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Sara Perez، مدیر خدمات سالمت طیور، مزایای داشتن یک برنامه 
بهبود  برنامه در  این  تأثیر  از  سالمت طیور مستند را شرح می دهد و 

تولید و افزایش بازدهی می گوید.
و  نمی گرفتند  جدی  را  طیور  سالمت  برنامه های  درگذشته  مرغداران 
دیگری  زمان  به  را  آن  اجرای  و  می کردند  تعلل  آن  انجام  در  همواره 
موکول می کردند و تنها هماهنگ بودن با قوانین بیمه برای آن ها کافی 
با  ارتباط مؤثر  به داشتن یک  به تدریج مرغداران  باگذشت زمان،  بود. 
برنامه ای  به  این طرح  امروزه  اینکه  تا  دامپزشک مزرعه عادت کردند. 
پُربازده تبدیل شده است که نه تنها فعالیت ها را محدود نمی کند بلکه 
مواردی را به مرغداران گوشزد می کند که ممکن است در طول تولید 

برای هر تولیدکننده و مرغداری پیش بیاید.
تداوم قانون عدم استفاده از آنتی بیوتیک تغییراتی را در موارد و مواد 

برنامه های سالمت طیور ایجاد کرد.
 تداوم قانون عدم استفاده از آنتی بیوتیک جدای از مسئله آنتی بیوتیک، 
دستاوردهای دیگری نیز داشت و توانست دامنه روند درمان و قدرت 
عملکرد مدیریتی را در مسائلی نظیر بهداشت آب آشامیدنی، مصرف 
واکسیناسیون  برنامه های  و  حیاتی  روغن های  و  ارگانیک  اسیدهای 

)به منظور مبارزه و پیشگیری از بیماری( وسعت بخشد.

*چهچیزهاییراپوششمیدهد
مدت برنامه سالمت طیور با توجه به نوع و سابقه دسته طیور، متفاوت 
برنامه  این  در  موجود  برنامه های  و  طرح  محتویات  درواقع  است. 
از  ناشی  خطرات  بتواند  تا  می شود  مهیا  مزرعه،  هر  سابقه  اساس  بر 
بیماری ها را به حداقل برساند. در این برنامه ریزی اطالعاتی چون تعداد 
اطالعات پایه  به عنوان  خوراک  و  آب  مصرف  میزان  و  تلفات  تخم مرغ، 
به صورت  مزرعه داران  از  بسیاری  توسط  اطالعات  این  می گردد.  ثبت 
دیجیتالی ثبت می شوند و به صورت هفتگی یا در پایان دوره پرنده به 

دامپزشک جراح ارسال می شود.
طیور  سالمت  برنامه  در  تغییرات  کوچک ترین  نه تنها  برنامه  این  در 
و  واکسیناسیون  برنامه  در  تغییرات  مکمل،  هرگونه  افزودن  مانند 
این  تأثیرات  بلکه  می شود  ثبت  زیستی  امنیت  برنامه های  تشدید  یا 
این  از  نتیجه حاصل  پایان  ثبت می گردد. در  و  نیز مشاهده  تغییرها 
افزوده  طیور   سالمت  برنامه  این  اطالعات  و  مندرجات  به  برنامه 
می شود و این ثبت تغییرات، تأثیرات و نتایج آن ها در پایان به تدوین 
می انجامد.  طیور  سالمت  برنامه  پیاده سازی  الگو  یک  شکل گیری  و 

الگویی که مستند است و می توان در آینده به آن رجوع کرد.

*تدابیریبرایایجادامنیتزیستی
پیشگیری از بیماری با کنترل رفت وآمد انسانی و ماشین آالت به واحدهای 
مرغداری و دور نگه داشتن جانوران موذی و پرندگان آزاد وظیفه مرغدار 
است. بسیاری از طرح ها، تدابیر امنیت زیستی را برای مرغداری ها به طور 
کامل شرح می دهند و در آن مسائلی را در رابطه با ساختمان مرغداری، 
»خدمات  سازمان  می دهند.  توضیح  پاپوش ها  ضدعفونی  و  بهداشت 
 The Clark Group« سالمت طیور« که با کمپانی سازنده مرغداری
به  مربوط  موازین  مراعات  و  ایمنی  دارد،  همکاری   »Construction

امنیت زیستی در ساخت مرغداری ها را تضمین می کند.

*برنامهریزیبرایاحتماالتپیشبینینشده
و  برنامه ریزی ها  طیور،  سالمت  برنامه  در  ذکرشده،  موارد  بر  عالوه   
راهکارهایی برای مدیریت بحران و مبارزه و کنترل پیشامدها و اتفاقات 
وجود دارد. این راهکارها به مرغدار کمک می کند تا میزان خطرات و 
عوارض ناشی از برخی بیماری ها را که حتماً می بایست گزارش شوند 
مانند آنفوالنزای مرغی، بیماری نیوکاسل و یا بیماری های دیگری مانند 
سالمونال یا میکوپالسما که خسارات مالی جدی به دنبال دارند را به 

حداقل برساند.

*برنامههایواکسیناسیون
طرح مشروح سالمت طیور یک برنامه واکسیناسیون، متناسب باسابقه 
هر مزرعه و نوع و میزان تولید آن دارد. به عنوان مثال، واکسیناسیون 
مرغ های زیر یک سال بر اساس یک برنامه منظم در 16 هفتگی انجام 
می شود؛ اما واکسیناسیون طیور به جهت محافظت از آن ها در مقابل 
هر  بیماری های  از  ثبت شده  سابقه  به  توجه  با  بیماری زا،  عوامل  سایر 
ارتباط خوب میان پرورش دهنده  مزرعه تنظیم می گردد. داشتن یک 
برنامه  تا  می شود  سبب  تخم گذار،  مزرعه  و  دامپزشک  پولت، 
نکته که  این  و  تهیه شود  بهترین شکل  به  واکسیناسیون یک مزرعه 
می کنند  دنبال  را  پرنده  زندگی  از  مشخص  مسیر  یک  آن ها  تمامی 
و  رویه در مورد مرغ های گوشتی  برنامه تضمین شود. همین  این  در 
بوقلمون نیز کاربرد دارد. هرچه اطالعات درباره مبدأ، نژاد و دسته پرنده 
و واکسیناسیون در جوجه کشی بیشتر باشد، دامپزشک بیشتر می تواند 

به مرغدار در رسیدن به اهدافش کمک کند.

 ITPNews منبع: بخش بین الملل

استفاده حداکثری از برنامه سالمت طیور
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*سایرمواردمدیریتی
این طرح می تواند با ارائه یک رژیم خوراکی مناسب پیش از جابجایی 
جوجه ها و تأمین برخی ویتامین ها و مکمل ها به کاهش استرس جوجه ها 
هنگام نقل وانتقال کمک کند؛ و نکاتی را درزمینه روشنایی، گرما، تهویه 
و وضعیت هوای مرغداری گوشزد کند. هرچند که رژیم های تغذیه ای 
ارائه شده در این برنامه موقت هستند، اما به عنوان اطالعات مرجع در 

مورد بیماری ها یا افت بازدهی، مهم و تأثیرگذار بوده اند.

*بررسیطرحسالمت
سیستم  اساس  بر  و  تولید  چرخه  مختلف  مراحل  در  سالمت  طرح 

مورداستفاده، بررسی می شود.
توصیه  جدی،  مشکل  نبودن  صورت  در  و  گوشتی  مرغ  واحدهای  در 
و  مرغدار  و  شود؛  به روزرسانی  هرماه  طیور  سالمت  برنامه  می شود 
دامپزشک بر اساس زمان های یادداشت شده در برنامه، با یکدیگر در 
تماس باشند و در خصوص موارد مدیریتی موردنظر بحث و گفتگو کنند. 
صورت  حضوری  دیدار  بدون  و  تلفن  طریق  از  می تواند  گفتگوها  این 
با  دامپزشک  چراکه  کرد  مالقات  را  دامپزشک  است  بهتر  البته  گیرد. 
حضورش در مزرعه ممکن است مواردی را در ارتباط با سالمت طیور 
مشاهده کند که ازنظر مرغدار عادی به نظر می رسد. توصیه می شود در 
واحدهای مرغ تخم گذار در طول حیات دسته، حداقل 3 مرتبه پیرامون 
این  است  بهتر  و  گیرد  تبادل نظر صورت  و  بحث  طیور  طرح سالمت 

تبادالت و بررسی ها در هفته های زیر باشد:
•1تا2هفتهپسازجابجایی

•35–40هفتگی
•65–70هفتگی

این زمان بندی ها به دامپزشک کمک می کند که تغییرات موردنیاز در 
و  برای اصالح  بتواند  ایجاد کند و درعین حال  را  برنامه سالمت طیور 

تعدیل برنامه دوره بعدی برنامه ریزی کند.

*مزایایطرحسالمتطیور
در  مرغدار  به  می تواند  طیور  سالمت  طرح  جدی،  و  دقیق  اجرای 
حذف خطاهای پُرهزینه و مکرر کمک کند. طرح سالمت طیور برای 
مسئول یک مزرعه و دامپزشک که هر دو، هدفی یکسان دارند، یک 
برنامه متمرکز است. هرچه واحدهای مرغداری با دامپزشک همکاری 

نزدیک تری داشته باشند و اطالعات را با جزئیات دقیق تری در اختیار 
دامپزشک قرار دهند، این طرح مفید دار و تأثیرگذارتر خواهد شد و 
برای سالمت طیور هر  برنامه ریزی  برای  به عنوان یک مرجع  می تواند 

مزرعه مورداستفاده قرار بگیرد.
شاید در ابتدای کار، هزینه های مشاوره دامپزشکی مسئله ای مهم برای 
مرغدار باشد؛ اما دست یافتن به 1درصد افزایش در تولید تخم مرغ و 
یا تنها 0.1 واحد کاهش ضریب تبدیل خوراک )FCR( که از طریق 
این  نه تنها  می گیرد،  صورت  طرح  این  در  مدیریتی  تغییرات  اجرای 

هزینه را جبران می کند بلکه هزاران بار باارزش تر است.
طرح سالمت طیور با تشخیص به موقع بعضی از موارد به ظاهر کوچک، 
از بسیاری از هزینه ها در مزرعه طیور پیشگیری می کند. به عنوان مثال، 
ضدعفونی نامناسب کف پاپوش ها می تواند باعث شود که بیماری سالمونال 
کاماًل ریشه کن نشود و یا برخی از امور روزانه در مرغداری مانند استفاده 
بی موقع از روشنایی و یا مدیریت خوراک که به طور غیر عمد منجر به 
افزایش هزینه ها می گردد. از آنجائی که این امور کارهایی روزمره و عادی 
در مزرعه هستند؛ تنها با تبادل نظر و گفتگوی میان مرغدار و دامپزشک 
این نکات روشن می شوند؛ و با جبران و اصالح این موارد و جلوگیری از 

تکرار شدن آن، می توان به یک صرفه جویی بزرگ دست یافت.

*مدرکتأثیرگذار
زمانی می توان از برنامه سالمت طیور بهترین استفاده را برد و از آن 
کارکنان  بین  طرح  این  که  برد  بهره  مزرعه  شرایط  کلی  بهبود  برای 
و  کار  ابزار  یک  به عنوان  آن  از  مزرعه  یک  عوامل  تمام  و  شود  توزیع 

راهنما استفاده کنند
فهرستی در این طرح وجود دارد که روند تکامل کار را به خوبی نشان 
در  را  فهرست  این  کارکنان  مرغداری،  بزرگ تر  واحدهای  در  می دهد. 
پایان کار، امضا می کنند و تاریخ می زنند. همچنین اجرای خوب این 

طرح پایبندی و استمرار کارکنان، بازرسین و دامپزشکان را می طلبد.
در اختیار داشتن سندی که به عنوان یک مرجعی ثابت استفاده شود، 
توزیع  هم  سایت ها  بین  برنامه  این  که  بزرگ  مزرعه های  در  به ویژه 

می شود، احتمال بروز خطاهای هزینه بر را کاهش می دهد.
 در پایان باید گفت که این طرح و سند مکتوب، عالوه بر این که می تواند 
به ایمنی دسته طیور کمک کند، می تواند موجب پایین آمدن هزینه های 
مرغداری شود و فعالیت را برای مرغدار و کارکنان مرغداری آسان کند

فصل آنفلوانزای پرندگان نزدیک است
وقوع آنفلوانزای پرندگان در یک مزرعه طیور در روسیه موجی از نگرانی 
را میان تولیدکنندگان اروپایی به راه انداخته است و سبب شده است 
که مرغداران این قاره که در نیمکره شمالی زمین قرار دارند با نگرانی، 

منتظر فرارسیدن فصل زمستان باشند.
مقامات روسی تائید کردند که یک مرغداری، در منطقه کسترومسکایا 
در غرب روسیه با 500 هزار مرغ به آنفلوانزای فوق حاد H5N2 مبتال 
شده است و این ویروس که به آنفوالنزای نوع H5 تعلق دارد از سال 

2014 میالدی در آسیا، آفریقا و اروپا پخش شده است و وجود دارد.
 H5 به دنبال این مورد از ابتال، 67 مورد دیگر از شیوع آنفلوانزای نوع

در بخش های مختلف منطقه غرب روسیه اتفاق افتاده است.
دولت بریتانیا در ارزیابی این موضوع گفته است که چنانچه منشأ این 
باشند، مسیر مهاجرت آن ها می تواند مزارع  پرندگان وحشی  بیماری، 

طیور شمال اروپا را نیز با خطر مواجه کند.

 ITPNews منبع: بخش بین الملل

مسیر  سه  تقاطع  در  طیور،  آنفوالنزای  وقوع  از  مورد  آخرین  وقوع  محل 
مهاجرت پرندگان وحشی است که یکی از این مسیرها به اروپا ختم می شود.

منشأ این آنفلوانزا هرکجا که باشد، اکنون وقت آن رسیده که در این 
زمان از سال به موارد امنیت زیستی مزارع طیور نگاهی انداخته شود 
و خطرات و آسیب هایی را که ممکن است به تجارت طیور لطمه کنند 
را در نظر گرفت. سال گذشته میالدی از نظر میزان شیوع آنفلوانزای 
البته  که  است  بوده  آرامی  اروپایی سال  تولیدکنندگان  برای  پرندگان 
این آرامش نمی تواند دلیلی بر این باشد که سال جاری هم سال بدون 

آشوبی برای آن ها باشد
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صنعت تخم مرغ  یک سال پس از 

این  پرندگان  حاد  فوق  آنفوالنزای  بروز  از  سال  یک  حدود  گذشت  با 
تولید تخم مرغ و جوجه ریزی مجدد  صنعت همچنان درگیر معضل 
است به طوری که به گفته برخی از مسوولین اتحادیه ها و تولیدکنندگان 

حاضر به پذیرش ریسک تولید و جوجه ریزی نیستند.
پاییز سال 96 بود که آنفوالنزای فوق حاد پرندگان به جان واحدهای 
مرغداری افتاد و هر روز شاهد آمار و ارقام باالی کشتار و معدوم سازی 

مرغان تخم گذار در اخبار و شبکه های مجازی بودیم.
طبق آخرین آمار اعالم شده بالغ بر 24 میلیون و 700 هزار قطعه مرغ 
از واحدهای  تخم گذار در مرغداری های کشور معدوم شد و بسیاری 
تولیدی به صورت کامل از مرغ پاکسازی شدند. خسارت وارده بیش از 
310 میلیارد تومان بوده اما به گفته برخی اتحادیه ها هنوز این خسارت 
به صورت کامل توسط بیمه کشاورزی به واحدهای تولیدی پرداخت 

نشده است.
سرمایه ای  نه  دیگر  مجدد  ریزی  جوجه  برای  تولیدی  واحدهای  این 
در  هرساله  که  بیماری  مقابل  در  کار  برای  انگیزه ای  نه  و  داشتند 

مرغداری ها کشتار به راه می اندازد. 
برای  اقدامی  از هر  قبل  بازار  تنظیم  و  اوضاع  تلطیف  دولت در جهت 
رساند  امضا  به  را  مرغ  تخم  وارداتی  قراردادهای  ابتدا  تولیدکندگان، 
تا بیش از این مردم سنگینی بار آنفوالنزا را با قیمت باالی تخم مرغ 
برآورد شده  از خسارات  اقدام 30 درصد  این  از  نکنند. پس  پرداخت 

تولیدکنندگان را واریز کرد.
*یک سال پس از امحای مرغ مادر

حال با گذشت بالغ بر 11 ماه از بروز آنفوالنزای فوق حاد پرندگان و با 
گذشت 8 ماه از آخرین آمارهای داده شده از خسارات و تلفات مرغان 
تخم گذار اتحادیه های تولیدکننده در این زمینه از تاخیر در پرداخت و 
ناچیز بودن مبلغ پرداختی بیمه صحبت می کنند و جوجه ریزی را برای 

تولید به صرفه نمی دانند.
تهران  تخم گذار  مرغ  مدیره  هئیت  رئیس  نبی پور  ناصر  رابطه  این  در 
گفت: هیچ کس به فکر تولیدکنندگان نیست و هیچ اقدامی برای سال 
جاری و حل مشکالت ما توسط مسئوالن انجام نشده است. بسیاری از 

مرغداران هنوز خسارت خود را از بیمه نگرفته اند.
برای  را  نمی دانیم مرغدارای ها  ما هنوز  ادامه خاطرنشان کرد:  وی در 
سال جدید چطور باید بیمه کنیم و بیمه هم قادر به پرداخت مطالبات 
کنیم  اقدامی  هم  ما  اگر  می گویند  بیمه  مسئوالن  نیست.  مرغداران 
دولت توان پرداخت طلب خود را ندارد. واحدهای ما نتوانستند بیمه 
تکمیلی شوند و دولت در سهمیه دادن خود مشکل دارد. دولت سال 
گذشته تنها حدود 400 میلیارد تومان ار خسارت واحدهای تولیدی را 
پرداخت کرد در حالی برخی آقازاده ها رقم اختالسشان بر هزار میلیارد 

می چرخد.

شدن  نایاب  خصوص  در  تهران  تخم گذار  مرغ  مدیره  هئیت  رئیس 
کنجاله سویا  واردات  برای  کرد:  اظهار  کنجاله سویا  مانند  محصوالتی 
هرچه  و  دهد  انجام  واردات  بتواند  تا  بگیرد  پول  باید  واردکننده  هم 
واردات کمتر و با قیمت باالتری انجام شود هزینه تولید افزایش می یابد. 
باال رفته و حقوق کم نمی توانند به راحتی  با هزینه های  کارگران ما 

زندگی کنند. 
وی افزود: هم ما درآمدی نداریم که به آنها پرداخت کنیم و هم آنها 
پولی برای امرار معاش ندارند. سطح زندگی کارگر و کارفرما را یکسان 

کرده اند.
برای  آفتابگردان  کنجاله  ترخیص  عدم  که  نکته  این  بیان  با  نبی پور 
مرغداری ها مشکل ایجاد کرده است، تشریح کرد: ما در مرغداری از آن 
مصرف می کنیم اما اجازه ترخیص نمی دهند و می گویند باید مابه تفاوت 
از  اما  شده  وارد  تومانی   4200 ارز  با  که  حالی  در  شود  پرداخت  آن 
به  تعزیرات  دیگر  طرف  از  کرده اند.  درخواست  را  آن  تفاوت  مابه  ما 
قیمت  افزایش  محاسبات  بدون  و  مرغداری هشدار می دهد  واحدهای 
در تمام محصوالت ما را متهم به گران فروشی می کند این درحال است 

که مکمل ها و نهاده ها حدود 500 درصد افزایش قیمت داشته است.
افزود: سال گذشته ذرت 730 تومان، کنجاله 1250 تومان بوده  وی 
و امسال با این قیمت هایی که عرضه می شود بازهم دولت اصرار دارد 
که قیمت تخم مرغ بر همان کیلویی 5300 تومان بماند. ما اگر مرغ 
را از زباله ها هم تغذیه کنیم قیمت تخم مرغ بیشتر از این میزان تمام 
می شود.  قیمت تخم مرغ در حال حاضر کیلویی 7600 است اما اگر 
تمام  ارز  نرخ  این  با  تومان  هزار   13 از  بیش  که  کنند  وارد  خارج  از 

خواهد شد.
رئیس هئیت مدیره مرغ تخم گذار تهران در ادامه تصریح کرد: در هر 
واحد تولیدی حدود 14 نفر کار می کنند و باید تولید برای تولیدکننده 
صرفه داشته باشد. در استان تهران ما 152 واحد مرغداری داریم که 
و 70  است  درصد  آنها 30  فعالیت  میزان  و  فعال هستند  واحد    46
درصد آن خالی است. از حدود 15 میلیون مرغ تنها حدود 2 میلیون و 

900 مرغ در مرغداری های تهران وجود دارد.
خصوص  در  ایران  کشاورزی  بانک  عامل  مدیر  خدارحمی  اهلل  روح 
پرداخت خسارت مرغداران و لحاظ تورم و افزایش قیمت ها بر پرداخت 
خسارات گفت: بیمه تابع بیمه نامه ای است که افراد و بنگاه ها داشته اند 

بنابراین بیمه باید تابع تعهدی که در بیمه نامه قید شده عمل کند.
وی افزود: درست است که پرداخت غرامتی که بیمه کشاورزی انجام 
داده تمام ضرر و زیان بخش تولید و آسیب دیدگان آنفوالنزا را مرتفع 
نساخته اما سعی کردیم با تقسیط مجدد و و دادن مهلت برای پرداخت 
بدهی های فعاالن به آنها کمک کنیم و در عین حال با دادن تسهیالت 

جدید برای بازسازی توان تولیدی این افراد کمک کنیم.

منبع: ایلنا
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معدوم سازی 24 میلیون مرغ مادر
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بازی جدید سودجویان درعرضه 
نهـاده های دامـی

در یک ماه اخیر قیمت نهاده های دامی با ورود دولت و مهار سودجویان 
به تعادل نسبی رسیده است. آرامش در بازار نهاده های دامی که معموال 
70درصد هزینه تولید را در برمی گیرد به معنای کاهش نوسانات بازار 
بازی  سودجویان  آرامش  این  پس  در  اما،  است  پروتئینی  محصوالت 

جدیدی را آغاز کرده اند که بهره کالنی را نصیب آن ها می کند.
با افزایش افسارگسیخته قیمت نهاده های دامی دولت با تخصیص ارز 
نرخ  با  دامی  نهاده های  عرضه  دامی،  نهاده های  واردات  برای  یارانه ای 
دولتی توسط شرکت های زیر مجموعه خود سودجویان را مهار کرد. اما، 
از آنجا که شیرینی سودهای کالن و بادآورده زیر دندان آن ها خوش 
آمده حاضر به گذشتن از آن نیستند و حال بازی جدیدی برای از دست 

ندادن سود به راه انداخته اند.
به  توجه  با  ذرت  و  سویا  کنجاله  مانند  دامی  نهاده ها  جهانی  بازار  در 
میزان پروتئین و رطوبت آن ها قیمت گذاری می شود. بر همین اساس 
کیفی ترین کنجاله سویا با پروئین 44 درصد و ذرت با رطوبت حداکثر 

10 درصد باالترین قیمت ها را دارند.
کشور ما معموال کیفی ترین نهاده های دامی را وارد می کند به همین 
دلیل قیمت گذاری ها در بازار نیز بر اساس قیمت کیفی ترین نهاده های 

دامی در بازار جهانی انجام می شود.
هم اکنون هر کیلو گرم سویای کیفی در بازار جهانی با قیمت 1800 
دیگر  مخارج  و  حمل  هزینه  گرفتن  نظر  در  با  می شود.  عرضه  تومان 
قاعدتا این محصوالت در بهترین کیفیت باید با قیمت 2000 تومان به 
دست تولیدکنندگان برسد. اما، اکنون قیمت این نهاده در بازار داخلی 

بیش از 2500 تومان است.
طلبان  فرصت  نصیب  که  است  سودی  از  کوچکی  بخشی  این  البته 
می شود، آن ها برای سود بیشتر بازی جدیدی راه انداخته اند که از دید 

ناظران و مردم پنهان مانده است.
به گفته تولیدکنندگان بخش دام و طیور، به تازگی کیفیت نهاده دامی 
است.  یافته  به شکل چشم گیری کاهش  آن ها می رسد  به دست  که 
آزاد  بازار  از  که  آن هایی  تنها مختص  دامی  نهاده های  کاهش کیفیت 
تامین می شود نیست و نهاده هایی که توسط بخش دولتی مانند شرکت 
پشتیبانی امور دام کشور توزیع می گردد نیز افت شدید کیفیت و در 

برخی از موارد کپک زدگی و آلودگی باالیی دارد.
رطوبت   ، پروتئین  لحاظ  از  دامی  نهاده های  کیفیت  کاهش چشمگیر 
و سالمت در حالی است که این نهاده ها همچنان با قیمت کیفی ترین 

نهاده دامی در کشور عرضه می شود.
حبیب اسداهلل نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور؛ 
در این باره گفت: آزمایشات نشان می دهد که پروتئین کنجاله سویایی 
که هم اکنون به دست مرغداران می رسد کمتر از 40 درصد و رطوبت 

ذرت باالی 10درصد است.
کیفیت  بی  رده  در  این خصوصیات  با  دامی  نهاده های  داد:  ادامه  وی 
نهاده  بهای  مرغداران  از  که  است  درحالی  این  می گیرند  قرار  ترین ها 

کیفی گرفته می شود.
اسداهلل نژاد یکی از دالیل کپک زدگی و مشکالت جدید برای سالمت 
مرغ و دام ها در واحدها تولیدی را نیز افت کیفیت و مشکالت سالمت 

نهاده ای دامی عنوان کرد.
به گفته وی؛ این بازی جدید سودجویانی است که در پی متعادل شدن 
کسب  دنبال  به  همچنان  دامی  نهاده های  داخلی  بازار  و  جهانی  نرخ 

منافع بیشتر هستند.
به  بی کیفیت  دامی  نهاده های  نیز  دولتی ها  اینکه  بیان  با  نژاد  اسداهلل 
دامی  نهاده  دریافت  قرارداد  اساس  بر  افزود:  می دهند،  تولیدکنندگان 
در ازای تحویل گوشت مرغ شرکت پشتیبانی با مرغداران، این شرکت 
دولتی اقدام به عرضه نهاده های غیر کیفی در بدترین شرایط و سالمت 

به مرغداران کرده است.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور اظهار کرد: به تازگی 
کیفیت  شدید  افت  درباره  انجمن  به  مرغداران  از  متعددی  شکایات 
شرکت  توسط  و  آزاد  بازار  در  شده  عرضه  دامی  نهاده های  سالمت  و 
پشتیبانی امور دام داشته ایم که مراتب به مسئوالن اطالع داد شده اما، 

هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.
اسداهلل نژاد با تاکید بر اینکه در حال حاضر سودجویان هم از تفاوت 
قیمت  با  کیفیت  بی  نهاده های  عرضه  از  هم  و  جهانی  بازار  با  قیمت 
نهاده های کیفی سود می برند، افزود: با یک حساب سرانگشتی می توان 
پنهانی  در مدت کوتاهی نصیب سودجویان  دریافت سودهای کالنی 

بازار نهاده ها شده که از چشم همه به دور مانده است.

مدیر عامل بانک کشاورزی در ادامه تصریح کرد: بیمه نامه تابع تورم 
نیست و به میزان پرداختی بیمه شونده بستگی دارد.

*قحطی کارتن و معضل بسته بندی تخم مرغ
نبی پور درباره کمبود کارتن و شانه تخم مرغ هم اذعان داشت: ما تقریبا 
4 ماه قبل کارتن را حدود 700 تا800 تومان با چک 7 ماهه می گرفتیم 
اما در حال حاضر کارتن را کیلویی 3 هزار تومان می دهند و باید نقدا 
پرداخت کنیم که بسیار کم هم در بازار پیدا می شود. ما اگر شان تخم 
مرغ نداشته باشیم محصوالت را چطور باید به بازار عرضه کنیم؟ اسید 

فسفریک را به خارج صادر می کنند اما دست داخلی ها را برای تولید 
هفته  یک  عرض  در  را   DCP مجبوریم  ما  و  می گذارد  خالی   DCP

2500 تومان گرانتر خریداری کنیم.
وی افزود: ما این محصول را 1800 تومان خریداری می کردیم که به 
5500 تومان رسیده است و به سختی پیدا می شود. کارتن شانه تخم 
را  مرغ  تخم  مواجه هستیم.  توزیع  مشکل  با  ما  و  نمی شود  پیدا  مرغ 
که در سبد نمی توان عرضه کرد. ما نمی دانیم تا یک ربع دیگر تکلیف 

اجناس ما چه می شود.

منبع: اقتصاد آنالین

معدوم سازی 24 میلیون مرغ مادر
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پـرورش بلدرچـینپـرورش بلدرچـین

به  بلدرچین  فایده  پر  پرنده کوچک ولی  از پرورش  روستاییان گیالن 
نیازمند  صورت قانونی محرومند و برای فعالیت در زمینه پرورش آن 

مجوز کشوری اند.
کشور  در  ماکیان  و  پرندگان  پرورش  برای  استان  مستعدترین  گیالن 
محسوب می شود در حالی که از لحاظ مجوز همانند دیگر استان ها 
اخیر  نظر گفته شده است. در سال های  برای آن در  شرایط یکسان 
از خانواده های  بسیاری  بین  پرفایده در  و  پرنده کوچک  این  پرورش 

روستایی در واحدهای کوچک رونق گرفته است .
در حالی که توان پرورش بلدرچین در گیالن بیش از چند برابر تولید 
این  بلدرچین  پرورش  از  گیالن  روستایی  مردم  اما  دارد  وجود  فعلی 
پرنده کوچکی که از لحاظ پروتئین برتری آن نسبت به مرغ ثابت شده 
است و در سال می توان پنج تا شش دوره برای گوشت، آن را پرورش 

داد و شش ماه از سال از تخم آن بهره برداری کرد، محروم هستند.
بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران گیالن را به دلیل وجود تاالب 
برای  مناسب  زیستگاهی  هوایی  و  آب  شرایط  و  مراتع   ، جنگل   ، ها 
زیست و پرورش انواع طیور و پرنده می دانند که آن را نباید از لحاظ 
پرورش و نگهداری پرندگان در ردیف دیگر استان ها قرار داد و برای 

آن محدودیت ایجاد کرد.
اما در استان گیالن برای پرورش بلدرچین فقط بصورت صنعتی مجوز 
داده می شود و عدم صدور مجوز پرورش بلدرچین در واحدهای کوچک 
یکی از چالش های روستاییان استانی که بهترین شرایط در بین استان 

های کشور برای پرورش پرندگان و ماکیان دارد.
گله  به شکل  و  است  بدون چراگاه  و  بسته  بصورت  بلدرچین  پرورش 
داده  پرورش  ایران  در  گوشتی  گله  پرورش  و  کشی  جوجه   ، مادری 

می شود .
در  پرنده  این  گویند:  می  گیالن  روستایی  خرد  دهندگان  پرورش 
روستاهای گیالن برای مصارف گوشت و تخم آن پرورش داده می شود 
اما دامپزشکی صدور هرگونه مجوز را در این زمینه منع کرده است و 

دادن مجوزها به واحدهای بزرگ و صنعتی منحصر شده است.
گوید:برغم  می  الهیجان  شهرستان  در  بلدرچین  کننده  تولید  یک 
استقبال جوانان و کشاورزان گیالنی به پرورش بلدرچین و تقاضا برای 
مصرف از فرآورده های آن طی چند سال اخیر افزایش یافته است اما 
اجازه مجوز در واحدهای کوچک به این روستاییان و عالقه مندان داده 

نمی شود.
برای  مجوز  صدور  افزود:عدم  ایرنا  خبرنگار  به  پور  یوسفی  محمد 
واحدهای کوچک و مردمی موجب می شود که پرورش دهندگان این 

پرنده از تسهیالت بانکی محروم شوند در حالی که برخورداری از این 
تسهیالت می تواند به ایجاد اشتغال برای جوانان روستایی و به معیشت 

خانواده ها کمک کند.
وی خاطر نشان کرد: برای پرورش بلدرچین نیاز به تعاونی و تشکیل 
صنف است تا قیمت ها کنترل و مواد اولیه با ترخ مناسب برای پرورش 
دهندگان فراهم شود تا این حرفه نیز نظامند شده و از تشکیالت قانونی 

برخوردار شود.
وی یکی از مشکالت دیگر پرورش دهندگان بومی بلدرچین را وجود 
برند های غیر قانونی و فاقد مجوز در بازار دانست و اظهار داشت:مسیر 
قانونی و نظارت در عرضه تخم و فرآورده های بلدرچین در گیالن به 
علت نبود مجوز تولید وجود ندارد و سقف تولید آن مشخص نیست تا 

بتوان به اندازه کافی تولید و در بازار آن تعادل ایجاد کرد.
وی یادآورشد: دادن مجوز و حمایت از واحدهای تولید کننده می تواند 
اقتصاد  به  و  گیرد  قرار  مقاومتی  اقتصاد  در  تولید  افزایش  راستای  در 
خانوارها کمک کند و به ایجاد شغل برای جوانان در روستاها بیانجامد.

وی ادامه داد: صدور مجوز برای واحدهای بزرگ در استان گیالن می 
تواند به واحدهای حداقل 10هزار قطعه ای کاهش یابد تا تولیدکنندگان 

بیشتری بتوانند در این عرصه وارد شوند.
وی که خود دارای واحد شش هزار قطعه ای پرورش بلدرچین است 
خاطرنشان ساخت: مجوز برای واحدهای کوچک می تواند به جوانان 

جویای اشتغال در شهرستان ها کمک کند.
عالوه بر تولید کنندگان ، بسیاری از کارشناسان طیور نیز منع مجوز 
پرورش در قالب واحدهای کوچک و پیچیدن نسخه یکسان برای همه 
استان ها را سیاست درستی نمی دانند و معتقدند برخی استان ها مانند 
بلندرچین  از جمله  طیور  پرورش  برای  مناسبی  بسیار  شرایط  گیالن 
شرایط  مازندران  و  گیالن  برای  دولت  که  است  این  نیازمند  و  دارند 

استثنایی قایل شود و تجدید نظر در صدور مجوزها ضروری است.
سازمان  دام  تولیدات  معاونت  ماکیان  سایر  مسئول  کارشناس 
ایرنا گفت: یکصد واحد کوچک  به  باره  این  جهادکشاورزی گیالن در 
تولید  با  مجموع  در  ای  قطعه  10هزار  تا  هزار  بین  بلدرچین  پرورش 
380هزار قطعه در استان گیالن شناسایی شده است که توسط مردم 
پرورش داده می شوند بدون این که مجوزی از تشکیالت دولتی داشته 

و یا از تسهیالت بانکی برخوردار باشند.
مهدی وهابی افزود : با توجه به استقبال مردم از پرورش این پرنده در 
روستاهای گیالن ، آمار پرورش و نگهداری بلدرچین در این استان هر 

سال نسبت به سال قبل درحال افزایش است.
پیشنهاد شده  استان گیالن  :از سوی جهادکشاورزی  اظهارداشت  وی 

 در گیالن نیاز به تسهیل قوانین دارد
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و  به صورت تفکیک گوشتی  تا 15هزارقطعه  پنج  بین  به مزارع  است 
برخورداری  بر  بتوانند عالوه  روستاییان  تا  داده شود  تخم گذار مجوز 
از تسهیالت دولتی بصورت مجاز به این کار ادامه دهند و به درآمد و 

اشتغال خانواده های روستایی کمک شود.
جلب  دنبال  گیالن  جهادکشاورزی  سازمان  کرد:  خاطرنشان  وی 
این شرکت  تا  است  اخذ مجوز  از  پشتیبان پس  بزرگ  شرکت های 
روستایی  و  تولید کنندگان خرد  از  را  تولیدی  بتوانند محصوالت  ها 
پرورش  به  مناسب  قیمت  با  را  غذایی  مواد  و  امکانات  و  خریداری 

دهندگان عرضه نمایند.
وهابی یادآورشد :تالش ها بر این است که این تولید در گیالن ضابطه 
از نظر بسته بندی و تولید وضعیت خوب داشته باشد تا  مند شده و 

بتواند بصورت بهداشتی تولید و عرضه شود.
و  صنعتی  بصورت  تنها  گفت:  گیالن  جهادکشاورزی  کارشناس  این 
بلدرچین در گیالن  تولید در واحدهای بزرگ و صنعتی مجوز تولید 
واحدهای  احداث  برای  متقاضی  دو  در حال حاضر  و  صادر می شود 
حال  در  استان  این  در  بلدرچین  ای  قطعه  30هزار  تولیدی  بزرگ 

احداث واحد صنعتی می باشند.

بلدرچین 50 روزه به سن تخم گذاری می رسد که بعضی ها حتی دو 
تخم هم می گذارند و رشد و بلوغ بسیار سریع آن از جمله مزیت های 

این پرنده کوچک است .
نوع نژادهایی بلدرچین که هم اکنون در ایران پرورش داده می شوند از 
نژاد ژاپنی و اسپانیایی هستند که گونه ژاپنی رواج بیشتری دارد و این 

پرنده در سال 250 تا 300 تخم می گذارند.
میزان مواد معدنی نظیر مس ، کبالت ،فسفر ، کلسیم ، آهن و ویتامین 
های B2.a.B1 و اسیدنیکوتینک بیش از تخم مرع گزارش شده است .

