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 فرانک مسعودی 

سرمقاله

کسبوکار»صدورارزارزانقیمت«
بـه گمانـم سـال 1369 بـود، آن موقـع سـخت درگیـر فراگیـری زبـان فرانسـه، تحصیل در رشـته حقـوق، خانـه داری و 

بچـه داری بـودم. یـک پسـر داشـتم، دیگـری هـم در راه بود.
 از کشـاورزی تقریبـًا هیچ چیـز نمی دانسـتم. از شـما چـه پنهان، عالقـه ای هم بـه اخبار و موضوعـات آن نداشـتم، گرچه 
بـه طبیعـت و تولیـد و مـزارع سرسـبز و آب فـراوان شـدیداً عالقه منـد بـودم و در فکـر و ذهنم آن هـا را نشـانه برکت و 
هسـتی می دانسـتم، بااین وجـود، ضرورتـًا در قالـب همراهی، بعضـی مواقع اخباری از انگلیسـی یا فرانسـه برای همسـرم 
کـه در آن زمـان در مجلـه برزگـر کار می کـرد ترجمـه می کـردم، البته به دشـواری چـون بعضـی از اصطالحاتـش را اصاًل 
متوجـه نمی شـدم و نمی توانسـتم معـادل دقیق آن هـا را به کارگیـرم؛ کلماتـی همچون آب خـوری، دان خوری، مـرغ مادر، 

کنجاله سـویا، کنسـانتره و... .

ــی  ــده داری در معادل یاب ــیرین و خن ــرات ش  خاط
کلمــات کشــاورزی و دامپــروری در ذهنــم به جــای 
مانــده اســت. در آن زمــان مجلــه برزگــر بــا زمینــه 
کشــاورزی و دامپــروری به صــورت هفته نامــه و 
در 4 ورق روزنامــه ای سیاه وســفید، حروف چینــی 
گارســه ای و بعــداً الینوتــرون مملــو از افتادگــی 

ــد. ــاپ می ش ــی چ ــبک قدیم ــه س ــروف ب ح
ــزل  ــه من ــرم ب ــه همس ــمارگانی ک ــان ش  از می
مــی آورد، تیتــر یــک ســرمقاله کــه بــه قلــم وی بــود 
توجهــم را جلــب کــرد. بــه علــت اشــتغاالت فــراوان، 
ــم، ولــی  همــان موقــع نتوانســتم ســرمقاله را بخوان

ــرور می شــد:  ــم م ــر در ذهن ــن تیت ــدام ای م
ــا  ــم ب ــی« آن ه ــه پفک نمک ــور ب ــل تراکت » تبدی
ســر تیتــر » طنــز هفتــه «! یعنــی چــه؟ ایــن دیگــر 

چــه صنعتــی اســت؟! 
بــا خــودم گفتــم: باید ایــن مقالــه کوتــاه را بخوانم! 
خوانــدم، حکایــِت ســاخت و تولیــد تراکتــور در تبریز 
ــه  ــال ها بااینک ــدش در آن س ــون تولی ــه چ ــود ک ب
ــه  ــا نام ــود، ب ــم ب ــیار ک ــود بس ــده ب ــگ تمام ش جن
ــک  ــای ی ــام و نوبت ه ــا آن مق ــن ی ــفارش از ای و س
تــا دوســاله، بــه کســانی که بــرگ ســهمیه داشــتند 

ــد. ــل می ش ــه و تحوی فروخت
ــا  ــت تراکتوره ــاه، قیم ــته کوت ــن آن نوش  در مت
نیامــده بــود، ولــی گویــا 120 هــزار تومان بــود. مدل 
تراکتورهــای تولیــدی، رومانــی بســیار قدیمــی و یــا 
مســی فرگوســن انگلســتان بــود که تمــام و کمــال از 
جــزء تــا کل بــا دریافــت ســهمیه ارزی دالر موســوم 

بــه »7 تومانــی« تولیــد و عرضــه می شــد.
 اما محتوا و مضمون این طنز چه بود؟ 

ــا ارز  ــه ب ــوری ک ــود: تراکت ــرار ب ــوع ازاین ق موض
ارزان قیمــت تولیــد و طبــق ســهمیه فروخته می شــد 
یــک قیمــت آزاد چندیــن برابــری داشــت، بــه همین 
ــر اســاس ایــن نوشــته، در مســیر جــاده  خاطــر و ب
ــران  ــه تراکتورســازی ای ــه کارخان ــه ب »ســردرود« ک
)تبریــز( ختــم می شــد، چندیــن کارگاه پیــاده 
کــردن قطعــات تراکتــور، از الســتیک تــا گیربکــس 

درست شــده بــود کــه تراکتــور به اصطــالح »آکبنــد« 
را بعــد از خریــد بــه ایــن کارگاه هــا می آوردنــد، 
تمامــی قطعــات آن را جــدا می کردنــد و هــر یــک را 

ــد. ــاال می فروختن ــت ب ــه قیم ب
 حتــی بعضــی از قطعــات اصلــی بیــش از قیمــت 
ــاًل  ــت، مث ــتری داش ــور مش ــود تراکت ــه ای خ کارخان
چرخ هــای عقــب باقیمتــی نزدیــک بــه تراکتــور 

فروختــه می شــد.
ــش  ــن بخ ــاه ای ــته کوت ــن آن نوش ــه در مت  البت
ــد  ــطه های خری ــرا واس ــود، زی ــرا ب ــی از ماج کوچک
ــرای  ــا آن هــم به صــورت نقــدی، ب ــن تراکتوره آزاد ای
روانــه کــردن آن هــا بــه جاده ســازی یــا معــادن 
ــه  ــد؛ ب ــیده بودن ــه صف کش ــوی کارخان ــف جل مختل
عبارتــی تراکتورهایــی که بــرای کشــاورزی مملکت ارز 
ســهمیه ای می گرفتنــد غالبــاً وارد مــزارع نمی شــدند. 
در ادامــه ایــن نوشــته آمــده بــود: » دردناک تــر آنکه، 
تعــدادی از تراکتورهــا به صــورت قاچــاق از مــرز خــارج 
و در ارزروم ترکیــه بــه چندیــن برابــر قیمــت فروختــه 
می شــوند و قاچاقچیــان بــرای اینکــه ســود بیشــتری 
ــی،  ــور فروخته شــده، پفک نمک ــول تراکت ــا پ ــد ب ببرن
پاســتیل، آدامــس، ســیگار خارجــی و کاالهــای 
ــد«. آن  ــور می کنن ــت را وارد کش ــی ازاین دس مصرف
زمــان، پفک نمکــی، پاســتیل و حتــی آدامــس به اندازه 
کافــی در کشــور تولیــد نمی شــد، بــه همیــن خاطــر 
ــاالی  ــزرگ مخصوصــاً ب در فروشــگاه های شــهرهای ب
ــد آن هــا صــف  ــرای خری شــهر تهــران، مشــتریانی ب

می کشــیدند!
ــت  ــوز را ازاین جه ــز عبرت آم ــت غم انگی ــن حکای ای
ــنه  ــان پاش ــوز » در روی هم ــم هن ــه بگوی آوردم ک
قضیــه  ظاهــر  و  شــکل  هرچنــد  می چرخــد«، 
ــه یــاد داریــم از زمــان ارز 1226  عوض شــده اســت؛ ب
ــا  ــم ت ــت ده ــی« دول ــه »ترجیح ــوم ب ــی موس تومان
ــی  ــا »رســمی« 4200 تومان ــه ای« 3800 ی ارز »مبادل
اخیــر دولــت دوازدهــم، عــده ای بــا دســتیابی بــه ایــن 
ــه  ــه بهان ــد و ب ــی تولی ــت، کاالهای ــای ارزان قیم ارزه
ارزآوری بــرای مملکــت صــادر می کنند، اما سرنوشــت 

ــه  بازگشــت بخــش عمــده ای از ایــن ارز صادراتــی ب
ــوم و مبهــم اســت! داخــل کشــور نامعل

 اعــالم لیســت ممنوعیــت صــدور 18 قلــم کاالی 
کشــاورزی توســط وزیــر جهــاد کشــاورزی و اخیــراً 
ــدن،  ــت، مع ــر صنع ــط وزی ــی، توس ــن خوراک روغ

ــه همیــن دلیــل اســت.  تجــارت ب
ــک  ــط بان ــده توس ــار ارائه ش ــر، آم ــوی دیگ از س
ــر  ــس و دیگ ــادی مجل ــیون اقتص ــزی، کمیس مرک
نهادهــا در مــورد بازگشــت ایــن ارزهــای صادراتــی، 
حکایــت از رقــم هــای بســیار ناچیــزی دارد که گفته 
می شــود قــرار اســت در چارچــوب »بــازار ثانویــه ارز« 
ــرای تولیدکننــدگان عرضــه  ــرخ آزاد متعــادل ب ــا ن ب

شــود. 
ایــن چرخــه 30 ســاله ارز ارزان قیمــت بــرای تولید 
ــش  ــل و افزای ــت کاال در داخ ــش قیم ــدف کاه باه
درآمدهــای ارزی ناشــی از صــدور کاالهــای غیرنفتی، 
ــر  ــد تغیی ــاً بای ــت و حتم ــد اس ــوب و ناکارآم معی

ــود.  ــاختار داده ش س
نگارنــده مقالــه »تبدیــل تراکتــور بــه پفک نمکــی« 
برایــم نقــل کــرد: »آن موقــع مطبوعــات ارج  و قــرب 
داشــتند و گــوش شــنوایی در دولت هــا وجود داشــت. 
ســه وزارتخانــه وقــت، البتــه پــس از عتــاب و خطــاب 
نویســنده، پــی خبــر را گرفتنــد و دیدنــد وضع خیلی 
بدتــر از تبدیــل تراکتــور بــه پفک نمکــی اســت. ایــن 
ــازی  ــروه تراکتورس ــس گ ــوی، رئی ــدس موس را مهن
ایــران، کــه خــدا رحمتــش کنــد و در همــان ســال ها 
قلبــش از کار افتــاد بــه این جانــب گفــت و بعــدازآن، 
کلــی تشــویق و حمایــت از مجلــه برزگــر بــه خاطــر 
ــال ها  ــا س ــه ت ــت ک ــورت گرف ــه ص ــن مقال درج ای

ادامــه داشــت«.  
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رویکردیمتفاوتبهآبمجازیدرتأمینامنیتغذایی
تراز تجاری مثبت آب مجازی؛ یک ضرورت 

ــی همــواره  ــول مســئولیت های اجرای ــر قب ــه عــالوه ب ــژاد یکــی از صاحب نظــران عرصــه کشــاورزی ک ــر شــاهرخ رمضــان ن دکت
ــا را  ــاوت و راهگش ــای متف ــی، دیدگاه ه ــری و تعامل ــات فک ــا در مناقش ــاورزی ی ــت گذاری های کالن کش ــاص سیاس ــع خ در مقاط
ــت  ــراز مثب ــه ت ــاوت ب ــردی متف ــا رویک ــود ب ــتاگرام خ ــه اینس ــد در صفح ــراز می کن ــری اب ــای خب ــه دوراز جنجال ه ــی و ب ــا آرام ب
ــت. وی  ــب اس ــارد مترمکع ــه 25 میلی ــور به اضاف ــازی کش ــاری آب مج ــراز تج ــته: ت ــاره کرده و نوش ــور اش ــازی کش ــاری آب مج تج
یــادآور شــده: طبــق آمارهــای قابــل اســتناد، صــدور آب مجــازی کشــور 5 میلیــارد مترمکعــب و آب مجــازی وارداتــی 30 میلیــارد 

ــد. ــب می باش مترمکع

ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــا(، ب ــران )پاس ــبز ای ــار س ــگار اخب خبرن
بحــث از وی می پرســد: آیــا رابطــه معنــی داری میــان امنیــت 

ــت آب مجــازی وجــود دارد؟ ــراز مثب ــا ت ــی ب غذای
رمضــان نــژاد می گویــد: امنیــت غذایــی یکــی از مؤلفه هــای 
ســاختاری در ترمولــوژی تعریــف قــدرت حکمرانــی اســت. بــه 
ــرد  ــک راهب ــی ی ــت غذای ــاده؛ امنی ــان س ــه زب ــی و ب عبارت
ــی  ــدار مل ــردم و اقت ــت م ــی، رضای اساســی در حفــظ حکمران
اســت و ایجــاد آن ازجملــه وظایــف حاکمیتــی اســت کــه در 
ــق و  ــد درســت و دقی ــی بای ــده دولت هاســت ول ــر عه ــرا ب اج

ــود. ــف ش ــه تعری همه جانب
پدیــده ای  به عنــوان  غذایــی  امنیــت  در  اول  اصــل 
ــاد  ــی آح ــه تمام ــه ای ک ــت به گون ــن آن اس ــی تأمی حاکمیت
ــه  ــه ب ــاال، گرچ ــا ب ــن ت ــی از پایی ــای اجتماع ــت و دهک ه مل

شــوند. بهره منــد  آن  از  متفــاوت،  نســبت های 
مقیــد  الزامــاً  تأمیــن  ایــن  می گویــد:  نــژاد  رمضــان 
بــه تأمیــن تمــام و کمــال از داخــل نیســت. بــه دلیــل 
ضرورت هــای مختلــف و شــرایط خــاص و محدودیت هــای 
آب وخــاک ســرزمینی، بخشــی از آن از طریــق خــارج صــورت 
می گیرد. ارتبــاط میان تــراز تجــاری آب مجــازی و 
امنیــت غذایــی در چنیــن فضایــی تعریــف می شــود.

ــد  ــازی نبای ــه واردات آب مج ــد: البت ــژاد می گوی ــان ن رمض
ــد. وی  ــی وارد کن ــتقالل مل ــه اس ــه ای ب ــن خدش کوچک تری
ــاری و  ــاختار تج ــه س ــد ک ــرح کنی ــر مط ــد: اگ ــه می کن اضاف
بازرگانــی جهــان در رابطــه بــا صــدور آب مجــازی و در شــرایط 
ــا در  ــر کنــد و ی کنونــی ممکــن اســت دیپلماســی مــا را متأث
ــارت و  ــت: تج ــن اس ــخ ای ــد پاس ــرار ده ــی ق ــگاه ضعیف جای
ــور کــرده اســت، شــاید  ــه عب ــن مرحل ــی از ای ــی جهان بازرگان
50 ســال پیــش چنیــن پدیــده ای وجــود داشــته، امــا افزایــش 
بهــره وری و مــازاد تولیــد در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته و 
رشــد بطئــی جمعیــت آنــان، همچنیــن رقابت هــای بازرگانــی 

شــرایطی فراهــم ســاخته اســت کــه آنــان نیازمندنــد کاالهــای مــازاد خــود 
ــته اند. ــا وابس ــه بازاره ــان ب ــوارد آن ــیاری م ــع در بس ــد. به واق ــادر کنن را ص

به طــور مثــال کشــورهایی ماننــد برزیــل یــا آرژانتیــن در حــوزه کشــاورزی 
ــرای  تــراز تجــاری منفــی »آب مجــازی« دارنــد و شــدیداً دنبــال مشــتری ب

فــروش محصــوالت خــود هســتند.
ایشــان یــادآور شــد: پدیــده متأخــر کشــت فــرا ســرزمینی کــه بعضــی بــه 
ــای  ــه تقاض ــد و ب ــه« می نامن ــدون مناقش ــبز ب ــتعمار س ــتعاره آن را »اس اس
ــارت »آب  ــقوق تج ــی از ش ــع یک ــد به واق ــاق می افت ــدأ اتف ــورهای مب کش

ــه شــمار مــی رود. مجــازی« ب
رمضــان نــژاد تأکیــد کــرد: لــذا میــان ایجــاد امنیــت غذایــی و واردات آب 
مجــازی یــک رابطــه مســتقیم و خطــی وجــود دارد کــه در چارچــوب حفــظ 

ــه کار گرفتــه شــود. دیپلماســی ملــی در کشــورمان می بایســت ب
وی یــادآور شــد: عــالوه بــر آن مــا آب مجــازی مرغــوب را در قالــب 
محصــوالت واســطه ای هماننــد غــالت دانه درشــت، ذرت و ســویا وارد 
ــواد  ــن م ــر تأمی ــالوه ب ــرغ ع ــرغ و تخم م ــت، م ــد گوش ــا تولی ــم و ب می کنی
غذایــی موردنیــاز داخــل و ایجــاد اشــتغال، بــا صــدور مــازاد تولیــد، بخشــی از 

ارز خارج شــده را در قالــب کاالی نهایــی وارد کشــور می کنیــم.
ــم  ــه آب مجــازی ک ــی اســت ک ــن در حال ــت: ای ــا گف ــگار م ــه خبرن وی ب

ــم. ــادر می کنی ــا را ص ــته و خرم ــد پس ــرای تولی ــت ب کیفی
ــه  ــود آب مواج ــا کمب ــه ب ــا ک ــد م ــت: در کشــوری مانن ــژاد گف رمضــان ن

ــد. ــت باش ــازی مثب ــاری آب مج ــراز تج ــد ت ــه بای ــده ایم همیش ش

رمضان نژاد می گوید: امنیت غذایی یکی از مؤلفه های ساختاری در 
ترمولوژی تعریف قدرت حکمرانی است. به عبارتی و به زبان ساده؛ 

امنیت غذایی یک راهبرد اساسی در حفظ حکمرانی، رضایت مردم و 
اقتدار ملی است و ایجاد آن ازجمله وظایف حاکمیتی است که در اجرا 
بر عهده دولت هاست ولی باید درست و دقیق و همه جانبه تعریف شود.
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ســازمان مرکزی تعاون روستایی: 

تحولخواهی،نواندیشی،
مقابلهومخالفت،مقاومت،
دگرگونیهایتاریخی

چنــد ســال اســت کــه ســازمان مرکــزی تعــاون 
ــرده  ــور ک ــت عب ــرن فعالی ــرز نیم ق ــتایی از م روس
ــن  ــیس ای ــرورت تأس ــم از ض ــر بخواهی ــت. اگ اس
ســازمان گســترده، ســیر تکامــل و تکویــن، تدویــن 
ــل  ــت تاریخــی آن قب اساســنامه و چگونگــی فعالی
از پیــروزی انقــالب اســالمی بگذریــم و اشــاره 
ــرات کمــی آن ازنظــر شــکلی و  ــه تغیی ــی ب چندان
تشــکیالتی به ویــژه بعــد از انقــالب نداشــته باشــیم 
ــر 4  ــه بالغ ب ــیع ک ــازمان وس ــن س ــت ای ــد گف بای
ــزرگ را  ــردار کوچــک، متوســط و ب ــون بهره ب میلی
در حاشــیه شــهرها، روســتاها و مناطــق کشــاورزی 
ــدرن و  ــه های م ــا اندیش ــوز ب ــش دارد هن زیرپوش
ــمگیر و  ــی چش ــا تحول ــود و ب ــه روز اداره نمی ش ب
ــده  ــه نش ــی مواج ــی و مضمون ــی محتوای دگرگون
ــه  ــد ک ــاذ ش ــی اتخ ــز تصمیمات ــرگاه نی ــت، ه اس
شــیوه های اداره کالن ایــن نهــاد دولتــی در ســطح 
مرکــزی و اســتان ها و در پــی آن اتحادیه هــای 
ــه  ــای زیرمجموع ــتانی و تعاونی ه ــتانی و شهرس اس
ــون  ــی همچ ــوادث مختلف ــا ح ــد ب ــر کن آن تغیی
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــس، انتخاب ــات مجل انتخاب
ــات و  ــه تصمیم ــت مواجــه شــدیم ک ــر دول و تغیی
ــی از  ــی ناش ــرایط سیاس ــه ش ــت ها درنتیج سیاس
آن هــا دنبــال نشــد. اینــک حــدود ســه ســال مانــده 
ــا  ــت دوازدهــم، مهنــدس حجتــی ب ــان دول ــه پای ب
و  کارآزمــوده  تحصیل کــرده،  جوانــی  انتصــاب 
ــنا  ــای کالن و آش ــوزه مدیریت ه ــص در ح متخص
بــه شــیوه های مــدرن اداره تشــکیالت دولتــی، 
ــد  ــم گرفته ان ــزرگ تصمی شــرکت ها و مؤسســات ب
ــش روز در  ــای دان ــر مبن ــن ب ــه تحــوالت بنیادی ک
ــزی  ــازمان مرک ــد س ــنتی و ناکارآم ــای س بافت ه

ــد. ــه وجــود آورن ب
رئــوس ایــن برنامه هــا و تصمیمــات در گفتگویــی 
و  کاری  یــک صبحانــه  قالــب  در  و  سه ســاعته 
جلســه ای مشــورتی بــا حاضــران ازجملــه نگارنــده 

ــان گذاشــته شــد. در می
 دگرگونی های بنیادین بر مبنای دانش روز

 در سازمان مرکزی تعاونی های روستایی
تغییــرات اساســی و دگرگونــی در شــیوه عمــل و 
مدیریــت واحدهــای اعتبــاری کــه تعــداد آنــان بــه 
ــش از 990 واحــد در سراســر کشــور می رســد،  بی
ــز  ــن مؤسســات و تجهی ــدگان ای ــوزش اداره کنن آم
ــای  ــمند و نرم افزاره ــتم های هوش ــه سیس ــان ب آن
استانداردســازی  بــر  نظــارت  و  قابل پیگیــری 
ــیرزاد  ــر ش ــه دکت ــود ک ــی ب ــی از مباحث ــان یک آن
ســازمان  هیئت مدیــره  رئیــس  و  مدیرعامــل 
مرکــزی تعــاون روســتایی مــورد تأکیــد قــرار داد.

