
در ســه ماهــه آخــر ســال، تعــادل بــازار گوشــت مــرغ و نهایتــا جوجــه یــک روزه بــه زیــان 
ــان هــای هنگفــت مواجــه  ــا زی ــژه گوشــتی، ب ــه وی ــه هــم خــورد و مرغــداران ب مرغــداران ب
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مصــرف گوشــت مــرغ اســت، در آذر مــاه، طــی هماهنگــی بــا انجمــن جوجــه یــک روزه میــزان 

تولیــد جوجــه یــک روزه را افزایــش داد...
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در ســه ماهــه آخــر ســال، تعــادل بــازار 
ــه  ــک روزه ب ــه ی ــا جوج ــرغ و نهایت ــت م گوش
زیــان مرغــداران بــه هــم خــورد و مرغــداران بــه 
ویــژه گوشــتی، بــا زیــان هــای هنگفــت مواجــه 

ــدند.  ش
ــن نظــر  ــاد کشــاورزی حســب تامی وزارت جه
ــرف  ــک مص ــه پی ــد ک ــام عی ــرای ای ــت ب دول

ــک روزه  ــه ی ــن جوج ــا انجم ــی ب ــی هماهنگ ــاه، ط ــت، در آذر م ــرغ اس ــت م گوش
میــزان تولیــد جوجــه یــک روزه را افزایــش داد تــا محصــول نهایــی کــه گوشــت مــرغ 
اســت بــا کمبــود در بــازار مواجــه نشــود؛ در عیــن حــال، مرغــداران گوشــتی زیــان 
دیــده در مــاه هــای قبــل از آذر مــاه بــا ایــن انگیــزه کــه بــازار شــب عیــد بــه لحــاظ 
قیمــت و تقاضــا بــازاری پــر رونــق خواهــد بــود بــه روال ســال هــای گذشــته میــزان 
جوجــه ریــزی را افزایــش دادنــد و بــرای خریــد جوجــه از دالالن بــه صــورت مســتقیم 
و غیــر مســتقیم هجــوم بردنــد تــا آنجــا کــه قیمــت جوجــه در نیمــه دوم دی مــاه 

شــروع بــه افزایــش قیمــت کــرد. 
ــا  ــی ب ــیه ای، حت ــدگان حاش ــژه تولیدکنن ــه وی ــتی ب ــداران گوش ــیاری از مرغ بس
جوجــه 5 هــزار تومانــی جوجــه ریــزی کردنــد گرچــه رونــد قیمــت جوجــه یــک روزه 
بــه دلیــل ایــن اســتقبال همچنــان رو بــه بــاال بــود ولــی در هفتــه دوم اســفند مــاه 
ــرای یــک قطعــه نیــز  ــا 700 تومــان ب ــه 600 ت ــا آنجــا کــه ب ــی یافــت ت ســیر نزول

رســید.

و سرنوشت ساز صنعت مرغداری

منصور انصاری

چالش های جدی

 در سال 1398
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 افزایــش تولیــد گوشــت مــرغ و شــیوع بیمــاری کرونــا موجــب ســقوط بــازار گوشــت 
ــن توســط  ــزار ت ــا 60 ه ــرغ ت ــد نامحــدود گوشــت م ــاز خری ــم آغ ــه رغ ــرغ شــد و ب م

شــرکت پشــتیبانی ایــن ســقوط ادامــه یافــت.
ــع  ــن وقای ــی ای ــت تاریخ ــال ثب ــن ح ــز و در عی ــدگان عزی ــما خوانن ــاع ش ــرای اط  ب
جهــت درس آمــوزی و تجربــه انــدوزی، مصاحبــه هایــی کــه طــی ایــن دوره بــا مدیــران 
تشــکل هــای مرغــداری در چنــد مرحلــه انجــام داده ایــم و در پایــگاه خبــری کشــاورزی 
آینــده جهــان )کاج( بــا برنــد »اخبــار ســبز ایــران« منتشــر شــده اســت را بازنشــر مــی 

دهیــم.
ــه و  ــدون مبالغ ــق ب ــی و دقی ــتند تحلیل ــای مس ــن گفتگوه ــار ای ــت انتش ــی اس  گفتن
تاکیــد بــر منافــع ملــی موجــب شــد وزارت صمــت کــه دســت بــاال را در ســتاد تنظیــم 
بــازار دارد بــرای رونــق صــادرات گوشــت مــرغ و ایجــاد تعــادل در بــازار بــه هــم خــورده 
ــر حمایــت از خریدهــای پشــتیبانی امــور دام،  و ســقوط کــرده ایــن محصــول، عــاوه ب
مصوبــه تعرفــه 5 هــزار تومانــی صــادرات گوشــت مــرغ را 70 درصــد کاهــش و بــه رقــم 

1500 تومــان برســاند.
دکتــر رضایــی معاونــت امــور دام هــم در مصاحبــه ای مشــروح، ضمــن تاییــد اظهــارات 
ــا  ــازار گوشــت مــرغ ب ــر موضــوع ایجــاد تعــادل در ب ــان، ب مرغــداران و تشــکل هــای آن

هــدف حمایــت از تولیــد داخــل تاکیــد کــرد.
مجموعــه ایــن گفتگوهــا اعــم از بحــث هــای متعــدد مدیــران تشــکل هــا و هــم چنیــن 

مصاحبــه دکتــر رضایــی کــه در 25 فروردیــن منتشــر کــرده ایــم 
را در اینجــا مــی آوریــم تــا یــک فراینــد کامل گفتمــان میان 
تولیــد کننــدگان و متولیــان کــه تقریبــا بــه هــم زبانــی و 
همــکاری مشــترک بــرای حــل مشــکل رســیده انــد را بــه 

صــورت کامــا تخصصــی و درس آمــوز انعــکاس دهیــم.
 متــن ایــن مصاحبــه هــا را در صفحــات پیــش رو مطالعــه 
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ــداران  ــادل، مرغ ــه نامتع ــک چرخ در ی
گوشــتی بــه امیــد جبــران ضــرر و زیــان 
دوره هــای قبلــی پــرورش خــود و تامیــن 
ــه  ــد ، در شــرایطی ک ــای تولی ــه ه هزین
بــازار و قیمــت بــه زیــان مرغداران اســت 
ــتاب زده  ــر ش ــه ناگزی ــران ، ب ــرای جب ب
ــک روزه  ــه ی ــداری جوج ــه خری ــدام ب اق
بــا قیمــت بــاال مــی نماینــد ؛ متاســفانه 
ــم  ــک روزه ه ــه ی ــدگان جوج تولیدکنن
بــدون توجــه بــه شــرایط مرغــداران 
گوشــتی جوجــه را بــه هــر قیمتــی 
ــی فروشــند، نظــارت و  ــد م ــه بخواهن ک

ــت ! ــم در کار نیس ــی ه کنترل
ــان  ــده جه ــاوری آین ــزارش کش ــه گ ب
مدیــره  رئیــس هیــات  )کاج(، جافــر 
مرغــداران گوشــتی کشــور بــا بیــان 
ــادآور  ــا ی ــگار م ــه خبرن ــب ب ــن مطل ای
شــد: انتظــار داریــم انجمــن جوجــه یــک 
روزه بــا درک شــرایط نامســاعد بــازار 
گوشــت مــرغ ، در شــرایط کنونــی و 
ماههــای پیــش رو، اعضــا تحــت پوشــش 
را بــه کاهــش قیمــت جوجــه یــک روزه 
متقاعــد و بــازار نامتعــادل قیمــت جوجــه 

ــد. ــی کن ــامان ده ــک روزه را س ی
شــد:  یــادآور  جافــر  مهنــدس 
تولیدکننــدگان جوجــه یــک روزه یعنــی 

ــک  ــه ی ــد ک ــه کنن ــا توج ــرغ مادریه م
ســر ایــن قیمــت نامتعــادل غیرمنصافــه 
ــه زنجیــروار صنعــت مرغــداری  در معادل
ــه  ــک روزه ب ــن جوجــه ی امحــاء و ریخت
چــاه اســت ؛ اتفاقــی کــه در ابتــدای 

ســال جــاری رخ داد.
ــد  ــن فرآین ــتر ای ــح بیش ــر در توضی جاف
گوشــتی  مرغــداران  وقتــی  گفــت: 
در آینــده نزدیــک بــه دلیــل خریــد 
ــارف  ــران و غیرمتع ــک روزه گ ــه ی جوج
و در انتهــای پــرورش و ارســال مــرغ 
ببیننــد در دوره  زیــان  در کشــتارگاه 
ــل  ــه دلی ــا ب ــزان تقاض ــدی می ــای بع ه
ــرای  ــداران گوشــتی ب ورشکســتگی مرغ
ــه شــدت کاهــش مــی  ــزی ب جوجــه ری
ــرای جوجــه یــک روزه  ــه ب ــد و معادل یاب
ای هــا برعکــس مــی شــود، پــس تدبیــر 
ــه در  ــت ک ــن اس ــی ای ــی و منطق مقتض
ایــن مقطــع، تولیدکننــدگان جوجــه یک 

ــد. ــادل کنن ــود را متع ــت خ روزه قیم
گفتنــی اســت هنــگام تهیــه این گــزارش 
ــه  ــت جوج ــاری قیم ــاه ج ــن م 6 بهم
یــک روزه در نژادهــای مختلــف تجــاری 
از 4400 تومــان بــرای هــر قطعــه در 
راس و نــژاد پــاس 4200 تــا 4300 کاپ 
ــه  ــدی ب ــا 4200 نق ــر و از 4100 ت کمت

بــازار عرضــه مــی شــود در همیــن تاریــخ 
قیمــت مــرغ زنــده در باالتریــن قیمت در 
اســتان هرمــزگان 8800 ، تهــران 8500 
ــت در  ــن قیم ــن تری ــا8600 و در پایی ت
اســتان هــای همــدان و کرمانشــاه میــان 
ــا  ــا ب ــتارگاه ه ــه کش ــا 7500 ب 7400 ت
دریافــت غیرنقــدی موســوم بــه عــرف از 
مرغــداران گوشــتی خریــداری می شــود!
  7 بهمن 1398

مــرغ تریاکــی از شــایعات بــی 
ــت  ــا واقعی ــات ت ــاس و جعلی اس
مشــخص نیســت چــرا میــل درونــی عده 
ای بــر ایــن اســت کــه یکــی از ارزانتریــن 
مــواد پروتئینــی پرمصــرف را بــا شــائبه و 
مشــکل مواجــه ســازند و از ایــن طریــق 
مــردم را در مصــرف آن بــا اکــراه و 
ــا  ــازند ، آی ــه س ــد مواج ــی و تردی دودل
واقعــا جامعــه مــا بــه هــر دلیــل یکســره 
بــه ســمت بدبینــی و نــگاه منفــی بافــی 
گرایــش پیداکــرده اســت و مایــل اســت 
کــه یــک پدیــده نامطلــوب و اســتثنایی 
را عمومیــت دهــد یــا اینکــه عــده ای بــه 
ــع اقتصــادی خــاص  ــرای مناف ــد و ب عم
بلندمــدت خــود بــه مــواردی دامــن زنند 

کــه اصــا مبنــای واقعــی ندارنــد .

مرغداران گوشتی

                 معترض به گرانی قیمت جوجهجوجه یک روزه
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مهنــدس جافــر رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــران در گفتگ ــداران ای ــری مرغ سراس
ــروح  ــرح مش ــا ط ــان )کاج( ب ــده جه ــاورزی آین کش
ــاره بــه بهانــه  ایــن مفهــوم گفــت: گوشــت مــرغ هرب
هــای مختلــف مــورد تهاجــم بــرای تخریــب قــرار می 
گیــرد؛ یــک بار بحــث اســتفاده از هورمــون در پرورش 
ــان انتظــار  گوشــت مــرغ از ســوی کســانی کــه از آن
نمــی رود مــورد تهاجــم واقــع مــی شــود ، یــک بــار 
متهــم بــه مصــرف ذرت افاتوکســینی مانــده در انبــار 
بنــادر جنــوب مــی شــود کــه نگرانــی شــدید و هراس 
مــردم از مصــرف گوشــت مــرغ پــرورش یافتــه بــا این 
ســم را موجــب مــی شــود؛ حــال بــه اســتناد مصاحبه 
ای جعلــی و بــی پایــه بــا رئیــس ســازمان دامپزشــکی 

متهــم بــه تریاکــی بــودن مــی شــود.
ــرا از  ــته زی ــی نداش ــود خارج ــه وج ــه ای ک مصاحب
ــکار  ــی آش ــه جعل ــن مصاحب ــه ای ــار یافت ــن انتش مت
اســت کــه ســازنده و ســازندگان ایــن جعلیــات هــم 
حتــی از ابتدایــی تریــن اطاعــات تخصصــی مرتبــط 

ــد. ــوده ان ــی بهــره ب ــور ب ــرورش طی ــه پ ب
ــد  ــه تولی ــط کارخان ــرغ توس ــدام م ــت: ک ــر گف  جاف
ــازمان  ــس س ــول رئی ــه از ق ــد ک ــی یاب ــرورش م و پ
دامپزشــکی مــی گوینــد »اکثــر کارخانــه هــای تولیــد 
مــرغ چنــد روز قبــل از ســربریدن در آب آنهــا تریــاک 
ــاد  ــان زی ــد و وزنش ــت بگیرن ــا یبوس ــد ت ــی ریزن م

شــود«.
جافــر تاکیــد کــرد: کــدام دامپزشــک یــا حتــی یــک 
مرغــدار ســاده در مــورد تخلیــه واحدهــای مرغــداری 
و حمــل مــرغ بــه کشــتارگاه هــای صنعتــی از کلمــه 
ــن آشــکار مــی  ــد؛ ای »ســربریدن« اســتفاده مــی کن
ســازد ســازنده ایــن مصاحبــه جعلــی قیــاس بــه نفس 
کــرده اســت و تصــور مــی کنــد فرآینــد اســتحصال 
گوشــت مــرغ و تخلیــه واحدهــای عظیــم مرغــداری 
در حــد ذبــح یــک مــرغ بومــی در 100 ســال پیــش 
ــار باغچــه مــی گذاشــتند و ســرش را  اســت کــه کن