از نظر جنس 13گونه بلدرچین وجود دارد و بلدرچین تجاری امروزی 
در سال های 1910تا 1941از الین های بلدرچین آواز خوان بوجود 
ایران و  آمد و در همان زمان تولید تخم و گوشت آن آغاز شد و در 
گیالن نیز مردم به کیفیت گوشت و تخم آن پی برده و حضور گوشت 
اخیر در حال  نیز در سال های  ایرانی ها  پرنده در سفره  این  و تخم 

افزایش است .
بلدرچین قهوه ای رنگ و وزن آن حدود 10گرم است و میزان  تخم 
کلسترول در تخم بلدرچین حدود یازده و 96 میلیگرم در هر گرم زرده 

است که این میزان کمتر از تخم مرغ و بوقلمون است

ورشکستگی مرغـدار ها در سکوت دولت
مرغدار نمونه کشوری از آذربایجان غربی با بیان اینکه مرغداری ها به دلیل مشکالت 
اقتصادی در آستانه ورشکستگی قرار دارند، گفت: نهاده های الزم در مرغداری ها با 

ارز آزاد خریداری شده و دولت از صنعت مرغداری حمایت نمی کند.
بر جامعه می گوید:  اقتصادی موجود و حاکم  از شرایط  علی سواری، ضمن گالیه 
امروز همه خبر از گران بودن قیمت مرغ می دهند اما کسی نمی داند همین مرغ با 
این قیمت امروز برای مرغدار ضرر داده است چرا که قیمت نهاده ها دوبرابر شده و 

بیشتر آنان وارداتی هستند.
اکثرا  ویتامین ها که  و  دارو  نهاده ها،  رویه قیمت  افزایش بی  ادامه می دهد:  وی، 
از وضع و شرایط حاضر  البته سو استفاده تولیدکنندگان داخلی  وارداتی هستند و 

باعث خارج از مدار رفتن بسیاری از مرغداران شده است.
تولیدی  تمام شده مرغ  نبوده وقیمت  ابراز می کند: قیمت ها معقول  این مرغدار، 
بسیار باالتر از مبلغ فروش آن است دولتمردان در این راستا توجه کافی داشته باشند 
و چاره ای بیاندیشند چرا که تولید کننده توان ضرر و زیان ندارد و ادامه این روند 

ضرر ها آسیب های قابل توجهی خواهد داشت.
گرفتن  نادیده  و  دولتمردان  حمایت  عدم  و  ها  نهاده  افزایش  کند:  می  تاکید  وی، 
مرغداران باعث شده که تمام مرغداران بیش از 4 ماه در بازار متضرر بوده و حتی 
اموال شخضی خود را نیز در این راه از دست بدهند با ادامه این روند تمام مرغداران 

از فعالیت خود استعفا داده و مرغ وارداتی خواهد شد.
از خارج کشور  برای مرغداران  نهاده های الزم  اظهار می کند: 70 درصد  سواری، 
تامین شده و ارز دولتی نیز به کسانی تعلق گرفت که هیچ اطالعی از این صنعت 
ندارند درحالی که باید ارز دولتی در اختیار انجمن های صنعت مرغداری قرار می 

گرفت.
تنها  بوده و  امروز مظلوم ترین قشر در جامعه، تولیدکنندگان  ادامه می دهد:  وی، 
سودمندان این بحران دالالن و واسطه ها هستند و نهاده های مرغداری را باقیمت 

آزاد در اختیار مرغداران قرار می دهند.
این مرغدار نمونه کشوری، می گوید: اگر سرمایه خود را به بازار سکه و ارز سوق می 
دادم امروز میلیاردر بودم اما من تمام سرمایه خود را در بخش مرغداری نگه داشته 
و امروز با ارز آزاد نهاده خریده، ضرر کرده  و توان مقابله با رکود و تورم را ندارم با 
ادامه این روند نسبت به جمع آوری اقدام میکنم تا مرغ وارداتی شده و با دالر چند 

10 هزاری وارد شود.
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این روزها گرمای هوای تابستان در کشورهای آسیایی و اروپایی شدیدتر 
شده است. و امسال خشک ترین سال اروپا در دهه های اخیر است.

چند  و  است  رفته  فراتر  سانتی گراد  درجه   30 از  اروپا  در  هوا  دمای 
هوا  گرمای  این  و  است؛  نباریده  باران  منطقه  این  در  که  است  ماهی 
،دام ها، نهاده ها و علوفه ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این گرمای 
هوای تابستانی باعث شده است که دستگاه های آب پاش در هر ساعت 
10 لیتر سوخت مصرف کنند و در 7 روز هفته روزانه  20 ساعت کار 
گریبان  بیشتر  هوا  گرمای  از  ناشی  هزینه های  افزایش  .اگرچه  کنند 
این  افزایش  به  نسبت  هم  دام پروران  اما  است  گرفته  را  سبزی کاران 
هزینه ابراز ناخوشایندی می کنند و می گویند که از پس این هزینه ها 
در  تراکتورها  زودتر  حضور  شاهد  روزها  این  برنمی آیند.  به راحتی 
وضعیت  چراکه  نیست  خوشایند  چندان  که  موضوعی  هستیم  مزارع 
محصوالت، پایین تر از حد معمول است و در بعضی موارد حتی نیمی 

ازآنچه که باید باشد هم نیست.
یکی از کشاورزان هلندی دراین باره می گوید: » در حال حاضر زمین 
بسیار خشک است و تمام آبی که به علف ها داده می شود به جوی ها 
می ریزند. در این میان پول زیادی هدر می رود تا دستگاه ها زمین ها را 

آبیاری کنند«.
وضعیت اضطراری و آتش سوزی های متعدد

فنالند  سوئد،  مانند  اروپا  شمال  کشورهای  جاری  سال  تابستان  در   
دانه های  و  محصوالت  و  کردند  تجربه  را  باالیی  بسیار  دمای  نروژ  و 
کشاورزی آن ها تقریباً هرروز از بین رفت و زمین های سبز ایرلند شمالی 
و جمهوری ایرلند به دلیل مقدار کم آب که دولت به آبیاری اختصاص 
داده است به رنگ قهوه ای تغییر رنگ داده اند. هم چنین در این منطقه 
اعالم  اضطراری  و التویا هم وضعیت  لیتوانی  کشورهای دیگری چون 
کرده اند و کشورهای دیگری در جنگل ها و مراتع و زمین های کشاورزی 

خود با آتش سوزی روبه رو شده اند.
دامپرورهلندیمیگوید:زمینآنقدرسختشدهاست
کههرچهقدرهمآببهعلوفهبدهیمبهجویهاوآبراهها
میریزند.واگربخواهیمزمینهاراآبیاریکنیم،هدررفتن

سرمایهاست
15 تا 20 درصد گندم کمتر در سوئد

 بر اساس آخرین برآوردهای انجام شده، در سال جاری میالدی ،میزان 
تن  22/89میلیون  به  کاهش  درصد   6/5 با  آلمان  در  گندم  برداشت 
می رسد و انتظار می رود در لهستان، شاهد کاهش 6/7 درصدی برداشت 
این  در  گندم  برداشت  میزان  و  باشیم  گذشته  سال  به  نسبت  گندم 
لیتوانی  در  سال  این  در  هم چنین  برسد.  تن  میلیون   10/9 به  کشور 
هم شاهد اوضاع به سامانی نخواهیم بود و در این کشور برداشت ذرت 
میزان ذرت  که  است  در حالی  این  رسید  تن خواهد  میلیون  به 3/2 
برداشت شده لیتوانی در سال گذشته چیزی در حدود 3/8میلیون تن 
بوده است. هم چنین این برآورد پیش بینی می کند که کشور سوئد نیز 
در این سال سیری نزولی را تجربه می کند و میزان محصول گندم آن 
در مقایسه با سال گذشته که 2/46 تن بوده است، 15 تا 20 درصد 

کاهش داشته باشد. 
لنارت نیلسون )Lennart Nilsson(، معاون رئیس اتحادیه کشاورزان 
سوئد اذعان داشته که سال جاری میالدی خشک ترین سالی بوده است 
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کشاورزان اروپایی از گرمای شدید رنج می برند

ITPNews :منبع

که در سوئد تجربه شده است.
نابسامان در سوئد  این وضعیت  ادامه گفت: » در حال حاضر  وی در 
سوئد  غربی  جنوب  مناطق  از  بسیاری  و  است  وخیم  و  جدی  بسیار 
تصریح  در  ادامه  در  او  نداشته اند.  باران  می  بارش  ماه  روز  اولین  از 
این شرایط خاطرنشان کرد که امسال فرآیند کاشت محصوالت خیلی 
این  به نظر می رسد که سوئد در  اما  از سال های قبل آغاز شد  زودتر 
سال کمترین میزان برداشت محصول را در 25 سال اخیر تجربه کند. 
او در ادامه گفت در بعضی موارد ما در مقایسه با سال های قبل شاهد 
کاهش 50 درصدی برداشت محصول بوده ایم که این خود ضرری شدید 

و ناراحت کننده است.«
آبیاری زمین ها بسیار سخت شده است

 وضعیت کشاورزی و کشاورزان در هلند، کشوری که در آن کشاورزی 
رواج بسیاری دارد، هم ،آن چنان مطلوب نیست و کشاورزان این کشور 
نیز به دلیل دمای باالی هوا شاهد از بین رفتن محصوالت خود هستند. 
در این کشور که دریا، جوی و آبراهه های فراوان وجود دارد، کشاورزان 
نمی توانند هزینه های آبیاری را به عهده بگیرند و درواقع آن را از دست 

دادن هزینه می دانند.
سیکو هایلکما )Sicco Hylkema(، دام پرور هلندی می گوید: »زمین 
به  بدهیم  علوفه  به  آب  قدر هم  که هر چه  است  آن قدر سخت شده 
جوی ها و آبراه ها می ریزند. و اگر بخواهیم زمین ها را آبیاری کنیم،هدر 
با  را  خشک سالی  این  مردم  بعضی  می گوید  او  است.  سرمایه  رفتن 
خشک سالی سال 1976 مقایسه می کنند اما این اولین باری است که 
من چنین خشک سالی و عدم بارشی را می بینم. ما فقط منتظر بارش 

باران هستیم.«
کشاورزان باید با این مشکل خود را مطابقت دهند

مدیر   ،)Niels Lindberg Madsen( مادسن  لیندبرگ  نیلز 
دانمارک  غذای  و  کشاورزی  شورای  در  اروپا  اتحادیه  سیاست گذاری 
سخت ترین  از  »این یکی   : گفت  آن  با  مواجهه  و  خشک سالی  درباره 
خشک سالی هایی است که در 50 یا 60 سال اخیر تجربه کرده ایم. ما 
به علت عدم ریزش باران محصول بسیار کمی داریم.یکی از سخنگویان 
باید  کشاورزان  که  است  گفته  اروپا  اتحادیه  مشترک  تحقیقات  مرکز 
انواع  باید  با آب وهوای گرم عادت دهند. آن ها  آماده باشند تا خود را 
دانه را بکارند و تنوع ایجاد کنند و درعین حال از مقدار مناسب آب برای 

آبیاری استفاده کنند.
اتحادیه اروپا مجوز استفاده از زمین های غیر تولیدی را می دهد

بعضیکشورهاازکمیسیوناروپابرایحلمشکالت
کردهاند. کمک درخواست خشکسالی به مربوط
نیز اروپا کمیسیون درخواست این راستای در
تصمیمگرفتهاستتابهطورموقت8کشورسوئد،
لهستانو لیتوانی، فنالند،التویا، استونی، دانمارک،
پرتغالراازقوانینیزیستمحیطیکهبرایپیشرفت

تنوعزیستیاعمالشدهبود،معافکند.
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۱2 میلیارد دالر کمک آمریکا به کشاورزانی که 
از تعرفه ها آسیب دیده اند

دولت آمریکا بودجه ای 12 میلیارد دالری برای کمک به کشاورزانی که 
در جنگ تعرفه ها آسیب می بینند اختصاص داده است.

کشورهای مختلف در واکنش به تعرفه های اعمال شده از سوی دولت 
از  وارداتی  محصوالت  مالیات  آمریکا،  جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد 
کشاورزان  به  که  اند  داده  افزایش  را  سویا  های  دانه  جمله  از  آمریکا 

آمریکایی آسیب رسانده.
روی  که  و خریداری محصوالتی  به کشاورزان  مستقیم  ارائه سوبسید 

دست کشاورزان مانده از جمله تدابیر این طرح است
تعرفههایدولتترامپباانتقادشدیدکشاورزانیروبرو

شدکهاصالجزوحامیاناوبودند
آقای ترامپ می گوید که تعرفه هایش - که آنها را در توییتی »بهترین« 
توصیف کرده - با هدف واداشتن سایر کشورها به تغییر سیاست های 

تجاری در قبال آمریکا اعمال می شود.
او سه شنبه در نطقی گفت بعد از آن که کشورها بر سر تعرفه ها با او 

کنار آمدند، کشاورزان »بیشترین فایده« را خواهند برد.
اما صنعت کشاورزی که حدود 20 درصد درآمدش از صادرات است می 
گوید که رویکرد رئیس جمهور به میزان تقاضا برای محصوالتش لطمه زده 

و باعث لطمه دیدن رابطه کشاورزان با خریداران در درازمدت می شود.
قیمت سویا از ماه آوریل تاکنون بیش از 15 درصد کاهش یافته است، 
زمانی که چین - از خریداران اصلی این محصول - طرح هایی را برای 

تالفی جویی اعالم کرد.

برایان کول مدیر عامل گروه صنعتی »کشاورزان هوادار تجارت آزاد« که 
نماینده تولیدکنندگان گوشت خوک، ذرت و سایر محصوالت است گفت: 

»کشاورزان به بازاری با ثبات برای برنامه ریزی درازمدت نیاز دارند.«
ها حدود 11  تعرفه  دارد جنگ  انتظار  آمریکا گفت  وزارت کشاورزی 

میلیارد دالر ضرر وارد کند.
اضطراری  کمک  دالر  میلیارد   12 این  بیشتر  که  گویند  می  ها  مقام 

صرف پرداخت مستقیم سوبسید به کشاورزان خواهد شد.
را  ها  مغزدانه  و  میوه  مثل  دارد محصوالتی  نظر  در  آمریکا همچنین 
تغذیه  های  برنامه  سایر  و  غذا  های  بانک  میان  را  آنها  و  خریداری 
تقویت  به  کمک  صرف  هم  پول  این  از  بخشی  کند.  توزیع  دولتی 

صادرات خواهد شد.
سناتورجمهوریخواهرانجانسونازایالتویسکانسین
گفت:»منبارهاازکشاورزانشنیدهامکهآنهاتجارت

میخواهندنهکمک.
سانی پردو وزیر کشاورزی آمریکا گفت: »این یک راه حل کوتاه مدت 
است که به پرزیدنت ترامپ و دولتش وقت می دهد روی توافق های 
بلندمدت تجاری که به نفع صنعت کشاورزی و همه بخش های اقتصاد 

خواهد بود کار کنند.«
که  ایاالتی  سیاستمداران  و  کشاورزی  صنعت  نماینده  های  گروه 
کشاورزی در آنها قوی است از این کمک به عنوان راه حلی کوتاه مدت 

برای مشکلی خودساخته انتقاد کرده اند.

خودکفایی تولید خوراک دام و طیور 
در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، 

مراقب چرخش کشت باشیم

تولید  مشوق های  از  یکی  گفت:  مجلس،  کشاورزی  کمیسیون  عضو 
تا  بود  مراقب  باید  اما  است؛  محصوالت  تضمینی  خرید  دام  خوراک 
چرخش تولید صورت نگیرد و کشاورزان از کشت گندم به سمت کشت 

محصوالت دیگر مانند ذرت و سویا حرکت نکنند.
اظهار  طیور،  و  دام  خوراک  تولید  در  خودکفایی  خصوص  در  افضلی 
داشت: از گذشته ذرت، کلزا و سویا در کشور تولید و کشت می شد اما 
اگر سیاست خرید  اکنون  داشته،  زمینه کمبود وجود  این  در  همواره 
در  امکان خودکفایی  کنند  اجرا  این محصوالت  تولید  در  را  تضمینی 

تولید این محصوالت نیز وجود دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه در صورتی که اقداماتی در راستای خود کفایی خوراک دام 
و طیور داشته باشیم در دراز مدت می توانیم به هدف خود دست پیدا 
کنیم، گفت: در حال حاضر حدودا 3 میلیون تن ذرت در کشور تولید 
می شود و تقریبا 6 میلیون تن دیگر نیاز بازار است که از طریق واردات 

این نیاز تامین می شود.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه دست یابی به خودکفایی در تولید خوراک دام و طیور در کوتاه 
مدت امکان پذیر نیست، ادامه داد: برای تامین نیاز فعلی باید واردات 
کماکان ادامه داشته باشد اما مشوق های تولید نیز به تولیدکنندگان داده 
شود تا به خودکفایی دست پیدا کنیم زیرا اگر با این قیمت ارز واردات 
ادامه داشته باشد قیمت خوراک افزایش پیدا می کند زیرا تحریم های 

صورت گرفته قیمت  محصوالت وارداتی را تحت تاثیر قرارداده.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی در پایان با تاکید بر اینکه 
کنیم  واردات جلوگیری  از  و  داخلی سرمایه گذاری  منابع  روی  بر  اگر 
منابع ارزی کشور حفظ می شوند، خاطرنشان کرد: یکی از مشوق های 
تولید خوراک دام خرید تضمینی محصوالت است؛ اما باید مراقب بود تا 
چرخش تولید صورت نگیرد و کشاورزان از کشت گندم به سمت کشت 

محصوالت دیگر مانند ذرت و سویا حرکت نکنند.

منبع: خانه ملت
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پیشگیری بیماری های تنفسی 
با واکسن دوگـانه

آنفوالنزا و برونشیت

تحقیقات نشان داده برنامه های واکسیناسیونی که شامل هر دو واکسن 
آنفوالنزای مرغی و برونشیت عفونی هستند در پیشگیری از بیماریهای 

تنفسی بسیار مؤثرند

چکیدهمطالب
در   H9N2 مرغی  انفوالنزای  ویروس  بروز  از  گزارش  اولین  از  پس 
مراکش، کنترل بیماری های تنفسی بسیار سخت تر شد چرا که عمدتاً 

این بیماری با بیماری برونشیت عفونی همراه می شد. 
برنامۀ   3 از  اثرپذیری  میزان  ارزیابی  و  برآورد  مطالعه  این  از  هدف 
واکسیناسیون مختلف بر پایۀ واکسن های دوگانه نیوکاسل + انفوالنزای 
مرغی با ویروس H9N2 ، واکسن های زنده  برونشیت عفونی H120 و 
B793 با سویۀ CR88 برای مقابله با بیماری های مسری مراکش یعنی 
انفوالنزای مرغی با ویروس H9N2 و برونشیت عفونی می باشد. ما با 
پی گیری 10 روزه برای وجود عالئم بالینی مانند نشانه های تنفسی ، 
مرگ و میر و تراوشات نای میزان کارایی این برنامۀ واکسیناسیون را بر 

پایۀ تکنیک آزمایشگاهی RT-PCR ارزیابی کردیم .
برونشیت  واکسیناسیون  کامل  برنامۀ  کاربرد  اهمیت  از  حاکی  نتیجه 
عفونی بود چرا که گروهی که برنامۀ واکسیناسیون ترکیبی : واکسن زندۀ 
 CR88 سویۀ B793 واکسن زندۀ برونشیت + H120 برونشیت عفونی
+ واکسن غیرفعال H9N2 را دریافت کردند عالئم بالینی کمتری نشان 

دادند و تراوشات ویروسی انفوالنزا و برونشیت کمتری داشتند. 

مقدمه
صنعت مرغداری مراکش در سال 2016 میالدی اولین شیوع انفوالنزای 
بر روی  تأثیر چشمگیری  را تجربه کرد که   H9N2 با ویروس مرغی 
سالمت و بازدهی تمامی گونه های طیور این کشور گذاشت. به منظور 
مقابله با این بیماری، مرغداران سطح بیوسکیوریتی واحدهای مرغداری 
انجام دادند. وضعیت در واحدهای  افزایش و واکسیناسیون را  خود را 

مدیریت  اما  رسید  ثبات  به  بوقلمون  پرورش  و  تخمگذار،  مادر،  مرغ 
بیماری های تنفسی در مرغ های گوشتی بسیار سخت شد و مرگ و 
میر همچنان ادامه داشت. دلیل این وضعیت، پائین بودن بیوسکیوریتی 
در فارم های گوشتی و برنامۀ ناقص واکسیناسیون به ویژه برای مقابله 

با ویروس برونشیت بود.
برنامۀ  از  استفاده  تأثیر  که  است  این  مطالعه  این  ارائۀ  از  ما  هدف 
 B793 واکسن زندۀ + H120 واکسیناسیون ترکیبی واکسن برونشیت
با  مقایسه  در  را   H9N2 فعال  غیر  واکسن  همراه  به   CR88 سویۀ 
برنامۀ واکسیناسیونی که تنها از واکسن H120 به همراه واکسن غیر 
فعال H9N2 )واکسیناسیونی که بیشترین استفاده را در مراکش دارد( 

استفاده می شود را نشان دهیم.

روشورویۀکار
گروه   3  : کردیم  تقسیم  گروه   4 به  را  تجاری  روزۀ  یک  جوجۀ   80
برنامه های واکسیناسیون متفاوت واکسینه شدند و  با  )A.B.C( که 

 . )D( یک گروه غیر واکسینه

برنامۀواکسیناسیونازقرارجدولزیرارائهشد:

 H9N2 در 28 روزگی، این طیور ترکیبی از 0.2 میل واکسن مراکشی
در دوز ml/50 EID 107 و واکسن مراکشی برونشیت عفونی با سویۀ 
IT02 در دوز ml/50 EID 103 از طریق قطرۀ چشمی دریافت کردند . 
تا 10 روز پس از این آزمایش رفتار تمامی طیور به منظور بروز هرگونه 

 ITPNews منبع: بخش بین الملل
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عالئم بالینی به صورت روزانه یادداشت میشد ؛ صدای خس خس سینه 
بر اساس این یادداشت ها بدین سان بود : 0 = فاقد عالئم بالینی ، 1 = 
اشکال در تنفس بدون صدای خس خس، 2 = وجود خس خس های 
تنفسی ، 3 = خس خس های شدید ، 4 = خس خس های شدید به 

همراه عالئم بالینی دیگر مرتبط با H9N2 یا برونشیت عفونی . 
این  از  بعد  دهم  و  پنجم  روزهای  در   A.B.C گروههای  از  پرنده   5
آزمایش کشتار شدند چراکه زخم های بزرگی بر روی آنها دیده میشد. 
پنبه هایی که برای تنظیف دهانی در روزهای 3 ، 5 ، 7 و 9 بعد از 
آزمایش استفاده میشد جمع آوری و به منظور تشخیص های ویروسی 

RNA در دمای 20 درجۀ سانتیگراد در آزمایشگاهها نگهداری شد. 

نتایج
-عالئمبالینی

طی 10 روز بعد از انجام آزمایش، گروه A عالئم ضعیفی از مشکالت 
تنفسی بدون خس خس سینه از خود نشان داد که عمدتاً بین روزهای 
سوم و هفتم بود ؛ در حالیکه هر دو گروه B و C عالئم شدید بالینی 
از خود نشان دادند که خس خس شدید و بیماری حاد تنفسی بین 
روزهای دوم و هشتم بود. طیور گروه D در طی این دوره هیچ عالئم 

بالینی از خود نشان ندادند.

تنفسی خس خس عالئم به امتیازدهی متوسط – 1 نمودار
A,B,Cگروههای

-بروززخمهایدرشت
از آزمایش هیچگونه  A در روزهای پنجم و دهم پس  پرندگان گروه 
زخم جدی ای نداشتند؛ در حالیکه گروه B و C آسیب های شدیدی 
داشتند من جمله زخم های رشته ایی کیسه های هوایی ، ذات الریه ، 
التهاب نای و سینوس . زخم و التهاب خاصی در گروه D مشاهده نشد.

جدول1–زخموالتهاباتگروههایA,B,Cدرروزهای5
و10بعدازآزمایش

 -تراوشاتناییبرونشیتعفونی
گروه A تراوشات برونشیتی بسیار کمتر و در دورۀ کوتاهتری نسبت به 
گروه B و C داشتند. در واقع در روز سوم پس از آزمایش،در 70درصد 
از طیور گروه A تراوشات ویروسی دیده میشد در حالیکه در هر دو 
گروه B و C در 100درصد طیور دیده میشد. در روز پنجم این رقم 
برای گروه A به 50درصد کاهش یافت و در روز هفتم این تراوشات 
نهم  روز  تا   C و   B گروه  طیور  100درصد  حالیکه  در  ؛  شد  متوقف 
تراوشات  این  از  عالئمی  هیچگونه  داشتند.  را  ویروسی خود  تراوشات 

برونشیتی در گروه D دیده نشد.

A,B,C برونشیتیدرگروههای تراوشات میزان – 2 نمودار
درروزهای7،5،3و9بعدازآزمایش

H9N2تراوشاتناییانفوالنزایمرغی-
از  پس   3 روز  در   C و   B گروههای  برای  ویروسی  تراوشات  میزان 
آزمایش 100درصد بود ؛ در روز 5 برای گروه B به 80درصد و برای 
گروه C به 70درصد کاهش یافت. در گروه A این تراوشات در روز 3 
به 70درصد و در روز 5 تنها 10درصد رسید . نمونه آزمایش های مثبت 

در گروه A به مراتب کمتر از گروههای B و C بود. 

H9N2نمودار3–میزانتراوشاتویروسیانفوالنزایمرغی
برایگروههایA,B,Cدرروزهای3و5و7و9

بحثوبررسی
واکسن   : ترکیبی  واکسیناسیون  برنامۀ  از  که  پرندگانی  از  دسته  آن 
 B793 واکسن زندۀ برونشیت عفونی + H120 زندۀ برونشیت عفونی
 )A برخوردار شدند )گروه H9N2 واکسن غیرفعال + CR88 سویۀ
از مقاومت بسیار باالتری در این آزمایش برخوردار بودند و در مقایسه 
پرندگانی که واکسن زندۀ برونشیت عفونی H120 + واکسن غیرفعال 
تنها  از طیور که  یا آن دسته  و   )B را دریافت کردند )گروه   H9N2
برونشیتی  واکسن  و هیچ  دریافت کردند  را   H9N2 غیرفعال واکسن 
دریافت نکردند )گروه C( بسیار ضعیف تر بودند. این چالش و آزمایش 
نهایتاً عالئم بالینی و التهابات نه چندان جدی ای را برای این پرندگان 

به همراه داشت
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دالیل افزایش قیمت مرغ

کند  ایفاء می  ایرانی  غذایی خانوارهای  بسزایی درسبد  نقش  که  مرغ 
اخیرا با افزایش قیمت تامل برانگیزی روبرو شده است.

مرغ از نمونه محصوالت غذایی به شمار می رود که در سفره و سبد 
غذایی خانوارهای ایرانی،نقش عمده و بسزایی را ایفاء می کند و شاید 
تلقی آن در دایره یکی از محصوالت اساسی و اصلی خانوارهای ایرانی 

اغراق آمیز نباشد.
با این اوصاف و با توجه به نوسانات قیمتی که مرغ در طول هفته های 
گذشته تجربه کرده،به تبع لزوم ثبات و کنترل قیمت این محصول بیش 

از هر زمان دیگری احساس می شود.
آنچنان که اعداد و ارقام منتشر شده در رسانه ها و محاسبات نرخ فعلی 
قیمت مرغ و مقایسه آن با نرخ گوشت مرغ در مدت زمان مشابه سال 
قبل نشان می دهد،قیمت این محصول نسبت به یکسال گذشته با رشد 

40 درصدی همراه شده که عدد و رقم قابل توجهی به نظر می رسد.
در اواخر مرداد ماه سال 1396،قیمت مرغ در هر کیلوگرم حدود 8 هزار 
و 200 تومان بود،اما این روزها نرخ این محصول پرطرفدار بر پلکان 11 

هزار و 600 تومانی در هر کیلو ایستاده است.
در فروردین ماه سالجاری،مرغ ، نرخ 8 هزار تومان در هر کیلو را تجربه 
کرد اما عوامل متعددی مزید بر علت شده تا قیمت مرغ با افزایش بیش 

از 3 هزار تومانی همراه شود.
مرتضی قربانی،یکی از توزیع کنندگان ُخرِد مرغ در غرب استان تهران 
در گفت و گو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به افزایش 
این شرایط،باال گرفتن  در  بازار گفت:  بر  و کسادی حاکم  مرغ  قیمت 
با کاهش قدرت خرید مردم همراه شده،باعث کاهش  قیمت مرغ که 
مشتری و تنزل تعداد فروش مرغ شده و در مناطق حاشیه نشین این 

کسادی بیشتر به چشم می خورد.
وی افزود: ما نیز بصورت متقن و موثق از دلیل افزایش قیمت مرغ بی 
خبر هستیم ، برخی آن را ناشی از سودجویی برخی تولیدکنندگان می 
دانند،برخی دیگر دلیل آن را در افزایش قیمت نهاده های دامی و برخی 
دیگر عامل آن را در بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا جستجو می کنند.

دیگر  از  نیز  های گذشته  ماه  در  مرغی  آنفوالنزای  قربانی گفت:شیوع 
عوامل موثر در افزایش قیمت مرغ عنوان می شود،اما فارغ از هرگونه 
دلیل و عاملی،آنچه که مشهود و ملموس است رکود حاکم بر بازار و 
کاهش ضریب فروش توزیع کنندگان خرد پروتئین و مرغ در طی هفته 

های گذشته و بخصوص روزهای اخیر می باشد.
ثابت شاهد توان نمی دامی های نهاده قیمت افزایش با

ماندنقیمتمرغبود
چندی پیش،ناصر نبی پور،رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
استان تهران در گفت و گویی با رسانه ها عنوان کرد:نهاده های دامی 
با افزایش قیمت100 تا 300 درصدی همراه شده و به تبع در چنین 
شرایطی نمی توان شاهد ثابت ماندن قیمت مرغ و عدم افزایش آن بود.

وی با ذکر این نکته که قیمت سویا و ذرت نسبت به 6 ماه گذشته باالی 
90 درصد بوده،می گوید:جوجه یک روزه نیز به نسبت سال گذشته با 
افزایش 100 درصدی همراه شده بصورتی که در سال گذشته محصول 
تومانی عرضه می شد  و 500  هزار  نرخ 2  روزه(با  مذکور)جوجه یک 

منبع: باشگاه خبر نگاران جوان

اما در سال جاری این محصول،5 هزار و 500 تومان عرضه می شود.
حباب قیمت مرغ از بین می رود ؟

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  ذوالفقاری،رئیس  پیش،کریم  چندی 
تهران نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما در خصوص نوسانات 
به  توجه  با  مرغ  گوشت  قیمت  افزایش   : گفت  مرغ  قیمت  افزایش  و 
افزایش نرخ ارز و باال رفتن نرخ نهاده هایی همچون ذرت و سویا در 

بازارهای جهانی تا حدودی،طبیعی به نظر می رسد.
وی می گوید:افزایش دما وکاهش تولید مرغ در مرغداری ها از دیگر 

عوامل موثر در افزایش قیمت گوشت مرغ به شمار می رود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به افزایش تولید گوشت 

مرغ از کاهش قیمت آن در طی دو هفته آینده خبر داد.
ذوالفقاری معتقد است از لحاظ میزان تولید گوشت مرغ،کمبودی وجود 
به  محصول  این  عرضه  با  و  باشد  می  کافی  میزان  به  تولید  و  ندارد 

بازار،حباب قیمتی نیز از بین خواهد رفت.
این مقام مسئول می گوید:در آینده ای نزدیک واحدهای تولید تخم 
مرغ که در پی شیوع آنفوالنزا از تولید خارج شده بودند نیز به چرخه 
تولید باز خواهند گشت و در این خصوص نیز با بازگشتن واحد های 
تامین می  را  مرغ کشور  تخم  تهران که 17 درصد  دراستان  تولیدی 
کنند در مدار تولید، قیمت این محصول عادی و منطقی تر خواهد شد.

چندی پیش،محمد حسین مقیمی،استاندار تهران نیز در حاشیه مراسم 
تجلیل از آزادگاِن استانداری تهران ، در خصوص افزایش قیمت مرغ 
عنوان کرد : نوسانات قیمت در بازار به تدریج حل خواهد شد و سپس 
گفت:برخی مواقع،به دلیل اینکه مرغداران مواد اولیه را با تاخیر دریافت 
می کنند و یا آن را با ارزی گران تری خریداری می کنند،قیمت ها با 
افزایش همراه می شود اما به تدریج شاهد تثبیت قیمت ها خواهیم بود.

استاندار تهران در ادامه می افزاید:همواره قاعده و قانونی در بازار حاکم 
می باشد که کاالها با یک سود عادالنه عرضه شود،اما در فاصله 2 تا 3 
ماه اخیر برخی از فروشندگان برای سود بیشتر کاالهای خودر ا احتکار 
نمودند و این در حالی رخ داده که می توانستند محصوالت و کاالهارا 

در مدار عرضه قرار دهند.
رانتوسودجوییدربازارنهادههایدامی

اگرچه موارد فوق در باال رفتن و پر گشودن نرخ مرغ بی تاثیر نبوده اما 
برخی اخبار حاکی از این موضوع است که به موازات آن برخی رانت 
ها، سودجویی ها و انحصارها نیز مزید بر علت شده تا یکی از اصلی 
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قیمت مطلوب و مناسب برای مرغ 10هزارتومان است، این نرخ عالوه 
بر تامین شدن قیمت تمام شده مرغ با احتساب سود مرغدار است، اما 
برخی سودجویان این قیمت را باال می برند و از افزایش قیمت خوشحال 
می شوند اما باید این را در نظر گرفت که قیمت مرغ هنگامی افزایش 
توسط  که  زمانی  نه  می شود،  توزیع  فروشی ها  خرده  در  که  می یابد 

مرغداران به فروش می رسد
مرز  از  کرده  است،  شروع  را  قیمت  افزایش  گذشته  هفته  از  که  مرغ 
12هزارتومان هم گذشت تا از جهش قیمتی  حدود 2 هزار تومانی در 

روزهای اخیر حکایت کند.
بودن  پایین  که  شد  همراه  مرغ  بازار  با  حالی  در  قیمت  افزایش  این 
کرده  بلند  را  مرغداران  اعتراض  ماه های گذشته صدای  در  آن  قیمت 
بود و آنها خواستار افزایش قیمت ها برای به صرفه شدن تولید بودند. 
اکنون با رسیدن قیمت ها به 12 هزار تومان به نظر می رسد که بازار 
از  برخی مرغداران همچنان  اما  نشان  داده،  آن ها  به  را  روی خوشش 
وضعیت بازار ناراضی بوده و معتقدند که این افزایش قیمت ها ارتباطی 
با سود بردن مرغداران ندارد و به نفع دالالن است.  دیروز اتحادیه پرنده 
ایانا اعالم کرد که »امروز قیمت مرغ زنده  و ماهی تهران به خبرنگار 
8هزار و  100 تومان، قیمت مرغ در  بازار عمده فروشی میدان بهمن 
10 هزار و 400 تومان و در کشتارگاه 10 هزار و 800 تومان است، به 
با قیمت 11هزار و  خرده فروشی ها 11 هزار تومان فروخته می شود و 

900 تومان به دست مشتری می رسد.«
در این باره، محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
قیمت  حاضر  حال  »در  داد:  توضیح  مرغ  قیمت  افزایش  با  ارتباط  در 
مرغ نرخ مشخصی ندارد، چراکه در سراسر شهر در نقاط مختلف شاهد 
قیمت های مختلفی هستیم، دو روز قبل با مراجعه به مرغ فروشی های 
مختلف در سطح شهر شاهد نوسانات قیمتی از 9هزار و 200 تومان 
در جنوب میدان آزادی تا 11هزار و 500تومان در شمال شهر تهران 
بوده ام و قطعا بازه قیمت مرغ به این میزان ختم نمی شود، بلکه قیمت ها 

تا 12 هزار و 500تومان و بیشتر از آن هم رسیده  است.«
انتظار  بازار،  در  حاضر  حال  قیمت  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 

مرغ  قیمت  به  بسیاری  اعتراض  گذشته  ماه های  که طی  را  مرغداران 
داشتند، برآورده کرده  است یا خیر؟ هم گفت: »قیمت مطلوب و مناسب 
قیمت  شدن  تامین  بر  عالوه  نرخ  این  است،  10هزارتومان  مرغ  برای 
سودجویان  برخی  اما  است،  مرغدار  سود  احتساب  با  مرغ  شده  تمام 
اما  می شوند  خوشحال  قیمت  افزایش  از  و  می برند  باال  را  قیمت  این 
باید این را در نظر گرفت که قیمت مرغ هنگامی افزایش می یابد که 
به  مرغداران  توسط  که  زمانی  نه  می شود،  توزیع  فروشی ها  خرده  در 

فروش می رسد.«
»مرغداران  کرد:  اعالم  گوشتی  مرغ  دهندگان  پرورش  انجمن  رئیس 
هنگام تعیین قیمت 9هزار و200تومانی ستاد تنظیم بازار به این قیمت 
این  که  شد  اعالم  و175تومان  قیمت8هزار  آن که  تا  داشتند  اعتراض 
قیمت غیرکارشناسی بود چرا که باید در نظر گرفت حداقل قیمت تمام 
شده مرغ نسبت به سال گذشته 70درصد افزایش داشته است در واقع 

نزدیک به 2برابر شده است.«
اشاره  به مشتری  و عرضه مرغ  قیمت گذاری  بزرگ  اشکال  به  یوسفی 
زنده  مرغ  قیمت  تهران  شهر  سطح  در  شب  »دوشنبه  گفت:  و  کرد 
این که  گرفتن  نظر  در  با  عالوه  به  و  است  بوده  یکسان  نقاط  اکثر  در 
هزینه های کشتارگاه هم اختالف بسیار کمی دارد )این هزینه ها شامل 
افت کشتار، تولید و غیره(؛ اما پس از کشتارگاه و خروج از مراکز عمده 
فروشی، قیمت ها دستخوش تغییر شد و هرخرده فروش و یا واسطه ای 
با میل خودش قیمت گذاری می کند و قیمت مرغ را تغییر می دهد که 
و  افزایش  قیمت ها  مشتری،  به  مرغ  فروش  هنگام  می شود  باعث  این 

نوسان پیدا کند.«
و  10هزار  حدود  در  مرغداران  اتحادیه  »قیمت  داد:  ادامه  یوسفی 
300تومان اعالم شده  است، اما قیمتی که در بازار شاهد آن هستیم، 
ممکن است در برخی نقاط قیمت هایی بیش از 12هزار و 500تومان 
هم برسد و این مسائل به مغازه دار و فروشندگان مربوط می شود و باید 
بازار مرغ که کنترلش از دست خارج شده توسط سازمان های  قیمت 
مربوطه بررسی شود و با متخلفان برخورد صورت بگیرد، افزایش قیمت 

کنونی مرغ ارتباطی با مرغداران ندارد

ترین محصوالِت غذایِی مورد نیاز مردم ، با افزایش قیمت همراه شود.
اسالمی  شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  زاده،عضو  پاپی  عباس 
دامی  های  نهاده  واردات  در  گرفته  صورت  انحصار  از  انتقاد  ضمن   ،
تا  شد  ای  بهانه   ، سالجاری  ابتدای  از  ارز  نرخ  داشت:نوسانات  اظهار 
فزاینده  و  بصورت چشمگیر  را  دامی  های  نهاده  کنندگان،قیمت  وارد 

ای افزایش دهند.
وارداِت  نموده  اعالم  کشاورزی  جهاد  اینکه،وزارت  وجود  افزود:با  وی 
نهاده ها با ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی انجام شده،اما تاکنون بخش 
قابل توجهی از نهاده های دامی همانند سال گذشته با ارز 3 هزار و 
700 تومانی وارد شده که با این اوصاف نباید قیمت نهاده ها نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته،با تفاوتی همراه شود.
ارز و  نرخ  نماینده مجلس شورای اسالمی،نوسانات  این  اظهارات  بنابر 
فقدان نظارت مطلوب و سازنده باعث شده تا قیمت نهاده های دامی 
با تغییر و تحوالتی همراه شود و همین موضوع به ضرر تولیدکننده و 

مصرف کننده تمام شد.
وی می گوید:واردات نهاده های دامی بصورت انحصاری توسط دو نفر 

انجام می شود و این در شرایطی است که بر مبنای قانون،تمرکز واردات 
و صادرات انواع محصوالت کشاورزی بر عهده وزارتخانه متبوع )جهاد 

کشاورزی(می باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:با توجه 
به این واقعیت که واردات نهاده های دامی توسط افراد معدود و خاص 
به  ایم  نموده  اعالم  نیز  وزارت جهاد کشاورزی  به  و  صورت می گیرد 
جای ثبت سفارش کاال ایجاد انحصار و کنترل قیمت بازار توسط افراد 
خاص ، با فعال کردن تشکل های بخش کشاورزی و واردات نهاده ها 
به واسطه اعضای این تشکل ها به موضوع انحصاِر وارداِت نهاده های 

دامی خاتمه داده شود.
وی در پایان در خصوص تاثیر انحصار در واردات نهاده های دامی بر 
نهاده  واردات  در  انحصار  یادآور شد:ایجاد  پروتئینی  قیمت محصوالت 
های دامی،افزایش هزنیه تولید و نوسان شدید قیمت گوشت،مرغ و تخم 
مرغ را به همراه داشته به نحوی که مصرف آن در سبد خانوار،کاهش 
از  بسیاری  کنندگاِن  وضعیت،تولید  این  استمرار  صورت  در  و  یافته 

چرخه تولید خارج می شوند.