هم اندیشــی  نشســت  ایــن  در  وزیــر  معــاون 
ــاری  ــات اعتب ــت مؤسس ــه فعالی ــد: ادام ــادآور ش ی
موجــود در ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی 
کــه  ســنتی  ناکارآمــد  شــیوه های  ایــن  بــا 
غیرممکــن  نیســتند  مدیریــت  و  قابل دســترس 
ــا را در  ــه آن ه ــم ک ــزم کرده ای ــزم را ج ــت و ع اس
ــوا و شــیوه عمــل دگرگــون ســازیم. شــکل و محت

ایــن مؤسســات نــه بانــک هســتند نــه بــه 
حتــی  و  می شــوند  اداره  داری  شــرکت  شــیوه 
ــز دارا  ــاری را نی ــای اعتب ــتانداردهای صندوق ه اس

نیســتند.

شروع به کار »کمیته ریسک« در سازمان مرکزی تعاون روستایی
ــول  ــرای تح ــود ب ــان خ ــری از گفتم ــش دیگ ــیرزاد در بخ ــر ش دکت
ــع آن  ــتایی و به تب ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک ــنتی س ــاختار س در س
ــقوق  ــه ش ــان ب ــود آن ــکاری خ ــا هم ــط ب ــا و تشــکل های مرتب اتحادیه ه
ــازمانی در  ــرون س ــون درون و بی ــای گوناگ ــک در حوزه ه ــف ریس مختل
ــی  ــت: الزام ــت و گف ــک پرداخ ــروح آکادمی ــث مش ــک بح ــوب ی چارچ
اســت کــه همچــون مؤسســات مــدرن، کارآمــد و دانش بنیــان، موضــوع 
ریســک، وقــوع و شــدت آن را تعریــف و دامنــه ایــن بحــث را تــا مرحلــه 
و  تعاونی هــا  دارایی هــای  شــوندگی  نقــد  و  نقدینگــی  بحران هــای 
ــاً »ریســک ســرمایه درخطــر« گســترش  ــردی و نهایت ریســک های راهب

ــم. ــور داری ــف و منظ ــکیالت تعری ــاختار اداره تش ــم و در س دهی
ــوادث  ــاژور ح ــورس م ــک های ف ــه ریس ــن ب ــیرزاد همچنی ــر ش دکت
ــه  ــه ب ــور و درنتیج ــاورزی کش ــه کش ــا ب ــه غالب ــی ک ــای طبیع و بالی
دارایی هــای تعاونی هــا آســیب وارد می کننــد اشــاره کــرد و گفــت: 
کمیتــه ریســک در ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی بــا حضــور 
باتجربــه  و  توانمنــد  تحصیل کرده هــای  و  از صاحب نظــران  تعــدادی 
ــس از  ــی آن پ ــه اجرای ــه و برنام ــه زودی نظام نام ــه ب ایجادشــده اســت ک

ــد. ــد ش ــالغ خواه ــرم اب ــر محت ــد وزی تأکی
سمت گیری به سوی سازمانی چابک و بازار محور

ــزی  ــازمان مرک ــاختار س ــه در س ــاد از آنچه ک ــا انتق ــیرزاد ب ــر ش دکت
تعاونی هــای روســتایی گذشــته و می گــذرد و برشــمردن مصادیــق 
بســیاری در رابطــه بــا فعالیت هــای مالــی ســرمایه ای ایــن ســازمان کــه 
ســوددهی الزم را ندارنــد و کنتــرل منابــع و نقدینگــی نیــز بــه ســهولت 
ــا و  ــای اتحادیه ه ــه دارایی ه ــاره ب ــن اش ــت و همچنی ــر نیس امکان پذی
ــی برخــوردار اســت  ــان از ریســک باالی تعاونی هــا کــه نقــد شــوندگی آن
ــبکه  ــاد ش ــی و ایج ــای نهای ــودن فعالیت ه ــور ب ــازار مح ــوع ب ــه موض ب
ــرد و  ــاره ک ــزی اش ــازمان مرک ــاختار س ــی س ــرای چابک ــازان ب ــورس ب ب
ــد اســتارت  ــر اســاس روش هــای جدی ــن تغییــرات ب گفــت: نظام نامــه ای
ــام  ــه تم ــد و البت ــد ش ــرا خواه ــن و اج ــو تدوی ــب وکارهای ن آپ و کس

آموزش هــای الزم بــرای تطبیــق و تغییــر پیش بینی شــده اســت.
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ــا انتقــاد از آنچه کــه در ســاختار  دکتــر شــیرزاد ب
ســازمان مرکــزی تعاونی هــای روســتایی گذشــته 
ــیاری در  ــق بس ــمردن مصادی ــذرد و برش و می گ
ــن  ــرمایه ای ای ــی س ــای مال ــا فعالیت ه ــه ب رابط
ــرل  ــد و کنت ــوددهی الزم را ندارن ــه س ــازمان ک س
ــر  ــه ســهولت امکان پذی ــز ب ــع و نقدینگــی نی مناب
نیســت و همچنیــن اشــاره بــه دارایی هــای 
ــان  اتحادیه هــا و تعاونی هــا کــه نقــد شــوندگی آن

ــت ــوردار اس ــی برخ ــک باالی از ریس

ــرای  ــت ب ــازی های مثب ــه موضــوع ظرفیت س ایشــان ب
تمامــی تشــکیالت زیرمجموعــه اتحادیــه مرکزی و ســایر 
ــرات،  اتحادیه هــا و تعاونی هــا اشــاره کــرد و گفــت: تغیی

ــود. ــا ظرفیت ســازی خواهــد ب ــوأم ب ت
مقاومت و مخالفت در مقابل تغییرات

ــاً در  ــه »غالب ــن ســؤال ک ــر شــیرزاد در پاســخ ای دکت
ــه  ــت، مقابل ــا مقاوم ــوأم ب ــر و تحــول ت ــا تغیی کشــور م
ــه  ــن رابط ــت در ای ــری اس ــای اجتناب ناپذی و مخالفت ه
چــه تدابیــری اندیشــیده اید؟«، گفــت: همان طــوری کــه 
اشــاره کردیــد در مقابــل تغییــر و دگرگونــی مقاومــت و 
ــه  مخالفــت وجــود دارد کــه امــری طبیعــی اســت. البت
ــت:  ــاوت اس ــع متف ــی از دو موض ــا ناش ــن مخالفت ه ای
یکــی دلســوزانه و تــوام بــا نگرانــی از کاهــش عملکــرد و 
راندمــان فعالیــت دســتگاه ها بــه خاطــر تغییــر کــه ایــن 
ــاخصی  ــای ش ــه و طرح ه ــا ادل ــف را ب ــر مخال ــوع تفک ن
ــری  ــرد، دیگ ــم ک ــراه خواهی ــو و هم ــم همس ــه داری ک
مخالفــت و مقابله هــای ناشــی از حفــظ موقعیــت افــراد و 
ــا شــیوه های  جابجایــی در سمت هاســت کــه ایــن نیــز ب
مدیریتــی و بدیــل ســازی برطــرف خواهــد شــد، ضمــن 
ــرای ایــن دگرگونی هــا طــی  اینکــه نهادهــای نظارتــی ب
ــازمان از  ــن س ــرای اداره ای ــب ب ــه این جان 40 روزی ک

ــده اند. ــراه ش ــده ام هم ــر انتخاب ش ــوی وزی س
دکتــر شــیرزاد در پاســخ یکــی از حاضــران کــه 
پرســید: اگــر نهادهــای نظارتــی درون یــا برفــرض بیــرون 
ــرات  ــن تغیی ــل ای ــای فشــار در مقاب ــا اهرم ه ــازمان ب س
ایســتادند و بــا رونــد تغییــرات مخالفــت کردنــد و حتــی 
ــه  ــان چگون ــدند برخوردت ــما ش ــی ش ــتار جابجای خواس
ــتیم.  ــه ای هس ــران حرف ــا مدی ــت: م ــود گف ــد ب خواه
در  بازســازی  و  نوســازی  تحــول،  دگرگونــی،  بــرای 
ــده ایم،  ــه کارش ــاب و مشــغول ب ــل تشــکیالت انتخ داخ
ــه ایده هــای  ــاوری کــه ب ــه ب ــا توجــه ب ــم ب هرکجــا بروی
ــر باشــیم.  ــم منشــأ اث ــم می توانی ــان داری ــو و دانش بنی ن
و  تصمیم گیرنــدگان  افــکار  سمت وســوی  به هرحــال 
ــل  ــف در مقاب ــارهای مختل ــم فش ــازان به رغ ــم س تصمی
ــی و تغییــر در ســاختارهای کهنــه  جابجایی هــا، دگرگون

ــت . ــت اس ــه و مثب ــد، جانب داران و ناکارآم

ایجاد شورای عالی حقوقی
دکتــر شــیرزاد گفــت: یکــی از مــوارد دربســته تحــوالت، ایجــاد »شــورای 
ــوق دان  ــه و حق ــراد باتجرب ــه از اف ــت ک ــازمان اس ــی« در س ــی حقوق عال

ــتند. ــه کار هس ــغول ب ــون مش ــده و اکن تشکیل ش
ایشــان در رابطــه بــا ایجــاد ایــن شــورا گفــت: ســال های متمــادی اســت 
ــی  ــی و حقوق ــخاص حقیق ــادی از اش ــات زی ــزی مطالب ــازمان مرک ــه س ک
دارد و در مــواردی حکــم بــه نفــع ســازمان نیــز صادرشــده ولــی مطالبــات 
همچنــان وصــول نشــده اســت. این یــک ســرمایه عظیــم نهفتــه در ســازمان 
مرکــزی تعــاون روســتایی اســت کــه بــه حــال خــود رهاشــده اســت. لــذا 
ــه  ــده اند ک ــور ش ــم و مأم ــکیل دادی ــی« را تش ــی حقوق ــورای عال ــا »ش م
ــدون  ــری و ب ــی پیگی ــم قضای ــن و محاک ــوب قوانی ــات را در چارچ مطالب

مســامحه وصــول کننــد.
خرید 67/3 درصد سهم شرکت خدمات حمایتی

دکتــر شــیرزاد گفــت: بــا توجــه بــه نیــاز مبــرم بهره بــرداران بــه 
ــق  ــا از طری ــن نهاده ه ــت ای ــذر و دریاف ــم، ب ــود، س ــون ک ــی چ نهاده های
ــرات مفصــل  ــتایی در مذاک ــای روس ــزی تعاونی ه ــه مرک ــا، اتحادی تعاونی ه
ــا پافشــاری بســیار توانســت 67/3 ســهم شــرکت خدمــات حمایتــی را  و ب
ــزی  ــازمان مرک ــرای س ــه ب ــت قابل توج ــک موفقی ــد. این ی ــداری کن خری
ــه سراســری و اتحادیه هــای اســتانی اســت کــه  تعــاون روســتایی و اتحادی
ــترده  ــات گس ــایر امکان ــار و س ــل، انب ــای حمل ونق ــبت از توانایی ه ــه نس ب
ــا  ــذا اتحادیه ه ــوند و ل ــد می ش ــی بهره من ــات حمایت ــرکت خدم ــن ش ای
ــه تعاونی هــای گســترده و اعضــای  می تواننــد خدمــات بهتــر و بیشــتری ب

ــد. ــه دهن کشــاورز خــود در سراســر کشــور ارائ
ایشــان یــادآور شــد: در مذاکــرات اولیــه بــرای خریــداری ســهام شــرکت 
خدمــات حمایتــی و پرداخــت بدهی هــا و دیــون ایــن شــرکت ابتــدا 
موضــوع 20 درصــد ســهم در میــان بــود ولــی موفــق شــدیم ایــن مقــدار را 
بــه 67/3 درصــد ســهم ارتقــا دهیــم کــه از طریــق معاونــت اداری و مالــی 
وزارتخانــه آقــای مهنــدس جــوادی نهایــی و ابــالغ شــد. نظام نامــه و شــیوه 
بهره گیــری مــدرن از ایــن دســتاورد بالقــوه مفیــد را بالفاصلــه تنظیــم و بــا 

همفکــری اتحادیــه مرکــزی اجرایــی خواهیــم کــرد.
دگرگونی بنیادین در اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی

دکتــر شــیرزاد بــا انتقــاد شــدید از شــیوه عملکــرد ایــن اتحادیــه و بیــان 
اینکــه حتمــاً بایــد تکلیــف خــودش را بــا ســازمان مرکــزی تعاون روســتایی 
ــح  ــرد و در توضی ــاره ک ــکل گیری آن اش ــه ش ــه تاریخچ ــد، ب ــخص کن مش
ــه انتخــاب و  ــای منطق ــا رأی اتحادیه ه ــه می بایســت ب ــن اتحادی ــت: ای گف
مدیــر آن تعییــن شــود، امــا از همــان ابتــدا ایــن اتفاقــات رخ نــداده و لــذا 
ــت الزم را  ــی مقبولی ــی و حت ــروعیت قانون ــارت، مش ــزی نظ ــه مرک اتحادی
ــه  ــن اتحادی ــد: ای ــادآور ش ــدارد. وی ی ــه ای ن ــای منطق ــان اتحادیه ه در می
آیین نامــه نظارتــی تدویــن نکــرده و از هیــچ برنامــه مدونــی پیــروی 

ــادی اســت. ــی بنی ــد دگرگون ــذا نیازمن ــد، ل نمی کن
ــوش  ــم و گ ــاد چش ــا یک نه ــای دنی ــچ ج ــت: در هی ــیرزاد گف ــر ش دکت
ــن  ــد. ای ــرض نمی ده ــری ق ــه دیگ ــی ب ــارت و هماهنگ ــرای نظ ــود را ب خ
ــه  ــد. آنچه ک ــال باش ــه ای فع ــای منطق ــب اتحادیه ه ــد منتخ ــه بای اتحادی
اتفــاق افتــاده اســت برعکــس ایــن قضیــه اســت. ترکیــب کنونــی اتحادیــه 
ــه  ــن وظیف ــام ای ــرای انج ــتعداد الزم ب ــی، اس ــارت و هماهنگ ــزی نظ مرک

ــدارد. ــر را ن ــم و خطی مه
ــازمان  ــره س ــه هیئت مدی ــا مصوب ــه ب ــن اتحادی ــارات ای ــت: اختی وی گف
مرکــزی تعــاون روســتایی واگذارشــده اســت و اگــر خــود را بــا تحــوالت و 
ــره  ــۀ هیئت مدی ــک مصوب ــا ی ــی اســت ب ــد طبیع ــت ندهن ــرات مطابق تغیی
ــد  ــات مجــدد طــی خواه ــارات ســلب و مســیر انتخاب ــن اختی ســازمان، ای

شــد.
ایجاد شرکت های بازرگانی متخصص در صادرات و واردات

ــک نقــص تاریخــی در  ــه ی ــن نشســت هم اندیشــی ب ــر در ای ــاون وزی مع
اتحادیه هــا و تشــکل های تولیــدی تحــت پوشــش اتحادیــه مرکــزی و 
ســازمان تعــاون روســتایی اشــاره کــرد و گفــت: تشــکل های موجــود بــرای 
ــی هایی  ــا بررس ــده اند. ب ــی و ساخته ش ــور طراح ــل کش ــای داخ فعالیت ه
کــه انجــام دادیــم دریافتیــم بــرای چابکــی، ایجــاد ارزش افــزوده و 
جلوگیــری از ضــرر و زیــان ایــن تشــکل ها الزم اســت شــرکت های 
ــی  ــدرت چانه زن ــا در واردات کــه ق ــی متخصــص در صــادرات و توان بازرگان
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داشــته  را  بین المللــی  بازارهــای  عرصــه  در 
باشــند ایجــاد کنیــم و روی ایــن موضــوع تأکیــد 
ــده  ــکل های عم ــار تش ــه در کن ــم ک ــیار داری بس
چنیــن شــرکت های مســتقلی داشــته باشــیم 
کــه ســود حاصــل از فعالیــت آنــان در چارچــوب 
یــک آیین نامــه و بــه نســبت فعالیــت میــان 

تشــکل های مرتبــط تقســیم می شــود.
ایجاد یک کمیته مرکب از فعاالن و 

سررشته داران بورس باز
دکتــر شــیرزاد بــه موضــوع اهمیــت فوق العــاده 
ــرد  ــاره ک ــاورزی اش ــای کش ــرای کااله ــورس ب ب
ــای  ــان، کااله ــورس در جه ــتگاه ب ــت: خاس و گف
ــوز در  ــه هن ــت درصورتی ک ــوده اس ــاورزی ب کش
ــا موضــوع عرضــه کاالهــای کشــاورزی  کشــور م
پیــدا  رواج  همه جانبــه  به صــورت  بــورس  در 

ــداول نشــده اســت. نکــرده اســت و مت
مــا ســعی داریــم ابتــدا بــا آمــوزش بورس بــازان 
حرفــه ای کار عرضــه کاالهــای کشــاورزی در 
بــورس را گســترش دهیــم و شــیوه آن را متــداول 
ــرا  ــه زودی اج ــم ب ــن تصمی ــم. ای ــی کنی و همگان
ــد. ســازمان مرکــزی  می شــود و گســترش می یاب
تعــاون روســتایی از تــوان و تخصــص بــورس 
ــورت  ــاورزان به ص ــه کش ــک ب ــرای کم ــازان ب ب
ــرد. ــد ک ــتفاده خواه ــازمان یافته اس ــم و س منظ

ایجاد کمیته راهبردی اطالع رسانی، 
فرهنگ سازی،تبلیغ و اقناع

ــد:  ــادآور ش ــیرزاد ی ــر ش ــان دکت در پای
هم زمــان بــا ایــن تغییــر و تحــوالت و برای 
ــی،  ــکار عموم ــردن اف ــو ک ــراه و همس هم
ــغ  ــانی و تبلی ــردی اطالع رس ــه راهب کمیت
ــاد  ــره ایج ــه هیئت مدی ــا مصوب ــاع ب و اقن
و  می شــود کــه بحث هــای ســاختاری 
ــالع  ــه اط ــته ب ــش از گذش ــی را بی تحلیل
عمــوم برســاند و بتوانیــم نظــرات انتقــادی 
در  و  جمع بنــدی  نیــز  را  اصالحــی  و 

ــم. ــرا به کارگیری ــه اج عرص
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر شــیرزادی 
ســرفصل های متعــدد دیگــری را بــرای 
ــنتی  ــاختار س ــی در س ــر و دگرگون تغیی
به صــورت  کــه  برشــمرد  ســازمان 
اســتداللی  و  توضیحــی  تشــریحی، 

رســانه ای خواهــد شــد.
ــدار دو نکتــه  ــن دی گفتنــی اســت در ای
تغییــر  یکــی  می کــرد:  جلب توجــه 
در چیدمــان ســالن کنفرانــِس جــوف 
ــردن آن  ــدرن ک ــر و م ــاون وزی ــاق مع ات
دســت نخورده  متمــادی  ســالیان  کــه 
باقی مانــده بــود و دیگــری شــکل دادن بــه 

فضــای ورودی ســالن دایــره شــکل 
بــا نصــب ســه میــز از ســه معاونــت 
تشــکل ها  و  خدمــات  بازرگانــی، 
ــه  ــط ب ــات برخ ــه خدم ــرای ارائ ب
ــد  ــن رفت وآم ــا کمتری ــتریان ب مش
در داخــل طبقــات کــه بــا نــوآوری 
فضــای کمتــر مورداســتفاده پاییــن 

ــود. ــرده ب ــون ک را دگرگ
میزهــای  عملکــرد  چگونگــی 
خدمــات یادشــده بــا حضــور دکتــر 
شــیرزاد، معاونــان مرتبــط و جمعــی 
مرکــزی  ســازمان  همــکاران  از 
تعــاون روســتایی مــورد بازدیــد 

ــت. ــرار گرف ق

دکتر شیرزاد به موضوع اهمیت 
فوق العاده بورس برای کاالهای 
کشاورزی اشاره کرد و گفت: 
خاستگاه بورس در جهان، کاالهای 
کشاورزی بوده است درصورتی که 
هنوز در کشور ما موضوع عرضه 
کاالهای کشاورزی در بورس به صورت 
همه جانبه رواج پیدا نکرده است و 
متداول نشده است.

بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن ســند بــا هــدف افزایــش بهــره وری و هوشمندســازی بخــش 
کشــاورزی از طریــق ارتقــای ســطح دانــش، آگاهــی و توانمنــدی کشــاورزان، پیشــتازی در 
اقتصــاد کشــاورزی دانش بنیــان و توســعه فرصــت  هــای شــغلی و ایجــاد فضــای کســب و 

کار در چارچــوب ســند برنامــه اقــدام مشــترک، منعقــد شــد.
ریــال  میلیــارد  و جــذب 500  بخــش کشــاورزی   GDP از  کســب 20 درصــد 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در بخــش کشــاورزی الکترونیکــی، افزایــش 33 درصــدی 
ــه از  ــن در بخــش کشــاورزی و اســتفاده بهین ــای نوی ــات و فناوری ه ــاوری اطالع ســهم فن

ــت. ــه اس ــن تفاهم نام ــداف ای ــن اه ــدادی از مهمتری ــه، تع ــع پای مناب
ــوزش  ــاد کشــاورزی، آم ــی در وزارت جه آزادســازی 80 درصــد از داده هــای غیرحاکمیت
ــری از کشــاورزی الکترونیکــی،  ــرای بهره گی ــرداران ب ــک درصــد از بهره ب و توانمندســازی ی
افزایــش 300 درصــدی مشــارکت بخــش خصوصــی در فعالیت هــای مرتبــط بــا کشــاورزی 

الکترونیکــی و هوشمندســازی، از دیگــر اهــداف مهــم ایــن تفاهــم نامــه اســت.
اســتقرار ایســتگاه های جمــع آوری اطالعــات محیطــی در 50 نقطــه بــه  صــورت نمونــه و 
ارزیابــی عملکــرد و مدیریــت هوشــمند مزرعــه در نقــاط مــورد مطالعــه و تشــخیص ســطوح 
زیــر کشــت و پایــش میــزان تولیــد و ســالمت آن بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــواره ای در 150 

منطقــه از ســایر مــوارد مــورد تفاهــم اســت.
ــذاری و  ــرمایه گ ــکاری، س ــل، هم ــه تعام ــم نام ــن تفاه ــزارش، در ای ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــش  ــاز بخ ــورد نی ــاخت م ــن زیرس ــوزه، تامی ــش ح ــترک در ش ــای مش ــرای پروژه ه اج
کشــاورزی باهــدف افزایــش بهــره وری از طریــق هوشمندســازی، اســتفاده از فنــاوری فضایــی 
ــی،  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــش کش ــره وری بخ ــش به ــعه و افزای ــنجش  از دور در توس و س
افزایــش بهــره وری و اســتفاده بهینــه از منابــع پایــه بــا اســتفاده از اینترنــت اشــیاء، توســعه 
و بهبــود فضــای کســب  و کار و بــازار مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات در بخــش کشــاورزی، 

توســعه آمــوزش، ترویــج و توانمندســازی و توســعه بســترهای حاکمیتــی و تســهیل فضــای 
کســب و کار در حــوزه کشــاورزی، مــورد تاکیــد دو طــرف قــرار گرفتــه اســت.

بــرای اولویت بنــدی و نظــارت بــر اجــرای موفــق ایــن تفاهــم نامــه کــه بــه مــدت چهــار 
ــدگان دو  ــری متشــکل از نماین ــه راهب ــد کمیت ــرر ش ــز مق ــده اســت، نی ــم ش ــال تنظی س
وزارتخانــه در ســطوح معاونیــن وزرا تشــکیل تــا نســبت بــه تصمیــم ســازی الزم اقدام شــود.

ــازمان  ــات و س ــاوری اطالع ــات و فن ــگاه ارتباط ــکاری پژوهش ــا هم ــه ب ــم نام ــن تفاه ای
ــدام  ــه اق ــج کشــاورزی در چارچــوب پیــش نویــس ســند برنام ــوزش و تروی ــات، آم تحقیق
ــق  ــه منظــور  افزایــش بهــره وری و هوشمندســازی بخــش کشــاورزی از طری مشــترک و ب
ــده  ــد ش ــدام منعق ــدف کالن و 46 اق ــب شــش ه ــات در قال ــاوری اطالع ــری از فن بهره گی

اســت.
ــا توجــه ویــژه  در پیش نویــس »ســند توســعه اقتصــاد دیجیتــال در بخــش کشــاورزی ب
ــوم بخــش کشــاورزی،  ــی«، ضمــن بررســی زیســت  ب ــه حــل مشــکالت بخــش حاکمیت ب
بررســی اســناد بین المللــی مرتبــط و قوانیــن و اســناد باالدســتی ملــی و الزامــات قانونــی در 
ــه کشــاورزی، رفــع مشــکالت بخــش حاکمیتــی در دســتور  ــوط ب حوزه هــای مختلــف مرب
ــه صــورت مبســوط در پیوســت های ســند  ــن بررســی ها ب ــج ای ــه نتای ــت ک ــرار گرف کار ق

قابــل مشــاهده اســت.
ــا انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه و همــکاری مشــترک  در ادامــه ایــن گــزارش آمــده اســت: ب
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و وزارت جهــاد کشــاورزی پیش بینــی می شــود از ایــن 
پــس بــا اســتفاده از مزایــای فنــاوری اطالعــات و اینترنــت اشــیاء شــاهد بهــره وری بیشــتر 

بخــش کشــاورزی از منابــع باشــیم.
ــا بخــش  ــای نوپ ــت کســب و کاره ــرای فعالی ــای بخــش کشــاورزی ب ــازی داده ه آزادس

ــن تفاهــم اســت. مهمــی از ای

آزادسازیدادههای
بخشکشاورزی

برایکسبوکارهاینوپا
تفاهم نامه همکاری وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزی با 

حضور وزرای این دو وزارتخانه به امضا رسید.
صبح روز دوم مرداد ماه، تفاهم نامه سند اقدام مشترک بین وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید.
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هیچنگرانیدرموردتأمین
نهادههایدامیموردنیاز
داموطیوروجودندارد

انتشارجدیدترینکاتالوگموادژنیدامهایسبکوسنگین

دکتــر مظفــری مدیرعامــل نهاده هــای دامــی جاهــد صبــح امــروز بــه خبرنــگار پایــگاه اخبــار ســبز ایران)پاســا( گفــت: یکــی از وجــوه وظایــف ایــن 
شــرکت عــالوه بــر فعالیــت در حــوزه زیرســاخت ها از جملــه تولیــد ، تأمیــن و توزیــع مــواد ژنــی دام هــای ســبک و ســنگین و البتــه جوجــه یــک روزه 
از نــژاد »الیــن« بابل کنــار، ایجــاد آرامــش و تأمیــن امنیــت در بــازار نهاده هــا بــرای پرورش دهنــدگان دام و طیــور بــا واردات به موقــع و در چارچــوب 

سیاســت های تنظیــم بــازار وزارت جهــاد کشــاورزی اســت.
دکتــر مظفــری گفــت : 350 هــزار تــن کنجالــه ســویا و ذرت خریداری شــده کــه بخشــی از آن بــا پرداخــت »روبــل« و از روســیه صــورت گرفتــه و 
کمتــر از 25 روز دیگــر کشــتی های حامــل ایــن نهاده هــا در آب هــای دریــای خــزر و جنــوب کشــور پهلــو خواهنــد گرفــت. وی یــادآور شــد: خریــداری 
بخشــی از ایــن محموله هــا بــا روبــل ، بــا توجــه بــه اینکــه بــا نوســان بــاالی قیمــت مواجــه نیســت و غالبــاً« برعکــس نــرخ دالر و یــورو بــا کاهــش 

ــد بازرگانــی همچنــان دنبــال می شــود. ــر اســت و ایــن رون ــرخ مواجــه اســت ، مقرون به صرفــه ت ن
دکتــر مظفــری در ادامــه گفــت : شــرکت پشــتیبانی امــور دام نیــز حجــم قابل توجهــی از نهاده هــای مورداســتفاده دام و طیــور را خریــداری کــرده 
اســت کــه در حــال تخلیــه هســتند لــذا بــا اطمینــان بــه دامــداران و مرغــداران اعــالم می کنیــم کــه تحریم هــای رئیس جمهــور آمریــکا تأثیــری در 
تأمیــن نیــاز تولیدکننــدگان بــه نهاده هــا نــدارد، از ایــن گذشــته تحریــم غــذا و کاالهایــی کــه در فرآینــد تولیــد غــذا نقــش دارنــد ، همچنیــن مــواد 
ــت اســتثنا  ــی نیســتند و حال ــات بین الملل ــا مورداســتفاده انســان در چارچــوب پرنســیدها، قواعــد و توافق ــاز داروهــای دامپزشــکی و ی ــه موردنی اولی

دارنــد بــه عبارتــی نبایــد تحریم هــا شــامل آن هــا شــود.

از  کمتــر  در  جاهــد،  دامــی  نهاده هــای  شــرکت 
یــک مــاه 350 هــزار تــن کنجالــه ســویا و ذرت 
ــوب  ــمال و جن ــای ش ــق آب ه ــده را از طری خریداری ش
کشــور، وارد و بــرای توزیــع در سراســر کشــور بارگیــری 

ــرد. ــد ک خواه

در چارچــوب ارتقــاء ســطح آگاهــی دامــداران و آشــنایی آنــان بــا مــواد ژنــی قابل دســترس دام هــای 
ــن  ــر، جدیدتری ــپرم های موردنظ ــمند اس ــه و هوش ــاب آگاهان ــل و انتخ ــد داخ ــبک تولی ــنگین و س س

ــوگ شــرکت نهاده هــای دامــی جاهــد انتشــار یافــت. کاتال
ایــن هندبــوک یــا کاتالــوگ ضمن ارائــه اطالعــات » گاوهــای مولد اســپرم »به صــورت گروه بندی شــده 
در جــداول دقیقــی بــا ذکــر نــام هرکــدام از دام هــای موجــود بــر 12 شــاخصه بــارز بــا رویکــرد تولیــد 
بهتــر و افزایــش بهــره وری تکیــه و امتیازبنــدی کــرده اســت . در ایــن کاتالــوگ بــر شــاخصه هایی چــون:

)Productive life ( 1-طول عمر اقتصادی
Somatic cell Score(( 2- شمارش سلول های سوماتیک

)DTR Prognancy Rate ( 3- سطح برتری باروری دختران
) Net merit( 4- بازده اقتصادی

) Milk ( 5- شیر
) Fat( 6- چربی

) Protein( 7- پروتئین
)TPI( 8- شاخص تولید کل

)Type ( 9- فنوتیپ
)Udder Composite ( 10- سیستم پستانی

) Feet & Leg Composite ( 11- دست و پا
) Naab Calving Ease( 12- آسانزایی

ــه  ــا تهی ــه دنی ــتاندارد پذیرفت ــن اس ــق آخری ــه طب ــع ک ــوگ جام ــن کاتال ــت در ای ــی اس گفتن
 ،ARNOLDآرنولــد هماننــد  سرشناســی  گاوهــای  می تــوان  اســت  شــده  جدول بنــدی  و 
تمــام  بــا  داالس)DALLAS(را  مثــالً  و   )KING CHARLES(چارلــز سام )SAM(،پادشــاه 
مشــخصات موردنیــاز انتخــاب آگاهانــه توســط دامــدار پیــدا کــرد. در ایــن کاتالــوگ می تــوان بــه مــواد 
ــه  ــیمنتال )SIMMENTAL ( مونت ــتاین )HOLSTEIN ( س ــنگین هلش ــای س ــژاد دام ه ــی ن ژن
 )JERSY( و جرســی ) BROWN SWISS( بــرون ســوییس )MONTEBELIARDE ( بلییــارد
دسترســی پیــدا کــرد . گفتنــی اســت در ایــن کاتالــوگ مــواد ژنــی دام هــای ســبک هماننــد گوســفند 

ــود. ــدا می ش ــز پی ــوف را نی رومان

ــق  ــه طب ــع ک ــوگ جام ــن کاتال ــت در ای ــی اس گفتن
ــدی  ــه و جدول بن ــا تهی ــه دنی ــتاندارد پذیرفت ــن اس آخری
شــده اســت می تــوان گاوهــای سرشناســی هماننــد 
 KING(ــز ــام )SAM(،پارت چارل ــدARNOLD، س آرنول
تمــام  بــا  داالس)DALLAS(را  مثــًا  و   )CHARLES
ــدار  ــط دام ــه توس ــاب آگاهان ــاز انتخ ــخصات موردنی مش

ــرد.  ــدا ک پی
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واحدی زیرساختی در جایگاه پدافند غیر عامل تولید گوشت مرغ در کشور

الینبابلکنار؛ذخیرهایراهبردیبرایامنیتغذایی
گفتار نخست:

بــا شــدت گرفتــن تحریم هــای قانــون شــکنانه دولــت ترامــپ و جنــگ اقتصــادی 
ایــن کشــور علیــه کشــورمان، مدیــران دلســوز، مبتکــر و خــالق بیــش از گذشــته 
ــه  ــگ قلدرمآبان ــن جن ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــه راهکارهای ــت یابی ب ــرورت دس ض
دولــت آمریــکا را در دســتور کار خــود قــرار داده انــد و از هــر ســو شــاهد خالقیت ها 
ــد  ــاور دارن ــی ب ــای داخل ــه توانایی ه ــه ب ــتیم ک ــی هس ــای مدیران ــکار عمل ه و ابت
ــوزه  ــد در ح ــد تولی ــردن فراین ــل ک ــازی و تکمی ــازی و بازس ــا نوس ــند ب و می کوش
زیرســاخت های کشــاورزی و دامپــروری، توانایــی بالقــوه ملــی را وارد عرصــه عمــل 

و اجــرا کننــد.

ــه  ــن« ک ــژاد »آری ــه ن ــار باعرض ــن بابل کن  الی
ــه  ــان ب ــده جه ــژاد تعریف ش ــی از 7 ن ــود یک خ
ــن شــرایط خــاص باهمــت  شــمار مــی رود، در ای
دامــی  نهاده هــای  شــرکت  جدیــد  مدیریــت 
جاهــد وارد عرصــه کارزار تولیــد جوجــه یــک روزه 
اجــداد الیــن بــا نــام تجــاری آریــن بــرای تأمیــن 
نیــاز واحدهــای مــرغ مــادر گوشــتی شــده 
ــه عمــل  ــا گســتردگی و دامن ــه زودی ب اســت و ب
ــن خاطــر  ــه همی ــازار می شــود. ب وســیع تر وارد ب
در گفتگویــی اختصاصــی بــا دکتــر مظفــری 
مدیرعامــل ایــن شــرکت بــه فعالیت هــای جدیــد 

می پردازیــم. آن 

نــژاد گوشــتی آریــن بــه زودی وارد بــازار 
می شــود

نهاده هــای  مدیرعامــل  مظفــری  دکتــر 
ــژاد  ــد: ن ــا می گوی ــگار م ــه خبرن ــد ب ــی جاه دام
آریــن درگذشــته بــه دالیــل مختلــف دچــار 
افت وخیزهــای بســیاری شــده و در اثــر ایــن 
خــود  بــاالی  ســهم  به تدریــج  افت وخیزهــا 
از بــازار جوجــه یــک روزه اجــداد و مــادر را از 
دســت داد و بــه حــدود یــک درصــد رســید، امــا 
از وقتی کــه ایــن ســایت مهــم و اساســی بــه 
ــذار شــد  ــد واگ ــی جاه ــای دام ــه نهاده ه مجموع
ــوع  ــین، موض ــت پیش ــالش مدیری ــت و ت ــا هم ب
ــب در  ــع معای ــازی و رف ــازی، نوس ــاء، بازس احی
ــی  ــگاه واقع ــه جای ــت یابی ب ــد و دس ــد تولی فراین
ــرار  ــازار موردبررســی و تحقیــق علمــی ق آن در ب
ــی  ــا تصمیمات ــون، ب ــه اکن ــه ای ک ــت به گون گرف
کــه اخیــراً اتخاذشــده اســت داریــم باقــدرت وارد 

می شــویم. بــازار 

ــت  ــظ و تقوی ــا و حف ــر تحریم ه خط
جایــگاه الیــن بابل کنــار به عنــوان 

ــل ــد غیرعام ــک پدافن ی
ــذا و  ــه غ ــد: گرچ ــری می گوی ــر مظف دکت
ــذا و  ــد غ ــه تولی ــه منجــر ب ــواد اولی دارو و م
ــامل  ــی ش ــی جهان ــوزه دیپلماس دارو، در ح
ــم  ــرای تحری ــدام ب ــوند و اق ــم نمی ش تحری
ــکار  ــوم و ازنظــر اف ــوم، محک ــا مذم آن ه
عمومــی مــردم جهــان و وجدان هــای 

بیــدار جامعــه جهانــی مطــرود 
امنیــت  جهــت  در  امــا  اســت 
ــن  ــن پروتئی ــردم و تامی ــی م غذای
مــورد نیــاز آنــان بــرای ارتقــاء 
جایگاهــی  در  بابل کنــار  الیــن 
تولیــدی  واحــد  یــک  از  فراتــر 
نوعــی  به عنــوان  و  اقتصــادی 
ــت  ــرای امنی ــل ب ــد غیرعام پدافن
ــدار به صــورت متمرکــز  ــی پای غذای
کار و تــالش کردیــم کــه بــه زودی 
ــه جوجــه یــک روزه  ــاهد عرض ش
ــار در  ــن بابل کن ــن« الی ــژاد آری »ن

ــود.  ــم ب ــازار خواهی ب
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الیــن  آریــن«  »نــژاد  گوشــتی  جوجــه 
می گیــرد وزن  روزه   40 تــا   38 بابل کنــار، 
از دکتــر مظفــری ســؤال می کنــم: آیــا جوجــه یــک روزه 
ــادر  ــت ق ــر وزن آوری و کیفی ــار ازنظ ــن بابل کن ــژاد آری ن
اســت رضایــت مرغــداران را جلــب و یــک نــژاد اقتصــادی 

مقرون به صرفــه باشــد؟
مدیرعامــل شــرکت نهاده هــای دامــی جاهــد می گویــد: 
ــرای وزن الشــه  اصــوال وزن اســتاندارد و پذیرفتــه شــده ب
ــی  ــرم م ــا 1600 گ ــن 1100 ت ــا بی ــرغ در دنی گوشــت م
باشــد و حداکثــر 1800 گــرم کــه هــر مقــدار وزن الشــه 
بیشــتر از ایــن باشــد عــالوه بــر کاهــش کیفیــت گوشــت، 
صرفــا چربــی تولیــد کــرده ایــم و مصــرف دارو را افزایــش 

ــم. داده ای
ایــن در حالــی اســت کــه نــژاد آریــن تا ســن 38 الــی 40 
روز بــه خوبــی بــا ســایر نژادهــای جوجــه گوشــتی رقابــت 
ــی برخــوردار مــی گــردد،  نمــوده و از وزن اســتاندارد خوب
ــودن وزن  ــا دارا ب ــد ب ــی توان ــژاد م ــن ن ــت ای ــی اس گفتن
اســتاندارد صادراتــی بــه عنــوان یــک برنــد صادراتــی مطرح 
و یــا در تامیــن گوشــت مــرغ بــا کیفیــت در داخــل کشــور 
بــرای خــود جایــگاه ویــژه ای داشــته باشــد و فرهنــگ غلط 

اقبــال از الشــه مــرغ ســنگین را اصــالح نمایــد.
دکتــر مظفــری یــادآور شــد: مــرغ صادراتــی در دنیــا نیــز 
بــا همیــن حــدود وزن مقبولیــت دارد، به واقــع نــژاد آریــن 
یــک نــژاد بــرای تولیــد »گوشــت مــرغ ســایز« یــا انــدازه 

اســتاندارد و بــرای صــادرات اســت.

