمه را چــک کنیــد .در صــورت نیــاز
روغــن کاری کنیــد تــا بلبرینــگ خشــک نشــود و بهتــر
بتوانــد پروانــه هــای فــن را بچرخانــد .دریچــۀ پروانــه
را از گــرد و خــاک و جــرم تمیــز کنیــد تــا کارایــی آن
افزایــش یابــد.
در مــورد تهویــه تونلــی ،بهتــر اســت جریــان هــوا را
بــر روی  600تــا  700فــوت در دقیقــه ( 180تــا 215
متر/دقیقــه) تنظیــم کنیــد تــا جریــان هوایــی مناســب و
یکنواخــت داشــته باشــید.

سیســتم ترموســتات و تنظیــم
حــرارت را چــک کنیــد.

تـــــهویــــــــــــــــــه

کولرهای سلـــــــــــــولزی

اگــر کولــر ســلولزی خــوب تمیــز نگــردد جریــان هــوا
بــه ســختی از آن عبــور مــی کنــد و در نتیجــه عملکــرد
ضعیفــی خواهــد داشــت .بــرای تمیــز کــردن آن مــی
توانیــد کمــی شــوینده در مخــزن آب بریزیــد و ســپس
پمــپ آب را بــه مــدت  15تــا  20دقیقــه روشــن کنیــد
تــا صفحــه هــا تمیــز شــوند .ســپس مخــزن را خالــی
و صفحــه هــا را بــا آب کــم فشــار آب کشــی کــرده و

خــارج از ســاختمان مرغــداری را وارســی کنیــد و
هــر گونــه ترکیدگــی لولــه یــا خرابــی ســاختمان
را برطــرف ســازید .ایــن شــکاف هــا و ســوراخ
هــا نــه تنهــا منجــر بــه خــروج هــوای مطبــوع
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.

همچنیــن در هــوای گــرم طیــور آب بیشــتری
مصــرف مــی کننــد سیســتم آب آشــامیدنی را
چــک کنیــد تــا مشــکلی وجــود نداشــته باشــد.
آمــاده ســازی تجهیــزات بــرای فصــول گــرم
بایــد از حــدود فروردیــن – اردیبهشــت شــروع
شــود تــا در طــول دورۀ گرمــا آمادگــی الزم بــرای
بــاال بــردن ســود آوری و بهینــه ســازی کیفیــت
زندگــی طیــور را داشــته باشــیم.
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شــرکتها ارســال نهــاده
ـس از
ـه پـ
ـران را بـ
ـه ایـ
بـ
جنــگ اوکرایــن موکــول
ـد
کردنـ
بــازرس اتحادیــه واردکننــدگان نهادههــای دام
و طیــور گفــت :بســیاری از شــرکتها بــا ارســال
ایمیــل و فکــس بــه مــا عنــوان کردنــد کــه در
شــرایط فعلــی نمیتواننــد بــه قراردادهــای خــود
عمــل کننــد و ارســال محمولههــا بــه بعــد از
شــرایط جنگــی موکــول خواهــد شــد .کســری
لشــکری ،بــا بیــان اینکــه بعــد از حملــه روســیه بــه
اوکرایــن بــا چالــش افزایــش قیمــت و کنــدی ارســال
محمولههــای نهادههــای دامــی و غــات مواجــه
خواهیــم شــد ،گفــت :بســیاری از شــرکتها بــا
ارســال ایمیــل و فکــس بــه مــا عنــوان کردنــد کــه
در شــرایط فعلــی نمیتواننــد بــه قراردادهــای خــود
عمــل کننــد و ارســال محمولههــا 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،
اوکرایــن و رومانــی تامیــن میشــد و از آنجاییکــه
دو کشــور از ســه کشــور تامینکننــده وارد جنــگ
شــدهاند آنهــا میتواننــد ادعــا کننــد کــه مــا
وارد جنــگ شــدهایم و نمیتوانیــم بــه تعهــدات
اقتصــادی خــود عمــل کنیــم از ایـنرو بــدون تردیــد
مــا بــا چالــش و کمبــود نهــاده ذرت در مــاه آینــده
مواجــه خواهیــم شــد .لشــکری ادامــه داد :مطابــق بــا
قوانیــن تجــارت جهانــی ،در شــرایط جنگــی هیــچ
کــدام از طرفهــای تجــاری نمیتوانــد یکدیگــر را
در تنگنــا قــرار بدهنــد تــا محمولههــا مبادلــه شــوند
و از آنجاییکــه صادرکننــدگان وارد جنــگ شــدهاند
هزینــه ســوخت و حاملهــای انــرژی و بــه تبــع آن
هزینــه حمــل محمولــه از ســوی کشــتی بــاال مـیرود
و حمــل بــار در ایــن شــرایط بــرای تجــار صــرف
اقتصــادی نــدارد.

ایــن فعــال صنفــی بــا اشــاره بــه پیشبینــی رخ دادن جنــگ
بیــن روســیه و اوکرایــن در یــک مــاه گذشــته ،گفــت :در
حــال حاضــر ایــن اتفــاق افتــاده اســت و بایــد از دولتمــردان
پرســیده شــود کــه آیــا تمهیداتــی بــرای ذخایــر اســتراتژیک
انجــام دادهانــد؟ بــه هــر حــال مــا بــا شــعار نمیتــوان شــکم
مــردم را ســیر کــرد و طیــور و دام نیــاز بــه خــوراک دارنــد کــه
بایــد تامیــن شــود .وی بــا بیــان اینکــه کمتــر تجــاری حاضــر
بــه تجــارت در شــرایط جنگــی میشــود ،گفــت :کشــتیرانی و
صنعــت بیمــه ایــران تحریــم هســتند از ای ـنرو تجــار ریســک
صــادرات بــه ایــران را در شــرایط جنگــی قبــول نمیکننــد
چراکــه ممکــن اســت محمولــه آنهــا مــورد تهاجــم طرفهــای
جنگــی قــرار بگیــرد و ســرمایه آنهــا از بیــن بــرود .بایــد بــه ایــن
نکتــه نیــز توجــه کــرد کــه بیمــه همــه خســارتها را جبــران
نمیکنــد .بــازرس اتحادیــه واردکننــدگان نهادههــای دام و
طیــور در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا ذخایــر اســتراتژیک مــا
کافــی هســتند تــا از ایــن بحــران عبــور کنیــم؟ گفــت :ذخایــر
داریــم امــا میــزان آن کافــی نیســت چــرا کــه تخصیــص ارز و
تامیــن ارز بــه کنــدی صــورت گرفــت و تــوان واردکننــدگان
دولتــی و خصوصــی کاهــش پیــدا کــرد .چنــد تنــی نهــاده در
بنــادر وجــود دارد کــه از آنجایــی کــه ارز بــرای آن تخصیــص
ندادهانــد محمولههــا ترخصیــص نشــده اســت .شــاید نیــاز یــک
مــاه آینــده مــا درخصــوص نهادههــای دامــی تامیــن باشــد .بــه
گفتــه وی؛ مســئول تامیــن ذخایــر اســتراتژیک برعهــده ســازمان
پشــتیبانی امــور دام و شــرکت بازرگانــی دولتــی اســت ایــن دو
نهــاد مســئول کنتــرل تنــش و تنظیــم بــازار نهادههــای دامــی
هســتند .ایــن واردکننــده نهــاده دامــی بابیــان اینکــه تولیــدات
نهادههــای دامــی داخلــی از فروردیــن ســال آینــده بــه بــازار
میآینــد ،گفــت :ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ســال پرچالشــی
پیشــرو داشــته باشــیم مــاه رمضــان نیــز مقــارن تعطیــات
نــوروز شــده اســت و در ایــن ایــام میــزان مصــرف بــاال مـیرود
بــه همیــن دلیــل نیــاز بیشــتری بــه کاالی اساســی داریــم.
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قیمــــتگوشــــــترا
مافیــــاتعـــیینمیکنـد
مدیرعامــل اتحادیــه دام ســبک گفــت :تناســب بیــن قیمــت
گوشــت و دام زنــده وجــود نــدارد و وقتــی قیمــت دام  4هــزار
تومــان گــران میشــود قیمــت گوشــت در بــازار  40هــزار
تومــان افزایــش نــرخ را تجربــه میکنــد .بــازار گوشــت
مناســبات خــاص خــود را دارد و از قیمــت دام زنــده چنــدان
تاثیــر نمیپذیــرد.
افشــین صــدر دادرس  ،بــا اشــاره بــه دلیــل متوقــف شــدن
صــادرات دام ،گفــت :بــاال رفتــن قیمــت گوشــت در بــازار داخلــی
باعــث شــد کــه رونــد صــادرات دام متوقــف شــود تــا بتواننــد
قیمــت آن را در بــازار داخلــی تنظیــم کننــد.
وی بابیــان اینکــه بیــن افزایــش قیمــت دام زنــده و قیمــت
گوشــت تناســب وجــود نــدارد ،گفــت :افزایــش قیمــت گوشــت
ناشــی از عوامــل بــازار گوشــت اســت و در ایــن بــازار مافیــای
گوشــت قیمــت نهایــی را مشــخص میکننــد و ارتباطــی بــا
بــازار دام زنــده نــدارد .قیمــت دام زنــده حــدود  4تــا  5هــزار
تومــان بــاال رفــت ایــن در حالیســت کــه قیمــت گوشــت حــدود
 30تــا  40هــزار تومــان افزایــش قیمــت پیــدا کــرد.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا اشــاره بــه نبــود نظــارت نهادهــای
دولتــی بــر بــازار گوشــت ،گفــت :دولــت بیشــترین فشــار خــود
را بــر تولیــد و دامــداران وارد و صــادرات دامــی کــه در دســت
دامــدار مانــده بــود را متوقــف کــرد و ایــن چنیــن تراکــم دام در
داخــل کشــور را افزایــش داد.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :شــرکت پشــتیبانی امــور دام وعــده
داده اســت کــه ضــرر و زیــان دامــداران را متقبــل میشــود
کــه امیدواریــم ایــن وعــده عملــی شــود .امــا توقــف صــادرات
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یــک بعــد خارجــی نیــز دارد صادرکننــدگان بــا طــرف
خارجــی قــرارداد بســتهاند و ایــن مســئله در معامــات
آینــده شــرکتهای خارجــی بهخصــوص کشــورهای
حــوزه خلیجفــارس تاثیرخواهــد گذاشــت.
صــدردادرس بــا انتقــاد از نــگاه راهبــردی مســئوالن
کشــور ،تصریــح کــرد :نــگاه مدیریتــی در وزارت
کشــاورزی میــان مــدت و بلندمــدت نیســت و بــه
گــذران حال اتــکا دارد .عــدم حمایــت از تولیدکنندگان
گوشــت کشــور در میانمــدت بــه ضــرر کشــور اســت
و مســئولیت آن بــه عهــده کســانی اســت کــه ایــن
چنیــن برنامهریــزی میکننــد.
مدیرعامــل اتحادیــه دام ســبک بــا بیــان اینکــه
هیــچ اتفــاق مثبتــی در زمینــه توزیــع نهادههــای
دامــی نیفتــاده اســت ،گفــت :وزارت کشــاورزی بــه
اســتناد تبصــره  2بنــد  1مصوبــه شــماره /64015ت
مــورخ 98هیــات وزیــران وقــت ،مســئول تنظیــم
بــازار نهادههــای دامــی شــد و تــا بــه امــروز ایــن
وزارتخانــه در اجــرای ایــن وظیفــه موفــق نبــوده و
هیــچ نهــادی پیگیــر ایــن موضــوع و رفــع خطاهــای
آن نبــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه بــاال رفتــن قیمــت نهادههــای
دامــی ،افــزود :قیمــت  2نهــاده اصلــی وارداتــی
چندیــن برابــر شــده و قیمــت جــو از کیلویــی 1800
تومــان بــه کیلویــی  9500تومــان رســیده اســت،
همچنیــن قیمــت یونجــه کیلویــی 7500هــزار تومــان،
ســبوس کیلویــی  6500هــزار تومــان و کاه کیلویــی
 6500هــزار تومــان شــده اســت ایــن افزایــش نــرخ
نشــان میدهــد وزارت کشــاورزی در وظیفــهای کــه
برعهــده گرفتــه شکســت خــورده اســت.
صــدردادرس تصریــح کــرد :دامــداران ســبک در
برخــی از اســتانها  2مــاه اســت کــه نهــاده دامــی
و توزیــع ســهمیه دریافــت نکردهانــد و از دولــت
طلــب دارنــد کــه متاســفانه وصــول نمیشــود .وزارت
کشــاورزی ســهمیه نهــاده تولیدکننــدگان گوشــت را
نمیدهــد امــا انتظــار دارد کــه در زمــان مشــخص
تولیدکننــدگان بــه آنهــا گوشــت تحویــل بدهنــد امــا
بایــد بگویــم کــه ایــن انتظــار منصفانــه نیســت
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پرورشدهنــده نیــز ســاختمانها و تجهیــزات نیــروی
کار ،وســایل بســتر و تجهیــزات محافظتکننــده مزرعــه
را فراهــم میکنــد و نســبت بــه نوســانات و یــا افــت
قیمــت محصــوالت مصــون میباشــد و در پایــان دوره
بســته بــه معیارهایــی نظیــر اضافــه وزن ،تلفــات ،ضریــب
تبدیــل غــذا و رتب ـهای کــه بیــن ســایر پرورشدهنــدگان
کســب نمــوده و نیــز بــر اســاس قــرارداد تنظیمــی مبلغــی
را بــه ازای هــر قطعــه پرنــده تحــت عنــوان حــق پــرورش
دریافــت میکنــد کــه بــه طــور مثــال ایــن مبلــغ در حــال
حاضــر در امریــکا  20تــا  22ســنت بــه ازای هــر قطعــه
مــرغ گوشــتی میباشــد.

یکپارچـه سـازی زنجیـره تولیـد
افزایــش تولیــد قــرارداد محــور ویکپارچــه ســازی زنجیــره
تامیــن یکــی از مهمتریــن تغییــرات در کشــاورزی مــدرن
اســت.
اتخــاذ و انتشــار ایــن شــیوه در مناطــق ،کاالهــا و انــواع مــزارع
متفــاوت اســت .هزینــه معاملــه و ســایر نظریههــای مــدرن
شــرکت بــه توضیــح مزایــای انعقــاد قــرارداد و انســجام بــر
اتــکا بازارهــا کمــک مــی کننــد.
مقایســه پــرورش طیور در ایران با ســایر کشــورها :
امــروزه در کشــورهای توســعه یافتــه بخشهــای مختلــف
صنعــت پــرورش طیــور در هــم ادغــام شــدهاند و بــا سیســتمی
تحــت عنــوان سیســتم کامــل پرورشــی یــا یکپارچــه(vertical
 )integration systemاداره مــی شــوند .در ایــن سیســتم
یــک کمپانــی یــا شــرکت ،تمامــی مراحــل تولیــد را فرماندهــی
و کنتــرل میکنــد .ایــن سیســتم شــامل دو بخــش اســت:
الف) کمپانیها
ب) پرورش دهندهها
کمپانــی ،جوجــه یکــروزه ،خــوراک ،دارو ،مکمــل،
تکنســینهای ســرویسدهنده ،تمهیــدات تحویــل جوجــه
و تخلیــه جوجــه از ســالن را فراهــم میکنــد .همچنیــن
ریســک و خطــرات نوســان در قیمــت را بــه عهــده میگیــرد.

در ایــن سیســتم گســترش معمــوال بــه طــرف تعــداد
کمپانیهــای کمتــر امــا بزرگتــر صــورت میگیــرد و لــذا
در ایــن سیســتم تنظیــم بــازار کنتــرل بیماریهــا بســیار
موفــق اســت .ضمــن اینکــه معمــوال کمپانیهــا در هــر
ایالتــی تمامــی موسســات از الیــن گرفتــه تــا اجــداد ،مــادر،
جوجــه کشــی و  ...را ایجــاد مــی کننــد تــا ضمــن کاهــش
هزینههــای حمــل و نقــل قــادر بــه کنتــرل بیماریهــا و
ایجــاد قرنطینــه باشــند.
در کشــور مــا پرورشهــا کامــا پراکنــده و بــدون
متولــی واحــد صــورت میگیــرد و نهتنهــا سیســتم هــا
درهــم ادغــام نشــدهاند بلکــه در برخــی مناطــق حتــی
اتحادیههــای صنفــی فعــال و منســجم وجــود نــدارد.
قراردادهــای بازاریابــی ،قردادهــای تولیــد یــا یکپارچگــی
عمــودی ؟
در حالیکــه ویژگیهــای معامــات بــازار گوشــت خــوک،
تخممــرغ و ماکیــان و هزینــه هــای مربــوط معامــات
حاکــی از ناکارآمــد بــودن بازاریابــی هســتند اهمیــت
تمهیــدات همــکاری عمــودی جایگزیــن در صنایــع
متفــاوت اســت .یکپارچگــی عمــودی مراحــل پــردازش و
تولیــد در صنایــع بوقلمــون و تخممــرغ متداولتــر اســت
در حالیکــه قراردادهــای بازاریابــی در صنعــت گوشــت
خــوک متداولتــر هســتند .علــل ایــن تفاوتهــا در
بخــش ذیــل شــرح داده میشــوند
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هزینــه و زمــان نیــز متفــاوت میباشــد .مثــا بــرای صــادرات
بایســتی انبــار ســردخانه ،سیســتم حمــل و نقــل بینالمللــی
داشــته باشــیم کــه هزین ـهای کالن دارد و بحــث صنعتهــای
دیگــری را در زنجیــره تولیــد صنعــت مرغــداری پیــش
میکشــد.
شــرکتهای زنجیــرهای 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
کنتــرل بهتــر ایجــاد شــدهاند.

تغییرات ســاختاری در پــرورش دام و طیور :
بخــش ماکیــان تغییــر ســریعی را در انعقــاد قــرارداد در طــول
دهــه  1950داشــت و از  5درصــد در ســال 1950تــا  90درصــد
در ســال  1995افزایــش یافــت .ایــن تغییــر همزمــان بــا تغییــر
حاصــل از تولیــد مــزارع کوچــک بــود کــه در آن بیشــتر مــزارع،
جوجــه پــرورش میدادنــد.