مرغداران از مرغ ۱2 هزار تومانی نفعی نمی برند
منبع: ایانا
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مدیریت موثر ضایعات و مشتقات طیور
سیستم های نقاله وکیوم برای کارخانه های فرآوری طیور، آینده خوبی 
را به ارمغان دارد. ایسمو ویتانن )Ismo Viitanen( از شرکت فنالندی 
MariMatic Oy که در زمینه جمع آوری و مدیریت ضایعات فعالیت 
دارد، در مورد این سیستم های نقاله، توضیحاتی را ارائه می دهد و بیان 
می کند که چگونه این سیستم ها می توانند استانداردهای اثر بخشی 
و بهداشت را در کارخانه، به طور اقتصادی و سازگار با محیط زیست، 

به حداکثر برسانند.
صنعت طیور، خیلی سریع در حال پیشرفت است. بر اساس گزارشی که 
سازمان پیش بینی عرضه و تقاضای جهانی برای محصوالت کشاورزی 
در ماه اوت 2016 منتشر کرده است، پیش بینی می شود 48 بیلیون 
این  که  باشد  شده  تولید  آمریکا  در   2017 سال  در  فقط  مرغ  پوند 
رقم، نسبت به پیش بینی ای که در ماه جوالی 2016 گزارش شده، 
بسیار بیشتر بوده است. اما دلیل این افزایش چشمگیر چه بوده است؟ 
العاده ای در  از محبوبیت فوق  این است که مرغ  نخستین دلیل آن، 
میان گوشت ها برخوردار است زیرا چربی آن کم است و همچنین جزء 
نکرده  را ممنوع  از گوشت هایی است که هیچ مذهبی آن  آن دسته 
است. عالوه بر این، مرغ به دلیل داشتن چربی کم، وزن کمی هم دارد 

و در نتیجه، گوشت خوب و مفیدی از آن به راحتی به دست می آید.

مدیریتکارآمدضایعات
در بسیاری از کارخانه های فرآوری طیور، روش های سنتی مدیریت 
این  شود.  می  استفاده  هنوز  ثابت،  نقاله  های  سیستم  مانند  ضایعات 
طراحی  باال  سرعت  با  محصول  زیادی  مقدار  حمل  برای  ها،  سیستم 
شده اند و هزینه آن ها بسیار کمتر از استفاده از کارگران است. این 
سیستم ها شامل دستگاه های عمودی، افقی و خمیده می شوند که 
محصوالت را از نقطه A به نقطه B انتقال می دهند. در یک کارخانه 
معمولی طیور، در سیستم های نقاله سنتی، معموالً سیستم نقاله یک 

متر عرض و 100 متر طول دارد.
در حالی که بسیاری از کارخانه داران از این سیستم های نقاله راضی 
هستند، باید سیستم دیگری جایگزین این نقاله ها در صنعت طیور می 
شد تا کل روند کار، کارآمدتر و مفیدتر باشد تا سرعت کار در الین های 
فرآوری بیشتر شود و روند کنترل محصول راحت تر باشد. با داشتن 
سیستم کارآمدتر، نه تنها کارگران کمتری در فرآیند تولید مورد نیاز 
خواهد بود؛ بلکه اقالم و قسمت های مختلف طیور هم به صورت موثری 
قابل مجزا شدن خواهند بود و مقدار بیشتری غذا برای خوراک انسان 

و حیوانات تولید خواهد شد.

نقالهوکیوم
در سال های اخیر، بازار طیور از تکنولوژی های جایگزین بهتری مانند 
نقاله وکیوم بهره برده که به طور موثری کارخانه های فرآوری طیور را 
تحت تاثیر قرار داده است. سیستم نقاله وکیوم مانند یک پاک کننده 
وکیوم بزرگ عمل می کند. مواد و محصوالت در نقاط مکش قرار می 
به  از طریق یک وکیوم قدرتمند،  و  نزدیک  لوله  از یک خط  و  گیرند 

صورت ایمن به مقصدهای مختلفی فرستاده می شود.

هرچهفضایکارکمترباشد،هزینهپرداختیبرای
برقنیزکمترخواهدبودوهزینههایکلیکارخانه

فرآوریطیورنیزکاهشمییابد
قدیمی  های  با شیوه  مقایسه  در  تواند  مدرن می  وکیوم  این سیستم 
نقاله، مزیت های بی شماری داشته باشد. این سیستم می تواند محیط 
کار ایمن تر و بهداشتی تری را فراهم کند. نه تنها محصوالت و ضایعات 
آن ها بالفاصله توسط سیستم به صورت اتوماتیک از هم جدا می شوند؛ 
به صورت  که محصوالت  نیست  نیازی  تکنولوژی،  این  به کمک  بلکه 
دستی شسته یا کنترل شوند و دیگر نیازی به سطل های زباله نخواهد 
بود و خطر سر خوردن آن ها بر روی مواد غذایی از بین می رود و به 

این ترتیب، بهداشت و ایمنی غذا به حداکثر می رسد. 
بعضی از سیستم های نقاله مدرن، حتی از یک سیستم شست و شوی 
تمیز  روند  شو،  و  ماشین شست  این  کنند.  می  استفاده  ای  بالفاصله 
کردن و شست و شو را با چرخه های مختلف شستن و آب کشی انجام 
باید به عنوان مهم  می دهد. رعایت بهداشت در کارخانه های طیور، 
برای  این کارخانه ها  زیرا محصوالت  ترین بخش در نظر گرفته شود 

مصرف انسان استفاده می شوند.
بازدهی و کارآمد بودن نیز یکی از مهم ترین رکن های کارخانه های 
فرآوری می باشد. در یک کارخانه بزرگ و مدرن طیور، سیستم های 
نقاله وکیوم می توانند هزینه ها را به حداقل برسانند و پرداخت هزینه 
را کمتر می  کارگر  به  نیاز  زیرا  است،  پذیر  آن ها جبران  برای خرید 
کند و کارگران می توانند باالی سر دستگاه های اتوماتیک قرار بگیرند. 
عالوه بر آن، کارخانه به فضای کمتری نیاز خواهد داشت زیرا سیستم 
های نقاله وکیوم، جای کمتری نسبت به نقاله کمربندی می گیرند و 

مصرف برق نیز کاهش پیدا می کند.
نیز  برق  برای  پرداختی  هزینه  باشد،  کمتر  کار  فضای  چه  هر  مسلماً 
کمتر خواهد بود و هزینه های کلی کارخانه فرآوری طیور نیز کاهش 
بلکه  نیستند  اهمیت  و هزینه های آن حائز  برق  البته فقط  یابد.  می 
تغییر جهانی آب و هوا نیز از دغدغه های اخیر کارخانه ها در جهان می 
باشد. همان طور که پیشتر اشاره کردیم، سیستم های نقاله وکیوم، به 
شکل قابل توجهی مصرف انرژی را کاهش می دهند. عالوه بر آن، راه 
حل های جدیدی نیز برای ضایعات ارائه می کنند که مصرف آب را به 
حداقل می رسانند. سیستم های نقاله وکیوم برای انتقال محصوالت، 
هیچ آبی مصرف نمی کنند و آلودگی آن ها نیز صفر است. این سیستم 

ها نیازی ندارند که منبع آب به آن ها نزدیک باشد.

آیندهمدیریتموثرضایعات
امنیت غذایی و تولید بهینه، فاکتورهای اصلی در کارخانه های فرآوری 
داشته  زیادی  پیشرفت های  اخیر،  باشند که در سال های  طیور می 
اند. کارخانه داران باید متوجه این موضوع باشند که سیستم های نقاله 
وکیوم که نوآوری در این صنعت به حساب می آیند، نه تنها مدیریت 
بهینه را به ارمغان می آورند؛ بلکه از نظر اقتصادی و زیست محیطی نیز 
بسیار موثر هستند. این سیستم، مدیریت ضایعات و محصوالت مشتق 

از طیور را به باالترین میزان بازدهی می رساند

 ITPNews منبع: بخش بین الملل

70
ره 

شما
د  

ردا
ه م

نام
ماه

 
ی 

رور
امپ

و د
ی 

دار
رغ

ت م
العا

اط

24



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
70

ره 
شما

د  
ردا

ه م
نام

ماه
 

ی 
رور

امپ
و د

ی 
دار

رغ
ت م

العا
اط

25

همکاری  با  طرحی  گفت:  دامی  تولیدات  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
مؤسسه تحقیقات علوم دامی و مرغداران در حال تهیه است تا بتوانیم در 
آینده از نژاد مرغ الین ایرانی برای تولید مرغ گوشتی در کشور استفاده کنیم

مرتضی رضایی در نشستی خبری که امروز به مناسبت هفته دولت در 
وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، به این نکته اشاره کرد که حفاظت 

از ذخایر ژنتیکی از اولویت های ما در کشور است.
خبرنگار فارس از رضایی پرسید که سال های سال است نژاد مرغ آرین 
)مرغ الین( در شمال کشور مورد بی توجهی قرار گرفته در صورتی که 
تولید  برای  راس  نژاد  از جمله  وارداتی  نژادهای  جایگزین  می توانست 
ذخیره  این  احیای  برای  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  باشد  گوشتی  مرغ 
ژنتیکی چه کاری انجام داده است که وی پاسخ داد: قبول داریم که 
باقی  بابل کنار )آرین( توجه کافی نشده و در همان حد  به مرغ الین 
مانده است، اما طرح کالنی با مشارکت دستگاه های ذی ربط مرغداران 

و مؤسسات تحقیقات علوم دامی تشکیل شده که به دلیل محرمانه بود، 
از ارائه جزئیات آن معذوریم اما امیدواریم به مرور زمان از این نوع مرغ 

الین برای تولید داخلی استفاده کنیم.
خبرنگار همچنین از علت احیا نشدن و اصالح نژاد نمونه های ایرانی از 
جمله گاو سیستانی که مقاوم به اقلیم سیستان بوده و نی خوار است، 
پرسید و اینکه چرا صرفاً در حوزه پرورش صنعتی از گاوهای هلشتاین 
و سیمنتال استفاده می شود که معاون حجتی در پاسخ به فارس گفت: 
این گونه نیست که ذخایر ژنتیکی داخل به فراموشی سپرده شده باشد 
و سعی کرده ایم در 12 ایستگاه پایلوت کشوری از ذخایر مهم ازجمله 
گاو سیستانی به صورت ذخیره ژنتیکی داشته باشیم که از آنها نگهداری 
اصالح شده ای  نژادهای  دنبال  به  که  است  این  واقعیت  اما  می شود، 
هستیم که بهره وری باالتری برای تولید گوشت و شیر در شرایط آب 

و هوایی کشور دارند.

منبع: فارس

مرغ دالر نمی خواهد!
درحالیکه گوشت مرغ به عنوان یکی از 25 کاالی اساسی اعالم شده 
است که قرار است دالر 4200 تومانی به آن تعلق گیرد، رییس انجمن 
خودکفا  تنها  نه   محصول  این  تولید  در  می گوید  گوشتی  مرغداران 
هستیم بلکه ظرفیت افزایش 50 درصدی تولید را هم داریم؛ لذا نیازی 

به تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصول نیست.
قرار  دولتی  ارز  کننده  دریافت  کاالی   25 لیست  در  مرغ  گوشت 
این محصول پروتئینی  ایران سال هاست که در تولید  اما  گرفته است 
خودکفاست و حتی در مواقعی صادرکننده نیز بوده است و اکنون هم 
اگر بازار مناسبی فراهم شود صادرات این محصول رونق می گیرد. البته 
باتوجه به گفته رییس سازمان توسعه تجارت »احتماال لیست کاالهای 
اساسی تغییر می کند« که شاید حذف گوشت مرغ از این لیست یکی 

از این تغییرات باشد.
در این باره رییس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ،با اشاره 
به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر مصرف کاالی داخلی اظهار کرد: 
در حال حاضر واردات مرغ نداریم؛ زیرا در کشور این توانایی را داریم که 
حداقل 50 درصد بیشتر از نیاز کشور گوشت مرغ تولید کنیم؛ بنابراین 

نیازی به تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصول نیست.  
وی با تاکید بر خودکفایی کشور در تولید گوشت مرغ گفت: اگر همه 
ظرفیت های تولیدمان فعال باشد، هر سال حدود یک میلیون تن تولید 
مازاد داریم که می توانیم آن را صادر کنیم. اما از حدود سه ماه پیش، 
تولیدکنندگان جوجه برای جلوگیری از زیان، تولیدشان را کم کرده اند.

هر  حاضر  حال  در  گوشتی،  مرغداران  صنفی  انجمن  رئیس  گفته  به 
کیلوگرم مرغ زنده برای تولیدکننده 6500 تومان تمام می شود و در 

مرغداری حدود 7000 تومان فروخته می شود.
مرغ 8000 تومانی برای پولدارها نیست!

مرداد،   10 تاریخ  از  بازار  تنظیم  ستاد  مصوبه  آخرین  طبق  همچنین 
هر کیلوگرم مرغ با 9 درصد افزایش قیمت، حداکثر باید 8175 تومان 

بازار مصرف  در  مرغ  کیلوگرم  هر  این مدت،  اما طی  فروخته می شد. 
بیش از هزار تومان گران تر از نرخ مصوب عرضه  شده  است که رئیس 
انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی در این باره اظهار کرد: این 
پرداخت  با  نیست. دولت  برای گوشت مرغ  نرخ کارشناسی و منطقی 
یارانه 2000 تومانی به واحدهای پرورش مرغ  گوشتی، مرغ را با قیمت 
به  توجه  با  آن  واقعی  قیمت  درحالیکه  می کند،  عرضه  تومان   8200

قیمت نهاده های طیور 9500 تا 10 هزار تومان است.  
یوسفی گفت: دولت باید یارانه را هدفمند پرداخت کند و مرغ با قیمت 
8200 تومان را فقط برای قشر آسیب پذیر و دهک های کم درآمد جامعه 

در نظر بگیرد.
وی افزود: اگر دولت مرغ را با زیان عرضه می کند، این بخش از عرضه 
را حداقل فقط برای قشر آسیب پذیر در نظر بگیرد. دلیلی ندارد کسی 
اتومبیل میلیاردی سوار می شود مرغ 8000  و  باالیی دارد  که درآمد 

تومانی مصرف کند.
به گفته رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی، دولت برای 
این  پرداخت می کند.  یارانه  تومان  تا 2000  هر کیلوگرم مرغ 1500 
پرداخت  گوشتی  مرغ  پرورش  واحدهای  به  نقدی  به صورت  یا  یارانه 
می شود یا به صورت تخفیف در فروش نهاده های تولید در نظر گرفته 

می شود.
ثبت  و  ارز  تخصیص  تولید،  نهاده های  واردات  در  همچنین  تاخیر  او 
گفت:  و  دانست  تولید  نهاده های  قیمت  افزایش  عوامل  از  را  سفارش 
بی توجهی دولت، مشکالت انتقال ارز و مراودات بانکی با کشورها نیز 

روی قیمت ها تاثیر گذاشته  است.
یوسفی ضمن اظهار تاسف از آنچه آن را بی توجهی دولت به هشدارها 
تولیدکننده  گفت:  خواند،  مرغ  تولیدکنندگان  دیدگی  زیان  بر  مبنی 
بدهکار  کنار سرمایه گذاری،  در  و  انجام دهد  پر ریسک  کار  نمی تواند 

بانک ها نیز باشد.

منبع: ایسنا
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معاونوزیرجهادکشاورزیدراموردام:

تدوین طرح استفاده از اجداد مرغ ایرانی در تولید مرغ گوشتی
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امروزه وضعیت جوجه های گوشتی ، نسبت به جوجه های گوشتی میانه 26
قرن پیش ،بهبود پیداکرده است اما این جوجه ها هنوز در تبدیل خوراک 
به گوشت ناکارآمد هستند. برای پرورش یک پرنده 2/7 کیلوگرمی، به 
4/5 کیلوگرم خوراک نیاز است. این پرنده در طول حیات خود تقریباً 
1/8 کیلوگرم مدفوع می کند، درحالی که 0/75 کیلوگرم خوراک را تنها 
به 0/45 کیلوگرم وزن زنده تبدیل می کند. باوجود پیشرفت ها در علم 
ژنتیک، هنوز راه زیادی مانده تا طیور بتوانند میزان بیشتری از انرژی و 

مواد مغذی موجود در خوراک را به گوشت تبدیل کنند.
دیدگاهسادهدرموردتولیدمؤثرمرغگوشتی4مؤلفهزیر

راشاملمیشود:
-رشد

-قابلیتزیست
-تبدیلخوراک

-کاشت

دستمزد  خوراک،  قیمت  به  مؤلفه ها  این  از  هرکدام  نسبی  اهمیت 
کارگر و ارزش بازاری گوشت مرغ بستگی دارد. کمپانی هایی که به طور 
کامل ادغام شده اند، کار پرورش و هچ را باهم ترکیب کرده اند و اندازه 
داده  را  امکان  این  کنندگان  فرآوری  به  عملیات،  و  ادغام  مقیاس  و 
ترکیب  مورد  در  تصمیم گیری  برای  را  بیشتری  گزینه های  تا  است 
شرکت های  به طورکلی،  باشند.  داشته  بیشتر  همکاری  و  محصوالت 
می تواند  ادغام  میزان  چه  که  بگیرند  تصمیم  بتوانند  باید  تولیدکننده 
بیشتری  اهمیت  ادغام  این  و کدام جنبه  باشد  داشته  بیشتری  ارزش 
از  یکی  تبدیل خوراک  قطعاً  دارد.  پرورش  برای  را در جریان تصمیم 

مهم ترین بخش های بحث است.
ضررهایناشیازتبدیلخوراک

مؤلفه 2 با گوشت به خوراک تبدیل ضریب نهایی نتیجه
شناساییمیشود:

-تبدیلخوراکگله)متوسطتبدیلهمهطیورگله(
-قابلیتزیستپذیری

تلف شدن طیور در پایان دوره رشد، مسئله ای مهم است. خوراکی که 
طیور تلف شده مصرف کرده اند، میزان مفید بودن خوراک برای گله را 
کاهش می دهد. تأثیر مرگ دیرهنگام می تواند بر دستاورد گله تأثیری 
نامناسب داشته باشد و با توجه به قوانین موجود در قرارداد نوشته شده، 

ممکن است برای پرورش دهنده هزینه بر باشد.
بر ویژگی های تبدیل خوراک تأکید  کمپانی های ژنتیک به طور مداوم 
می کنند تا به فرآوری کنندگان این امکان را بدهند تا میزان مؤثر بودن 

تولید طیور زنده خود را بهبود و اقتصاد تولید خود را افزایش دهند. 
اگرچه ویژگی هایی مانند وزن بدن هر یک از طیور را می توان به راحتی 
ضریب  مورد  در  اطالعات  کسب  تجاری،  شرایط  در  اما  گرفت  اندازه 

تبدیل خوراک هرکدام از طیور، امکان پذیر نیست.

رویکردهاییبرایآزمایشتبدیلخوراک
معیار طالیی برای تبدیل خوراک، اندازه گیری خوراک ورودی از همان 
یک روزگی تا آخرین مرحله و وزن آن در بازار است. به علت وجود موانع 
متعدد در انجام این کار، شرکت های ژنتیک به آزمایش های جایگزین 
تکیه کرده اند تا بتوانند میزان تبدیل خوراک به گوشت را ارزیابی کنند.

رویکردهایاساسیاینآزمایشهاعبارتانداز:
• آزمایش های کوتاه مدت تبدیل خوراک به صورت انفرادی )آزمایش های 
آنالوگ(: در این آزمایش ها هر یک از طیور به دان خوری و آبخوری 
مخصوص خود دسترسی دارند. اطالعات هرکدام از این طیور جداگانه 
به صورت  طیور  از  یک  هر  خوراک  تبدیل  ضریب  و  می آید  دست  به 
جداگانه در دسترس است. این روش بهترین منبع برای انتخاب طیوری 

است که بیشترین توانایی در تبدیل خوراک به گوشت را دارند.
• آزمایش های بلندمدت در مرغداری های گله ای و گروهی )آزمایش های 
دیجیتال(: در این آزمایش ها ابزارهای الکترونیکی با استفاده از فضای 
خوراک دهی اشتراکی، اطالعات الزم از خوراک مصرفی هرکدام از طیور 

را ثبت می کنند.

آزمایشهایآنالوگ
اگرچه آزمایش های آنالوگ تقریباً ازنظر انجام دادن و مدیریت آسان تر 
هستند اما محدودیت هایی دارند که موفقیت در بهبود تبدیل خوراک 

را با مشکل مواجه می کنند.
انجام این آزمایش، طیور به مدت کوتاهی،  اول ازهمه این که در طول 
در محیط رقابتی نیستند و ارتباط اجتماعی ندارند و هرکدام از طیور 
خوراک  به  رقابتی  و  تالش  هیچ  بدون  و  دارد  را  خود  مختص  فضای 
دسترسی دارد و همین امر سبب می شود که طیور رشد خوب و ضریب 
تبدیل باالیی داشته باشند، این در حالی است که بچه های آن ها قادر 
نخواهند بود زمانی که با دیگر طیور وارد چالش می شوند همین نتیجه 

را داشته باشند.
بازتاب صحیحی  نمی توانند  آزمایش های کوتاه مدت،  این  این که  دوم 
زندگی اش  دوره  کل  در  خوراک  تبدیل  در  گوشتی  مرغ  توانایی  از 

داشته باشند.
زمان  که  است  این  آنالوگ  آزمایش های  بر  واردشده  ایراد  سومین 
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پیشرفت ژنتیکی و نحوه کسب اطالعات
 در تبدیل خوراک

 ITPNews منبع: بخش بین الملل
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انجام این آزمایش ها بسیار مهم و ضروری است؛ به راستی اگر تبدیل 
خوراک فقط در طول 5 تا روز 10 اندازه گیری شود، منحنی رشد در 
چه روزی باید انتخاب شود؟ بعضی از ژن های طیور استفاده مؤثر از 
خوراک را در مراحل ابتدایی رشد نشان می دهند و این در حالی است 
که دیگر نژادها در اواخر منحنی رشد بازدهی خود را نشان می دهند. 
تصمیم گیری در مورد این که کدام رویکرد این محدودیت ها را از بین 
می برد می تواند در بهبود وضعیت تبدیل خوراک در کل دوره زندگی 

یک پرنده تأثیرگذار باشد.

آزمایشهایدیجیتال
آنالوگ  آزمایش های  از  بهتر  طوالنی مدت،  دیجیتال  آزمایش های 

هستند زیرا امکان اندازه گیری تبدیل خوراک در طوالنی مدت را فراهم 
طیور  از  هرکدام  مصرف  میزان  از  اطالع  آزمایش ها  این  در  می کنند. 
از  هرکدام  دسترسی  می تواند  که  است  الکترونیکی  ابزارهای  نیازمند 
طیور به دان خوری ها را اندازه بگیرد. این دسترسی باید به یک پرنده 
برای هر دان خواری و در هرزمانی، اختصاص پیدا کند تا بتوان به راحتی 

متوجه شد که هر پرنده چه میزان خوراک را مصرف می کند.
در آزمایش های دیجیتال، امکان بروز خطا در اطالعات به دست آمده و 
ذخیره سازی آن ها وجود دارد. البته این چالش های تکنولوژی می تواند 
به مرور از بین برود و سیستم ها قوی شوند تا اطالعات از خوراک های 

مصرفی بیشتر شود و علم ژنتیک در تبدیل خوراک پیشرفت کند.

گرانفروشی خـوراک طیور 

با وجود پرداخت بیش از 622 میلیون یورو ارز دولتی با یارانه  )دالر 
3800 تومانی( برای واردات خوراک دام و طیور، قیمت گوشت مرغ 
افزایش داشته که مرغداران دلیل آن را باال بودن قیمت خوراک مرغ 
اعالم کرده و می گویند« واردکنندگان خورک مرغ را 70 تا 100 

درصد گران تر از آنچه باید می فروشند و خبری از ناظران نیست«!
خوراک دام و طیور همواره هم جزو کاالهای اساسی و استراتژیک 
مدنظر دولت برای تامین نهاده های تولید مرغداران و دامداران بوده 
است و همیشه از پایین ترین نرخ ارز برای واردات آنها استفاده شده 
است. اخیرا که بانک مرکزی فهرستی از دریافت کنندگان ارز با نرخ 
دولتی منتشر کرد مشخص شد 622 میلیون و 115 هزار و 23 یورو 
به نرخ دولتی به بیش از 110 شرکت واردکننده پرداخت شده تا 
خوراک دام و طیور وارد کنند و قیمت تمام شده گوشت و مرغ باال 
نرود اما این طور نشد. مرغداران همچنان نسبت به باال بودن قیمت 
خوراک طیور و پایین نیامدن قیمت آن اعتراض دارند و می گویند 

دولت باید پیگیرتر و فعال تر در این بازار عمل کند.
محمد یوسفی – رییس انجمن صنفی مرغداران مرغ گوشتی – در 
نیاز  تولید مورد  نهاده های  بازار  آنچه در  اظهار کرد: همه  باره  این 
ثبت  تومانی،  نرخ 3800  تعیین  از  پیش  عرضه می شود  مرغداران 
سفارش شده و در واقع نرخ آنها پایین تر از این قیمت بوده است و 
اگر از این به بعد نیز واردکنندگان بخواهند نسبت به واردات این 
ارز  یعنی  نرخ  پایین ترین  از  می توانند  کنند،  اقدام  اساسی  کاالی 
3800 تومانی استفاده کنند، اما مشخص نیست چرا قیمت خوراک 

دام و طیور کاهش پیدا نمی کند!؟
پیگیری،  به  موظف  نظارتی  دستگاه های  این که  به  اشاره  با  وی 
اساسی  ویژه کاالهای  به  بازار همه محصوالت  بر  نظارت  و  بررسی 
نسبی  افزایش  وجود  با  گفت:  هستند،  طیور  و  دام  خوراک  مانند 
محصول  این  قیمت  گذشته،  هفته  اوایل  در  مرغ  گوشت  قیمت 
پروتئینی طی روزهای گذشته با کاهش نسبی مواجه بود و امروز 
در میدان بهمن به کیلویی 7000 تومان و در سطح شهر به کیلویی 

7300 تومان تا 7400 تومان رسید و این در حالی است که قیمت 
نهاده های تولید و خوراک دام و طیور حدود 70 درصد نسبت به روز 

گذشته افزایش قیمت داشته اند.
هر  قیمت  داد:  ادامه  گوشتی  مرغ  مرغداران  انجمن صنفی  رییس 
کیلوگرم ذرت )تحویل در بنادر( 750 تومان و هر کیلوگرم کنجاله 
نیز کیلویی 1350 تومان بود. این در حالی است که به ترتیب به 

کیلویی 1250 و 2600 تومان رسیده اند.

وزارتصنعت،معدنوتجارتبیشترحامی
واردکنندگاناستتاتولیدکنندگان

یوسفی تصریح کرد: نهاده هایی که هم اکنون در بازار توزیع می شود 
قبال ثبت سفارش های آن انجام شده و با نرخ ارزی کمتر از 3800 
تومان وارد کشور شدند و هم اکنون نیز اگر واردکنندگان بخواهند به 
آنها ارز 3800 تومانی داده می شود، اما مشخص نیست چرا قیمت 
ارزان نشده و  با وجود کاهش نرخ جهانی شان،  این کاالی اساسی 

دائما در حال افزایش قیمت است.
وزارت  کرد:  اظهار  گوشتی  مرغ  مرغداران  صنفی  انجمن  رییس 
جهاد کشاورزی، شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت 
نظارتی  تولید کنندگان و دیگر دستگاه های  و  از مصرف کنندگان 
متولی بازار باید پیگیر این مساله باشند و هرچه سریع تر با متخلفان 
اما پرونده واردکنندگان هنوز در حال بررسی است  برخورد کنند. 
و به نظر می رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر حامی وارد 

کنندگان است تا تولیدکنندگان.
وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی یک عضو از ستاد تنظیم بازار است 
و تنها یک رای دارد، اما آنچه مشخص است این که مرغداران همه 
در حال ورشکست شدن هستند و بدهی آنها در بانک ها معوق شده 

و وثیقه های آنها در حال ضبط و حراج شدن است

منبع: افکار نیوز
با دالر ۳۸۰۰ تومـانی
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نقش میکروبها در لیپولیز و 
بیوهیدروژناسیون شکمبه ای

مقدمه:

چرب  اسیدهای  از  غنی  نشخوارکنندگان  جیره  که  حقیقت  این  با 
مثل  نشخوارکنندگان  تولیدات  است،  دوگانه  باند  چند  با  غیراشباع 
گوشت، شیر و لبنیات عمدتاً شامل اسیدهای چرب اشباع است و این 
اسیدهای  بیوهیدروژناسیون  آن  متعاقب  و  باکتریایی  لیپولیز  دلیل  به 
چرب غیرشباع با چند باند دوگانه در شکمبه است. ارتباط بین مصرف 
اسیدهای چرب اشباع توسط انسان و بیماری کرونری قلب به خوبی 
نشخوارکنندگان همچنین شامل  تولیدات  مقابل  در  است.  ثابت شده 
انسان  برای سالمتی  بودن   مفید  به خاطر  است که  اسیدهای چربی 

تحت عنوان اسیدلینولئیک کنژوگه شناخته  می شوند.

فرآیندهایمیکروبیشکمبه:

طریق  از  فیبر  حاوی  مواد  عبور  سرعت  کردن  کم  به  شکمبه  تکامل 
شکمبه است، که زمان الزم برای آنزیم های میکروبی برای هضم کردن 
پلیمرهای مقاوم به خصوص سلولز و گزیالن را فراهم می سازد. آنزیم 
های پستانداران نمی توانند سلولز یا گزیالن را بشکنند. برای رسیدن به 
 ATP این هضم میکروبها می بایستی قندهای آزاد را برای آزاد کردن
تخمیر کنند که به نوبه خود سوخت مورد نیاز برای رشدشان است. در 
 ATP این محیط بی هوازی محصوالت اصلی از مسیر سوخت و ساز که
تولید می کنند اسیدهای چرب فرار نظیر استات، پروپیونات، بوتیرات 
و گازهایی نظیر CO2 و CH4 هستند. CH4  به عنوان گاز گلخانه 
ای به خوبی شناسایی شده است. همچنین یکی از مواد ضروری برای 
رشد میکروارگانیسم ها نیتروژن است که عمدتاً در شکل پروتئین در 
گیاهان که فرم اصلی جیره است قرار دارد. بنابراین تجزیه پروتئینها 
در حقیقت  است.  میکروبی ضروری  رشد  برای  آمینواسیدها  انتقال  و 
تا آنجا که به حیوان مربوط است بی  تجزیه میکروبی پروتئین عموماً 
فایده در نظر گرفته شده است، زیرا ظرفیت میکروبی را برای مصرف 

تولیدات هیدرولیز افزایش می دهد. کاتابولیسم بیش از اندازه منجر به 
یکی از عمده ضایعات تغذیه ای )و آالینده ها( از حیوانات مزرعه ای می 
شود. میکروارگانیسم ها قادرند اسیدهای چرب مورد نیازشان را بسازند 
و در واقع آنها همچنین نمی توانند از بتا اکسیداسیون انرژی بگیرند 
چرا که بتا اکسیداسیون در شرایط بی هوازی رخ نمی دهد. متابولیسم 
تولید مثل  و  اصلی رشد  فعالیتهای  برای  تا حدی  است  لیپید ممکن 
جمعیت میکروبی شکمبه جنبی به نظر آید. با این وجود این فعالیت 
امکان زنده ماندن را به  برای میکروارگانیسم ها حیاتی است چرا که 
مشکالت  تواند  می  صورت  این  غیر  در  دهد،  می  ها  میکروارگانیسم 
تغذیه  بر کیفیت  تأثیر  آورد. آن همچنین در  به وجود  را  مسمومیتی 
ای تولیدات نشخوارکنندگان اساسی است. مهمترین اعضای گروههای 
باکتریها  ها هستند.  قارچ  و  پروتوزوآ  آرکیا،  باکتریها،  شامل  میکروبی 
فراوانترین گروه هستند، بعد از آن آرکیا)تولید کننده متان(، پروتوزوآی 
مژک دار و در تعداد کمتر قارچ های بی هوازی. گونه های مختلف نقش 
های متفاوتی دارند، که اثر متقابل دارند و برای حفظ اجتماع میکروبی 
شکل   استثنای  به  بعالوه  هستند.  ضروری  جمعیشان  دسته  وفعالیت 
CH4انواع منحصر به فرد یا گونه های بسیار کم یک نقش واحد دارند. 
  Butirivibrio fibrisolvens به عنوان مثال باکترهای گرم مثبت
نقش کلیدی در هضم فیبر دارند، اما خیلی از گونه ها به مقدار زیادی 
  Butirivibrio fibrisolvens هستند.  پروتئین  کننده  تجزیه 

همچنین اجتماع غالب در بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب هستند.

 فعالیتلیپازدرشکمبه:

گیاهولیپازهایمیکروبی:
فراوانترین  گیاهی،  های  روغن  و  غالت  کننده  دریافت  حیوانات  در 
گلیسرید  تری  هیدرولیز  باشند.  می  گلیسرید  تری  شکل  در  لیپیدها 
در این جیره ها عمدتاً توسط لیپازهای میکروبی انجام می شود. علوفه 
مصرف شده توسط حیوانات گیاهخوار عمدتاً شامل گاالکتو- سولفو و 

ITPNews منبع: آرشیو مقاله
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گیاهی خودش  ماده  که  پیشنهاد می شود  باشد.  لیپیدها  می  فسفو 
ممکن است در لیپولیز شکمبه ای شرکت کند.                                                                                 

باکتریهایلیپوالیتیکشکمبهایولیپازهایشان:

در میان میکروارگانیسم های مختلف شکمبه باکتریها به عنوان فعالترین 
گروه در لیپولیز مطرح می شوند. بیشترین گونه های باکتریهای فعال 
از تری آسیل گلیسرول ها به عنوان پیش  انتخابی  جدا شده به طور 
Araerovibrio  Lipolytica که شامل   کنند  استفاده می  ماده 

می باشند.

شکمبه  لیپاز  فعالیت  بر  تسلط  برای  بایستی  می   A. Lipolytica  
متراکم   خوراکهای  کننده  دریافت  حیوانات  در  عمده  طور  به  ای 
برای  توانایی  فاقد     A. Lipolytica چون  اما  باشد  انتظار  مورد 
انتظار می رود دیگر گونه های  هیدرولیز فسفو- گاالکتولیپیدهاست، 
فسفوگاالکتولیپیدها  باشند.  غالب  علف خوار  در حیوانات  لیپوالیتیک 
به نظر می رسد توسط گونه های مشابه  Butyrivibrio می توانند 
در  لیتر  میلی   107 حدود  در   A. Lipolyaca شوند.  هیدرولیز 
لیپیدها  گاالکتو  فسفو-  تواند  نمی  و  دارد  وجود  خوار  علف  حیوانات 
را بشکند. در حالیکه Butyrvibrio spp نیز نمی تواند تری آسیل 
گلیسرول ها را بشکند. Butyrivibrio spp به نظر می رسد شامل 
 phospholipase A، phospholipase B، فعایتهای  انواع 
محتویات  در   phosphodiesterase و    lysophospholipase
حیوانات  در  بیوهیدروژناسیون  برای  اسیدچرب  عمده  باشد.  شکمبه 
زیرا  است.   )18:3-cis15.cis12.cis9( لینولنیک  اسید  خوار  علف 
لیپیدهای  فسفو  و  گلیکولیپیدها  در  موجود  چرب  اسید  فراوانترین 
برای حیوانات دریافت  این که  به  گراس ها و دیگرعلوفه هاست. نظر 
کننده مکمل های لیپیدی  اسید لینولئیک )cis9.12 18:2( در شکل 
است  بیوهیدروژناسیون  برای  اصلی  ماده  پیش  گلیسرول  آسیل  تری 
متابولیسم این اسید در شکمبه شامل فرم در حال انتقال اسیدلینولئیک 
کنژوگه )trans11 .cis9 18:2(  یا اسید رومنیک می شود که سپس 

به اسید واکسینیک و سرانجام به اسید استئاریک تبدیل می شود.