مرغ الین، نژاد NON GMO  است
دکتــر مظفــری در فــراز دیگــری از مزایــا و کیفیــت مــرغ 

نــژاد الیــن بابل کنــار موســوم بــه آریــن می گویــد:
ایــن نــژاد NON GMO یــا Free GMO اســت، 
یعنــی هیچ گونــه دســت کاری ژنتیکــی در آن صــورت 
نمی گیــرد و ایــن ویژگــی در میــان مصرف کننــدگان 
بســیاری در ایــران و جهــان طرفــداران جــدی و پروپاقــرص 
ــرغ  ــک م ــار ی ــن بابل کن ــن« الی ــژاد آری ــع »ن دارد، به واق

ــی اســت. ــد جهان ــص و خــود یــک برن خال
ــادآور  ــد ی ــی جاه ــای دام ــرکت نهاده ه ــل ش مدیرعام
شــد: بــه زودی و در اشــکال مختلــف؛ فرهنگ ســازی 
و اطالع رســانی بــرای مــرغ گوشــتی آریــن در میــان 
ــاز  ــه مصــرف آغ ــرغ گوشــتی و جامع ــدگان م پرورش دهن

می شــود.

نیــاز  تمامــی  می توانــد  به تنهایــی  بابل کنــار  الیــن 
ــد ــخ ده ــتی را پاس ــرغ گوش ــت م صنع

ــاختی،  ــی زیرس ــی گویــد: ایــن واحــد اساس ــر مظفــری م دکت
ضریــب امنیــت غذایــی در تولیــد گوشــت مــرغ را افزایــش می دهــد 
ــرغ  ــت م ــاز صنع ــی نی ــزوم تمام ــورت ل ــد در ص ــی می توان و به تنهای
ــه جوجــه یــک روزه را باقیمــت رقابتــی و کیفیــت  گوشــتی کشــور ب
ــداد  ــه اج ــی در واردات جوج ــر خلل ــد و اگ ــن کن ــول تأمی قابل قب
نژادهــای موجــود بــه هــر دلیــل بــه وجــود آیــد بــا جــرات مــی تــوان 

ــی جــدی نیســت.  گفــت جــای نگران

شرکت نهادهای دامی جاهد
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اجداد زربال، اساسی ترین زیرساخت تولید گوشت مرغ کشور18

درجایگاهممتازبرایایجادامنیتغذایی
در مجموعــه زیــر بخش هــای مختلــف اقتصــاد ملــی از جملــه کشــاورزی و دامپــروری فعالیت هــای تولیــدی  مهــم و تعیین کننــده ای وجــود دارنــد 

کــه به عنــوان پایــه و زیرســاخت اصلــی بــرای حلقه هــای فراینــد زنجیــره وار یــک محصــول نهایــی بــه شــمار می رونــد.
 در صنعــت مرغــداری ایــران و تمامــی کشــورهای دنیــا، پایــه اصلــی و بنیادیــن تولیــد گوشــت مــرغ و تخم مــرغ، الیــن یــا نــژاد و بعــدازآن اجــداد 

اســت کــه فراتــر از تمامــی نهاده هاجایــگاه نخســت را دارد.
ــه میــان آورد و ایــن موضــوع در چارچــوب امنیــت غذایــی  ــدون وجــود اجــداد نمی تــوان ســخنی در مــورد تولیــد گوشــت مــرغ و تخم مــرغ ب  ب
حائــز اهمیــت بســیار اســت. در کشــور مــا و در عرصــه تولیــد گوشــت مــرغ به عنــوان یکــي از مــواد پروتئینــي پرمصــرف و موردنیــاز آحــاد مــردم، 
ــه  ــال«از حساســیت و موقعیــت ممتــازي در میــان واحدهــاي تحــت پوشــش شــرکت ســرمایه گذاري کشــاورزي کوثــر وابســته ب مــرغ »اجــداد زرب
ســازمان اقتصــادي کوثــر برخــوردار اســت کــه بــدون وجــود آن به جرئــت مي تــوان گفــت بخــش عمــده اي از 2 میلیــون و 200 هــزار تــن گوشــت 

ــد.  ــق نمي ش ــور محق ــدي کش ــرغ تولی م
در ایــن شــماره تــالش مي کنیــم کــه نقــش ایــن شــرکت راهبــردي و حســاس در تولیــد گوشــت مــرغ را در گفتگویــي اختصاصــي بــا دکتــر »محمــد 
ســبحاني مطلــق« مدیرعامــل جدیــد »اجــداد زربــال« و فرهیختــه اي آبدیــده در عرصــه اجــرا تشــریح کنیــم. در مــورد ایشــان همیــن بــس کــه در 
آخریــن مجمــع عــادي ســالیانه نوبــت اول انجمــن تولیدکننــدگان جوجــه یکــروزه بــراي تعییــن هیئت مدیــره و بازرســان، از مجمــوع آراي مأخــوذه 
ــا 406 رأي کسب شــده در ردیــف اول بافاصلــه  ــد توانســت ب ــان از سراســر کشــور گردآمــده بودن ــا نماینــدگان آن کــه از طــرف حــدود 450 واحــد ی

زیــاد از نفــر دوم انتخــاب شــود.

کارخانه خوراک دام چینه

ــدگان  ــوب پرورش دهن ــژاد راس، محب ــه ن جوج
مــرغ گوشــتی ایــران و جهــان

ــال  ــل زرب ــر عام ــق مدی ــبحانی مطل ــر س دکت
ــدی  ــاره توانمن ــا در ب ــگار م ــا خبرن ــو ب در گفتگ
هــای زربــال مــی گویــد: اینکــه بتوانیــم مجموعــه 
ــال را  ــش زرب ــت پوش ــاي تح ــخصات واحده مش
ــه  ــي معرفــي کنیــم، ب در یــک گــزارش مطبوعات
دلیــل گســتردگي کار و محدودیــت صفحــات 
تــا حــدودي امکان پذیــر نیســت ولــي ســعي 
ــي از  ــه بعض ــر ب ــورت مختص ــه به ص ــود ک مي ش
به اختصــار  ایشــان  شــود.  اشــاره  شــاخص ها 
ــرغ  ــرکت م ــط ش ــه توس ــژاد راس ک ــورد ن در م
ــور  ــتي کش ــرغ گوش ــازار م ــه ب ــال ب ــداد زرب اج
ــده  ــرکت نماین ــن ش ــت: ای ــود گف ــه مي ش عرض
به عنــوان محبوب تریــن  راس  نــژاد  انحصــاري 
ــران و  ــتي در ای ــرغ گوش ــر م ــال حاض ــد ح برن
جهــان، انتخابــي ایــده آل بــراي زنجیره هــاي 
تولیــد یکپارچــه گوشــت مــرغ در کشــور بــوده و  
بــا بهتریــن عملکــرد تولیــد، تضمین کننــده ســود 

ــت. ــتریان اس مش

تولیــد  زیرســاخت  اصلی تریــن  زربــال  اجــداد 
گوشــت مــرغ در ایــران

ــال  ــرغ اجــداد زرب ــورد م ــر ســبحاني در م دکت
ــارم  ــودن 12 ف ــا دارا ب ــرکت ب ــن ش ــد: ای مي گوی

ــا  در اســتان هاي گیالن،مازنــدران و فــارس ب
ــه  اجــداد  ــه جوج ــزار قطع ــت 260 ه ظرفی
مولــد مــادري در هــر دوره، پیشــرو در تولیــد 
جوجــه یــک روزه مــادر در کشــور مي باشــد.

محصــوالت تولیــدي اصلــي شــرکت مــرغ 
اجــداد زربــال شــامل جوجــه یــک روزه پــدر 

و مــادر گوشــتي اســت. همچنیــن 
گوشــتي  یــک روزه  جوجه هــاي 
به عنــوان   sex  off بــه  موســوم 
ــات  ــل از عملی ــي حاص ــول فرع محص
خط هــاي  روي  جنســیت  تعییــن 
پــدري و مــادري تولیــد مي شــوند.
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19

ــوراک دام  ــه خ  کارخان
چینــه

سهم 70 درصدي زربال در بازار مرغ گوشتي
مدیرعامــل شــرکت اجــداد زربــال در ادامــه گفتگــوي خــود یــادآور شــد: 
ایــن شــرکت در کشــور پیشــتاز ارتقــاء کمــي و کیفــي تولیــد جوجه یــک روزه 
مــادر گوشــتي مي باشــد کــه 70 درصــد از ســهم بــازار مــرغ مــادر گوشــتي 

در ایــران را دارا اســت.
ــزرگ  ــه ب ــودن 2 کارخان ــا دارا ب ــال ب ــرغ اجــداد زرب ــزود: شــرکت م وي اف
جوجه کشــي بــا ظرفیــت بهره بــرداري بیــش از 32 میلیــون عــدد تخم مــرغ، 

بزرگ تریــن تولیدکننــده جوجــه مــادر گوشــتي در کشــور اســت.
ــا بهــره بــردن از تــوان فنــي و کارشناســان  ــال ب شــرکت مــرغ اجــداد زرب
داخلــي و خارجــي، گام هایــي اساســي درزمینــه ارائــه خدمــات شایســته بــه 

مشــتریان برداشــته اســت.
ایــن شــرکت همیشــه  و در همــه حــال در کنــار مشــتریان خــود بــوده و 

خواهــد بــود.
با 26 سال عملکرد افتخارآفرین در خدمت اقتصاد مقاومتی

دکتــر ســبحاني مطلــق خاطرنشــان کــرد: شــرکت مــرغ اجــداد زربــال 
)ســهامي خــاص( بــه پشــتوانه 26 ســال عملکــرد افتخارآمیــز، بــا تــوکل 
بــه خداونــد متعــال و ســعادت وجــود ســرمایه اي چــون خانــواده معظــم 
و معــزز شــهدا و ایثارگــران  و تــالش مســتمر کارکنــان خــدوم، متعهــد 

دکتر سبحانی مطلق مدیرعامل شرکت مرغ 
اجداد زربال:

بازار جوجه یک روزه گوشتی در ایران رقابتی 
بوده و هست. زربال در این بازار رقابتی توانسته 

بود باعرضه بهترین جوجه یک روزه باکیفیت 
ممتاز و باالترین بازدهی و رعایت اصول فنی و 

تخصصی 90 درصد از سهم بازار پرورش دهندگان 
مرغ مادر گوشتی را به خود اختصاص دهد.
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ــت علمــي ارکان اقتصــاد  ــه رعای ــزم ب و متخصــص، خــود را مل
ــتمر  ــد مس ــا تولی ــدار« ب ــتغال پای ــاد اش ــژه »ایج مقاومتي،به وی

ــد. ــت مي    دان ــا کیفی محصــول ب

گوشــت مــرغ زربــال در انــدازه و کیفیــت اســتاندارد بــا تــوان 
صــادرات و رقابــت در بازارهــای جهانــی 

دکتــر ســبحاني مطلــق بــه فعالیت هــاي شــرکت زربــال 
باســابقه دیرینــه و پرافتخــار در صنعــت طیــور کشــور مي گویــد: 
ــان  ــیاري در می ــت بس ــال از محبوبی ــرکت زرب ــوالت ش محص
ــد  ــت و برن ــوردار اس ــور برخ ــر کش ــدگان در سراس مصرف کنن
ــعي  ــدگان س ــیاري از تولیدکنن ــه بس ــا ک ــا آنج ــال ت ــرغ زرب م
ــوالت  ــروش محص ــد ف ــن برن ــام ای ــازي ن ــا مشابه س ــد ب کرده ان
ــد.  ــش دهن ــود را افزای ــده خ ــرغ بسته بندي ش ــژه م ــود به وی خ
ایشــان گفــت: بــه گــواه اســتقبال روزافــزون مشــتریان، 
ــابه  ــوالت مش ــا محص ــت ب ــي قابل رقاب ــوالت آن از کیفیت محص
مزیــت  بزرگ تریــن  اســت.  برخــوردار  خارجــي  و  داخلــي 

ــیر  ــر مس ــد در سراس ــاي تولی ــکان نهاده ه ــال ام ــرکت زرب ــب ش بي رقی
تولیــد از جوجــه  یــک روزه و دان تــا پــرورش نیمچه هــاي گوشــتي و 
ــیر کادر  ــن مس ــت. در ای ــته بندي اس ــرآوري و بس ــتار، ف ــت، کش در نهای
ــي و  ــگاه هاي میکروب شناس ــه، آزمایش ــي مجموع ــص و کارشناس متخص
آنالیــز مــواد غذایــي بــا حضــور در مراحــل کلیــدي و حســاس تولیــد نقــش 

ــد. ــوالت دارن ــي محص ــرل کیف ــزایي در کنت ــه س ب
شرکت زربال پیشران توسعه زنجیره هاي تولید گوشت مرغ

شــرکت  مي گویــد:  مــا  خبرنــگار  بــه  مطلــق  ســبحاني  دکتــر 
زربــال به منظــور حفــظ زنجیــره تولید،مزیــت و کیفیــت، موقعیــت و 
ــال ضمــن بــه عهــده گرفتــن قســمت عمــده زنجیــره  توانمندي هــاي زرب
ــا مدیریــت زنجیــره تأمیــن هماننــد گذشــته باکیفیت تریــن محصــوالت  ب
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کارخانهجوجهکشی

ــر از پیــش در  صنعــت مرغــداري را در ظرفیت هــاي بزرگ ت
ــد. ــرار مي ده ــي ق ــتریان نهای ــار مش اختی

تولید 14 هزار تن مرغ زنده
بــه  خــود  گفتگــوي  ادامــه  در  زربــال  مدیرعامــل 
ــد:  ــد و مي گوی ــاره مي کن ــال اش ــود زرب ــاي موج ظرفیت ه
شــرایط تولیــد در مجموعــه واحدهــاي زیرمجموعــه شــرکت 
ــرمایه گذاري  ــن س ــا کمتری ــه ب ــت ک ــه اي اس ــال به گون زرب
مي تــوان تولیــد 14 هــزار تــن مــرغ زنــده گوشــتي موجــود 

ــش داد. ــن افزای ــزار ت ــه 100 ه را ب
ــارم  ــار ف ــال داراي چه ــرکت زرب ــد: ش ــادآور ش ــان ی ایش
مالکیتــي مــرغ مــادر بــا ظرفیــت 220 هــزار قطعــه در هــر 
دوره  و هفــت فــارم مــرغ گوشــتي بــه ظرفیــت 6 میلیــون و 
ــداد 300  ــه ســالیانه  و در حــال حاضــر تع ــزار قطع 600 ه
هــزار قطعــه مــرغ گوشــتي در فــارم مشــارکت کــه پتانســیل 
ــازار  ــاز و شــرایط ب ــه را حســب نی ــون قطع ــش 6 میلی افزای
دارا مي باشــد و بــا تولیــد ســاالنه 14 هــزار تــن مــرغ زنــده 
و اســتراتژي افزایــش تولیــد تــا 100 هــزار تــن در ســال را 

دارد.
دکتــر ســبحاني مطلــق در مــورد ســایر بخش هــاي 
شــرکت زربــال به صــورت موجــز یــادآور شــد: ایــن شــرکت 
همچنیــن داراي کارخانــه پــر خشــک کني بــا ظرفیــت 150  
ــن  ــت 45 ت ــا ظرفی ــاد ب ــل انجم ــاعت، تون ــرم در س کیلوگ
گوشــت مــرغ در یــک شــیفت کاري و ســردخانه بــا ظرفیــت 
300 تــن مي باشــد و محصــوالت شــر کت قابل ارائــه در 
ــاي خارجــي اســت.  ــا نمونه ه ــت ب ــي و رقاب ــاي داخل بازاره

مراحــل تولیــد گوشــت   مــرغ در شــرکت زربــال به طــور کامــل تحــت 
ــن  ــتفاده از آخری ــا اس ــز و ب ــتي متمرک ــي و بهداش ــارت مدیریت نظ

ــردد. ــام مي گ ــده انج ــي استانداردش ــتاوردهاي علم دس

ــوراک  ــزه خ ــد مکانی ــذار تولی ــه، بنیان گ ــرن تجرب ــا نیم ق ــه ب چین
ــان ــور و آبزی طی

دکتــر محمــد ســبحاني مطلــق در مــورد واحــد چینــه کــه تحــت 
پوشــش اجــداد زربــال مي باشــد گفــت: واحــد خــوراک دان چینــه در 
ســال 1354 باهــدف تولیــد انــواع خــوراک و کنســانتره و بــا ظرفیــت  
ــوان  ــا به عن ــا مدت ه ــد و ت ــیس گردی ــال، تأس ــن در س ــزار ت 52  ه
ــه  ــده و ب ــور شناخته ش ــان در کش ــوراک آبزی ــده خ ــا تولیدکنن تنه

ــت.  ــات مي پرداخ ــه خدم ارائ
ــد  ــین آالت تولی ــن ماش ــري از بهتری ــخت افزاري و بهره گی ــوان س ت
ــي  ــش فن ــه و دان ــه تجرب ــه ده ــش از س ــا بی ــان ب ــوراک در جه خ
ــي  ــه جایگاه ــه را ب ــرکت چین ــنل، ش ــان و پرس ــران، کارشناس مدی
ــالمت در  ــده س ــه تضمین کنن ــاء داده ک ــت ارتق ــت و بهداش از کیفی
ــتریان و  ــراي مش ــب ب ــود آوري مناس ــي، س ــزارع پرورش ــا و م فارم  ه

تأمین کننــده ســالمت مصرف کننــدگان نهایــي گــردد.

تشکیل بزرگ ترین زنجیره از اجداد تا عرضه گوشت
ــازمان  ــت س ــت هاي مدیری ــب سیاس ــت: حس ــبحاني گف ــر س دکت
اقتصــادي کوثــر طــي مــاه گذشــته واحدهــاي بــزرگ مــرغ زربــال در 
ــد از اجــداد  ــره تولی ــن زنجی ــا بزرگ تری ــام شــد ت ــال ادغ اجــداد زرب
مــادر، واحدهــاي پــرورش گوشــتي و نهایتــاً کشــتار و عرضــه بــه بــازار 

بــا برنــد سرشــناس و معتبــر زربــال صــورت گیــرد.