چــون در دنیــای رقابتــی امــروز کشــورهای رقیــب و صاحــب
صنعــت ســعی میکننــد تــا حریفانشــان از پیشــرفتها و
تصاحــب بازارهایشــان و یــا ضعــف و مشکالتشــان آگاهــی
کمــی داشــته باشــند تــا قیمــت ســهام آنهــا و بازارهایشــان
از دستشــان خــارج نگــردد در نتیجــه ارگانهــای مســئول ایــن
کشــورها در ارائــه چنیــن اطالعاتــی در کشورهایشــان بــا
احتیــاط برخــورد میکننــد و ســعی میکننــد از ارائــه ارقــام و
اعــداد دقیــق بخصــوص در ســالهای اخیــر شــانه خالــی کننــد
یــا ایــن اطالعــات را در اختیــار اقتصــاد دانــان و کارشناســان
بــازاری کــه بــه مراکــز آمــاری آن کشــور مراجعــه کــرده و
پــس از گرفتــن مجــوز ارائــه اطالعــات قــرار میدهنــد.
آغــاز زنجیــره بــا شــرکت غذایــی تایســون در ســال 1968
شــروع شــد و اکنــون بــه عنــوان بزرگتریــن شــرکت
تولیدکننــده محصــوالت پروتئینــی در جهــان میباشــد ولــی
در صنعــت مرغــداری آمریــکا رتبــه دوم را دارد و اولیــن رتبــه
در زنجیــره صنعــت مرغــداری آمریــکا از آن شــرکت پیلگریــم
مــی باشــد کــه در ســال  1984شــروع بــه زنجیــرهای شــدن
کــرد.
هــدف در زنجیــرهای شــدن بــرای ایــن اســت کــه بــا زنجیــره
تولیــد مــی تــوان قیمــت و تولیــد در بــازار داخلــی را کنتــرل
کــرد و همچنیــن مــی تــوان تولیداتمــان را بــه ســایر کشــورها
صــادر کنیــم.
هــر کــدام از ایــن دو هــدف بــرای تولیــد زنجیــرهای راهکارهــا
و برنامههــای مخصــوص بــه خــود را میخواهــد کــه از نظــر

پــری و دیگــران در دهــه  1940بــا انجــام پژوهــش کشــاورزی
تکنولوژیهــای جدیــدی را وارد صنعــت ماکیــان کردنــد.
تغذیــه بهتــر ،کنتــرل بیماریهــا ،مدیریــت بهتــر ماکیــان
محبــوس فرآیندهایــی کــه آمیــزش صحیحــی را بــه دنبــال
داشــتند از جملــه فعالیتهــای انجــام شــده بــرای حمایــت از
تکامــل قــرارداد و تولیــد ماکیــان در محیــط بســته بــود.
نکتــه ایــن اســت کــه هــر یــک از عناصــر فهرســت شــده
ژنتیــک ،تغذیــه ،کنتــرل بیمــاری ،مدیریــت فضــای بســته
و ...نشــانه تکامــل تولیــد ماکیــان اســت .تغییــر در ســاختار
ســازمانی نمیتوانــد بــدون آنهــا صــورت گیــرد .تــاش
هــا بــرای تغییــر ویژگیهــای ژنتیکــی جوجههــا وتوســعه
ترکیــب غذایــی بهتــر بــرای تغییــر سیســتم تولیــد بــر پایــه
فضــای بســته انجــام شــدهاند.
حیوانــات مزرعــهای در حــال رقابــت در صحنــه اقتصــادی
در جهــان هســتند .تعــدادی از شــرکت هــا از محــور اصلــی
دور شــدهاند و بــازار قــدرت آنهــا بیشــتر و بیشــتر بــه ســمت
زنجیــرهای شــدن پیــش مــی رود .در یــک بــازار رقابتــی
کامــل هــم خریــدار و هــم فروشــنده دارای توانایــی خریــد و
فــروش هســتند و تعــداد زیــادی از خریــداران و فروشــندگان
بــا ضمانــت بــازار را بــه طــور یکنواخــت توزیــع کردهانــد .امــا
اکنــون ســاختار بــازار کشــاورزی تغییــر کــرده اســت .تعــدادی
افــراد اعتقــاد دارنــد کــه مــا شــاهد ســقوط ایــن انقــاب در
کشــاورزی هســتیم کــه آنهــا را بــه ســمت یکپارچگــی مــی
بــرد و شــرکتهای مســتقل بــه زودی از بیــن مــی رونــد یــا
کــم مــی شــوند.
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• در صنعــت طیــور ،جهــت جریــان زنجیــره شــامل(اجداد،
مــادر ،جوجــه گوشــتی ،کشــتارگاه ،بســته بنــدی ،قطعهبنــدی،
مصرفکننــدگان ) مــی باشــد
صنعــت طیــور تقریبــا در ســال  1960شــروع بــه زنجیــرهای
شــدن کــرده اســت چندیــن عامــل در ایــن امــر همــکاری و
شــرکت داشــته انــد .اول اینکــه بــه طــور نســبی چرخــه مولــد
جوجــه هــا کوتــاه )5( ،ماهــه اســت و تغییــرات بیولوژیکــی مثل
تغییــرات ژنتیکــی میتوانــد بــه ســرعت ســاخته شــود .ایــن
امــر بــه مدیــر کمــک میکنــد کــه قیمتهــا را کاهــش دهــد و
همچنیــن بــه محصــوالت شــخصی و مصرفکننــدگان کمــک
میکنــد .دو مرحلــه از تولیــدات طیور(جوجهکشــی و پــرورش
) نســبت بــه دامهــای دیگــر خیلــی کوتاهتــر اســت و ســرمایه
گــذاری بــر روی صنعــت طیــور میــل بــه متخصصشــدن
کــرده اســت.
تعــدادی از شــرکتهای طیــور موفقیتهایــی را در گســترش
کاالهایشــان بــرای مصرفکننــدگان بــه دســت آوردهانــد.
آنهــا همچنیــن اصالحاتــی جدیــد در مــورد تولیــدات خــط
بــه دســت آوردهانــد .تولیــدات جوجــه خیلــی مشــتاقانه مــورد
رضایــت مصرفکننــدگان بــوده اســت چــه در زنجیــره غذایــی
ســریع و چــه در خواروبــار فروشــیها مــورد رضایــت همــه
افــراد قــرار گرفتــه اســت.
بــا ســازماندهی بخشهــای طیــور احتیاجــات بیــن فــرد ادغــام
کننــده و فــرد پرورشدهنــده را تضمیــن بــه تولیــد میکنــد.
پرورشدهنــده زمیــن ،ســاختمانها ،تاسیســات و تجهیــزات
را فراهــم میکنــد و فــرد ادغــام کننــده هــم غــذا و پرنــده
و خیلــی چیزهــای دیگــر را فراهــم میکنــد .ایــن ابتــکار
خطراتــی را بــرای پرورشدهنــده فراهــم میکنــد .امــا روی
هــم رفتــه خطــری کــه پرورشدهنــده را تهدیــد میکنــد
بــه پتانســیلهای بزرگتــر مربــوط میشــود تــا نســبت بــه
ســود نرمــال.
درهــای تــازه ای را بــه ســوی مدیــران  SCMمیگشــاید و
رســیدن بــه ماموریتهــای قدیمــی را از مســیرهای جدیــد میســر
مــی ســازد SCM .در مجمــوع موجــب توســعه نقــش بســیاری
از افــراد و ســازمانها میشــود.
مدیریــت زنجیــره تامیــن نگــرش بــه زنجیــره تامیــن پویــا
بــوده کــه ایــن نگــرش بــا افزایــش فشــارهای رقابتــی و گــذر
زمــان تغییــر مــی کنــد.
ناپایداری و دستاوردهای عمودی :
در بازارهایــی بــا ویژگــی مهــم ســرمایه افزایــش ســطوح
ناپایــداری منجــر بــه شــیوههای هماهنگــی میشــوند کــه
کنتــرل بیشــتری را بــر کاربردهــای فــرد یکپارچهدهنــده
دارنــد .ناپایــداری در طــول دورههــای تغییــرات گســترده در
ســاختار و هماهنگــی عمــودی در ماکیــان و صنایــع تخممــرغ

از منابــع مختلــف نشــئت مــی گیرنــد .میزانهــای زیــاد
بیمــاری و مرگومیــر در میــان پرنــدگان یافــت شــدند.
پیشــرفتهای زیــاد تکنولوژیکــی در دوره کوتــاه زمانــی
صــورت گرفتنــد .هماهنگــی کمفــروش بیــن تولیدکننــدگان
و خریــداران منجــر بــه تغییــر جهــت گســترده بــازار شــد.
زیانهــای زیــاد صنعــت در ســال  1959و  1961شــامل
تولیــد بیــش از حــد و کاهــش قیمــت پرنــده زنــده منجــر بــه
خــروج شــرکت هایمــواد غذایــی و تولیدکننــدگان تخمپرنــده
از صنایــع جوجــه گوشــتی و شــترمرغ شــد .تغییــرات گســترده
در شــرایط رقابتپذیــری و دســتاوردها در همــه مراحــل تولیــد
در دهــه  1960و تــورم ایجــاد شــده توســط اپــک در دهــه
 1970ناپایداریهــای بیشــتری را ایجــاد کردنــد.
در اواخــر دوره  1950و اوایــل دهــه  1960ناپایــداری در صنعت
جوجهگوشــتی منجــر بــه ســهیم شــدن مراکــز مدیریتــی در
مراحــل زنجیــره عمــودی شــد .در ایــن زمــان افزایــش فــروش
جوجهگوشــتی هماهنگــی مراحــل عمــودی را پیچیــده کــرد.
پیشــرفتها در تکنولــوژی در همــه مراحــل منجــر بــه تولیــد
بیشــتر و کاهــش قیمــت شــد .نیــاز بیشــتر بــرای پژوهــش و
توســعه محصــول جدیــد نیــاز بــرای ســرمایه را بــا دورههــای
نوســان قیمــت افزایــش داد.
عــدم گفتگــو بــا خریــداران جوجههــای گوشــتی و تاکیــد بــر
ذخیرهســازی و نگهــداری جوجهگوشــتی منجــر بــه افــت
بازارهــا شــد .شــرکتهای مــواد غذایــی شــروع بــه گفتگــو بــا
عمدهفروشــان و خردهفروشــان و خریــد تجهیــزات کردنــد.
در نتیجــه تصمیمگیــری مربــوط بــه تولیــد بــا دانــش برتــر
خردهفروشــان در زمینــه عــادات خریــد و ترجیحــات مشــتری
افزایــش یافــت.
در صنعــت گوشــت خــوک منابــع ناپایــداری شــامل مقــررات
دولــت و مقــررات محیطــی وجــود دارد .در ســالهای اخیــر
قیمتهــای خوکپــرواری بــر تغییــرات تولیــد خــوک پــرواری
حســاستر شــدند .نیــاز بــه گوشــت خوکپــرواری انعطــاف
ناپذیرتــر شــده اســت و قیمتهــا را متغییــر کــرده اســت.
انعطــاف پذیــری نیــاز بــه عوامــل تولیــد ارزش مطلــق کمتــری
خواهــد داشــت زمانــی کــه ســهم هزینــه تولیــد آن کمتــر مــی
شــود .در نتیجــه افزایــش در نســبت گوشــتخوکی کــه بــه
شــکل پختــه مصــرف مــی شــود منجــر بــه انعطافپذیــری
نیــاز قیمــت کمتــر میشــود .زمانــی کــه گوشــت خــوک بــا
ســایر خدمــات و کاالهــا بســتهبندی مــی شــود درصــد قیمــت
گوشــت خــوک بیــن ســال هــای  1990و  2000از  55تــا 69
درصــد افزایــش یافــت.
منبــع دیگــر ناپایــداری در صنعــت گوشــت خــوک محیــط
رقابــت ناپذیــری اســت کــه شــرکتها در آن فعالیــت
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میکننــد .پردازشگرهــا در محیطــی رقابــت میکننــد کــه
در آن قیمتگــذاری توســط یــک شــرکت میتوانــد نتیجــه
رقابــت شــرکت دیگــر را تحــت تاثیــر قــرار دهــد و نتایجــی
بــرای تامینکننــدگان آن شــرکت دارد .دســتاوردهای عمــودی
و هماهنگــی تولیــد و پــردازش از طریــق قراردادهــای تولیــد
درصنعــت گوشــت خــوک متداولتــر شــده اســت .اســمیت
فیلــد پــس از  50ســال کاهــش در قیمــت خوکپــرواری در
پاییــز ســال  1998دو تولیــد کننــده مهــم خوکپــرواری را بــا
قراردادهــای بازاریابــی خریــداری کــرد .در ســال  2000شــرکت
اســتاندارد دومیــن تولیدکننــده خوکپــرواری و ســیزدهمین
شــرکت کشــتارگاه خوکپــرواری را کســب کــرد.
امــروزه ،ســازندگان بــه جــای رقابــت بــر روی محصــول و
کیفیــت آن ،بیشــتر بــر روی گــردش موجــودی و ســرعت ورود
محصــول بــه بــازار بــه رقابــت میپردازنــد .مدیریــت زنجیــره
تامیــن بــه عنــوان یــک عامــل تعیینکننــده توانایــی در
رقابــت مطــرح مــی شــود.
زنجیــره تامیــن بــه فرایندهــای چرخــه حیــات شــامل جریــان
فیزیکــی ،اطالعاتــی ،مالــی و دانــش میباشــد کــه هدفشــان
ارضــای احتیاجــات کاربــر نهایــی بــه وســیله محصــوالت و
خدماتــی اســت کــه از طریــق تامینکننــدگان متصــل بــه هــم
ارائــه مــی گردنــد.
زنجیرهتامیــن از فرایندهایــی تشــکیل شــده اســت کــه شــامل
تامیــن صنایــع ،ســاخت ،حمــل ونقــل و فــروش محصــوالت
فیزیکــی مــی باشــد .چرخــه حیــات بــه هــر دو چرخــه حیــات
بــازار و چرخــه حیــات مصــرف میپــردازد.
هــدف زنجیــره تامیــن ارضــای نیازمندیهــای مشــتری
نهایــی میباشــد .اگــر از دیــد مشــتری نهایــی بــه زنجیــره
بنگریــم ،زنجیرهتامینــی بــه وجــود میآیــد کــه در آن
چندیــن شــرکت بــزرگ متصــل بــه هــم درجائیکــه مشــتری
خریــد خــود را انجــام مــی دهــد ،قراردارنــد.
زنجیــره تامیــن تنهــا شــامل جریانهــای یکطرفــه و
روبــه جلــو نیســت .اکثــراً جهــت جریــان زنجیرههــا را از
تامینکننــدگان بــه مصرفکننــده نهایــی در نظــر میگیرنــد.
در صنعــت طیــور ،جهــت جریــان زنجیــره شــامل(اجداد ،مــادر،
جوجــه گوشــتی ،کشــتارگاه ،بســته بنــدی ،قطعهبنــدی،
مصرفکننــدگان ) مــی باشــد.
یــا تعریــف مدیریــت زنجیــره تامیــن SCM :طراحــی،
نگهــداری و اجــرای فرآیندهــای زنجیــره تامیــن بــه منظــور
ارضــای احتیاجــات مصرفکننــده نهایــی اســت.
مدیریــت زنجیــره تامیــن( )SCMبــه عنــوان طرحــی
اســتراتژیک بــرای ایجــاد موفقیــت در بــازار رقابتــی مطــرح
و از ســویی بــه عنــوان روشــی بــرای ســازماندهی طراحــی
عملیاتــی معرفــی میگــردد.
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دیدگاههــای مهم به زنجیــره تامین
 -1بخشی:
در اکثــر شــرکتها چنیــن دیدگاهــی وجــود دارد .وجــود ســاختار
بخشــی بــرای توســعه نگــرش زنجیــره تامیــن الزم اســت.
بهعنــوان مثــال ،در کارخانــه تولیــدی حــوزه هایکارکــردی،
تامیــن ،عملیــات ،مهندســی و توزیــع قابــل شناســایی اســت.
در چنیــن ســازمانهایی هــر واحــد خودمختــاری زیــادی داشــته
و ارتبــاط بیــن بخشهــای مختلــف کــم میباشــد .و تداخــل
کاری بیــن بخشهــا بــه حداقــل میرســد.
 -2تدارکات:
در بســیاری از شــرکتهای تولیــدی و خدماتــی ،مــواد اولیــه
جــزء اصلــی هزین ـهای محســوب مــی شــوند .یــک تفکــر بــه
منظــور بهبــود ایــن فراینــد ایــن اســت کــه بــر قســمتی تمرکــز
کنیــم کــه هزینــه بیشــتری را ایجــاد میکنــد.
هزینههــای ســنگین تامیــن مــواد و خدمــات از خــارج شــرکت،
ایــن حــوزه را بــه هدفــی مناســب جهــت کاهــش هزینههــا
تبدیــل کــرده اســت.
ایــن نگــرش موجــب یکپارچگــی بیشــتر بــا تامینکننــدگان
میگــردد .و در روابــط بیــن خریــدار و فروشــنده بــه کارگیــری
ایــن دیــدگاه منجــر بــه کاهــش قیمــت میشــود و ســود از
یــک طــرف بــه طــرف دیگــر انتقــال مییابــد بــدون اینکــه
تاثیــری در بهبــود عملیــات کل زنجیــره بگــذارد.
 -3لجستیک:
ایــده اصلــی در ایــن دیــدگاه ،ارتبــاط شــبکهای شــرکتها بــا
یکدیگــر میباشــد .لجســتیک دو فعالیــت مهــم حمــل ونقــل
و انبــار را در بــر میگیــرد .انتقــال فیزیکــی مــواد در مراحــل
مختلــف زنجیــره از نظــر اقتصــادی اهمیــت زیــادی دارد.
لجســتیک بخشــی از فرآینــد زنجیرهتامیــن اســت کــه کارایــی
و اثربخشــی جریــان ،انبــار مــواد ،خدمــات واطالعــات مربوطــه
را از نقطــه آغازیــن تــا نقطــه مصــرف مشــتریان ،مدیریــت،
اجــرا و کنتــرل مــی کنــد بــه نحــوی کــه نیــاز مشــتریان
تامیــن گــردد .دیــدگاه لجســتیک برخــاف تــدارکات مــی
خواهــد کارکردهایــی مثــل انبارهــای اتوماتیــک ،مراکــز توزیــع
و شــبکه هــای حمــل ونقــل بــا هــدف کاهــش هزینههــا
تعریــف شــود.
 -4اطالعات:
ارتباطــات داخــل شــرکت و همچنیــن ارتباطــات زنجیــره
بــا اســتفاده از تیمهــای اطالعاتــی و کامپیوتــری بهبــود
مییابــد .بــا بهرهگیــری از اطالعــات ،بهبودهــای قابــل
مالحظــهای در عملکــرد زنجیــره تامیــن ایجــاد میگــردد.
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یکــی از نگرشهــای مهــم در ایــن خصــوص ،منعکــس
کــردن اطالعــات بــه مراحــل قبــل از زنجیــره مــی باشــد.
گرچــه ایــن روش نیازهــای پیــش بینــی را در زنجیــره کاهــش
مــی دهــد ولــی فقــدان و یــا کمبــود »هوشــیاری فرآینــدی« از
نقــاط ضعــف ایــن دیــدگاه اســت.
 -5استراتژی:
یکــی از دیدگاههــای مهــم در طراحــی زنجیــره تامیــن اســت
.در دنیــای رقابتــی تجــارت ،رقابــت بــه جــای آنکــه بیشــتر
بــر روی محصــوالت باشــد ،بــرروی عملکردهــا و ویژگیهــای
وابســته بــه آن اســت .در دیــدگاه اســتراتژیک ،مقــام تغییــرات
زنجیــره بــا هــدف افزایــش قــدرت رقابتپذیــری ســازمان
انجــام میگیــرد.
در فضــای رقابتــی ،رضایــت مشــتری فاکتــور کلیــدی اســت .بــا
تبییــن اســتراتژی رقابتــی بــه منظــور برآوردهســازی رضایــت
مشــتریان ،دیدگاههــای دیگــر نیــز جهــت دهــی میشــوند.