شود.  می  متابولیسم  مشابهی  روش  به  لینولنیک  اسید 
اسیدلینولئیک  ایزومر  ترین  اصلی  معموالً   18:2  trans11.cis9
معموالً  دیگر  بسیاری  است.اما  شیر  و  شکمبه  در  موجود  کنژوگه 
با این حال  با  trans11 .trans9-18:2فراوان تر از بقیه هستند. 
مواقعی هست که trans10 .cis12  یک ماده حدواسط اصلی می 
شود.این عامل می تواند توسط تغذیه زیاد نشاسته یا توسط مکمل 
 10-trans های روغن ماهی و یا گیاهی رسوب کند. غلظتهای باالی
اسیدهای چرب  نتیجه  در  و  می شوند  واقع  گوارشی  درمواد   18:1
به بافتهای حیوان جریان می یابند. تحت چنین  شرایطی کم شدن 
نتایج دیگری شامل مصرف  افتد. و همچنین  اتفاق می  چربی شیر 
کمتر خوراک و کاهش هضم الیاف را در پی دارد. آزمایشات تزریق 
 -12-cis  .10-trans دادند که   نشان  ای نخست  از شکمبه  پس 
دارند.مطالعات  شیرده  گاوهای  در  را  لیپوژنیک  ضد  اثرات    18:2
به جای   18:1  10-trans است  کند که ممکن  پیشنهاد می  اخیر 
CLA 12-cis .10-trans   لیپوژنز در پستانداران  را کاهش می 
دهد.}tor_sutitle{اسید های چرب غیر اشباع با چند باند دوگانه 
برای بیوهیدروژناسیون باکتری ها نسبت به اسید های چرب دی یا 

}tor_sutitle/{مونو انوئیک سمی تر هستند

باکتریهایبیوهیدروژنکنندهشکمبهای:
انجام  برای   B.fibrisolven میکروبیولوژی   اولیه  مطالعات  در 
عنوان  به   VA و   CLA به شکل  های چرب  اسید  بیوهیدروژناسیون 
مواد حدواسط در طی بیوهیدروژناسیون اسید لینولئیک شناسایی شده 
نمی  ساخته   B.fibrisolven توسط   LA از  استئاریک  اسید  بودند. 
به  قادر  که  را  دیگری  های  باکتری  اخیر  مطالعات  وجود  این  با  شود. 
بیوهیدروژناسیون بودند نشان می دهد. باکتری هایی که شکل گیری 
استئارات را انجام     می دهند به عنوان Fasocillus spp  شناخته 
مختلف  مراحل  در  درگیر  که  هایی  باکتری  سالها  برای  شوند.  می 
گروه  می شدند.  تقسیم   B و   A گروه  دو  به  بودند  بیوهیدروژناسیون 
A باکتری های هیدروژن کننده اسید لینولئیک و لینولنیک اسید به 
اسید  به  اسید چرب  تبدیل کننده همان   B و گروه  اسید  واکسینیک 
استئاریک بودند. B. hungatei و B.proteoclasticus گروه هایی 
سایر  به  نسبت   UFA سمی  اثرات  به  را  حساسیت  بیشترین  که  اند 
اعضای گروه Butyrivibrio pseuudobutyrivibrio دارند. به این 
صورت که جداسازی شان از واسطه های شامل UFA به سختی انجام 
سازوکاری  بر  مبنی  باشند  مهم  توانند  می  همچنین  ها  آن  شود.  می 
از  پس  تخمیرشان  اصلی  محصول  بوتیرات،  ساختن  آن  توسط  که 
فعالیت  یک   B.proteoclasticus و   B. hungatei است.   استات 
دارند،  پروتئین  گرم  میلی  هر  در  واحد  از  600  بیشتر  پروتئوکینازی 
 B. در  کیناز  بوتیرات  ژن  دارند.  فعالیت کمتری  دیگران  که  حالی  در 
B.proteoclasticus وجود دارد ولی در دیگر گروها  hungatei و 
وجود ندارد. اغوا کننده است پیشنهاد کنیم که حساسیت های متفاوت 
به اثرات سمی UFA ممکن است مربوط به مکانیسم آنزیمی باشد که 
 Butyrivibrio  توسط LA توسط بوتیرات تولید می شود. متابولیسم
منجر به شکل گیری CLA and VA 11-trans.9-cis می شود اما 

CLA-cis12 .10-trans یا tras10-18:1 شکل نمی گیرد.

قارچهایبیهوازیشکمبه:

 LA از  را   18:2-11-trans.9-cis ای   شکمبه  های  قارچ  اگرچه 
تولید می کنند اما فعالیتشان در مقایسه با  B.fibrisolven خیلی 

محدود است.

مکملهایلیپیدی:

اسید های چرب غیر اشباع با چند باند دوگانه برای بیوهیدروژناسیون 
باکتری ها نسبت به اسید های چرب دی یا مونو انوئیک سمی تر هستند 
باند  چند  با  اشباع  غیر  چرب  های  اسید  حاوی  های  روغن  بنابراین 
دوگانه نظیر LNA برای داشتن یک اثر بیشتر بر بیوهیدرروژناسیون 
شکمبه ای و فرآیندهای تخمیری نسبت به آن هایی که در LA  یا 
Oleic acid  غنی تر هستند بیشتر مورد انتظارند. محصوالت دارای 
دانه های روغنی غیر اشباع شامل بذر کتان، سویا، دانه های آفتابگردان 
دهند.این  می  افزایش  را   18:1-trans چرب  اسیدهای  ها،  روغن  و 
افزایش با روغن ها خصوصاً دانه بذرک و آفتابگردان قطعی شده است.  
دانه  توسط  داری  معنی  به طور  در شیر    CLA  11-trans.9-cis
 LA از افزایش می یابد. روغن های غنی  های جیره ای و روغن ها 
)آفتابگردان و سویا( کارایی بیشتری در باال بردن CLA شیر نسبت 
به روغن های غنی از LNA دارند. EPA  وDHA   موجود در روغن 
ماهی به طور مستقیم از بیوهیدروژناسیون جلوگیری می کنند. روغن 
ها مطرح می  روغن  دیگر  از  مجزا  به صورت  معموالً  و خرما  نارگیل 
شوند. روغن نارگیل در لوریک )12:00( و میستریک )14:00( اسید 
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و روغن خرما در پالمیتیک اسید غنی تر است. این روغن ها وقتی که 
  Methanogenesis به جیره های نشخوارکنندگان اضافه شدند از
به  تواند  می  نارگیل  روغن  که  شود  می  پیشنهاد  کردند.  جلوگیری 
عنوان یک یونوفر طبیعی عمل کند که تولید آمونیاک و متان شکمبه 
ای را کاهش می دهد. برخی از اسیدهای چرب اشباع روغن نارگیل 
کل  بر  تأثیری  که  این  بدون  شوند  می  وارد  شیر  داخل  به  خرما  و 
اسیدهای چرب اشباع داشته باشند. اثر مکمل های لیپیدی در کنترل 
بیوهیدروژناسیون و بر تغذیه در حالتهای گوناگون توسط ترکیب جیره 
پایه، شکل فیزیکی مکمل و میزان ورود است. نسبت علوفه ی جیره ای 
به کنسانتره به عالوه نوع و کیفیت فیزیکی علوفه تغذیه شده به حیوان 
متابولیسم شکمبه ای لیپید را تحت تأثیر قرار خواهد داد. تغذیه علوفه 
  PUFA. VA 3-n به عنوان یکی از بهترین راهکارها برای افزایش
و CLA-11-trans .9-cis در شیر و گوشت نشخوارکنندگان بیان 
شده است، به خصوص که علوفه ها منبع اصلی  LNA و به مقدار 

کمتر LA هستند.

)protozoa(پروتوزوآ

پروتوزوآها شامل 10 تا 50 درصد از توده زیستی میکروبی شکمبه می 
باشند. تعداد آنها در حدودCFU  106 در هر میلی لیتر از محتویات 
شکمبه می باشد. پروتوزوآها در یک محیط بدون اکسیژن شکمبه جایی 
بیکربنات  کنند.  می  زندگی  است   7.3 تا   5.5 بین   PH میانگین  که 
مترشحه از بزاق، بافِر کمک کننده به محتویات خوراک در طی جویدن 
و نشخوار است و درجه حرارت شکمبه بین 36 تا 41 درجه سلسیوس 
به  و  شده  تکثیر  پروتوزوآها  محیط  نوع  این  در  شود.  می  داشته  نگه 
طور وسیعی در سالمتی حیوان شرکت می کنند. به هضم فیبر و دوام 
خورده  خوراک  از  پروتئین  تجزیه  اما  کنند،  می  کمک  شکمبه   PH
بازدهی  نتیجه  در  دهند  می  افزایش  را  باکتریایی  های  سلول  یا  شده 
تبدیل خوراک را در تولید حیوان کاهش می دهند. تخمیر غیر هوازی 
توسط پروتوزوآ و باکتری جزء مکمل بخشی از هضم فیبر و نشاسته در 
شکمبه است. پروتوزوآ نشاسته را تجزیه کرده و سلولز موجود در خوراک 
به اسیدهای چرب فرار)VFA( آزاد می شود که از دیواره شکمبه به 
عنوان منبع اصلی انرژی حیوان جذب می شود. این اسیدهای چرب فرار 
درصد70-50 از نیازهای انرژی را تأمین کرده و سلول های میکروبی 
حیوان  نیاز  مورد  پروتئین  درصد60-70  شکمبه  از  خروج  بار  هر  در 
توسط  حیوان  شکمبه  در  پروتوزوآ  غذای  گرفتن  سازند.  می  فراهم  را 
مژکهایشان و دهان شبه قیف انجام می شود. پروتوزوآ همچنین باکتریها 
و پروتوزوآهای دیگر را بعالوه خوراک معمولیشان می خورند. هرسلول 
ساعت  هر  در  را  مختلف  باکتریای  سلول   1000 میتواند  پروتوزوآیی 
ببلعد. بنابراین پروتوزوآها به طور ناخواسته پروتئین برای حیوان را هدر 

می دهند، به عبارت دیگر خروجی ازت را کاهش می دهند.

چندین عامل بر تراکم پروتوزوآ در شکمبه تأثیر می گذارند که شامل 
ترکیب جیره، PH، میزان برگشت، زمان تکرار تغذیه و سطح خوراک 
 PH در  کاهش  باعث  ها  جیره  در  کنسانتره  مقدار  در  افزایش  است. 
شکمبه و افزایش در جمعیت پروتوزوآ در مایع آزاد شکمبه می گردد.
اضافه کردن ترکیباتی مانند ساپونین به طوری معنی داری مانع از رشد 
پروتوزوآ در شرایط تخمیر آزمایشگاهی شد. گزارش شده است که تعداد 
پروتوزوآ و فعالیت سلولوالیتیکی به طور معنی داری تحت تأثیر حضور 
گاو  موقعیکه  است  شده  گزارش  نگرفت.  قرار   Saccharomyces.C
نگهداری شدند خوراک مصرف شده  یکسان  گاومیش تحت شرایط  و 
توسط گاومیش ها بازدهی بیشتری)درحدوددرصد3-2( نسبت به گاوها 

داشت  واین می تواند ناشی از قابلیت باالتر هضم فیبر توسط پروتوزوآی 
تولید  عنوان  به  شکمبه  دار  مژک  پروتوزوآی  باشد.  گاومیش  شکمبه 
کننده لیزین ازdiaminopimelat)DAP-2.6(  شناخته می شوند و 

این حقیقت توسط Masson)1986( و Ling تأیید شد. 

نقشپروتوزوآیمژکداردربیوهیدروژناسیون:

3/4 از اسیدهای چرب میکروبی موجود در شکمبه ممکن است دارای 
منشأ پروتوزوآیی باشند )keeney. 1970(. بنابراین پروتوزوآ میتواند 
و   )CLA( کنژوگه  لینولئیک  اسید  از  مهم  منبع  یک  دهنده  نشان 
 )1960  and  1959(Wright باشد.     )VA( اسید  واکسینیک 
بیوهیدروژناسیون  در  باکتری  و  پروتوزوآ  دوی  هر  که  گرفت  نتیجه 
توسط  پروتوزوآ  وسیله  به  باکتریها  زیاد  شدن  خورده  اما  دارند  نقش 
نتیجه گیری شک کنند.  این  در  تا  وDawson مطرح شد   Kemp
از  پس  کمی  تنها  ای  شکمبه  هضمی  مواد  در  بیوهیدروژناسیون 
نیست  ضروری  پروتوزوآ  حضور  و  یابد  می  کاهش   defaunation
 .)Dawson and    1969.Kemp(دهد رخ  بیوهیدروژناسیون  تا 
)Grid )1987 وHawake پیشنهاد کردند که سهم کوچک پروتوزوآ 
بلعیده  های  باکتری  فعالیت  علت  به  بیوهیدروژناسیون  فرآیند  در 
که  بود  شده  معلوم   طوالنی  مدت  به  است.  آنها  با  همکاری  یا  شده 
غیر  چرب  اسیدهای  نسبت  همان  به  پروتوزوآیی  لیپیدهای  محتوای 
 Katz and ( بیشتری نسبت به بخش باکتریایی دارند )UFA(اشباع

.)1977 .Harfoot and Hazlewood;1966 .Keeny

اسید  غیراشباع شامل  اسیدهای چرب  این  است که  ثابت شده  اخیراً 
لینولئیک کنژوگه و واکسینیک اسید می باشند، بعالوه امکان اهمیت 
افزایش  شکمبه  از  چرب  اسیدهای  سالم  تحویل  افزایش  در  پروتوزوآ 
گونه  دارند،  متفاوتی  ترکیب  پروتوزوآ  مختلف  های  گونه  یابد.  می 
های بزرگتر شامل Ophryoscolex caudatus بیشتر از 10 برابر 
غلظتهای CLA و VAرا نسبت به برخی از گونه های کوچکتر نظیر 
 .)2006..Devillard et al( دارند   Entodinium nannelum
Isotricha prostoma  یکی از گونه های بزرگ و تنها هولوتریک 
آزمایش شده، غلظتهای پایینی از CLA و  VAرا داشت. در انکوباسیون 
با مواد هضمی شکمبه ای جدا شده متابولیسمLA   بسیار شبیه مایع 
باکتریایی است، در  از قسمت  ناشی  بود و آن  شکمبه ای صاف شده 
داشت.  کمتری  فعالیت  پروتوزوآ  با  شده  مخلوط  بخش  آن  صورتیکه 
پروتوزوآیی  بخش   در  نیز  زدایی،  اشباع  یعنی  واکنش،  جهت  عکس 
از C-stearate درCLA  یا VA با  رخ نداد. فعالیت رادیواکتیویته 
پروتوزوآ ثبت نشده است. هیچ ژنی با توالی مشابه با ژنهای غیر اشباع 
 cDNA کننده اسیدهای چرب از دیگر ارگانیسم ها در مجموعه های
پروتوزوآ شکمبه ای یافت نشد )E.Devillard(. بنابراین پروتوزوآها 
در CLA و VA غنی هستند، با این حال آنها برای سنتز این دو اسید 
نظر که  شوند   نمی  پدیدار  استئارات  یا  لینولئیک  اسید  یعنی  چرب 

Dawson و Kemp)1969( را تایید می کند. آن ممکن است دلیلی 
باشد که  پروتوزوآی حاوی مقدارباالی اسیدهای چرب غیراشباع منتج 
 ;1959 .Wright(از خوردن ذرات گیاهی، به ویژه کلروپالست است
Haws و همکاران  stern et al..1977(. یک مطالعه جدید توسط 
باالی  غلظت  اصلی  عامل  کلروپالست  که خوردن  داد  نشان   )2009(
 VA و   CLA باالی  غلظت  تواند  نمی  این  پروتوزوآست.  در   LNA
را در پروتوزوآ نشان دهد، این اسیدهای چرب در مواد گیاهی وجود 
ندارند. پیشنهاد می شود که به احتمال زیاد توضیحی هست که ترکیب 
گیرد.  می  شکل  ها  باکتری  خوردن  توسط  پروتوزوآ    VA و   CLA
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تبدیل کمتر به استئارات شاید اتفاق بیفتد زیرا باکتری های مسئول 
برای تغییر مونوانوئیک اسیدها به اسیدهای چرب اشباع به فعالیتهای 
هضمی  پروتوزوآ آسیب پذیرترند. توضیح ساده است که واکنشهای در 
حال انجام مراحل اولیه بیوهیدروژناسیون نسبت به مراحل آخر فعالتر 
هستند. یک مطاله جدید توسط Boeckert و همکاران نشان داد که 
I.prostoma اسید لینویئک را هیدروژنه نمی کند، اما از طرفی آن 
غلظتهای پایین CLA وVA را دارد. این یافته ها داللت میکنند که 
توسط  جذب  برای   VA و   CLA شامل   PUFA دسترسی  قابلیت 
حیوان میزبان میتواند بیشتر به جریان  پروتوزوآیی از شکمبه نسبت 
به باکتری ها بستگی داشته باشد. برخی از  پروتوزوآهای مژک دار به 
مهاجرت  از  جلوگیری  مکانیسم  یک  توسط  شکمبه  در  انتخابی  طور 
 Abe et(شوند می  داشته  نگه  است  شیمیایی  تنظیم  به  وابسته  که 
Ankrah et al ;1981..al..1990(. اخیرا نشان داده شده است که 
جریان ازت میکروبی در دئودنوم گوساله دارای 12 تا 15 درصد منشا 
پروتوزوآیی است در حالی که در شرایطی اسیدهای چرب  پروتوزوآ بین 
30 و 43 درصد CLA و 40 درصد VA رسیده به دئودنوم محاسبه 

.)2006..Yanez-Ruiz et al( شده است

سهم  پروتوزوآ بر جریان های 16:0 و 18:0 به دئودنوم به ترتیب کمتر 
از 20 و 10 درصد است. بنابراین حتی اگر پروتوزوآها خودشان نتوانند 
CLA و VA را توسط متابولیسم شان تولید کنند، با این حال آنها نفوذ 

قابل توجهی بر CLA و VA قابل دسترس برای حیوان میزبان دارند.

تجزیهچربیتوسطپروتوزوآیشکمبهایولیپازهایشان:

مدارک فعالیت لیپوالیتیکی در  پروتوزوآ خیلی مستحکم نیست زیرا 
را  پروتوزوآیی  لیپولیز  که  دارند  وجود  جدیدی  نسبتاً  کم  مطالعات 
بررسی کرده باشند.Epidinium spp، )1961(Wright  را به خاطر 
لیپوالیتیکی در شکمبه  فعالیت  تا 40 درصد  برای 30  بودن  مسئول 
کننده  آزاد  عنوان  به   Epidinium ecaudatum کرد.  پیشنهاد 
گاالکتوز از گاالکتولیپیدها گزارش شده بود که فعالیت گاالکتولیپیدی 
 Bailey( بود.  نشده  ثابت  لیپاز  فعالیت  اگرچه  کند،  می  پیشنهاد  را 
 Entodinium پروتوزوآ  های  گونه  دیگر   .)1963 .and Howard
caudatum فعالیت فسفولیپازی را نشان داده بودند. اما این احتمال 
پروتوزوآ  داخلی  اکونومی  به  مربوط  بیشتر  فعالیت  این  که  است  زیاد 

نسبت به هضم لیپیدهای جیره ای باشد.

تهدید صنعت دامداری با واردات
 گوشت قرمز
نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به واردات گوشت قرمز به کشور در ماه های 
تهدید  و  قرمز، زنگ خطر  وارد کننده گوشت  به  از مرز خودکفایی  تبدیل شدن  اخیر گفت: 

بزرگی برای صنعت دامداری کشورمان است.
جالل محمودزاده اظهار کرد: در شرایطی که تا چندی پیش، در مرز خودکفایی تولید گوشت 
قرمز قرار داشتیم حاال به دلیل مشکل نهاده های دامی، تبدیل به واردکننده این محصول شده 

ایم.
وی در ادامه افزود: چند سال گذشته شعار می دادیم که در حال نزدیک شدن به خودکفایی در 
تولید گوشت قرمز هستیم، اما حاال به جایی رسیده ایم که بعضا با تعرفه صفر گوشت از سایر 

کشورها وارد می کنیم و این موضوع تولیدکنندگان داخلی را نگران کرده است.
محمودزاده با بیان اینکه یکی دیگر از مشکالت فعلی دامداران نبود نقدینگی است، گفت: در 
ماه های اخیر نهاده های مورد نیاز دام اعم از ذرت علوفه ای و ذرت دانه ای بسیار گران شده و 

این در حالی است که دامداران هم نقدینگی الزم را برای خرید این نهاده ها در اختیار ندارند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی نیاز داخل 
از نظر تولید گوشت و شیر نیست، عنوان کرد: این در حالی است که با توجه به افزایش قیمت 
داده  ترجیح  وزارت جهاد کشاورزی  اما  تمام می شود،  باال  بسیار  واردات گوشت  هزینه  دالر، 

واردات گوشت را که راحت ترین و کوتاه ترین راه است، انتخاب کند.  
محمود زاده با بیان اینکه پایین بودن قیمت خرید تضمینی شیر از دیگر مشکالت جدی صنعت 
دامداری است، گفت: قیمت خرید شیر از آب ارزان تر است که این موضوع تبدیل به معضل 

بزرگی برای دامداران شده است.
یارانه  نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: اگر دولت به تولیدکنندگان شیر 
بدهد، هم مشکل دامداران حل می شود و هم قیمت ها برای مصرف کنندگان افزایش نمی یابد.

محمودزاده با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه خرید شیر از دامداران اظهار کرد: دولت قیمت 
خرید تضمینی شیر را تغییر قابل مالحظه ای نداده و در عین حال یارانه هم پرداخت نکرده و 
با شرایطی که کمبود و گرانی نهاده ها به وجود آورده، در دراز مدت برخی از دامداران قادر به 

ادامه فعالیت و تولید نخواهند بود

منبع: افتصاد آنالین
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صادرات خوراک دام با نهاده های که ارز 
دولتی می گیرند

همسایه،  کشورهای  به  دام  خوراک  صادرات  ممنوعیت  لغو  از  پس 
به صادرات محصوالتی کردند  اقدام  این حوزه  در  فعال  کارخانه های 
که از نهاده های دامی وارداتی با ارز دولتی تولید می شود. موضوعی 
که از نظر کارشناسان یکی از موانع کاهش قیمت نهاده های دامی و 
محصوالت پروتئینی در بازار است. آن هم در شرایطی که دامداران و 
مرغدار کشور در تامین این نهاده ها با مشکل روبه رو هستند و مردم 

در شرایط بد اقتصادی به سر می برند
چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
صادرات خوراک دام را ممنوع کردند. علت این ممنوعیت اولویت تامین 
نیاز داخل به دلیل افزایش قیمت ها بود اما، ممنوعیت صادرات خوراک 
دام چندان دوام نیاورد و درست پس از آنکه وزارت جهاد کشاورزی بر 
تامین نهاده های دامی با ارز 4200 تومانی دولتی تاکید کرد، ممنوعیت 
به  آماده  دام  خوراک  صادرات  لغو  شد.  لغو  محصوالت  این  صادرات 
کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان در حالی است که نهاده های 
دامی با ارز دولتی به دست کارخانه های خوراک دام می رسد و با یک 
به جیب آن ها  حساب سرانگشتی می توان دریافت که چه سودکالنی 
سرازیر می شود، آن هم در شرایطی که مرغدار و دامدار کشور در شرایط 
سخت اقتصادی مجبور به تحمل هزینه  باال برای تامین نهاده های دامی 

مورد نیاز خود هستند و هزینه تولید آن ها افزایش یافته است.
با  انجام شده موجب شد  هر چند درخواست دامداران و پیگیری  های 
انواع  از ششم تیر ماه سالجاری صادرات  دستور وزیر جهاد کشاورزی 
یونجه، کاه و کلش، ذرت دامی، جو، گندم دامی، انواع سبوس، کنجاله، 
با لغو ممنوعیت  اما،  تفاله، چاودار و سورگوم ممنوع شود  انواع  سویا، 
ممنوعیت  عمال  همسایه  کشورهای  به  آماده  دام  خوراک  صادرات 
خروج نهاده های دامی بر قیمت های داخلی بی تاثیر ماند و قیمت آن ها 

همچنان باال است.
حبیب اسداهلل نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور؛ 
در این باره به خبرنگار اقتصادآنالین گفت: صادرات خوراک دام آماده 

واقع  در  است  شده  تولید  دولتی  ارز  با  وارداتی  دامی  نهاده های  که 
افغان  و  تولیدکننده عراقی  به  ما  از جیب مردم کشور  یارانه  پرداخت 

است.
وی تاکید کرد: در زمانی که فاصله قیمت ارز دولتی 4200 تومانی با 
ارز در بازار آزاد تا این حد زیاد است اقدام انجام شده منطق اقتصادی 

ندارد.
اسداهلل نژاد سود کالنی که با بهره مندی از نهاده های دامی وارداتی با 
ارز دولتی نسیب کارخانه ها می شود را در شرایطی که مرغدار و دامدار 

کشور با مشکل روبه رو است ناروا و مخالف با منافع ملی دانست.
دامی  نهاده های  برای  مصوب  قیمت های  ابالغ  وجود  با  وی؛  گفته  به 
همچنان این نهاده ها با قیمت باال به دست مرغدار و دامدار می رسد و 

یکی از دالیل مهم آن صادرات خوراک دام در این شرایط است.
اسداهلل نژاد یادآور شد: یکی از عوامل تاثیر گذار در قیمت تولید مواد 
پروتئینی قیمت نهاده های دامی وارداتی است و در صورت عدم کنترل 
بازار و رفع موانع کاهش قیمت آن ها ، قیمت تولید مواد پروتئینی و در 

نتیجه قیمت برای مصرف کننده ، افزایش خواهد داشت.
جهاد  وزارت  از  کشور  مرغداران  صنفی  انجمن  کانون  رئیس  نایب 
نهاده های  با  که  دامی  خوراک های  خروج  ادامه  از  خواست  کشاورزی 

دامی برخودار از ارز دولتی وارد کشور می شوند، جلوگیری کند.
به گزارش اقتصادآنالین، بیش از 70 درصد هزینه تولید در واحدهای 
دامی و طیور مربوط به تغذیه است. هر تغییر قیمت در این بخش بیش 
تاثیر  را تحت  از هر عامل دیگری می تواند قیمت تمام شده محصول 
قرار دهد. تصمیمات در این حوزه باید کارشناسی و با بررسی نتایج آن 
بر تولیدکننده و مصرف کننده باشد. صدور اجازه صادرات خوراک دام 
آماده تولید شده از نهاده های دامی وارداتی برخوردار از ارز دولتی یکی 
را  تنها منافع عده معدودی  از تصمیماتی است که در شرایط کنونی 

تامین و فشار زیادی را بر تولیدکننده و مردم وارد می کند

منبع: افکار نیوز
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انتقاد از تصمیم دولت برای 
واردات تخم مرغ

دبیر انجمن تخم مرغ شناسنامه دار ایران ضمن انتقاد شدید از تصمیم 
دولت برای واردات تخم مرغ گفت: واردات این محصول در سال گذشته 

خسارت اقتصادی زیادی به کشور وارد کرد.
سید فرزاد طالکش اظهارداشت: سال گذشته حدود 15 هزار تن تخم 
استانداردهای بهداشتی و بدون نظارت  فاقد  مرغ بسیار بی کیفیت و 

مستقیم دامپزشکی در محل مبدا، وارد کشور شد.
و عدم  فراوان  دلیل سوء مدیریت های  به  اضافه کرد: همچنین   وی 
بهره گیری از مشاوره تشکل های تخصصی، دولت متحمل بیش از 30 
تخم  به ضایع شدن  مربوط  ازآن  یارانه شد که بخشی  تومان  میلیارد 
مرغهای فاقد کیفیت و سالمت مناسب و شرایط نامطلوب نگهداری بود.

را  مساله  این  دیگر  بخش  ایران  دار  شناسنامه  مرغ  تخم  انجمن  دبیر 
مربوط به  سوء مدیریت در توزیع نا متناسب تخم مرغ داخلی دانست و 
گفت: دولت بجای بهره گیری از تجربیات تشکل های تخصصی، سراغ 

سریعترین و بدترین راه حل یعنی واردات رفت.
وی با اشاره به آلودگی مرغداری های ترکیه به  بیماری های ویروسی 
طیور، افزود:  ولی مسئوالن ترک این مساله را به مراجع بین المللی 
بهداشتی صنعت مرغ  تهدید  این کشور  از  واردات  و  نمی کنند  اعالم 

تخمگذار را بدنبال داشته و خواهد داشت.
طالکش با بیان اینکه بارها به مسئوالن دولتی اعالم شده که واردات 
قابل  را در مدت  تواند قیمت مصرف کننده تخم مرغ  تخم مرغ نمی 
قبول تعدیل کند، تصریح کرد: زمانی که  تولید کشور کافی است،  با 
را کنترل  بازار مصرف کننده  راحتی  به  توان  مدیریت صحیح ت می 
اینکه مدیران  یا  کرد  ولی نمیدانم آیا دستی پشت کار واردات است 

غیر تخصصی دولتی مواردی را بیشتر از دست اندرکاران تولید کشور 
می دانند؟ ضمن اینکه مشاهده کردیم  اقدام آنان در سال قبل نه تنها 

جواب نداد بلکه خسارت اقتصادی هم به کشور وارد کرد.
نظرات  به  توجه  بدون  دولت  دوباره  که  مقطع  این  در  داد:  ادامه  وی 
اشتباه  تکرار  به  تصمیم  مربوط  های  تشکل  و  تخصصی  کارشناسی 
حد  تا  داریم  تقاضا  مسئوالن   از  دارد  واردات  قصد  و  گرفته  گذشته 
تخصصی  بصورت  را   کشور  مرغ  تخم  بازار  مدیریت  شرایط  امکان 
بررسی کنند  و تا حد امکان از واردات تخم مرغ که عالوه بر خسارات 
اقتصادی موجود، خسارت بهداشتی قابل توجهی نیز به همراه خواهد 

آورد خودداری نمایند.
از جمله  این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: راهکارهای مشخصی 
مدیریت توزیع مناسب در مکانهای کلیدی تأثیر گذار و مهمتر از آن 
درج قیمت مصرف کننده بر روی تخم مرغ با همکاری انجمن صنفی 
تخم مرغ شناسنامه دار ایران و انجمن عمده فروشان تخم مرغ کشور 
موارد  اینکه   ضمن  شود  واردات  جایگزین  تواند  می  که  دارد  وجود 
فنی – اجرایی این دو راهکار  برای مسئوالن ذیربط دولتی تشریح و 

توجیه شده است.
به گفته طالکش قیمت تخم مرغ طی 5 روز گذشته حدود 800 تومان 
درب مرغد اری کاهش یافته است، اما این افت بر روی قیمت مصرف 
کننده نهایی تاثیری نداشته است چرا که نظارت صحیحی در این زمینه 
وجود ندارد و مدیریت درست انجام نمی شود بنابراین واردات نیز نمی 

تواند چاره کار باشد.

تولیدکنندگان شیر دست به دامن حجتی شدند
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران بابیان اینکه مباحث مطرح 
شده مبنی برکمبود شیر وشیرخشک بهانه ای برای دریافت ارزبه منظور 

واردات است، گفت: از وزیرجهاد خواسته ایم با این امر مقابله کند.
سید احمد مقدسی اظهار کرد: مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود شیر 
از سوی عده ای سازماندهی  بهانه ای است که  و شیرخشک در کشور 
شده است، چراکه آن ها قصد دارند برای واردات شیرخشک ارز دریافت 

کنند.
وی با بیان اینکه قیمت شیر خام گران نیست و برخی می خواهند شیر 
را مفت از دامداران خریداری کنند، گفت: نه در زمینه شیر و نه در 

مورد شیرخشک، کمبودی وجود ندارد.
اینکه  به  اشاره  با  کشور  گاوداران  صنفی  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
در  البته  افزود:  است،  شده  تعیین  تومان  شیرخام 1570  پایه  قیمت 
... نیز به این کاال تعلق می گیرد، اما  کنار قیمت پایه، گاهی جوایز و 
چنین  بنده  رسیده،  تومان   2100 به  قیمت  که  می شود  گفته  اینکه 

چیزی را نشنیده ام.
تن  میلیون   10.5 بر  بالغ  چیزی  ساالنه  ما  کشور  در  گفت:  مقدسی 
شیرخام تولید می شود که تولید این کاال امسال نسبت به سال گذشته 

هیچ تغییری نداشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از نامه محمد شریعتمداری، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل بانک مرکزی و درخواست وی 
برای قرار گرفتن شیرخشک، کره، WPC، MPC و یک کد کاالیی 

منبع: مهر

دیگر به عنوان سایر در گروه یک کاالیی )جهت دریافت ارز دولتی برای 
شیرخشک  واردات  که  است  حالی  در  این  گفت:  و  داد  خبر  واردات( 
لغو  پیگیر  همچنان  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  است  ممنوع  کشور  به 

ممنوعیت صادرات این محصول از کشور است.
مقدسی تصریح کرد: در همین راستا ما نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی 
نوشته ایم و از وی خواسته ایم با این مساله مقابله کند واجازه ندهد 
چراکه  یابد؛  اختصاص  دولتی  ارز  کشور،  به  شیرخشک  واردات  به  که 
نابودی  منزله  به  می تواند  شیرخشک  واردات  به  دولتی  ارز  اختصاص 

صنعت دامداری کشور باشد

منبع:اقتصاد نیوز
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قیمت  چشمگیر  افزایش  دامی  های  نهاده  واردات  در  انحصار 
گوشت،مرغ،تخم مرغ و در نهایت کاهش قدرت خرید خانوار در بازار را 

به همراه داشته است .
چند ماهی است که انحصار واردات نهاده های دامی با واکنش متعدد 
نمایندگان مجلس رو به روست چرا که واردات این محصول توسط دو 
نفر نه تنها زمینه را برای وقوع برخی فسادها و رانت ها فراهم کرده بلکه 
بازار موجب کاهش  افزایش قیمت گوشت، مرغ و تخم مرغ در  بعلت 

قدرت خرید خانوار نیز شده است.
در  ذرت  و  سویا  واردات  همچنان  گران شد/  درصد  سویا 70  کنجاله 

انحصار 2 نفر!
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که نرخ کنونی نهاده های دامی بر 
مبنای ارز مبادله ای است، بنابراین از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان 
متولی امر انتظار می رود هر چه سریعتر گزارشی از میزان ارز اختصاص 
یافته و قیمت نهاده های موجود در بازار به کمیسیون کشاورزی مجلس 
به مراجع قضایی معرفی شوند  تا متخلفان  ارائه دهد  شورای اسالمی 
البته نا گفته نماند که در سایه غفلت مسئوالن ذی ربط برخی افراد با 
در دست گرفتن بازار و گران فروشی، سودهای هنگفتی را به جیب زده 
اند و این امر منجر به رشد غیر طبیعی نهاده های دام و طیور از ابتدای 

سال در بازار شده است.
در ابتدای تیر ماه به بررسی موضوع واردات نهاده های دامی توسط دو 
نفر پرداخت و اکنون در جهت اطالع رسانی به مردم به سراغ مسئوالن 
ذی ربط  رفته ایم تا از آخرین وضعیت مقابله با واردات سودجویانه و 

منفعت گرایانه این افراد با خبر شویم.
تمام نهاده های دامی در انحصار دونفر با ارز 3 هزار و 700 تومان وارد 

شده است
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی  با 
انتقاد از انحصار صورت گرفته در واردات نهاده های دامی، اظهار کرد: 
واردکنندگان  تا  شد  ای  بهانه  ماه  فروردین  ابتدای  از  ارز  نرخ  نوسان 

قیمت نهاده های دامی را به طور چشم گیری افزایش دهند.
واردات  که  کند  می  اعالم  کشاورزی  جهاد  وزارت  اگرچه  افزود:  وی 
نهاده ها با ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی صورت می گیرد اما آخرین 
بررسی ها نشان می دهد که تاکنون تمامی نهاده های دامی همانند 
سال گذشته با ارز 3 هزار و 700 تومان وارد شده است. با این وجود 
قیمت نهاده ها نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار نباید تفاوتی 

داشته باشد.
به گفته پاپی زاده نوسان نرخ ارز و عدم نظارت در سطح بازار بهانه ای 
شد تا قیمت نهاده های دامی دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گیرد که 

این امر به زیان تولیدکننده و مصرف کننده تمام می شود.
انحصارا  دامی  های  نهاده  واردات  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
توسط دو نفر انجام می شود، بیان کرد: با وجود آنکه وزارت صنعت ، 
معدن و تجارت؛ واردات نهاده های دامی توسط افراد انگشت شمار را 

تأیید کرده است، اما وزیر جهاد کشاورزی پاسخ قانع کننده ای در این 
زمینه نداده است در حالی که بر اساس قانون، تمرکز واردات و صادرات 

انواع محصوالت کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
افراد  توسط  دامی  های  نهاده  واردات  آنکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
معدود و خاص صورت می گیرد، به وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده 
ایم به جای ثبت سفارش کاال،ایجاد انحصار و کنترل قیمت بازار توسط 
افراد خاص، با فعال کردن تشکل های بخش کشاورزی و واردات نهاده 
ها توسط اعضای این تشکل ها به موضوع انحصار واردات به نهاده های 

دامی خاتمه دهد.
به گفته وی براساس پیگیری های صورت گرفته قرار است ،وزیر جهاد 
کشاورزی  گزارشی جامع از میزان ارز اختصاص یافته به واردات انواع 
نهاده های دامی و قیمت های موجود در بازار به کمیسیون کشاورزی 
ارائه دهد تا بر اساس آن تصمیم گیری های  مجلس شورای اسالمی 

الزم اتخاذ شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شوند.
درباره  پایان  در  اسالمس  شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  عضو 
تأثیر انحصار در واردات نهاده های دامی بر قیمت محصوالت پروتئینی، 
افزایش هزینه  تصریح کرد: ایجاد انحصار در واردات نهاده های دامی 
های تولید و نوسان شدید قیمت گوشت، مرغ، تخم مرغ را به همراه 
داشته است به طوری که مصرف آن در سبد خانوار کاهش یافته است ، 
با ادامه این روند، تولید کنندگان زیادی از چرخه تولید خارج می شوند.