مــی بریدنــد. 
ــی  ــن اطاع ــی کوچکتری ــر جعل ــن خب ــنده ای نویس
ــه ای و  ــزار قطع ــای 200 ه ــم واحده ــم عظی از حج
حمــل و اســتحصال گوشــت آنهــا توســط کشــتارگاه 
ــا توانایــی کشــتار 8 هــزار  هــای صنعتــی و مــدرن ب
قطعــه مــرغ در یــک ســاعت و بــا ســرعت عمل بســیار 
نداشــته اســت و ســاده لوحانــه و در ایــن نوشــته کــه 
بیشــتر بــه »رجفــه« مــی مانــد تــا حتــی یــک خبــر 
ســاده تخصصــی، مــی گویــد: همــه دســت انــدرکاران 
اطــاع دارنــد کــه جیــره نویســی و مدیریــت تغذیــه 
ــور  ــرورش طی ــای پ ــن بخــش ه ــق تری ــی از دقی یک
بــوده و طیــور صنعتــی جــزء نژادهــای شــناخته 
شــده جهانــی، دارای ضریــب تبدیــل مشــخص و دوره 
پــرورش محــدود میــان 43 تــا 45 روز و حداکثــر در 
شــرایطی 50 روزه و بــا رعایــت دقیــق اصــول پــرورش 
ــه گوشــت(  ضریــب تبدیــل مشــخص )تبدیــل دان ب
میــان 1.8 تــا 2.2 مــی باشــند و هیــچ مــاده مخــدری 
از جملــه تریــاک ایــن امــکان را فراهــم نمــی ســازد 
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کــه گوشــت آوری طیــور فقــط در چنــد روز مانــده 
ــه  ــل ب ــه و حم ــرورش و تخلی ــان دوره پ ــه پای ب

کشــتارگاه نیــم کیلــو اضافــه وزن پیــدا کننــد.
ــاک آنقــدر گــران اســت کــه از  ــر گفــت : تری جاف
ــن  ــد جایگزی ــی توان ــادی نم ــرورش اقتص ــر پ نظ

ــود!  ــی ش ــچ داروی هی
ســازندگان ایــن شــایعه قصــدی بــه جــز تخریــب 
صنعــت مرغــداری را نداشــته انــد و آشــکار اســت 
نمــی خواســته اســت یــک موضــوع جــدی و مفیــد 

را بــرای مــردم طــرح کنــد.
دقــت  بــدون  مــا  جامعــه  متاســفانه  البتــه   
ــاس  ــه و اس ــی پای ــای ب ــث ه ــن بح ــا چنی بعض
ــار  ــه انتش ــدام ب ــد و اق ــی پذیرن ــادگی م ــه س را ب
ــن  ــج در ذه ــه تدری ــد و ب ــی کنن ــترده آن م گس
ــای  ــال ه ــد و س ــی کن ــوب م ــی رس ــکار عموم اف
ــه  ــب ب ــه مخاط ــان جامع ــواه و در می ــال در اف س
ــی  ــی م ــت باق ــفاهی نادرس ــگ ش ــورت فرهن ص
مانــد چــه بســا همیــن حــرف بــی اســاس در قالــب 
خودنمایــی توســط متخصــص نماهایــی از تریبــون 
هــای رســمی بــا مخاطبــان گســترده انتشــار یابــد .
جافــر گفــت: همانطوریکــه بحــث اســتفاده از 
ــه از  ــرغ توســط کســانی ک ــرورش م ــون در پ هرم
ــه رغــم  آنهــا انتظــار نمــی رفــت مطــرح شــد و ب
مقامــات  و  متخصصــان  ســوی  از  آن  تکذیــب 
مســئول و صاحــب نظــر همچنــان در میــان مــردم 
ــن هــم مصیبــت دیگــری  شــنیده مــی شــود و ای

ــت. ــداری اس ــت مرغ ــرای صنع ب
 23 بهمن 1398

به داد مرغداران گوشتی برسید
 

ــداران  ــه سراســری مرغ ــره اتحادی ــات مدی رئیــس هی
گوشــتی کــه طــی نامــه ای سرگشــاده بــه سرپرســت 
وزارت جهــاد کشــاورزی، نگرانــی شــدید خــود را 
ــت  ــدگان گوش ــوار تولیدکنن ــرایط دش ــه ش ــبت ب نس
ــاورزی  ــگار »کش ــه خبرن ــت ب ــته اس ــراز داش ــرغ اب م
ــار  ــه آم ــت ارائ ــت: سیاس ــان« )کاج( گف ــده جه آین
افزایــش تولیــد کــه طــی ســه مــاه گذشــته از ســوی 
ــر  ــه نگ ــه جانب ــت، هم ــده اس ــاذ ش ــه اتخ وزارتخان

ــوده اســت. نب
بایــد سیاســت گــذاری دولــت در تولیــد، فراینــدی و 
ــه  ــدگان در صحن ــه تولیدکنن ــد ک ــه ای باش ــه گون ب
ــار  ــه آم ــه ب ــی ک ــوند. دولت ــت نش ــد و ورشکس بمانن
افزایــش تولیــد مــی اندیشــد، بایــد در فکــر ســرمایه 
گــذار بخــش خصوصــی یعنــی مرغــداران هــم باشــد.
ــرز  ــت آن از م ــده و قیم ــاب ش ــزود: ذرت، نای وی اف
ــازار  ــا در ب ــم عم ــویا ه ــته، س ــان گذش 2200 توم
ــام و  ــان رســیده اســت، اع ــا 3800 توم ــه 3600 ت ب
اقــدام خریــد نامحــدود گوشــت مــرغ توســط شــرکت 
ــی را  ــل فنــی کارآمــدی کاف ــه دالی ــز ب پشــتیبانی نی

ــدارد. ن
ــر 6  ــه زی ــده ب ــر گفــت: قیمــت گوشــت مــرغ زن جاف
هــزار تومــان رســیده، گوشــتی کــه بــا خریــد جوجــه 

4 تــا 5 هــزار تومانــی تولیــد شــده اســت.
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ــرف  ــش مص ــه کاه ــر ب ــا منج ــاری کرون بیم
ــرر  ــا ض ــداران ب ــده و مرغ ــادرات گردی و ص
ــرکت  ــتند، ش ــه هس ــت مواج ــان هنگف و زی
ــک  ــود را ی ــد خ ــم، وزن خری ــتیبانی ه پش

ــت. ــرده اس ــام ک ــرم اع ــو و 800 گ کیل
ــت کشــتار کشــتارگاه  ــر، ظرفی از ســوی دیگ
هــای موجــود بــه نســبت حجــم مــرغ آمــاده 
اســتحصال و ارســال بــه کشــتارگاه هــا بســیار 
کــم اســت و نوبــت کشــتار در ایــن »وزن« بــه 
ــذا واحدهــای  همــه مرغــداران نمــی رســد، ل
گوشــتی بــه ناگزیــر نمــی تواننــد مرغ خــود را 
عرضــه کننــد و روز بــه روز وزن ایــن مــرغ هــا 
افزایــش مــی یابــد و از مــرز یــک کیلــو و 800 
ــد؛  ــه ش ــه گفت ــور ک ــی گذرد.همانط ــرم م گ
سیاســت خریــد نامحــدود شــرکت پشــتیبانی 
امــور دام نیــز، گرچــه اقــدام مثبــت و ســازنده 

ای اســت امــا کارآمــدی الزم را نــدارد.
از جافــر ســوال مــی کنیــم: راهــکار چیســت؟ 
ــد  ــی توان ــه کاری م ــتیبانی چ ــرکت پش ش
ــد  ــرغ خری ــد: وزن م ــی گوی ــد؟ م ــام ده انج
مــرغ زنــده را از 8/1 کیلوگــرم بــه 200/2 

ــد. ــش ده ــداران افزای ــتر مرغ ــت بیش ــرای فرص ــرم ب کیلوگ
ــه  ــتی ب ــداران گوش ــری مرغ ــه سراس ــره اتحادی ــات مدی ــس هی رئی
خبرنــگار مــا مــی گویــد: بــه رغــم اینکــه شــرکت پشــتیبانی در ســطح 
ــه  ــی ب اســتان هــا، موجــودی ذرت و ســویا در انبارهــای خــود دارد، ول
ــا هــر دلیــل دیگــر، ســویا و ذرت عرضــه  ــر ی ــودن دفات دلیــل بســته ب
نمــی شــود، لــذا بــازار آشــفته شــده و قیمــت ذرت از مــرز 2200 تومــان 
و ســویا از 3600 تومــان عبــور کــرده اســت و ایــن نیــز موجــب زیــان 
هنگفــت تولیــد کنندگانــی شــده اســت کــه مــرغ خــود را بــه 20 روز 
ــا  ــد را ره ــه، تولی ــن مرحل ــد در ای ــد و نمــی توانن ــرورش رســانیده ان پ

کننــد.
ــت:  ــتی گف ــداران گوش ــه سراســری مرغ ــره اتحادی ــات مدی ــس هی رئی
ــر افزایــش جوجــه ریــزی در ســه مــاه گذشــته  تاکیــد بیــش از حــد ب
از ســوی دولــت بــدون توجــه بــه تمامــی حلقــه هــای بــه هــم پیوســته 
زنجیــره تولیــد، حتــی اگــر کرونــا هــم نبــود موجــب چنیــن شــرایطی 

مــی شــد.
ــان  ــن بی ــه، ضم ــت وزارتخان ــه سرپرس ــه ای ب ــی نام ــت: ط ــر گف جاف
مشــکات، خواســتار تصمیمــات عاجــل بــه ویــژه تســریع و تغییــر وزن 
ــویا و ذرت  ــده توســط شــرکت پشــتیبانی و عرضــه س ــرغ زن ــد م خری
حداقــل بــرای تامیــن نیــاز دو هفتــه ای مرغــداران شــده ایــم تــا بعــد از 

تعطیــات یــک تصمیــم کلــی اتخــاذ شــود.
  7 فروردین99
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شــرکت  درخریدهــای  دالالن  رخنــه   
دام  امــور  پشــتیبانی 

ــراز نگرانــی متولیــان تولیــد و بازرگانــی و اعــام ایــن  ــه رغــم اب ب
ــن  ــن تری ــه پایی ــرغ ب ــت م ــه گوش ــیما ک ــدا و س ــی در ص نگران
قیمــت خــود رســیده، رونــد خریــد گوشــت مــرغ توســط شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام همچنــان کنــد، نامطلــوب و نامناســب بــوده و 

موجــب رخنــه دالالن و ســوء اســتفاده آنهــا شــده اســت.
در ایــن میــان، شــرکت پشــتیبانی امــور دام شــرایطی فراهــم کرده 
اســت کــه در بعضــی از اســتان هــای کشــور، مرغــداران، مرغشــان 
ــه  ــوب ب ــت مص ــر قیم ــان زی ــزار توم ــل 2 ه ــر حداق ــه ناگزی را ب
ــرا کارگــزاران ترجیــح مــی دهنــد مــرغ را از  دالالن بفروشــند، زی

دالالن و واســطه هــا خریــداری کننــد.
مهنــدس جافــر رئیــس هیــات مدیــره اتحادیه سراســری مرغــداران 
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ــان  ــا بی ــان )کاج( ب ــده جه ــگار کشــاورزی آین ــا خبرن ــاس ب درتم
ایــن مطلــب گفــت: همــان طــوری کــه یــک هفتــه قبــل نیــز بــه 
رونــد کنــد خرید گوشــت مرغ توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
اشــاره کــرده بودیــم کــه مــی توانــد بــه مرغــداران آســیب رســان 
باشــد، اینــک نیــز شــاهد هســتیم بــه رغــم حســن نیــت مدیریــت 
ــل در  ــا تعل ــرکت ب ــن ش ــتانی ای ــای اس ــی از واحده کان، بعض
ــرای مرغــداران ترجیــح مــی  ــت ب ــده و ایجــاد نوب ــد مــرغ زن خری

دهنــد مــرغ را از دالالن خریــداری کننــد.
جافــر در توضیــح ایــن موضــوع گفــت: مرغدارانــی کــه وزن 
ــور از وزن اســتاندارد مــورد نظــر شــرکت  مــرغ آنهــا در حــال عب
پشــتیبانی امــور دام اســت و امــکان نگهــداری طیــور در واحدهــای 
ــا تنگناهــای شــدید نقدینگــی  خــود را ندارنــد و در عیــن حــال ب
مواجــه هســتند، مــرغ خــود را بــه قیمــت حداقــل 2 هــزار و پانصد 
تومــان زیــر قیمــت مصــوب بــه دالالنــی کــه نوبــت کشــتار بــرای 
آنــان همیشــه فراهــم اســت مــی فروشــند و مــرغ ســایز بــا بهترین 

کیفیــت را کــه بایــد بــرای هــر کیلــوی آن 8 هــزار و 500 تومــان 
ــار  ــه ثمــن بخــس در اختی ــر 6 هــزار تومــان ب دریافــت کننــد زی

دالالن قــرار مــی دهنــد.
ــی  ــر رضای ــه دکت ــدرکاران از جمل ــت ان ــی دس ــزود: تمام وی اف
معاونــت امــور دام وزارت جهــاد کشــاورزی و عبــاس قبــادی، معاون 
بازرگانــی داخلــی وزارت صمــت نیــز اذعــان کردنــد کــه بــه دلیــل 
بیمــاری کرونــا، کاهــش مصــرف بــه ویــژه در رســتوران هــا و عــدم 
برگــزاری مراســم عروســی و یــا عــزا، تقاضــا بــرای گوشــت مــرغ 
بــه شــدت کاهــش یافتــه و مرغــداران در شــرایط مخمصــه آمیــزی 
قــرار گرفتــه و فغــان آنهــا بــه آســمان بلنــد اســت، ظاهــرا کســی 

هــم کاری نمــی خواهــد برایشــان انجــام دهــد.
جافــر بــا اشــاره بــه تنگناهــای دولــت و شــرکت پشــتیبانی گفــت: 
ــر  ــد در سراس ــاالی تولی ــم ب ــود و حج ــکات موج ــم مش ــه رغ ب
کشــور، ایــن شــرکت بایــد نظــارت دقیــق تــر و همــه جانبــه تــری 
بــر واحدهــای خــود اعمــال کنــد، زیــرا ســزاوار نیســت کــه مرغــدار
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بــه دلیــل شــرایط ایجــاد شــده، مــرغ خــود را حتــی بــه 
دولــت تــا 2 هــزار و 500 تومــان زیــر قیمــت بفروشــد.