مدیریــت زنجیــره تامیــن (  ) SCMبــه
عنــوان یــک اســلحه تهاجمــی و تدافعی
دارای قواعــد و اصولــی اســت کــه  SCMعــدم توجــه بــه آنهــا
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 میتــوان آنهــا را بــر
اســاس نیازمندیهایشــان و محصــول مــورد نیــاز بــه بخــش
هــای مختلــف تقســیم کــرد .گاهــی مدیــران از شناســایی
نیازمنــدی هــای واقعــی مشتریشــان غافــل مــی شــوند و چــون
نمــی خواهنــد خــود را در گیــر طراحــی مجــدد زنجیــره کننــد،
میگوینــد :ایــن محصــول یــا خدمــت بــرای همــه مناســب
اســت وبــه ایــن ترتیــب نیازهــای تمــام بخشهــای مشــتریان
بــرآورده نخواهــد شــد.
پــس هــر زنجیــره بــا هــدف ارضــای نیــاز مشــتریان شــکل
گرفتــه اســت .وقتــی کــه یــک زنجیــره نتوانــد نیازهــای آنهــا
را بــرآورده ســازد و از ســوی دیگــر ،رقیبــان فرصتهایــی را
در بــازار پیــدا میکننــد و بــرای جلــب مشــتریان و ارضــای
نیــاز آنهــا تمرکــز مییابنــد و بــه ایــن ترتیــب ایــن بخــش
بــازار کــه غالبــ ًا ســودآورترین بخــش میباشــد ،از دســت
خواهــد رفــت .بــه علــت اینکــه رقیبــان بــه جــای توجــه
صــرف بــه محصــول فیزیکــی ،بــه محصــول توســعه یافتــه و
نیازمندیهــای مشــتریان توجــه داشــته کــه باعــث جلــب نظــر
مشــتریان شــدهاند .کــه ایــن امــر مهــم در طوالنــی مــدت
موجــب کاهــش ســهم بــازار میگــردد.

از ســوی دیگــر ،تهدیــدی کــه بــاال بیــان شــد میتوانــد
بــرای شــرکت بــه عنــوان فرصتــی باشــد تــا بتوانــد بــر رقبــا
چیــره شــود و ســهم بــازار آنــان را تصاحــب کنــد .از مدیریــت
زنجیــره تامیــن بــه عنــوان یــک اســلحه تهاجمــی تدافعــی
تعبیــر میشــود .مثــل سیاســتی کــه شــرکت ســدیای برزیــل
در تامیــن مــرغ کشــور ایــران دارد.
تغییــرات فعالیتهــا کــه تحــت تاثیــر عوامــل
داخلــی و یــا خارجــی میباشــد
نواقــص در طراحی محصول
اطالعات نادرســت در تصمیمگیری
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
کنارکیفیــت و خدمــات دهــی و پشــتیبانی مناســب در بــازار
رقابتــی حــرف اول را در جــذب مشــتری مــی زنــد.
فعالیت  :1تشریح وضعیت موجود
در ایــن مرحلــه ،گــروه راهبــران پــروژه بــه همــراه تیــم
طراحــان زنجیــره تامیــن مباحــث و مرزهــای پــروژه را
تعریــف میکننــد جهــت اســتراتژیک از دیگــر نــکات مطروحــه
در ایــن فــاز اســت کــه مــرز حــدود پــروژه را تعریــف میکنــد
کــه عبــارت اســت از مجموعــهای از فرآیندهایــی کــه در
پــروژه تغییــر و بهبــود زنجیــره تامیــن دخیــل میباشــند و
میتوانــد یــک فعالیــت ویــا مجموعــهای از فعالیتهــا باشــد
.مباحــث بــه مجموعــه نکاتــی گفتــه میشــود کــه در راســتای
راهنمایــی و جهــت بخشــی بــه پــروژه هــا بایــد شفافســازی
گــردد .بدیــن منظــور گــروه راهبــران جهــت تشــریح پــروژه بــه
ســئواالتی کلیــدی پاســخ مــی گوینــد .بــه عنــوان مثــال :چــه
عواملــی باعــث تاخیــر مــی شــوند؟ ســطح کیفیــت چیســت؟
چگونــه خــود را بــا بهترینهــا یــا رقبــا مقایســه کنیــم؟
جهــت اســتراتژیک ،تدابیــر زنجیــره در قبــال رقبــا را معیــن
میســازد و در پــی آن ،محدودیتهــا و موانــع موجــود چــه
از لحــاظ ســرمایه و چــه از لحــاظ دانــش مطــرح میگردنــد.
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در واقــع ایــن فــاز در حکــم جم ـعآوری دادههــای مــورد نیــاز
بــرای مرحلــه بعــدی مــی باشــد .مستندســازی فرآینــد مــی
توانــد شــامل مــوارد زیــر باشــد:
فهرســت فعالیتهــا و قدمهــا در فرآینــد ،تصمیمــات مــورد نیــاز،
مراحــل ،مهارتهــا و اشــخاصی کــه بایــد آن را انجــام دهنــد.
تعریــف معیارهایــی بــرای ویژگیهــای فرآینــد کــه شــامل
حجمهــا ،زمانهــای مــورد نیــاز ،زمانهــای کاری و هزینههــا
میشــود.
کاربــران فرآیندهــا .بخشبنــدی مشــتریان ،براســاس
نیازمندیهــای هرکدام(چــه کاربــران داخــل و چــه خــارج از
زنجیــره) انجــام مــی شــود.
جمــع آوری دادههــا .کــه شــامل الگوگیــری از فرآیندهــای رقبــا،
مصاحبــه و غیــره مــی باشــد.
فعالیت  :2ارزشیابی نقاط قوت و ضعف وضعیت موجود
در ایــن مرحلــه بــه ارزیابــی دادههــای مرحلــه قبــل
میپردازیــم .در ایــن راســتا میتوانیــم از ابزارهــای زیــر
بهــره گیریــم:
توســعه معیارهــای کیفــی ،الگوگیــری از دیگــر فعالیتهــا
و عملیــات ،مقایســه بــا اصــول طراحــی ونیــز بــا بهتریــن
روشــها ،ارزش افــزوده حاصلــه بــرای مشــتریان.
در ایــن مرحلــه طراحــان ،ویژگیهایــی را تعییــن میکننــد کــه
پــروژه را بــه مزیــت اســتراتژیک رهنمــون میســازد .ایــن
ویژگیهــا شــامل بــروز کــردن و کاراتــر کــردن رویههــای
گذشــته نیــز میباشــد.
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فعالیت  :4توسعه فرآیندهای مطلوب
گروههــای درگیــر در پــروژه پــس از برگــزاری جلســات و
گفتگــو در مــورد چشــم انــداز ســبز و دادههــای فعالیتهــای
قبــل فرآینــد مطلــوب را تعییــن مــی کننــد .فرآیندهــای
مطلــوب بــا مقایســه گزینــه هــای مختلــف شــکل مــی گیرنــد.
هرتغییــری کــه دارای مزایــای بیشــتری نســبت بــه معایــب
آن باشــد ،انتخــاب مــی گــردد .ســپس گــروه راهبــران بایــد
فرآیندهــای مطلــوب را تاییــد کنــد .در ایــن حالــت ممکــن
اســت تغییــرات بــه چشــم انــداز ســبز نزدیــک باشــد .کــه
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
ســتاره قطبــی در تمــام پــروژه هــای بهبــود زنجیــره تامیــن،
تغییــرات را جهــت دهــی مــی کنــد.
فعالیــت  :5تهیه طرح مفهومی و برنامه های اجرایی
و عملیاتی
پــس از دریافــت تاییــد تیــم راهبــران پــروژه ،تیمهــای اجرایــی
بــرای حرکــت بــه فــاز  2آمــاده مــی شــوند .ایــن آمادهســازی
بســتگی بــه انــدازه پــروژه ،ریســک آن و سیاســتهای
شــرکت دارد.
بــرای وارد شــدن کشــور بــه زنجیــره ارزش بایــد اقدامــات زیــر
انجــام شــود:

فعالیت  :3توسعه یک چشمانداز سبز
در بســیاری از مواقــع طراحــان تنهــا ذهــن خــود را بــه مســائل
امکانپذیــر و در دســترس محــدود مــی کننــد .امــا بایــد بدانیــم
کــه همــواره بــا اســتفاده از ابداعــات و ابتــکارات میتــوان
رویــه هــای جدیــدی را در همــه ابعــاد یــک زنجیــره ایجــاد
کــرد .تجربــه و دانشــی کــه در طــول زمــان بدســت مــی آیــد
بســیاری از ظرفیتهــا را آشــکار میســازد.
بنابرایــن توســعه یــک اســتراتژی ســبز توســط اصالحگــران
و گــروه طراحــان اکیــداً توصیــه میگــردد گرچــه موانــع
رســیدن بــه ایــن چشــمانداز توســط تیــم طراحــان زنجیــره
تامیــن و تیــم خــط مقــدم  )FLTو ).DTتعییــن میگردنــد
امــا ایــن موانــع نبایــد مــا را از آزاد اندیشــی در مــورد ایــن
اســتراتژی هــدف ســبز بــاز دارد.

 -1تدوین برنامه جامع و بلند مدت صنعت
مرغداری کشور
 -2تعیین زنجیره ارزش و ریز کردن نیازها
 -3تطبیق تواناییهای داخلی با زنجیره ارزش و
نیازهای صنعت مرغداری
 -4رفع تبعیض ها میان عرضه کنندگان داخلی و
خارجی خدمات و تجهیزات
 -5صدور کاال و خدمات در بخش مرغداری
 -6ثبات و تداوم در سیاستها
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صنعــت مرغــداری ایــران در عطــش یکپارچگــی
اگــر بگوییــم در جهــان رقابتــی کــه در آن قــرار داریــم تمامــی
شــعارهای تولیدکننــدگان تغییــر کــرده اســت و بــازار رقابتــی
باعــث تغییــرات بســیاری در برخــورد بــا مشــتری نیازســنجی
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 نحــوه حرکــت مهــره دارد کــه ایــن تعــاون و همبســتگی
در زنجیــره تولیــد ایــران  Integrationهــای زنجیــره تولیــد
یــا همــان یکپارچگــی در حــال حاضــر بســیار کــم رنــگ و یــا
حتــی بــی رنــگ اســت و حتــی آن دســته از کســانی کــه در
ایــن مســیر قدمهایــی را برداشــته انــد یــا هنــوز تفکــر مدیریــت
ایــن سیســتم را نداشــته انــد و یــا بــه علــت عــدم حمایــت از
تفکراتشــان تنهــا نامــی از آنهــا بــه صــورت خاکســتری در
ذهنهــا مانــده اســت.
در کشــور مــا تغییــر در سیســتم مدیریــت آنچــه در بیــن
کوچکتریــن واحــد تولیــد و یــا خدماتــی تــا در بیــن متولیــان
آن ســخت بــه نظــر میرســد و اصــرار بــر ادامــه رونــد
گذشــته همچنــان وجــود دارد .ورود بــه بازارهــای جهانــی
مشــکالت و اتفاقــات بســیاری را بــرای تولیدکننــدگان خــرد
و دمغنیمــت شــمار ایجــاد مــی نمایــد .آنهایــی کــه تنهــا
ســرمایه خــود را اندوختــه کردهانــد و جهــت اســتفاده از آن
درســت نمیاندیشــند و ســرمایه خــود را تنهــا خــرج حفــظ
لوگــو و یــا برنــد تجــاری خــود مینماینــد و هیــچ ایــده جدیــد
مدیریتــی و یــا تولیــدی بــرای ارتقــا آن ندارنــد مگــر آنکــه
یــک ســفر خارجــی بــه آنهــا ایــدهای 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 نمیتوانــد
در همــان کشــور صاحــب ایــده ،نشــانی از برتــری مــا باشــد.

در کشــور مــا ایــران کــه کمــی از ایــن هیاهوهــا بــه دور مانــده
و کمــاکان ســعی مــی نمایــد بــازار ســنتی خــودرا بــا همــان
ســبک و ســیاق قدیمــی و بــه قــول خودمانــی هــا حجــره داری
حفــظ نمایــد تولیدکننــدگان خــرد بســیاری ایجــاد شــدهاند و
خواهنــد شــد .دالالن و انحصارگــران و ســودگران اقتصــادی در
ایــن اقتصــاد بیمــار جــوالن مــی دهنــد و هرگونــه ســوددهی
را نشــانی از لیاقــت بــی مثــال خــود بــر مــی شــمارند غافــل
ازاینکــه ایــن برتــری و قــدرت کاذب دوامــی نخواهــد داشــت
چــرا کــه صنعــت مرغــداری جهــان در تئوریهــای جدیــد خــود
بــه نتایــج اقتصــادی جدیــدی رســیده اســت و نویــد آن را
میدهــد کــه هیوالهــای صنعــت مرغــداری جهــان در راه
هســتند و در صــورت جهانــی نیاندیشــیدن مدیــران ارشــد و
جهانــی مدیریــت نکــردن تولیدکننــدگان داخلــی شــعارهای
افزایــش تولیــد بــاال بــردن کیفیــت تولیــد تســخیر بازارهــای
منطقــه و تقویــت اقتصــادی برخاســته شــده از درآمــد نفــت
تنهــا جویبــاری مــی شــوند کــه در دور تسلســل خــود در جــا
خواهنــد زد و نتیجــه ای جــز تبخیــر تولیــدات محصــوالت
مرغــداری حاصــل آن نخواهــد بــود .تولیــد کننــدگان و
عرضهکننــدگان عمــده ایرانــی کــه بــه صــورت ســنتی در
بازارهــای انحصــاری فعالیــت مــی کننــد صرفــا در مــدت
زمانــی کوتــاه جوابگــوی تقاضــای بــازار هســتند و بایــد
آگاه باشــند ایــن بــازار انحصــاری در جهــان رقابتــی دیگــر
جایگاهــی نــدارد و آن روزی کــه اقتصــاد کشــور قصــد ورود
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
محصــوالت آمــاده نکــرده باشــند.

یکــی از مشــکالت مــا کــه دامنگیــر صنعــت مرغــداری نیــز
هســت تعــدد تولیدکننــدگان خــرد داخلــی و حــذف انــدک
انــدک تولیدکننــدگان بــزرگ میباشــد .مــا نبایــد در ایــن
اندیشــه باشــیم کــه چــه تعــداد تولیدکننــده داریــم بلکــه بایــد
در درک ایــن مســئله باشــیم کــه چــه میــزان تولیــد داریــم.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــه محــض بــاز شــدن درهــای
اقتصــادی و مرزهــا و وارد شــدن شــرکتهای بــزرگ کــه
از آنهــا در بــاال بــه نــام هیوالهــا یــاد شــد شــرکتها و
تولیدکننــدگان خــرد صنعــت مرغــداری بــا ســرعتی بــاور
نکردنــی از ایــن وادی رخــت بــر میبندنــد و از بیــن میرونــد
.بالیــی خانمــان ســوز کــه در دورهای نــه چنــدان دور بــر ســر
صنعــت نســاجی ایــن کشــور آمــده اســت و متولیــان صنعــت
مرغــداری میبایســت تــا زمــان دارنــد بــه فکــر جلوگیــری از
ایــن حادثــه باشــند.