ارز  دامی  های  نهاده  چرا  کشاورزی/  محصوالت  واردات  در  تخلفاتی 
دولتی گرفتند ولی گوشت گران شد؟

قیمت نهاده های دامی بر مبنای ارز مبادله ای نیست
علیرضا عزیزالهی مدیر عامل اتحادیه دامداران ایران با انتقاد از موضوع 
اینکه قیمت نهاده های دامی بر مبنای ارز مبادله ای نیست، اظهار کرد: 
در ابتدای سال قیمت نهاده های دامی افزایش چشم گیری داشته و این 

موضوع بر قیمت تمام شده تولید تأثیر گذار بوده است.
وی افزود: علی رغم اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی به واردات نهاده 
های دامی اما قیمت های موجود در بازار بر مبنای این امر نیست  به 
اعمال نظارت های  با  انتظار می رود مسئوالن ذی ربط  همین خاطر 

بیشتر از سودجویی افراد متخلف جلوگیری کنند.
در  مرغ  و  قرمز  گوشت  قیمت  افزایش  دالیل  به  اشاره  با  عزیزالهی 
های  هزینه  افزایش  و  تقاضا  و  عرضه  نامتوازنی  گفت:  اخیر،  روزهای 
تولید موجب شده است تا قیمت گوشت قرمز و مرغ با نوسانات چشم 
گیری در بازار رو به رو شوند و تا زمانی که عرضه و تقاضا با یکدیگر 

باالنس نشوند دلیلی بر کاهش قیمت وجود نخواهد داشت.
این مقام مسئول از افزایش 70 تا 80 درصدی قیمت اقالم علوفه ای در 
بازار خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون قیمت اقالم علوفه ای همچون 
یونجه، سبوس و کاه 70 تا 80 درصد، ذرت 22، جو 28 و کنجاله سویا 30 
درصد در بازار افزایش داشته است. این موضوع قیمت تمام شده شیر، تخم 

مرغ، گوشت قرمز و مرغ را تحت تأثیر خود قرار داده است.

واردات نهاده با دالر ۳7۰۰ تومانی

منبع: باشگاه خبر نگاران جوان
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و  دامی  های  نهاده  کنونی  نرخ  وجود  با  را  بازار  در  شیر  قیمت  وی  
هزینه نیروی انسانی منطقی دانست و گفت: البته قیمت گوشت قرمز تا 
حدودی غیرمنطقی است چرا که بخشی از نیاز کشور از طریق واردات 
تأمین می شود. تأخیر در واردات و کاهش عرضه نسبت به واردات دلیل 

اصلی این افزایش غیر منطقی قیمت در بازار به شمار می رود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا موضوع انحصار در واردات نهاده های 
این  به  راجع  نظری  اظهار  بنده  کرد:  بیان  کنید،  می  تأیید  را  دامی 
موضوع نمی کنم چرا که واردکنندگان بر اساس مقررات دولت مکلف 
به واردات هستند و هرگاه خارج از این چارچوب وارداتی صورت گیرد، 

مسئوالن ذی ربط باید با متخلفان برخورد کنند.
مدیر عامل اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه امکان پیش بینی قیمت 
نامشخص  قدری  به  بازار  گفت:  ندارد،  وجود  بازار  در  دامی  های  نهاده 
است که نمی توان نسبت به آینده آن پیش بینی خاصی داشت به همین 
خاطر انتظار می رود دولت تصمیمات مهمی را اتخاذ کند تا نوسان ارز 

مبادله ای و آزاد شرایط قیمت ها را تحت تأثیر خود قرار ندهد.
محاسبه کاالهای مانده در انبار بر مبنای ارز 4 هزار و 200 تومان قانون 

تجارت است
انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت  محمد یوسفی رئیس 
و گو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی، با انتقاد از نوسان شدید 

قیمت نهاده های دامی در بازار، اظهار کرد: از ابتدای سال قیمت ذرت 
و کنجاله سویا ناشی از نوسان نرخ جهانی نهاده های دامی و تأخیر در 

ثبت سفارش ها حدود 30 درصد در بازار افزایش یافته است.
وارد  تا  اخیر موجب شد  ماه های  در  ها  نهاده  نرخ  نوسان  افزود:  وی 
کنندگان کاالهای موجود در انبار را بر مبنای ارز 4 هزار و 200 تومان 
و  است  تجارت  امر عرف  این  که  کنند چرا  بازار عرضه  به  و  محاسبه 

واردکنندگان نمی توانند به زیان کاالی خود را به بازار عرضه کنند.
یوسفی با تکذیب بحث انحصار در واردات نهاده های دامی، گفت: در 
شرایط کنونی، ثبت سفارش واردات کاالها به معاونت بازرگانی وزارت 
خانه واگذار شده است  با این وجود انحصاری در واردات وجود ندارد 
زیرا افرادی که از توان مالی و مهارت کافی در این زمینه برخوردارند، 

می توانند اقدام به واردات کنند.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در پاسخ به این سوال که 
آیا محاسبه کاالهای مانده در انبار از سال گذشته بر مبنای ارز 4 هزار 
قانون  امر  این  تصریح کرد:  نمی شود،  تخلف محسوب  تومان  و 200 
تجارت است و تنها سازمان حمایت باید در این زمینه ورود کند تا وارد 
کنندگان کاالی خود را با سودهای غیر متعارف در بازار عرضه نکنند 
اما از آنها نمی توان انتظار داشت که از جیب خود به تولید کننده و 

مصرف کننده یارانه پرداخت کند.

ساالنه 7۰ هزار تن تخم مرغ در قم تولید می شود
به طور  قم گفت:  تخم گذار  مرغ  مرغداران  تعاونی  مدیرعامل شرکت 
میانگین ساالنه 70 هزار تن تخم مرغ توسط مرغداران استان تولید می 
شود که این محصول به صورت تضمینی توسط تعاونی مرغداران مرغ 

تخم گذار قم به فروش می رسد.
حمید رضا اسماعیلی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخم گذار استان قم از سال 1360 فعالیت 
خود را آغاز کرده است و در حال حاضر 183 عضو فعال دارد که در 

زمینه پرورش مرغ تخم گذار و پولت فعالیت می کنند.
وی بیان کرد: این تعاونی در طول سال بیش از 70 هزار تن تخم مرغ 
قیمت  با  و  تضمینی  به صورت  را  استان  مرغداران  توسط  تولید شده 
نهاده  تن  هزار  ساالنه 120  همچنین  و  رساند  می  فروش  به  مناسب 
های مورد نیاز مرغداری های مرغ تخم گذار فعال در قم را با بهترین 

کیفیت تامین می کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس پروانه های بهره برداری، ظرفیت 
مرغ تخم گذار استان بیش از هشت میلیون قطعه و مرغ پولت نیز سه 
مرغ  مرغداران  تعاونی  زیرمجموعه شرکت  در  که  است  قطعه  میلیون 

تخم گذار قم فعالیت می کنند.
اسماعیلی با اشاره به مشکل های مرغداران استان، گفت: در طول سه 
سال گذشته بیماری آنفوالنزای فوق حاد پرندگان به مرغداران مرغ تخم 
باید  آن  برای جبران  وارد کرد که  استان خسارت های سنگینی  گذار 

حمایت های مسئوالن استان از تولیدکنندگان این بخش، افزایش یابد.
وی بیان کرد: از جمله مشکل های پیش روی مرغداران مرغ تخم گذار 
استان مساله بیمه و مالیات است که برای رفع آن باید سقف تعهدات 
بیمه در زمان وقوع خسارت ها افزایش یابد و معافیت های مالیاتی برای 

بهره برداران این بخش، رعایت شود.
وی با بیان این که شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخم گذار استان به 
این  در  داد:  ادامه  است،  خود  اعضای  به  مطلوب  خدمات  ارائه  دنبال 
تعاونی، فروش محصول و تامین نهاده ها که یکی از دغدغه های مهم 

منبع: ایرنا
مرغداران است، به بهترین صورت ممکن صورت می گیرد و همچنین 
با  مختلف  های  دستگاه  از  را  خود  صنفی  مطالبات  توانند  می  اعضا 

مراجعه به شرکت تعاونی در کوتاه ترین زمان ممکن دنبال کنند.
فعال  های  مرغداری  تراکم  نظر  از  کشور  استان  چهارمین  قم  استان 
طور  به  و  دارد  طیور  در صنعت  توجهی  قابل  رشد  استان  این  است؛ 
میانگین هشت درصد نیاز تخم مرغ و سه درصد نیاز مرغ گوشتی کشور 

را تامین می کند.
به طور میانگین در استان قم هرساله 

و  مرغ  تخم  تن  هزار   70 حدود 
40 هزار تن گوشت مرغ تولید 

می شود که حجم باالیی از 
های  استان  سایر  به  آن 

کشور صادر می شود.
واحد   600 حدود 
استان  در  مرغداری 
از  که  است  فعال  قم 
واحد   311 تعداد  این 
به  گوشتی  مرغداری 
میلیون  پنج  ظرفیت 
و  قطعه  هزار   700 و 

مرغداری  واحد   174
ظرفیت  به  تخمگذار 

هشت میلیون و 700 هزار 
قطعه است
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ارز واردات نهاده های دامی صرف خرید 
شیر خشک می شود

استان  دامداری  و  کشاورزی  تعاونی  شرکت های  اتحادیه  مدیرعامل 
برای  دولتی  ارز  از  گروه هایی هستند که می خواهند  خوزستان گفت: 
لحاظ  باید  بین  این  در  آنچه  اما  کنند.  استفاده  خشک  شیر  واردات 
شود این است که واردات شیر خشک، موجب نابودی صنعت دامداری 

می شود.
جواد ابراهیمی )نائب رییس اتحادیه مرکزی دامداران کشور و مدیرعامل 
اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی و دامداری استان خوزستان( در 
ستاد  در  مصوبه ای   ،93 سال  از  تقریبا  گفت:   ایلنا،  خبرنگار  با  گفتگو 
بر  دامداران  از  شیر  اینکه خرید  بر  مبنی  رسید  تایید  به  بازار  تنظیم 
مبنای کیلویی 1440 تومان باشد. اما از آن زمان تاکنون این مصوبه 
به علت کارشکنی شرکت های تولید محصوالت لبنی عملی نشده است. 
این شرکت ها به بهانه های مختلف از قبیل آب زیاد قاطی شده در شیر، 
چربی پایین و... شیر را به قیمت 900 الی 1000 تومان از دامداران 
خریداری می کردند و دامداران هم ناگزیر از فروش به این قیمت های 
پایین بودند. تنها دامداران صنعتی بودند که کیفیت شیرشان، از همه 
نظر، بسیار باال بود این قابلیت را داشتند که شیر را به قیمت 1200 

تومان به کارخانجات لبنیات بفروشند.
وی افزود: در طی این مدت، قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار هیچ گاه 
و  نهاده ها  قیمت  که  بود  این  بودیم  شاهدش  آنچه  اما  نشد  اجرایی 
خوراک دام در طول این سال ها مرتبا افزایش یافت و به 2 تا 3 برابر 
–که  اکنون قیمت هر کیلو سویا  مثال  برای  اولیه خود رسید.  قیمت 
سابقا 700 تومان بود- در حدود 2500 تومان به باال است و قیمت هر 
کیلو ذرت که قبال به قیمت 600 تومان بود اکنون به قیمت 1200 
تومان به فروش می رسد. یونجه خشک در حدود دو سال پیش کیلویی 

300 بوده است اما اکنون قیمت آن به 1500 تومان رسیده است.
ابراهیمی گفت: در زمینه هزینه های کارگری نیز افزایش داشته ایم. از 
پنج سال پیش تاکنون هر ساله هزینه کارگران 20 درصد افزایش یافته 
است. در واقع و به رغم اینکه در طی دوسال اخیر، قیمت نهاد ه ها حداقل 
چند برابر افزایش یافته، اما قیمت خرید شیر از دامداران تغییری نکرد.

وزیر  به  کشاورزی  جهاد  وزیر  پیش  ماه   4 حدود  داشت:  اظهار  وی 
صنعت، معدن و تجارت نامه ای نوشت و گفت که طبق نظر کارشناسان، 

شود.  خریداری  دامداران  از  باید  تومان  حداقل 1560  قیمت  به  شیر 
کارگروه  به  صمت  وزیر  سوی  از  نامه  اخیر،  ماه   4 طی  در  متاسفانه 
مرتبط این مساله ارجاع داده نشد. تا اینکه باالخره در همین اواخر به 
تازگی وزارت صمت با افزایش 9 درصد موافقت کرده و شیر را به قیمت 
کیلویی 1575 تومان خریداری می کند. این مصوبه از یک مرداد سال 

جاری قابلیت اجرا داشت.
وی ادامه داد: از آنجا که کارخانجات لبنی قیمت هایشان را به بهانه های 
مختلف، از 10 درصد تا 30 درصد افزایش داده بودند، بعد از اجرای 
صمت  وزیر  به  نامه ای  مرداد   3 تاریخ  در  درصد،  نه  افزایش  مصوبه 

نوشتند و تقاضای واردات 25 هزار تن شیر خشک کردند.
استان  دامداری  و  کشاورزی  تعاونی  شرکت های  اتحادیه  مدیرعامل 
خوزستان در توضیح چرایی نیاز کارخانجات لبنی به شیر خشک، اظهار 
داشت: رویه به این صورت است که در هر کیلو شیر خشک 10 الی 
11 لیتر آب قاطی می شود و از این طریق آن را تبدیل به شیر مصرفی 
عرضه شده در بازار می کنند. طی این رویه، در ازای هر کیلو شیر، نهایتا 
880 تومان برای این شرکت ها هزینه ایجاد می شود و در ازای هر کیلو 
شیر خشک، 11 الی 12 لیتر شیر گرفته می شود. این در حالی است 

که ما در ایران تولید شیر خشک به اندازه کافی داریم.
مساله  این  گفت:  شیر خشک،  واردات  مساله  از  انتقاد  در  وی سپس 
گروه هایی  است.  گسترده  مافیایی  حرکت  یک  راستای  در  واردات 
هستند که می خواهند از ارز دولتی برای واردات شیر خشک استفاده 
کنند. آنچه در این بین باید لحاظ شود اینست که واردات شیر خشک، 
از  نابودی صنعت دامداری می شود. آخر این چه طرز حمایت  موجب 
باقی مانده،  تولید داخلی است؟ وقتی دامدار ما شیرش روی دستش 
آیا این درست است که شیر خشک را وارد کنند؟ این یک جنایت در 

حق دامداران است.
ابراهیمی ادامه داد: در همان نامه صاحبان صنایع لبنی به وزیر صمت، 
این نکته ذکر شد که حدود 25 درصد شیر تولید داخل کشور به شیر 
خشک تبدیل شده، و صادر می شود. حال سوال این است که اگر تولید 
به واردات است پس چرا آن 25 درصد  نیاز  و  داخل جواب نمی دهد 
شیر داخلی را تبدیل به شیر خشک کرده و صادر می کنند؟ دلیل تولید 

منبع: ایلنا
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شیر  کارخانه  داریم.  شیر  مازاد  ما  که  اینست  داخل  در  خشک  شیر 
فاسد شدن  از  از همین روی، جهت جلوگیری  نمی خرد.  دامدار  از  را 
حالتی،  چنین  در  البته  می کردند.  شیر خشک  به  تبدیل  را  آن  شیر، 
از  بعد  ارزان تر می خرند.  دامداران  از  را  لبنی شیر خشک  کارخانجات 
تولید شیر خشک، اقدام به صادرات آن به بازار عراق می کنند. به ازای 
هر کیلو شیر خشک صادراتی به بازار عراق، 2 دالر و 10 سنت – که 
در شرایط کنونی بازار ایران، حدود 25 هزار تومان می شود- برای آنها 
ایجاد درآمد می شود. در چنین وضعیتی است که تقاضای واردات شیر 
خشک به کشور می شود. کدام عقل سلیمی چنین تجارت و مبادله ای 
را می پذیرد؟ عده ای به بهانه واردات شیر خشک، ارز دولتی درخواست 
واقع،  در  اما  کنند  وارد  است شیر خشک هم  می کنند. گرچه ممکن 

کاالهای دیگری می آورند.  
ارز دولتی به کاالی وارداتی  یا  وی تاکید کرد: اگر قرار است یارانه و 
تعلق گیرد این هزینه باید به نهاده های دامی داده شود تا علوفه را به 

قیمت پایینی وارد کنند.
لبنیات  بزرگ  کارخانه  ده  تقریبا  کشور  در  متاسفانه  گفت:  ابراهیمی 
با  ما  آنها  مقابل  در  اما  می دهند  انجام  را  اقدامی  چنین  که  هستند 
جمعیت یک میلیون نفری دامداران مواجهیم که اگر خانواده های آنها را 

هم به حساب بیاوریم به یک جمعیت تقریبا پنج میلیون نفری خواهیم 
دارد  اکنون  ظلمی  چنین  محدود،  عده ای  منافع  به خاطر  چرا  رسید. 
صورت می گیرد که مثال منافع 10 کارخانه با از بین رفتن زندگی پنج 
میلیون نفر حفظ شود. این امر خالف فرمایشات مقام معظم رهبری و 
شعار حمایت از تولیدات داخلی است و ایجاد رانت می کند. چرا باید 

اینها از ارز دولتی برای کوبیدن بازار داخلی بهره ببرند؟
وی با ذکر مثالی به شرایط نابرابر قیمت گذاری شیر در قیاس با محصولی 
مثل آب معدنی پرداخت و بیان داشت: اگر پروسه تولید شیر دامداری ها 
بسیار  به رغم  که  متوجه می شوید  کنید  قیاس  معدنی  آب  تولید  با  را 
پیچیده تر بودن فرآیند تولید شیر، قیمت آن به شکل تعجب برانگیزی 
مشابه آب است. آیا میزان ارزش غذایی و شرایط نگه داری شیر با آب 

قابل مقایسه است؟  
نائب رییس اتحادیه مرکزی دامداران کشور در پایان، اظهار داشت: اگر 
قرار است کمکی به دامدار شود باید هزینه تولید را پایین آورده و به 
نهاده های دامی مثل جو، ذرت، سویا و... یارانه اعطا کنند. دامدار انتظار 
ندارد که قیمت خرید محصولش افزایش یابد او صرفا می گوید که هزینه 

تولیدش را پایین بیاورد.

بررسی آمار خروجی بنادر نشان می دهد که مصرف نهاده های دامی در 
کشور کاهش پیدا کرده  است در ماه های گذشته به علت قیمت پایین 
مرغ؛ انگیزه پرورش دهندگان طیور برای جوجه ریزی بسیار کم بوده و 
در یک هفته گذشته وضعیت اندکی بهتر شده و جوجه ریزی افزایش 

پیدا کرده است. پیش بینی می شود مصرف افزایش پیدا کند.
مربوط  و همچنین مشکالت  دامی  نهاده های  قیمت  افزایش جهانی 
به حمل ونقل این نهاده ها به کشور و نحوه ترخیصشان در گمرکات 
و  بوده  تاثیرگذار  کشور  در  نهاده ها  بازار  بر  که  است  عللی  از  یکی 
توانسته در ماه های اخیر صنعت خوراک دام را دچار تالطم کند و 
باشد  داشته  به سزایی  تاثیر  مرغ  و  قیمت گوشت  بر  علت  به همین 
نهاده های  جهانی  افزایش  در  را  مشکالت  این  اکثر  علت  بسیاری 
دامی می دانند و عده ای دیگر علت را به مشکالت و نوسانات ارزی 

داخلی ربط می دهند.
در خصوص تاثیر افزایش قیمت های جهانی و میزان واردات نهاده های 
دامی به کشور مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، 
»بررسی  کرد:  اعالم  ایانا  کشاورزی  گروه  خبرنگار  به  آبزیان  و  طیور 
آمار خروجی بنادر نشان می دهد که مصرف نهاده های دامی در کشور 
کاهش پیدا کرده  است در ماه های گذشته به علت قیمت پایین مرغ؛ 
در  و  بوده  کم  بسیار  جوجه ریزی  برای  طیور  پرورش دهندگان  انگیزه 
افزایش  جوجه ریزی  و  شده  بهتر  اندکی  وضعیت  گذشته  هفته  یک 
البته  کند،  پیدا  افزایش  مصرف  می شود  پیش بینی  است.  کرده  پیدا 
مصوبات روزهای گذشته ستاد تنظیم بازار در افزایش قیمت محصوالت 
پروتئینی همچون شیر و گوشت مرغ در انگیزه تولید اهالی این صنعت 

بی تاثیر نبوده  است.«

او ابراز امیدواری کرد که »دولت با اتخاذ تصمیمات ناگهانی باعث نشود 
انگیزه کسب و کار در صنایع پرریسکی چون دام، طیور و آبزیان روز به 

روز افول پیدا کند.«
به  گریزی  با  ادامه  در  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
قیمت های جهانی نهاده ها اعالم کرد: »قیمت جهانی ذرت با 20 دالر 
کاهش به میانگین 220 دالر رسیده و قیمت جهانی کنجاله سویا نیز 
با 50 دالر کاهش به 430 دالر رسیده البته قیمت جو دامی روسیه رو 
به افزایش است. قیمت جهانی جو دامی تغییرات زیادی نداشته است 
که علت این کاهش قیمت جهانی را می توان به دلیل قرار گرفتن در 
فصل برداشت نهاده های دامی و به عالوه تنش های تجاری بین آمریکا 
و چین که باعث شده قیمت دانه سویا آمریکا کاهش یابد، دانست. البته 
بر بهبود روابط تجاری دو  با توجه به شنیده شدن زمزمه هایی مبنی 
کشور این احتمال وجود دارد که قیمت کنجاله سویا و دانه سویا روند 

صعودی داشته باشد.«
موافق قدیری در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم کاهش قیمت های 
علل  از  »یکی  گفت:  است  نداشته  کاهش  داخلی  بازار  قیمت  جهانی 
این موضوع است که خرید بازرگانان نهاده های دامی در زمانی صورت 
قیمت  بنابراین  داشته اند؛  افزایش  جهانی  قیمت های  که  است  گرفته 
نهاده دامی موجود در بازار ارتباط کمی به قیمت های حال حاضر جهان 
بانک ها،  خدمات  و  ارز  تخصیص  به  مربوط  مشکالت  همچنین  دارد، 
بروکراسی های پیچیده اداری، نامساعد بودن فضای کسب و کار است. 
البته بسیاری از فاکتورهای اقتصادی تاثیرگذار در کسب و کار نیز اجازه 
نمی دهد تا این اختالف قیمت خودش را در بازار داخلی کشور نشان 

دهد و اندکی از نوسانات قیمتی کاسته شود

مصرف نهـاده های دامـی در کشور
 کاهش پیدا کرده

منبع: ایانا
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چین – رشد چشمگیر دامپروری در چین که این کشور را به بزرگترین 
تولید کننده در اوایل دهۀ 90 میالدی تبدیل کرده بود، اینک عواقب 
معترض  نیز  را  دانشمندان  که  داشته  دنبال  به  زمین  برای  سنگینی 

کرده است.  
رشد تقاضا برای پروتئین حیوانی و افزایش درآمدها منجر به 3 برابر 
شدن تولیدات داخلی دامی چین در سال های 1980 تا 2010 میالدی 
شد و این افزایش و رشد، علیرغم بهتر شدن راندمان در مزارع و فارم 
ها بر روی پایداری محیط زیست – در سطح کشوری و جهانی – تأثیر 
از  تیمی  افزایشی،  تولیدات  سیر  این  تداوم  با  گذاشت.  برجای  منفی 
محققین بین المللی گرد هم آمدند تا با ارائۀ طرح و نقشه ای کلی و 
ایجاد »تحولی جدید«، ضمن حفظ راندمان تولیدات، به حفظ محیط 
 Science زیست نیز بپردازند. یافته های آنها طی هفتۀ آتی در مجلۀ

Advances به چاپ خواهد رسید.
Zhaohai Bai ، استادیار مرکز تحقیقاتی منابع کشاورزی در مؤسسۀ 
زیست شناسی تکوینی و ژنتیک دانشکدۀ علوم چین و سرپرست این 
در  چین  در  دام  انتقال  و  نقل  و  جابجایی  »میزان  کرد:  عنوان  تیم 
زمینۀ سرعت و مقیاس زیاد است.« وی خاطرنشان ساخت که چگونه 
»تحوالت دامی« با رویداد مهمتری تحت عنوان »تحول سبز« که در 
تولیدات دانه و غالت اتفاق افتاد، مورد قیاس قرار گرفت ؛ با توجه به 
اینکه افزایش جهانی مصرف گوشت و شیر در بین سال های 1970 و 

1990 میالدی 2 برابر میزان گندم، برنج و ذرت بود.   
در بین سال های 1980 تا 2010 میالدی در چین متوسط مصرف 
سرانۀ گوشت، شیر و تخم مرغ تا 3.9 ، 10 و 6.9 درصد افزایش یافت، 
که این رقم بیشترین افزایش در جهان بود. در طول این دوره، جمعیت 
دامی چین از 142 به 441 میلیون حیوان رسید و ارزش اقتصادی این 
بخش را 60 برابر افزایش داد و چین را به بزرگترین تولید کنندۀ دام 

یعنی پیش از امریکا و اروپا ، تبدیل کرد. 
در سطح فارم ها، نسبِت حیوانات تک معده ای )طیور و خوک در مقابل 
حیوانات نشخوار کننده ای مثل گاو و گوسفند( از 62 درصد به 74 
درصد افزایش یافت؛ و آمار سیستم های صنعتی پرورش دام که در آن 

اثرات انتشار گازهای گلخانه ای )در واحد تولید( کاهش می یافت تا 
70 برابر افزایش یافت. 

نقل و  و  اینحال، هزینۀ حمل  »با  از کارشناسان:  به گفتۀ یکی دیگر 
انتقاالت دامی زیاد است. واردات خوراک دامی 49 برابر افزایش یافته و 
نشر گازهای گلخانه ای و آمونیاک دو برابر شده و مسمومیت آب نهرها 

به نیتروژن به 3برابر رسیده است.« 
عواملی چون ضعف استانداردهای محیط زیستی، عدم وضع قوانین 
 10 سقف  تا  گزافی  های  هزینه  و  زمینه،  این  در  سوبسیدهایی  و 
میالدی،   2007 سال  از  سال  در  پوند(  میلیارد   1( یوان  میلیارد 

دخیل هستند. 
تحقیقاتی  »مرکز  از  محققینی  و  دانشمندان  که  تحقیقاتی  تیم 
 ، استرالیا   IIASA  ، انگلیس«  بریستول  دانشگاه   Rothamsted
 Hebei هلند ، و دانشگاه کشاورزی استان Wageningen دانشگاه
 2050 سال  تا  را  متضاد  کاماًل  طرح  دو  دارند  شرکت  آن  در  چین 
میالدی مورد بررسی قرار می دهد: 1- اجرای طرح تجارتی کما فی 

سابق و 2- ایجاد تحولی جدید تحت حمایت سهامداران. 
گلخانه  گازهای  انتشار  و  نشر  نگیرد  صورت  تحول  این  درصورتیکه 
این تحوالت می  بروز  با  بیشتر می شود.  روز  به  روز  آمونیاک  و  ای 
توان امیدوار بود که نشر گازهای گلخانه ای تا میزان تقریبی نصف 

کاهش می یابد. 
و  اهمیت  چین  دام  »جابجایی   : تیم  این  محققین  از  یکی  گفتۀ  به 
این  توسعۀ  دامی  تولیدات  پایداری  منظور  به  و  دارد  جهانی  تأثیرات 
بین  کارشناسان  تیم  است.  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  گذرگاهها 
المللی ما، موفق به طرح نقشه ها و گذرگاههایی جدید برای این نقل 
و انتقاالت شده تا همزمان با افزایش راندمان تولیدات، عملکرد محیط 

زیست را نیز ارتقا داده باشد.« 
این تحقیق همچنین در راستای مدیریت اهداف از پیش تعیین شدۀ 
مقایسه  در  در سال 2050  تولیدات شیری  برابر شدن   3 برای  چین 
انتشارات گازهای  با تولیدات در سال 2010 بدون افزایش در نشر و 

گلخانه ای و آلودگی نیتروژن آبی می باشد.  

 ITPNews منبع: بخش بین الملل

چـین ؛ الزمۀ تحولی جدید در تقاضا 
برای گـوشت دام
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از قاچاق دام به عراق تا واردات
 گوشت از استرالیا

استان  سبک  دام  اکنون  گفت:هم  قزوین  انقالب  و  عمومی  دادستان 
قزوین به دلیل مازاد بودن به عراق قاچاق می شود و باید پرسید چرا در 

این وضعیت گوشت نامرغوب از استرالیا وارد می شود؟
حجت االسالم  اسماعیل صادقی نیارکی در نشست شورای قضایی استان 
قزوین که در اداره کل پزشکی قانونی برگزار شد،افزود: 40 تن گوشت 
کل مصرف روزانه استان است وباید از متولیان پرسید چرا کنترل خاصی 

بر بازار این محصول انجام نشد تا اینکه دادستانی به آن ورود کند؟
وی ادامه داد: بعد از ورود دادستانی متولیان امر قیمت این محصول را در 
بازار 540 هزار ریال اعالم کردند که هرچند به قیمت اعالم شده نقد و 
اعتراض داریم اما باز هم اعالم یک نرخ ثابت را گامی رو به جلو می دانیم.

حجت االسالم صادقی نیارکی با بیان اینکه فساد نانوشته ای در واردات 
بندی  بسته  رقم گوشت شامل منجمد،  دارد،افزود: سه  گوشت وجود 

شده و گرم به استان وارد می شود.
این مسئول قضایی اضافه کرد: شرکت های وارد کننده، گوشت را به 
ازای هرکیلو 6.5 یورو از استرالیا وارد کرده و با یارانه 300 هزار ریالی 
به بازار عرضه می کنند در حالی که نقشی در کنترل بازار نداشته و به 

گونه ای تنها ارز از کشور خارج شده است.
دادستان عمومی و انقالب قزوین همچنین گفت: اگر این ارز به تامین 
و  کنترل  در  بیشتری  نقش  آیا  یافت  می  اختصاص  تولید  و  ها  نهاده 

تنظیم بازار ایفا نمی کرد؟
تعزیرات  مدیرکل  به  خطاب  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 

از  متولی  های  دستگاه  باید  ها  گرانی  با  مقابله  برای  گفت:  حکومتی 
جمله تعزیرات حکومتی پرچم به دست گرفته و دادگاه های سیار را 

برای مقابله با اخاللگران بازار تشکیل دهند.
حجت االسالم صادقی نیارکی گفت: گرانی ها و احتکارهای اخیر برای 
مردم غیر قابل قبول است و باید دستگاه های متولی وارد عمل شده 

و برای کسب رضایت مردم در همان محل تخلف اعمال قانون کنند.
وی همچنین گفت: متاسفانه سازمان حمایت از مصرف کنندگان که 
متولی اصلی قیمت گذاری کاالهاست اصال برخی از کاالهای اساسی و 
ضروری را نرخ گذاری نکرده و همین موضوع زمینه سوء استفاده برخی 
سودجویان را فراهم کرده و مقابله دستگاه قضا را نیز با اخالگران دشوار 

ساخته است.
است  ویژه  و  امروز کشور خاص  افزود: شرایط  االسالم صادقی  حجت 
و حکم حکومتی مقام معظم رهبری در برخورد و رسیدگی به پرونده 

های فساد اقتصادی بسیار راهگشا و بجا بود.
وی ادامه داد: دستور مقام معظم رهبری برای مقابله با اژدهای هفت 
سر فساد اقتصادی نشان می دهد ما مسئولیت سنگینی داریم و نباید 

در انجام وظایف با یکدیگر تعارف کنیم.
دادستان عمومی و انقالب قزوین گفت: هفته گذشته به صورت آشکار 
برای کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی و احتکار به بازار استان وارد 
شدیم که خوشبختانه بازار به آن واکنش مثبتی نشان داد و باید این 

رفتارها ادامه یابد.

تخلف ۸۸۰ میلیون دالری در واردات
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل پرونده 14 شرکت وارد 
کننده گوشت، مواد غذایی و روغن خام با ارز دولتی به دلیل عدم ایفای 

تعهدات خبر داد.
سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: طی مکاتبه ای که 
از طرف بانک مرکزی با سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده 
صورت گرفت، این سازمان لیست 11 شرکت واردکننده گوشت قرمز 
گوسفندی که از یک دیماه سال 95 الی پنجم فروردین ماه سال جاری 

از طریق بانک مرکزی اقدام کرده را اعالم کرد.
وی افزود: بنا به اظهارات مدیرکل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد 
غذایی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده علیرغم مکاتبات 
ارز دولتی  این شرکت ها که  با  پیگیری های صورت گرفته  و  متعدد 
دریافت کرده اند؛ هیچ مدرک و مستنداتی برای بررسی ارائه نشده و بر 
همین اساس گزارش تخلف به استناد ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی 
ارز و  در خصوص عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت 

خدمات دولتی به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: با دریافت این گزارش 
ها، پرونده تخلف تشکیل و پرونده 7 شرکت به تعزیرات حکومتی تهران 
با مجموع  به استان های قم، اصفهان، گلستان و سمنان  و 4 پرونده 
ارزش تخلف انجام شده 778 میلیون و 23 هزار دالر برای رسیدگی و 

تعیین شعبه ارسال شده است.