توانمندي هاي زنجیره بزرگ اجداد زربال
مدیرعامــل شــرکت اجــداد زربــال بــه ســاختار موجــود ایــن شــرکت 
اشــاره کــرد و گفــت: بنابرایــن در حــال حاضــر زربــال داراي 11 فــارم 
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ــن،  ــالن و تنکاب ــر گی ــادر ضیاب ــه جوجه کشــي م ــداد، 2 کارخان اج
یــک کارخانــه چینــه بــا ظرفیــت 60 هــزار تــن در ســال و قابلیــت 
ــت  ــتارگاه اس ــال و کش ــرغ زرب ــد م ــان، واح ــوراک آبزی ــد خ تولی
ــي  ــال را ط ــره زرب ــکل گیري زنجی ــي ش ــل نهای ــاًل مراح ــه عم ک

مي کنــد. 
ایــن زنجیــره بــر اســاس ارزیابي هــا، بزرگ تریــن زنجیــره تولیــد، 
عرضــه و صــادرات گوشــت مــرغ در کشــور و چه بســا در کل 

ــود. ــد ب ــه خواه خاورمیان

ــن  ــون ت ــد یک میلی ــت تولی ــا ظرفی ــره اي ب ــه زنجی شــکل دهي ب
گوشــت مــرغ 

دکتــر ســبحاني در پاســخ خبرنــگار مــا کــه »آیــا بــر آن نیســتید 
ــال، ســایر زنجیره هــاي موجــود  ــا در کنــار مدیریــت زنجیــره زرب ت
ــزرگ ملــي در  کشــور را متمرکــز و در چارچــوب یــک مجموعــه ب
ــت  ــه گوش ــازي و عرض ــراي ذخیره س ــاي الزم ب ــت تضمین ه جه
مــرغ در داخــل و صــادرات ایجــاد کنیــد«، گفــت: مهنــدس 
ــاورزي  ــاد کش ــت در وزارت جه ــیار مثب ــوابق بس ــا س ــکندري ب اس
ــدات کشــاورزي  ــه تولی ــردي ب ــگاه راهب و حســب کالن نگــري و ن
ــد کــه  ــر ایجــاد چنیــن زنجیــره اي تأکیــد کــرده و گفته ان اخیــراً ب
بایــد چنیــن زنجیــره اي از میــان 10 تــا 12 زنجیــره موجــود کشــور 

ــرد. ــرار گی ــدي ق ــت ج ــا موردحمای ــب م ــازمان دهي و از جان س
ــد به صــورت متمرکــز حداقــل   ایجــاد چنیــن زنجیــره اي مي توان

یک میلیــون تــن گوشــت مــرغ تولیــد کنــد و بــراي تمامــي مقاطــع و 
فصــول مختلــف بالغ بــر 50 هــزار تــن ذخیــره اســتراتژیک در اختیــار 

دولــت قــرار دهــد. 
ــه  ــک مجموع ــوان ی ــه را به عن ــن مجموع ــت: ای ــبحاني گف ــر س دکت
توســعه اي، حمایتــي صنعــت مرغــداري بــه زودي ایجــاد خواهیــم کــرد.
ــا  ــود ب ــوي خ ــه گفتگ ــق« در ادام ــبحاني مطل ــد س ــر »محم دکت
ــه  ــه ب ــا گالی ــال« ب ــی هــای »زرب ــی توانای ــس از معرف ــا پ ــگار م خبرن
موضــوع ســهمیه بنــدی در میــان نژادهــای مــرغ اجــداد کشــور مــی 
پــردازد و مــی گویــد: آنچــه به عنــوان ســهمیه بندي نژادهــاي موجــود 
ــي ااٌل  ــچ کالم ــا هی ــود ب ــال مي ش ــژاد »راس« اعم ــورد ن ــور در م کش
ــع ملــي در  ــه حــال منافــع و مناب ســهمیه بندي غیرمنطقــي و مضــر ب

ــت . ــان نیس ــتي قابل بی ــرغ گوش ــت م ــه صنع عرص

انحصار نه! برتری در رقابت باکیفیت
دکتــر ســبحاني بــا تشــریح رونــدي کــه منجــر بــه ایــن ســهمیه بندي 
ــا  ــدا ب ــد: ابت ــد و مي گوی ــاره مي کن ــیاري اش ــاي بس ــه تناقض ه ــد ب گردی
تعریــف نادرســت از انحصــار، ســهم 90 درصــدي و حتــي بیشــتر »راس« 
ــژه، فضــاي  ــاز وی ــت و امتی ــوان ران در ســال هاي قبــل از 1394 تحــت عن
ــه  ــد کــه تصمیــم گیــران، بــدون هیچ گون عمومــي را چنــان مشــبه کردن
بررســي، مطالعــه، تحقیــق یــا حتــي پرســش از بهره بــرداران در اقلیم هــاي 
مختلــف کشــور، به صــورت دســتوري، مصنوعــي و در قالــب ســهمیه بندي، 
ســهم نــژاد راس را کاهــش دادنــد و در نقطــه ي  مقابــل ســهم بــازار رقبــا را 
کــه در چارچــوب بازاریابــي، بازارســازي و جلــب مشــتري برابــر بــا شــرایط 
نــژاد »راس« بــود تــا 45 درصــد افزایــش دادنــد و چنیــن تحلیــل مي شــد 

کــه ایــن کار یــک حرکــت ضــد انحصــاري اســت!!
تقاضــای گســترده پرورش دهنــدگان بــه دلیــل عملکــرد بــاال و 

ــی  ــج رقابت نتای
دکتــر »ســبحاني مطلــق« مدیرعامــل »اجــداد زربــال« مي گویــد: بــازار 
ــوده و هســت. مــا باعرضــه کاالي کیفــي و بیشــترین بازدهــي  رقابتــي ب
و رعایــت اصــول فنــي و تخصصــي توانســته بودیــم 90 درصــد از ســهم 
پرورش دهنــدگان مــرغ مــادر گوشــتي را بــه ســمت خــود جلــب و جــذب 

 . کنیم
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دکتر محمد سبحانی مطلق: انحصار، امتیاز 
و یا رانت، مزیتی است که دولت در اختیار 

یک شرکت یا واحد تولیدی قرار می دهد و 
به اشکال مختلف از حضور دیگر رقبا در بازار 
جلوگیری می کند، اما هرگز در مورد »اجداد 

زربال« و نژاد »راس« چنین نبوده است، 
»راس« به علت عملکرد خوب و راندمان تولید 
باال توانسته بود بیش از 90 درصد سهم بازار را 

نصیب خود کند.

دکتر سبحانی مطلق: صحنه 
دیپلماسی جهان، تحریم مواد اولیه 
منجر به غذا یا خود غذا و دارو را 
محکوم می کند و این موضوع از 
منظر افکار عمومی و رای دهندگان به 
 سیاستمداران بسیار اهمیت دارد. 
ما حتما باید این مفهوم پذیرفته شده 
در حوزه دیپلماسی جهانی را مورد 
تاکید قرار دهیم و ترویج کنیم.

واحدمرغمادرسپیدان

واحدچینه

واحدتنکابن

واحدضیابر
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کشتارگاهزربال

ــال، بلکــه  ــراي مــرغ اجــداد زرب ــه ب این یــک دســتاورد ارزشــمند ن
بــراي کشــور بــود کــه یــک مجموعــه بــا رعایــت نــکات فنــي و ارائــه 
خدمــات درســت بــه مشــتریان، توجــه بــه اصــول بــازار و در چارچوب 
تعهــدات و وظایــف حاکمیتــي به عنــوان یــک تولیدکننــده بــه چنیــن 

جایگاهــي در بــازار دســت یابــد. 
دکتــر ســبحاني تأکیــد کــرد: ایــن موضــوع در مــورد »راس« تنهــا 
ــژاد  ــن ن ــورها ای ــیاري از کش ــت، در بس ــداده اس ــا رخ ن ــور م در کش
ــا اقلیم هــاي متفــاوت و تحقیقــات  ــق ب ــي تطاب ــا ویژگي هــا و توانای ب
جهانــي گســترده اي کــه روي آن انجام شــده توانســته اســت جایــگاه 
ممتــاز خــود را حفــظ کنــد و همــواره در ردیف هــاي اول فــروش قــرار 
داشــته باشــد. ایشــان یــادآور شــد: قصــد نــدارم بــه جایــگاه »راس« 
در کشــورهاي آمریــکا یــا کانــادا اشــاره کنم، ولــي در همیــن کشــور 
ــازار متعلــق بــه »راس« اســت.  هم جــوار ترکیــه، 85 درصــد ســهم ب
وي افــزود: انحصــار، امتیــاز و یــا رانــت، مزیتــي اســت کــه دولــت در 
اختیــار یــک شــرکت یــا واحــد تولیــدي قــرار مي دهــد و بــه اشــکال 
ــا  ــد، ام ــري مي کن ــازار جلوگی ــا در ب ــر رقب ــور دیگ ــف از حض مختل
هرگــز در مــورد »اجــداد زربــال« و نــژاد »راس« چنیــن نبــوده اســت، 
»راس« بــه علــت عملکــرد خــوب و راندمــان تولیــد بــاال توانســته بــود 

بیــش از 90 درصــد ســهم بــازار را نصیــب خــود کنــد.
دکتــر ســبحاني در تشــریح بیشــتر ایــن مصــداق مي گویــد: آیــا 
ــازات  ــي امتی ــژاد از تمام ــن ن ــن ای ــه از الی ــن« برگرفت ــژاد »اجــداد آری ن
منحصربه فــرد از ســوي دولــت بــراي ایجــاد یــک الیــن باهــدف تقویــت 
بنیادهــاي ملــي صنعــت مرغــداري کــه البتــه در زمــان خــود درســت هــم 
ــازار دارد و  ــهم را در ب ــن س ــرا اآلن کوچک تری ــود؟ چ ــوردار نب ــود، برخ ب
راس در زمــان کوتاهــي توانســت ســهم خــود را بــه بیــش از 90 درصــد 

ارتقــا دهــد؟

کاهش دستوری سهم نژاد راس، زیان ملی و لطمه به مرغداران
ــم  ــن تصمی ــودن ای ــش ب ــریح زیان بخ ــق در تش ــبحاني مطل ــر س دکت
ــر از  ــي دیگ ــهم یک ــش س ــازار و افزای ــهم »راس« در ب ــش س ــي کاه یعن
ــفانه  ــت: متأس ــود گف ــر ب ــد صف ــال 1394 در ح ــل از س ــه قب ــا ک نژاده
ــتوري و  ــورت دس ــي به ص ــق و علم ــه دقی ــدون مطالع ــال 1394 ب در س
ــازار راس کــم مي شــود و اجــازه نمي دهنــد ایــن نــژاد  مصنوعــي ســهم ب
بیــش از 45 درصــد تولیــد اجــداد داشــته باشــد. هم زمــان، ســهم مــا بــه 

ــد. ــقوط مي کن ــده س ــت ایجادش ــر محدودی خاط
ــهم »راس« در  ــش س ــن کاه ــاخت: ای ــان س ــبحاني خاطرنش ــر س دکت
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مدیر عامل اجداد زربال:
این کاهش سهم »راس« در بازار نه به خاطر 

مشکالت تولید در فارم های ما یا عدم استقبال 
مرغداران از نژاد راس، بلکه برای افزایش سهم یک 

نژاد دیگر که در بازار نتوانسته بود رقابت کند و سهم 
خود را افزایش دهد صورت گرفت.

دکتر سبحانی گفت: حسب سیاست های مدیریت 
سازمان اقتصادی کوثر طی ماه گذشته واحدهای 
بزرگ مرغ زربال در اجداد زربال ادغام شد تا 
بزرگترین زنجیره تولید از اجداد مادر، واحدهای 
پرورش گوشتی و نهایتا کشتار و عرضه به بازار با برند 
سرشناس و معتبر زربال صورت گیرد.

واحد
تنکابن

واحدتنکابن

ــازار نــه بــه خاطــر مشــکالت تولیــد در فارم هــاي مــا یــا عــدم اســتقبال  ب
ــژاد دیگــر کــه  ــراي افزایــش ســهم یــک ن ــژاد راس، بلکــه ب مرغــداران از ن
در بــازار نتوانســته بــود رقابــت کنــد و ســهم خــود را افزایــش دهــد صــورت 

گرفــت.

کاهش سهمیه و بدون استفاده ماندن بخشی از ظرفیت واحدهای اجداد زربال 
مدیرعامــل اجــداد زربــال مي گویــد: از ســال 1394 تاکنــون بخــش 
قابل توجهــي از ظرفیــت واحدهــاي تحــت پوشــش اجــداد زربــال بالاســتفاده 
مانــده اســت و اگــر بــه زیــان حاصــل از ایــن کاهــش ظرفیــت نــگاه ملــي 
داشــته باشــیم بایــد گفــت ایــن تصمیــم خســران ملــي در پي داشــته اســت 
زیــرا اجــداد زربــال یــک شــرکت بــزرگ و در خدمــت صنعــت طیــور کشــور 
اســت وقتي کــه اجــازه نمي دهنــد ایــن شــرکت از ظرفیت هایــش اســتفاده 
ــم و  ــل مي کنی ــداري عم ــت مرغ ــع صنع ــالف مناف ــم خ ــاًل داری ــد عم کن
اتفــاق دیگــري کــه درنتیجــه اتخــاذ ایــن تصمیــم مي افتــد انتقــال ایــن زیــان و 

ضــرر بــه واحدهــاي مــرغ مــادر و درخواســت کنندگان نــژاد راس اســت.
 ایشــان یــادآور شــد: بــه دلیــل عملکــرد بــاال و اقتصــادي بــودن پــرورش جوجــه 
مــادر راس مرغــداران بســیاري واحدهــاي خــود را از 8 مــاه تــا یــک ســال بالاســتفاده و 
خالــي مي گذارنــد کــه بتواننــد راس دریافــت کننــد و جوجــه مــادر راس در واحدهــاي 
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کارخانهجوجهکشی

واحدرشت

خــود پــرورش دهنــد. ایــن اتفــاق کــه عمــالً از ســال 
آشــکار مي ســازد  اســت  تاکنــون رخ داده   1394
عملکــرد نــژاد راس آن قــدر مطلــوب و خــوب اســت 
کــه مرغــداران حاضرنــد واحدشــان خالــي بمانــد تا از 

نــژاد راس اســتفاده کننــد. 

ــان  ــک زی ــادي ی ــل اقتص ــه  و تحلی تجزی
ــداري ــت مرغ ــراي صنع ــي ب مل

دکتــر ســبحاني بــا دریــغ بســیار از اتخــاذ تصمیم 
ــان  ــک زی ــوان ی ــژاد راس به عن ــهمیه ن ــش س کاه
ملــي در یــک محاســبه ســاده اقتصــادي مي گویــد: 
ــي  ــژاد راس ط ــه ن ــت جوج ــاوت قیم ــط تف متوس
چنــد ســال گذشــته حداقــل 200 تومــان و تــا 400 
و 500 تومــان بــوده اســت، حــال فــرض مي کنیــم 
ــت،  ــان اس ــان 200 توم ــت هم ــاوت قیم ــن تف ای
ــک واحــد 50  ــرغ در ی ــده م ــک پرورش دهن ــر ی اگ
ــه  ــا توجــه ب ــم، ب ــادر را در نظــر بگیری ــي م هزارتای
ــک  ــک دوره ی ــه در ی ــا 180 جوج ــد 160 ت تولی
ــدي،  ــه تولی ــط 160 جوج ــه و متوس ــال و نیم س
ــل در  ــزد حداق ــر »راس« نری ــادر اگ ــد م ــن واح ای
یــک دوره، یــک میلیــارد و 700 میلیــون تومــان از 

ــد. ــت مي ده دس
ــرب در 50.000  ــدي(160 ض ــه تولی ــط جوج )متوس
ــر  ــت ه ــاوت قیم ــرب در )مابه التف ــد( ض ــت واح )ظرفی

جوجــه( 200 = 1700.000.000
دکتــر ســبحاني یــادآور شــد: ایــن رقــم در یــک 
واحــد 100 هــزار قطعــه اي بالغ بــر 3 میلیــارد 
تومــان بــراي هــر دوره پــرورش خواهــد بــود. حــال 
اگــر خالــي بــودن 6 تــا 7 ماهــه واحــد و هزینه هــاي 
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فارمشهدایزربال

ــدي از  ــن واح ــم چنی ــر بگیری ــر آن را در نظ دیگ
ایجــاد 10 میلیــارد درآمــد بــراي واحــدش محــروم 

مي شــود.

آنچه انجام شد تنظیم بازار نبود
دکتــر ســبحاني در مــورد تنظیــم بــازار کــه جزء 
وظایــف وزارت جهــاد کشــاورزي اســت و در پاســخ 
ــن  ــاذ ای ــر اتخ ــد: اگ ــا مي گوی ــگار م ــؤال خبرن س
تصمیــم در جهــت تنظیــم بــازار و کنتــرل تولیــد 
عمــل مي کــرد، درســت و پیــروي از آن بــر همــه 
تولیدکننــدگان فــرض بــود، امــا چنیــن نشــد بلکه 
ــاي  ــهم نژاده ــم و س ــهم راس ک ــه از س بالفاصل

دیگــر اضافــه شــد.
تحقیق شــده  نمودارهــاي  ارائــه  بــا  ایشــان 
ــه  ــا ارائ ــگار م ــه خبرن ــت را آشــکار و ب ــن واقعی ای

مي دهــد.

تعریف نادرست از انحصار
خبرنــگار مــا مي گویــد: تصمیــم گیــران چنیــن 
ــت  ــن اس ــه ممک ــد ک ــرده و مي کنن ــتدالل ک اس
ــوان  ــه »راس« و واردات آن به عن ــیار ب ــکاي بس ات
یــک نــژاد، بــه دلیــل تحریم هــاي احتمالــي بــراي 
منافــع ملــي خطرنــاک باشــد. نظــر شــما در ایــن 

مــورد چیســت؟
دکتــر ســبحاني مطلــق، مدیرعامــل اجــداد 
ــن موضــوع،  ــرح ای ــد: ط ــال در پاســخ مي گوی زرب

غیرتخصصــي و ناشــي از کم اطالعــي اســت. 
ــم  ــي اع ــم جهان ــرح و مه ــژاد مط ــه 5 ن اوالً ک
ــاژن اســت، اگــر  ــه مجموعــه آوی از راس متعلــق ب
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واحدضیابر

مدیر عامل شرکت اجداد زربال در ادامه 
گفتگوی خود یادآور شد: این شرکت در کشور 
پیشتاز ارتقاء کمی و کیفی تولید جوجه یکروزه 
مادر گوشتی می باشد که در حال حاضر 70 
درصد از سهم بازار مرغ مادر گوشتی در ایران 
را دارا است.

قــرار باشــد تحریــم صــورت بگیــرد شــامل ســایر 
ــي موجــود کشــور نیــز  نژادهــاي تجــاري واردات

مي شــود.
ــت و  ــي اس ــا جهان ــن قرارداده ــه ای  دوم اینک
ثالثــاً صحنــه دیپلماســي جهــان، تحریــم مــواد 
ــذا و دارو را  ــود غ ــا خ ــذا ی ــه غ ــر ب ــه منج اولی
محکــوم مي کنــد و ایــن موضــوع از منظــر افــکار 
عمومــي و رأي دهنــدگان بــه سیاســتمداران 
پذیرفته شــده نیســت. مــا حتمــاً بایــد ایــن 
مفهــوم پذیرفته شــده در حــوزه دیپلماســي 
ــج  ــم و تروی ــرار دهی ــد ق ــورد تأکی ــي را م جهان

ــم. کنی
وي بــه ذکــر واردات نــژاد تجــاري مــرغ 
تخم گــذار »هــاي الیــن« کــه مســتقیم از داالس 
ــا  ــاه در اروپ ــف کوت ــک توق ــس از ی ــکا و پ آمری
وارد کشــور مي شــود اشــاره کــرد و گفــت: اگــر 
ــم  ــر تحری ــهمیه راس خط ــش س ــالک کاه م
اســت چــرا در مــورد ایــن نــژاد تخم گــذار 
ــت؟ ــوده و نیس ــان نب ــهمیه در می ــش س کاه

ــورد  ــه در م ــاال ک ــت: ح ــبحاني گف ــر س دکت
ــود  ــه خ ــدام ب ــده ایم اق ــم نش ــژاد راس تحری ن
تحریمــي مي کنیــم و موجــب ضــرر و زیــان بــه 

ــویم. ــور مي ش ــداري کش ــت مرغ صنع
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واحدضیابر

واحدرشت

ســبحاني  دکتــر  اســت  گفتنــي 
دکتـــــــراي  فارغ التحصیــــــل 
در  تهــران  دانشــگاه  از  دامپزشــکي 
ارشــد  کارشناســي  و   1374 ســال 
همیــن  از   )MPVM( تخصصــي 
داراي   ،1383 ســال  در  دانشــگاه 
انگلیســي  زبــان  رســمي  مــدرک 
مدیریــت  ســازمان  از   )MCHE(
صنعتــي ایــران در همیــن ســال و 
ــم از  ــتان ق ــکي اس ــرکل دامپزش مدی
ــت.  ــوده اس ــا 1385 ب ــال 1378 ت س
بــه  تــا 1389  از ســال 1385  وي 
ــه و  ــرکل قرنطین ــال مدی ــدت 4 س م
امــور بین الملــل ســازمان دامپزشــکي 
تاکنــون   1389 ســال  از  و  کشــور 
مشــاور رئیــس و مدیــر آمــوزش و 
ــت. ــکي اس ــازمان دامپزش ــج س تروی
در  همچنیــن  ســبحاني  دکتــر 
نمایندگــي  مختلــف  ســمت هاي 
جهانــي  محافــل  در  کشــورمان 
جهانــي  ســازمان   ،SPS همچــون 
ــده  ــال 2008، نماین ــو س ــارت ژن تج
ســازمان دامپزشــکي در کمیســیون 
منطقــه اي OIE در آســیا، اقیانوســیه 
و   2009 شــانگهاي  دور،  خــاور  و 
عضــو ناظــر منطقــه اي در آفریقــا، 
به عنــوان  بارهــا  و   2010 روانــدا 
سرپرســت نیروهــاي اعزامــي ســازمان 
دامپزشــکي و شــرکت پشــتیباني امــور 
بلژیــک،  هلنــد،  دام در کشــورهاي 
آلمــان و فرانســه در ســال هاي 1998 

اســت.  کــرده  انجام وظیفــه 
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 مرغک با برخورداری 30
 از آخرین نتایج تحقیقاتی 
)Hy-Line( »نژاد »های الین

ــرکت  ــاختار ش ــی از س ــای تحلیل ــله گزارش ه ــه سلس در ادام
ــده  ــگاه تعیین کنن ــر و جای ــاورزی کوث ــرمایه گذاری کش س
ــی از  ــوان یک ــی به عن ــد مل ــه تولی ــذار آن در عرص و تأثیرگ
مصادیــق مشــخص، در این شــماره گزارشــی مشــروح و مفصل 
از شــرکت »مرغــک«، یکــی از واحدهــای معظــم تحت پوشــش 
تهیه کرده ایــم.  کوثــر  کشــاورزی  گــروه ســرمایه گذاری 

آمار و ارقام آشکار می سازد شرکت مرغک یک سرمایه گذاری ملی، 
 تعیین کننده و سرنوشت ساز در تولید تخم مرغ کشور است 

 که مدام توسعه یافته و همچنان جایگاه ممتاز خود را 
از بدو تأسیس در سال 1352 تاکنون حفظ کرده است.