زمانــی کــه در خیــاالت مدیــران شــرکتهای بــزرگ کــه تنهــا
حجــم و میــزان تولیــدات خــود را عامــل قــدرت و برتــری خــود
در بــازار میداننــد و بــه هیــچ عنــوان خــود را آمــاده جنــگ
اقتصــاد ذهنــی بــا رقبــای چهارشــانه خــود نکــرده باشــند و آن
لحظــه تنهــا لحظــه ای اســت کــه هیبــت و شــکوه آنهــا گــره

آنچــه صنعــت مرغــداری را بــا ایــن مشــکل روبــه رو میســازد
گــذر زمــان اســت .بــا تحلیــل و نگاهــی کلــی بــه رونــدی
کــه ســایر کشــورها بــرای جلوگیــری از محــو شــدن صنعــت
مرغداریشــان بــه کار بســتهاند بتوانیــم همفکــری و هشــداری
بــه ایــن صنعــت بدهیــم کــه در چندیــن ســال دیگــر بــا
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خطــر بلعیــده شــدن صنعــت مرغــداری داخــل کشــور توســط
تولیدکننــدگان و توزیــع کننــدگان بــزرگ جهانــی روبــرو
نشــویم .چــرا کــه رونــد و الــزام رو بــه جهانــی شــدن کشــور
عزیزمــان ایــران بــرای ارتقــاء صنعــت مرغــداری و پیشــرفت
علمــی و اقتصــادی مدیــران آن بیــش از ایــن انتظــار نمیکشــد
هرچنــد ایمانــی عظیــم بــر آن اســت کــه کشــاورزی ایــران
بــار ســنگین ایــن مســئولیت را بــر دوش خواهــد کشــید و
امیــد اســت بــا تدبیــری کــه عشــق غیــرت تدبیــر تفکــر و ...
بایــد چاشــنیهای حرکــت گلولــه پیشــرفت آن باشــد .الزمــه
اصلــی آن اســت کــه بارهــا و بارهــا دیــده شــده اســت کــه
در مواقــع بحرانــی و یــا تحریــم هــای دولتهــای متجــاوز
و در زمــان دفــاع مقــدس ایــن چاشــنی هــا و فراتــر از آنهــا
عالــی عمــل کردهانــد و مدیــران مــا فراتــر از هــر فکــر و
حــزب گرایــی دســت در دســت هــم بــر ایــن مشــکالت فائــق
آمدهانــد امــا بهتــر اســت کــه ایــن بــار قبــل از حملــه دفــاع
جانانــه خــود را آغــاز و یــا مســتحکم کنیــم.
یکــی از راههایــی کــه کشــورهای صاحــب صنعــت مرغــداری
از  70تــا  80ســال گذشــته بــه ســمت آن پیــش رفتهانــد و
اکنــون از میــوه آنچــه کاشــتهاند بهــره میبرنــد بگون ـهای کــه
نــه تنهــا خطــری آنهــا را تهدیــد نمیکنــد بلکــه خــود آنهــا
و شرکتهایشــان خطــری بــرای صنعــت مرغــداری ســایر
کشــورها محســوب میشــوند یکپارچهســازی تولیدکننــدگان
بــه صــورت ادغــام یــا خریــداری شــدن آنهــا از طــرف
شــرکتهای بزرگتــر میباشــد .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 یکپارچهســازی
و نشــان دادن نقــش اساســی شــرکتهای خــرد در پایــداری
آنهاســت .حــال اینکــه شــرکت خــرد چــه خصوصیاتــی دارد و
شــرکت کالن چــه؟ بحثــی اقتصــادی و آمــاری اســت کــه
یکــی از مســئولیت هــای مهــم متولیــان صنعــت مرغــداری
ایــران مــی باشــد.
همچنیــن ســختترین مرحلــه در ایجــاد شــرکتهای بــزرگ
ادغامســازی تولیدکننــدگان خــرد و یکپارچــه ســازی آنهــا در
داخــل یــک شــرکت میباشــد .ادغــام شــدن شــرکتهای
کوچــک در یکدیگــر و ســهامدار شــدن صاحبــان ایــن
شــرکتهای کوچــک و جــذب ســرمایه کســانی کــه مایــل
بــه ســرمایهگذاری در صنعــت مرغــداری هســتند بصــورت
ســهامدار محــرک ایجــاد چنیــن شــرکتهایی گردیــده اســت.
در کشــوری هماننــد ایــاالت متحــده آمریــکا و برزیــل شــرکت
هــای بزرگــی کــه پیــش از ایــن متشــکل از چندیــن شــرکت
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کوچــک بودهانــد دارای بخشهــای گوناگونــی میباشــند و
مــدام واحدهــای تحقیقــات تولیــد توزیــع و  ...را کــه هــر کــدام
دارای شــرکتی جــدا بودهانــد را بــه درون خــود کشــیده و
یکپارچــه میســازند.
گاه در ایــن یکپارچهســازیها الزم شــده اســت بــرای بــاال
بــردن ســود دهــی و افزایــش بــازده کارخانـهای یــا مزرعـهای
جابجــا شــود کــه ایــن کار بــا تصمیــم هیئــت مدیــره منتخــب
همیــن شــرکتها و بــر اســاس ارزیابــی کارشناســان اقتصــادی
و تجــاری و فــروش صــورت میگیــرد .مهمتریــن عامــل در
بحــث یکپارچهســازی عملــی کار کــردن آن مــی باشــد.
آگاهــی از علــم اقتصــاد بــازار روانشناســی مشــتری
آزمایشــگاهها و تحقیــق و پژوهــش در تولیــد محصــوالت و
بســتهبندی و حمــل و نقــل و  ...همــه و همــه مقولههایــی
جداگانــه هســتند کــه در ایجــاد یــک شــرکت بــزرگ در ابعــاد
کشــوری و جهانــی موثــر مــی باشــند و تدویــن کارکــرد هــر
کــدام از ایــن بخشــها و ایجــاد هماهنگــی میــان آنهــا بســیار
حســاس و دقیــق و زمــان بــر میباشــد کــه اگــر بخواهیــم
راه را آغــاز کنیــم بایســتی برنامهریــزی درســتی داشــته
باشــیم و از درصــد خطاهــا بکاهیــم .و در شــرکتهایی کــه
یکپارچهســازی را ســر لوحــه خــود قــرار دادهانــد شــرکت کالن
در واحدهــای خــود کــه همــان شــرکتهای خــرد میباشــند
وظایــف فــوق را بــه عهــده دارنــد.
یکــی از بزرگتریــن محاســن ایجــاد شــرکتهای بــزرگ
کنتــرل راحــت بــازار داخــل و بازارهــای منطقــهای توســط
دولتهــا مــی باشــند .بــرای مثــال در کشــور مــا در صورتیکــه
دولــت تصمیــم بگیــرد قیمــت مــرغ را بــا توجــه بــه پارامترهای
گوناگــون (اگــر بــه ایــن پارامترهــا توجــه شــود) بــا قیمتــی
ثابــت در یــک بــازه زمانــی یکســاله نگــه دارد .
میبایســت هــزاران نفــر شــامل مرغــدار تولیدکننــدگان
تجهیــزات مرغــداری و واردکننــدگان و تولیدکننــدگان و
تامینکننــدگان نهادههــا را جمــع کــرده و بــا ایــن تعــداد
تولیدکننــده و تامیــن کننــده بــا آرای مختلــف بــه توافــق برســد
تــا بتوانــد در ایــن جمعبنــدی بــه یــک قیمــت نهایــی برســد و
بــا آن قیمــت بــازار داخلــی را تثبیــت نمایــد.
هــم اکنــون در گوشــهای دیگــری از دنیــای رقابتــی کشــور
ایــاالت متحــده آمریــکا بــا دیــدگاه یکپارچهســازی بــا
پیشــینهای بالــغ بــر  80ســال وجــود دارد .بزرگتریــن
تولیدکننــدگان و فروشــندگان محصــوالت مرغــداری در آمریــکا
کــه برخــی از آنهــا آوازه جهانــی دارنــد و تعدادشــان بــه بیش از
 10شــرکت نمیرســند حــال دولتمــردان آمریــکا بــرای تنظیــم
بــازار داخــل خــود کافــی اســت کــه ایــن  10شــرکت را گــرد
هــم جمــع نمــوده و بــا آنهــا بــه توافــق برســند .ایــن یعنــی 10
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شــرکت بــزرگ بــا وزیــر خــود بــه تعامــل مــی رســند .بــرای
پیشــبرد سیاســتهای وزیــر چگونــه عمــل نماینــد.
بــه نظــر شــما توافــق بــا  10شــرکت ســادهتر اســت یــا
هــزاران تولیــد کننــده خــرد؟ آیــا صنعــت مرغــداری آمریــکا
راحتــر بــه توافــق بــرای ثبــات قیمــت مــرغ در بــازارش نمــی
رســد؟ آیــا صنعــت مرغــداری آمریــکا نمــی توانــد بــا دیــدی
روشــن بــه افقهایــی بــر صــادرات کالن و تســخیر بازارهــای
جهانــی بیاندیشــد؟ بــه یــاد داشــته باشــیم عــاوه بــر آمریــکا
کشــورهایی همچــون برزیــل و کانــادا نیــز بــه ســرعت در حــال
تکمیــل زنجیــره تولیــدی خــود هســتند و چنــد صباحــی اســت
کــه ردپــای بعضــی از آنهــا را در بــازار ایــران نظارهگریــم.
شــرکت عظیمــی بــا زنجیــره کاری قدرتمنــد و مدیریــت
اصولــی بــر مبنــای یکپارچهســازی بــه نــام «ســدیا برزیــل»
ســدیای برزیــل مزرعــه تولیــد گنــدم ســویا و ذرت دارد و
محصــوالت برداشــتی خــود را بیــن مرغــداران مجموعــه
ســدیا توزیــع میکنــد و دارو دامپزشــک و مدیــر فــارم را نیــز
خــود در اختیــار دارد و حتــی دربعضــی مــوارد دیــده شــده کــه
پرســنل خــود را در دوران دانشــگاه نیــز بــورس نمــوده اســت
تــا از آنهــا درمزرعــه هــای پرورشــی خــود اســتفاده کنــد .
درنهایــت ماشــین حمــل مــرغ زنــده از شــرکت حمــل و نقــل
ســدیا وارد سیســتم میشــود و مــرغ را پــس از بارگیــری
بــه کشــتارگاههای ســدیا مــی بــرد و پــس ازکشــتار سیســتم
توزیــع و مراکــز پخــش گوشــت ســدیا مــرغ هــای آمــاده طبــخ
و یــا قطعهبنــدی شــده را وارد بــازار مینمایــد و مابقــی را
در ســردخانههای ســدیا منجمــد مینمایــد و میزانــی از آنهــا
را بــرای صــادرات در نظــر مــی گیــرد .در ایــن بخــش واحــد
بازرگانــی بینالمللــی ســدیا پــس از بازاریابــی بینالمللــی
توســط شــرکت حمــل و نقــل ســدیا مــرغ را تــا بنــدر حمــل
کــرده و در بخــش دیگــر کشــتی بــه نــام ســدیا کشــتی را
بــه محلهــای فــروش مــرغ در ســطح بیــن الملــل حمــل
میکنــد.
شــرکتهای خــرد ایــن مجموعــه عبارتنــد از :مزرعــه تولیــد
دان ،کارخانههــای داروســازی ،کارخانههــای خوراکســازی،
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.
تصمیمگیــری ســریع و ســرمایه بــاال و بــه موقــع گام نهــادن
بــرای جلوگیــری از خطــر بــا توجــه بــه اســتخدام تعــداد
کثیــری کارشــناس اقتصــادی و تجــاری و بــه کار گمــاردن
ایــن شــرکتها و ســرعت عمــل آنهــا در تصمیمگیــری مانــع
متضــرر شــدن ایــن شــرکتها میشــود و در بحــث کالنتــر
مانــع خســارت کشــورها مــی شــود.

اصالح الگوی مصرف انرژی:
از آنجایــی کــه صنعــت مرغــداری بــه عنــوان دومیــن
مصرفکننــده ســوختی کشــور بعــد از صنعــت حمــل و نقــل
میباشــد .اصــاح الگــوی انــرژی میتوانــد در صنعــت
مرغــداری هــم کمــک فراوانــی بــه ایــن امــر کنــد.
همــه کارشناســان بخــش انــرژی اتفــاق نظــر دارنــد کــه
وضعیــت فعلــی مصــرف انــرژی در ایــران بســیار نامطلــوب
اســت .مقایســه میــزان مصــرف انــرژی بــا ســایر شــاخصهای
اقتصــادی کشــور ایــن مســاله را بخوبــی نشــان میدهــد.
مهمتریــن شــاخص بــرای مقایســه وضعیــت مصــرف انــرژی
در کشــورهای مختلــف شــاخص شــدت انــرژی اســت کــه
بیانگــر میــزان کل انــرژی مصرفــی بــه ازای هــر هــزار دالر
تولیــد ناخالــص داخلــی اســت.
در ایــران پروژههــای فراوانــی را در بخشهــای مختلــف
اقتصــادی بــرای بهینهســازی مصــرف انــرژی مــی تــوان
تعریــف نمــود .
ایــن پروژههــا میتوانــد از اقدامــات ســادهای همچــون
دوجــداره کــردن پنجــره هــا و دیوارهــای ســالن مرغــداری
مــی باشــد.
بــا بهرهگیــری از تجربیــات روشــن کشــورهای صنعتــی
بایــد شــرکتهای خدمــات انــرژی تاســیس گردنــد .تامیــن
مالــی پروژههــای بهینهســازی مصــرف انــرژی از طریــق
شــرکتهای خدمــات انــرژی یکــی از کاراتریــن روشهــا بــه
حســاب میآیــد کــه از تجربــه زیــادی در کشــورهای صنعتــی
برخــوردار اســت.
شــرکت خدمــات انــرژی شــرکتی اســت کــه پروژههــای
مرتبــط بــا بهبــود کارایــی انــرژی را طراحــی اجــرا و تامیــن
مالــی میکنــد.
بایــد توجــه داشــت کــه تمامــی پروژههــای بهینهســازی
مصــرف انــرژی حتمــا موجــب کاهــش آالینــده هــا نیــز
میشــوند و امــکان اینکــه از طریــق فــروش ایــن آالیندههــای
کاهــش یافتــه بتــوان درآمــدی عــاوه بــر ارزش انــرژی صرفــه
جویــی شــده را کســب نمــود نیــز وجــود دارد کــه ایــن نیــز بــر
جذابیــت پروژههــای مذکــور مــی افزایــد ضمــن اینکــه دولــت
جمهــوری اســامی 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.

فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری شماره  92بهار 1401
اجــرای وســیع پروژههــای بهینهســازی و صرفهجویــی
مصــرف انــرژی جنبــه اشــتغالزایی نیــز دارنــد .کلیــد خــوردن
ایــن پروژههــا در ســطحی گســترده طبعــا اشــتغال قابــل
توجهــی را ایجــاد میکننــد و در شــرایط فعلــی کشــور ایــن از
امتیــازات مهــم ایــن اقــدام اســت.
نــوع دیگــری از یکپارچهســازی بــه گونــهای مــی باشــد
کــه هــر شــخص یــا شــرکتی کــه مــی خواهــد در یکــی از
شــاخههای صنعــت مرغــداری وارد شــود و ســرمایهگذاری
نمایــد بــا مراجعــه بــه دفتــر وکالی ســرمایهگذار ایــن
شــرکتهای عظیــم و مشــورت بــا آنهــا ظرفیتهــای مــورد
نیــاز ایــن شــرکتها و اســتانداردهای آنهــا را دریافــت و پــس
از مطالعــه و بــرآورد هزینــه اقــدام بــه راهانــدازی کارخانــه یــا
تولیــد محصــوالت مرغــداری نمــوده و بــه آرامــی وارد چرخــه
تولیــد ایــن شــرکتها میشــوند و محصــول خــود را تحــت
مدیریــت و اســتاندارد و برنــد ایــن شــرکتها عرضــه مــی
نمایــد و خریدارشــان نیــز زنجیــره و شــاخهای دیگــر از همیــن
شــرکتها میباشــند.
بــه ایــن ترتیــب شــرکتهای بــزرگ بیــش از پیــش در
ســرمایهگذاری خــود هدفمنــد و بــا توجــه بــه ظرفیتهــای
خــود اقــدام مینماینــد و ســرمایهگذار نیــز متضــرر نمیگــردد
و ســرمایه نیــز تلــف نمــی شــود.
بــا توجــه بــه توضیحــات بــاال و مقایســه اقتصــاد جهــان و در
نظــر گرفتــن سیســتم حاکــم بــر تولیــد در صنعــت مرغــداری
ایــران آیــا بــه نظــر شــما حرکــت بــه ســمت یکپارچهســازی
امــری مــورد نیــاز نیســت ؟
لــزوم تغییــر و تحــول درصنعــت مــرغ گوشــتی بــا نگــرش
یکپارچهســازی مدتــی اســت بــا توجــه بــه تغییــرات عمدتــا
کمــی در صنعــت مــرغ گوشــتی کشــور و وضعیــت چنــد ســاله
اخیــر صنعــت مذکــور ،بحــث یکپارچهســازی صنعــت در
جهــت تولیــد محصــول نهایــی مطــرح و دیدگاههــای مختلفــی
درایــن زمینــه ابــراز گردیــده اســت و افــراد و ســازمانهایی
نیــز درایــن مــورد گامهایــی برداشــته یــا در شــرف اقدامنــد.
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بایدهای طرح یکپارچه سازی
• تأمیــن نیازهــای غذایی جامعه از نظر کمیت و کیفی
• تأمیــن نیازهای جامعه از لحاظ صادرات
• توجه به فرهنگ  ،عادتها 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 قیمتها
• رعایت مســائل زیست محیطی
• تغییــرات روند الگوی زندگی
امــروزه گســترش ارتباطــات و فراگیرشــدن رســانههای جمعــی
چنــان کشــورهای دنیــا را بــه یکدیگــر نزدیــک ســاخته کــه
الگوهــا و هنجارهــای رایــج در بخــش پیشــرفته جهــان بــه
شــتاب بــر رفتــار و ســلوک رایــج در بخــش عقــب مانــده،
تحمیــل میشــود و باورهــا ،ارزشهــا ،ایســتارها و هنجارهــا،
خــواه درســطح فرهنــگ سیاســی و خــواه در ســطح فرهنــگ
عمومــی بــه ســرعت تمایــل بــه هــم ســان شــدن وهماهنــگ
گشــتن مــی یابنــد ،آنچــه در شــرف ظهــور اســت ،فرهنــگ
واحــد جهانــی بــا اســتانداردهایی مشــترک و فراگیــر اســت ،و
در پرتــو چنیــن رونــدی ،فرهنگهــای محلــی و بومــی معنــای
ویــژهای خواهنــد داشــت  .تغییــرات رونــد الگــوی زندگــی
شــامل تغییــرات حــدود دانــش آموختگــی ،چرخــه زندگــی
خانــواده ،شــهر نشــینی ،پیشــینه نــژادی و قومــی ،گرایــش
هــا و رفتارهــای بهداشــتی ،گرایشــها و رفتارهــای ورزشــی،
گرایشهــای مذهبــی و اجتماعــی و ...بــوده کــه بــه شــدت
بــر رونــد الگــوی مصــرف تأثیرگــذار خواهنــد بــود .
ویژگی مصرف کنندگان امروزی:
• درآمد بیشتر
• ذائقه سختگیرتر
• قدرت تشخیص بهتر
• توجه بیشــتر به بهداشت و سالمت
• قدرت انتخاب بیشتر
• ضیق وقت بیشتر