منبع: اقتصاد آنالین

منبع: راه دانا

به دلیل  واردکننده روغن خام  پرونده 2  از تشکیل  رایگانی همچنین 
عدم ایفای تعهدات خبر داد و گفت: این 2 شرکت علیرغم دریافت 38 
بر  تاکنون مدرکی مبنی  ارز دولتی  میلیون و 334 هزار و 365 یورو 
واردات روغن ارائه نکرده اند و به هیمن دلیل پرونده تخلف در تعزیرات 

حکومتی تشکیل و در حال رسیدگی است.
تخلف  پرونده  داشت:  اظهار  حکومتی  تعزیرات  سازمان  سخنگوی 
یک شرکت محصوالت کشاورزی و مواد غذایی نیز با بارزش تخلف 
مطرح  حکومتی  تعزیرات  در  دالر   103 و  هزار   95 و  میلیون   64

شده است.
وی در پایان آمادگی این سازمان برای رسیدگی به پرونده های تخلف 
عدم ایفای تعهدات ارزی شرکت های دریافت کننده ارز دولتی از بانک 
ها را اعالم و اظهار داشت: بدون چشم پوشی و اغماض به این تخلفات 
رسیدگی می کنیم و روند رسیدگی به پرونده ها و نتایج آن را به اطالع 

ملت شریف ایران می رسانیم.
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بازار محصوالت  بر  نهاده های دامی  سایه 
پروتئینی

نهاده های دام و طیور سهم مهمی در قیمت محصوالت پروتئینی دارند 
واردات،  یا کاهش  ارز  نوسان  دلیل  به  آنها  تامین  وقفه در  و هر گونه 
به افزایش قیمت محصوالتی همچون تخم مرغ، گوشت سفید و قرمز 

منجر می شود.
تامین نهاده از دغدغه های همیشگی فعاالن تولید دام و طیور است و 
بر همین اساس در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تأکید ویژه ای بر 
تأمین کاالهای  ایجاد تنوع در مبادی  نهاده ها و  افزایش تولید داخلی 

وارداتی شده است.
پروتئینی  محصوالت  شده  تمام  قیمت  از  مهمی  بخش  که  آنجایی  از 
به قیمت خوراک وابسته است، به دلیل نوسان قیمت نهاده ها، قیمت 
و  می کند  تغییر  مرتب  هم  گوشت  و  تخم مرغ  مرغ،  مانند  محصوالتی 
دولت هم از سوی مصرف کننده به دلیل باال بودن قیمت و از سوی 
اتهام قرار  باال رفتن قیمت تمام شده در مظان  به دلیل  تولید کننده 

می گیرد.
در  و  است  دام  اصلی خوراک  نهاده های  از  و سبوس  ذرت،  سویا، جو 
این میان بخش مهمی از نیاز داخلی به سویا و ذرت از طریق واردات 

تامین می شود.
بسیاری  طیور سودآوری  نهاده های  توزیع  و  واردات  اینکه  به  توجه  با 
باالیی دارد، عده ای به صورت تصنعی در بازار، نیاز کاذب به نهاده های 
و  تولید کنندگان  این طریق در حق  از  و  ایجاد می کنند  دام و طیور 

مصرف کنندگان اجحاف می  شود.
به  اشاره  با  شرقی  آذربایجان  گوشتی  مرغداران  اتحادیه  مدیرعامل 
وابستگی 70 درصدی به تامین نهاده از خارج به ایرنا می گوید: نوسان 
اعتصاب  کنار  در  سفارش  ثبت  در  ها  واردکننده  مشکالت  و  ارز  نرخ 

کامیونداران، تامین نهاده های طیور را با وقفه مواجه کرده است.
و  بوده  پذیر  آسیب  طیور  بخش  در  تولید  اینکه  بیان  با  پذیره  رامین 
از حاشیه امنیت کمی برخوردار است، اضافه می کند: نوسان نرخ ارز 
افزایش قیمت  نتیجه  نهاده موجب کاهش سود و در  تامین  و مشکل 

محصول می شود.
وی با اشاره به وظیفه شرکت پشتیبانی امور دام در تامین نهاده مورد 
نیاز واحدهای تولیدی، تاکید می کند: این شرکت پشتیبانی خاصی در 

زمینه تنظیم بازار ندارد.
مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجان شرقی نیز می گوید: وظیفه این 
شرکت پشتیبانی از ذخایر راهبردی است و به منظور تنظیم بازار 5 تا 

10 درصد ذخایر موجود را به صورت عمده عرضه می کند.
کریم صدیقیان با بیان اینکه به اندازه کافی نهاده طیور وارد شده و در 
بنادر کشور موجود است، اعالم می کند: 10 هزار تن ذرت و 4 هزار تن 

سویا در حال انتقال به استان است.
به گزارش ایرنا، هر چند در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر تولید نهاده 
های دام و طیور در داخل کشور تاکید شده است، اما به نظر می رسد 

منبع: ایرنا

نبود الگوی کشت و خرید تضمینی مناسب موجب شده است که در 
سال های گذشته محصوالت رقیب بر تولید محصوالتی مانند ذرت و 

سویا پیشی بگیرد.
معاون بهبود تولیدات دام آذربایجان شرقی با اشاره به آب بری باالی 
تولید سویا می گوید: در زمان حاضر چاره ای جز تامین این نهاده از 

کشورهای دیگر نداریم .
حبیب شریفیان، اختالل در زمینه حمل و نقل نهاده در کنار افزایش 
دما را از علل کاهش تولید در واحدهای طیور استان عنوان و اضافه می 
کند: قاچاق دام زنده در کنار تاثیری که افزایش قیمت یکی از اقالم 
پروتئینی بر سایر اقالم دارد، موجب افزایش قیمت گوشت قرمز شده 

است.
وی توزیع گوشت گرم وارداتی را از رویکردهای تنظیم بازار می داند و 
می گوید: با توجه به اینکه این گوشت ها در کشتارگاه های مرزی و 
تحت نظارت دامپزشکی کشتار می شود مشکل بهداشتی ندارد و انتظار 

می رود موجب تعدیل قیمت این محصول پروتئینی شود.
در همین حال رییس هیات مدیره اتحادیه مرغداران آذربایجان شرقی 
نیز با اشاره به تخلفات موجود در بخش واردات، می گوید: عده ای ارز 

دولتی برای واردات نهاده دریافت کرده و تلفن همراه وارد کرده اند.
واحدهای  در  ریزی  جوجه  کاهش  به  اشاره  با  صفیاری  محمدعلی 
تولیدی استان، اضافه می کند: متاسفانه در این شرایط بانک کشاورزی 
هم همراهی الزم را با تولید کننده ندارد و به هر طریقی درصدد تسویه 

بدهی تسهیالت پرداخت شده است.
در  خوداتکایی  برای  نیاز  مورد  زمان  تا  رسد  می  نظر  به  حال  هر  به 
تولید نهاده های دام و طیور، با تقویت تشکل ها و اتحادیه ها می توان 
از انحصاری بودن واردات نهاده های دام و طیور جلوگیری و زمینه را 

برای تامین به موقع خوراک مورد نیاز واحدهای تولیدی فراهم کرد.
در استان آذربایجان شرقی تعداد 180 واحد پرورش مرغ تخمگذار با 
توان تولید بیش از 86 هزار تن تخم مرغ در سال فعالیت دارند که عمده 

تولیدات آنها در سطح استان مصرف می شود.
ظرفیت تولید ساالنه گوشت مرغ و گوشت قرمز در آذربایجان شرقی به 

ترتیب 80 و 70 هزار تن است
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راه اندازی سامانه پایش و 
رصد کنجاله سویا و ذرت

منبع: فارس

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
در آینده نزدیک سامانه پایش و رصد زنجیره توزیع نهاده های وارداتی 
ذرت و کنجاله سویا راه اندازی می شود تا نظارت تشکل ها و اتحادیه های 

مرتبط بر عرضه و توزیع انجام شود
و  دام، طیور  انواع خوراک  تن  میلیارد  یک  گفت:  ساالنه  تورج صارمی 
آبزیان به ارزش 469 میلیارد دالر در 130 کشور دنیا تولید و مصرف 
می شود که کشورهای چین، آمریکا، برزیل، روسیه، مکزیک، هند و اسپانیا 

به عنوان هفت کشور اول دنیا 50 درصد خوراک دام را تولید می کنند. 
وی به اهمیت سرمایه گذاری در بخش خوراک دام، طیور و آبزیان در 
کشورمان اشاره کرد و گفت: در سال 1357، 19 واحد تولیدی خوراک 
دام در ایران فعال بود که در سال 96 این رقم به 660 واحد فرآوری 
رسید که نزدیک به 10 میلیون تن خوراک دام به ارزش 8 هزار میلیارد 

تومان تولید می کند. 
به گفته این مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، ساالنه صنعت خوراک 
دام در کشور 12 درصد رشد می کند و پیش بینی می شود که تا سال 

1410، 800 کارخانه خوراک دام در ایران فعالیت کند. 
وی همچنین به صادرات خوراک دام به عنوان یکی از کاالهای غیرنفتی 
که برای کشور ارزآوری دارد اشاره کرد و گفت:  در سال 90، 26 هزار 
تن انواع خوراک دام صادر شده بود که این رقم در سال 96 به 208 

هزار تن رسید که ارزش آن حدود 83 میلیون دالر است. 
و  دام  تولیدکنندگان  بین  یارانه دار  توزیع سبوس  از  صارمی همچنین 
طیور اشاره کرد و گفت:  به توفیق سامانه یکپارچه توانستیم این کار 
را انجام دهیم و همچنین برای نخستین بار سامانه اطلس کارخانجات 
خوراک دام را راه اندازی کردیم که امکان نظارت کامل بر فرایند تولید 

و مصرف خوراک دام انجام شود.
کشاورزی  جهاد  وزارت  دام  جایگاه  و  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیرکل 
نهاده های  توزیع  زنجیره  رصد  و  پایش  سامانه  راه اندازی  از  همچنین 
وارداتی از جمله ذرت، کنجاله سویا، جو و لوبیا سویا خبر داد و گفت:  در 
آینده نزدیک این سامانه راه اندازی می شود و می توانیم میزان نهاده های 
وارداتی و عرضه آن را توسط تشکل ها و اتحادیه های استانی که بنا به 

درخواست آنها تخصیص نهاده در این ساختار انجام می شود را در دست 
بگیریم و این موضوع شفافیت قیمت، حذف واسطه گری و سرعت در 
توزیع نهاده ها را که نقش اساسی در قیمت تمام شده دام و طیور دارد 

را در دست بگیریم.  
در  مشکلی  که  داد  خاطر  اطمینان  طیور  و  دام  تولیدکنندگان  به  وی 
تأمین نهاده های دامی وجود ندارد و اکنون خرید بیش از 2 میلیون تن 
انواع نهاده های دامی از جمله ذرت و کنجاله سویا در دستورکار قرار دارد 

و بخشی هم در حال ترخیص است و نگرانی ای در این زمینه نداریم. 
وی گفت:  ساالنه 17 تا 18 میلیون تن انواع خوراک و کنسانتره دراین 
است،  آماده  خوراک  آن  تن  میلیون   10 که  می شود  استفاده  بخش 
اگر تولیدکننده بخواهد خودش خوراک را آماده کند،  بر آنکه  مضاف 
سرجمع  خوراک  فرموالسیون  و  ضایعات  ذخیره سازی،  حمل،   هزینه 
بیشتر از خوراک آماده هزینه در پی دارد، مضاف بر آنکه یکی از راه های 
پیشگیری و کنترل بیماری های دام و طیور از جمله آنفلوانزا و کاهش 
مخاطرات می تواند استفاده از خوراک آماده باشد، مضاف بر آنکه ضریب 
تبدیل باالتر و بهبود عملکرد بیشتری را برای تولیدکننده در پی دارد. 
پسته،   جمله  از  کشاورزی  پسماندهای  از  استفاده  همچنین  صارمی 
شرط  به  دام  خوراک  تهیه  برای  را  سیب زمینی  و  خرما  رب،  نیشکر،  
استفاده از فرموالسیون و استاندارد مفید دانست و گفت:  دستورالعمل 
استفاده از این پسماندها را طی دو سال اخیر به کارخانجات دام داده ایم 
بالغ بر 6 هزار تن فرآوری بقایای بخش کشاورزی  و در سال گذشته 

برای استفاده از دام انجام شده است. 
از  برای جایگزین کردن بخشی  از کنجاله کلزا  استفاده  وی همچنین 
نیاز طیور با کنجاله سویا را مفید دانست و افزود: چون ضریب وابستگی 
ما در کنجاله سویا باالست و این نهاده در قیمت تمام شده بسیار مؤثر 

است، باید به مرور آن را جایگزین کنیم

تولیدکنندگان بخش دامی تا سقف 6۰ میلیارد ریال وام می گیرند

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تولید کنندگان حوزه دام و فرآورده های 
آن تا سقف 60 میلیارد ریال از طریق ثبت تقاضا در سامانه ›کارا‹ )وام 
اشتغال روستایی و عشایری( می توانند با مجوز استانی از وام روستایی 

با بهره 6 درصد استفاده کنند
محمود حجتی در سفر به گلستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
دولت از وارد کنندگان این حوزه پشتیبانی و حمایت تسهیالتی دارد که 
براساس تمهیدات در زمینه علوفه متراکم که به واردات وابسته هستیم، 

ارز دولتی یا همان دالر 42 هزار ریالی به وارد کنندگان داده شود.
ذخایر  و  نداریم  ارز  تامین  در  مشکلی  بخش  این  در  کرد:  عنوان  وی 

خوبی در این زمینه وجود دارد.

زمینه  در  کشور  شمالی  استان  سه  کرد:  اضافه  کشاورزی  جهاد  وزیر 
تولید علوفه دامی اراضی و ظرفیت بالقوه ای دارند که متاسفانه برای 

بالفعل تبدیل کردن آن، کم کاری شده است.
حجتی گفت: در دامداری ها متاسفانه توجهی به استفاده از علوفه داخلی 

نمی شود، به همین دلیل کشاورز رغبتی برای کشت و تولید آن ندارد.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، اگر توجه ویژه ای به این بخش شود، 
از واردات علوفه، ذرت علوفه ای و علوفه شبدر که در تغذیه دام موثر 

است، کشور بی نیاز خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی در سفر یک روزه به استان گلستان قرار است از 

هشت طرح و پروژه قابل بهره برداری سرکشی کند

منبع: ایانا
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کاهش استفاده از آنتی بیوتیک

تر  پیش  باشد.  از یک مسئله گوارشی  فراتر  نظر می رسد موضوع  به 
و  شده  ثابت  طیور  رودۀ  سالمت  بر  آنزیم  و  پروبیوتیک  مفید  اثرات 
بیوتیک در  بر کاهش مصرف آنتی  تواند  نوبه خود می  به  این مسئله 

مرغداری ها کمک کند. 
استفاده از محرک های رشد آنتی بیوتیکی ) AGPS ( از سال 1946 
میالدی، هنگامی که Moor و همکارانش اثر این محرک ها را بر روی 

افزایش وزن جوجه ها اثبات کردند مرسوم شد .
در حالیکه استفاده از این محرک ها از سال 1960 تا 2010 میالدی 
داشت،  همراه  به  را  گوشتی  های  جوجه  وزن  درصدی   60 افزایش 
که  بیوتیک  آنتی  پایین  سطوح  داد  می  نشان  شده  انجام  تحقیقات 
مقاومت  به  است  ممکن  رود  می  بکار  دامی  های  فراورده  اکثر  در 
گاهی  و  مانده  زنده  نهایت  در  ها  میکروب  و  شده  منجر  میکروبی 

پیدا کنند. نیز  تکامل 
Fleming در سال 1945 میالدی ،هنگام دریافت جایزه نوبل به این 
نیز  میالدی   1950 سال  ابتدای  در  حتی   . بود  کرده  اشاره  موضوع 
محققان گزارش هایی مبنی بر مقاومت پرندگان نسبت به آنتی بیوتیک 

مصرفی در درمان انسان ، منتشر کردند . 
شواهد بیشتری مبنی بر مقاومت دارویی در بدن پرندگان بدست آمد؛ 

آنتی  مقاومت  ژن  انتقال  و  نرمال  میکروفلور  تعادل  عدم  مثال  برای 
بیوتیکی از حیوان به انسان سبب شد که قانون منع کامل محرک های 
رشد آنتی بیوتیکی در سال 1986 میالدی در سوئد به اجرا درآید. این 
ممنوعیت ها در سال 2006 میالدی در سراسر اتحادیه اروپا گسترش 

یافت و کره نیز در سال 2011 میالدی این امر را پذیرفت.
کاهشمصرفآنتیبیوتیکها

آنتی  به  مقاومت  دهد  می  نشان  که  است  موجود  شواهدی  امروزه 
 Campylobacter و Salmonella spp بیوتیک می تواند از طریق
ترین  شایع  از  باکتری  دو  این  انسان شوند.  غذایی  زنجیره  وارد   spp
به دلیل نگرانی های  باکتریایی در سراسر جهان هستند.  علل اسهال 
موجود در مبحث سالمت مواد غذایی ، سال گذشته چهار ایالت بزرگ 
را  حیوانات  خوراک  در  بیوتیک  آنتی  مصرف  ممنوعیت  طرح  آمریکا 

امضا کرده اند. 
ایاالت متحده که کشور شماره یک جهان در زمینه تولید و مصرف آنتی 
بیوتیک است، تخمین زده می شود بیش از 80 درصد آنتی بیوتیک ها 
در تولیدات دام و طیور در طی یک سال به فروش رود ) حدود 13 هزار 
تن در سال 2009 میالدی( سپس چین که بیش از نصف 200 هزار تن 
انتی بیوتیک تولیدی خود را صرف خوراک طیور می کند. این موضوع 

 در مرغداری ها با ترکیب خوب

 پروبیوتیک ها و آنزیم ها
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حائز اهمیت است که به دنبال راهی در جهت بهبود عملکرد حیوانات 
و قابلیت زنده ماندن آنها باشیم. 

 
اهمیتتعادل

Klasing  در سال 1984 میالدی ارتباط بین عدم تعادل میکروفلور 
روده و عملکرد رشد ضعیف را بررسی کرد. اخیرا نیز محققانی مانند  
روی  بر  مفید  غیر  های  باکتری  منفی  اثرات   Biscoff و     Choct
و  روده  های  بیماری  مسبب  های  پاتوژن  و  تغذیه   ، روده  مورفولوژی 

سیستم ایمنی بدن را  شناسایی کرده اند.

تولید  محیط  و  حیوانات  روانی  وضعیت  بین  ارتباط  نیز    Bischoff
اثرات  از  محصوالت و وضعیت سالمت آن ها را بررسی کرد. استفاده 
بر  بنیادینی  اثرات  کشی  جوجه  اول  روز  چند  در  میکروبیوتا  مثبت 
روی سالمت کلی پرنده خواهد داشت ،دلیل این امر استقرار سریعتر 
تولید  شرایط  باشد.  می  جوجه  روده  در  مفید  های  میکروارگانیسم 
سیستم  که  دهد  نمی  اجازه  گوشتی  جوجه  کوتاه  زندگی  و  تجاری 
این موضوع می تواند اسهال  بلوغ کامل برسد و  ایمنی بدن پرنده به 
متعدد، کاهش پارامتر های تولیدی مانند بازده ضریب تبدیل غذایی را 

به همراه داشته باشد.
مواد مغذی هضم نشده نه تنها بر روی عملکرد جوجه تاثیرگذار هستند 
بلکه به طور مستقیم به تغییرات نامطلوب در میکروبیوتای روده کمک 
می کنند. این امر به نوبه خود بر روی مخاط روده ، سلول های مخاطی 
و ایمنی در روده تأثیرگذار خواهد بود و بر روی ضریب تبدیل غذایی 

FCR و در نهایت نیز بر روی سالمت پرنده تأثیر معکوس میگذارد.
استقرار  با  مرتبط  عامل  یک  عنوان  به  نشده  هضم  های  پروتئین 
و  خونی  اسهال  با  مرتبط  باکتری   ،  Clostridium perfringens

necrotic enteritis در جوجه شناخته شده اند.  
و     xylanase. amylase مانند  خوراکی  های  آنزیم  از  ترکیبی 
  jejunum به منظور کاهش مواد مغذی هضم نشده و یا protease
رژیم های ساده  در   قابلیت هضم حتی  افزایش  ileumدر جهت  و  
توصیه می شود که در نهایت بهبود عملکرد جوجه های گوشتی سالم 

را به همراه دارد.
همچنین با توجه به تأثیر  پروتئاز بر روی کاهش پروتئین هضم نشده 
، به نظر می رسد که در تحریک تولید مخاط تأثیر داشته باشد . آنزیم 
هایی مانند xylanase به عنوان پروبیوتیک  عمل می کنند و  موجب 

تحریک رشد باکتری های مفید می شوند
همچنین با تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیره ) SCFA ( در روده، 
استقرار  کاهش  موجب  بلکه  است  خوب  انرژی  منبع  یک  تنها  نه 
بر  طیور  خوراک  های  رژیم  در  پرندگان  عملکرد  بهبود  و  سالمونال 

پایه گندم می شود.
 

چگونگیعملکردپروبیوتیک
واژه پروبیوتیک یک کلمه یونانی و به معنای برای زندگی می باشد. در 
مقابل آنتی بیوتیکها )مواد پادزیست( به اینها مواد زیست یار گفته می 
شود. در اوایل سال 1974میالدی Parker  پروبیوتیکها را به عنوان 
میکروبی  تعادل  بهبود  به  که  کرد  معرفی  میکروبی  غذایی  مکملهای 
روده کمک می کنند و تا سال 1989میالدی Fuller  ثابت کرد که 

پروبیوتیک ها با توجه به بهبود تعادل میکروبی روده تأثیرات سودمندی 
بر روی میزبان دارند. 

Lee  و همکارانش در سال 2010 میالدی متوجه شدند که گونه های 
spore forming Bacillus spp شناخته شده در محیط روده از 
کلون سازی باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند و همچنین تاثیر 
آن ها را بر روی مواد مغذی و بهبود جذب مواد غذایی از طریق توسعه 

پرزها مورد بررسی قرار دادند.
آمدن  پایین  باعث  اسیدی  تخمیر  طریق  از   Bacillus های  گونه 
مانند  مفید  های  باکتری  برای  مساعد  محیط  یک  تشکیل  و   pH
های  باکتری  مقدار  کاهش  به  منجر  که  گردد  می   Lactobacilli
و     Salmonella. E. coli. Campylobacter مانند  زا  بیماری 

Clostridiumمی شود. 
برخالف دیگر پروبیوتیک ها سویه های Bacillus می توانند در مقابل 
گرما و افزایش فشار مقاومت کنند . این امر به آن ها کمک می کند 
به  که  سازی  پلت  در  موجود  های  فشار  و  بخار  تهویه  شرایط  در  تا 
طور معمول در صنعت خوراک استفاده می شود، زنده بمانندهمچنین 
شواهد نشان می دهد که باکتری Bacillus چند سویه بسیار مؤثرتر 
نشان  درصد   4  /  4 متوسط  از   FCR بهبود  است.  سویه  تک  نوع  از 
این  دیگر  مزیت  است.  سویه  Bacillus چند  متعدد  تاثیرات  دهنده 
باکتری سازگاری آن با دیگر مواد افزودنی خوراک از جمله آنزیم ها و 

آنتی بیوتیک هاست. 
 

راهحلبایدمقرونبهصرفهباشد
تغذیه  و  چالش  غیر  گوشتی  های  جوجه  بر  شده  انجام  آزمایش  در 
سال  در  همکارانش  و   Romero فیبر   حاوی  و  سویا  ذرت/  با  شده 
2013 میالدی افزایش تدریجی قابل توجهی در نیتروژن تصحیح شده 
انرژی های قابل سوخت و ساز ) AMEn( با افزودن Bacillus سه 
protease  و  xylanase. amylaseسویه پروبیوتیک و آنزیم های

را بررسی کردند. 
نتایج بدست آمده از دو آزمایش دیگر در مرکز پژوهش های مرغداری 
از  استفاده  مزایای  میالدی   2013 سال  در  متحده  ایاالت   ، جورجیا 
پروبیوتیک و آنزیم ها بر روی  necrotic enteritis )NE( نشان و 
به سود خالص 14 درصدی در هزینه های نسبی به ازاء هر کیلوگرم 
افزایش وزن در مقایسه با گروه کنترل با توجه به قیمت های کنونی 
خوراک ،رسید. این تحقیقات ثابت کردند که ضایعات مربوط به پای 
طیور  زمانی که با افزودنی های خوراک گفته شده تغذیه می شوند، به 

میزان چشمگیری کمتر شده است .
 AGP کاهش مصرف  برای  ارائه شده  های  راه حل  که  است  بدیهی 
باشد.  اعتماد  قابل  و  صرفه  به  مقرون  باید  تجاری  های  مرغداری  در 
به   phytase کردن   اضافه  که  داد  نشان  شده  انجام  تحقیقات 
xylanase. amylase ، protease و Bacillus به افزایش 5 / 2 
درصدی سود در مقایسه هزینه های استفاده از محرک های رشد آنتی 

بیوتیکی منجر شد 
 AGP اما سالمت انسان و ایمنی مواد غذایی سریعاً به کاهش مصرف
در سراسر جهان وابسته است. ویروس های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک 
بهداشت  سازمان   WHO سوی  از  منتشره   تحقیقات  در  پس  زین 

جهانی  notorious globe-trotters  نامیده می شوند
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تنوع بخشی به 
سفره های ایرانی 
با گوشت شترمرغ 

آفریقایی

گوشت شترمرغ به عنوان منبع غذایی جدید و بخشی از پروتئین مورد 
است؛  شده  اضافه  ایرانی  های  سفره  غذایی  تنوع  به  ها  خانواده  نیاز 
گوشت خوش پختی که تولید و عرضه رو به رشد آن امنیت غذایی را 
نیز افزایش می دهد و برخالف تصورها در برخی از مناطق چندان هم 

گران قیمت نیست.
تنوعبخشیبهسفرههایایرانیباگوشتشترمرغآفریقایی
به گزارش ایرنا طی سال های اخیر پرورش شترمرغ و به خصوص گونه 
گردن آبی )زولو( آن به دلیل وزن زیاد، کیفیت مناسب پوست و توان 
بخش  گذاران  سرمایه  توجه  مورد  برابر خشکسالی  در  مقاومت  باالی 

کشاورزی قرار گرفته است.
گوشت شترمرغ که بزرگترین پرندٔه زنده دنیا و تخم آن نیز از هر پرنده 
زنده دیگری بزرگتر است، نه تنها از ارزش غذایی باالیی برخوردار است 
بلکه طی سال های اخیر فرصتی برای صادرات و ارزآوری فراهم کرده 
افزایش است و  است؛ گوشتی که تقاضا برای آن روز به روز در حال 

سیاست های حمایتی نیز برای پرورش آن اعمال می شود. 
یک کارشناس تغذیه در خصوص خواص گوشت شترمرغ به خبرنگار 
ایرنا گفت: مصرف گوشت شترمرغ به عنوان گوشت طبی و رژیمی برای 

بیماران مبتال به چربی خون و بیماران قلبی توصیه می شود. 
›ناصر اسماعیلی‹ با بیان اینکه بر خالف تصور گوشت این پرنده از نوع 
گوشت های قرمز، دارای پروتئین باال و چربی پایین است، افزود: این 
نوع گوشت تنها 600 میلی گرم در هر کیلوگرم کلسترول و 20 درصد 

پروتئین دارد. 
ایرنا  خبرنگار  به  نیز  غربی  آذربایجان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
گفت: باال بودن کیفیت، پروتئین مناسب و وزن باالی شترمرغ از یک سو 
و تولید گوشت در بازه زمانی هفت تا هشت ماهه از سوی دیگر موجب 

شده است تا جهاد کشاورزی از تولید این نوع گوشت حمایت کند. 
اسمعیل کریم زاده بیان کرد: حمایت جدی برای توسعه پرورش شترمرغ 
گوشتی و مادر در استان وجود دارد و تاکنون 2 مجوز برای واحدهای 

24 قطعه ای خوی و یکهزار قطعه ای شاهیندژ صادر شده است. 
در  شترمرغ  دهندگان  پرورش  برای  مجوز  و  زمین  واگذاری  از  وی 
آذربایجان غربی خبر داد و گفت: تسهیالت بانکی صندوق توسعه ملی 
نیز بر اساس ظرفیت درخواستی با سود 6 درصد به طرح های روستایی 

و چهار درصد به طرح های عشایری اعطا می شود. 
قالب  در  و  باشد  داشته  اشتغال  ایجاد  ها  طرح  این  اگر  افزود:  وی 
طرح های فراگیر بگنجد، 6 درصد یارانه به آن تعلق می گیرد و سود 

تهسیالت از 18 درصد به 12 درصد کاهش می یابد. 
توجیه  به  همچنین  غربی  آذربایجان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
اقتصادی پرورش شترمرغ در استان اشاره کرد و گفت: از سال گذشته 
صادرات گوشت شترمرغ به کشور عراق نیز آغاز شده و ساالنه بیش از 

300 جوجه شترمرغ به این کشور ارسال می شود. 
کریم زاده اضافه کرد: عالوه بر گوشت از روغن، پر و پوست این پرنده 

نیز استفاده می شود و ارزش افزوده آن نیز باالست. 
مدیر مجتمع پرورش شترمرغ شاهیندژ که تنها پرورش دهنده شترمرغ 
مادر در شمال غرب کشور است نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان 
 ›Struthio camelus  ‹ تا 350 جوجه شتر مرغ  کرد: ماهانه 300 

توسط دستگاه جوجه کشی در این مجتمع تولید می شود.
دژ  شاهین  مجتمع  در  پرورشی  نژاد  کرد:  اضافه  هیبتی‹  ›محمد 
با  آبی‹  ›گردن  به  مشهور  جنوبی  آفریقای  شترمرغ  غربی،  آذربایجان 
نام علمی ›زولو‹ است که سازگاری خوبی با آب و هوای برخی از نقاط 

ایران دارد. 

منبع: ایرنا
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وی ادامه داد: برای جفت گیری و تخم گذاری این پرنده آب و هوای 
معتدل الزم است و گرما و سرما موجب استرس و عدم جوجه گیری 
از شترمرغ می شود؛ دمای مناسب نیز در شرایط عادی برای این پرنده 

28 درجه می باشد. 
هیبتی گفت: تقاضای بازار برای استفاده از این نوع گوشت خوب است 
آذربایجان  چون  هایی  استان  از  مشتریانی  مجتمع  این  که  طوری  به 
بدون  پرنده  این  و قیمت گوشت خالص  تهران دارد  و  اردبیل  شرقی، 

استخوان نیز 450 هزار ریال است. 
وی با اشاره به اینکه گوشت شترمرغ در شمال عراق نیز مشتری دارد، 
افزود: ساالنه بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال صادرات شده 
و 300 تا 400 جوجه شترمرغ به این کشور همسایه ارسال می شود. 

هیبتی با اشاره به اینکه ساالنه بیش از یکهزار و 800 جوجه شترمرغ 
در این مجتمع تولید می شود، بیان کرد: امسال 900 جوجه شترمرغ 
تولید شده که همگی در بازارهای داخلی و خارجی به فروش رفته است. 
مدیر مجتمع پرورش شترمرغ بیان کرد: اکنون 60 شترمرغ مادر هفت 
تا هشت ساله در 10 هکتار مجتمع پرورشی نگهداری می شود که آن 

را تا یک سال آینده به 120 شترمرغ مادر افزایش می دهیم. 
هیبتی با اشاره به اینکه تعداد واحدهای جوجه کشی شترمرغ در سطح 
کشور انگشت شمار است، گفت: در هر هفته 45 جوجه در این مجتمع 

تولید می شود. 
وی با بیان اینکه شترمرغ پرنده مقاومی است و گاهی وزن آنها تا 120 
کیلوگرم هم می رسد و به ندرت دچار بیماری و مرگ و میر می شود، 
گفت: عمر مفید این پرنده برای استفاده از گوشت، تخم مرغ و روغن 

آن تا 15 سالگی است اما 50 تا 60 سال هم عمر می کنند. 
نیز تسکین دهنده دردهای مزمن و شدید  وی گفت: روغن شترمرغ 
مفاصل مثل کمردرد، آرتروز، زانو درد، رماتیسم و سیاتیک، ضدچروک 
و لک صورت است و موجب بهبود جای زخم، زخم بستر، سوختگی و 

جای بخیه می شود. 
زود  پرنده  این  به کیفیت گوشت شترمرغ گفت: گوشت  اشاره  با  وی 
پخت بوده و دارای پروتئین باال و چربی پایین است؛ برای کباب کردن 

و پختن روی آتش نیز بسیار مناسب است. 

وی در خصوص نحوه تغذیه شترمرغ در محل مجتمع پرورش این پرنده 
بیان کرد: روزی 2 وعده غذای مخصوص شترمرغ ها که 2 تا 2.5 کیلو 
دانه و 10 تا 20 لیتر آب را شامل می شود، مورد استفاده شترمرغ های 

بالغ قرار می گیرد. 
از یونجه، سویا،  وی اضافه کرد: دانه شترمرغ پرورشی شامل ترکیبی 
ذرت، سبوس، جو، کپک، کلسیم، کربنات، کربنات کلسیم، متیونین، 

لیزین و مکمل غذایی شترمرغ است. 
وی با اشاره به اینکه پرورش این پرنده را با 30 بال شترمرغ از سال 
ریال  میلیارد  هشت  تا  هفت  گفت:  است،  کرده  آغاز  شمسی   1390
سرمایه شخصی و یک میلیارد و 900 میلیون ریال تسهیالت سرمایه 

در گردش در آغاز این طرح هزینه شد. 
ریال صرف  میلیون   300 و  میلیارد  چهار  نیز  امسال  کرد:  اضافه  وی 
خرید دستگاه جوجه کشی شده و با ایجاد این مجتمع برای چهار نفر 

اشتغال ایجاد شده است. 
نام علمی »Struthio camelus« نوعی  با  ایرنا شترمرغ  به گزارش 
پرنده بی  پرواز بومی آفریقا و نوشخوارکننده از راستٔه سینه  پهنان است. 
شترمرغ گونه های مختلفی دارد که انواع آن شترمرغ بومی آفریقایی، 
شتر مرغ بومی استرالیا بنام ›امو‹ و ›کیساوری‹، شتر مرغ بومی نیوزلند 

با نام ›کیوی‹ و شتر مرغ بومی آمریکای جنوبی بنام ›ریه‹ است. 
پرورش شترمرغ گونه آفریقایی به خصوص نوع گردن آبی)زولو( آن به 
دلیل وزن زیاد، کیفیت مناسب پوست و توان باالی مقاومت در برابر 
خشکسالی و شرایط سخت و سازگاری با شرایط محیطی مورد توجه 

قرار گرفته است. 
تولید مثل در شتر مرغ از 30 ماهگی آغاز می شود و 20 سال ادامه 
می یابد؛ معموالً خانواده این پرنده از یک ماده و نر تشکیل می شود و 
متوسط تعداد تخم گذاری در هر دوره 40 عدد است و دوره خواب روی 

تخم 39 تا 43 روز به طول می انجامد. 
شترمرغ ماده ممکن است خوابیدن روی تخم را از 2 سالگی شروع کند 
اما این حالت طبیعی نیست و سن مناسب برای آن چهار تا پنج سالگی 
است؛ توانایی تولید در شترمرغ بسیار متغیر است و این امر بستگی به 

مدیریت مزرعه و تغذیه دارد.

نزدیک شدن قیمت مـرغ به نرخ واقـعی

دبیر انجمن مرغداران اصفهان گفت: قیمت مرغ به قیمت واقعی خود 
نزدیک شده است و در حال حاضر قیمت مرغ زنده به 6 هزار و 400 تا 

6 هزار و 600 تومان رسیده است.
روز  پنج  تا  چهار  طی  زنده  مرغ  قیمت  داشت:  اظهار  پاکزاد  بهرام 
در  تومان  هزار  باالی شش  و  است  رسیده  واقعی  قیمت  به  گذشته 

سطح عرضه می رسد.
وی بیان داشت: در حال حاضر قیمت مرغ به نسبت ابتدای سال 30 

درصد افزایش داشته باشد.
قیمت  اینکه در یک هفته  به  اشاره  با  اصفهان  انجمن مرغداران  دبیر 
است،  داشته  افزایش  درصد  تا 60  کنسانتره 50  مثل  مرغ  نهاده های 
ادامه داد: قیمت داروها و ویتامین ها تا 60 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه قیمت سویا سال گذشته به ازای هر کیلو یک هزار 
و 500 تومان بوده که امسال به رقم دو هزار و 700 تومان رسیده است 
که نرخ آن با رشد 90 درصدی مواجه شده است، گفت: قیمت ذرت 
سال گذشته 900 تومان بود که امسال به یک هزار و 350 تومان رسید 

و با رشد 60 درصد مواجه شده است.
به  حاضر  حال  در  سویا  قیمت  اینکه  اعالم  با  پاکزاد 

نسبت اول سال، حدود 60 درصد و ذرت 30 درصد افزایش 
داشته است، افزود: قیمت مرغ که سال گذشته بین چهار هزار و 

500 تا چهار هزار و 800 تومان بود، امسال به بیش از شش هزار تومان 
در واحد تولیدی رسیده است. 

قیمت تخم مرغ در بازار کیلویی 10 هزار تومان است
وی با اشاره به اینکه قیمت تخم مرغ به کیلویی 10 هزار تومان رسیده 
است، ادامه داد: تولیدکننده مرغ اگر بداند تولید برایش سود معقولی 

ندارد به طور قطع جوجه ریزی نمی کند.
دبیر انجمن مرغداران اصفهان گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر در 
فصل تابستان قرار داریم بنابراین به دلیل گرما که تلفاتی بدنبال دارد 

و گرمایی که در شمال بوده و قطعی برق، عرضه مرغ کم شده است.
بنابراین  اینکه عرضه مرغ کم شده است  با توجه به  وی بیان داشت: 

استقبال از این محصول در بازار باال بوده است.

منبع: مهر
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نکته درخصوص آب شرب دام
آب مادۀ حیاتی زندگی است و از نیازهای مهم و حیاتی در مدیریت و 
پرورش دام نیز محسوب می گردد. در این مقاله در نظر داریم تا 7 عامل 

مؤثر در میزان آب شرب مورد نیاز دام را، مطرح کنیم.
نظیر  مغذی  مواد  گوارش  و  جذب  در  اصلی  فاکتورهای  از  آب 
کربوهیدرات، پروتئین و چربی ها محسوب می شود. همچنین آب به 
دفع مواد زائد بدن و تخلیۀ برخی مواد سمی مثل اوره کمک می کند. 
و  تر  سریع  تأثیر  آب  کمبود  مغذی،  مواد  سایر  با  مقایسه  در  بنابراین 
جدی تری بر روی فیزیولوژی بدن خواهد داشت. آب همچنین از عوامل 
مؤثر در افزایش راندمان تولید می باشد. تقریباً 80درصد شیر تولیدی 
از آب تشکیل شده است. در خصوص بارداری نیز بخش اعظم جفت از 
آب تشکیل شده و نقش مهمی در پیشگیری از سقط و سایر مشکالت 
بارداری دارد. آب همچنین با کاهش دمای بدن از طریق واسطه های 
حیاتی مثل بزاق، عرق، تنفس و غیره نقش مهمی در تنظیم دمای بدن 
بهتر  بیماری،  کنترل  و  مدیریت سالمت  نظر  نقطه  از  عالوه،  به  دارد. 
است دارو به آب شرب حیوان افزوده گردد تا با خوراک ترکیب شود. 
این امر ضمن اینکه درمانی سریع و آسان را ارائه می دهد ،مصرف کافی 
و مناسب دارو را نیز متضمن می گردد. حیوان بیمار معموالً تمایلی به 

خوردن خوراک ندارد اما در اکثر موارد آنها آب می نوشند. 

عواملتأثیرگذاردرمیزانآبموردنیازحیوان
1.نوعحیوان

برای  و  کیلوگرم  به آب در حدود 30  گاوها  انواع  روزانۀ  نیاز  متوسط 
گوسفند و بز 4 کیلوگرم است. این تفاوت در میان گونه های مختلف 
حیوانات به دالیل متعدد مثل سایزهای متفاوت و عوامل دیگر مربوط 
به سوخت و ساز بدن و میزان تولید فرق می کند. از آنجائیکه میزان 
آب و رطوبت فضوالت گوسفندها کمتر از گاو است و غدد بزاقی بزرگی 
دارند که روزانه 15 کیلوگرم بزاق ترشح می کند که در مقایسه با گاوها 
و با در نظر گرفتن جثۀ هر حیوان این میزان تولید بزاق در گوسفندها 
بیشتر است، بنابراین گوسفندها بهتر از گاوها قادر به تحمل کم آبی 

هستند. 
نظر  از  که  است  چربی  زیادی  مقدار  حاوی  گوسفندها  دم  محدودۀ 
شیمیایی از اسیدهای چرب و گلیسیرین تشکیل شده است. گلیسیرین 
مادۀ کربوهیدراتی است که از ترکیب هیدروژن موجود در ساختارش 
بدن حیوان  نیاز  تأمین آب مورد  به  قادر  اکسیژن موجود در خون  با 
به  یا عدم دسترسی  آبی  بودن منبع  به هنگام محدود  بنابراین  است. 
آب حیوان چندان از تشنگی رنج نمی برد. در مواجهه با دمای باال به 
عنوان راه حلی برای مقابله با کم آبی مورد نیاز برای کاهش دمای بدن، 

بعضی از گوسفندان شیوۀ چریدن خود را عوض می کنند ؛ به خصوص 
در مواردی که گیاهان چراگاه از میزان آب کمی برخوردار باشند. در 
به موازات جهت خورشید چرا  این چنین مواردی، گوسفندان معموالً 
می کنند و نه عمود بر جهت خورشید ! که در اینصورت میزان گرمای 
بر خورشید 374  عمود  در جهت  ولی  است  وات  تنها 183  دریافتی 
وات گرما دریافت می کنند. هیچ منبعی برای چنین رفتار طبیعی در 
گاوها وجود ندارد. آنها گرما را تنها از طریق پناه گرفتن در سایه قادرند 

کنترل کنند. 
2.سنحیوان

تغییر می  به سن حیوان  بسته  به آب  نیاز  از حیوان،  برای یک گونه 
کند؛ چرا که نسبت آب موجود در بدن متفاوت است. به عنوان مثال، 
با  و  است  آب  80درصد   –  75 شامل  آمده  دنیا  به  تازه  حیوان  بدن 
افزایش سن به دلیل تغییرات متابولیک و افزایش چربی بدن تدریجاً به 

50درصد کاهش می یابد.
3.دمایمحیط

با افزایش دما، گاو هم بیشتر آب می نوشد . دمای 27 درجۀ سانتیگراد 
شده  مشاهده  آب  نوشیدن  در  چشمگیری  تغییرات  که  است  دمایی 
است. شاید این امر به دلیل نیاز حیوان به کاهش دمای بدنش باشد و 
یا به منزلۀ جبران کاهش میزان مصرف خوراک )تا 30درصد کاهش و 

یا بیشتر( که به دنبال استرس گرمایی به وجود می آید باشد.