آمــار و ارقــام آشــکار می ســازد ایــن شــرکت یــک ســرمایه گذاری ملــی، 
ــدام خــود  ــرغ کشــور اســت کــه م ــد تخم م ــده و سرنوشت ســاز در تولی تعیین کنن
ــدو تأســیس در ســال 1352  ــازش را از ب ــگاه ممت ــان جای را توســعه داده و همچن
ــیار  ــای بس ــواری ها و تنگناه ــم دش ــت. »مرغک«،به رغ ــرده اس ــظ ک ــون حف تاکن
ــای  ــور و افت وخیزه ــذار کش ــرغ تخم گ ــت م ــی صنع ــد و بازرگان ــیر تولی در مس
ــن  ــه بزرگ تری ــت بلک ــده اس ــه نش ــد مواج ــت تولی ــا اف ــا ب ــر، نه تنه اجتناب ناپذی
ــر  ــور دکت ــاون اول رئیس جمه ــا حضــور مع ــه را ب ــه جوجه کشــی خاورمیان کارخان
ــون  ــت 40 میلی ــه زودی از ظرفی ــوده و ب ــاح نم ــراه افتت ــت هم ــری و هیئ جهانگی
ــرای جوجه کشــی مــرغ مــادر تخم گــذار اســتفاده خواهــد کــرد. قطعــه ای خــود ب

گفتگو با دکتر بهراد زندیه مدیرعامل شرکت مرغک
ــت  ــته صنع ــص برجس ــمند متخص ــای ارزش ــی از تالش ه ــن قدردان ــان ضم  ایش
ــک«، در  ــاء »مرغ ــین در ارتق ــت پیش ــق« مدیری ــبحانی مطل ــر س ــداری »دکت مرغ
همــان آغــاز گفتگــوی خــود بحــث جدیــدی بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور 
بــه میــان مــی آورد کــه فرازهایــی از ایــن بحــث بــرای مطالعــه شــما خواننــدگان عزیز 
ــا  ــای آن در اقص ــک« و واحده ــای »مرغ ــه توانایی ه ــه ب ــود. وی در ادام درج می ش

ــد. ــاره می کن ــور اش ــاط کش نق

در این شرایط تهدیدها را به فرصت تبدیل می کنیم
دکتــر بهــراد زندیــه در حــال و احــوال اولیــه و گفتگــو در مــورد شــرایط اعــالم 
تحریم هــای ترامــپ می گویــد: گرچــه شــرایط دشــواری بــرای کشــورمان 
فراهم شــده اســت امــا حســب توصیــه رهبــری مــا می توانیــم بــا کمــک مســئوالن 
ــه  ــل در 15 کشــور منطق ــی حداق ــه وابســتگان بازرگان دیپلماســی کشــور ازجمل
ــه دار  ــرغ نطف ــاً تخم م ــذار و بعض ــادر تخم گ ــرغ م ــک روزه م ــه ی ــه جوج باعرض

ــیم. ــته باش ــی داش ارزآوری قابل توجه
ــا  ــی م ــرخ آزاد دالر 8 هزارتومان ــاب ن ــا احتس ــت: ب ــه گف ــراد زندی ــر به  دکت
جوجــه ای را کــه در داخــل 6 هــزار تومــان می فروشــیم به راحتــی می توانیــم زیــر 
ــاوت قابل توجهــی  ــن مابه التف ــم و ای ــا 1/5 دالر عرضــه کنی ــی ب ــای جهان قیمت ه

ــازد. ــم می س ــت را فراه ــرمایه گذاری در صنع ــل و س ــد داخ ــت تولی ــرای تقوی ب
ــی  ــادی و بازرگان ــل اقتص ــک تجزیه وتحلی ــا ی ــک« ب ــرکت »مرغ ــل ش مدیرعام
می گویــد: در شــرایط افزایــش نــرخ دالر شــرایط بهتــری بــرای صــدور کاال فراهــم 

می شــود.
 محدودیتی برای افزایش تولید و باهدف صادرات وجود ندارد

وی در پاســخ ایــن ســؤال کــه »آیــا بــا محدودیــت تولیــد مواجــه نمی شــوید؟« 
ــد: گرچــه »مرغــک« هم اکنــون 60 درصــد نیــاز صنعــت مــرغ تخم گــذار  می گوی
ــا افزایــش واردات جوجــه اجــداد در  کشــور را تأمیــن می کنــد، امــا به راحتــی و ب
ــزرگ  ــا کشــورهای ب ــه ب ــادر هســتیم در ســطح منطق ــان ممکــن ق ــن زم کمتری
ــه آمــوزش بــه مشــتریان خارجــی  اروپایــی ازنظــر قیمــت و کیفیــت و حتــی ارائ
ــه دهیــم.  ــا 45 روزه خدمــات آموزشــی و پرورشــی ارائ در فارم هــای خودشــان ت
دکتــر بهــراد زندیــه تأکیــد می کنــد کــه ایــن کار ازنظــر تولیــد، عرضــه و رقابــت 
حداقــل در 15 کشــور منطقــه مشــکلی نــدارد ولــی آنچه کــه حائــز اهمیــت اســت 

همــکاری جــدی و متمرکــز دســتگاه دیپلماســی کشــور اســت.
 وی گفــت: برگــزاری نشســت مشــترکی از ســوی وزارت امــور خارجــه بــا حضــور 
کارشناســان مــا و وابســتگان بازرگانــی کشــورهای منطقــه می توانــد گام اول ایــن 

فعالیــت اقتصــادی مقرون به صرفــه بــرای هــر دو طــرف باشــد.

»های الین«، Hy-Line نژاد برتر صنعت تخم مرغ جهان
دکتــر زندیــه مدیرعامــل »مرغــک« می گویــد: نــژاد »هــای الیــن« 
ــا  ــهم م ــان را دارد و س ــرغ جه ــد تخم م ــه اول در تولی ــش درج نق
هــم در داخــل ایــران 60 درصــد اســت،40 درصــد بقیــه مربــوط بــه 
ــت  ــف در صنع ــبت های مختل ــه نس ــه ب ــت ک ــر اس ــرکت دیگ 5 ش
ــز اهمیــت اســت  ــه حائ ــن نکت ــا ای ــد ام ــرغ کشــور ســهم دارن تخم م
ــد  ــی همانن ــور بزرگ ــرغ کش ــت تخم م ــد صنع ــاً 80 درص ــه تقریب ک

ــت. ــن« Hy-Line اس ــای الی ــژاد »ه ــکا از ن آمری

عامل افزایش بهره وری، توسعه سرمایه گذاری و گسترش صادرات در صنعت تخم مرغ ایران
این شرکت 60 درصد از نیاز مرغداران تخم گذار کشور را تأمین می کند
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دکتر زندیه مدیرعامل مرغک: ظرفیت های موجود در حوزه نژادهای موجود، عالوه بر 
تأمین نیاز داخل قادرند به سادگی تولید را برای صادرات افزایش دهند زیرا سرمایه گذاری 
الزم صورت گرفته است. اجازه واردات نژادهای جدید تخم گذار بخشی از این 
سرمایه های ملی را بالاستفاده قرار می دهد و موجب هدر رفت و زیان ملی خواهد شد.

جوجه های اجداد  نژاد »های الین« Hy-Line، تحت مراقبت های شدید 
 بهداشتی از خارج وارد و به واحدهای ایزوله شده »خوزنان« 

 حمل و در دو سالن هرکدام به ظرفیت 12 میلیون و 500 قطعه 
با قرنطینه باال پرورش داده می شوند

 سازگاری نژاد »های الین« Hy-Line با چهار اقلیم متفاوت کشور
 از بدو تأسیس شرکت مرغک تاکنون در واحدهای مشهد )شاندیز( 
 به عنوان شرق کشور، شبستر تبریز )غرب( زیاران قزوین 
و گنجینه قم )مرکز( تجربه و اثبات شده است.

واردات اجداد »های الین«
ــد و  ــت های تولی ــب سیاس ــد: حس ــادآور ش ــک« ی ــل »مرغ مدیرعام
بــا محاســبات دقیــق و مشــاهده شــرایط بــازار، ســالیانه در چنــد نوبــت 
جوجــه اجــداد مــادر تخم گــذار را تحــت شــرایط جــدی و ســخت گیرانــه 
قرنطینــه و بــا بیمــه وارد می کنیــم. ســال گذشــته تولیــد مــا 18 میلیــون 
و 700 هــزار جوجــه تجــاری بــود کــه امســال در چارچــوب سیاســت ها 
ــه  ــون قطع ــت 20میلی ــرار اس ــرمایه گذاری ق ــرکت س ــای ش و برنامه ه

پولــت تولیــد و عرضــه کنیــم. 
ــت  ــه پول ــون قطع ــور 35 میلی ــاز کش ــد: کل نی ــه می گوی ــر زندی دکت
اســت، البتــه شــرکت »مرغــک« شــرایط و موقعیــت تولیــد الزم را 
ــش  ــاری کاه ــداد تج ــای واردات اج ــر مبن ــد را ب ــزان تولی ــه می دارد ک
یــا افزایــش دهــد. تضمین کننــده ایــن سیاســت، توانایــی زنجیــره 
ــد را  ــن فراین ــای ای ــه حلقه ه ــت ک ــت« اس ــه »پول ــا مرحل ــک« ت »مرغ

می باشــیم. دارا 
اجازه ورود نژادهای جدید و هدر رفت سرمایه های ملی

دکتــر زندیــه در ادامــه بحــث بــر یــک نکتــه تأکیــد کــرد کــه در حــال 
ــر  ــالوه ب ــود ع ــای موج ــوزه نژاده ــود در ح ــای موج ــر ظرفیت ه حاض
تأمیــن نیــاز داخــل قادرنــد به ســادگی تولیــد را بــرای صــادرات افزایــش 
دهنــد، بــه عبارتــی در ایــن عرصــه، ســرمایه گذاری الزم و کافــی صــورت 
ــازه  ــاورزی اج ــاد کش ــل، وزارت جه ــر دلی ــه ه ــر ب ــت. اگ ــه اس گرفت
ــی  ــرمایه های مل ــن س ــی از ای ــد بخش ــد را بده ــای جدی واردات نژاده
ــه در  ــروی متخصــص باتجرب ــی نی ــی و حت ــم از ســخت افزاری، فیزیک اع
ــی اســت. ــع مل ــان مناف ــه زی ــن ب واحدهــای موجــود هــدر مــی رود و ای
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ــازار 32 ــا ب ــد ت ــعه تولی ــت توس سیاس
خوراکــی تخم مــرغ 

مدیرعامــل »مرغــک« می گویــد: در چارچــوب 
ــوروزی،  ــر ن ــعه ای دکت ــگاه توس ــت ها و ن سیاس
مدیریــت شــرکت ســرمایه گذاری کوثــر بــه 
ــن  ــم از پروتئی ــی اع ــواد غذای ــن م ــد و تأمی تولی
دامــی یــا طیــور، ایــن موضــوع در مرحلــه بحــث 
و بررســی اســت کــه شــرکت »مرغــک« بــا 
همــکاری واحدهــای بــزرگ دیگــر زنجیــره تولید 
ــه  ــه ب ــی و عرض ــرغ خوراک ــا تخم م ــود را ت خ
بــازار گســترش دهــد، زیــرا دانــش و نگــرش ایــن 
زنجیــره تأمیــن از اجــداد تــا تخم مــرغ خوراکــی 
ــه یــک  موجــود اســت، امــا همه چیــز بســتگی ب
ــی  ــا آمادگ ــه دارد. م ــی مقرون به صرف کار بازرگان
داریــم در قالــب و چارچــوب سیاســت های وزارت 
جهــاد کشــاورزی، در کنــار ســایر تولیدکننــدگان 
ــع  ــه نف ــازار ب ــم ب ــی، در تنظی ــرغ خوراک تخم م
حضــور  مصرف کننــدگان  و  تولیدکننــدگان 

ــیم. ــته باش ــده داش تعیین کنن
»مرغک« و سمت وسوی صادراتی

دکتــر زندیــه یــادآور شــد: حســب رهنمودهــای 
مهنــدس اســکندری مدیریــت کالن ســازمان 
ــدای  ــه در ابت ــوری ک ــر، همان ط ــادی کوث اقتص
ــب  ــی را مناس ــرایط کنون ــد ش ــه ش ــث گفت بح
ــرای صــادرات می دانیــم و صــادرات را گســترش  ب

ــم داد. خواهی

دکتر زندیه : حسب رهنمودهای مهندس اسکندری مدیریت کالن سازمان اقتصادی کوثر، 
با بهره گیری از مدرن ترین تکنولوژی  کارخانه جوجه کشی آبیک قزوین که با حضور معاون 
اول رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید افتتاح شد شرایط کنونی را مناسب برای صادرات 

می دانیم و صادرات جوجه مرغ مادر و تخم مرغ نطفه دار را گسترش خواهیم داد.
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10 فــارم پــرورش مــادر و 4 کارخانه 
ــی جوجه کش

مدیرعامــل »مرغــک« می گویــد: »مرغــک« 
ــادر  ــای پرورش م ــن مجموعه ه ــی از عظیم تری یک
دارای  دارد.  را  جوجه کشــی  دســتگاه های  و 
ــارم  ــک ف ــن ی ــارم پرورشــی اســت همچنی 10 ف
ــاده  ــور ج ــان« و در مح ــرد در »خوزن منحصربه ف
ــادر  ــداد م ــرورش اج ــوص پ ــن مخص کرج-قزوی
کــه  اجــداد  جوجه هــای  اســت.  تخم گــذار 
ــتی  ــه بهداش ــدید و همه جانب ــرایط ش ــت ش تح
ــن واحــد حمــل و  ــه ای از خــارج وارد می شــوند ب
در دو ســالن هرکــدام بــه ظرفیــت 12500 قطعــه 
بــا مدیریــت جداگانــه پــرورش می یابنــد. در 
شــرایطی کــه ممکــن اســت بعضــی بیماری هــای 
طیــور در کشــور شــیوع یابــد، طیــور ایــن دو واحد 
از ســالمت بســیار برخوردارنــد زیــرا مراقبت هــای 
شــدید قرنطینــه ای و بهداشــتی رعایــت می شــود. 
ــار  ــعت 31 هکت ــه وس ــی ب ــارم در زمین ــن ف ای

احداث شــده اســت. 
حذف و معدوم جوجه خروس های

دکتــر زندیــه در توضیــح بیشــتر ایــن فراینــد 
می گویــد: جوجه هــای وارداتــی در خطــوط 
 A.B.C.D بــه ایــن دو واحــد حمــل می شــوند. 
جوجه خروس هــای  پــرورش  مســیر  در 
حاصــل از خطــوط D.C و جوجــه مــرغ هــای 
تولیــد شــده از خطــوط A.B حــذف و معــدوم 
ــدی  ــای تولی ــت از جوجه ه ــد، درنهای می گردن

 دکتر بهراد زندیه : گرچه شرایط دشواری برای کشورمان فراهم شده است، 
 اما حسب توصیه رهبری ما می توانیم با کمک مسئوالن دیپلماسی کشور
 ازجمله وابستگان بازرگانی حداقل در 15 کشور منطقه با عرضه جوجه یک روزه 
مرغ مادر تخم گذار و بعضاً تخم مرغ نطفه دار ارزآوری قابل توجهی داشته باشیم.
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34
حــدود 70 درصــد جــذب واحدهــای پــرورش مــرغ مــادر 
ــه ســایر شــرکت ها  ــه شــرکت »مرغــک« و بقیــه ب متعلــق ب

ــود. ــه می ش فروخت
ســازگاری و نتیجــه دهــی نــژاد »هــای الیــن« 

ــم Hy-Line در 4 اقلی
دکتــر زندیــه بــا اشــاره بــه تنــوع اقلیمــی در ایــران 
می گویــد: واحدهــای مــا در مشــهد و منطقــه شــاندیز )شــرق 
کشــور(، شبســتر در تبریــز )غــرب( و زیاران قزویــن و گنجینه 
قــم )مرکــز( قــرار دارنــد کــه ظرفیــت 10 فــارم درمجمــوع 
ــت. ــذار اس ــادر تخم گ ــه م ــه جوج ــزار قطع ــر 467 ه بالغ ب

ــادر  ــه م ــرورش جوج ــف پ ــای مختل  فارم ه
ر  تخم گــذا

فــارم طاووســیه کــرج و در زمینــی بــه مســاحت 10 
هکتــار و ظرفیــت اســمی 40 هــزار قطعــه کــه فــارم اصلــی 
شــرکت مرغــک بــه شــمار مــی رود. در ایــن فــارم، کارخانــه 
دان، واحــد جوجه کشــی و انبــار اصلــی شــرکت بــرای مــواد 

ــوارد وجــود دارد. ــایر م ــی و س ضدعفون
فــارم 2 در  مدیرعامــل شــرکت »مرغــک« می گویــد: 
ــا  ــار ب ــاحت 1/5 هکت ــه مس ــی ب ــردان در زمین ــه ک منطق
ظرفیــت 24 هــزار قطعــه فعالیــت می کنــد. فــاز 3 در 
منطقــه زیــاران قزویــن در زمینــی بــه مســاحت 30 هکتــار 
ــت.  ــه اس ــزار قطع ــت 128 ه ــزا و ظرفی ــد مج دارای 4 واح
ــرج  ــاده ک ــور ج ــدار« مح ــه چن ــه »قلع ــارم 4 در منطق ف
قزویــن در زمینــی بــه مســاحت 3 هکتــار و ظرفیــت پــرورش 

40 هــزار قطعــه می باشــد.
واحدهای پرورش مادر تخم گذار 

شبستر  صوفیان، گنجینه قم، اخلمد چناران
مدیرعامــل »مرغــک« می گویــد: واحــد شبســتر در جــاده 
ــت 40  ــار و ظرفی ــه مســاحت 3 هکت ــی ب ــان در زمین صوفی
ــم در 20  ــه ق ــد گنجین ــد. واح ــت می کن ــه فعالی ــزار قطع ه
کیلومتــری قــم و بــا ظرفیــت 55400 قطعــه دارای 2 واحــد 
مجــزا و بــه فاصلــه 2 کیلومتــر اســت و فــارم شــاندیز مشــهد 
در زمینــی بــه مســاحت 5 هکتــار و ظرفیــت 33 هــزار قطعــه 

می باشــد.
ــری  ــد در 75 کیلومت ــه اخلم ــری در منطق ــارم دیگ  ف

ــت دارد. ــه فعالی ــزار قطع ــت 45 ه ــا ظرفی ــاران ب چن

هم اکنون تولید مرغک 60 درصد نیاز صنعت مرغ 
تخم گذار کشور را تأمین می کند و با افزایش واردات 

جوجه اجداد در کمترین زمان ممکن قادر است در سطح 
منطقه با کشورهای اروپائی از نظر قیمت و حتی ارائه 

آموزش به مشتریان خارجی رقابت کند.
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واحدهای جوجه کشی »مرغک«
دکتــر زندیــه می گویــد: کارخانــه جوجه کشــی 
عــدد  میلیــون   40 ظرفیــت  از  شــرکت  جدیــد 
ــت و  ــوردار اس ــال برخ ــه دار در س ــرغ نطف ــم م تخ
کارخانــه جوجه کشــی فــارم 2 در منطقــه ســعیدآباد 
هشــتگرد، دارای ظرفیــت 15 میلیــون تخم مــرغ 
ــرج،  ــای ک ــرغ واحده ــام تخم م ــت. تم ــال اس در س
قزویــن و قــم در ایــن دو کارخانــه چیــده می شــوند، 
دارای  شــاندیز  جوجه کشــی  کارخانــه  همچنیــن 
ــال  ــی در س ــه جوجه کش ــون قطع ــت 16 میلی ظرفی

می باشــد.