ــت  ــای تح ــد و واحده ــارت باش ــر نظ ــت: اگ ــر گف جاف
پوشــش ملــزم شــوند از اتحادیــه هــا و تعاونــی هــا خریــد 
ــه  ــداران ب ــرای مرغ ــی ب ــن شــرایط نامطلوب ــد، چنی کنن
ــه  ــک روی ــه ی ــئله ب ــن مس ــر ای ــد و اگ ــی آی ــود نم وج
تبدیــل گــردد، در ایــن شــرایط کــه گوشــت مــرغ یکــی 
ــت  ــن امنی ــده تامی ــای عم ــاخص ه ــن ش ــم تری از مه
غذایــی اســت، کاهــش مــی یابــد و کشــور ناگزیــر اســت 
ــورها  ــر کش ــوی دیگ ــه س ــل ب ــاز داخ ــن نی ــرای تامی ب

ــد! ــت دراز کن دس
19 فروردین 99

هشدار به مرغداران گوشتی! 
  بــا احتســاب متوســط 125 میلیــون قطعــه جوجــه ریــزی 
در مــاه در واحدهــای مرغــداری کشــور و مدیریــت پــرورش 
ــری  ــات و وزن گی ــوان تلف ــه عن ــال و کســر درصــدی ب نرم
زنــده از هــر قطعــه مــرغ 2 کیلــو و 600، 700 گــرم، حداقــل 
ــت  ــد گوش ــازاد تولی ــن م ــزار ت ــا 20 ه ــرریز 15 ت ــا س ب
ــان  ــه زی مــرغ در مــاه مواجــه هســتیم کــه قیمــت هــا را ب
مرغــداران مــی شــکند و تعــادل بــازار بــه هــم مــی خــورد.
حســن زاده مدیــر عامــل اتحادیــه مرغداران گوشــتی اســتان 
مازنــدران بــا پیشــینه 25 ســال در عرصــه مدیریــت تشــکلی 
صنعــت مرغــداری، بــا ارائــه ایــن تحلیــل از وضعیــت کنونــی 
تولیــد گوشــت و مــاه هــای پیــش رو بــه مرغــداران هشــدار 
داد کــه بیــش از ظرفیــت متعــارف واحدهــای خــود جوجــه 
ــت  ــه نوب ــداری جوج ــرای خری ــتابزده ب ــد و ش ــزی نکنن ری

. نند نز
حســن زاده گفــت: خریــد جوجــه 4 هــزار تومانــی و 
ــور  ــن تص ــا ای ــرورش، ب ــرای پ ــی ب ــر منطق ــتابزدگی غی ش
کــه بــا رونــق بــازار و افزایــش قیمــت گوشــت مــرغ مواجــه 
خواهیــم شــد بســیار بعیــد اســت و بیشــتر توهمــی اســت 

ــرد. ــد ک ــه خواه ــان مواج ــا زی ــداران را ب ــه مرغ ک
ــزار  ــه 4 ه ــی جوج ــچ منطق ــا هی ــد: ب ــادآور ش ــان ی ایش
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ــدارد.  ــادی ن ــه اقتص ــداران صرف ــرای مرغ ــی ب تومان
ــدون  ــه ایــن قیمــت ب ــرای خریــد جوجــه ب هجــوم ب
تجزیــه و تحلیــل بــازار - حتــی در مــاه هــای بهمــن 
ــداران را  ــک مرغ ــدون ش ــد - ب ــام عی ــفند و ای و اس
ــا زیــان مواجــه  ــا باالتریــن ضریــب تبدیــل ب حتــی ب

ــرد. ــد ک خواه
حســن زاده گفــت: مــا بــا یــک بــازار متعــارف عرضــه 
و تقاضــا مواجــه نیســتیم کــه مرغــداران تصــور کننــد 
ــه موقــع  ــا عرضــه ب ــازاری مــی تواننــد ب در چنیــن ب
ــارف  ــی و متع ــود منطق ــک س ــوب از ی ــت خ و کیفی
ــت  ــش قیم ــل افزای ــت تحم ــوند. دول ــوردار ش برخ
ــل  ــه دلی ــدارد و ب ــرغ را ن ــم م ــرغ و تخ ــت م گوش
دشــواری معیشــت مــردم بــه ویــژه در آســتانه نــوروز 
بــر آن اســت بــه هــر طریــق ممکــن حتــی زیــر قیمت 
تمــام شــده هــر کیلــو گوشــت مــرغ بــازار را متعــادل 

کنــد، پــس مرغــداران بایــد واقــع بیــن باشــند.
حســن زاده یــادآور شــد: اگــر یــک ســامانه منظــم و 
قابــل اتــکا بــرای صــادرات وجــود داشــت شــاید تولید 
کننــدگان بــا خــود مــی گفتنــد »در صورتــی کــه بازار 
داخــل کشــش الزم را نداشــت صــادر مــی کنیــم« ؛ 
واقعیــت ایــن طــور نیســت، دریچــه صــادرات گوشــت 
مــرغ و تخــم مــرغ بســته و یــا بســیار محــدود و دامنه 
آن در حــال حاضــر کــم اســت پــس بهتــر آن اســت 
کــه واقــع بیــن باشــیم و خودمــان بــه دســت خودمان 
زمینــه هــای ضــررو زیــان صنعــت را فراهــم نســازیم.

ــی  ــه عمل ــد: تجرب ــادآور ش ــن زاده ی ــدس حس مهن
ــن  ــزار ت ــت 5 ه ــان داده اس ــادی نش ــالیان متم س
ــازار،  ــه ب ــه و ســرریز آن ب گوشــت مــرغ مــازاد ماهیان
قیمــت مــرغ را 500 تــا 1000 تومــان بــرای هــر کیلو 
ــی دهــد  ــا نشــان م ــی دهــد. تمــام آماره کاهــش م
ــا مــازاد تولیــد مواجــه  کــه در مــاه هــای پیــش رو ب

هســتیم.
وی گفــت: پیــروی مرغــداران از ســامانه »ســماط« که 
آمارهــای عرضــه جوجــه را روزانــه نشــان مــی دهــد، 
صنعــت مرغــداری را در شــرایط متعادلــی قــرار مــی 

دهــد. 
حســن زاده گفــت: الزم اســت گفتــه شــود کــه در این 
شــرایط کارگــروه مرتبــط بــا صنعــت مرغــداری کــه به 
اطاعــات مطمئــن دسترســی دارد وارد عمــل شــود و 
نســبت بــه قیمــت جوجــه 4 هــزار تومانــی همچنیــن 
وضعیــت شــتابزدگی غیــر متعــارف مرغــداران اعــام 
نظــر کارشناســی کنــد و عکــس العمــل الزم را نشــان 



ــر دوش  ــف ب ــاری مضاع ــت ذرت؛ ب ــش قیم افزای
ــتی ــداران گوش مرغ

 
بــه رغــم مــازاد تولیــد گوشــت مــرغ و بســته بــودن دریچــه صــادرات 
ــدن 161  ــاه، از خوابانی ــه دی م ــازد ک ــی س ــکار م ــام آش ــار و ارق آم
ــه  ــون قطع ــدود 127 میلی ــه دار ح ــرغ نطف ــم م ــدد تخ ــون ع میلی
جوجــه یــک روزه تولیــد و عرضــه شــده و متعاقــب آن در بهمــن مــاه 
بــا 172 میلیــون عــدد تخــم مــرغ نطفــه دار و بــا احتســاب 80 درصــد 
راندمــان هجــری 137 میلیــون جوجــه یــک روزه در مــزارع گوشــتی 

جوجــه ریــزی شــده اســت.
حســن زاده مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران اســتان مازنــدران در تماس 
ــار و  ــن آم ــان ای ــا بی ــان )کاج( ب ــده جه ــاورزی آین ــگار کش ــا خبرن ب
ارقــام و ارزیابــی از وضعیــت پیــش آمــده گفــت: خــوب اســت معاونــت 
امــور دام کــه متولــی اصلــی تنظیــم بــازار در تولید گوشــت مرغ اســت 
بدانــد اگــر وضــع همیــن باشــد، بحــران بــرای مرغــداران گوشــتی در 
ایــام نــوروز اجتنــاب ناپذیــر اســت و ایشــان حســب مســئولیتی کــه 

دارد بایــد پاســخگوی تولیدکننــدگان باشــد.
ــی را از واردات  ــازار و بازرگان ــم ب ــه تنظی ــال ک ــت: ح حســن زاده گف
جهادکشــاورزی  وزارت  حداقــل  انــد  گرفتــه  کشــاورزی  جهــاد 
مســئولیت تنظیــم تولیــد را کــه اختیــارات کافــی در عرصــه آن دارد 

ــرد. ــده گی برعه
حســن زاده مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران گوشــتی مازنــدران گفــت: 
ــد را  ــن همــه تولی ــت جــذب ای ــازار مصــرف ظرفی ــد ب ــا شــب عی آی
ــان  ــیه زی ــه حاش ــه روز ب ــرغ روز ب ــت م ــت گوش ــه قیم دارد؟ اینک
مرغــداران نزدیــک مــی شــود، وزارت جهادکشــاورزی را نگــران تولیــد، 

کــه پایــه و اســاس مصــرف اســت، نمــی کنــد؟
ــان  ــه می ــی ک ــت کاذب ــا و رقاب ــی ه ــی توجه ــن ب ــر ای ــر در اث اگ

12

 . هد د
حســن زاده در پایــان خطــاب بــه مرغــداران 
ــزار  ــه 4 ه ــا جوج ــروز ب ــی ام ــت: وقت گف
ــت  ــه قیم ــد و ب ــی کنی ــروع م ــی ش تومان
ــت  ــید، دول ــی رس ــی م ــده باالی ــام ش تم
جوابگــوی شــما نخواهــد بــود. قطعــا« خرید 
بــاالی 2700 تومــان جوجــه تهدیــد تولیــد 
ــد  ــرف خواه ــازار مص ــن ب ــدار و همچنی پای
بــود و مرغــداران نبایــد بیــش از ایــن بــرای 

ــد. ــول پرداخــت نماین ــه ، پ جوج
ــا  ــود ب ــوی خ ــه گفتگ ــن زاده در ادام حس
ــت:  ــان گف ــده جه ــاورزی آین ــگار کش خبرن
در چنیــن شــرایطی انتظــار مــی رود ســتاد 
تنظیــم بــازار کــه نســبت بــه قیمت گوشــت 
مــرغ همــواره حساســیت نشــان مــی دهــد 
ــم  ــک روزه ه ــه قیمــت جوجــه ی نســبت ب
تمهیــدات الزم را بــرای کنتــرل قیمــت 
اتخــاذ نمایــد؛ الزم اســت نشســتی بــا حضور 
تشــکل هــای مرتبــط هماننــد انجمــن 
جوجــه یــک روزه، اتحادیه سراســری و ســایر 
تشــکل هــا برگــزار شــود و فراینــد تولیــد در 
مــاه هــای آینــده را کنتــرل و متعــادل کنند، 
همچنیــن الزم اســت معــاون امــور تولیــدات 
ــا تعزیــرات کــه محصــول نهایــی  دامــی و ی
را قفــل مــی کننــد در همیــن مقطــع بــرای 

تنظیــم تولیــد هــم وارد عمــل شــوند.
 23 دی 1398
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ــا قیمــت 4 تــا 5 هــزار  مرغــداران گوشــتی در جوجــه ریــزی ب
ــن از  ــار رفت ــا شکســت و کن ــده اســت ب ــه وجــود آم ــی ب تومان
چرخــه تولیــد مواجــه شــدند؛ آیــا دولــت چــون گذشــته امــکان 
تامیــن و تخصیــص ارز ارزان 4200 تومانــی بــرای واردات مــرغ 

ــار را دارد؟ ــی فصــل به ــای پایان در ماهه
مهنــدس حســن زاده گفــت: طــرح ایــن ســواالت ممکــن اســت 
ــه عنــوان  ــی ب ــد ول ــی پاســخ بمان ــت امــوردام ب از ســوی معاون
یــک ســند مطبوعاتــی بــرای دولــت ثبــت و ضبــط مــی شــود 
ــود را در  ــی خ ــای واقع ــی ه ــدگان نگران ــه تولیدکنن ــه چگون ک
بــاره نحــوه مدیریــت کان تولیــد بیــان کــرده انــد و صــدای آنها 

شــنیده نشــده اســت.
ذرت 2000 تومانی، جوجه 5000 تومانی برای

 مرغدار گوشتی
حســن زاده گفــت: آیــا بایــد مرغــداران گوشــتی زیــان دیــده از 
دوره هــای قبلــی کــه بــه امیــد رونــق بــازار شــب عیــد حتــی 
جوجــه یــک روزه را بــه قیمــت 5 هــزار تومــان هــم خریــداری 
کردنــد ذرت 1350 تومانــی را هــم کــه بــار ارز ارزان وارد شــده 
ــان  ــده 2000 توم ــط نش ــت و ضب ــه ثب ــک چرخ ــت در ی اس
ــور  ــان فاکت ــا 1400 توم ــر 1350 ی ــد و در دفات ــداری کنن خری

شــود؟

ــی رســد  ــا 2000 م ــدار 1800 ت ــه دســت مرغ ــزود : ذرت ب وی اف
ــی فاکتــور مــی شــود 1350 تومــان! ول

حســن زاده گفــت: کارشناســان دولتــی و مســئوالن و دســت 
ــی  ــد وضعیت ــاع دارن ــی اط ــه خوب ــور ب ــور دام و طی ــدرکاران ام ان
ــان  ــر ذرت را 2000 توم ــه ناگزی ــداران ب ــه مرغ ــده ک ــش آم پی

ــد. ــی کنن ــداری م خری
توزیع ذرت با قیمت مصوب را به تشکل ها بدهید

وی گفــت: چنــد وقتــی نگذشــته اســت کــه جوجــه را نیــز باالتــر 
ــرده  ــاذ نک ــری اتخ ــرا تدبی ــد؛ چ ــداری کردن ــان خری از 4000 توم
و نمــی کننــد؛ حداقــل مــی تواننــد همچــون ســویا کــه در حــال 
حاضــر بــازاری نســبتا آرام و منطقــی دارد توزیــع ذرت را بــا قیمــت 