نمودار1- با افزایش دما میزان آب مصرفی در گاو نیز افزایش می یابد.
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4.میزانتولیدوبازدهی
میزان نیاز روزانه به آب در هر حیوان به سطح تولید و بازدهی آن نیز 
بستگی دارد. به عنوان مثال، گاوی که روزانه 10 کیلوگرم شیر تولید 
می کند در مقایسه با گاوی که 5 کیلو شیر در روز تولید می کند، به دو 
برابر آب نیاز دارد؛ مفروض بر اینکه سایر فاکتورهای مؤثر در نوشیدن 

آب ثابت باقی بمانند. 
5.میزانرطوبتموجوددرخوراک

درصورتیکه رژیم خوراک حیوان خشک و شامل میزان آب کمی باشد 
نیاز به آب شرب روزانه افزایش می یابد، به عنوان مثال رژیم خوراک 
شامل کاه و یونجه از 10درصد آب تشکیل شده که در مقایسه رژیم 

خوراکی با پایۀ سیلو و علوفۀ تازه شامل تقریباً 70درصد آب است.
گاهی اوقات حتی میزان آب موجود در یک خوراک یکسان، در زمان 
ها و ساعات مختلف روز متفاوت است . به عنوان مثال، در برخی مراتع 
چراگاهی با بوته های اقاقیا ، میزان رطوبت و آب موجود در گیاه در 
طول روز 1درصد است، و 4 ساعت پس از غروب خورشید به 30درصد 
افزایش می یابد و 8 ساعت پس از غروب خورشید حتی به 40درصد نیز 
می رسد . همچنین میزان آب و رطوبت موجود در مواد تشکیل دهندۀ 
خوراک با توجه به نحوۀ فراوری آن تغییر می کند ؛ به عنوان مثال اگر 
کنسانتره به صورت پلت تولید شود، میزان زیادی از آب موجود در آن 
به دلیل حرارت باالیی که در فرایند تولید دریافت می کند، تبخیر می 
شود. همین امر منجربه افزایش مصرف آب در دامی می شود که از این 
رژیم خوراک تغذیه می شوند. این تفاوت بیشتر در خصوص گاوهای 

گوشتی که به پروار بسته می شوند دیده می شود که رژیم تغذیه ای با 
پایۀ تقریباً 50درصد و یا بیشتر کنسانتره دارند.

6.منابعتأمینانرژیخوراک
میزان نیاز روزانه به آب شرب با توجه به منابع مختلف انرژی موجود در 
خوراک متفاوت است. در رژیم های خوراکی که منبع عمدۀ انرژی آن 
را نشاسته تشکیل می دهد، مصرف آب بیشتر از آن دسته از خوراک 
است که چربی فراوان به منظور تأمین انرژی افزوده می گردد. این امر 
عمدتاً به دلیل تفاوت در میزان آب تولید شده در بدن است )پس از 
اکسید شدن نشاسته g/g 0.56 در حالیکه پس از اکسید شدن چربی 

g/g 1.70 آب تولید می شود.( 
7.میزانپروتئینموجوددرخوراک

میزان آب مورد نیاز حیوان با افزایش سهم پروتئین در خوراک، افزایش 
می یابد. در این مورد، حیوان به منظور خارج کردن نیترات مازاد بدنش 
به صورت اورۀ محلول در آب، از طریق ادرار، به میزان آب بیشتری نیاز 
دارد. این پدیده بیشتر در خصوص پستان داران صادق است ؛ اما در 
اوره  اسید  پروتئین  تجزیۀ  محصول  اولین  طیور،  مانند  ها  گونه  دیگر 
است که بدون نیاز به آب بیشتر از بدن دفع می گردد. مشاهده شده 
به عنوان  از سویا در کنسانترۀ خوراک حیوان  استفاده  که در صورت 
همچنین  رود.  می  باال  نیز  حیوان  مصرفی  آب  میزان  پروتئین،  منبع 
افزودن پودرماهی به کنسانتره نیز به دلیل وجود نمک سدیم دار منجر 
به افزایش مصرف آب می گردد چراکه حیوان برای حل این نمک و رفع 

تشنگی اش نیاز به آب بیشتری دارد. 

ترکیه 4۰ درصد 
ارزان تر از ایران 
مرغ را به عراق 

می دهد
کشور عراق از مهمترین مشتریان مرغ ایران به شمار می رود اما، مدتی 
است که صادرات مرغ از ایران به این کشور متوقف شده و جای ایرانی 
را در بازار عراق ترک ها گرفته اند. کارشناسان دالیل متعددی را برای از 
دست رفتن بازار مرغ عراق عنوان می کنند که مهمترین آن ها تعیین 
از کشور رقیب و ضعف حمایت دولت  باالتر  تعرفه ورودی 40 درصد 

است.
روزهای پایانی خرداد ماه سالجاری بود که عراق تعرفه 50 درصدی را 
برای ورود مرغ ایرانی تعیین و با ابالغ این تعرفه عمال صادرات مرغ از 
ایران به این کشور را متوقف کرد. این تعرفه درحالی برای کشور ما در 
نظر گرفته شده است که هم اکنون ترک ها مرغ را با تعرفه 10 درصدی 

به این کشور صادر می کنند.
و  نیست  عراق  به  ایران  مرغ  تنها مشکل صادرات  تعرفه 50 درصدی 
قیمتی  اجرای سیاست های  با  مرغداران خود  از  ترکیه  دولت  حمایت 
نیز دست باال را به رقیب ایران در بازار صادراتی عراق داده است. دولت 

منبع: اقتصاد آنالین

ترکیه در حمایت از تولیدکننده و تجار خود قیمت پایین تری را برای 
نظر می گیرد، موضوعی که  قیمت داخلی در  به  مرغ صادراتی نسبت 
کارشناسان آن را از دیگر دالیل مهم جا ماندن ایران از بازار رقابت در 

عراق می دانند.
گوشتی  مرغ  دهندگان  پرورش  صنفی  انجمن  رئیس  یوسفی،  محمد 
از  استفاد  با  ترکیه  کشور  گفت:  اقتصادآنالین  به  اینباره  در  ایران؛ 
محصوالت  صادرات  است  توانسته  قدرتمند  اقتصادی  دیپلماسی 

کشاورزی خود را در منطقه توسعه و تداوم بخشد.
زنی  چانه  قدرتمند  اقتصادی  دیپلماسی  نتایج  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
درباره تعیین تعرفه های وردی مناسب  برای محصوالت است که ترکیه 

به خوبی از پس آن برآمده است.
یوسفی همچنین حمایت این کشور از تولیدکنندگان و تجار محصوالت 
کشاورزی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت ترکیه حمایت خود 
را با پرداخت مشوق های صادراتی بر تولید اعمال می کند، ضمن اینکه 
به کار  را  نرخ محصوالت سیاست های کارشناسی و دقیقی  تعیین  در 

می گیرد.
نرخ  برابر  دو  کشور  داخل  در  را  مرغ  نرخ  ترکیه  دولت  وی؛  گفته  به 
صادراتی در نظر می گیرد تا در صورت نیاز، زیان صادرات از بازار داخل 

تامین شود.
بازار داخلی کشور ترکیه را 2.7  یوسفی قیمت هر کیلو گرم مرغ در 

دالر تا 3 دالر و نرخ برای صادرات آن را 1.4 تا 1.5 دالر عنوان کرد.
مشکالت  ایران  گوشتی  مرغ  دهندگان  پرورش  صنفی  انجمن  رئیس 
ارزی و تسویه ارز تجار با نرخ دالر 4200 تومانی را نیز از دیگر مشکالت 

کشور برای صادرات مرغ و سایر محصوالت کشاورزی برشمرد.
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تولید کنندگان شیر خشک:
          از وزیر صنعت شکایت میکنیم

رئیس انجمن های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران با بیان اینکه وزارت 
جهاد کشاورزی به ممنوعیت صادرات شیر خشک اعتراض و نامه نگاری 
هم  خودمان  ما  گفت:  دهد،  نمی  جواب  صنعت  وزیر  اما  است،  کرده 
اعتراض کردیم و جالب این است که حتی وزیر صنعت رو نوشت نامه 
ممنوعیت را به وزیر جهاد کشاورزی نزده است و آن ها بعد از انتشار 
این نامه شوکه شدند. از طرف آقای حجتی نامه نگاری صورت گرفته 
است و اگر این ممنوعیت لغو نشود برای احقاق حقوق تولید کنندگان، 
را  اعتراض خود  البته  اداری شکایت می کنیم.  به دیوان عدالت  قطعا 
به کمیسیون کشاورزی مجلس اعالم کرده ایم منتها مجلس 2 هفته 

تعطیل است ولی پیگیری های خود را از مراجع مختلف خواهیم کرد.
شیرخشک  و  شیر  تولیدکننده  صنفی  های  تشکل  ای  رسانه  شست 
صبح  انحصار،  و  رانت  با  مبارزه  و  پاسخگویی  و  »شفافیت  عنوان  با 
چهارشنبه 21 شهریور 1397 در محل کانون مدیره انجمن های صنفی 

کارفرمایی گاوداران ایران برگزار شد.

کارفرمایی  صنفی  های  انجمن  مدیره  هیات  رئیس  مقدسی  احمد 
گاوداران ایران در این نشست در واکنش به نامه وزیر صنعت مبنی بر 
ممنوعیت صادرات شیر خشک اظهار داشت: امسال با نوسانات نرخ ارز 
وزیر صمت، به یکباره 20 مردادماه صادرات »شیر خشک« و »کره« را 
ممنوع اعالم کرد؛ و در گام بعدی در حالی که ما در تولید شیر خام و 
شیر خشک هیچ مشکلی نداریم اما وزیر صمت برای واردات شیرخشک 
و کره 4 کد ارز دولتی تعیین کرده که 2 کد »سایر« است؛ یعنی برای 
2 کد دستشان برای واردات باز است و هرچه می خواهند میتوانند وارد 
کنند. با این ممنوعیت، ما صادرات را از دست داده ایم و 2 دستی بازار 
را به رقبایمان تقدیم کرده ایم. درآمد ارزی کشور در 5 ماه اول سال که 
از صادرات شیر خشک 31 میلیون دالر بود که می خواهند از بین ببرند.

وزارتجهادکشاورزیازتصمیموزارتصنعت
شوکهشد/ممنوعیتلغونشود،بهدیوانعدالت

اداریشکایتمیکنیم

اقدامی  را  وزارت صمت  سوی  از  شیر خشک  صادرات  ممنوعیت  وی 
شیر،  صادرات  ممنوعیت  پرده  پشت  گفت:  و  کرد  عنوان  غیرقانونی 
کارخانه های لبنی هستند و قطعا صنعت دامپروری کشور با این اقدام 
به ورطه نابودی کشیده می شود. 70 درصد قیمت تمام شده محصوالت 
لبنی مربوط به شیر خام است ، قیمت شیر 4 سال ثابت بود اما مردم 

دیدند که قیمت محصوالت لبنی هر روز گران تر می شود.

رئیس انجمن های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران با بیان اینکه وزارت 
جهاد کشاورزی به ممنوعیت صادرات شیر خشک اعتراض و نامه نگاری 
هم  خودمان  ما  گفت:  دهد،  نمی  جواب  صنعت  وزیر  اما  است،  کرده 
اعتراض کردیم و جالب این است که حتی وزیر صنعت رو نوشت نامه 
ممنوعیت را به وزیر جهاد کشاورزی نزده است و آن ها بعد از انتشار این 
نامه شوکه شدند. از طرف آقای حجتی نامه نگاری صورت گرفته است 

منبع: عصر ایران

و اگر این ممنوعیت لغو نشود برای احقاق حقوق 
اداری  عدالت  دیوان  به  قطعا  کنندگان،  تولید 

شکایت می کنیم. البته اعتراض خود را به 
کمیسیون کشاورزی مجلس اعالم کرده 

ایم منتها مجلس 2 هفته تعطیل است 
مراجع  از  را  خود  های  پیگیری  ولی 

مختلف خواهیم کرد.

ممنوعیتصادرات،کاررابرایقاچاقچیان
راحتترمیکند

بستر  نامه،  این  با  وزیر صنعت  این که  به  اشاره  با  وی 
به  ای  ضربه  و  است   کرده  فراهم  قاچاقچیان  برای  را 

این است  اقتصاد کشور می زند، عنوان کرد: داستان  پیکره 
کارخانجات لبنی به راحتی دولت و گاودار و کارخانجات شیر 

خشک   را مدیریت می کنند. طبق نامه جدید وزیر صنعت صادرات 
کره باالی 500 گرم را ممنوع شده است ولی از آن طرف کارخانجات 

می توانند کره را با ارز 4200 تومانی وارد کنند و به بسته های 100 
تا 200 گرمی تبدیل و و با نرخ آزاد صادر کنند.

دامدارشیرخامرابیشتراز1570توماننمیفروشد؛فرافکنی
نکنید

وی در ادامه به قیمت شیر خام در بازار اشاره کرد و گفت: قیمت شیر خام 
در حال حاضر 1570 تومان است و قیمت 2 هزار و 100 تومان فرافکنی 
است و دامدار بیشتر از 1570 شیر نمی فروشد. از سال 92 تا االن از 8 

میلیون تن تولید شیر خام به 11 میلیون تن شیر خام رسیده ایم .
مقدسی ادامه داد: گاودارها با صنایع شیرخشک، مستقیم ارتباط برقرار 
کرده اند و کارخانجات لبنی از این ناراحت هستند که چرا شیر خام به 

صنایع شیرخشک داده می شود؟
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اگراینکارهامافیایینیست،پسمافیاچیست؟
فعال اقتصادی با اشاره به سناریو پشت پرده ابالغ وزیر صمت می گوید: 
بعد  اول گفتند ممنوعیت صادرات،  داشتند.  برنامه ی درستی  ها  آن 
خبر دروغ دادند کمبود شیرخشک داریم و بعد آقای شریعت مداری 
نامه به بانک مرکزی می زند که برای واردات شیرخشک، ارز 4200 
نامه درخواست واردات 25هزار تن  امروز هم  تومانی تخصیص دهید. 
کارخانجات لبنی را اجرایی کردند. اگر این کارها مافیایی نیست پس 
چیست؟ این ها می خواهند هم دولت، هم مردم و هم دام دار و تولید 

کننده شیرخشک را استثمار کنند.
وی با بیان این که استدالل وزارت صنعت برای این ممنوعیت تنظیم بازار 
است ولی در واقعیت این طور نیست ، گفت: این موضوع بهانه ای است برای 
این که بتوانند ارز دولتی بگیرند. اگر بازار ملتهب است چرا جلوی صادرات 

محصوالت لبنی را نمی گیرند که پایه 70درصد شان شیرخام است!

مازادتولیدشیرخشکداریمامامیخواهندشیرخشکباارز
4200واردکنند!

وی با اعالم این که حدود 1 میلیون تولید شیر خام هر سال در کشور 
مازاد است و کمبودی نداریم، گفت: صنعت شیر خشک ایران ظرفیت 
تولید 150 هزار تن را دارد در حالی که مصرف داخلی 60 تا 70 هزار تن 

است. غیر از سال 91 و 92 دیگر واردات شیرخشک در کشور نداشتیم.
وی با اعالم این که قرار است 25 هزار تن شیر با ارز دولتی وارد کشور 
انجمن صنابع  ندارد، گفت:  واردات وجود  به  نیازی  شود در حالی که 
لبنی درخواست واردات شیرخشک با ارز 4200 را به وزارت صمت داده 
و آقای وزیر شریعتمداری که اصال پاسخگو نیست، در نامه ای به بانک 
مرکزی آن را تایید کرده و خواسته ارز 4200 تخصیص یابد در حالی 

که مرجع این تصمیم گیری بر اساس قانون، وزارت کشاورزی است.

واردکنندهشیرخشکبودیموامروزصادرکنندههستیم
انجمن صنفی کارفرمایی شیر خشک  مهندس سیاوش سلیمی رئیس 
ایران با اشاره به اینکه تا قبل از سال 1390 بزرگترین وارد کننده شیر 
خشک بودیم و شیر خشک صنعتی مورد نیاز صنایع از خارج از کشور 
تامین می شد، گفت: بعد از سال 90 ما با تاسیس تعداد زیاد واحد مجهز 
و پیشرفته به کشوری تبدیل شدیم که علی رغم مشکالت قبلی، می 
توانست شیر خشک خود را تامین کند و توانایی صادرات به کشورهای 

دیگر را داشته باشد. در سال های 90 واردات شیر خشک ممنوع شد.

تن هزار 30 کشور/صادرات در خشک شیر کمبود تکذیب
شیرخشکدرسالگذشته

این که در سال گذشته حدود 30 هزار تن صادرات  با اعالم  سلیمی 
شیر خشک داشتیم خاطرنشان کرد: نیاز کشور به شیرخشک صنعتی 
در حدود 60تا70 هزار تن است و کارخانجات ایرانی سال گذشته در 
حدود 85 هزار تن تولید کردند در حالی که ظرفیت تولید شیر خشک 
ما حدود 150 هزار تن در سال است. امروز در حالی ادعا می شود بازار 
شیر خشک با کمبود مواجه هست در حالی که ما مازاد تولید داشتیم و 
آن را صادر می کردیم. در 5 ماهه اول سال که اجازه صادرات داشتیم، 
کال 10 هزار تن شیر خشک صادر شد که 6 هزار تن را 2 شرکت بزرگ 
لبنی صادر کردند. من تعجب می کنم که برای این صادرات محدود، 

وزیر صنعت صادرات شیر خشک را متوقف می کند.
اقداموزیرصنعتدرممنوعیتصادراتشیرتهدیدونابودی

5هزارفرصتشغلیاست
وزارت  با  بدون هماهنگی  داد: عملکرد وزیر صنعت آن هم  ادامه  وی 
کشاورزی و نهادهای صنفی همچون انجمن تولیدکنندگان شیر خشک 

صنعتی، قابل قبول نیست و ضربه بزرگی به پیکره این صنعت و آن 5 
هزار فرصت شغلی مستقیم در این صنعت وارد خواهد کرد.

واردات25هزارتنشیرخشک،منجربهتعطیلیواحدهای
صنعتیمیشود

ارز دولتی 25 هزار تن شیر  با  است  قرار  این که  به  اشاره  با  سلیمی 
خشک به کشور وارد شود که این میزان، مصرف یک سوم مصرف کل 
کشور است، گفت: آیا با این اقدام به غیر از تعطیلی واحدهای صنعتی، 
انتظار دیگری باید داشته باشیم؟ آقایان در سال های اخیر عادت کرده 
اند که واحدهای شیر خشک به صورت کارمزدی کار کنند. سال های 
قبل تولید شیر خشک ما خیلی بیشتر این عدد بوده است ولی چون 
کارمزدی برای دواحدهای لبنی کار می کردیم هیچ مشکلی نبود؛ حاال 
با فضاسازی برای  از دام دار شیر را خریداری می کنیم،  که مستقیم 

رانت و کارهای غیر قانونی مواجه شده ایم.

لبنی کارخانجات چرا شده، کم استراتژیک ذخیره اگر
صادراتمیکنند؟

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شیر خشک ایران با بیان این که کمبود 
شیر خام در کشور وجود ندارد، گفت: کارخانجات لبنی در 5 ماهه اول 
سال، 140 هزار تن لبنات صادرات داشتند. اگر ذخیره استراتژیک کم 
شده است چرا پس این صادرات انجام می شود؟ نمی شود که یک واحد 
لبنی بتواند به راحتی صادرات کند و برای واحد لبنی دیگر ممنوعیت 

صادر شود و اگر قانون است باید برای همه باشد.

وزارتجهادکشاورزیقاطعانهعملنکردهاست
با بیان این مطلب  ایران  رییس انجمن صنفی کارفرمایی شیر خشک 
که وزارت جهاد کشاورزی در زمینه لغو ممنوعیت صادرات شیر، همراه 
بوده اما قاطعانه عمل نکرده است، تصریح کرد: حیات کارخانجات لبنی 
و واحدهای شیر خشک و دامدار بستگی به عمل قاطعانه وزارت جهاد 
به 12 کشور صادرات  ما  که  این  به  اشاره  با  دارد. سلیمی  کشاورزی 
داشتیم و سال قبل 30 هزار تن شیر خشک به ارزش 70 میلیون دالر 
صادر کردیم، افزود: تا پایان مرداد ماه 10 هزار تن صادرات داشتیم که 

حدود 20 میلیون دالر برای کشور ارز آوری داشته است.

درتحریمقبلبهداروارزندادنداما24هزارتنشیرخشک
واردکردند!

وی با اشاره به اینکه در سال های 91 و 92 دچار مشکالت ارزی شدیم 
و در حالی که ارز دولتی به برخی از داروها ندادند اما به شیر خشک 
اقتصاد  به  اقدام  این  وارد شد گفت:  تن شیر  هزار  و 24  دادند  مجوز 
دام داران و تولیدکنندگان شیرخشک لطمه وارد کرد و حاال هم  می 
خواهند 25 هزار تن شیر وارد کنند. در حالی که واحدهای شیر خشک 
دیگر توان ندارند و مجبور خواهند شد نیروهای کارگری خود را اخراج 
کنند. هنوز برخی کارگاه ها تاوان آن 25 هزار تن واردات شیر در سال 

91 را می دهند.

میتوانیمدرتولیدکرهخودکفاشویم؛اما...
سلیمی از راه اندازی کارخانجات تولید کره خبر داد و گفت: فکر می کنم 
اگر در واردات واحدهای چربی و کره محدودیت قائل شویم، می توانیم 
در تولید کره تا 2 -3 سال آینده به خودکفایی برسیم همان طور که در 
تولید پنیر خودکفا شدیم و اکنون صادرات قابل توجهی داریم. اما رانت و 

سودجویی مانع از حمایت برای تولید کره در کشور شده است.
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آینده  گـوشتی  های  مـرغ 
به چه صورت خواهند بود ؟

در طی سالها، پیشرفت علم ژنتیک منجر به افزایش راندمان خوراک و 
پروش مرغ های گوشتی سنگین وزن تر با محصول گوشت سینۀ بیشتر 

شده است. آیا این روال در آینده نیز ادامه خواهد داشت؟ 

در مقایسه با طیور 30 سال پیش، مرغ های گوشتی سال 2017 بسیار 
پیشرفته تر و عالی تر بوده اند، اما آیا این پیشرفت های ژنتیک در آینده 
نیز برای مرغ ها به کار برده می شود؟ در 8 سال آتی چه چیز ممکن 

است تغییر کند؟ 
دکتر Patricio Liberona، مدیر سرویس دامپزشکی Hubbard در 
امریکای جنوبی درسخنرانی خود در بیست و پنجمین کنگرۀ مرغداری 
امریکای التین که در Guadalajara مکزیک در 29 سپتامبر 2017 
سنگین  و  تر  درشت  آینده  گوشتی  »مرغ   : داشت  اظهار  شد،  برگزار 
تر، با ضریب تبدیل خوراک و بازدهی بهتر، و گوشتی خوش کیفیت 
به این معنی نیست که علم ژنتیک فقط  تر خواهد بود. اما این صرفاً 

بر روی پرورش مرغ هایی بزرگتر با رشدی سریع تر تمرکز می کند.«
مرغ  برای  تقاضا  بر  مبنی  تاکنون،  بازار  در  آمده  وجود  به  تغییرات 
هاییست که رشد آرام و کافی داشته اند، ارگانیک باشند، و اکولوژیک 
بوده یا در فضای باز پرورش یابند. دکتر Liberona اذعان داشت: بازار 
تاکنون بهای گزافی برای این چنین گوشت مرغی پرداخته و این رویه 

تا سال 2025 میالدی زمان میخواهد تا تقویت شود. 
با در نظر گرفتن هر دو نگرش، دکتر Liberona جزئیاتی از مرغ های 

گوشتی آتی را از دیدگاه خود بیان می کند . 

چشماندازبازارهایمعمولومتداول

با  همگام  متعارف  و  رایج  بازارهای  در   Liberona دکتر  نظر  طبق 
پیشرفت تکنولوژی، رشد و تحول طیور نیز ادامه خواهد داشت؛ البته 
تا جائیکه ژنتیک حیوان مجال دهد. ایشان با نشان دادن جزئیات این 
تحوالت در طیور تا سال 2016 میالدی در نمودارها، پیش بینی کرد 
که در ادامۀ این تحوالت، مرغ گوشتی در هر نسل بین 40 تا 50 گرم 

رشد خواهد داشت . 
دکتر Liberona گفت : »این رشد و وزن گیری تا کی ادامه خواهد 
داشت؟ و به چه بهایی؟ کیفیت گوشت همین حاال هم مشکل دارد. ما 

یا بایستی منتظر بمانیم و ببینیم که تا سال 2025 میالدی چه اتفاقی 
بروز  احتمال  تا  کنیم  ریزی  را طرح  هایی  برنامه  یا  و  داد  رخ خواهد 

مشکالت را به حداقل برساند.«
در آینده، ضریب تبدیل خوراک مرغ های گوشتی بهتر خواهد بود. تا 
سال 2016 میالدی، پیشرفت ژنتیک در تبدیل خوراک حدود 1.7 واحد 
در سال بوده است. دکتر Liberona با مطرح کردن مسائل دیگری که 
در امر تولید تأثیرگذار هستند، عنوان کرد: »این فوق العاده است اما چه 
زمان این تحوالت برابری خواهد کرد؟ با چه نوعی از خوراک ؟ بهای 

خوراک طیور تا سال 2025 میالدی چقدر خواهد بود؟« 
وی همچنین پیش بینی کرد در طیور قراردادی میزان بازدهی گوشت 
سینه افزایش خواهد یافت. تا سال 2016 میالدی، این افزایش بازدهی 
از 0.27 درصد به 0.42 درصد در سال رسید. دکتر Liberona  عنوان 
کرد: »ما اطمینان داریم که میزان بازدهی تا سال 2025 میالدی بیشتر 
هم خواهد شد اما به چه قیمت و با چه ریسکی در رابطه با محدودیت 
های فیزیولوژیک بدن طیور به این افزایش بازدهی دست خواهیم یافت؟« 

میوپاتی)آسیبشناسیماهیچه(گوشتسینه

برای  بازار  تقاضای  به علم ژنتیک طیور و  با توجه   Liberona دکتر 
با  از اساسی ترین مسائل اشاره کرد:  با کیفیت به یکی  گوشت سینۀ 
افزایش بازدهی گوشت سینه همواره میوپاتی آن نیز رو به افزایش می 
و آسیب های  نظیر سبز شدن ماهیچه  اتفاقاتی  مثال،  به عنوان  رود. 
ماهیچه ای – مثل گوشت سینۀ خشک و چوب مانند – 15 تا 20 سال 

پیش اتفاق نمیفتاد. 
میوپاتی گوشت سینه به بال بال زدن حیوان نیز مربوط می شود. به 
به دلیل کاهش حضور  را  Liberona وجود تکنولوژی  همین سبب، 
انسانی بهتر میداند تا پرنده از بال زدن اضافی دست بردارد. یکی از این 
تکنولوژیها به گفتۀ وی، استفاده از ترازوی اتوماتیک است تا آنجا که 
طیور می نشیند بدون اینکه توسط انسان لمس شود، وزن گردد. این 
روش بسیار بهتر از زمانیست که پرنده توسط کارگر گرفته و بر روی 

ترازو آویزان شده تا وزن گیری شود. 
از سوی دیگر، مرغ های مادر نیز بازدهی بیشتری خواهند داشت. طبق 
آمارهای ارائه شده از سوی Liberona به دنبال پیشرفت های ژنتیک 
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گران فروشی نهاده های دامی ادامه دارد
و  کنندگان  سازمان حمایت مصرف  رییس  جاری  ماه  اواسط شهریور 
تولیدکنندگان در نامه ای قیمت ذرت وارداتی را 1200تومان و کنجاله 
سویای وارداتی و داخلی را 2200تومان اعالم کرد. در این نامه عنوان 
شده است؛ این قیمت ها حداکثر قیمت فروش این محصوالت می باشد 
که با هدف تسهیل و تسریع در نظارت بهینه بر قیمت و توزیع کاالهای 
اساسی بهره مند از ارز رسمی و مطابق بررسی اسناد و مدارک دریافتی 

از شرکت های واردکننده ذی ربط اعالم شده است.
در  فروشی  گران  می دهد  نشان  دامداران  و  مرغداران  گزارشات  اما 
این  از  کیلوگرم  هر  آنها  حاضر  حال  در  و  دارد  ادامه  دامی  نهاده های 
نهاده ها را بیش از 350 تومان و 110 تومان گران تر از قیمت مصوب 

می خرند.
برومند چهارآیین، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی مرغداران گوشتی 
می گذرد،  دامی  نهاده های  بازار  در  حاضر  حال  در  آنچه  درباره  ایران، 
گفت: در حال حاضر تمامی نهاده های دامی که در نامه سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نام برده شده گران تر از قیمت مصوب 

فروخته می شود.
چهارآیین با تاکید بر اینکه سطح گران فروشی در استان های مختلف 
متفاوت است، افزود: حداکثر قیمت مصوب کنحاله سویا 2200 تومان 
است اما، به طور نمونه اکنون این نهاده در استان تهران 2850 تومان، 
به طور متوسط در سراسر  و  تومان  استان خراسان رضوی 2620  در 

کشور 2550 تومان به فروش می رسد.
وی ادامه داد: قیمت مصوب تعیین شده برای ذرت دامی نیز 1200 تومان 

است که در بازار سراسر کشور متوسط 1310 تومان فروخته می شود.
چهارآیین با تاکید بر اینکه هیچ نظارت بر بازار نهاده ها نیست، اظهار 
کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت های مصوب را تعیین کرده 
دلیل  همین  به  و  است  وزارتخانه  همین  در دست  نیز  نظارت  ابزار  و 

مسئولیت اتفاقی که در بازار نهاده افتاده بر عهده وزارت صمت است.
وی ادامه داد: اتحادیه نسبت به عملکرد وزارت صمت به شدت منتقد 
است و این موضوع بارها با مسئوالن این وزارتخانه مطرح شده است اما، 

اقدامی از سوی آن ها دیده نمی شود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی مرغداران گوشتی ایران، همچنین 
به  را  کنندگان  مصرف  و  تولیدکنندگان  از  حمایت  سازمان  عملکرد 
شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان بارها با فعالین حوزه تولید مرغ به اتهام گران فروشی 
برخورد تعزیراتی کرده اما، بازار نهاده ها را به حال خود رها کرده است.
مرغ  اتحادیه های  روسای  از  تعدادی  اکنون  هم  چهارآیین  گفته،  به 
گوشتی به دلیل فروش مرغ باالتر از قیمت مصوب در استان پرونده های 
نهاده های  فروشی  گران  استان ها  همین  در  حالی  در  دارند  تعزیراتی 
دامی بیش از سایر استان ها اتفاق می افتد و هزینه تولید برای مرغداران 

در آنها باالتر است

منبع: اقتصاد آنالین

، وزن اولیۀ تخم مرغ ها بین 0.8 تا 1.2 گرم در سال افزایش یافت و 
در همان حال، تعداد تخم مرغ ها نیز تا 1.3 تخم مرغ در سال افزایش 
یافت. در رابطه با خروس ها، دکتر Liberona معتقد است همچنان 
قابلیت باروری خود را دارند و آنطور که در رابطه با بوقلمون های ماده 

استفاده می شود، نیازی به لقاح مصنوعی نیست .  

افزایشتمایالتبهگوشتمرغمرغوب

Hubbard در  برندهایی همچون  رایج،  و  بازارهای معمول  با  همگام 
و  اعتبار  بازار  به  یعنی  میسازند  مرغوب  را  بازار  که  دارند  وجود  بازار 
تقویت می بخشند و کیفیت و رفاه حیوان را ارتقا می بخشند. در این 
بازارها، گوشت مرغ ارگانیک دیده می شود، طیور در مکانی آزادانه تر 
رشد می یابند و سرعت رشد آنها در مقایسه با مرغ های گوشتی سنتی 
تا سال  از حاال  این بخش  برای  بازار  تقاضای  تر است.  آرام  و معمول 

2025 میالدی رشد و افزایش خواهد یافت.
دکتر Liberona اظهار داشت : »مهمترین کشور در این بخش، ایاالت 
متحده است چرا که حجم تقاضای باالیی دارد. در امریکا تا پیش از این 
نیز انتظارات از بازار باال بوده و کمپانی های مهم و مطرح، تمایل به 
خریداری گوشت طیوری را دارند که رشد آرام و تدریجی داشته اند.« 
در این راستا، از آنجائیکه طیور در محوطۀ باز و آزاد به آرامی رشد یافته 
اند چربی کمتری خواهند داشت و به مشکالت گوناگونی نظیر آسیت، 
مرگ ناگهانی، ناتوانی پاها و کمبود کلسیم که اکثر مرغ های گوشتی با 

پرورش سریع به آنها مبتال می شوند، دچار نمیگردند. 

دونوعبازاربرایگوشتمرغمرغوب

مورد  مرغوب  مرغ  گوشت  تولید  خط  داشت  اظهار   Liberona دکتر 
توجه و درخواست 2 نوع بازار است. در وهلۀ اول طرفداران گوشت خوش 
خوراک که عمدتاً در اروپا هستند ولی در امریکا نیز رو به افزایش هستند. 
استانداردهایی  با عناوین و  باکیفیت  و  این گوشت های خوش خوراک 
مشخص می شوند که ویژگیهایی همچون کشتار انسانی طیور، پرورش 

طیور به صورت ارگانیک یا در فضای باز در آن عنوان میگردد. 
قرار  استفاده  مورد  منظوره  دو  طیور  آن  در  که  بازاریست  دوم  بازار 
تولید  منظور  به  نر  های  ، جوجه  منظوره  دو  طیور  بازار  در  میگیرند. 
گوشت و جوجه های ماده به منظور تولید تخم مرغ پرورش داده می 
شوند. این نوع طیور در بازارهای آسیایی و امریکای التین کاربرد دارند. 
با  نر  های  جوجه  پرورش  خط   21  ،Hubbard نیز  بازار  این  برای 
رنگهای مختلف و نحوۀ رشد مختلف قرار داد. از این 21 خط، 7 خط 
برای پرورش آرام و تدریجی، 11 خط پرورش متوسط و بینابین، و 3 
خط پرورش سریع هستند. تمامی این طیور نر با 7 خط تولید و پرورش 
طیور ماده جفت گیری انجام می دهند و هر کدام جوجه ای مجزا با 

نحوۀ پرورش جداگانه به وجود خواهند آورد. 
اینست  دیگر  بازارهای  با  بازار  این  عمدۀ  های  تفاوت  از  دیگر  یکی 
که تولید این نوع طیور هزینه بر و گران است چرا که ضریب تبدیل 
خوراک آنها همانند طیور در بازارهای معمول و رایج نیست و فقط برای 
بازارهای خاص پسند و یا خریدارانی در بعضی از کشورهای مشخص 

تولید می گردند.
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درحالیکه مرغداران یکی از مهم ترین دالیل افزایش قیمت گوشت مرغ 
را افزایش قیمت خوراک طیور می دانند، رئیس انجمن صنایع خوراک 
پنج  نهایتا  ماه گذشته  آبزیان می گوید خوراک طیور در  و  دام، طیور 
درصد افزایش قیمت داشته و افزایش 23 درصدی قیمت گوشت مرغ 
را توجیه نمی کند. به اعتقاد وی، کاهش تولید گوشت مرغ عامل گرانی 

این محصول بوده است.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی مواد 
خوراکی در تهران در هفته منتهی به دوم شهریور قیمت گوشت مرغ 
نسبت به هفته قبلش 5.6 درصد و نسبت به ماه گذشته 23.2 درصد 
افزایش قیمت داشته است. همچنین این ماده پروتئینی نسبت به سال 

گذشته 32.5 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
موضوع  تولیدی  نهاده های  گرانی  دلیل  به  مرغ  قیمت  افزایش  بحث 
جدیدی نیست و بعد  از تک نرخی شدن قیمت ارز بارها به آن پرداخته 
شده است. از اردیبهشت ماه امسال، یعنی زمانی که دالر 3800 تومانی 
به تاریخ پیوست و ارز با قیمت 4200 تومان تک نرخی شد، معاونان 
وزارت کشاورزی اعالم کردند که »خوراک دام و طیور با دالر 3800 
تومانی وارد شده و باید گوشت و مرغ ارزان شود« اما مرغداران بارها از 
کمبود و افزایش قیمت نهاده های تولید در بازار شکایت کردند و آن را 
عامل گرانی مرغ در بازار دانستند. به گفته آن ها واردکنندگان قبل از 
ایجاد نوسانات ارزی این کاالهای اساسی را با دالر کمتر از 3800 تومان 

وارد کرده اند، اما  با نرخ ارز آزاد می فروشند.
در این راستا دولت، سیاست گذاری جدیدی اتخاذ کرد و براساس آن 
خوراک  مانند  اساسی  کاالهای  واردات  برای  واردکنندگان  شد  مقرر 
مابه التفاوت 400  اضافه  به  تومانی  دولتی 4200  دالر  از  طیور  و  دام 
تومانی استفاده کنند که در واقع مبلغ پرداختی آن ها به 3800 تومان 
می رسید. در این میان مهرفرد - معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر 
جهاد کشاورزی - اعالم کرد که واردات حدود دو میلیون تن کاالهای 
اساسی مورد نیاز برای تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز با دالر 3800 
پروتئینی  این محصوالت  بازار  به زودی  و  تومانی صورت گرفته است 
بازار  روی  بیشتری  باید دقت  نیز  نظارتی  و دستگاه های  آرام می شود 
داشته باشند و با گران فروشان و متخلفان در این زمینه برخورد کنند.