دکتر بهراد زندیه مدیرعامل مرغک: 
امسال تولید را از 18 میلیون و 700 هزار قطعه 

جوجه تجاری در چارچوب سیاست ها و برنامه های 
شرکت سرمایه گذاری کوثر به 20 میلیون قطعه 

افزایش می دهیم.

این شرکت آمادگی دارد در قالب و چارچوب 
سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و در کنار سایر 
تولیدکنندگان، در تنظیم بازار پر نوسان تخم مرغ 
به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حضور 
تعیین کننده داشته باشد.

مدیرعامل مرغک: در چارچوب سیاست ها و برنامه های توسعه ای که موردنظر دکتر نوروزی 
 مدیریت شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در عرصه تولید و تأمین مواد غذایی
  با منشاء پروتئینی دام و طیور است، این شرکت آمادگی دارد با همکاری واحدهای بزرگ دیگر،
 زنجیره تولید خود را تا تخم مرغ خوراکی و عرضه به بازار گسترش دهد.
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ــاء  ــن شــرکت باهــدف ارتق ــد: ای ــل شــرکت »مرغــک« می گوی مدیرعام
ــه  ــدام ب ــور اق ــذار در کش ــک روزه تخم گ ــه ی ــد جوج ــی تولی ــی و کیف کم
ــوژی روز  ــن تکنول ــتفاده از آخری ــا اس ــی ب ــه جوجه کش ــاخت کارخان س
ــط  ــد توس ــه جدی ــی کارخان ــات و طراح ــه مطالع ــت. کلی ــرده اس ــا ک دنی
کارشناســان ایــن شــرکت انجــام و عملیــات اجرایــی پــروژه در آبــان ســال 
1392 بــا زیربنــای حــدود 6 هــزار مترمربع در منطقــه آبیک واقع در اســتان 
ــا حضــور معــاون اول  ــه رســماً ب قزویــن آغــاز گردیــده اســت. ایــن کارخان
رئیس جمهــوری دکتــر جهانگیــری، ریاســت ســازمان بنیــاد شــهید و معاون 
ــی،  ــهیدی محالت ــی ش ــید محمدعل ــالم س ــوری حجت االس رئیس جمه
ــی از  ــکندری و جمع ــدس اس ــر، مهن ــادی کوث ــازمان اقتص ــل س مدیرعام
مدیــران ارشــد افتتــاح شــد کــه اینــک فعالیــت تولیدی اش آغازشــده اســت.
ــرای  ــا ظرفیــت 40 میلیــون عــدد تخم مــرغ ب ــه ای ب کارخان

جوجه کشــی
ــه  ــت کارخان ــد: ظرفی ــا می گوی ــگار م ــه خبرن ــه ب ــراد زندی ــر به دکت
جوجه کشــی آبیــک 40 میلیــون در ســال و دارای 40 دســتگاه ســتر و 14 
دســتگاه هچــر می باشــد. ایــن کارخانــه در نــوع خــود بزرگ تریــن کارخانــه 

ــت.  ــه اس ــذار در خاورمیان ــی تخم گ جوجه کش
ــایم  ــر س ــی پیت ــد جهان ــی از برن ــتگاه های جوجه کش ــزود: دس وی اف

خریداری شــده اند.  )Petersime(بلژیــک 
دستگاه های پیشرفته ماشین های جوجه کشی

مدیرعامــل »مرغــک« افــزود: دســتگاه های فــوق از پیشــرفته ترین 
ــن را  ــی جنی ــای حیات ــد نیازه ــوده و قادرن ــی ب ــین های جوجه کش ماش

ــد. ــن نماین ــش و تأمی پای
ــه  ــت و Co2 ب ــرارت، رطوب ــر سنســورهای ح ــالوه ب ــتگاه ها ع ــن دس  ای
ــک  ــم اتوماتی ــن و تنظی ــکن جنی ــت اس ــتم های Ovo Scan جه سیس
دمــا، Weight Loss System بــرای توزیــن اتوماتیــک و تنظیــم رطوبــت 
دســتگاه، Synchro-Hatch بــرای یکنواختــی بیشــتر جوجه هــا و 8 
ــده اند. ــز ش ــی Air Handling Unit تجهی ــاز اختصاص ــتگاه هواس دس

کارخانه پخت و بازیافت 
ــت محیطی  ــای زیس ــری از آلودگی ه ــت جلوگی ــه جه ــان گفت:ب ایش
ــرغ و  ــته های تخم م ــامل پوس ــه ش ــی ک ــات جوجه کش ــاء ضایع در امح
ــت  ــه پخ ــد کارخان ــا می باش ــده و جوجه خروس ه ــچ نش ــای ه تخم مرغ ه

بزرگترینومجهزترین
کارخانهجوجهکشیخاورمیانه

دکتر زندیه مدیرعامل جدید مرغک: کارخانه جوجه کشی آبیک مجهز به 
سیستم اتوماسیون جوجه کشی شامل: تجهیزات تخلیه جوجه، شمارشگر 

اتوماتیک جوجه، اسپری واکسن و دستگاه شستشوی سبدهای هچری 
از شرکت  هلند می باشد. عالوه بر این به منظور جلوگیری از بروز صدمات 

فیزیکی و کاهش ضایعات در زمان ترانسفر تخم مرغ ها از سینی های ستر به 
سبدهای هچر، از دستگاه های اتوماتیک استفاده می گردد.
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و بازیافــت ضایعــات نیــز در کنــار جوجه کشــی احــداث گردیــده کــه دارای 6 دســتگاه 
ــد. ــدل RBK 2000  می باش ــت م پخ

سیستم فاضالب
مدیرعامــل »مرغــک« یــادآور شــد: بــا توجــه بــه محدودیت منابــع آبــی در طراحی 
کارخانــه، سیســتم تصفیه خانــه مرکــزی لحــاظ گردیــده تــا فاضــالب کارخانــه پــس 

از تصفیــه در آبیــاری فضــای ســبز مورداســتفاده قــرار گیرد.
کارخانه ای مجهز به سیستم اتوماسیون جوجه کشی

دکتــر زندیــه بــه شــاخصه دیگــر تجهیــزات مــدرن کارخانــه جوجه کشــی آبیــک 
قزویــن اشــاره کــرد و گفــت: همچنیــن ایــن کارخانــه مجهــز به سیســتم اتوماســیون 
جوجه کشــی شــامل: تجهیــزات تخلیــه جوجــه، شمارشــگر اتوماتیک جوجه، اســپری 
واکســن و دســتگاه شستشــوی ســبدهای هچــری از شــرکت  هلنــد می باشــد. عــالوه 
بــر ایــن به منظــور جلوگیــری از بــروز صدمــات فیزیکــی و کاهــش ضایعــات در زمــان 
ــتگاه های  ــر، از دس ــبدهای هچ ــه س ــتر ب ــینی های س ــا از س ــفر تخم مرغ ه ترانس

اتوماتیــک اســتفاده می گــردد.
ــا ســالن های پــرورش مــرغ مــادر تخم گــذار »مرغــک«  دکتــر زندیــه در رابطــه ب
ــن  ــت و از بهتری ــلت« اس ــورت »اس ــرورش به ص ــالن های پ ــب س ــتر اغل ــت: بس گف
سیســتم های تهویــه مطبــوع برخوردارنــد. در پایــان هــر دوره در یک فاصلــه 3 ماهــه 
تمامــی بخش هــای ســالن ها و محیــط اطــراف بســتر و دیوارهــا عــالوه بــر شستشــو، 

شــعله دهــی و بــا گاز فرمالیــن و پرمنگنــات ضدعفونــی می شــوند.

 احداث و راه اندازی بزرگ ترین کارخانه جوجه کشی خاورمیانه
  با ظرفیت 40 میلیون قطعه در سال، پشتوانه ای قوی 

برای توسعه و صادرات در صنعت تخم مرغ را فراهم ساخته است.

 ایشــان همچنیــن در مــورد چگونگــی اســتفاده از دســتگاه های ســتر و 
هچــر، ضدعفونــی و نگهــداری تخم مــرغ در ســردخانه و حــرارت دهــی 18 
تــا 19 درجــه و رطوبــت 75 درصــد بــرای مهیاســازی، توضیحــات فنــی و 
تکنیکــی کاملــی ارائــه داد و بــه ســالن واکسیناســیون علیــه بیماری هایــی 
ــرای  ــه ب ــرد ک ــز اشــاره ک ــن جنســیت نی ــارک« و ســالن تعیی چــون »م
جلوگیــری از اطالــه بحــث بــه ذکــر همیــن ســرفصل ها بســنده می کنیــم. 
ــتفاده از  ــرورت اس ــدار، ض ــعه پای ــی، توس ــای جهان رقابت ه

روز تکنولوژی هــای 

دکتــر نــوروزی در مراســم افتتاحیــه بزرگتریــن کارخانــه جوجه کشــی  
ــری  ــره گی ــت: به ــگاران گف ــه خبرن ــن ب ــک قزوی ــه در آبی خاورمیان
ــد،  ــد تولی ــره وری در فراین ــش  به ــدرن و افزای ــای م ــوژی ه از تکنول
ــت.  ــی اس ــای جهان ــه رقابت ه ــداری درعرص ــعه و پای ــرورت توس ض
ــالش  ــرد ت ــن راهب ــا همی ــر ب ــاورزی کوث ــرمایه گذاری کش ــرکت س ش
کــرده اســت ظرفیــت و اســتعداد تولیــد ملــی را افــزون ســازد و ســاخت 
و راه انــدازی ایــن کارخانــه معظــم بــا ظرفیــت تولیــد 40 میلیــون قطعه 
ــا همیــن هــدف و در چارچــوب رهنمودهــای  جوجــه مادر تخمگــذار ب
مدیریــت ســازمان اقتصــادی کوثــر ســرمایه گذاری شــده اســت کــه از 
ــا باالتریــن ضریــب بهــره وری نیــز   آخریــن تکنولوژی هــای روز دنیــا ب

برخــوردار اســت.
گفتنــی اســت دکتــر زندیــه، متولــد1351 در شهرســتان هشــترود و فارغ 
التحصیــل دکتــرای دامپزشــکی از دانشــگاه ارومیه اســت. ایشــان در ســوابق 
خــود، مدیــر کلــی دامپزشــکی اســتان آذربایجــان شــرقی، ریاســت شــبکه 
دامپزشــکی شهرســتان شــاهرود، ریاســت اداره نظــارت بر بهداشــت عمومی 
اداره کل دامپزشــکی ســمنان، مشــاور عالی رئیس شــورای اســالمی اســتان 
آذربایجــان شــرقی و مســئولیت هــای سیاســی و اجتماعــی بســیار دیگــری 
را داراســت. پیــش از ایشــان، دکتــر ســبحانی مدیریــت »مرغــک« را بــر 
عهــده داشــت کــه یکــی از متخصصــان برجســته صنعــت مرغــداری بــه 

شــمار مــی رود.
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 تحول اقتصادی درکشاورزی 
با پایه گذاری کشاورزی دیجیتالی

محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در مراســم امضــای 
تفاهم نامــه همــکاری بــا وزارت جهــاد کشــاورزی از توســعه بخــش اقتصــاد دیجیتالــی 
در بخــش کشــاورزی خبــر داد و اظهــار کرد: بــا توســعه اقتصــاد دیجیتالــی در بخــش 
کشــاورزی شــاهد افزایــش 33 درصــدی درآمــد فعــاالن در ایــن بخــش خواهیــم بــود 

و  منجــر بــه حضــور 3000 درصــدی بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه می شــود.

اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
ــزود: کاهــش مصــرف ســموم کشــاورزی  اف
مهم تریــن  از  آب  بهــره وری  افزایــش  و 
وزارتخانــه  دو  همــکاری  دســتاوردهای 
ــاوری  ــش فن ــم و دان ــری از عل ــا بهره گی ب

دیجیتالــی اســت.
آذری جهرمــی گفــت: بــا توجــه بــه 
ــع  ــت مناب ــی و محدودی ــرایط آب و هوای ش
آبــی اســتفاده از فناوری هــای دیجیتالــی در 
بخــش کشــاورزی ضــروری اســت بنابرایــن 
همــکاری  تفاهم نامــه  امضــای  از  پیــش 
بیــن دو وزارتخانــه طرح هــای آزمایشــی در 
دشــت های مغــان، قزویــن و اســتان فــارس 

ــت. ــده اس اجراش
فنــاوری  از  اســتفاده  بــا  افــزود:  وی 
ــاری  ــن آبی هوشــمند ســازی در شــبکه نوی
ــاهد  ــان ش ــت مغ ــای دش ــی از باغ ه در یک
کاهــش 30 درصــدی مصــرف آب بودیــم و 
در یکــی از کشــتزارهای اســتان قزویــن ایــن 
ــید. ــی رس ــد صرفه جوی ــه 50 درص ــدد ب ع
اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
ــات و کاهــش مصــرف ســموم  ــت آف مدیری
دســتاوردهای  دیگــر  از  را  شــیمیایی 
ــه دانســت  تفاهم نامــه مشــترک دو وزارتخان
ــی بــا  و گفــت: در اجــرای طــرح آزمایش
بهره گیــری از فناوری هــای دیجیتالــی در 
ــود  ــان ک ــارد توم ــک میلی ــان ی ــت مغ دش
شــیمیایی کمتــری در تولیــد محصــول 

ــد. ــرف ش مص
وی افــزود: بــر اســاس برنامــه ششــم 
توســعه 80 درصــد مناطــق کــم برخــوردار 
روســتایی بایــد بــه شــبکه های فنــاوری 
ایــن  در  کــه  باشــند  مجهــز  اطالعــات 
جهــاد  وزارت  همــکاری  بــا  تفاهم نامــه 
برنامــه  ایــن  زیرســاخت های  کشــاورزی 
ــج کشــاورزی و تعاونی هــای  در مراکــز تروی
ــت«  ــاد ن ــبکه »جه ــب ش ــتایی در قال روس

می شــود. اجــرا 
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فراخواناتحادیهاروپابرایتوسعهپایداردامداریدراینقاره

ــرای  ــی ب ــن گیاه ــر پروتئی ــی ب ــن خــوراک دام مبتن طــرح تأمی
ــع  ــت در مناب ــت و رقاب ــول، کیفی ــش محص ــدف افزای ــا باه اروپ

ــت.  ــه اس ــت تهی ــاره در دس ــن آن ق ــن پروتئی تأمی
فیــل هــوگان، کمیســیونر اروپا در کشــاورزی و توســعه روســتایی 
اخیــراً اظهــار داشــته کــه در حــال تنظیــم یــک گــزارش از بــازار 
اروپــا در رابطــه بــا ایــن طرح اســت. فیــل هــوگان از کارشناســان 
ــن  ــه تأمی ــان درزمین ــرده دیدگاه هایش ــت ک ــران درخواس و ناظ
ــن طــرح در سراســر  ــرای اجــرای ای ــه و ب ــا را ارائ ــن اروپ پروتئی

اروپــا یــاری کننــد.

قیمــت ســویا دائمــاً در حــال افزایــش 
جنگل زدایــی  بــه  آن  کشــت  و  بــوده 
بیشــتری می انجامــد، بنابرایــن تمرکــز 
ــا  ــوراک دام در اروپ ــع خ ــایر مناب ــر س ب
ضــروری و می بایســت گــزارش کاملــی 
ــان  ــا پای ــات ت جزءبه جــزء از بررســی امکان
ســال 2018 توســط کارشناســان صنعتــی 

ــود. ــم ش ــزاران تنظی و کارگ

کشت سویا در اروپا جواب نمی دهد
ایــن طــرح باهــدف پــر کــردن شــکاف کمبــود 
ــزان  ــا تنظیم شــده اســت. می ــی اروپایی ه ــن غذای پروتئی
تولیــد غلــه بــرای خــوراک دام پاســخگوی تقاضــا نیســت 
و بخشــی از ایــن کمبــود بــه شــرایط آب و هوایــی 
ــت  ــب کش ــرایط مناس ــه ش ــردد ک ــاره برمی گ ــن ق ای

ــدارد.  ــویا را ن ــر س ــی نظی محصوالت
حــال  در  دائمــاً  ســویا  قیمــت  دیگــر  ســوی  از 
ــتری  ــی بیش ــه جنگل زدای ــت آن ب ــوده و کش ــش ب افزای
ــع خــوراک  ــر ســایر مناب ــز ب ــن تمرک ــد، بنابرای می انجام
دام در اروپــا ضــروری و می بایســت گــزارش کاملــی 
ــال 2018  ــان س ــا پای ــات ت ــزء از بررســی امکان جزءبه ج
توســط کارشناســان صنعتــی و کارگــزاران تنظیــم شــود.
ــل  ــاف حداق ــط کف ــا فق ــدی اروپ ــالت تولی غ

خــوراک دام را می دهــد
فدراســیون خــوراک دام اروپــا، باالتریــن میــزان مصرف 
غــالت و پروتئیــن گیاهــی، اعــم از تولیــد داخــل اتحادیــه 

یــا واردات از دیگــر کشــورها را دارد.
درصــدد   )Fefac( اروپــا  دام  خــوراک  فدراســیون 
ــع  ــرای جیــره از مناب تأمیــن بیشــتر پروتئیــن گیاهــی ب
ــزاری  ــی برگ ــان در پ ــزاران و اقتصاددان ــی و کارگ داخل

ــتند.  ــه هس ــن زمین ــی در ای ــای آموزش کارگاه ه
میــان  در  رقابــت  زمینــه  ایجــاد  به عنوان مثــال، 
ــق  ــه طب ــی ک ــن گیاه ــنتی پروتئی ــدگان س تولیدکنن
بررســی های به عمل آمــده، جایــگاه مهمــی در تولیــد 
منبــع  یــک  به عنــوان  روغنــی  دانه هــای  و  غــالت 
کلیــدی از پروتئیــن گیاهــی بــرای مصــرف خــوراک دام 

ــد. ــا ندارن اروپ
توســط  به عمل آمــده  غذایــی  کارشناســی های 
ــا نشــان می دهــد  ــد خــوراک دام اروپ کارخانه هــای تولی
کــه میــزان غــالت تولیــدی از داخــل اروپــا، فقــط 
ــی و  ــت دام ــی جمعی ــای فیزیولوژیک ــخگوی نیازه پاس

تأمیــن حداقــل خــوراک،و نــه پــرورش و پرواربنــدی اســت. جبــران 
ــرف  ــه درصدی مص ــش از س ــش بی ــه کاه ــی ب ــود منته ــن کمب ای
پروتئیــن غــالت توســط دام هــای غیــر نشــخوارکننده ماننــد اســب 
طــی دو دهــه گذشــته گردیــده کــه البتــه بــا بهینه ســازی هضــم 

ــوده اســت. ــوأم ب ــی ت ــن گیاه ــع پروتئی ــت مناب ــری و کیفی پذی
ــی  ــی و کیف ــاء کم ــای ارتق ــد برنامه ه ــا؛ نیازمن اروپ

ــالت  ــد غ تولی
فــی فک)Fefac(نیازمنــد انجــام تحقیقــات بیشــتری بــرای 
ارتقــاء میــزان و کیفیــت محصــول اســت. به منظــور توســعه 
ــرای  ــی ب ــای تحقیقات ــن برنامه ه ــا، تدوی ــداری در اروپ ــدار دام پای
افزایــش کیفیــت محصــول و چگونگــی مصــرف آن توســط دام هــا 
ــر دو  ــت محیطی، در ه ــی و زیس ــتانداردهای اجتماع ــظ اس و حف
بخــش تولیــد داخــل و وارداتــی بســیار حیاتــی اســت، زیــرا اروپــا 
ــی  ــدت و حت ــه خــوراک دام در کوتاه م ــواد اولی ــه م ــه تهی درزمین

ــید.  ــد رس ــی نخواه ــه خودکفای ــدت ب میان م
راهبردهــای حفــظ منابــع ســویا کــه در ســال 2015 بــا همکاری
برنامه هــای  از  مســتقل  شــاخصی  شــد،  پیاده ســازی   ITC
اتحادیــه اروپــا بــرای فعــاالن زنجیــره تولیــد و توزیــع محصــوالت 

به دســت آمده از ســویا بــه دســت داد. 
 The European Feed Manufacturers’ Federation
FEFAC
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حمایت تمام قد از استارت آپ های کشاورزی؛

آغازسرمایهگذاریبرای7ایدهکسبوکارنو )start up(منتخبدرروناک

ــر ، 7  ــازمان اقتصــادی کوث ــی س ــه اســتارت آپ ــی مجموع ــن حام ــوان اولی ــاک به عن رون
ــرای ســرمایه گذاری  طــرح و ایــده برگزیــده در میــان 120 طــرح ارائه شــده را بــه داوری ب
ــرمایه گذاری،  ــی و س ــوی علم ــتوانه ق ــا پش ــازمان یافته ب ــی س ــاک درحرکت ــاند. رون کش
گســترش اســتارت آپ هــای کشــاورزی را آمــاج نهایــی خــود قــرار داده اســت. بــه همیــن 
دلیــل در مراســمی رســمی بــا حضــور دکتــر رحمتــی قائم مقــام، دکتــر نــوروزی مدیرعامــل 
شــرکت ســرمایه گذاری و دکتــر وکیلــی معاونــت برنامه ریــزی و اقتصــادی ســازمان 
ــور  ــر کش ــی در سراس ــتارت آپ ــردازان اس ــده پ ــی از ای ــراه جمع ــه هم ــر ب ــادی کوث اقتص
ــی های  ــس از بررس ــد پ ــرر ش ــه را داوری و مق ــن عرص ــو در ای ــده ن ــرح و ای ــی 7 ط توانای
ــت ســرمایه گذاری ســازمان  ــا موردحمای ــا و طرح ه ــه اقتصــادی ایده ه کارشناســانه و توجی

اقتصــادی کوثــر قــرار گیرنــد.