دراین خصوص ســه دیدگاه کلی مطرح است:
عوامل افزایش تقاضا برای گوشــت مرغ :
• سهولت دسترسی
 -1یکپارچهســازی با نگرش مالکیت زنجیره
• استطاعت خرید
 -2یکپارچهســازی با نگرش مشارکت زنجیره
• مزه و گوناگونی
 -3یکپارچهســازی با نگرش مدیریت زنجیره
کــه مــی تــوان بــه مــوارد فــوق  ،یکپارچهســازی تلفیقــی را • مواد مغذی و ســامت محصول
• و از همه مهمتر ســهولت طبخ
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:
در آینــده کلیــد اصلــی راهیابــی بــه بــازار و مانــدگاری ،در
تنــوع محصــوالت فــرآوری شــده بــا ویژگــی ســهولت طبــخ
خواهــد بــود .
بــرای تحقــق ایــن برنامــه بایــد گام هــای اجرایــی زیــر
برداشــته شــود:
الــف) تقویــت ســازمانهای موجــود در زمینــه بهــرهوری
انــرژی و ارتقــاء جایــگاه آنهــا در ســطح دولــت.
ب) اقــدام بــرای تدویــن اســتانداردهای انرژیبــری تجهیــزات
و فرایندهــای مصرفکننــده انــرژی .
ج) موظــف کــردن دســتگاههای دولتــی بــه برنامهریــزی
جهــت دســتیابی بــا اســتانداردهای کارای انــرژی.
د) تمهیــد تاســیس شــرکتهای خدمــات مشــاورهای و
ممیــزی انــرژی و شــرکتهای خدمــات ،انــرژی و تدویــن
ســازوکار تشــخیص و تاییــد صالحیــت آنهــا.
ه) طراحــی ســازوکار اجرایــی بــرای تضمیــن بازگردانــدن منافــع
اجــرای پروژههــای صرفهجویــی و بهینهســازی انــرژی بــه
شــرکتهایی کــه در ایــن زمینــه ســرمایهگذاری میکننــد.
تحــول در صنعت حمل و نقل
بــا ایجــاد صــادرات مــرغ بــه کشــورهای دیگــر میتــوان
تحولــی را در صنعــت حمــل و نقــل ایجــاد کــرد کــه در ایــن
راســتا اهــداف زیــر دنبــال مــی شــوند:
الــف) تقویــت و توســعه حمــل و نقــل کشــور بــه ویــژه در
بخــش ترانزیــت بــا توجــه بــه مزیتهــای ایــران از نظــر
موقعیــت جغرافیایــی.
ب) توســعه همکاریهــای منطقــهای و بینالمللــی و شــرکت
در مجامــع جهانــی بــه منظــور ورود و تثبیــت بازارهــای جدیــد
حمــل و نقــل.
ج) نوســازی نــاوگان فرســوده حمــل و نقــل جــادهای و توســعه
آن.
د) واگــذاری فعالیتهــای ممکــن در حــوزه حمــل و نقــل بــه
تشــکلهای صنفــی و بخــش خصوصــی در اجــرای سیاســت
هــای اصــل  44قانــون اساســی.
ه) بــاز تعریــف جایــگاه حمــل و نقــل دریایــی ایــران در منطقــه
و جهــان بــا حمایــت جــدی از ســاخت و توســعه اســکلهها و
حضــور در فعالیتهــای دریانــوردی در ســطح بینالمللــی

نقــش حیاتــی هفــت
ـا در
ـه هـ
روز اول جوجـ
کیفیــت مرغ گوشــتی

دکتــر رابینــوف دامپزشــک در ســخنرانی خــود در
ســمینار دامپزشــکان طیــور کالــج امریــکا اذعــان
داشــت مدیریــت خــوب فــارم در مســألۀ مــرگ و
میــر طیــور نقــش مهمــی ایفــا مــی کنــد بــه ویــژه
در شــیوۀ پــرورش طیــور در محیــط بــاز و بــدون
قفــس.
یکــی از مهــم تریــن عوامــل در مــرگ و میــر طیــور
دسترســی بــه آب تــازه اســت .دکتــر رابینــوف در
ادامــه افــزود« :چنانچــه جوجــه هــا آب تــازه و
پاکیــزه در اختیــار نداشــته باشــند خــورد و خــوراک
خوبــی هــم نخواهنــد داشــت و در نتیجــه آمــار
مــرگ و میــر باالیــی خواهنــد داشــت« .
حفــظ نــور و روشــنایی متناســب نیــز تأثیــر بزرگــی
بــر ســامت جوجــه هــا دارد دکتــر رابینــوف
پیشــنهاد مــی کنــد در هفتــۀ اول حیــات جوجــه هــا
بایســتی  lux 50 – 40روشــنایی بــر روی خــوراک و
آب جوجــه هــا باشــد.
خطر رطوبت برای جوجه ها
دکتــر رابینــوف توصیــه مــی کنــد «بــرای جوجــه
هــای  leghornدمــای  32تــا  33درجــۀ ســانتیگراد
و بــرای جوجــه هــای قهــوه ای  35تــا  36درجــۀ
ســانتیگراد دمــای ایــده آلــی محســوب مــی شــود و
بــه ازای هــر هفتــه  1تــا  2درجــه از دمــا کاســته
شــود تــا بــه  21درجــه برســد؛ امــا رطوبــت پاییــن
دشــمن جوجــه هاســت».
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صرفنظــر از دمــای مطلــوب و رطوبــت مناســب حتم ـ ًا
نظــارت خــوب و دقیــق بــر روی رفتــار جوجــه هــا
داشــته باشــید تــا از رفــاه حــال آنهــا اطمینــان حاصــل
کنیــد .بــرای ایــن منظــور مــی توانیــد بــا نصــب
دوربیــن هایــی در زوایــای مناســب نظــارت دائــم
داشــته باشــید.
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 ســامت جوجــه هــا خواهــد داشــت .دکتــر رابینــوف
در ســخنرانی خــود گفــت« :امیــدوار هســتیم کــه بــا
انجــام منظــم واکسیناســیون نســل جدیــد مــارک
ســروتیپ  1کــه بــرای طیــور در سرتاســر جهــان
انجــام مــی شــود ،دیگــر نگرانــی بابــت بیمــاری مــارک
نخواهیــم داشــت ».واکسیناســیون از طریــق اســپری
بــرای بیمــاری هــای تنفســی ماننــد برونشــیت مزمــن و
نیوکاســل نیــز امــری رایــج اســت امــا عملکــرد ضعیــف
در ایــن زمینــه منجــر بــه مــرگ و میــر خواهــد شــد.
دکتــر رابینــوف بــا اشــاره بــه دو باکتــری آنتروکــوک
و آســپرژیلوس توضیــح داد« :بیمــاری هــای قارچــی و
باکتریایــی از مــواردی هســتند کــه مــی بایســت نگــران
آنهــا بــود .بــه دنبــال عفونــت باکتریایــی ،منحنــی
مــرگ و میــر بســته بــه اینکــه عفونــت در فــارم اتفــاق
افتــاده باشــد یــا در جوجــه کشــی تفــاوت مــی کنــد.
مــرگ و میــر مربــوط بــه جوجــه کشــی معمــوال بــه
مــدت  3تــا  6روز در اوج خواهــد بــود و پــس از  14روز
فروکــش مــی کنــد؛ در حالیکــه در رابطــه بــا فــارم ایــن
زمــان  5تــا  8روز خواهــد بــود.

نقش پرورش دهنده
بنابــر اعتقــاد دکتــر رابینــف گلــۀ مــرغ مــادر بــر روی
ســرزندگی و کیفیــت جوجــه هــا تأثیــر دارد .ویــروس هــای
تنفســی کــه از جملــه بیمــاری هــای قابــل انتقــال از مــادر بــه
جوجــه نیســتند نیــز بــر روی کیفیــت تخــم مــرغ و کیفیــت
جوجــه هــا و ســرحال بودنشــان تأثیرگــذار اســت.
تغذیــۀ خــوب مــرغ مــادر نیــز بســیار اهمیــت دارد؛ کمبــود
ویتامیــن هــای محلــول در چربــی و ب کمپلکــس بــر روی
جنیــن و کیفیــت پوســته تخــم مــرغ تأثیرگــذار اســت.
محیــط پیرامــون نیــز بســیار مؤثــر اســت چــرا کــه افزایــش
یــا کاهــش دمــا منجــر بــه اســترس در طیــور پاییــن آمــدن
کیفیــت تخــم مــرغ و جوجــه کشــی خواهــد شــد.
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آینـــده مبهــــم
حرفــــه تاریخــی
دامـداران خـوزستان

صنعــت گاومیــش داری در خوزســتان پیشــتاز اســت ولــی
ایــن ســالها بــا بــروز خشکســالی و افزایــش هزینههــای
نگهــداری دام ،آینــده ایــن حرفــه تاریخــی مــردم اســتان در
هالــه ای از ابهــام قــرار گرفتــه اســت.
صنعــت گاومیــش داری در خوزســتان نســبت بــه دیگــر
اســتانهای کشــور بیشــترین شــاغل را دارد ،در واقــع ایــن
اســتان بــا داشــتن بیــش از  ۸۵درصــد ایــن دام ســنگین ،قطــب
ایــن صنعــت محســوب میشــود.
گاومیــش داری کار ســختی اســت کــه صاحبــان ایــن دام
بایــد از ســاعت ســه صبــح بیــدار شــده و بعــد از دوشــیدن
اولیــه نســبت بــه تهیــه خــوراک «علگــه» یــا همــان ترکیــب
ســبوس شــلتوک ،آرد گنــدم و پیــت و بــاگاس (بــا نســبت
معیــن) اقــدام کننــد؛ ســاعت هشــت صبــح وقــت نظافــت آغــل
و بعــد هــم راهــی شــدن بــه ســمت علــف چینــی بــرای وعــده
ناهــار گاومیشهــا اســت.
بعــد از ناهــار هــم مجــدداً دوشــیدن شــیر و نظافــت آغــل
بایــد برقــرار باشــد و ایــن کارهــا مردانــه اســت و زنــان بایــد
در دیگــر فعالیتهــای کشــاورزی و خانــه داری بــه همســران
خــود کمــک کننــد.
صنعــت گاومیــش داری در خوزســتان پیشــتاز اســت ولــی
ایــن ســالها بــا بــروز خشکســالی و افزایــش هزینههــای
نگهــداری دام شــاهد کــوچ ابــدی تعــداد بســیاری از
گاومیشهــا هســتیم.

ســال گذشــته بــا بــروز بحــران خشکســالی و
کاهــش آورد رودخانههــا شــاهد کــم آبــی در
تــاالب هورالعظیــم بودیــم و اولیــن زنــگ خطــر
وضعیــت اســفناک ایــن تــاالب بــا انتشــار تصاویــر
آســیب پوســتی بــه گاومیشهــا در هویــزه و رفیــع
نواختــه شــد.
هرچنــد ســازمان جهاد کشــاورزی خوزســتان نســبت
بــه ســاخت حوضچههــای مصنوعــی بــرای آنهــا
اقــدام کــرده بــود ولــی بــه ســرعت گــرم شــدن
آب موجــود در ایــن فضــا و طبیعــی نبــودن فضــای
شــنا بــرای گاومیشهــا باعــث نارضایتــی گاومیــش
داران شــده بــود.
ایــن روزهــا بــا وجــود ســپری شــدن روزهــای
زمســتانی کــه کشــور شــاهد بــارش بــرف و
بــاران اســت ولــی هنــوز رودخانــه رفیــع خشــک و
گاومیــش داران بومــی منطقــه نیــز ایــن گالیــه را
دارنــد کــه اگــر ایــن روزهــا چنیــن وضعیتــی داریــم
پــس تابســتان قــرار اســت چــه بالیــی بــر ســر
گاومیشهــا بیایــد.
یکــی از گاومیــش داران شــهر رفیــع شهرســتان
دشــت آزادگان در گفتوگــو بــا خبرنــگار مهــر
اظهــار میکنــد :مــن  ۱۷گاومیــش دارم ولــی
برخــی دیگــر از اهالــی منطقــه حتــی تــا  ۵۰۰رأس
گاومیــش هــم دارنــد؛ ایــن روزهــا همــه بــا مشــکل
خریــد ســبوس و خــوراک دام مواجــه شــدهایم.
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رســتم ســواری ادامــه میدهــد :بــرای بیمــه شــدن
گاومیشهــا نیــز مبلــغ  ۱۲۰هــزار تومــان (بیمــه تکمیلــی)
و  ۳۷هــزار تومــان (بیمــه پایــه) اعــام کردهانــد در حالــی
کــه قیمــت گاومیــش حــدود  ۴۰میلیــون تومــان اســت؛
آنهــا میگوینــد کــه در صــورت بــروز خســارت تنهــا هشــت
میلیــون تومــان پرداخــت میکنیــم.

ســید ســلطان فاصلــه دارد در میــان گذاشــتم کــه آیــا ایــن
دانشــگاه توانســته محصولــی را برنــد کــرده و یــا حداقــل
نوعــی مــوزارالی ایرانــی را بــا مــارک روســتای ســید ســلطان
و شهرســتان بــاوی جهانــی کنــد؟ آیــا توانســته زندگــی ســنتی
را دگرگــون ســازد و نســیم فرحبخشــی از توســعه را در
روســتاهای اطرافــش بدمــد؟
او بیــان میکنــد :یکــی از گاومیــش داران بــه مــن گفتــه بــود
کــه از خیــر و برکــت  ۱۰۰گاومیــش نســبت بــه ســاخت خانــه،
حســینیه و مغازههــا اقــدام و حــاال درآمــد مغازههــا را بــرای
مخــارج تأمیــن علوفــه فقــط  ۳۰گاومیــش باقیمانــده هزینــه
میکنــد؛ گاومیــش داران از گرانــی دام ،هزینــه نگهــداری بــاال
و بــی توجهــی دولــت مینالنــد.

ایــن گاومیــش دار اهــل رفیــع طــرح ســوال میکنــد :وقتــی
در بهمــن مــاه رودخانــه رفیــع خشــک شــده پــس تیــر و مــرداد
مــاه ســال آینــده قــرار اســت چــه بالیــی ســر گاومیشهــای
مــا بیایــد؟

آینده روشن نیست
ایــن دکتــرای جامعــه شناســی و پژوهشــگر خوزســتان بــا گالیه
از اینکــه بــا ایــن وضعیــت بــی توجهیهــا ،خشــکی تاالبهــا
و رودخانههــای اســتان ،گرانــی هزینــه نگهــداری گاومیــش
آینــده روشــنی را بــرای ایــن صنعــت در خوزســتان متصــور
نیســتیم ،عنــوان میکنــد :هــر  ۱۰روز یــک خــاور پنــج تُنــی
پیــت و بــاگاس بــه قیمــت یــک میلیــون تومــان از ســوی
گاومیــش داران خریــداری میشــود کــه  ۳۰۰هــزار تومــان
پــول حوالــه و  ۷۰۰هــزار تومــان کرایــه حمــل میشــود؛
ِ
بــرای هــر وعــده  ۱۰گونــی پیــت و بــاگاس ،یــک گونــی آرد
گنــدم و یــک گونــی ســبوس برنــج ترکیــب و بــه گاومیشهــا
داده میشــود ،بــا ایــن وضعیــت چطــور میتــوان بــه تــداوم
ایــن صنعــت امیــدوار بــود.

او گالیــه میکنــد :بخشــی از خــوراک گاومیشهــا را بــاگاس
(تفالــه قنــد و شــکر) تشــکیل میدهــد کــه در گذشــته بــرای
خریــد آن بایــد بیــن  ۵۰۰تــا  ۸۰۰هــزار تومــان هزینــه
پرداخــت میکردیــم ولــی ایــن مبلــغ اکنــون تــا دو میلیــون و
 ۵۰۰هــزار تومــان هــم افزایــش پیــدا کــرده اســت.

ناله گاومیش داران از بی توجهی دولت
یــک دکتــرای جامعــه شناســی و پژوهشــگر خوزســتانی در
گفتوگــو بــا خبرنــگار مهــر بیــان میکنــد :گاومیــش یکــی
از دامهــای بومــی ایــران بــوده و از دو هــزار و  ۵۰۰ســال قبــل
از میــاد مســیح در ســرزمین بینالنهریــن و دره اینــدوس
اهلــی شــده اســت.
لفتــه منصــوری بــا اشــاره بــه انتشــار خبــر «بــرای اولیــن بــار
در کشــور اســتانداردهای شــیر گاومیــش در خوزســتان تدویــن
شــد» ،ادامــه میدهــد :بعــد از چهــار هــزار و  ۵۲۲ســال از
تاریــخ پــرورش گاومیــش ،اســتاندارد شــیرش تدویــن میشــود
کــه ایــن خبــر مایــه مباهــات و مشــوقی بــرای توســعه
زیرســاختها بــرای افزایــش صــادرات شــیر گاومیــش اســت.
او بــا اشــاره بــه اینکــه شــیر گاومیــش نقــش مهمــی را در
تغذیــه انســان بــه خصــوص در کشــورهای در حــال توســعه
ایفــا میکنــد ،میگویــد :در مقایســه بــا شــیر گاو ،شــیر
َــذی اصلــی ،غنیتــر
گاومیــش تقریبــ ًا در تمــام مــواد ُمغ ِ
اســت؛ همچنیــن برخــی از محصــوالت لبنــی از قبیــل پنیــر
مــوزارال از محصــوالت اختصاصــی شــیر گاومیــش اســت.
ایــن فعــال اجتماعــی خوزســتان بــا طــرح ایــن ســوال کــه
در مقابــل ایــن همــه فوایــد شــیر گاومیــش صنایــع تبدیلــی
جانبــی لبنــی در خوزســتان چــه کار میکننــد؟ یــادآور
میشــود :دغدغــهام را بــا دانشــگاه کشــاورزی و منابــع
طبیعــی مالثانــی کــه کمتــر از  ۱۵کیلومتــر بــا روســتای