مصــوب در اختیــار تشــکل هــای مرغــداری قــرار نمــی دهنــد.
حســن زاده گفــت: هــم اکنــون مرغــداران متناســب بــا بهــره مندی 
ــا احتســاب ارز ارزان قیمــت  ــه قیمــت مصــوب و ب ــا ب ــاده ه از نه
ــه  ــدازه کافــی ب ــه ان ــا قیمــت مناســب و ب 4200 تومــان مــرغ را ب
دســت مــردم و مصــرف کننــدگان مــی رســانند و ایــن مســئولیت 
دولــت را بیشــتر مــی کنــد کــه مرغــداران در چرخــه زیــان هنگفت 
ــرار  ــی ق ــدازه مصــرف داخل ــش از ان ــه بی ــید و عرض ــر تول ــه خاط ب
ــت  ــد و در نهای ــد آســیب جــدی ببین ــای تولی ــه ه ــه پای ــد ک نگیرن
مصــرف کننــدگان و دولــت بــا مخمصــه کمبــود تولیــد مواجــه شــوند.   
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ــادل  ــه تع ــت ک ــان داده اس ــادی نش ــالیان متم ــه س ــت : تجرب ــن زاده گف حس
ــی شــود  ــم م ــد تنظی ــرغ از ســمت تولی در چرخــه عرضــه و تقاضــا گوشــت م

ــت. ــه اس ــش یافت ــکان واردات کاه ــه ام ــرایط ک ــن ش ــوص در ای بخص
 3 اسفند 1398

عرضــه ســویا و ذرت در بــازارگاه بــه زیــان 
مرغــداران

ــا  ــاس ب ــا تم ــدران ب ــتی مازن ــداران گوش ــه مرغ ــل اتحادی ــن زاده مدیرعام حس
ــرد: اگرچــه  ــام ک ــان )کاج( اع ــده جه ــری کشــاورزی آین ــگاه خب ــگار پای خبرن
تمامــی مســائل کشــور تحــت شــرایط شــیوع و گســترش ویــروس کرونــا قــرار 
گرفتــه اســت امــا در ایــن شــرایط حــاد تصمیمــات درســت هــم مــی تــوان اتخاذ 

کــرد؛ نبایــد مســائل بــه حــال خــود رهــا شــود.
ــاد  ــرا وزارت جه ــت چ ــخص نیس ــت: مش ــداران گف ــه مرغ ــل اتحادی ــر عام مدی
کشــاورزی وقتــی از یــک تجربــه موفــق نتیجــه خــوب می گیــرد از دســتاوردهای 

ــد. ــتفاده نمی کن آن اس
ــای  ــکل ه ــط تش ــویا توس ــه س ــع کنجال ــق توزی ــوب و موف ــه خ ــه تجرب وی ب
مرغــداری اســتان هــای مختلــف یــاد کــرد و گفــت: ایــن کار طــی مدتــی کــه 
ــه  ــه در عرض ــن نتیج ــا بهتری ــی و ب ــش و نارضایت ــن تن ــا کمتری ــد ب ــام ش انج
ــن  ــی رســید در عی ــات قیمت ــک ثب ــه ی ــازار ب ــه و ب ــرغ گوشــتی انجــام گرفت م
ــه  ــده حتــی در مقاطعــی زیــر قیمــت مصــوب ب حــال قیمــت گوشــت مــرغ زن

ــد. ــه ش ــتارگاه ها عرض کش
حســن زاده گفــت: اگــر چــه شــرایط بــازار در مجمــوع بــه نفــع مرغــداران نبــود 
ــا زیــان واحدهــای خــود را تخلیــه  و مرغــداران حاشــیه ســود انــدک و بعضــاً ب
کردنــد امــا بــازار بــا نوســانات قیمــت شــدید مواجــه نبــود زیــرا عرضــه و توزیــع 
کنجالــه ســویا توســط اتحادیــه هــا و تعاونــی هــا میــان مرغــداران »کــد دار« بازار 
ســویا را تثبیــت کــرد انتظــار مــی رفــت وزارتخانــه بــا اتــکا بــه ایــن تجربــه موفق 
توزیــع ذرت بــا قیمــت مصــوب را در اختیــار تشــکل هــای مرغــداری قــرار دهــد 
کــه دامنــه نوســانات قیمــت نهــاده هــا در مجمــوع کاهــش یابــد، امــا متاســفانه 
ــت  ــرار نگرف ــان ق ــق تشــکل های آن ــداران از طری ــار مرغ ــه تنهــا ذرت در اختی ن
بلکــه توزیــع ســویا هــم بــه بــازارگاه محــول شــده اســت؛ پدیــده جدیــدی کــه 
چگونگــی ارتبــاط مرغــداران و تشــکل ها آنــان بــا آن هنــوز مشــخص نیســت و 

آمادگــی هــای قبلــی هــم آمــوزش داده نشــده اســت.
حســن زاده گفــت: عــوارض ایــن بــازارگاه حضــور واســطه هایــی اســت کــه بــا 
اســتفاده از کــد مرغــداران و ضعــف نقدینگــی ای کــه آنــان دارنــد وارد عرصــه 
ــه  ــه کــد واحدهــای مرغــداری و خریــداری انبــوه ذرت و کنجال ــا ارائ شــدند و ب
ــه  ــه قیمــت مصــوب ب ســویا میــدان دار قیمــت خواهنــد شــد و ســویا و ذرت ب
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دســت مرغــداران نخواهــد رســید.
حســن زاده بــا تحلیــل شــرایط تولیــد، گرانــی جوجــه یــک روزه، 
ــی  ــازار و شــرایط بازرگان ــه هــای ســربار، رکــود ب افزایــش هزین
ــت  ــورد سرنوش ــا درم ــاری کرون ــیوع بیم ــده از ش ــل ش حاص
ــراز نگرانــی کــرد و  صنعــت مرغــداری و وضعیــت مرغــداران اب
خواســتار توزیــع ذرت و ســویای دولتــی توســط تشــکل هــای 

مرغــداری شــد.
24 اسفند 98

جمــع آوری مــرغ از واحدهــای گوشــتی در شــرایط حــاد  
کنونــی؛ ضرورتــی ملــی

در پــی نامــه سرگشــاده رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه سراســری 
مرغــداران گوشــتی کشــور بــه سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی در مــورد 

ــام  ــن ای ــی ای ــور دام ط ــتیبانی ام ــرکت پش ــق ش ــویا از طری ــه ذرت و س عرض
ــای  ــرغ واحده ــد م ــریع در خری ــازار و تس ــفتگی ب ــری از آش ــرای جلوگی ــل ب تعطی

گوشــتی، حســن زاده مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران گوشــتی اســتان مازنــداران در تمــاس بــا 
خبرنــگار »کشــاورزی آینــده جهــان« )کاج( گفــت: عــاوه بــر آنچــه در ایــن نامــه آمــده اســت بایــد یــادآوری 
کنــم کــه جمــع آوری مــرغ زنــده و تخلیــه واحدهــای مرغــداری، همچنیــن کشــتار و ذخیــره گوشــت مــرغ 
اولویــت اول اســت و بــه واقــع فراتــر از یــک اقــدام در حــوزه وظایــف وزارت جهــاد کشــاورزی اســت. ســایر 
نهادهــای باالدســت نیــز بایــد وارد ایــن بحــث شــوند و نگذارنــد یــک ســرمایه ملــی کــه بخــش عمــده ای از 
آن از طریــق نهــاده هــای بــا ارز ارزان 4200 تومانــی تولیــد شــده اســت در واحدهــای مرغــداری هــدر رونــد.

ــا یــک وضعیــت فــوق العــاده بــرای نــه تنهــا کشــور مــا، بلکــه  حســن زاده گفــت: گســترش ویــروس کرون
تمامــی کشــورهای دنیــا ایجــاد کــرده اســت کــه امــکان حمــل و نقــل، انتقــال کاال یــا بــه طــور کلــی واردات 
و صــادرات را دشــوار بلکــه غیــر ممکــن ســاخته اســت، حــال در چنیــن شــرایطی و بــه دلیــل اهمیــت فــوق 
العــاده امنیــت غذایــی و تامیــن گوشــت مــرغ بــه عنــوان یــک مــاده غذایــی مهــم و پرمصــرف در ایــن عرصــه 
بایــد در ســتاد مقابلــه بــا کرونــا از طریــق وزارت جهــاد کشــاورزی هماهنگــی هــای الزم بــرای فعالیــت ســه 
نوبتــه کشــتارگاه هــای صنعتــی دارای تونــل انجمــاد در سراســر کشــور فراهــم شــود تــا تمامــی واحدهــای 
ــره  ــد و ذخی ــرغ اســتحصال شــده منجم ــه و گوشــت م ــد تخلی ــه وزن کشــتار رســیده ان ــه ب ــداری ک مرغ

اســتراتژیک شــود.
حســن زاده گفــت: ســرمایه موجــود در واحدهــای مرغــداری در ایــن شــرایط حــاد و فــوق العــاده تنهــا متعلــق 
بــه دارنــدگان واحدهــای مرغــداری نیســت، بلکــه یــک ســرمایه ملــی ضــروری و حیاتــی اســت کــه حتمــا 

بایــد در یــک زنجیــره ســازمان یافتــه و توســط دولــت از نابــودی نجــات پیــدا کنــد.
ــکات فنــی  ــه ن ــا توجــه ب مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران گوشــتی گفــت: نگهــداری مــرغ هــا در واحدهــا ب
ماننــد محدودیــت ضریــب تبدیــل در اوزان بــاالی 2/5 تــا 3 کیلــو و مصــرف دان بــه صــاح مملکــت نیســت.

ایشــان تاکیــد کــرد: ایــن کار بایــد در قالــب تشــکیل ســتادی در وزارت خانــه یــا حداقــل در ســطوح اســتان 
هــا مدیریــت شــود، زیــرا بــا آنچــه پیــش روی ماســت و محدودیــت هایــی کــه ممکــن اســت بــرای تولیــد 

فراهــم شــود، ذخیــره ســازی گوشــت مــرغ یــک موضــوع حاکمیتــی اســت.
13 8 فروردین 99
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افزایش جوجه ریزی ، ورشکستگی مرغداران 
 

مهنــدس عظیمــی نایــب رئیــس اتحادیــه سراســری مرغــداران گوشــتی و عضــو هیــات مدیــره اتحادیه مرغــداران 
ــه مرغــداران سراســر کشــور هشــدار داد کــه از شــتاب زدگــی در  ــگار مــا ب ــا خبرن اســتان فــارس در تمــاس ب
جوجــه ریــزی بــا ایــن تصــور کــه شــب عیــد بــازار خوبــی در پیــش خواهدبــود اجتنــاب کننــد زیــرا مجموعــه 

اطاعــات قابــل اســتناد، حکایــت از مــازاد تولیــد و عرضــه دارد و موجــب زیــان مرغــداران خواهدشــد.
عظیمــی بــه خبرنــگار »کشــاورزی آینــده جهــان« گفــت: بــه رغــم تــاش هــای بســیار بــرای تنظیــم میــزان 
متناســب جوجــه ریــزی در واحدهــای گوشــتی و وجــود ســایت سماســط بــرای ایــن منظــور و آگاهــی بیشــتر 
مرغــداران از وضعیــت میــزان و تعــداد جوجــه ریــزی بــه دلیــل ارزیابــی هــای نادرســت از وضعیــت بــازار شــب 
عیــد بیــش از ظرفیــت متعــارف خــود تقاضــا بــرای جوجــه ریــزی دارنــد و بــی محابــا مــی کوشــند حجــم تولیــد 
خــود را افزایــش دهنــد و ایــن رونــد تقاضــا بــرای جوجــه ریــزی بیشــتر ، تعــادل عرضــه گوشــت مــرغ را بــه 

زیــان مرغــداران برهــم مــی زنــد.
عظیمــی گفــت: پیــش از ایــن بــه مرغــداران اطــاع رســانی کــرده بودیــم کــه وزارت صمــت بــا کمــک چنــد 
شــرکت دولتــی اقــدام بــه واردات 45 هــزار تــن گوشــت مــرغ منجمــد خارجــی و بــا احتســاب ارز 4200 تومانــی 
خواهدکــرد؛ هــم زمانــی افزایــش میــزان جوجــه ریــزی و بدســت آمــدن گوشــت آنــان در اســفندماه یــا آســتانه 

فروردیــن بــرای بــازار گوشــت مــرغ شــرایطی بســیار نگــران کننــده ایجادکــرده اســت.
عظیمــی بــه خبرنــگار مــا گفــت: صاحبــان واحدهــای صنعتــی مــرغ گوشــتی متاســفانه نــه قیمــت جوجــه یــک 
روزه را کــه بــه دلیــل تقاضــا روز بــه روز افزایــش مــی یابــد در محاســبات قیمــت تمــام شــده خــود منظــور مــی 
کننــد و نــه ایــن موضــوع را در نظــر مــی گیرنــد کــه صدهــا واحد کوچــک مقیــاس، در فضاهــای کوچــک همانند 
انبــاری و حتــی فضاهــای محــدود در همیــن ایــام اقــدام بــه خریــداری جوجــه و پــرورش آنهــا بــا شــیوه ســنتی 
مــی کننــد کــه گوشــت آنــان وارد بــازار مصــرف مــی شــود و ایــن مقــدار هرچنــد بــه تعــداد کــم ولــی بــه دلیــل 
گســتردگی ، حجــم زیــادی گوشــت مــرغ را شــامل مــی شــود کــه خــود تعــادل را بــه هــم مــی زنــد؛ لــذا آنچــه 
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کــه در ایــن شــرایط ضــروری اســت جوجــه ریــزی متعــادل اســت بطــوری کــه 
بــازار عرضــه اشــباع نشــود زیــرا بــه زیــان مرغــداران گوشــتی خواهــد بــود.