این اظهارات در حالی صورت گرفته که مدیر عامل اتحادیه سراسری 
دام  خوراک  بازار  در  تغییری  »هیچ  می گوید  گوشتی  مرغ  مرغداران 
با  تفاوتی  چندان  قیمتی  نظر  از  بازار  وضعیت  و  نشده  ایجاد  طیور  و 

گذشته ندارد«.
تیر ماه سال جاری بار دیگر قیمت مرغ افزایش یافت؛ به طوریکه طبق 
آمار بانک مرکزی هر کیلوگرم مرغ در یک هفته 16.8 درصد گران شد 
تا 100  افزایش 70  را  مرغ  قیمت  دلیل جهش  باز هم  مرغداران  که 

درصدی قیمت خوراک مرغ دانستند و از نبود ناظران گالیه کردند.
روند صعودی قیمت مرغ ادامه داشت تا اینکه در نهایت ستاد تنظیم 
افزایش  با 9 درصد  تاریخ 10 مرداد، قیمت هر کیلوگرم مرغ  از  بازار 
بازار  در  اول  روزهای  در  اما  کرد  تعیین   8175 باید  حداکثر  قیمت، 
مصرف بیش از کیلویی 3000 تومان گران تر از این قیمت یعنی کیلویی 
11 هزار و 200 تومان و در روزهای اخیر هم بیش از 10 هزار تومان 

فروخته شد که 2000 تومان گران تر از نرخ مصوب است.

اما مرغداران بارها قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار را غیر کارشناسی خوانده  
و قیمت واقعی گوشت مرغ را 9500 تا 10 هزار تومان عنوان کرده اند.

کاهش تولید، مرغ را گران کرد نه خوراک طیور!
قیمت  افزایش  موکدا  و  همچنان  مرغداران  درحالیکه  همچنین 
نهاده های تولید را یکی از مهم ترین عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ 
افزایش  آبزیان  و  طیور  و  دام  خوراک  صنایع  انجمن  رئیس  می دانند، 

قیمت نهاده های تولید را رد می کند.
ماه  تولید در یک  نهاده های  اظهار کرد: قیمت   ، مجید موافق قدیری 
نمی تواند  که  است  داشته  قیمت  افزایش  درصد  پنج  نهایتا  گذشته 

موجب افزایش 23 درصدی قیمت گوشت مرغ شود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت مرغ هیچ ارتباطی با تغییرات قیمت 
نهاده های تولید ندارد، گفت: کاهش عرضه گوشت مرغ به دلیل گرمای 
تامین صحیح،  از  ناامیدی تولیدکنندگان  شدید هوا در جنوب کشور، 
روانی  جو  سرمایه گذاری،  کاهش  تولید،  نهاده های  موقع  به  و  شفاف 
منفی در تولید، بی اعتمادی به آینده کسب و کار و در نتیجه کاهش 
تمایل به پرورش مرغ از دالیل اصلی کاهش عرضه و در نتیجه افزایش 

قیمت گوشت مرغ در بازار است.
گرانی23درصدیمرغتوجیهندارد

در  طیور  و  دام  خوراک  تولید  اولیه  مواد  قیمت  درباره  قدیری  موافق 
کشور گفت:  مواد اولیه و افزودنی های مورد استفاده در تولید خوراک 
ارز دولتی  اساسی که  لیست کاالهای  از  و طیور در داخل کشور  دام 
قیمت  روی  محسوسی  تاثیر  اما  است  شده  خارج  می کنند،  دریافت 
نهاده های تولید در بازه زمانی یک سال گذشته نداشته است؛ بنابراین 
توجیه  ماه  یک  در  مرغ  گوشت  قیمت  درصدی  افزایش 23  همچنان 

پذیر نیست.
سیاسی  و  اقتصادی  شرایط  در  اینکه  بر  تاکید  با  اقتصادی  فعال  این 
موجود قیمت مرغ گران نیست، گفت: علت اینکه امروز سیاستگذاران 
در  باید  را  هستند  گله مند  بازار  در  مرغ  قیمت  افزایش  از  اقتصادی 
ماه ها  در  که  کرد  جستجو  قیمت  افزایش  این  نادرست  سیاست های 
مستقیم  افزایش  تاثیر  اینکه  ضمن  بود.  شده  اتخاذ  قبل  هفته های  و 
افزودنی، ویتامین ها و سایر ریزمغذی ها  نوسانات شدید قیمت مواد  و 
در تولید خوراک دام در هفته های بعد خودش را به طور کامل نشان 

خواهد داد.
افزایش21درصدیقیمتخوراکطیورنسبتبهپارسال

به گفته رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، در ماه جاری 
هر کیلوگرم ذرت با میانگین قیمت 1160 تومان، کنجاله 2400 تومان 
درصد  و17  یک  دو،  ترتیب  به  که  شده  فروخته  تومان   1165 جو  و 
اما قیمت گندم  افزایش قیمت داشته است.  نسبت به ماه گذشته اش 
دامی با میانگین کیلویی 1190 تومان تقریبا ثابت بوده است. همچنین 
نسبت به سال گذشته ذرت و کنجاله 25 درصد و جو 18 درصد افزایش 

قیمت داشته اما قیمت گندم باز هم تقریبا ثابت بوده است.
وی افزود: در مجموع خوراک طیور نسبت به سال گذشته 21 درصد 
افزایش داشته است اما در ماه گذشته و همچنین هفته گذشته تقریبا 
به  تومان   1800  -  1750 میانگین  طور  به  و  نداشته  قیمت  افزایش 

فروش رسیده است

منبع: ایسنا

»دان« هم عامل گرانی مرغ نیست!
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واردات نهاده های دام و طیور انحصاری نیست.
حذف امضاهای طالیی در دولت تدبیر و امید

امضاهای  و حذف  است،انحصارزدایی  اعالم شده  بارها  که  طور  همان 
طالیی در زمینه تامین نهاده های دام و طیور از افتخارات وزارت جهاد 
انحصار در واردات، از  امید بوده و ادعای  کشاورزی در دولت تدبیر و 

اساس باطل است و رد می شود.
وزارت جهاد کشاورزی با رد ادعای کذب مطرح شده در برخی رسانه 
ها، تاکید کرد که واردات نهاده های دام و طیور انحصاری نیست و همه 
قرنطینه  و  بهداشتی  رعایت مسایل  با  یا حقیقی  و  متقاضیان حقوقی 

ای می توانند نسبت به واردات نهاده های دامی مورد نیاز اقدام کنند.
وزارت جهاد  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  انتخاب،  گزارش  به 
ادعای کذب مطرح شده در برخی رسانه ها  به  کشاورزی در واکنش 
مبنی بر وجود انحصار در واردات نهاده های دامی، توضیحاتی منتشر 

کرد.متن این توضیحات به شرح زیر است:

امضاهای  و حذف  است،انحصارزدایی  اعالم شده  بارها  که  طور  همان 
طالیی در زمینه تامین نهاده های دام و طیور از افتخارات وزارت جهاد 
انحصار در واردات، از  امید بوده و ادعای  کشاورزی در دولت تدبیر و 

اساس باطل است و رد می شود.
این گزارش با اشاره به آن که در چارچوب سیاست ایجاد زنجیره های 
و  تامین  و  مدیریت  برای  وزارت جهاد کشاورزی،تولیدکنندگان  تولید 
تدارک نهاده های تولید در اولویت قرار دارند،تصریح می کند:هیچ گونه 
متقاضیان  همه  و  ندارد  وجود  دامی  های  نهاده  واردات  در  انحصاری 
بدون  حقیقی  یا  و  حقوقی  از  اعم  بازرگانان  و  تولیدکنندگان  شامل 
بهداشتی  مسایل  رعایت  با  فقط  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  به  مراجعه 
و قرنطینه ای می توانند نسبت به واردات نهاده های دامی مورد نیاز 

اقدام کنند.

منبع: انتخاب

4۰ هزار راس دام پروار 
بی بازار مانده، باید صادر شود

 در حال حاضر بیش از 150 هزار راس دام پروار شده وجود دارد که 
باید حداقل 20 تا 40 هزار راس آن به سرعت صادر شود

شاخه های  مهمترین  از  یکی  سنگین  دام  خصوص  به  دام  پرواربندی 
صنعت دامپروری است که به نوعی مهمترین و ارزآورترین بخش این 
صنعت است. چراکه بخش مهمی از این نوع دام باکیفیت بوده و قابلیت 
صادرات را دارد. این بخش از صنعت به شدت تابع فصل و جغرافیاست 
و هزینه زیادی برای دامدار دارد، چون مقصد اصلی آن صادرات است.

منصور پوریان رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده در گفت وگو 
می گوید:  باره  این  در  ایانا  خبرگزاری  کشاورزی  گروه  خبرنگار  با 
نام  به  مهمی  مشکل  با  کشور  کل  در  پرواربندی  صنعت  وضعیت 
ممنوعیت صادرات مواجه هستند که کل صنعت را در معرض نابودی و 
ورشکستگی قرار داده است. به خصوص اینکه پرواربندی در رده کمتر 

از 500 کیلو به صرفه نیست.
او اضافه می کند: با توجه به نوسان قیمت دالر و افزایش ضمنی قیمت 
نهاده ها و خوراک دام، دامپروران امید داشتند با صادرات کمی از این ضرر 

را جبران کنند اما ممنوعیت صادرات همه معادالت را برهم زده است.
صادرات  ممنوعیت  مورد  در  زنده  دام  صادرات  ملی  مجمع  رئیس 
توضیح می دهد: ممنوعیت صادرات آن هم در زمانی که فصل صادرات 
نادیده  فقط  ندارد،  وجود  منع  این  برای  دلیل مشخصی  هیچ  و  است 
گرفتن حیات صنعت پرواربندی است. چراکه در سال های قبل هم اگر 
ممنوعیتی وجود داشت فصلی بود نه همیشگی. این در حالی است که 

در سنوات گذشته ممنوعیت ها با نامه نگاری و اعالم معاونت امور دام 
به طور موقت و فصلی باز می شد و مشکل خاصی هم وجود نداشت.
متاسفانهاینممنوعیتناگهانیوبدوننظرخواهی

ازفعاالناینصنعتبرقرارشدهاست
پوریان در مورد صادرات دام توضیح می دهد: همه بخش ها در وزارت 
جهاد کشاورزی با این موضوع همراهی می کردند و از  صادرات تلیسه 

و گوساله پروار اطالع دارند.
یا 8 شروع  برج 7  از  برای صادرات  پرورش گوساله  اضافه می کند:  او 
می شود و برای آن برنامه ریزی می شود. اما این ممنوعیت به یکباره و 

ناگهانی اعالم شده است.
پوریان در مورد بازار داخل و جذب این تعداد دام می گوید: بخش مهمی 
از بازار داخل مثل هتل ها و رستوران ها با گوشت منجمد برزیلی اشباع 
شده و در ضمن گوساله پرواری برای مصرف داخلی هم گران است و 

هم بازاری ندارد.
انباشتگی گوساله پرواری در دامداری ها ضرر را باال  او اضافه می کند: 
می برد چون قدرت جذب این دام در داخل وجود ندارد. متاسفانه این 
برقرار  صنعت  این  فعاالن  از  خواهی  نظر  بدون  و  ناگهانی  ممنوعیت 

شده است.
دام  راس  هزار   150 از  بیش  حاضر  حال  در  می دهد:  توضیح  پوریان 
پروار شده وجود دارد که باید حداقل 20 تا 40 هزار راس آن به سرعت 

صادر شود

منبع: ایانا

نگرانیصادرکنندگاندامزندهازممنوعیتصادرات
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عضوکمیسیونکشاورزیمطرحکرد؛

عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: 35 تا 40 میلیون 
قطعه مرغ بر اثرآنفوالنزای مرغ تلف شده اند که این موضوع در بلند 

مدت کمبود مرغ در بازار رقم زده است.
یوسف داودی، بااشاره به اینکه  بخشی از التهابات بازار مرغ به آنفوالنزای 
اخیر باز می گردد،گفت: قیمت  مرغ در روزهای اخیر با افزایش   چشم 
گیری روبه رو شد؛ اماسوال اینجاست که  چگونه باتخصیص ارز 4200 
تومانی به واردکنندگان نهاده های دام و طیور همچنان قیمت مرغ در 

اوج سیر می کند.
نماینده  مردم سراب در مجلس، ادامه داد: دولت از بیت المال یارانه ای 
را برای نهاده های دامی در نظر گرفته تا از افزایش فراوان قیمت مرغ 

منبع: خانه ملت

احتمال درگیری با آنفلوآنزای حاد پرندگان

۳۵ تا 4۰ میلیون قطعه مرغ 
بر اثرآنفوالنزای مرغ 

تلف شدند
تامین منافع خود  به دنبال  بیشتر  امابخش خصوصی  جلوگیری کند؛ 

بوده و توجهی به کاهش قدرت خرید مردم ندارد.
وی با  بیان اینکه حدود 35 تا 40 میلیون قطعه مرغ  بر اثرآنفوالنزای 
مرغ تلف شده اند، اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت  اعالم کرد که 
آنفوالنزای مرغی درکشور کنترل شده است؛ اما به نظر می رسد این 
بیماری همچنان وجود داشته باشد. دراستانهایی که اعالم شدآنفوالنزا 

در آن مهار شده است دیگر طیوری برای تست مجدد وجود ندارد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، افزود:  وقتی حجم قابل 
توجهی از  مرغ ها بر اثر آنفوالنزا منهدم شده است، باید برنامه ریزی 
قابل توجهی برای جبران این کسری انجام می شد؛ اما  درسه ماه اخیر 

بازار با کمبود جوجه ریزی مواجه شد.
وی در پایان خاطر نشان ساخت: التهابات ارزی بهانه ای بود تا بهترین 
انجام شود.  در  بازار  در  مرغ  قیمت  افزایش  برای  آن  از  برداری  بهره 
حالیکه دولت به واردکنندگان یارانه ارزی می دهد، اما بخش خصوصی 
تمایلی برای کاهش قیمت ها و حمایت تولیدکنندگان ندارد. بسیاری از 

تولیدکنندگان تولید و پرورش مرغ را به صرفه نمی دانند.
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منبع: تسنیم

معاون سازمان دامپزشکی با بیان اینکه 9 استان کشور امسال احتماال 
درگیر بیماری آنفوآنزای حاد پرندگان باشند، گفت: در 6 هفته اخیر 

هیچ موردی از بیماری آنفلوآنزای پرندگان گزارش نشده است.
معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت: در 6 هفته 
اخیر هیچ موردی از بیماری آنفلوآنزای پرندگان در حیات وحش و در 

بخش طیور بومی در روستاها و بخش صنعتی گزارش نشده است.
علی اصغر ماکن علی با اشاره به اینکه آنفلوآنزای حاد پرندگان از ابتدای 
سال 97 تاکنون نسبت به پارسال در زمان مشابه کاهش داشته است 
افزود: در خرداد امسال 95 درصد نسبت به پارسال و اردیبهشت امسال 

70 درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
یکسری  و  زیستی  امنیتی  موازین  اعمال  پایش  و  رشد  افزود:  وی 
معیارهای کنترلی، جابجا کردن واحدهایی که در معرض ابتال هستند 
 ، امنیتی زیستی مزارع مرغ تخم گذار  ارتقاء ساختار  امن،  به مناطق 
آموزش بیش از 3 هزارنفر از مدیران مرغداری برای جلوگیری از ورود 
بیماری به واحدهای آنها ، توسعه شبکه تشخیص در سطح 16 استان، 
برگزاری دوره های هماهنگی بین بخشی و اجرای برنامه های ارزیابی و 
مراقبت از عملکرد همکاران در سطح استان ها از جمله اقدامات انجام 

شده برای کاهش تلفات و مواجه با آنفلوآنزای پرندگان است.
ماکن علی افزود: در سال جدید زراعی که از اواخر شهریور آغاز می شود 
با اقدامات ذکر شده حداکثر 20 تا 30 درصد نسبت به پارسال کمتر 

درگیر آنفلوآنزا باشیم.
معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت: 7 استان 
اصفهان  و  مرکزی   ، ،قم  تهران   ، البرز   ، قزوین   ، شرقی  آذربایجان 
بیماری  به  آنان  مواجهه  و  امکان درگیری  استانهایی هستند که  جزو 

آنفلوآنزای حاد پرندگان نسبت به سایر استان ها بیشتر است.
وی اضافه کرد: در استان های خراسان رضوی و فارس نیز چنین امکانی 
وجود دارد و در سال 96 نوعی ویروس آنفلوآنزای پرندگان وارد کشور 
شد که در منطقه بوجاق گیالن مهار شده و اجازه ورود به کشور ندادیم.

ماکن علی ابراز امیدواری کرد در یک دوره سه ساله که از امسال آغاز 
می شود، تا سال 1400 با توجه به تدابیری که اندیشیده شده است 

بحران آنفلوآنزای حاد پرندگان نداشته باشیم.
وی گفت: ارتقای ساختار مدیریت نرم افزارها، واکسیناسیون هدفمند و 
ارتقای سطح دانش و نگرش مرغداران باعث می شود مدیریت بیماری 

آنفلوآنزای حاد پرندگان را در این دوره سه ساله به دست گیریم
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نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسالمی گفت: کشاورزان 
دلشان خون است وقتی می بینیم روند صدور مجوزها با تاخیرهای بعضا 
نیست  کارآفرینی  و  اشتغال زایی  دیگر  این  می شود  انجام  ساله  هشت 

بلکه انگیزه زدایی است.
ناصر شریفی در همایش تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی 
هرمزگان، افزود: با وجود مشکالت ریز و درشت در عرصه کشاورزی باید 
بگوییم زمان گفتار درمانی بسر آمده و باید وارد حوزه عملیاتی بشویم.

صدور  روند  می بینیم  وقتی  است  خون  دلشان  کشاورزان  افزود:  وی 
دیگر  این  می شود  انجام  ساله  هشت  بعضا  تاخیرهای  با  مجوزها 

اشتغال زایی و کارآفرینی نیست بلکه انگیزه زدایی است.
نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس بیان کرد: در حوزه مرغداری و 
طیور هرمزگان قطب تولید گوشت سفید می باشد بنابراین نیازمند نگاه 
ویژه و خاصی است تا بتواند در این مسیر همچنان پیشرو و تولیدکننده 
باشد، اما می بینیم تسهیالتی که از محل صندوق توسعه ملی با عاملیت 

بانک سپه در اختیار مرغداران قرار داده شد مطابق نظام نامه نبود.
شریفی ادامه داد: این تسهیالت برای مناطق کمتر توسعه یافته در نظر 
گرفته شده و طبق نظام نامه صندوق بایستی 10 ساله، با سود 8 درصد 
و جریمه تاخیر 10 درصد پیش بینی شده اما متاسفانه امروز برخالف 

نظام نامه، اقساط را 5ساله، سود را 7درصد و جریمه تاخیر را 32درصد 
به این قشر تولید کننده تحمیل کردند.

در  مرغداری  صنعت  کردن  نابود  یعنی  رویه  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
استان، کما این که نابود شده و هرمزگان که روزگاری  قطب تولید گوشت 
سفید بود و در بستک ساالنه 50هزارتن تولید گوشت سفید داشتیم اما 

امروز ببینید این صنعت و سرمایه گذاران آن به چه روزی افتاده اند.
و  کشاورزان  کرد:  اضافه  مجلس  در  هرمزگان  غرب  مردم  نماینده 
تولیدکنندگان  نیاز به پشتیبانی و حمایت دارند تا مسئوالن امر از آنها 
حمایت کنند، ای کاش مسئوالن این جا حضور داشتند و پای درد و دل 

دل کشاورزان می نشستند تا ببیند  که دل شان خون است.
حل  باید  زمانی  چه  اما  چیست  مشکل  می دانیم  همه  داد:  ادامه  وی 
شود مشخص نیست، مشکالتی که با اندکی نگاه عمیق تر و عملیاتی تر 

می توان به راحتی رفع و رجوعش شود.
کشاورزان  کمر  اداری  بروکراسی  امروز  کنید  باور  کرد:  اضافه  شریفی 
است،  تولید گوشت سفید هرمزگان  بستک قطب  است،  را خم کرده 
نیازمند  که  شده اند  روبرو  زیادی  مشکالت  با  مرغ  تولیدکنندگان  اما 
مساعت های الزم دولت و مسئوالن است تا بتوانیم چرخ تولید و اشتغال 

را فعال نگه داریم.

حضور ایران در مجمع ساالنه فدراسیون خوراک 
دام اتحادیه اروپا

عمومی  در مجمع  دام  تاریخ صنعت خوراک  در  بار  اولین  برای  ایران 
سالیانه فدراسیون خوراک دام اتحادیه اروپا حضور می یابد.

مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان 
تولیدکنندگان  فدراسیون  سالیانه  مجمع  در  فردا  اینکه  بیان  با  ایران 
خوراک دام اتحادیه اروپا  که به مدت دو روز در لیون فرانسه برگزار 
می شود شرکت خواهد کرد، گفت:این اتفاق برای اولین در تاریخ صنعت 

خوراک دام ایران رخ می دهد.
وی افزود: قرار است طرف ایرانی ضمن حضور در این گردهمایی، در 
نشست مشترک با اعضای فدراسیون خوراک دام اتحادیه اروپا شرکت 
کرده و نقطه نظرات خود را در خصوص تعامالت آتی، تعریف پروژه های 
مشترک و پروژه های در دست اجرای صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان 

ایران عنوان کند.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اشاره به اینکه 
در مجمع سالیانه فدراسیون خوراک دام اتحادیه اروپا با موضوع )توسعه 
سخنرانی  ایران(  دام  خوراک  صنعت  پتانسیل های  شناسایی  و  پایدار 
خواهد کرد، افزود: انعقاد تفاهم نامه همکاری این انجمن با فدراسیون 
خوراک دام اتحادیه اروپا با حضور مقامات دولتی و محلی اتحادیه اروپا 

از دیگر برنامه های ما است.

کمک  مشترک،  گذاری  سرمایه  نامه  تفاهم  این  محورهای  افزود:  وی 
به بازاریابی و افزایش سهم بازار در بازارهای مشترک، انتقال دانش و 
عنوان شده  تجاری  های  هیات  اعزام  و  تحقیقات  آموزش،  تکنولوژی، 
است. به گفته قدیری اهمیت انعقاد تفاهم نامه به گونه ای است که این 
انعقاد این  فدراسیون تنها با کشور برزیل تفاهم نامه همکاری دارد و 
تفاهم نامه نشان از اهمیت و نقش ایران در توسعه صنایع خوراک دام 

در سالهای اخیر بوده است.
مجمع سالیانه فدراسیون خوراک دام اتحادیه اروپا سالیانه در یکی از 
فدراسیون 23  این  در  برگزار می شود.  اروپا  اتحادیه  کشورهای عضو 
کشورهای  شامل  کشور   7 اصلی،  و  دائمی  عضو  اروپا  اتحادیه  کشور 
ترکیه، سوئیس، نروژ عضو وابسته و 2 کشور روسیه و صربستان عضو 

ناظر این نهاد معتبر بین المللی هستند.
فدراسیون  خوراک دام اتحادیه اروپا به عنوان یکی از شاخه های اصلی 
و مهم فدراسیون بین المللی خوراک دام در سال 1959 با حضور 5 
هدف  با  و  هلند  و  ایتالیا  آلمان،  بلژیک،  فرانسه،  دام  خوراک  انجمن 
حمایت و یکپارچه سازی تصمیمات، رایزنی جهت اتخاذ و توسعه قوانین 
مناسب، شیوه های تولید خوب و بهره ور، ارتقا کیفیت و ایمنی مواد 
غذایی، تشویق جهت توسعه پایدار تولید دام، ایجاد فرصتهای تجاری و 

سرمایه گذاری  در صنعت خوراک دام اروپا تشکیل شد.

منبع: مهر

منبع: موج

صنعت مرغداری هرمزگان
 در حال نابودی است
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تا سال 2030 میالدی، دو سوم جمعیت طبقۀ متوسط  برآورد  طبق 
جهان در آسیا ساکن هستند.

به دنبال جنگ اقتصادی میان چین و امریکا، کنفرانس »غالت جهانی 
از  برگزار شد. جدا  در سنگاپور  و  مارس   14 – در 12  آسیا 2018« 
بازارهای  برای  عواقبی  چه  چین  و  امریکا  میان  سویا«  »جنگ  اینکه 
کشاورزی جهانی به دنبال خواهد داشت، در حدود 300 نمایندۀ حاضر 
جهان  غالت  نیاز  به  پاسخگویی  در  »آسیا«  اهمیت  به  کنفرانس  در 

اشاره کردند .
برخی از سخنرانان بر این نکته تأکید کردند که هر چه سطح زندگی 
افراد به سمت متوسط می رود، مصرف محصوالت و فراورده های غالت 
همکاری  و  توسعه  »سازمان  شود.  می  بیشتر  ماکارونی  و  نان  نظیر 
آشکار  خوبی  به  غالت  جهانی  بازار  برای  را  آسیا  اهمیت  اقتصادی« 
ساخت و با برآورد ازدیاد جمعیت طبقۀ متوسط از 1.8 میلیارد نفر در 
سال 2009 به 4.9 میلیارد در سال 2030 میالدی، طبقۀ متوسط را 
 )PPP( »اینگونه تعریف کرد : خانواده هایی که »برابری قدرت خرید
آنها در سال 2005 میالدی برای هر شخص روزانه 10 تا 100 دالر بوده 
است. به طرز چشمگیری دو سوم جمعیت آنها در آسیا ساکن خواهند 

شد که از آمار سال 2009 که تنها 28درصد بود باالتر خواهد آمد. 
یکی از سخنرانان اعالم کرد : »به وضوح مشخص است که آیندۀ بازار 

غالت در آسیا است.« 
و البته که چین از بزرگترین خریداران در بازار غالت بسیاری است ؛ 
با  اقتصادی  امریکایی هم به دنبال آغاز جنگ  نکته ای که کشاورزان 
چین با تأسف به آن اشاره کردند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 
تا سال 2030  متوسط چین  که جمعیت طبقۀ  کند  می  بینی  پیش 
میالدی به باالی 1 میلیارد نفر برسد که این جمعیت در سال 2009 
در  غالت  برای  تقاضا  بنابراین  است؛  بوده  نفر  میلیون   157 میالدی 

سالهای آتی قطعاً با افت مواجه نخواهد شد.
Gavin Maguire تحلیلگر انرژی و فراورده های کشاورزی روزنامۀ 
از  چین  »سهم  که  دارد  تأکید  نکته  این  بر   Thomson Reuters
مصرف فراورده های پروتئینی نیز همچنان رو به رشد و بی رقیب است. 
سهم چین از مصرف محصوالت کشاورزی جهان رو به افزایش است و 
واردات آن بسیاری از اقالم کشاورزی را شامل می شود که من جملۀ 

آنها سویا، بادام، برنج، جو و سورگوم است.« 
وی افزود: »دامنۀ دسترسی چین وسیع و رو به رشد است. چین تقریباً 
پودر  و  سویا  تولیدات  و  برنج،  سوم  یک  دنیا،  خوک  گوشت  از  نیمی 
ماهی آن را مصرف می کند و واردات عمده و بزرگی برای حمایت از 
این صنایع بزرگ نیاز است. نیازهای غذایی چین بی رقیب و بی مانند 

است و از سراسر دنیا تأمین می گردد.«
کشاورزی  مشاورۀ  شرکت  عامل  مدیر   ،  Emily French
ConsiliAgra اظهار داشت نمی توان میزان اهمیت واقعی چین را 

در دنیای امروز برای بازار فراورده های کشاورزی و غذایی اذعان داشت 
و اینکه با شروع جنگ اقتصادی میان امریکا و چین چه بر سر صنعت 
افزود: »تا سال 2033 میالدی، در  آمد. وی  امریکا خواهد  کشاورزی 
حدود سه چهارم خانوارهای چینی در طبقۀ متوسط جامعه خواهند 
بود. طبق برآوردها واردات فراورده های کشاورزی و غذایی تا 11 درصد 
رشد خواهد داشت؛ ضمن اینکه در حال حاضر امریکا 11 درصد کل 

واردات فراورده های کشاورزی و غذایی را دارد.« 
French ادامه داد: »چین 33 درصد از جمعیت کل جهان را شامل 
می شود که درآمد ساالنۀ آنها بین 10 هزار تا 100 هزار دالر محاسبه 
 )PPP( میشود و باالی 200 میلیون خانوار آن از برابری قدرت خرید
باالی 20 هزار دالر در سال برخوردارند و این درحالیست که برآورد می 
گردد تا سال 2026 میالدی بیش از 151 خانوار دیگر به این جمعیت 

افزوده گردد.« 
ابتکاری کمربندی و جاده )BRI( که در  با اشاره به طرح   French
به  و   Xi Jinping رئیس جمهور چین  توسط  میالدی  سال 2013 
و  خاورمیانه  اروپا،  با  زیرساختاری  و  تجاری  پیوندهای  تقویت  منظور 
آسیای میانه مطرح شد، گفت: اکنون این طرح ابتکاری چین را با 80 
کشور مرتبط می سازد – کمربند اقتصادی جادۀ ابریشم، راه دریایی 
از جمعیت  ابریشم. چین 20درصد  جادۀ  شمالی  راه  و  ابریشم،  جادۀ 

جهان را دارد اما تنها 7درصد از زمینهای آن قابل زراعت هستند.« 

رشدتقاضابرایسویا
طرح  داشت:  اذعان   Mizuho Bank ارشد  معاون   J.Y. Chow
ابتکاری کمربندی و جاده ابریشم )BRI( در تالش چین برای کنترل 
فراورده  و  غذایی  بازرگانی  )سازمان   Cofco از طریق  برزیلی  سویای 
های کشاورزی چین( واضح و عیان بود، و همچنین این راه چین را به 

کشورهایی با رشد و توسعۀ غذایی وصل میکرد. 
وی خاطرنشان ساخت که علیرغم آنکه رشد تقاضای داخلی چین برای 
سال  در  چین  سویای  واردات  اما  داشته  کاهش  غذایی  های  فراورده 

جاری باالی 100 میلیون تن بوده است. 
وی در ادامه پرسید رشد تقاضا برای فراورده های غذایی از سال 2012 
اینحال رشد تقاضا  با  با ُکندی رو به رو بوده است، پس چرا  میالدی 
برای سویا همچنان رو به افزایش است؟ وی به این صورت به سؤال خود 
پاسخ داد که : دالیل داخلی متعددی برای آن وجود دارد من جمله  
بهبود ضریب تبدیل خوراک، صنعتی کردن کشاورزی، اما وی همچنین 

به ظرفیت باالی چین برای ُخرد کردن غالت نیز اشاره کرد. 
Chow اذعان داشت: »چین پتانسیل آن را دارد که سویای بیشتری 
وارد کند و سویای ُخرد شدۀ بیشتری به کشورهای جنوب شرقی آسیا 

صادر کند ضمن آنکه از روغن سویا بجای روغن پالم استفاده کند.« 
با در نظر گرفتن این احتماالت، Chow در حاشیۀ کنفرانس جهانی 

اشتهای سیری ناپذیر                
آسیا برای غالت
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غالت اذعان داشت که واردات سویای چین بیشتر هم خواهد شد 
و کنجالۀ آن سپس به ژاپن، کرۀ جنوبی، ویتنام، و فیلیپین صادر 

خواهد شد. 
وی خاطرنشان ساخت: »از دیگر عوامل تأثیرگذار در این میان وضعیت 
هستند،  سالمتر  روغن  خواستار  مردم  است.  جامعه  متوسط  طبقۀ 
بنابراین تقاضا برای روغن سویا بیشتر از روغن پالم است. روغن پالم 
بایستی از چرخۀ مصرف خارج گردد. چین به راحتی می تواند 10 تا 
واردات  بیشتر  سویای  تن  میلیون   15 تا   10 یعنی  بیشتر  درصد   15
داشته باشد، قطعاً این اتفاق یک شبه اتفاق نمی افتد اما پیش بینی می 

کنم اقدامی در این خصوص صورت گیرد.« 
Juhui Huang معاون شرکت BRF Asia اذعان داشت در آینده 
باشد.  فعال  است  قادر  نیز  دیگر  بازارهای  در  حتی  چین  نزدیک  ای 
انجام  اقداماتی  نیز  برنج  تجارت  در  احتماالً  »چین  کرد:  عنوان  وی 
دهد تا فشار ناشی از ذخایر برنج را تخفیف دهد. به منظور عدم وارد 
آوردن خسارت به همکارانش در جاده و کمربند ابریشم، واردات برنج 
در  ذرت  و  برنج  صادرات  به  است  ممکن  اما  کرد  نخواهد  محدود  را 
محصوالت  واردات  توسعۀ  به  چین  همچنین  آورد.  روی   2018 سال 
کشاورزی به ویژه محصوالت با کیفیت و با ارزش مانند سویا، کنجاله 
و فراورده های آبی خواهد پرداخت. از سوی دیگر، چین به زودی یکی 
از واردکنندگان بزرگ ذرت نیز خواهد شد – ذخائر ذرت طی دو سه 

سال اخیر خالی شدند.« 

سایربازارهایدرحالتوسعه
حاضر،  حال  در  نیست.  غالت  توسعۀ  حال  در  بازار  تنها  چین  البته 
طبق  اما  است  کم  چین  با  مقایسه  در  هند  متوسط  طبقۀ  جمعیت 
برآوردها، تا سال 2026 میالدی در حدود 150 میلیون خانوار دیگر 
دست  است  دالر  هزار   20 باالی  که  واقعی  خرید  قدرت  برابری  به 
خواهند یافت که تقریباً سه برابر سال 2016 می باشد. اندونزی نیز 
بر طبق برآوردها در دورۀ مذکور، 28 میلیون خانوار به جمعیت طبقۀ 
متوسط خود با برابری قدرت خرید واقعی باالی 20 هزار دالر افزوده 
خواهد شد و این در حالیست که جمعیت طبقۀ متوسط پاکستان و 
بنگالدش به سرعت رو به افزایش است و مصرف غالت بیشتری در 

آینده خواهد داشت. 
داشت  اذعان  نیز  هند  بازرگانی  مدیران  از  یکی   Sumit Gupta
افزایش درآمدها،  با  جمعیت هند همچنان رو به رشد است و همگام 
رفاه و شهرنشینی تقاضا برای غذای بهتر و فراورده های پروتئینی نیز 
بیشتر خواهد شد. در حالیکه مصرف سرانۀ گوشت در هند پائین است، 
Gupta گفت افسانه ای در هند وجود دارد که ادعا میکند تمام هندی 

ها گیاه خوار بودند.
به سیاست های قیمت گذاری و حمایت  در حالیکه بخش عمدۀ آن 

از کشاورزان هندی مربوط می شود چرا که منجر به افزایش تولیدات 
داخلی می گردد؛ اما وی عنوان کرد با افزایش جمعیت طبقۀ متوسط 
در آینده میزان تقاضا برای فراورده های پروتئینی نیز افزایش خواهد 
وی  یافت.  افزایش خواهد  نیز  واردات غالت  میزان  نتیجه  در  و  یافت 
میزان  نزدیکتر می شویم،  به سال 2020 میالدی  افزود: »همچنانکه 
بلکه  – مسأله زمان آن نیست  یابد  افزایش می  نیز  نیاز وارداتی هند 

مسأله میزان آن است.«
 Abu Dhabi’s Al« مدیر عامل شرکت تغذیه ای Diaa Ghaly
Dahra Holding« اذعان داشت که این کمپانی با همکاری دولت 
به تأمین منابع غذایی امارات و خاورمیانه کمک می کند. تاکنون این 
گذاری  سرمایه  های  سیاست  و  شده  تأسیس  کشور   20 در  کمپانی 
اروپا،  امریکا،  این سرمایه گذاریها در  را دنبال می کند.  خارجی قوی 

استرالیا و افریقا بوده است. 
وی افزود: »تولید غالت در خاورمیانه زیاد نیست و این یعنی واردات 
بیشتر. کشورهای این منطقه سعی دارند به خودکفایی برسند اما آنها 
نیاز دارند که منابع غذایی خود را تأمین کنند بنابراین سرمایه گذاری 
ایاالت  مثال  عنوان  به  کنند  می  پخش  مختلفی  منابع  میان  را  خود 
جهان  سرتاسر  در  زراعی  محصوالت  در  آنها  سیاه.  دریای  و  متحده 
زمین  سیاه  دریای  و  جنوبی  امریکای  در  کنند،  می  گذاری  سرمایه 

میخرند تا در دراز مدت بتوانند تأمین منابع غذایی داشته باشند.« 
 Alphamar Agencia Maritima مدیرعامل   David Ross
آمار  به  هنگامیکه  صادرات،  ارقام  و  آمار  خصوص  »در  داشت:  اذعان 
باالی  ثابت  رشد  یک  مینگریم،  گذشته  سال   10 در  سویا  به  مربوط 
65درصد مشاهده میکنیم که بخش اعظم این رشد در 5 سال گذشته 

اتفاق افتاده است.«
وی همچنین ضمن اشاره به اهمیت زنجیرۀ عرضه و تولید به بنادر »نیم 
دایرۀ شمالی«، این نکته را نیز خاطرنشان کرد که  افزایش ظرفیت ها 
در بخش سرمایه گذاری در بنادر Santos و Paranagua در جنوب 

ادامه داشته است. 
بنادر  های  شانه  روی  از  را  فشار  شمالی  جدید  »بنادر  گفت:   Ross
جنوبی خواهند برداشت. اما این بنادر هنوز درگیر تنگه هایی هستند. 
در صورتیکه خواهان بازگشت سرمایه گذاری  هایمان هستیم ، بایستی 
بهتر شود. هنوز هم  بندر،  به  ارسال محموله  برای  ما  حسابگری های 
کمبود  دلیل  به  داران  مزرعه  اند.  وابسته  ها  کامیون  به  ها  سیستم 
انبارهای داخلی در فصل اوج بهره برداری، از کامیون ها به عنوان سیلو 

استفاده می کنند.«
در حالیکه بسیاری از سخنرانان تأکید کردند که صادرکنندگان غالت 
در منطقۀ دریای سیاه در بازارهای آسیایی جایگاه محکمی پیدا کرده 
اند و تولیدات در این مناطق رو به افزایش است، صادرکنندگان گندم 

استرالیا خود را در تنگنای بیشتری یافتند.
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