منابع حمایتی دولت محدود است
مدیــر دام ســازمان جهــاد کشــاورزی خوزســتان در گفتوگــو
بــا خبرنــگار مهــر تصریــح میکنــد :خوزســتان تنهــا اســتان
دارای بیشــترین تنــوع دامــی اســت و مشــابه آن را در هیــچ
جــای کشــور پیــدا نمیشــود؛ تنــوع نــژادی اعــم از گاو ،شــتر،
اســب اصیــل عــرب ،دو ســویه گوســفندی عــرب و بختیــاری،
گاو بومــی ،گاو نجــدی ،بــز نجــدی و گاومیشهــای مطرحــی
در اســتان داریــم کــه بیشــترین تعــداد در ســطح کشــور
هســتند و تمــام ایــن انــواع دام را در کشــور متمرکــز و یــک
جــا پیــدا نمیکنیــم.
وحیــد قاســمی ادامــه میدهــد :حــدود ســه میلیــون رأس دام
ســبک و  ۵۷۰تــا  ۶۰۰هــزار رأس دام ســنگین کــه شــامل
گاومیــش ،شــتر و گاو و تمــام ردههــای دامــی میشــود در
خوزســتان وجــود دارد؛  ۱۰۰هــزار رأس گاومیــش در کشــور
وجــود دارد کــه بیشــترین میــزان آن در خوزســتان و تعــداد
اندکــی در ســایر اســتانها اســت.
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او بــا اشــاره بــه تولیــد ســاالنه حــدود  ۴۷۰هــزار ُتــن شــیر و
 ۴۴هــزار تُــن گوشــت قرمــز بیــان میکنــد :در یــک ســال
اخیــر صــادرات فرآوردههــا نداشــتیم و اگــر بــوده شــاید از
ســایر اســتانها و بــه صــورت فــرآوری انجــام شــده اســت؛
همچنیــن در نیمــه دوم ســال بــرای صــادرات دام زنــده (بــا
تعــداد انــدک حــدود  ۵۰هــزار رأس دام ســبک) از ســوی وزارت
جهــاد کشــاورزی مجوزهایــی صــادر شــده کــه معــاون امــور
دام نقشــی در آن نداشــته و مجــوزش را دامپزشــکی صــادر و
از طریــق شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــه واســطه اتحادیــه
دامــداران کشــور بــوده کــه احتمــا ًال صــادر شــده اســت.
مدیــر دام ســازمان جهــاد کشــاورزی خوزســتان در خصــوص
اعتــراض گاومیــش داران بــه مبلــغ بــاالی بیمــه دام عنــوان
میکنــد :دو نــوع بیمــه داریــم یکــی پایــه و دیگــری تکمیلــی
کــه صنــدوق توســعه بیمــه بــه عنــوان زیرمجموعــه بانــک
کشــاورزی ایــن کار را انجــام میدهــد؛ خوزســتان از جملــه
اســتانهایی اســت کــه بــا بالیــای مختلــف طبیعــی از جملــه
خشکســالی و همینطــور ســیل یــا بیماریهــا مواجــه اســت،
بنابرایــن ریســک نگهــداری و پــرورش دام در آن باالســت.
قاســمی بــا اشــاره بــه اینکــه منابــع حمایتــی دولــت عمدتــ ًا
محــدود اســت ،تأکیــد میکنــد :دولــت در ایــن رابطــه
کمکهایــی را بــه دامــداران دارد ولــی نمیتوانــد بــه صــورت
کامــل خســارت آنهــا را جبــران کنــد؛ یکــی از ضروریــات و
آنچــه کــه قانــون مشــخص کــرده انجــام بیمــه دام مثــل ســایر
عملیــات بیمــه انســانی اجبــاری اســت.
او بــا تأکیــد بــر لــزوم حرکــت بــه ســمت حرکــت بیمــه شــدن
تمــام دامهــا بــه خاطــر اینکــه در مواقــع خســارات بیمــه بتوانــد
در کنــار دامــداران بمانــد ،میگویــد :آنچــه را کــه اجبــاری و
ضــروری میدانیــم ،بیمــه پایــه اســت ولــی بیمــه تکمیلــی
بــر اســاس تمایــل دامــدار اســت و بیمــه پایــه بــا توجــه بــه
ارزش و قیمــت دام ســنگین یــا ســبک مقبــول اســت؛ هرچنــد
دامــداران مشــکالتی داشــته و بــا کمبــود نقدینگــی مواجــه
هســتند ولــی در مجمــوع بــا قیمتــی کــه بــه صــورت وزارتــی
و کشــوری اعــام شــده دامــدار شــاید ایــن تــوان را داشــته
باشــد کــه هزینــه را پرداخــت کنــد.
مدیــر دام ســازمان جهــاد کشــاورزی خوزســتان تشــریح میکنــد:
بــا متصــور شــدن قیمــت پایــه  ۲۰تــا  ۳۰میلیــون تومــان ارزش
مالــی هــر رأس دام ،مبلــغ  ۱۰۰هــزار تومــان نمیتوانــد خیلــی
قیمــت باالیــی باشــد؛ درک میکنیــم کــه در ایــن شــرایط
ســخت دامــداران بــا دشــواری و کمبــود منابــع علوفـهای مواجــه
شــده و یــک مقــداری ناراضــی هســتند کــه طبیعــی اســت ولــی
بــا توجــه بــه بحرانهایــی کــه در کشــور بــه ویــژه خوزســتان
شــاهد هســتیم ،بیمــه میتوانــد نقــش حمایتــی داشــته باشــد.

وجود بیش از  ۸۵هزار گاومیش در خوزســتان
مدیــرکل دامپزشــکی خوزســتان در گفتوگــو بــا خبرنــگار
مهــر بیــان میکنــد :آمــار گاومیــش در اســتان خوزســتان
بالــغ بــر بیــش از  ۸۵هــزار رأس اســت؛ در تمامــی اســتان
پــرورش گاومیــش انجــام میشــود امــا در شهرســتانهای
کارون ،دزفــول و شوشــتر بیشــترین تراکــم پــرورش را داریــم.
مصطفــی کنارکوهــی ادامــه میدهــد :اقداماتــی کــه دامپزشــکی
در یــک ســال انجــام میدهــد شــامل واکسیناســیون تــب
برفکــی ،واکسیناســیون بیمــاری لمپــی اســکین ،واکسیناســیون
بروســلوز یــا همــان بیماریهــای مشــترک ،انجــام مراقبــت و
پایــش فعــال و غیرفعــال بــرای بیمــاری یابــی در تمــام ســطح
اســتان و همچنیــن انجــام تســت بروســلوز یــا خونگیــری
بــرای رصــد بیمــاری بروســلوز اســت.
لزوم تقویت صنعت گاومیش داری در خوزستان
فرمانــدار شهرســتان کارون نیــز در گفتوگــو بــا خبرنــگار مهــر
تاکیــد میکنــد :گاومیــش یکــی از حیوانــات اهلــی و دامهــای
ســنگین منطقــه اســت کــه در تأمیــن معیشــت بخش عمــدهای از
مــردم شهرســتان کارون نقــش بســزایی دارد؛ همچنیــن از لحــاظ
تولیــد شــیر ،فرآوردههــای لبنــی و پروتئینــی بســیار مغــذی اســت.
ســعید کعبــی بــا اشــاره بــه ظرفیــت بســیار بــاالی شهرســتان
کارون در پــرورش گاومیــش اضافــه میکنــد :اگــر در بحــث
صنایــع تبدیلــی و فرآوردههــای لبنــی ســرمایه گــذاری شــود کــه
از ایــن موضــوع اســتقبال میکنیــم ،شــهر کارون ایــن ظرفیــت
را دارد تــا بــه یکــی از قطبهــای مهــم در زمینــه تولیــد شــیر و
فرآوردههــای لبنــی تبدیــل شــود.
او یــادآور میشــود :بخــش عمــدهای از گاومیشهــای شهرســتان
کارون در شــهر کــوت عبــداهلل متمرکــز شــده کــه بــا توجــه
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 ظرفیتهــای ایــن
شهرســتان بــرای صــادرات گاومیــش میگویــد :ایــن دام بســیار
ارزشــمند اســت و گاومیــش منطقــه کارون از نظــر جثــه و تولیدات
باکیفیــت شــیر و فرآوردههــا از وضعیــت بســیار خوبــی بهــره منــد
اســت؛ گاومیشهــای ایــن منطقــه از لحــاظ دامــی موقعیــت
ممتــازی دارد کــه بایــد ضمــن تالش بــرای حفــظ آن در راســتای
صــادرات هــم مالحظــات مربوطــه را رعایــت کنیــم.
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کاهــش ســطح آب رودخانههــای خوزســتان باعــث بــروز
مشــکالتی بــرای گاومیــش داران ایــن اســتان شــده چــون
یکــی از الزامــات زیســت محیطــی بــرای پــرورش و نگهــداری
ایــن دام زندگــی در آب رودخانههــا اســت؛ بــرای همیــن بیشــتر
گاومیــش داران خوزســتان نیــز در حاشــیه رودخانههــای ایــن
اســتان ســکونت دارنــد.
ســقط جنیــن در اثــر گرمــا و کــم آبــی ،گرانــی علوفــه و
خــوراک دام ،پاییــن بــودن نــرخ شــیر نســبت بــه هزینههــای
نگهــداری و پــرورش گاومیــش ،هزینــه بــاالی بیمــه و
همچنیــن گرانــی بــاگاس (تفالــه قنــد و شــکر) باعــث شــده تــا
گاومیــش داران خوزســتانی هــر ســاله شــاهد کاهــش تعــداد
ایــن گاومیشهــا باشــند .بــرای نمونــه برخــی گاومیشــداران
کــه تــا  ۱۰۰رأس از ایــن دام را نگهــداری میکردنــد ،اکنــون
تنهــا  ۵تــا رأس دارنــد چــرا کــه کاهــش آب رودخانــه و
افزایــش هزینههــای نگهــداری ،ایــن صنعــت را هماننــد قبــل
«بــه صرفــه» نشــان نمیدهــد.
کارشناســان و فعــاالن ایــن حــوزه کــه از نزدیــک بــا افــراد
محلــی و گاومیشــداران هــم صحبــت شــده انــد عقیــده دارنــد
تــداوم ایــن رونــد و همچنیــن قیمــت مناســبی کــه عراقیهــا
بابــت خریــد گاومیــش خوزســتانی پرداخــت میکننــد ،آینــده
ایــن صنعــت را در خوزســتان و کشــور تیــره و تــار کــرده اســت
بــه گونــه ایــن کــه در شــرایط فعلــی ،گاومیشــداری را بایــد
صنعتــی در حــال انقــراض دانســت.
در تابســتان امســال کــه پاییــن دســت رودخانههــای خوزســتان
خشــک شــد ،بــه علــت نبــود و کمبــود آب ،گاومیشهــای بــی
شــماری مردنــد ،یــا ســقط جنیــن کردنــد و نســل آینــده ایــن
دام را بــه خطــر انداختنــد .حتــی برخــی گاومیشــداران بــه
دلیــل نبــود آب ،گاومیشهــای خــود را در تــاالب هورالعظیــم
رهــا کردنــد تــا شــاید آبــی پیــدا کننــد و نمیرنــد ولــی اغلــب
آنهــا دیگــر برنگشــتند.
بــا توجــه بــه اینکــه شــرکتهای توســعه نیشــکر و صنایــع
جانبــی بــه عنــوان یکــی از ظرفیتهــای بومــی ایــن اســتان
بایــد بیــش از گذشــته در کنــار گاومیــش داران خوزســتانی
باشــند و تــا حــد امــکان نســبت بــه تعدیــل قیمــت بــاگاس
اقــدام کننــد؛ همچنیــن مســئوالن جهــاد کشــاورزی نیــز بایــد
تأمیــن حــق آبــه دامهــای ســنگین اســتان از ســازمان آب و
بــرق خوزســتان را بــه صــورت جــدی مطالبــه کننــد.
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تأمیــــن نهادههــــا بــرای
ـود
ـت شـ
ـی مدیریـ
ـای دامـ
واحدهـ
اســتاندار قزویــن بــا بیــان اینکــه تأمیــن نهــاده بــرای
مصــرف کننــده بایــد درســت مدیریــت شــود گفــت:
تعامــات مســتقیم و زنجیــرهای بیــن واحدهــای تولیــدی
کــه در یــک زمینــه فعالیــت میکننــد ،بایــد افزایــش
یابــد.
محمدمهــدی اعالیــی در حاشــیه بازدیــد از یــک شــرکت
کشــاورزی و دامپــروری در آبیــک اظهــار کــرد :یکــی
از نقایــص موجــود در واحدهــای تولیــدی کشــور عــدم
صرفــه بــه مقیــاس و پاییــن بــودن بهــرهوری اســت و
مجموعـهای کــه بــا بهــرهوری بــاال فعالیــت میکننــد در
فضــای پیــش رو وضعیــت مناس ـبتری خواهنــد داشــت.
اعالیــی گفــت :تأمیــن غــذا امــروز بــه یکــی از مســائل
اساســی دنیــا تبدیــل شــده و اقــدام دولــت در اصــاح
فرآینــد یارانــه یــک جلــوه بینالمللــی هــم دارد و بایــد
در چنیــن فضایــی کــه قیمــت نهادههــا در دنیــا افزایــش
پیــدا کــرده اقدامــات مناســبی را در حمایــت از عرضــه و
مصــرف داشــته باشــیم کــه ایــن مهــم در دســتور کار
دولــت و اســتان قــرار دارد.
اســتاندار قزویــن اضافــه کــرد :در هفتههــای اخیــر
بیشــتر بازدیدهــا از واحدهایــی صــورت گرفتــه کــه
متأثــر از اصــاح یارانههــا و تأثیرگــذار بــر تولیــد غــذا
در اســتان و کشــور هســتند و هــدف از ایــن بازدیدهــا
توســعه و برطــرف شــدن مشــکالت آنهــا میباشــد.
نماینــده عالــی دولــت در اســتان بــا بیــان اینکــه تأمیــن
نهــاده بــرای مصــرف کننــده بایــد درســت مدیریــت
شــود ،اظهــار داشــت :عــاوه 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 تعامــات مســتقیم و زنجیــرهای بیــن
واحدهــای تولیــدی کــه در یــک زمینــه فعالیــت میکننــد
بایــد افزایــش یابــد ،گفــت :یکــی از نمونههــای موفــق
ایــن موضــوع در بحــث مدیریــت شــیر اســتان رقــم
خــورد و بــا یــک برنامهریــزی مناســب ،در اســتان
قزویــن نــه تنهــا مشــکلی در عرضــه شــیر وجــود نــدارد
بلکــه تعامالتــی را داشــتیم کــه شــرکتهای لبنــی شــیر
را خریــداری کننــد و در مســیر توســعهای قــرار داریــم.
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گــرســـــنگی
علت تلفــات گلــه ای دام ها

رییــس اداره دامپزشــکی شهرســتان کردکــوی،
آخریــن نتیجــه مشــاهدات بالینــی و آثــار کالبدگشــایی
در ماجــرای تلــف شــدن  ۷۵۰رأس دام در روســتای
کوهســتانی «چمــن ســاور» ایــن شهرســتان را
تشــریح کــرد.
انتشــار کلیــپ تلــخ و دردنــاک از تلفــات  ۷۵۰رأس
دام در روســتای کوهســتانی «چمــن ســاور» کردکــوی
بــار دیگــر زخــم کهنــه کمبــود نهادههــای دامــی و
مشــکالت بیشــمار دامــداران در ایــن خطــه شــمالی
را بــاز کــرد.
در ایــن کلیــپ یــک دامــدار اهــل روســتای چمــن
ســاور کردکــوی ضمــن گلــه منــدی از مســئوالن،
جهــاد کشــاورزی را عامــل بــروز ایــن اتفــاق تلــخ
مــی دانــد و مــی گویــد نبــود نهــاده دامــی دام هــای
او را بــه ایــن روز انداختــه اســت.

ایــن اتفــاق در حالــی رخ داد کــه بهمــن مــاه ســال جــاری نیــز
جمعــی از اعضــای تعاونــی هــای دامــداران اســتان گلســتان از
توزیــع نامناســب خــوراک دام گلــه منــد بودنــد و در اعتــراض
بــه آن تجمــع کــرده بودنــد.
بــا ایــن وجــود در حالــی کــه پیشبینیهــا در تأمیــن نهــاده
دامــی وقــوع یــک بحــران را هشــدار مــی داد امــا متأســفانه
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.
متأســفانه پیگیــری هــا و تمــاس هــای متعــدد مــا بــا معــاون
بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی اســتان گلســتان و
همچنیــن فرمانــدار کردکــوی بــی نتیجــه مانــد.
امــا بــرای اطــاع از علــت دقیــق ایــن حادثــه بــه ســراغ
رییــس اداره دامپزشــکی شهرســتان کردکــوی رفتیــم تــا نتایــج
کالبدگشــایی دام هــای تلفــات شــده را از وی جویــا شــویم.
حســین مهینــی در ایــن بــاره بــه خبرنــگار ایســنا گفــت :در
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 ک ً
ال گلــه از لحــاظ انــرژی ،مــواد مغــذی و ویتامیــن هــا
ضعیــف بــود و الغــری مفــرط مشــهود بــود.
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وی اضافــه کــرد :از طرفــی گلــه ایــن دامــدار درگیــر بیمــاری
هــای انگلــی داخلــی و بیرونــی بــود ،بنــده شــخص ًا الشــه
را بــاز کــردم از طرفــی بــه گفتــه ایــن دامــدار ،گوســفندان
بــرای مــدت طوالنــی در فضــای نامناســب نگــه داری مــی
شــدند ،طــوری کــه بــرای گــرم نگــه داشــتن محیــط،
گوســفندان را حــدود  ۲۵الــی  ۳۰روز در فضــای نامناســب و
بــا ارتفــاع  ۱۵۰ســانتی متــری و سربســته نگــه داری مــی
کردنــد کــه گاز آمونیــاک ایجــاد شــده در تلفــات دام مؤثــر
بــوده اســت.
رییــس اداره دامپزشــکی شهرســتان کردکــوی بــا بیــان
اینکــه کالبدگشــایی دام هــای تلــف شــده انجــام شــده
اســت ،تصریــح کــرد :در واقــع مجموعــه عوامــل اعــم از
نبــود خــوراک دام ،بــارش ســنگین بــرف و ســرمازدگی،
انــرژی ناکافــی و وجــود بیمــاری هــای انگلــی در گلــه و
همچنیــن وضعیــت نامناســب بهداشــتی و غیراصولــی موجــب
تلــف شــدن دام هــای ایــن دامــدار شــده اســت.
مهینــی تأکیــد کــرد :پــس از کالبدشــکافی و بــاز کردن الشــه
هــا ردی از بیمــاری ویروســی و میکروبــی مشــاهده نکــردم
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
کــرد :بنــده بــا دامــداران دیگــر در اطــراف ایــن دامــداری
نیــز صحبــت کــردم آنهــا تلفــات نداشــتند و اگــر بیمــاری
بــود دامــداران دیگــر نیــز بایــد دچــار تلفــات مــی شــدند،
البتــه ایــن دامــدار هــم گفتــه بــود کــه بــه دلیــل بــارش
بــرف ســنگین نتوانســت خــوراک کافــی را بــرای دام هــا
فراهــم کنــد ،در واقــع نگــه داری نامناســب دام ،بیمــاری
هــای انگلــی پایــه ،ضعــف عمومــی در گلــه و ســرمازدگی
موجــب تلــف شــدن ایــن دام هــا شــده اســت
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حــذف ارز ترجیحــی
بهـــره وری در تولیــد
را افزایــــش می دهـد
مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران گوشــتی گفــت :ارز
ترجیحــی ســبب میشــود تــا از هدررفــت ســرمایههای
ملــی جلوگیــری شــود و افزایــش بهــره وری در تولیــد
را بــه دنبــال خواهــد داشــت .حبیــب اســداله نــژاد،
مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران گوشــتی  ،بــا اشــاره بــه
اینکــه حــذف ارز ترجیحــی ســبب بــاال رفتــن قیمــت
نهــاده هــای دامــی مــی شــود ،افــزود :ایــن امــر بــه
صــورت اتوماتیــک باعــث مــی شــود تــا مــرغ بــا وزن
پاییــن تــر و ســن کمتــر عرضــه شــود.
وی ادامــه داد :همچنیــن افزایــش قیمــت نهادههــای
دامــی ســبب مدیریــت و دقــت بیشــتری بــر روی تولیــد
خواهــد شــد .مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران گوشــتی بــا
بیــان اینکــه حــذف ارز ترجیحــی ســبب میشــود تــا
از هدررفــت ســرمایههای ملــی (نهــاده هــای دامــی)
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 اصــاح اســت.
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ارز ترجیحــی چه بر ســر
ـاورد
ـه نیـ
ـده کـ
تولیدکننـ
ســلمان ســتودهنیا بــا تأکیــد بــر اینکــه ارز ترجیحــی
تنهــا رانــت و فســاد بــه دنبــال داشــت ،گفــت :در
دو ســال گذشــته یارانههــای ســیاه در بــازار بلــوا
ایجــاد کردنــد.
شــیوه تخصیــص ارز ترجیحــی و  ۴۲۰۰تومانــی
یکــی از چالشهــای اساســی کشــور در ســالهای
گذشــته بــوده ،بــه طــوری کــه دولــت بــرای
تأمیــن منابــع ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــا دشــواریهایی
همچــون پایــه پولــی و چــاپ پــول مواجــه شــده
اســت.
یکــی از اشــتباهات اساســی دولــت حســن روحانــی
آن بــود کــه خیــال میکــرد بــا تخصیــص نهــاده
ارزان ،تولیــد نیــز ارزان میشــود و چــون بــا ارز
 ۴۲۰۰تومانــی نهادههــای وارداتــی را تأمیــن
کردهانــد ،بنابرایــن قیمــت کاالهــا کنتــرل
میشــو د .
از ســوی دیگــر ارز ترجیحــی موجــب شــد نوعــی
رانــت در اقتصــاد کشــور ایجــاد شــود و قیمتهــای
پایینتــر بــه لحــاظ تعــادل اقتصــاد کالن در بــازار
ایــن رانــت را ایجــاد کــرد ،همچنیــن قیمتگــذاری
ارزی زمینههــای را مهیــا کــرد کــه دولــت مجبــور
شــد بــه کاالهــای وارداتــی یارانــه پرداخت کنــد و در
نتیجــه کاالهــای وارداتــی در مقایســه بــا کاالهــای
تولیــد داخلــی ارزانتــر شــد و مصرفکننــدگان بــه
ســوی چنیــن کاالهایــی رفتننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه مقــام معظــم رهبــری
چندیــن ســال اســت کــه بــر حمایــت از تولیــد
داخلــی تأکیــد دارنــد و سیاســت ارز ترجیحــی و