12دی 98 

 سکوی »جهش تولید« در صنعت مرغداری؛ حل 
مشکالت عاجل آن 

بــا اعــام ســال جــاری بــه عنــوان ســال »جهــش تولیــد« از ســوی مقــام رهبــری، یکــی از 
فعــاالن صنعــت مرغــداری کــه دغدغــه ایــن صنعــت را دارد، در تمــاس بــا خبرنــگار پایــگاه 
ــوزه  ــذاری و در ح ــن نامگ ــا ای ــی ب ــان )کاج(« در همراه ــده جه ــاورزی آین ــری »کش خب
کشــاورزی بــه ویــژه صنعــت مرغــداری کشــور گفــت: ایــن شــعار روحیــه بخــش در شــرایط 
کنونــی کــه صنعــت مرغــداری بــا دشــواری هــای زیــادی مواجــه اســت در صورتــی محقــق 
مــی شــود کــه دولــت، بــه ویــژه وزارت جهــاد کشــاورزی بــه عاجــل تریــن مشــکات پیــش 
روی صنعــت مرغــداری توجــه کنــد و برنامــه ای واقــع بینانــه بــرای حــل آنهــا تدویــن و در 

دســتور اجــرا قــرار دهــد.
ــا بیــان ایــن  ــره اتحادیــه سراســری مرغــداران کشــور ب عظیمــی، نایــب رئیــس هیــات مدی
مطلــب، دربــاره مشــکات کنونــی پیــش روی مرغــداران گفــت: سیاســت دولــت بــه تشــویق 
افزایــش میــزان جوجــه ریــزی بــه اشــکال مختلــف بــا هــدف افزایــش تولیــد گوشــت مــرغ 
بــدون توجــه بــه شــرایط بــازار از دی مــاه 1398 و ادامــه آن در مــاه هــای بعــد، همچنیــن 
تمایــل بــی ســرانجام مرغــداران بــرای جوجــه ریــزی بیشــتر بــه امیــد فــروش در بــازار شــب 
ــه هــم  ــان هــای گذشــته خــود را جبــران کننــد موجــب ب عیــد کــه بتواننــد بخشــی از زی
ــی همچــون ذرت از ســوی  ــازار از یــک ســو و افزایــش قیمــت نهــاده های ریختــن تعــادل ب

دیگــر گردیــد.
ــر  ــاوه ب ــال حاضــر ع ــت: در ح ــا گف ــگار م ــه خبرن ــیرازی ب ــدار ش ــی مرغ ــدس عظیم مهن
کمبــود و گرانــی ذرت، نایابــی و گرانــی ســویا هــم، رونــد متعــادل تولیــد را بــرای مرغــداران 

بــه هــم ریختــه اســت.
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وی یــادآور شــد: معاونــت امــور دام طــی مــاه گذشــته 
و جــاری از طریــق شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
کوشــش کــرد طبــق ضوابطــی بــا خریــد بــه »ظاهــر« 
ــا  ــازی و ب ــره س ــرای ذخی ــرغ ب ــت م ــدود گوش نامح
ــان را  ــان آن ــزان زی ــداران، می ــه مرغ ــک ب ــدف کم ه
ــازار را متعــادل کنــد، امــا ظرفیــت  کاهــش دهــد و ب
موجــود کشــتارگاه هــای صنعتــی دارای تونــل انجمــاد 
اجــازه نمــی دهــد کــه ایــن تصمیــم مقتضــی و مثبــت 
تاثیرگــذار باشــد زیــرا یکــی از ویژگــی هــا و شــرایط 
خریــد گوشــت مــرغ توســط شــرکت پشــتیبانی امــور 
ــت، در  ــرم اس ــو و 800 گ ــک کیل ــتار ی دام، وزن کش
حالیکــه متوســط وزن واحدهایــی کــه آمــاده تخلیــه 
و بارگیــری طیــور خــود هســتند بــه دلیــل تاخیــر در 
نوبــت از ایــن حــد گذشــته و نوعــی بــن بســت بــرای 
تولیدکننــدگان فراهــم شــده اســت، از ســوی دیگــر، 
عــدم خریــد مســتقیم شــرکت پشــتیبانی از مرغــدار، 
کمــک چندانــی بــه مرغــداران نکــرده اســت. در عیــن 
حــال، قیمــت خریــد شــرکت پشــتیبانی مــورد رضایت 

مرغــداران نبــود.
ــداران  ــرای مرغ ــازار ب ــاعد ب ــرایط نامس ش

ــتی گوش
ــا  ــازار حکمفرم ــرایطی در ب ــر ش ــت: اگ ــی گف عظیم
بــود کــه مرغــدار مــی توانســت بــا قیمتــی بهتــر مــرغ 
خــود را بــه بــازار عرضــه کنــد، شــاید ایــن بــن بســت 
ــدام شــرکت پشــتیبانی هــم  شکســته مــی شــد و اق
بــه نتیجــه مــی رســید، ولــی بــازار بــه همــان دلیــل 
افزایــش بــی انــدازه تولیــد گوشــت مــرغ، کشــش الزم 
و منطقــی را نــدارد و وزن مــرغ بســیاری از واحدهــای 
تولیــدی از مــرز دو کیلــو و نیــم هــم گذشــته اســت.
عظیمــی گفــت: اگــر معاونــت مربــوط، اداره تولیــد را 
ــان در  ــه دســت خــود مرغــداران و تشــکل هــای آن ب
اســتان هــا مــی ســپرد شــاید چنیــن وضعیتــی پیــش 
ــه وجــود آمــده  نمــی آمــد امــا متاســفانه شــرایطی ب
ــه  ــتی، چ ــه گوش ــداری، چ ــت مرغ ــه صنع ــت ک اس
جوجــه یکــروزه کــه قیمــت هــر قطعــه آن بــه یکبــاره 
از مــرز 4 هــزار تومــان در بســیاری مــوارد عبــور مــی 
کنــد امــا طــی هفتــه هــای اخیــر بــه رقــم زیــر هــزار 
تومــان حتــی بــه 600 تومــان بــرای هــر قطعه رســید، 
نشــانه رونــد مطمئنــی در عرصــه مدیریــت کان اداره 

امــور صنعــت مرغــداری نیســت!
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عظیمــی گفــت: هــر ناظــر بــی طرفــی، ایــن 
تریــن  حیاتــی  از  یکــی  تولیــد  در  وضعیــت 
محصــوالت مــورد نیــاز مــردم آن هــم در شــرایط 
تحریــم هــای ظالمانــه و گســترش جهانــی ویــروس 
ــدی  ــت رون ــد یاف ــد درخواه ــه کن ــا را مطالع کرون
طبیعــی نــدارد، برنامــه هــا و سیاســت هــای کوتــاه 
ــد و  ــوده ان ــز نب ــت آمی ــده موفقی ــاذ ش ــدت اتخ م
ــتند. ــه هس ــدی مواج ــکات ج ــا مش ــداران ب مرغ
تســریع در ترخیــص محمولــه هــای وارداتــی نهــاده 
هــا مرغــدار شــیرازی گفــت: هــم اکنــون تعــدادی 
کشــتی در بنــادر جنوبــی کشــور بــه دلیــل تعلل در 
تخصیــص ارز 4200 تومانــی بــرای آنــان، ترخیــص 
نشــده انــد و ایــن وظیفــه دولــت اســت کــه بــرای 
ترخیــص آنــان اقــدام عاجــل، فــوری و بــدون وقفــه 
انجــام دهــد زیــرا عــدم ترخیــص و بارگیــری ایــن 
محمولــه هــا در نهایــت دودش بــه چشــم مرغــدار 
مــی رود. گرچــه مــا وارد کننــده نیســتیم امــا بــه 
عنــوان مصــرف کننــده شــاهدیم کــه قیمــت ذرت 
ــان در  ــید و همچن ــان رس ــه 2400 توم ــازار ب در ب

حــال افزایــش اســت.
ــت  ــه وزارت صم ــی دارد ک ــه دلیل ــت: چ وی گف
ــه هــا کــه طبــق تمــام  ــرای ایــن محمول ارز الزم ب
ــد را تخصیــص  ــه واردات کــرده ان ــدام ب ــط اق ضواب

نمــی دهــد؟
در چنیــن شــرایطی، هــم دولــت مجبــور بــه 
پرداخــت دمــوراژ مــی شــود و هــم صنعــت 
ــای  ــاده ه ــت نه ــفتگی در قیم ــا آش ــداری ب مرغ

روبروســت. تولیــد 
ــه  ــره اتحادی ــات مدی ــس هی ــب رئی ــی، نای عظیم
ــل  ــه و تحلی ــا تجزی ــداران کشــور ب سراســری مرغ
ــا چالــش هــای  وضعیــت صنعــت مرغــداری کــه ب
جــدی مواجــه اســت، گفــت: بــدون تردیــد شــعار 
ــش  ــد بخ ــوک امی ــک ش ــری ی ــام رهب ــال مق س
ــا  ــط ب ــتاد مرتب ــات س ــد در جلس ــه بای ــت ک اس
برنامــه ریــزی تحقــق ایــن شــعار، موضــوع جهــش 
در صنعــت مرغــداری را از منظــر حل مشــکات آن 

ــد. ــال کن ــه طــور جــدی و قاطــع دنب ب
ــن  ــمول ای ــه ش ــه دامن ــی ک ــم: در حال ــی کن ــوال م ــی س از عظیم
شــعار شــامل تمامــی عرصــه هــای تولیــد کشــور مــی شــود، چــرا 
شــما فقــط روی صنعــت مرغــداری کــه بخشــی از کشــاورزی کشــور 

اســت تاکیــد داریــد و خواســتار اولویــت بــه آن هســتید؟
مــی گویــد: کافــی اســت شــما وضعیــت کلــی کشــورمان در فضــای 
ــه  ــا، ب ــاری کرون ــی بیم ــترش جهان ــد از آن، گس ــا و بع ــم ه تحری
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی اتخــاد شــده ب ــدات جهان ــر و تمهی همــراه تدابی
آن را مــرور کنیــد، خواهیــد دیــد یــک وضعیــت فــوق العــاده بــرای 
ــود  ــه وج ــان ب ــطح جه ــورها و در س ــام کش ــی در تم ــت غذای امنی

آمــده اســت.
در چنیــن فضایــی گوشــت مــرغ یکــی از مهم تریــن و تعییــن کننده 
تریــن مــواد غذایــی در قالــب و چارچــوب امنیــت غذایــی بــه شــمار 
مــی رود زیــرا ارزانتریــن و پــر مصــرف تریــن مــاده پروتئینــی مــورد 
مصــرف اقشــار مختلــف مــردم اســت، لــذا بایــد از جایــگاه ویــژه ای 

در ایــن عرصــه برخــوردار باشــد.
وی افــزود: در اخبــار شــنیدیم کــه حتــی کشــورهای بــزرگ تولیــد 
کننــده محصــوالت کشــاورزی در جهــان در حــال ذخیــره محصوالت 
کشــاورزی و مــواد غذایــی قابــل نگهــداری از جملــه گوشــت مــرغ 

. هستند
مهنــدس عظیمــی گفــت: بــدون شــک »جهــش تولیــد« در صنعــت 
مرغــداری بــر بســتر حــل مشــکات و تنگناهــای کنونــی ناشــی از 
بعضــی سیاســت گــذاری هــای موجــود امــکان پذیــر اســت و البتــه 
ــر  ــاورزی و دکت ــاد کش ــت وزارت جه ــه سرپرس ــوری ک ــان ط هم
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نوبخــت رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در آخریــن 
ــا رســانه هــا طــی روزهــای اخیــر اشــاره  مصاحبــه خــود ب
ــدی  ــد 7 درص ــه رش ــتیابی ب ــا دس ــاورزی ب ــد، کش کردن
ــد«  ــش تولی ــعار »جه ــق ش ــرای تحق ــه را ب ــن زمین بهتری
داراســت و ایــن موضــوع را بایــد مــا تولیــد کننــدگان بخــش 
کشــاورزی جــدی بگیریــم، لــذا بــر ایــن بــاور هســتم کــه بــا 
ــن  ــا، ای ــرای حــل آنه درک درســت مشــکات و حرکــت ب
ــش از  ــداری بی ــه مرغ ــاورزی از جمل ــش کش ــعار در بخ ش
ســایر بخــش هــای اقتصــادی امــکان پذیــر اســت مشــروط 
بــر آنکــه بــرای تحقــق شــعار »جهــش تولیــد« تشــکل هــا 
و نماینــدگان تولیــد کننــدگان و مدیــران واحدهــای بــزرگ 
ــه  ــه صــوری و تشــریفاتی ب ــه طــور جــدی و ن ــدی، ب تولی

مشــارکت در تصمیــم گیــری هــا دعــوت شــوند.
عظیمــی در پایــان گفــت: بدون شــک بــا مشــارکت همگانی 
تولیــد کننــدگان و اســتفاده از نظــرات و تجــارب آنان شــعار 

امیــد بخــش »جهــش تولیــد« امــکان پذیر اســت.
12 فروردین 99  

4 ماه است مازاد تولید گوشت
 و مرغ داریم

 
بــه گــزارش کشــاورزی آینــده جهــان )کاج(، حســن عباســی معروفــان در 
ــه ای  ــه گون ــا ب ــه ریزی ه ــت: برنام ــر گف ــبکه خب ــب ش ــر امش ــه تیت برنام
ــر  ــع ذخای ــیم االن وض ــته باش ــتمر داش ــد مس ــه تولی ــه ک ــام گرفت انج
ــا امــروز گوشــت  اســتراتژیک مــا کافــی و خــوب اســت و از اول امســال ت
مــرغ وارد نکــرده ایــم و گوشــت قرمــز هــم بخــش خصوصــی وارد کــرده 
ــت از  ــتراتژیک و حمای ــره اس ــرای ذخی ــل را ب ــد داخ ــت تولی ــا گوش و م
ــم. ــه واردات نداری ــازی ب ــچ نی ــم و هی ــداری می کنی ــدگان خری تولیدکنن

او درخصــوص قیمــت دام زنــده کیلویــی 28 هــزار تومــان و نــرخ متفــاوت 
گوشــت در ســطح شــهر گفــت: گوشــت ها کیفیــت متفــاوت دارد گوشــت 
گوســاله بــا کیفیــت شــقه ای بایــد کیلیویــی 72 هــزار تومــان بــه دســت 
مصــرف کننــده برســد و گوشــت گوســفند 83 تومــان و اگــر فروشــنده ای 
ــن  ــن ای ــت ضم ــهر اس ــای ش ــد کج ــد دی ــد بای ــن می فروش ــتر از ای بیش
کــه خــود مــردم هــم بایــد از مراکــزی کــه گوشــت را بــه قیمــت مصــوب 

ــد. ــداری کنن ــند خری می فروش
ــژاد رئیــس اتحادیــه بارفروشــان نیــز گفــت: تولیــدات  مصطفــی دارایــی ن
ــت و  ــال اس ــر پارس ــال دو براب ــیب و پرتق ــد س ــژه تولی ــه وی ــا ب ــوه م می
کیفیــت ســیب و پرتقــال هــم درجــه یــک اســت و آنقــدر تولیــد داریــم که 
پیشــنهاد کــرده ایــم بــه دولــت بــا قیمــت مناســب از کشــاورزان خریــداری 
شــود کــه کشــاورزان متضــرر نشــوند و اجــازه دهنــد صــادرات هــم داشــته 

باشــیم.
او گفــت: 30 هــزار تــن پرتغــال و 30 هــزار تــن ســیب بــرای کل کشــور و 
4 هــزار تــن پرتقــال و 3 هــزار تــن ســیب هــم بــرای تهــران تامیــن شــده، 
االن حــدود 12 هــزار تــن ورودی ســیب و پرتقــال در اســتان تهــران داریــم 

و شــب عیــد بــاالی 30 هــزار تــن در میادیــن عرضــه داریــم.
دارایــی نــژاد بــا بیــان ایــن کــه واردات مــوز بــرای شــب عیــد برنامــه ریــزی 
ــتان،  ــیه افغانس ــل روس ــور هایی مث ــه کش ــادرات ب ــرای ص ــت: ب ــده گف ش

هندوســتان، پاکســتان و عــراق برنامــه ریــزی کــرده ایــم.
26 بهمن 98  
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اطالعیه شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره بازار مرغ
ــور دام کشــور در  ــل شــرکت پشــتیبانی ام ــر عام ــان )کاج( مدی ــده جه ــزارش کشــاورزی آین ــه گ ب
ــه گزارش هــای دریافتــی و  ــا توجــه ب ــه مدیــران اســتانی سراســر کشــور اعــام کــرد: ب اباغیــه ای ب
رصــد بــازار مبنــی بــر کاهــش قیمــت مــرغ و لــزوم بــه کارگیــری تمامــی ظرفیت هــای اســتانی بــرای 
حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی و ایجــاد تعــادل در بــازار، خریــد مــرغ بــدون هیــچ محدودیتــی و 

بــه صــورت نقــدی و بــا هماهنگــی مراجــع ذیربــط انجــام پذیــرد.
عباســی معروفــان در نامــه اباغیــه خــود خاطــر نشــان کــرده اســت: رعایــت دقیــق کیفیــت مــرغ 
تولیــدی کــه قابــل عرضــه در بازارهــای جهانــی باشــد مــاک مــرغ خریــداری شــده از مرغداران اســت 

کــه بایــد بــه بهتریــن شــکل رعایــت گــردد.
مدیــر عامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور همچنیــن مدیــران اســتان ها را بــه ارائــه گــزارش 

روزانــه از میــزان خریــد مــرغ از تولیدکننــدگان ملــزم نمــوده اســت.
19 اسفند 98  

عدم کمبود در انبارهای ذخایر استراتژیک نهاده های دامی

ــر اســتراتژیک نهاده هــای  مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور گفــت: در خصــوص ذخای
دامــی، هیــچ مشــکلی در کشــور وجــود نداشــته و کمبــودی در انبارهــا نداریــم.

بــه گــزارش کشــاورزی آینــده جهــان )کاج(، حســن عباســی معروفــان بــا اشــاره بــه عــدم تخصیــص 
ــار کشــتی های نهاده هــای دامــی خاطرنشــان کــرد: حــدود 80 روز اســت کــه  ــرای ترخیــص ب ارز ب
بانــک مرکــزی ارزی را بــرای واردات نهاده هــای دامــی بــه خصــوص ذرت اختصــاص نــداده اســت و از 
طــرف دیگــر کشــتی های بخــش خصوصــی در بنــادر منتظــر تخصیــص ارز هســتند کــه در صــورت 

ــار از کشــتی را صــادر می کننــد. تخصیــص، فروشــنده های نهــاده اجــازه ترخیــص ب
ــه  ــه ارز آن ب ــت ک ــده اس ــداری ش ــای خری ــیدن نهاده ه ــور نرس ــکل کش ــزود: مش ــان اف معروف

فروشــندگان تحویــل داده نشــده اســت.
ــت و  ــاوان آن را دول ــازار، ت ــه ب ــار ذرت بخــش خصوصــی ب ــرد: در صــورت نرســیدن ب ــد ک وی تأکی
ــر  ــم از ذخای ــر ه ــاه اخی ــک م ــه در ی ــور ک ــد، همان ط ــد بپردازن ــور دام بای ــتیبانی ام ــرکت پش ش
اســتراتژیک بیــش از 300 هزارتــن نهــاده دامــی در کشــور توزیــع شــده اســت در حالــی کــه چنیــن 

تکلیفــی را نداشــتیم.
مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور افــزود: از آن جایــی کــه تولیدکننــدگان جوجه ریــزی 
داشــتند و ممکــن بــود در کشــور بــا کمبــود مــرغ مواجــه شــویم، مجبــور بــه ورود شــدیم تــا مشــکل 

بخــش خصوصــی بــرای توزیــع نهــاده دامــی را تعدیــل کنیــم.
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معروفــان در رابطــه بــا محمولــه نهــاده دامــی مانــده در 
ــی  ــای دام ــن نهاده ه ــد ای ــرد: 90 درص ــح ک ــتی ها تصری کش

ــت. ــویا اس ــه س ــو و کنجال ــم ج ــری ه ــوده و مقادی ذرت ب
ــن ذرت در  ــزار ت ــون و 500 ه ــک میلی ــش از ی ــزود: بی وی اف
بنــادر اســت کــه بــا باقــی اقــام بــه بیــش از دو میلیــون تــن 
می رســد کــه همچنــان در بنــادر، دپــو شــده و ارز آن تخصیــص 

نیافتــه اســت.
ــه  ــا اشــاره ب مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور ب
مزایــای »ســامانه بــازارگاه« اذعــان کــرد: ســامانه بــازارگاه یــک 
ــا  ــوی کاال در انباره ــاق و دپ ــه قاچ ــی در زمین ــامانه کنترل س
ــدگان  ــدگان و تولیدکنن ــدام واردکنن ــن اق ــع ای ــه مان اســت ک

می شــود.
وی افــزود: بــودن ایــن ســامانه بــه کنترل و تســریع امــور کمک 
خواهــد کــرد و بــه افــرادی کــه هنــوز در ایــن ســامانه ثبــت نام 

نکــرده انــد فرصــت داده می شــود در آن عضــو شــوند.
ــه  ــان تأکیــد کــرد: افزایــش قیمــت نهاده هــای دامــی ب معروف
واســطه توزیــع در بــازارگاه صحــت نــدارد و ایــن ســامانه تنهــا، 
ــودی  ــا و موج ــرل قیمت ه ــرای کنت ــازی ب ــامانه شفاف س س

ــود دارد. ــر روی آن وج ــی ب ــارت کامل ــا اســت و نظ انباره
20 اسفند 98  

500 میلیــون دالر ؛ هزینــه ریزمغذی هــای 
ــور  ــت دام و طی ــی صنع واردات

 
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: 
ــدود  ــور ح ــت دام و طی ــی صنع ــای واردات ــام ریزمغذی ه تم
500 میلیــون دالر بــرای کشــور هزینــه دارد امــا از آنجایــی کــه 
از اجــزای اصلــی جیــره دام و طیــور محســوب می شــوند، اگــر 
کمبــودی در واردات آن ایجــاد شــود، باعــث ایجــاد اختــال در 
تولیــد داخــل می شــود، بنابرایــن خــود اتکایــی در تولیــد ایــن 

ــد. ــمند باش ــیار ارزش ــد بس ــا می توان آنزیم ه
بــه گــزارش کشــاورزی آینــده جهــان )کاج(، مرتضــی رضایــی 
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی در رابطــه 
ــرد: قســمت  ــار ک ــر خــوراک دام اظه ــا ب ــر ریزمغذی ه ــا تاثی ب
ــامل  ــد را ش ــا 98درص ــدود 96ت ــه ح ــوراک دام ک ــده خ عم
می شــود، ذرت، کنجالــه ســویا و مکمل هــای پروتئینــی اســت.
وی افــزود: بخــش دیگــری از جیــره کــه نقــش بســیار مهمــی 
ــا و  ــد، ویتامین ه ــتند مانن ــا هس ــز مغذی ه ــره دارد ری در جی
مــواد معدنــی کــه عــاوه بــر اثــرات تغذیــه ای بــر ســامتی دام 

هــم تاثیرگــذار هســتند.
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی تصریــح 
کــرد: نقــش آنزیم هــا و ریزمغذی هــا در جیــره طیــور و 
گاوهــای شــیری پرتولیــد ایــن اســت کــه قســمتی از فســفری 
ــل هضــم  ــدگان قاب ــرای پرن ــور می شــود ب ــره طی ــه وارد جی ک
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ــن  ــود، بنابرای ــع می ش ــتفاده دف ــل اس ــت و غیرقاب نیس
ــاز  ــم فیت ــدن طیــور، آنزی ــرای جــذب ایــن فســفر در ب ب
ــر آزاد کــردن فســفر در  اســتفاده می شــود کــه عــاوه ب
ــم آزاد  ــره را ه ــرژی جی ــمتی از ان ــدگان، قس ــدن پرن ب

می کنــد.
ــود در  ــاز موج ــم فیت ــی از آنزی ــدار باالی ــزود: مق وی اف
ــد  ــه  تولی ــاح کارخان ــا افتت ــه ب ــود ک ــی ب ــور، واردات کش
ــم  ــر، امیدواری ــه فج ــن دا در ده ــذی ب ــم و ریزمغ آنزی

ــود. ــرف ش ــل برط ــور کام ــه ط ــه واردات ب ــان ب نیازم
رضایــی تأکیــد کــرد: تمــام ریزمغذی هــای وارداتــی 
ــرای  ــون دالر ب ــدود 500 میلی ــور ح ــت دام و طی صنع
کشــور هزینــه دارد امــا از آنجایــی کــه از اجــزای اصلــی 
ــودی  ــر کمب ــور محســوب می شــوند، اگ ــره دام و طی جی
در واردات آن ایجــاد شــود، باعــث ایجــاد اختــال در 
تولیــد داخــل می شــود، بنابرایــن خــود اتکایــی در تولیــد 

ــد. ــمند باش ــیار ارزش ــد بس ــا می توان ــن آنزیم ه ای
23 بهمن 98

ــه  ــدی از تعرف ــینی 70 درص ــب نش عق
ــرغ ــت م ــادرات گوش ص

ــه نقــل  ــه گــزارش کشــاورزی آینــده جهــان )کاج( و ب ب
ــرغ  ــت قیمــت م ــاره اف ــی« درب ــا، »مرتضــی رضای از ایرن
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ــور  ــازار کش ــم ب ــتاد تنظی ــب س ــا تصوی ــزود: ب ــازار اف در ب
ــه  ــان ب ــزار توم ــج ه ــرغ از پن ــوارض صــادرات گوشــت م ع
ازای هــر کیلوگــرم مــرغ بــه یــک هــزار و 500 تومــان رســید 
تــا عــاوه بــر تشــویق صادرکننــدگان بــرای صــادرات مــرغ 

ــازار داخلــی نیــز متعــادل شــود. مــازاد کشــور، ب
ــا  ــاورزی ب ــاد کش ــی وزارت جه ــدات دام ــور تولی ــاون ام مع
ــاره  ــاد کشــاورزی درب ــر ســابق جه ــه ســخنان وزی اشــاره ب
ــوان  ــرای  صــادرات محصــوالت کشــاورزی نمــی ت اینکــه ب
یــک شــبه تصمیــم گرفــت، گفت:تمامــی موضوعــات بــازار و 
صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــه وزارت صنعــت، معــدن و 

تجــارت ســپرده شــده اســت.
ــرغ  ــادرات گوشــت م ــت ص ــع ممنوعی وی اظهارداشــت: رف
چندیــن مــاه اســت کــه انجــام شــده امــا بــه دلیــل تعرفــه 
صادراتــی بــاال، صــادرات آن بــرای مرغــداران بــه صرفــه نبود 
کــه بــا ایــن مصوبــه و پافشــاری مــا بــرای ادامــه دار بــودن 
آن بــرای یافتــن بازارهــای صادراتــی، امیدواریــم این مشــکل 

مرتفــع شــود.
ــال واردات  ــد همیشــه کان ــن باوراســت کــه بای ــی برای رضای
ــازار کشــور  ــادل بخشــی در ب ــا تع ــد ت ــاز باش ــادرات ب و ص

اتفــاق بیفتــد.
وی قیمــت مصــوب ســتاد تنظیــم بــازار را 12 هــزار و 950 
تومــان بــرای مصــرف کنندگان دانســت و افــزود: امــا قیمتی 
کــه امــروز شــاهد آن هســتیم حــدود دو هــزار تومــان افــت 

کــرده اســت.
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معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی 
اظهارداشــت: اکنــون در برخــی از فروشــگاه ها، مــرغ 10 تــا 
11 هــزار تومــان عرضــه مــی شــود کــه در روزهــای مختلــف 
هفتــه متفــاوت بــوده و در روزهــای پنجشــنبه کمــی افزایش 
می یابــد امــا بــه طــور میانگیــن حــدود دوهــزار تومــان افــت 

قیمــت در فــروش گوشــت مــرغ داریــم.
رضایــی تصریــح کــرد: ایــن افــت قیمــت بــرای مــرغ زنــده 
هــم اتفــاق افتــاده و نزدیــک بــه دو هــزار تومــان و در برخــی 
از اســتان ها تــا ســه هــزار تومــان افــت قیمــت داشــتیم کــه 

باعــث ضــرر و زیــان بــه مرغــداران شــده اســت.
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــش  ــرای کاه ــوع ب ــه متب ــدات وزارتخان ــا تمهی ــاره ب درب
ضــرر و زیــان مرغــداران، گفــت: پیــش از تعطیــات نــوروز، 
شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور موظــف بــه خریــد مــرغ 
مــازاد بــازار شــد کــه بــه صــورت مــرغ منجمــد بــرای ذخایر 

ــره ســازی انجــام دهــد. اســتراتژیک ذخی
بــه گفتــه وی، در برخــی از روزهــا تــا یــک هــزار و 700 تــن 

گوشــت مــرغ جمــع آوری و خریــداری شــده اســت.
ــن  ــور ای ــور دام کش ــتیبانی ام ــرکت پش ــزود: ش ــی اف رضای
ــداران  ــان از مرغ ــزار و 700 توم ــت 12 ه ــا قیم ــرغ را ب م
ــی شــود حــدود هشــت  ــه باعــث م ــرد ک ــی گی ــل م تحوی

ــود. ــداران ش ــع مرغ ــه نف ــان ب ــزار و 500 توم ه
تشــکیل ســتاد رســیدگی بــه ضــرر و زیــان صنعــت 

مرغداری

ــا  ــاد کشــاورزی ب ــی وزارت جه ــدات دام ــور تولی ــاون ام مع
ــی از  ــوان یک ــه عن ــروزه ب ــه یک ــت جوج ــه قیم ــان اینک بی
نهاده هــای اصلــی تولیــد مــرغ و گوشــت مــرغ افــت کــرده 
ــرای  ــتادی ب ــاورزی س ــاد کش ــت: در وزارت جه ــت گف اس