چگونگــی توزیــع آن بــا شــعار حمایــت از تولیــد داخلــی کامـ ً
ا
در تضــاد اســت؛ تجربــه چندیــن ســاله ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــه
وضــوح نشــان میدهــد کــه تولیــد داخلــی بــه قهقــرا رفتــه و
کاالهــای وارداتــی جایگزیــن تولیــد داخلــی شــده اســت.
ارزانتــر شــدن کاالهــای وارداتــی عمـ ً
ا چــراغ ســبزی بــرای
خریــد ایــن نــوع کاالهــا توســط مــردم اســت و در نهایــت
تولیدکننــده داخلــی قــدرت رقابــت را از دســت خواهــد داد.
از ســوی دیگــر سیاســتهای تــورمزا فشــاری زیــادی را بــه
تولیدکننــده داخلــی وارد آورده و هزینههــای تولیــد بــه قــدر
بــاال رفتــه کــه تولیدکننــده داخلــی چــاره کار را در افزایــش
قیمــت میبینــد ،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
خــود را بــا قیمــت مناســب بــه متقاضیــان عرضــه کنــد.
«تــورم» نیــز عامــل دیگــر ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــوده کــه
تولیدکننــده را دلســرد کــرده و ورود کاالهــای خارجــی را
آزاد .از ســوی دیگــر چنیــن تصــور میشــود کــه تنهــا
هزینــه تولیدکننــده نهــاده دام و خــوراک دام اســت (البتــه
اگــر ایــن نهادههــا بــه قیمــت مصــوب دســت تولیدکننــده
برســد و مجبــور نشــود آن را از بــازار ســیاه بخــرد) ،در
حالــی کــه اینگونــه نیســت و «نیــروی کار»«،تجهیــزات»
و ســایر هزینههــا را بــه مخــارج تولیدکننــده اضافــه کنیــم
درمییابیــم کــه بــرای تولیــد یــک کاال تولیدکننــده بــا چــه
مشــقتهای مواجــه میشــود.
در نتیجــه تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانــی نــه تنهــا موجــب
کاهــش تــورم نشــده ،بلکــه بــا تخصیــص ایــن ارز قیمــت
برخــی کاالهــای وارداتــی نیــز ثابــت مانــده و در ایــن شــرایط
تولیدکننــده متضضــر شــده اســت.
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همچنیــن تخصیــص ارز ترجیحــی و  ۴۲۰۰تومانــی دســت
ســوداگران را بــرای دزدی بــاز گذاشــته و تنهــا قشــری کــه از
ثمــره ایــن ارز بهــره نبردهانــد اقشــار ضعیــف جامعــه هســتند.
بــا روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم ،حجتاالســام رئیســی
بــر ضــرورت جراحــی اقتصــادی در حوزههــای مختلــف تأکیــد
و عنــوان کــرد کــه بــا حــذف اصولــی ارز ترجیحــی و ۴۲۰۰
تومانــی میتــوان هــم معیشــت مــردم را ارتقــا داد و هــم
کشــور را از خطــر فروپاشــی اقتصــادی نجــت داد.
بــرای بررســی اثــرات مثبــت حــذف ارز ترجیحــی ،تبعــات ایــن
ارز بــر اقتصــادی کشــور و راهکارهــای چگونگــی حــذف ارز
ترجیحــی گفتوگویــی را بــا ســلمان ســتودهنیا پژوهشــگر
اقتصــادی و عضــو هیئــت علمــی اقتصــاد دانشــگاه بندرعبــاس
ترتیــب داده اســت.
پرداخــت ارز  ۴۲۰۰تومانــی چــه آثــار و تبعاتــی
بــرای اقتصــاد کشــور داشــته اســت؟
ســتودهنیا :بــا تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانــی از ســوی دولــت
روحانــی ،طــی دو ســال  ۱۲برابــر یارانــه نقــدی ارز ترجیحــی
بــه کاالهــای اساســی اختصــاص یافــت و وقتــی بــه دســت
مصرفکننــده نهایــی میرســید قیمــت باالتــر میرفــت و
بــا ارز  ۲۶هــزار تومانــی مــردم کاالهــای اساســی را دریافــت
میکردنــد.
دلیل شکســت سیاست ارز ترجیحی در دو سال گذشته
بنابرایــن توزیــع ارز  ۴۲۰۰تومانــی بیشــتر رانــت و فســاد ایجــاد
کــرد تــا اینکــه موجــب گشــایش در اقتصــاد زندگــی مــردم
شــود.
یکــی از مهمتریــن اهــداف اجــرای سیاســت ارز ۴۲۰۰
تومانــی کنتــرل قیمــت کاالهــای اساســی بــود .بــه نظــر شــما
چــرا دولــت بــا پرداخــت ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــه اهــداف اولیــه
ایــن سیاســت دســت نیافــت و ایــن سیاســت بــا شکســت
مواجــه شــد؟
ســتودهنیا :تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانــی کــه میــراث دولــت
روحانــی اســت ،در دو ســال گذشــته  ۶۵میلیــارد دالر منبــع
ارزی را هزینــه کــرد ،یعنــی در دو ســال گذشــته  ۱۲تــا ۲۰
برابــر یارانــه نقــدی ،ارز ترجیحــی بــه کاالهــای اساســی
اختصــاص یافــت.
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بســیاری معتقدنــد کــه ارز  ۴۲۰۰تومانــی موجــب جهــش تــورم
شــده ،در حالــی کــه معتقــدم ایــن اشــخاص همانهایــی
هســتند کــه از منافــع نرخگــذاری چندگانــه منتفــع شــده و
میشــوند و ارتباطــات بســیار قــوی در بدنــه قــدرت دارنــد.
معتقــدم حــذف ارز ترجیحــی و  ۴۲۰۰تومانــی در صورتــی
کــه دولــت اجــازه دهــد عرضهکننــده رشــد کنــد ،بــه ایــن
صــورت کــه عرضهکننــده محــدود نباشــد و حاشــیهای متوجــه
ســود آنــان نباشــد شــاید در کوتاهمــدت موجــب ایجــاد شــوک
در جامعــه شــود ،امــا در بلندمــدت حاشــیه ســود تولیدکننــده
رشــد میکنــد و تولیــد افزایــش یافتــه و واردات بــه تعــادل
میرســد.
دربــاره نهادههــا و یارانــهای کــه دولــت بــه صــورت آشــکار
و پنهــان پرداخــت میکنــد ،میتــوان مشــاهده کــرد کــه
میــزان مصــرف افــراد ،تعیینکننــده میــزان دریافــت یارانــه
اســت ،ارزیابــی شــما از ایــن موضــوع چیســت؟
ســتودهنیا :افــرادی از یارانههــای پرداختــی دولــت ماننــد
بنزیــن ،بــرق ،گازوئیــل ،گاز و  ...منتفــع میشــوند کــه بیشــتر
مصــرف کننــد ،بــه عنــوان مثــال خانــواده پنــج نفــره (در
صــورت داشــتن پنــج خــودرو) شــاید دولــت  ۷میلیــون یارانــه
پنهــان بــه ایــن افــراد پرداخــت میکنــد ،ایــن در حالــی اســت
کــه  ۲۰میلیــون مــردم در روســتا زندگــی میکننــد و فاقــد
خــودرو هســتند و از یارانــه خــودرو نصیبــی نمیبرنــد.
در حــوزه بــرق و گاز هــم همینطــور .خانوادههایــی بیشــتر
بهــره را میبرنــد کــه دارای عمــارت و خانــه بــزرگ هســتند
و مصرفکننــده هســتند ،بنابرایــن یارانههــای پنهــان بــه
افــرادی میرســد کــه مصــرف بیشــتری دارنــد و قاچاقچــی
هســتند.
بــه عنــوان مثــال قاچــاق آب ،بنزیــن ،گازوئیــل افــراد
قاچاقچــی از ایــن قاچــاق بیشــترین صرفــه را دارنــد و از ســوی
دیگــر مصــرف ایــن کاالهــا نیــز بــه شــدت بــاال رفتــه اســت.
پیشــنهادم ایــن اســت کــه دولــت یارانههــای بنزیــن ،گاز،
بــرق ،گازوئیــل ،آب و  ...را بــه صــورت نقــدی بــه مــردم
پرداخــت کنــد و در اینصــورت دســت ســوداگران قطــع خواهــد
شــد.
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آیــا منطــق محاســبه ارز  ۴۲۰۰تومانــی درســت بــود،
درغیراینصــورت چــرا در ســالهای بعــد اصالح نشــد؟
ســتودهنیا :دولــت روحانــی بــر ایــن بــاور بــود کــه سیاســت
ارز  ۴۲۰۰تومانــی موجــب کاهــش تــورم میشــود ،امــا ایــن
سیاســتها در ظاهــر ضدتورمــی و در باطــن ابرتورمــی بــود،
بــه طــوری کــه رانــت ارز ترجیحــی در جیــب افــراد خــاص
ازجملــه واردکنندگانــی کــه  ۵درصــد جمعیــت کشــور را
تشــکیل میدهنــد رفــت و دلیــل مخالفتهــا بــا ارز ۴۲۰۰
تومانــی ناشــی از تعــارض منافــع اســت.
لزوم تأمین کاالهای اساسی با مناسبترین قیمت
بنابرایــن بــا بررســی دقیــق بــه ایــن نکتــه پــی بــردم کــه ســود
ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــه جیــب عــدهای خــاص رفتــه کــه واردکننــده
هســتند و ارتباطــات بســیار قــوی دارنــد و زمانــی کــه بایــد ســود
ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــه جیــب مصرفکننــده نهایــی برســد بــا
قیمــت  ۲۶هــزار تومانــی بــه مصرفکننــده رســیده و در نهایــت
ارز ترجیحــی تأثیــری در کاهــش قیمتهــا نداشــت.
حجتاالســام رئیســی از ابتــدای بــه دســت گرفتــن ســکان
ریاســت جمهــوری بــر جراحــی اقتصــادی تأکیــد ویــژه داشــته و
حــذف ارز ترجیحــی را کــه بــه بــاور بســیاری فســادزا بــوده ،یکــی
از شــالودههای ایــن جراحــی اقتصــادی میدانــد ،بــه نظرتــان
ایــن جراحــی چگونــه بایــد اتفــاق بیفتــد تــا اقتصاد کشــور شــکوفا
شــود؟ ســتودهنیا :ارز  ۴۲۰۰تومانــی و ارز ترجیحــی مشــکالت
بســیاری بــرای کشــور ایجــاد کــرده و کاالهــا و نهادههــای
دامــی کــه بــا ارز  ۴۲۰۰تومانــی و بــا هــدف کاهــش قیمــت وارد
شــده ،نــه تنهــا بــه هــدف خــود دســت نیافتــه ،بلکــه بــه شــدت
قیمتهــا رونــد افزایشــی داشــته اســت.
جراحــی اقتصــادی واقعـ ًا بــرای کشــور الزم اســت ،چراکــه اکنــون
شــاهد بیعدالتــی در کشــور هســتیم؛ بــه عنــوان مثــال اکنــون
افــرادی کــه دارای پنــج خــودرو هســتند بیشــترین یارانــه را در
مقایســه بــا خانوادههایــی کــه فاقــد خــودرو هســتند دریافــت
میکننــد.
یارانههــای ســیاه بایــد بــا شــفافیت و آگاهســازی مــردم حــذف
شــود؛ بــه عنــوان مثــال دولــت یارانــه پنهــان ماننــد قیــر رایــگان،
نهادههــای دامــی میدهــد و ایــن بــه یارانــه ســیاه معــروف
اســت یــا دولــت در ســه ســال گذشــته کــه ارز  ۴۲۰۰تومانــی
پرداخــت میکنــد قیمــت نهادههــای دامــی از  ۲۰هــزار تومانــی
بــه  ۷۰هــزار تومــان رســید ،بنابرایــن نــه تنهــا کاهــش نداشــت،
بلکــه بــا ارز ترجیحــی قیمــت نهادههــای دامــی افزایــش هــم
پیــدا کــرد.

اگــر بخواهــم از پرفســادترین یارانههــا نــام ببــرم ،بایــد بــه
قیــر رایــگان ،فــوالد ،دولتــی ،التــاری خودرویــی و یارانههــای
ســیاهی کــه بــه نــام انــرژی بــه مــردم پرداخــت میشــود،
ماننــد بنزیــن ،گازوئیــل و  ...اشــاره کنــم ،بنابرایــن اقتصــاد
ایــران نیــاز بــه شــوک اساســی دارد تــا بتوانــد اقتصــاد را آزاد
کنــد.
در تمــام دنیــا انــرژی ،نهادههــای دامــی و  ...بــا قیمــت آزاد
اســت و دونرخــی و چندنرخــی شــدن تنهــا فســاد و رانــت
ایجــاد میکنــد ،بنابرایــن در تمــام دنیــا ایــن کاالهــا را آزاد
کردنــد و مصــرف مــردم هــم بــه حداقــل رســیده اســت و از
ســوی دیگــر خدمــات درمانــی ،آموزشــی بــه صــورت رایــگان
در اختیــار مــردم قــرار داده شــده اســت.
در حالــی کــه در کشــور قیمــت انرژیهــای تجدیدناپذیــر
و نهادههــای دامــی ماننــد گنــدم و  ...را بــه صــورت ارزان
بــه مــردم ارائــه میکنیــم و هزینههــای خدمــات آموزشــی
و درمانــی را بــه شــدت بــاال بردیــم .دولــت قیمــت هــر
تُــن گنــدم را از کشــاورز  ۵۰۰دالر خریــداری میکنــد و بــا
قیمــت  ۱۰۰دالر بــه کارخانههــای ماکارونــی ،نانواییهــا و
 ...میفروشــد.
کارخانــه ماکارونــی ارزش افــزودهای کــه صــرف نیــروی کار و
انــرژی و مــواد اولیــه میشــود هــر ُتــن  ۴۰۰دالر میفروشــد،
یعنــی چرخــه بــه گونــهای معیــوب اســت کــه دولــت بــه
قیمــت  ۵۰۰دالر از کشــاورز خریــداری میکنــد و  ۱۰۰دالر
بــه کارخانههــا میفروشــد و کارخانــه نیــز بــه قیمــت ۴۰۰
دالر میفروشــد.
چــه راهــکاری بــه دولــت داریــد تــا ضمــن تأمیــن کاالهــای
اساســی از افزایــش قیمــت آن جلوگیــری کنــد؟
ســتودهنیا :دولــت در صورتــی کــه قصــد دارد ارز ترجیحــی را
حــذف کنــد بایــد آن را بــه صــورت یارانــه نقــدی بــه اقشــار
کمدرآمــد جامعــه پرداخــت کنــد ،در اینصــورت بعــد از چنــد
مــاه نــه تنهــا تــورم نخواهیــم داشــت ،بلکــه شــاهد کاشــه
نــرخ تــورم خواهیــم بــود؛ بــه عنــوان مثــال اگــر تــورم ۴۰
درصــد اســت بــه  ۳۰درصــد میرســد و وضعیــت ســال بــه
ســال بهتــر میشــود.
بــا توزیــع یارانــه نقــدی مــردم تصمیــم خواهنــد گرفــت کــه
از کــدام تولیدکننــده خریــد کننــد و تولیدکننــدگان هــم بــه
جــای تمرکــز روی جلــب حمایــت دولــت بــرای دریافــت ارز
 ۴۲۰۰تومانــی ،روی قیمــت و کیفیــت محصــوالت خــود تمرکــز
میکننــد و ایــن موجــب میشــود مصرفکننــده کاالهــای
اساســی را بــه قیمــت مناســب خریــداری کنــد و فــروش،
خدمــات و بــا افزایــش یارانــه هــم مصرفکننــده نفــع
میبــرد و هــم تولیدکننــده.
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یــــک شــانه تخممــرغ
 ۷۶هـــــزار تومــــان
مدیــر عامــل اتحادیــه مرکــزی مرغــداران میهــن
گفــت :روزانــه بیــش از  3هــزار و  200تــن تخممــرغ
در کشــور تولیــد میشــود کــه ایــن میــزان از تولیــد
نســبت بــه حجــم مصــرف در نیمــه نخســت ســال
( بــا گــرم شــدن هــوا) باالتــر اســت ،هــم اکنــون
روزانــه بیــش از  250تــن تخممــرغ مــازاد داریــم.
محمــد مــرادی ،بــا اشــاره بــه تامیــن تخممــرغ در
بــازار ،گفــت :کارشناســیهای اولیــه تعییــن نــرخ
تخممــرغ بعــد از جراحــی اقتصــادی دولــت انجــام
شــد از ایــنرو بــا هــدف اســتمرار تولیــد و حفــظ
ســرانه مصــرف پروتئیــن مــردم قیمــت یــک کیلــو
تخممــرغ  35هــزار و  500تومــان درب واحدهــای
تولیــدی و هــر شــانه تخممــرغ یــک کیلــو و 900
گرمــی  76هــزار تومــان و قیمــت یــک کیلــو
تخممــرغ بــرای مصرفکننــدگان  39هــزار و 800
تومــان بــرای عبــور از ایــن مرحلــه گــذار تعییــن و
در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بــه گفتــه وی؛ روزانــه بیــش از  3هــزار و  200تــن
تخممــرغ در کشــور تولیــد میشــود کــه ایــن
میــزان از تولیــد نســبت بــه حجــم مصــرف در نیمــه
نخســت ســال ( بــا گــرم شــدن هــوا) باالتــر اســت
هــم اکنــون روزانــه بیــش از  250تــن تخممــرغ
مــازاد داریــم.
مدیــر عامــل اتحادیــه مرکــزی مرغــداران میهــن
بــا اشــاره بــه صــدور مجــوز صــادرات تخممــرغ از
ســوی وزارت کشــاورزی ،بیــان کــرد :از آنجاییکــه
مجــوز صــادرات تخممــرغ مصــادف بــا حــدف
ارز ترجیحــی شــد تولیدکننــدگان برنامــهای بــرای
صــادرات تخممــرغ ندارنــد تــا بــازار داخلــی دچــار
تنــش نشــود و بــه ثبــات نســبی برســیم.
مــرادی بــا بیــان اینکــه میادیــن میــوه و ترهبــار
خواســتار فــروش تخممــرغ کمتــر از نــرخ مصــوب
دولــت اســت ،تصریــح کــرد :نــرخ مصرفکننــدگان
تعییــن شــده اســت از ایــنرو تفاوتــی نــدارد کــه
عرضــه محصــول از کــدام مبادیهــا صــورت
میگیــرد .روالــی در ســازمان میادیــن رایــج
اســت کــه کاالهــای اساســی زیــر نــرخ مصــوب
عرضــه میشــوند امــا در شــرایط فعلــی کــه همــه

تولیدکننــدگان موظــف بــه رعایــت نرخهــای مصــوب دولــت
هســتند نمیتــوان زیــر نــرخ بــازار تخممرغهــا را عرضــه
کــرد.
ایــن فعــال اقتصــادی ادامــه داد :ســازمان میادیــن نــرخ عرضــه
تخممــرغ بــرای مصرفکننــدگان را شــانهای  67هــزار تومــان
تعییــن کــرده اســت؛ در شــرایطی کــه در هفتــه اولیــه اجــرای
ایــن طــرح هســتیم و شــوک اولیــه بــه بــازار وارد شــده اســت
و میــزان تقاضــا بــاال رفتــه نبایــد بــه گونـهای عمــل شــود کــه
ایــن ذهنیــت بــرای مــردم ایجــاد شــود کــه بــازار کمبــود دارد
و موجــودی تخممــرغ در کشــور کاهــش پیــدا کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اصــاح نظــام یارانههــا از  21اردیبهشــت
کلیــد خــورده اســت ،افــزود :تولیدکننــدگان از ماههــای گذشــته
از دولــت ذرت و ســویا بســتانکار بودنــد بخشــی از ایــن طلبهــا
وصــول شــده و بخــش دیگــر آن در ماههــای آینــده داده خواهــد
شــد؛ رایزنیهایــی در حــال انجــام اســت کــه در ماههــای آینــده
نیــز حمایــت از تولیــد نیــز ادامــه داشــته باشــد و نهادههــا بــا
قیمــت مناســب در اختیــار تولیدکننــدگان قــرار بگیــرد .مــرادی
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه اگــر بناســت دولــت همچنــان
نهــاده تولیدکننــدگان را تامیــن کنــد نبایــد شــاهد افزایــش نــرخ
محصــول نهایــی باشــیم؟ گفــت :بناســت از ابتــدای هفتــه ذرت
کیلویــی  12هــزار تومــان و کنجالــه ســویا کیلویــی  17هــزار
تومــان در ســامانه بــازارگاه بارگــذاری شــود ،تولیدکننــدگان از
تخممرغهایــی کــه از هفتههــای گذشــته تولیــد کردنــد از
دولــت طلــب دارنــد .مدیــر عامــل اتحادیــه مرکــزی مرغــداران
میهــن در پایــان بیــان کــرد :برنامههــا بایــد بــهســمتی بــرود
کــه ســرانه مصــرف کاهشــی نشــود بخصــوص در ایــن  2مــاه
نخســت اجــرای ایــن طــرح کــه بناســت یارانههــا بــهصــورت
نقــدی پرداخــتشــوند .ایــن یارانــه بــه دهکهایــی تعلــق
میگیــرد کــه ممکــن اســت ایــن یارانــه در بخشهــای بــه
غیــر از مــرغ و تخممــرغ هزینــه شــود و ممکــن اســت میــزان
تقاضــا بــرای خریــد تخممــرغ تولیدکننــدگان را دچــار چالــش
کنــد از ایـنرو امیدواریــم بــا تمهیداتــی کــه وزارت کشــاورزی در
نظــر گرفتــه تولیــد در دســت تولیدکننــدگان نمانــد.
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دولـــت خرید مرغ مــازاد
مرغـداران را تضمین کرده است

عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس ،گفــت :اتحادیههــای
مرغــداران اعــام کردهانــد کــه درصــورت آزادســازی نــرخ
ارز قیمــت گوشــت مــرغ بایــد حــدود  ۶۰هــزار تومــان تعییــن
شــود ،دولــت بــرای اطمینــان بــه مرغــداران خریــد محصــول
نهایــی آنهــا را تضمیــن کــرده اســت.
محمــد ســبزی عضــو کمیســیون کشــاورزی ،آب،منابــع طبیعــی
و محیــط زیســت مجلــس شــورای اســامی ،در خصــوص
برنامههــای حمایتــی دولــت از مرغــداران بــه منظــور تــداوم
تولیــد ،گفــت :حــوزه تولیــد گوشــت مــرغ در مقایســه بــا ســایر
بخشهــا بیشــترین تاثیــر را از حــذف ارز ترجیحــی دریافــت
کــرده اســت زیــرا در گذشــته حــدود  80درصــد از نهــاده مــورد
نیــاز مرغداریهــا بــا اســتفاده از ارز  4هــزار و  200تومانــی
تامیــن میشــد.
نماینــده مــردم ســاوه و زرندیــه در مجلــس شــورای اســامی با

اشــاره بــه اینکــه  6برابــر شــدن قیمــت نهادههــای
دامــی شــرایط را بــرای تــداوم تولیــد مرغــداران
دشــوار کــرده اســت و دولــت بایــد ســرمایه در
گــردش آنهــا را تامیــن کنــد ،ادامــه داد:وزیــر
جهــاد کشــاورزی دســتورات الزم را ابــاغ کــرده تــا
مرغــداران بتواننــد طــی  48ســاعت تســهیالت مــورد
نیــاز خــود را دریافــت کننــد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی بــا
تاکیــد بــر اینکــه نگرانــی دیگــر مرغــداران قیمــت
محصــول نهایــی در بــازار بــا توجــه بــه افزایــش
هزینــه تولیــد اســت ،عنــوان کــرد :اتحادیههــای
مرغــداران اعــام کردهانــد کــه درصــورت
آزادســازی نــرخ ارز قیمــت گوشــت مــرغ بایــد
حــدود  60هــزار تومــان تعییــن شــود ،دولــت بــرای
اطمینــان بــه مرغــداران خریــد محصــول نهایــی
آنهــا را تضمیــن کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از نگرانــی مرغــداران
بــه حــق بــوده امــا برخــی از اقدامــات از جملــه
معــدوم ســازی جوجههــای یــک روزه غیــر اخالقــی
اســت ،تصریــح کــرد :دولــت بایــد در زمینــه حمایــت
از مرغــداران در راســتای تــداوم تولیــد بــا قــدرت
اقــدام کنــد ،درحــال حاضــر اکثریــت مرغــداران
اقــدام بــه جوجــه ریــزی کردهانــد
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مشــکلی در تامیــــن
نهــاده هــای دامــی در
کشور وجود ندارد
عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه واردکننــدگان نهــاده
هــای دام و طیــور ایــران گفــت :بــا وجــود چالــش
هــای بیــن المللــی و اجــرای طــرح مردمــی کــردن
یارانــه هــا مشــکلی در تامیــن نهــاده هــای دامــی
مــورد نیــاز در کشــور وجــود نــدارد.
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ایــن مســوول صنفــی تصریــح کــرد :پیــش بینــی کارشناســان
مبنــی بــر تــداوم رونــد افزایــش قیمــت هــای جهانــی در نیمــه
دوم ســال اســت بنابرایــن بایــد از فرصــت موجــود بــرای
افزایــش حجــم خریــد خارجــی و ذخیــره ســازی کاالی اساســی
مــورد نیــاز کشــور حداکثــر اســتفاده را داشــته باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه وضعیــت فعلــی بــازارگاه تناســبی بــا
شــرایط آزاد ســازی نــرخ ارز نهــاده هــا نداشــته و تبدیــل بــه
یــک گلــوگاه در جریــان توزیــع نهــاده هــا شــده اســت  ،اظهــار
کــرد :هرچنــد انتظــار میرفــت تدابیــر الزم اصالحــی قبــل از
اجــرای طــرح مردمــی ســازی یارانــه هــا پیــش بینــی شــده
باشــد لیکــن بــا وجــود گذشــت  ۲۰روز از اجــرای ایــن طــرح
ســاختار ســامانه بــازارگاه اصــاح و مناســب ســازی نشــده
اســت.
عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه واردکننــدگان نهــاده هــای دام
و طیــور ایــران ادامــه داد :البتــه بــه نظــر میرســد بعضــی از
ایــن مقاومــت هــا ناشــی از فشــار جریــان هــای رانــت خــوار
اســت کــه بــا وجــود حــذف ارز ترجیحــی هنــوز در برابــر حــذف
امضاهــای طالیــی مقاومــت میکننــد.

محمــد مهــدی نهاونــدی بــا اعــام ایــن مطلــب
افــزود :بــا توجــه بــه تــداوم درگیــری اوکرایــن و
افزایــش مســتمر قیمــت هــای جهانــی رفــع پــاره ای
از موانــع موجــود در جهــت تقویــت جریــان تامیــن کاال
هــای اساســی ضــروری بــه نظــر میرســد.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر قیمــت هــای ارزی
و قیمــت هــای ریالــی همخوانــی بــا قیمــت هــای
واقعــی بــازار جهانــی نــدارد ،البتــه ایــن موضــوع مــورد
تاییــد مقامــات مســئول هــم هســت و قــول اصــاح
آن را داده انــد امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بــا ایــن
شــرایط بخــش خصوصــی قــادر بــه خریــد از بــازار
جهانــی نخواهــد بــود.

وی گفــت :البتــه تســریع در اجرایــی شــدن توافقاتــی کــه
تشــکل هــای مرتبــط اخیــرا بــا مقامــات مســئول در زمینــه
هــای مختلــف از جملــه اصــاح فــوری ســامانه بــازارگاه
 ،خریــد ریالــی محمولــه هــای وارداتــی بخــش خصوصــی
توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام  ،اصــاح قیمــت هــای
ابالغــی بــر اســاس ضوابــط ســازمان حمایــت و حــذف دخالــت
هــای دولتــی غیــر ضــروری داشــته انــد مــی توانــد زمینــه
حضــور موثــر تــر بخــش خصوصــی را بــرای تامیــن کاالهــای
اساســی بــا نــرخ مناســب تــر در پــی داشــته باشــد.
نهاونــدی خاطرنشــان کــرد :بــدون شــک چالــش تامیــن
نقدینگــی در زنجیــره تامیــن هــم نکتــه مهمــی اســت البتــه
تشــکل هــای وارداتــی آمادگــی خــود را بــرای تامیــن بخشــی
از نیــاز موجــود را بــه صــورت اعتبــاری و در قبــال تضامیــن
بانکــی اعــام کــرده انــد.
ایــن مقــام مســوول صنفــی خاطرنشــان کــرد :اطالعــات و
آمــار نشــان مــی دهــد روش هــای اعمــال شــده طــی چنــد
مــاه اخیــر و موانــع فعالیــت بخــش خصوصــی بایــد بــه ســرعت
بازنگــری و اصــاح شــود.
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برنــد حــال ایــران
هنــوز ناشــناخته اســت
پژوهشــگر حــوزه برندســازی حــال گفــت :کشــور
اســترالیا بــا دریافــت برنــد حــال از مالــزی بــه
کشــورهای اســامی گوشــت صــادر میکنــد امــا برند
حــال ایــران هنــوز در بســیاری از کشــورها شــناخته
شــده نیســت .پژوهشــگر حــوزه برندســازی حــال
گفــت :کشــور اســترالیا بــا دریافــت برنــد حــال
از مالــزی بــه کشــورهای اســامی گوشــت صــادر
میکنــد امــا برنــد حــال ایــران هنــوز در بســیاری
از کشــورها شــناخته شــده نیســت.
دکتــر ابراهیــم آزادی اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر
حــوزه برندســازی حــال بــا برنامــه «گفتگــوی
اقتصــادی» درمــورد برنــد حــال در دنیــای اســام و
ضــرورت ورود ایــران بــه عرصــه برندســازی حــال
گفتگــو کــرد.
آزادی گفــت :کشــور اســترالیا بــا دریافــت برنــد
حــال از مالــزی بــه کشــورهای اســامی گوشــت
صــادر میکنــد امــا برنــد حــال ایــران هنــوز در
بســیاری از کشــورها شــناخته شــده نیســت و بــه
همیــن دلیــل هــم فقــط بــرای صــادرات کاالهــای
ایرانــی از ایــن برنــد (برنــد حــال ایرانــی) اســتفاده
میشــود.
وی افــزود :ســهم کشــور مــا از برنــد حــال کمتــر از
یــک درصــد گــردش مالــی  4هــزار میلیــارد دالری
در ســال اســت و دلیلــش هــم عــدم توجــه کافــی
بــه برندینــگ ،عــدم تصویرســازی در برنــد ،آشــنایی
نداشــتن صادرکننــدگان کشــورمان بــا گواهیهــای
جهانــی حــال و عــدم دسترســی بــه روشهــای
معامالتــی بــدون ریســک بــرای صادرکننــدگان
میباشــد.

پژوهشــگر حــوزه برندســازی حــال ،بحــث تحریمهــا را نیــز
بهعنــوان یکــی دیگــر از دالیــل ایــن ســهم پاییــن کشــورمان
عنــوان کــرد و گفــت :تحریمهــا هزینههــای اضافــی را بــه
تولیدکننــدگان تحمیــل میکننــد کــه از جملــه آن میتــوان بــه
افزایــش هزینههــای حملونقــل دریایــی اشــاره کــرد.
آزادی ادامــه داد :تمــام کاالهــای کشــور مــا بــر اســاس فقــه
شــیعه و در حــوزه حلیــت تولیــد میشــوند امــا ازآنجاییکــه
ایــن مســئله بــرای کشــورهای جهــان شــناخته شــده نیســت
ســهم ایــران هــم در گــردش مالــی حــال ناچیــز اســت.
وی متذکــر شــد :بحــث برنــد حــال فراتــر از غــذای حــال
اســت و بهنوعــی یــک صنعــت محســوب میشــود و
حوزههــای مختلفــی ماننــد دارو ،لــوازم آرایشــی و بهداشــتی و
هتلــداری و جهانگــردی را در برمیگیــرد و کشــور مــا نیــز در
همــه ایــن زمینههــا ظرفیــت بســیار خوبــی دارد.
ایــن اســتاد دانشــگاه مشــکالت صادرکننــدگان در حــوزه برنــد
حــال را از منظــر اجرایــی و عملیاتــی بررســی کــرد و افــزود:
از طرفــی شــاهدیم کــه حمایتهــای الزم از ایــن صنعــت
از جانــب دولــت صــورت نمیگیــرد و تدویــن آییننامــه و
آگاهیبخشــی آموزشــی بــه تولیدکننــدگان ضعیــف اســت و
از طــرف دیگــر خــود تولیدکننــدگان هــم باتوجهبــه شــرایط
موجــود تمایلــی بــه ایــن حــوزه ندارنــد.
آزادی تدویــن برنامههــای توســعه و آگاهیبخشــی دربــاره
قوانیــن حــال و ایجــاد برنامههــای آموزشــی دررابطهبــا
فراینــد توســعه حــال را پیشــنهاد کــرد و گفــت :ایجــاد
بازارهــای مشــترک از طریــق تعامــل بــا کشــورهای اســامی و
اســتفاده از فرصتهــای اقتصــادی برنــد حــال نیــز از مــواردی
هســتند کــه بایــد بــه آنهــا توجــه کــرد.
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