ــور  ــداری کش ــت مرغ ــان صنع ــرر و زی ــه ض ــیدگی ب رس
ــور  ــداران کش ــک مرغ ــک ت ــامی ت ــه اس ــده ک ــکیل ش تش
در لیســت مــا وجــود دارد و بــه ســتاد ویــژه کرونــا ســپرده 

ــا رســیدگی شــود. ــه کار آنه ــا ب ــد شــد ت خواهن
وی اظهارداشــت: همچنیــن تســهیاتی بــه مرغــدارن 
متضــرر بــا تعویــق یکســاله در پرداخــت در نظــر گرفتــه ایــم 

ــد. ــران کنن ــان وارده را جب ــد زی ــا بتوانن ت
افزایــش نــرخ نهــاده هــای دامــی بــه دلیــل 

عبــور برخــی بازرگانــان از خــط قرمــز
رضایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه واردات نهاده هــای دامــی مانند 
ــت،  ــار وزارت صنع ــق در اختی ــور مطل ــه ط ــویا ب ذرت و س
معــدن و تجــارت اســت، تصریــح کــرد: متاســفانه مشــکاتی 
ــا کنــدی واردات نهاده هــای دامــی، قیمــت  پیــش آمــد و ب
ذرت و کنجالــه ســویا افزایــش پیــدا کــرد کــه بــرای کاهــش 

قیمــت هــا بایــد ایــن مهــم مدیریــت شــود.
وی عبــور برخــی از بازرگانــان از خــط قرمــز و عرضــه 
نهاده هــای دامــی بــه بــازار ســیاه را باعــث تنــش در کشــور 
دانســت و گفــت: چنیــن اقدامــی بــرای مــا بــه هیــچ عنــوان 
ــه آن  ــی ب ــتگاه های نظارت ــد دس ــت و بای ــول نیس ــل قب قاب

رســیدگی کننــد.
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی درباره 
ــودی در  ــزود: کمب ــی اف ــای دام ــر اســتراتژیک نهاده ه ذخای

ذخایــر اســتراتژیک نهاده هــای دامــی نداریــم.
بــه گفتــه وی، بیــش از دو میلیــون و 400 هــزار تــن ذرت 
ترخیــص شــده در بنــادر داریــم کــه حــدود پنــج  مــاه ســال 

را کفایــت مــی کنــد.
رضایــی ادامــه داد: نظــارت بــر تامیــن نهاده هــای دامــی بــر 
عهــده وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اســت و بایــد ایــن 

نظــارت بــه خوبــی انجــام شــود.



ــا زیــاد کــرد،  ــه صــورت خطــی اســت و نمی تــوان آن را کــم ی ــه اینکــه تولیــد گوشــت مــرغ ب ــا اشــاره ب وی ب
ــه دلیــل شــیوع  ــرای تولیــد مــرغ از هشــت مــاه قبــل اتفــاق افتــاده و کاهــش مصــرف ب گفــت: برنامه ریــزی ب

کرونــا و تعطیلــی مراســم هــای مختلــف بــرای صنعــت قابــل پیــش بینــی نبــود.
ــه  ــوده اســت ک ــان ب ــزار و 950 توم ــم12 ه ــاه ســال 98 رق ــرای تیرم ــرد: قیمــت مصــوب ب وی خاطرنشــان ک

ــانات را داشــتیم. ــن نوس کمتری
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی افــزود: بیمــاری کرونــا باعــث افــت شــدید قیمــت شــده و 
بــا ایــن رونــد تولیــد، بــرای مــاه مبــارک رمضــان نــه تنهــا بــا مــازاد مــرغ روبــرو هســتیم بلکــه کمبــودی اتفــاق 

نخواهــد افتــاد.
24 فروردین 99

برای نجات صنعت مرغداری، تشکل ها مباشر خرید می شوند 

معــاون وزیــر جهادکشــاورزی بــا اشــاره بــه زیــان بــاالی مرغــداران از اســفنده مــاه ســال گذشــته تــا امــروز، گفت: 
ــد  ــر خری ــه انجــام بهت ــرای حــذف واســطه ها و کمــک ب ــداری ب پیشــنهاد شــده تشــکل ها و اتحادیه هــای مرغ

حمایتــی بــه عنــوان مباشــر خریــد بــا شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور همــکاری کننــد. 
ــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته تولیــد مــرغ در  ــا ب ــگار اقتصــادی ایلن ــا خبرن مرتضــی رضایــی در گفت وگــو ب
کشــور رشــد 10.5 تــا 11 درصــدی داشــت، اظهــار کــرد: ســال 98 حــدود 2 میلیــون و 650 هــزار تــن مــرغ در 

کشــور تولیــد شــد کــه کــم نظیــر اســت.
وی ادامــه داد: کاهــش تقاضــا در پــی شــیوع ویــروس کرونــا موجــب شــد در ســالی کــه بــا رشــد تولیــد روبــه رو 

بودیــم کاهــش عرضــه اتفــاق بیفتــد.
ــرای حمایــت از مرغــداران اقــدام  ــا تاکیــد براینکــه از روزهــای ابتــدای بحــران، شــرکت پشــتیبانی ب رضایــی ب
بــه خریــد کــرد، افــزود: بــا توجــه بــه حجــم زیــاد تولیــد تــا امــروز ورود شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــه خریــد 

حمایتــی تاثیــر خــود را بــر تنظیــم بــازار مــرغ نشــان نــداده اســت.
وی اضافــه کــرد: اگــر خریــد حمایتــی شــرکت پشــتیبانی امــور دام از اســفند ســال گذشــته آغــاز نمی شــد چــه 

بســا زیــان مرغــداران بیشــتر از ایــن مقــدار بــود.
ــر از  ــا، کمت ــل شــکل قرارداده ــه دلی ــه ب ــد ک ــداران معتقدن ــا مرغ ــه ام ــن پرســش ک ــه ای ــی در پاســخ ب رضای
خریــد حمایتــی منتفــع شــدند، اظهــار کــرد: در جلســه مشــترکی کــه بــا کشــتارگاه ها، تشــکل های مرغــداری و 
شــرکت پشــتیبانی امــور دام داشــتیم پیشــنهاد شــده تشــکل ها بــرای حــذف واســطه ها و کمــک بــه انجــام بهتــر 

خریــد حمایتــی بــه عنــوان مباشــر خریــد بــا شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور همــکاری کننــد.
وی تصریــح کــرد: روش کار بــه ایــن شــکل خواهــد بــود کــه تشــکل هــر اســتان 2 روز قبــل از اینکــه مــرغ در 
واحدهــای مرغــداری آمــاده عرضــه شــود موضــوع را بــه شــرکت پشــتیبانی اعــام کــرده تــا ایــن شــرکت بــرای 

خریــد اقــدام کنــد.
بــه گفتــه رضایــی؛ تشــکل ها بــا کشــتارگاه های اســتاندارد نیــز قــرارداد بســته تــا عمــل کشــتار و بســته بنــدی 

مــرغ را مطابــق بــا ســفارش و خواســت شــرکت پشــتبانی انجــام دهنــد.
وی نتیجــه ایــن اقــدام را حــذف واســطه ها و نفــع بیشــتر مرغــداران و کاهــش زیــان آن هــا در شــرایط بحــران 

عنــوان کــرد.
رضایــی یــادآور شــد: به رغــم ایــن پیشــنهاد تــا امــروز تشــکل ها بــرای پذیرفتــن وظیفــه مباشــر خریــد، اعــام 

آمادگــی نکــرده  انــد.
ــدم  ــه ع ــوط ب ــام آمادگــی تشــکل ها را مرب ــدم اع ــل ع ــوان دلی ــا می ت ــه آی ــن پرســش ک ــه ای وی در پاســخ ب
ــی  ــه معن ــا ب ــد تنه ــن مباشــرت در خری ــت: پذیرفت ــن مســولیت دانســت، گف ــام ای ــرای انج ــا ب ــی آن  ه توانای
مســئولیت پذیــری در برابــر اعضــای تشــکل و بــرای رفــع مشــکل آن هــا اســت و بــار مالــی کــه از تــوان آن هــا 

ــود. ــل نمی ش ــکل ها تحمی ــر تش ــد ب ــارج باش خ
ــد  ــه و نق ــورت روزان ــه ص ــرغ را ب ــای م ــور به ــور دام کش ــتیبانی ام ــرکت پش ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب رضای
ــدارد و در  ــد ن ــرای حجــم خری ــی ب ــن شــرکت محدویت ــن ای ــزود: همچنی ــد، اف ــدارن پرداخــت می کن ــه مرغ ب
ســال های گذشــته 1 هــزار تــا یــک هــزار و 700 تــن گوشــت مــرغ نیــز از مرغــداران خریــداری کــرده اســت.
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی ابــراز امیــداوری کــرد تشــکل ها و اتحادیه هــای مرغــداری 
هــر چــه ســریع  تــر بــا پذیــرش مســئولیت مباشــر خریــد بــرای زیــان مرغــداران شــرکت پشــتیبانی امــور دام 

کشــور را یــاری کننــد.
26 فروردین 1399

26

13
99

 و 
13

98
اه 

ن م
ردی

رو
و ف

د 
سفن

*ا
وم 

ل س
سا

 *
 3

و 0
 3

ه 1
مار

ش



27

ــاالت و گزارش  ــن مق ــته تری برجس

ــوی  ــه س ــش ب ــه »پی ــای مجل ه

ــالی  ــادی« در س ــاورزی اقتص کش

کــه گذشــت
 

ــان،  ــر جه ــال حاض ــی ح ــوار کرونای ــرایط دش در ش
شــماره اســفند و فروردیــن مــاه مجلــه پیــش بــه ســوی 
ــب  ــاپ آن عق ــه از چ ــه البت ــادی را ک ــاورزی اقتص کش
ــه برخــی ســرمقاله  ــم ب ــم، اختصــاص دادی ــاده بودی افت
ــمارگان  ــدادی از ش ــده تع ــای برگزی ــزارش ه ــا و گ ه
ــزارش  ــکان گ ــرا ام ــال 1398، زی ــه در س ــار یافت انتش
هــای زنــده میدانــی بــه همــان دلیلــی کــه گفتــه شــد 

ــود.  ــدور نب ــان مق برایم
در ایــن مســیر، مقــاالت و گــزارش هایــی را انتخــاب کــرده ایــم کــه مانــدگار هســتند و بــرای 
دانشــجویان، محققــان و مســئوالنی کــه مــی خواهنــد از سیاســت هــای عمــده و اصلــی وزارت 
جهــاد کشــاورزی و اولویــت هــای آن گــزارش تهیــه کننــد تــا ســال هــا قابــل اســتفاده اســت.

ــای وزارت  ــت ه ــده ای از اولوی ــداد عم ــادی، از تع ــاورزی اقتص ــوی کش ــه س ــش ب ــه پی مجل
جهــاد کشــاورزی همچــون طــرح توســعه گلخانــه های کشــور بــا چشــم انــداز 14 میلیــارد دالر 
ارز آوری، دســت یابــی بــه ضریــب 70 درصــدی خوداتکایــی در دانــه هــای روغنــی و همچنیــن 
خاویــار ایــران گــزارش هــای مشــروح و مصــوری تهیــه و تدویــن و انتشــار داد کــه بــه عنــوان 
ــه توســعه و گســترش کشــاورزی مــدرن کشــور  ــل اســتفاده تمامــی عالقمنــدان ب مرجــع قاب

مــی باشــند.
 ایــن مجلــه بــر ایــن بــاور اســت کــه دوران کشــاورزی معیشــتی ســپری شــده و بــا توجــه 
بــه محدودیــت هــای آب و خــاک مــی بایســت جهــت اصلــی کشــاورزی کشــور بــه کشــاورزی 
اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه تغییــر مســیر دهــد و اصــوال نامگــذاری مجلــه از ابتــدا هــم بــا 

همیــن هــدف و منظــور بــوده اســت.
 لــذا آنچــه در ســال گذشــته بــه آن پرداختیــم بــا ایــن هــدف بــود کــه کشــاورزی اقتصــادی 

و طــرح هایــی کــه منافــع ملــی کشــور در اجــرای آنهــا نهفتــه اســت را ترویــج کنیــم.
در ایــن شــمارگان، منابــع غنــی اطالعاتــی کشــاورزی جهــان را بــه عنــوان الگــو آورده ایــم 
کــه خــود جنبــه آموزشــی هــم دارد. از ایــن جملــه مــی تــوان بــه ســاختار کشــاورزی هلنــد 
و گلخانــه هــای فــوق مــدرن آن و مبــادالت و تجــارت جهانــی محصــوالت کشــاورزی و جایــگاه 
هــای تعاونــی هــا اشــاره کــرد کــه مــورد اســتفاده بســیاری قــرار گرفــت. مطالــب، عمدتــا بــه 
ــته  ــاری نوش ــور انص ــر منص ــاورزی، دکت ــش کش ــنای بخ ــته و دیرآش ــی برجس ــم مطبوعات قل
شــده کــه بــه دلیــل جلوگیــری از تکــرار از ذکــر نــام ایشــان در پایــان مقــاالت چشــم پوشــی 

شــده اســت. بخوانیــد:
فرانک مسعودی 
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انتقاد از وزیر!
ــدرن و  ــاورزی م ــه کش ــی ب ــی توجه ــی، ب ــل گرای عم

اقتصــادی
 وزیــري عملگــرا کــه شــیفته افتتــاح پــروژه هــا و سرکشــي از مــزارع و واحدهاســت، بیــش از آنکــه بــه 
فکــر تحــول ســاختاري در کشــاورزي کشــور باشــد در تــاش اســت کــه بــا ایــن مســافرت هــا، خــود بــه 
آرامــش درونــي دســت یابــد. حجتــي مــداوم در ســفر کــه بــا شــرایط بســیار نامســاعد اقتصــادي مواجــه 
ــدارد و  ــي ن ــر کنون ــیب پذی ــاورزي آس ــت از کش ــرون رف ــراي ب ــي ب ــل و نگرش ــچ راه ح ــت هی ــده اس ش
موضــوع کشــاورزي را در چارچــوب نوعــي تئولــوژي کــه »هســتي پایــان ناپذیــر و منشــأ زایــش اســت و 
البتــه همــگان بــر آن بــاور داریــم« مــي بینــد و تــوام بــا ایــن بــاور همگانــي بــه عنــوان یــک وزیــر، عمیقــاً 
نقــش مدیریــت کان و بهــره بــرداري خــاق تــوأم بــا علــم و دانــش از ایــن هســتي الیــزال ذات بــاري را 

بــه شــمار نمــي آورد و غالبــاً بــه کار نمــي بنــدد.
ــا اقلیــم هــاي متفــاوت، ایــن پدیــده هســتي شناســي در عرصــه طبیعــت  در تمامــي دنیــا و کشــورها ب
ــوه  ــک عضــو ق ــي در چارچــوب ی ــه حجت ــي ک ــد و موضوع ــي کن ــاوت م وجــود دارد و داشــته، آنچــه تف
ــر سیاســت هــاي  ــوژي مــدرن و تمرکــز ب ــدارد بهــره گیــري از دانــش روز، تکنول ــه آن توجــه ن ــه ب مجری
ــي و  ــود زندگ ــاورزي، بهب ــاد کش ــت اقتص ــراي تقوی ــارج ب ــل و خ ــازي در داخ ــي و بازارس ــاق بازرگان خ
فعالیــت کشــاورزان و آرامــش عمومــي مصــرف کننــدگان اســت. اینکــه کشــاورزي کشــور بــه رغــم تنــوع 
اقلیمــي و برخــورداري از اعتبــارات قابــل توجــه طــي 6 ســال حکمرانــي کشــاورزي توســط حجتــي و تیــم 
ــه سیاســت گــذاري و برنامــه ریــزي  ــدون شــک ب ــا یــک بحــران مواجــه شــده اســت ب ایشــان هــر روز ب
در تولیــد و بازرگانــي برمــي گــردد، اینکــه عــده اي، حــال منفعــت جــو یــا مصلحــت خــواه، بازگشــت بــه 
گذشــته شکســت خــورده و مضــر احــداث وزارت بازرگانــي را مطــرح و مطالبــه مــي کننــد برمــي گــردد بــه 
ناتوانــي وزارت مهنــدس محمــود حجتــي در تنظیــم بــازار کــه کوچکتریــن توجهــي بــه شــکل دهــي افــکار 
ــا آن محصــول ماننــد پیــاز، گوجــه،  ــي ایــن ی ــا گران ــدارد، مگــر وقتــي کــه موضــوع کمبــود ی عمومــي ن
گوشــت مــرغ، گوشــت قرمــز، تخــم مــرغ، ماکارونــي و کاالهــاي دیگــر سیاســي شــود و حجتــي زیــر فشــار 
نهادهــاي باالدســت بــه رســانه هــا بــه عنــوان ابــزاري بــراي پاســخگویي روي آورد، در کل حجتــي اهــل 
فکــر نیســت، عملگرایــي اســت کــه مــي کوشــد خــود را در چارچوبــي عامــه پســند، همیشــه در صحنــه و 

خســتگي ناپذیــر نشــان دهــد.
و در ادامه:

ــي را  ــي، حمــل ونقــل محصــوالت کشــاورزي داخل ــود کــه حجــم کاالهــاي واردات ــن الشــمس ب اظهرم
ــد  ــا مشــکل مواجــه خواهــد ســاخت! چــرا بای ــه نســبت در اســتان هــاي مختلــف ب در فصــل برداشــت ب
محصــول چغندرقنــد کشــاورز در اســتان خوزســتان روي زمیــن و زیــر هــواي گــرم میــل بــه فاســد شــدن 
کنــد؟ بــا پــول کــه همــه چیــز حــل نمــي شــود، بایــد فکــري خــاق و همــه جانبــه داشــت، گذشــت آن 
زمانــي کــه انجــام عملیــات یــک فرمانــده عالــي رتبــه در کنــار ســربازان خــط مقــدم هنــگام حملــه مــورد 
تحســین و هــورا کشــیدن واقــع مــي شــد، فرمانــده خــوب و موفــق الزامــاً بایــد در ســتاد عملیــات مســتقر 
شــود و مثــل یــک اســتراتژین، تمــام خطــوط عملیاتــي را رصــد، هماهنــگ و ســازماندهي کنــد تــا از میــزان 

تلفــات بکاهــد و عملیــات را بــا پیشــروي هــا و عقــب نشــیني هــاي بــه هنــگام بــه موفقیــت برســاند.
ایــن تصــور ســاده لوحانــه کــه بایــد همیشــه در صحنــه تولیــد باشــیم، حــد و حــدود دارد و افــراط در آن 
نقــض غــرض حمایــت از تولیــد اســت. در کنــار تولیــد بــودن، سیاســتگذاري جامــع و راهبــرد کان تنظیــم 

بــازار داخلــي و خارجــي مــي خواهــد.
شــک نکنیــد بــا ایــن شــیوه عمــل کــه حجتــي خــود را بــه آن مبتــا نمــوده و بــه تبــع ایشــان معاونانــش 
نیــز درگیــر شــده انــد، فکــري بــراي حمــل ونقــل و جابجایــي گنــدم نیــز نکــرده انــد و گنــدم زیــر آفتــاب 
ســوزان و دمــاي بــاالي 40 درجــه ایــام و خوزســتان و اســتان هــاي زود برداشــت و گرمــا خیــز روي زمیــن 
مــي مانــد و بــا کیفیــت کــم وارد ســیلوها یــا انبارهــاي فنــي مــي شــود؛ لــذا حتمــاً وزیــر بایــد در سیاســت 

هــاي کان خــود بــراي دو ســال باقیمانــده دولــت دوازدهــم تجدیدنظــر کنــد.
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چرا بلژیم بلو به ایران نیامد
منصــور انصــاری نویســنده ایــن یادداشــت، در پــی گــزارش تصویــری کوتاهــی کــه در کشــاورزی آینــده 
جهــان )کاج( بــا برنــد اخبــار ســبز ایــران بارگــذاری و در دســترس همــگان قــرار گرفتــه، آورده اســت: ایــن 

گــزارش کوتــاه تصویــری )ویدئویــی( را کــه دیــدم دریغــم آمــد یادداشــتی بــرآن ننویســم.
فکــر مــی کنــم ســال 1997میــادی یعنــی 1376، فرصتــی فراهــم شــد کــه مــن بــه دعــوت ترکیبــی از 
ســه شــرکت نیمــه دولتــی فرانســوی کــه بخشــی از ایــن ترکیــب ســه گانــه مرتبــط بــه وزارت کشــاورزی 
ایــن کشــور بــود بــه عنــوان خبرنــگار تخصصــی مجلــه کهــن ســابقه برزگــر بــرای بازدیــد از کشــاورزی و 
دامپــروری فرانســه دعــوت شــدم کــه بازدیــد از ایــن نمایشــگاه بیــن المللــی کشــاورزی )SIA( بخشــی 
از ایــن برنامــه گســترده بــود و ایــن دعــوت رســمی در پــی چــاپ مقالــه ای از توانایــی هــای کشــاورزی 

فرانســه در همیــن مجلــه انجــام شــد.
و در ادامــه: روســتایی در بلژیــک، در آن ســایتی ایزولــه شــده وجــود دارد کــه » بلژیــم بلــو« غــول گاو 
افســانه ای را در آنجــا اصــاح نــژاد، تولیــد و تکثیــر و هــم اســپرم و »جنیــن« تولیــد و بــه مرحلــه تجــاری 

مــی رســانند. 
آن زمــان هنــوز ویــزای شــینگن شــکل نگرفتــه بــود ولــی از ســختگیری هــای عبــور از مــرز هــم کمتــر 

خبــری بــود.
ــک  ــه بلژی ــس روان ــز پاری ــورث )Garede de unord( در مرک ــار کاردن ــتگاه قط ــال از ایس ــه هرح ب
شــدم بــا ایــن اضطــراب کــه نکنــد در مــرز بازداشــت شــوم . وقتــی مرزبانــان وارد قطــار شــدند مــن خــودم 
را مشــغول خوانــدن روزنامــه کــردم و ماجــرا بــه خیرگذشــت و موفــق شــدم وارد بلژیــک شــوم ، 5 خــط 
ــا  ــه روســتای نمــوق رســیدم . ســکه هــای فرانســه ب ــن ایســتگاه ب ــه نزدیکتری ــا ب قطــار عــوض کــردم ت

بلژیــک فــرق داشــت و مــن ســرگردان یــک ســکه بــودم کــه بــه ســایت زنــگ بزنــم و هماهنــگ کنــم.
خانومــی کــه شــاهد ماجــرا بــود بــا نهایــت لطــف یــک ســکه بــه مــن داد و توانســتم بــه ســایت زنــگ 
بزنــم و بــا پرفســور و مســئول ســایت » بلژیــم بلــو« صحبــت کنــم ، ایشــان نیــم ســاعت بعــد در ایســتگاه 
بــود و مــن را بــه ســایت بــرد . در محــل ســایت مــن مــدام عکــس میگرفتــم و اشــتیاقم بــی انتهــا بــود و 
در ذهنــم تصویــری ازخــودم همچــون »کریســتف کلمــپ دامپــروری« تصــور میکــردم زیــرا ایــن کشــف را 

ره آوردی بــی نظیــر بــرای دامپــروری کشــورم مــی دانســتم.
در نهایــت بــا حجــم قابــل توجهــی از بروشــور و کاتالــوگ و کاســت فیلــم ویدئویــی و متــون دســتنویس به 
پاریــس و از آنجــا بــه ایــران بازگشــتم و مشــغول تنظیــم ره آوردم شــدم. زنــده یــاد میربلــوک مدیرمســئول 
مجلــه برزگــر و خبرنــگاری حرفــه ای بــا ســعه صــدر وصــف ناپذیــر و مرحــوم عیســی خانــی بــه عنــوان 
ــروح و  ــه، مش ــو« را جداگان ــم بل ــه » بلژی ــا مقال ــه م ــد ک ــا پذیرفتن ــی ه ــش آگه ــخاوتمند بخ ــر س مدی

همچنیــن یــک آگهــی تمــام رنگــی رایــگان از »بلژیــم بلــو« چــاپ کنیــم .
مخلــص کام ایــن بــود کــه بگوییــم از دیربــاز تاکنــون سیاســت هــای دوگانــه در کشــور مــا چــه بــر ســر 

توســعه بــه ویــژه در حــوزه اقتصــاد کشــاورزی مــی آورد .
ــورت  ــه ص ــه ب ــترده، بلک ــز و گس ــی متمرک ــه در چارچوب ــد ن ــای بع ــال ه ــژاد س ــن ن ــت ای ــی اس گفتن

ــد. ــی ش ــرورش داده م ــی پ ــد و در مزارع ــران آم ــه ای ــده ب پراکن
شماره 18 و 19/ اسفند و فروردین 1398 

 ادامه در شماره آینده

29
13

99
 و 

13
98

اه 
ن م

ردی
رو

و ف
د 

سفن
*ا

وم 
ل س

سا
 *

 3
و 0

 3
ه 1

مار
ش



70% withdrawal from chicken meat export 
tariff

Dr. Morteza Rezaei, Deputy Minister of Livestock Affairs of the Ministry of 
Jihad Agriculture, added about the drop in chicken prices in the market: The 
country’s surplus chicken will also balance the domestic market.

He said: “The ban on the export of chicken meat has been lifted for sever-
al months, but due to the high export tariffs, it was not profitable for poultry 
farmers to export it. 

Rezaei believes that the import and export channel should always be open to 
balance the country’s market.

Announcement of the State Livestock Affairs Logistics Company 
(S.L.A.L) about the chicken market

CEO of the State Livestock Affairs Logistics Company In a statement to 
provincial managers across the country, he said: “According to reports 
received and market monitoring of the decrease in chicken prices and the 
need to use all provincial capacities to support domestic producers and 
create balance in the market, buy chicken without any restrictions and in 
cash. And be done with the coordination of the relevant authorities.

Abbasi Maroofan noted in her notification letter: “Accurate observance 
of the quality of chicken produced that can be offered in the world markets 
is the criterion of chicken purchased from poultry farmers, which must be 

observed in the best way.”

Reduced consumption of chicken meat due 
to Coronavirus heart disease and problems 

of poultry farmers

Due to Corona’s disease, declining consumption, especially in restaurants, 
and the lack of weddings or mourning ceremonies, demand for chicken meat 
has fallen sharply and poultry farmers are in dire straits.

Gholamhossein Jafar, Chairman of the Board of Directors of the National 
Union of Meat Poultry Farmers, Referring to the difficulties of the govern-

ment and the support company, he said: “Despite the existing problems and the high volume of production through-
out the country, the company should exercise more precise and comprehensive supervision over its units, because the 
poultry farmer does not deserve to be a chicken because of the situation.” He even sold himself to the government 
for 2,500 tomans below the price.

“If there is supervision and the covered units are required to buy from unions and cooperatives, there will be no 
unfavorable conditions for poultry farmers, and if this becomes a practice, then chicken meat is one of the most im-
portant indicators,” Jaafar said. The main ones are food security, it is decreasing and the country has to reach out 
to other countries to meet domestic needs!
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Serious and crucial challenges of the poultry 
industry in 1398

In the last quarter of the year, the equilibrium of the chicken meat market 
and finally the one-day-old chickens was lost to the poultry farmers, and the 
poultry farmers, especially the meat farmers, suffered huge losses. 

The increase in chicken meat production and the spread of corona dis-
ease caused the chicken meat market to collapse, and despite the unlimited 
purchase of chicken meat, up to 60,000 tons were continued by the support 
company.

For your information, dear readers, and at the same time, the historical 
record of these events for gaining experience, the interviews we conducted during this period with the man-
agers of poultry organizations in several stages and in the “Future Agricultural of the World” News Agency 
with the brand “Green News of Iran” We are republishing the published.

Collecting chickens from meat units in the 
current acute situation; national necessity

Hassanzadeh, CEO of Mazandaran Meat Poultry Farmers Union said: 
“The spread of the corona virus has created an extraordinary situation not 
only for our country, but also for all countries in the world, which has made 
it difficult but impossible to transport, transport goods or import and export 
in general. Due to the extreme importance of food security and the supply of 
chicken meat as an important and widely consumed food in this field, the Cor-

onation Headquarters through the Ministry of Jihad for Agriculture should make the necessary arrange-
ments for the activities of three industrial slaughterhouses with freezing tunnels throughout The country 
should be provided with all the poultry units that have reached the slaughter weight and evacuate the 
chicken meat Freeze educated and become a strategic reserve. Hassanzadeh said: “The capital available 
in poultry farms in these acute and extraordinary conditions does not only belong to the owners of poultry 
farms, but also a necessary and vital national asset that must be organized in a chain and saved from 
destruction by the government.”
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