گفتــار  در  کوثــر  اقتصــادی  ســازمان  برنامه ریــزی  معــاون  وکیلــی  دکتــر 
کوتاهــی ضمــن خوش آمــد گویــی بــه حاضــران گفــت: در دنیــای امــروز ســاختار 
ــاخص های  ــرده و ش ــر ک ــی تغیی ــور اساس ــته به ط ــا گذش ــرکت ها ب ــادی ش اقتص
ســخت افزاری و دارایی هــای مشــهود کــه دیــروز در جایــگاه یــک بنــگاه اقتصــادی 
نقــش تعیین کننــده داشــت ، جــای خــود را بــه نــوآوری و خلــق محصــوالت جدیــد 

و دارایی هــای نرم افــزاری داده اســت .
در ادامــه دکتــر نــوروزی در بخشــی از گفتــار خــود یــادآور شــد: مشــکل 
ــان  ــت، داروی درم ــرازی اس ــت، مغزاف ــع نیس ــر مناب ــا فق ــور م ــاورزی در کش کش
مشــکالت کشــاورزی کشــور همیــن شــرکت های دانش بنیــان بــا ایده هــای 
نوآورانــه و اســتارت آپــی در حــوزه کشــاورزی می باشــد ، مــا در حــوزه کشــاورزی 

ــم. ــل کنی ــره وری را ح ــکل به ــد مش بای

ــر  ــرمایه گذاری کشــاورزی کوث ــد: شــرکت س ــادآور ش وی ی
در ایــن عرصــه بــا ایــن ســیطره بــازار قطعــی بــرای اســتارت 
آپ هــای موفــق ایجــاد و کمــک می کنــد تــا ایــن شــرکت های 
ــرکت  ــن ش ــاارزش ای ــیار ب ــات بس ــبکه های ارتباط ــا از ش نوپ
بهره منــد شــوند و مســیر رشــد را بســیار ســریع تر طــی 

ــد دســت یابنــد. ــه بازارهــای جدی کــرده و ب
ــوآوری  ــده ن ــا شــعار، آین ــی ب ــن گردهمای ــی اســت ای گفتن
ــاز  ــود را آغ ــت خ ــاک فعالی ــب رون ــردا و در قال ــاورزی ف کش
کــرده اســت و کارشناســان بــر ایــن باورنــد بــا حمایت ســازمان 
ــان در  ــای دانش بنی ــن فعالیت ه ــر گســترش ای اقتصــادی کوث
ــد. ــه نحــو چشــمگیری گســترش می یاب عرصــه کشــاورزی ب

تضادهــای درونــی، بحران هــای ســخت و ســنگین، نوســانات مــداوم قیمــت و 
نهایتــاً ورشکســتگی پیوســته بعضــی از مرغــداران و بــه قیمت نرســیدن گوشــت 
ــف در  ــداوم و مختل ــای م ــار خودزنی ه ــته در کن ــاه گذش ــه م ــی س ــرغ ط م
ــداران  ــه سراســری مرغ ــان، وضعیــت اتحادی ــداران و تشــکل های آن ــان مرغ می

ــری  ــه سراس ــن اتحادی ــت و ای ــرار داده اس ــف ق ــفته و ضعی ــرایطی آش را در ش
ــت. ــت داده اس ــود را ازدس ــین خ ــتگی پیش ــجام و هم بس ــده انس تعیین کنن

آگاهــان بــر ایــن باورنــد کــه ایــن شــرایط نامطلــوب در اتحادیــه کــه هرکســی 
ــس  ــرای هیچ ک ــد، ب ــویی می کش ــه س ــد و ب ــود می دان ــه خ ــق ب آن را متعل
ــتانه  ــور را در آس ــتی کش ــداران گوش ــری مرغ ــه سراس ــت و اتحادی ــد نیس مفی
فروپاشــی قــرار داده اســت. در چنیــن شــرایطی متولــی تولیــد نبایــد بی تفــاوت 
ــازمان  ــی س ــئول یعن ــاد مس ــد نه ــدون تردی ــه ب ــد، گرچ ــگاه کن ــه ن ــه قضی ب
ــا برگــزاری مجمــع  مرکــزی تعــاون روســتایی می بایســت هــر چــه ســریع تر ب
عمومــی فوق العــاده بــرای بهبــود شــرایط ایــن اتحادیــه موافقــت و اتحادیــه را 
جهــت برگــزاری ایــن مجمــع و تعییــن تکلیــف نهایــی بــرای انتخــاب اعضــای 

ــد. ــی نمای ــی و همراه ــره راهنمای هیئت مدی

اتحادیهسراسریمرغداران
گوشتی،آشفتگیونابسامانی
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ــرای وخیــم و بحرانــی نشــان دادن  در حالــی رســانه های دشــمن ب
ــده  ــای آین ــردم از تحریم ه ــاندن مســئوالن و م ــران و ترس ــاع ای اوض
موضوعاتــی از جملــه مواجهــه ایــران بــا ســناریوی »نفــت برابــر غــذا« 
را مطــرح می کننــد کــه جدیدتریــن آمــار ارائه شــده از ســوی ســازمان 
ــو( نشــان می دهــد،  ــار و کشــاورزی ملــل متحــد )فائ ــی خواروب جهان
ایــران از خودکفایــی باالیــی درزمینــه کشــت و تولیــد مــواد غذایــی 
برخــوردار اســت و اصــوالً نیــاز غذایــی کشــور مــا بــه خارجی هــا در 

حــدی نیســت کــه ســناریوی تحریــم مــواد غذایــی مطــرح باشــد.
ــه ای خشــک و کــم  آب واقع شــده  ــران باوجــود این کــه در منطق ای
اســت امــا درزمینــٔه تأمیــن نیازهــای غذایــی خــود از بســیاری 

ــت. ــر اس ــان جلوت ــورهای جه کش
ــا  ــرار دارد ام ــان ق ــه 18 جه ــی در رتب ــاظ جمعیت ــه  لح ــران ب ای
در تولیــد 21 محصــول کشــاورزی رتبه هــای تک رقمــی را بیــن 
ــران درزمینــٔه  ــه خــود اختصــاص داده اســت. ای کشــورهای جهــان ب
تولیــد دو محصــول مهــم خرمــا و پســته رتبــه 2 جهــان را  داراســت. 
رتبــه ســوم جهــان درزمینــٔه تولیــد گیــالس، خربــزه، هندوانــه، گردو، 

ــران اختصــاص دارد. ــه ای ــز ب ــو نی ــادام و زردآل ب
بــر ایــن اســاس ایــران درزمینــٔه تولیــد 30 محصــول مهم کشــاورزی 
ــان دهنده  ــه نش ــت ک ــه اس ــا قرارگرفت ــت دنی ــور نخس ــزو 20 کش ج
ضریــب بــاالی امنیــت غذایــی و خوداتکایــی ایــن کشــور در تأمیــن 

نیازهــای غذایــی ســاکنان خــود اســت.

 ضریــب بــاالی 
 خودکفایـــی 

غذایی ایـران 

جدول: رتبه جهانی ایران در تولید 30 محصول کشاورزی
میزان تولید )میلیون تن(رتبه ایراننام محصولردیف

21.065خرما1
20.315پسته2
30.22گیالس3
31.615خربزه4
33.813هندوانه5
30.405گردو6
30.147بادام7
30.306زردآلو8
41.707خیار9
40.07انجیر10
40.294کیوی11
50.863هلو12
52.345پیاز13
50.677بادنجان14
62.799سیب درختی15
60.117اسفناج16
70.15قارچ17
76.372گوجه فرنگی18
92.45انگور19
90.457لیمو20
91.944پرتقال21
115.536چغندرقند22
110.075چای23
135.164سیب زمینی24
152.907جو25
1511.097گندم26
160.056کنجد27
191.253سبزیجات28
200.085زیتون29
200.055توت فرنگی30



13
97

اه 
ر م

* تی
م  

دو
ل 

سا
 *

م  
ده

ره 
شما

 چــــه کنیـــــم تـا شـــــیر گوســـــفندها 44
ُپرچـــرب و ُپرپروتئیــن باشــد

ــن  ــد پایی ــا درص ــفند،اغلب ب ــدگان گوس پرورش دهن
ــن دام هــا مواجــه  ــی و پروتئیــن در شــیر ای میــزان چرب
هســتند. ایــن موضــوع هنگامــی بیشــتر خــود را 
نشــان می دهــد کــه گوســفندها به صــورت چــرای 
مصرفــی  علوفــه  بــر  کنترلــی  و  تغذیه شــده  آزاد 
ــیر  ــن ش ــی و پروتئی ــر چرب ــدارد. مقادی ــود ن ــا وج آن ه
اســت  ژنتیکــی  فاکتورهــای  زمــره  در  گوســفندها 
ــی،  ــه آب و هوای ــل منطق ــری از قبی ــل دیگ ــا عوام ام
مدیریــت و چگونگــی تغذیــه نیــز در آن دخالــت دارنــد. 
گوســفندها بایــد بــر اســاس وزن بــدن از حداقــل علوفــه 
ــت  ــه رعای ــن نکت ــه ای ــوند و چنانچ ــه ش ــک تغذی خش
ــان  ــود را نش ــیر خ ــات ش ــتقیمًا در محتوی ــود، مس نش
ــه  ــه ب ــفندهایی ک ــرای گوس ــه ب ــن قضی ــد. ای می ده
ــن  ــرا ای ــت زی ــر اس ــوند پیچیده ت ــرده می ش ــرا ب چ
دام هــا معمــوالً از علف هایــی تغذیــه می کننــد کــه 
پاک کننــده  به ویژه»فیبرهــای  و  کربوهیــدرات  دارای 
طبیعــی«)NDF= فیبــر نامحلــول( هســتند. مقادیــر فیبــر 
نامحلــول در علف هــای تابســتانی بیشــتر و درنتیجــه غــذای ایــن دام هــا خشــک تر اســت. همچنیــن مقادیــرNDF در 
ــی  ــبز و غن ــزار س ــه علف ــن، هنگامی ک ــت. بنابرای ــاوت اس ــا متف ــاقه ها و برگ ه ــر س ــاه نظی ــف گی ــمت های مختل قس
از مــواد ارگانیــک و رطوبــت باشــد، مقــدار اســیدهای چــرب ارزشــمندی )VFA(کــه در شــکمبه تولیــد می شــوند، در 
ــد، بیشــتر اســت.  ــه می گردن ــا در داخــل دامپــروری تغذی ــا گوســفندهایی کــه توســط علوفــه خشــک و ی مقایســه ب

آب وهوا، ماده خشک جیره، درصد چربی شیر 
ــه  ــرا تغذی ــکل چ ــه ش ــفندان ب ــه گوس ــی ک در واحدهای
ــش  ــار و کاه ــیر در به ــی ش ــد چرب ــش درص ــوند، افزای می ش
تابســتان به راحتــی قابل مشــاهده اســت.  آن در ماه هــای 
آب وهــوا مســتقیماً بــر مقــدار چربــی شــیر تأثیــر نــدارد، امــا 
ــود  ــک موج ــواد خش ــر م ــگفت آوری ب ــو ش ــه نح ــد ب می توان
ــه  ــر ب ــر بگــذارد. کربوهیــدرات و کنســانتره کمت در غــذا تأثی
ــه  ــر و درنتیج ــر کمت ــزاق، تخمی ــح ب ــش ترش ــای افزای معن
ــواره  ــط دی ــرب توس ــیدهای چ ــر اس ــذب کمت ــد و ج تولی

شــکمبه اســت. 
در کشــورهای دارای مناطــق کوهســتانی و نیمــه کوهســتانی 
نظیــر قبرس،َچــرا یکــی از عناصــر مهــم و ســودآور در مقایســه 
بــا مناطــق فاقــد ایــن جغرافیــا اســت. همچنیــن َچــرا، بــرای 
ــف از  ــی مختل ــد محصــوالت لبن ــزه و تولی ــه م تنوع بخشــی ب

اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .
کدام جیره، کدام شیر؟ 

ــی  ــی دامم ــیل ژنتیک ــای پتانس ــر مبن ــی ب ــره نویس در جی
بایســت بــه میــزان مشــخص از مــواد خشــک علوفــه و 
ــت  ــر ثاب ــت تخمی ــوان ظرفی ــا بت ــت ت ــره گرف ــانتره به کنس
ــه وجــود آورد. ــرای دام ب ــدار ب ــرای شــکمبه و ســالمتی پای ب

در تغذیــه از گیاهــان ســبز و علوفــه مرطــوب تخمیــر 
ســریع تری نســبت بــه کاه و علوفه هــای خشــک صــورت 

می گیــرد.
ــزان  ــر می ــی)NDF(، ب ــده طبیع ــای پاک کنن تجمــع فیبره
حرکــت مــواد در شــکمبه، مصــرف مواد خشــک،PH  شــکمبه 
و مقــدار اســیدهای چــرب )VFA( تولیــد و جذب شــده 

ــذارد. ــر می گ ــکمبه تأثی ــواره ش ــط دی توس
 از طــرف دیگر،تخمیــر مــواد نشاســته ای و قندهــای موجــود 
ــر  ــی نظی ــادی )NSC(در غالت ــر بنی ــای غی در کربوهیدرات ه

ذرت و جــو و در غلظت هــای مختلــف موجــب افزایــش 
درصــد اســید پروپیونیــک می شــوند کــه ایــن اســید رابــط 
تولیــد الکتــوز، متابولیســم انــرژی و ســنتز گلوکــز در کبــد 

اســت . 
 اســید اســتیک به کاربــرده شــده بــرای ســنتز اســیدهای 
چــرب نیــز، پیش نیــاز اصلــی تشــکیل چربــی شــیر اســت. 
ــیر  ــی ش ــرای چرب ــب ب ــی مناس ــره غذای جی

مناســب 
ــا اســتفاده  در جیره هــای غذایــی گوســفندان، هم زمــان ب
زیــاد از غــالت و اســتفاده انــدک از علوفــه، فضــای شــکمبه 
ــش  ــد موجــب افزای ــا بتوان ــد ت ــتیکی باش ــد بیشــتر اس بای
اســیدالکتیک گــردد. ایــن افزایــش،PH شــکمبه را بــه زیــر 
5/5 کاهــش می دهــد، یــک فضــای اســیدی نســبتاً شــدید 
ــی  ــده طبیع ــای پاک کنن ــر، فیبره ــه تخمی ــی ک و درجای

)NDF( را به شــدت کاهــش می دهــد. 
ــج  ــتیکی به تدری ــای اس ــیNDF در فض ــر باکتریای تخمی
کاهــش می یابــد و ایــن در حالــی اســت کــه دیــواره 
ــر می شــود. جــذب مســتمر  ــج نازک ت ــز به تدری شــکمبه نی
اســیدالکتیک در خــون توســط دیــواره شــکمبه بــه اســیدی 
شــدن و ســایر ناهنجاری هــای متابولیکــی گوســفند از 

ــوط اســت. قبیــل لنگــش مرب
همچنیــن مقــدار اســید شــکمبه می توانــد موجــب کمتــر 
شــدن مصــرف مــواد خشــک گــردد. چنیــن وضعیتــی بیانگر 
کاهــش میــزان چربــی کــه یکــی از حیاتی تریــن مشــکالت 
ــد از  ــذا بای ــد، ل ــت، می باش ــفند اس ــدگان گوس پرورش دهن
طریــق تغذیــه بــا کنســانتره بیشــتر بــه افــزودن چربی شــیر 
ــتفاده از  ــور اس ــا به منظ ــوع نه تنه ــن موض ــرد. ای ــک ک کم
ــی و  ــره غذای ــوازن در جی ــرای ایجــاد ت ــه ب کنســانتره، بلک
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ــالوه  ــت. به ع ــانتره ها اس ــه کنس ــبت ب ــه نس ــهم علوف س
ــی  ــد اســتفاده از اســیدهای چرب ــه می کنن ــا توصی بعضی ه
ــای  ــه شــکل نمک ه ــد، ب ــری دارن ــت حــل کمت ــه قابلی ک
ــواد  ــن م ــه ای ــد. ازآنجایی ک ــر باش ــد مؤث ــیم می توان کلس
می توانــد  و  هســتند  باالیــی  انــرژی  دارای  افزودنــی 
موجــب محدودیــت مصــرف به ویــژه در گوســفندهایی 
ــت  ــر اس ــود، بهت ــد ش ــده ندارن ــای تنظیم ش ــه جیره ه ک
اســتفاده از آن هــا همیشــه تحــت نظــر یــک مشــاور فنــی 

صــورت گیــرد. 
مقدار پروتئین و روغن ها در جیره غذایی 

مقــدار پروتئیــن خــام و درنتیجــه میــزان ازت و ســولفور 
فعالیــت میکروب هــای  آمینــه،  اســیدهای  موجــود در 
ــرار می دهــد و موجــب کاهــش  ــر ق شــکمبه را تحــت تأثی
غیرمســتقیم ارزش فیبرهــای NDFو تولیــد اســیدالکتیک 
 NDF می شــود. عامــل دیگــری کــه موجــب کاهــش ارزش
ــردان  ــویا و آفتابگ ــل س ــی از قبی ــان روغن ــود، گیاه می ش
اغلــب در کنســانتره ها و به منظــور  هســتند. روغن هــا 
ــا  ــت )Pellet( ه ــت پل ــرژی و کیفی ــزان ان ــردن می ــاال ب ب
ــار از  ــا سرش ــن روغن ه ــه ای ــر چ ــوند. اگ ــرده می ش به کارب

اســیدهای چــرب اشباع نشــده اند. 
ــرو  ــط میک ــده توس ــرب اشباع نش ــیدهای چ ــر اس تخمی
ــای  ــام چربی ه ــرا تم ــت، زی ــدود اس ــکمبه مح ــورای ش فل
اشباع نشــده در شــکمبه، هیدروژنــه شــده و به عنــوان 
ــه  اســیدهای چــرب اشــباع جــذب می شــوند . ایــن امــر ب
علــت فعالیــت آنتی اکســیدانی اســیدهای چــرب غیراشــباع 
ــت ســمی  ــورای شــکمبه حال ــرو فل ــرای میک ــه ب اســت ک

دارد. 
بــرای تغذیــه گوســفندان توســط ایــن اســیدهای چــرب 
ــد  و همچنیــن عــدم ایجــاد وقفــه در فعالیــت شــکمبه بای
احتیاط هــای الزم بــه عمــل آیــد. به عــالوه، شــرایط ثابــت 
ــای  ــام دام ه ــت دارد. تم ــیار اهمی ــه بس ــتمر تغذی و مس
مولــد، عملکردهــای هضــم و جــذب مــواد غذایــی خــود را 

ــد.  ــم می کنن ــبانه روز تنظی ــردش ش ــق گ از طری

شیردوشی صبح و بعدازظهر
ــر  ــم ازنظ ــی ه ــای غذای ــداری جیره ه ــداوم و پای ت
کمیــت و هــم کیفیــت و همچنیــن از جهــت تعــداد 
ــواد بســیار  ــه م ــرای جــذب بهین ــه ب نوبت هــای تغذی

حیاتــی اســت. 
گوســفندها اغلــب در طــول روز غذاخــورده و در 
ــه اول  ــزان شــیری ک ــذا می شــب نشــخوار می کنند،ل
ــر بیشــتر  ــیر بعدازظه ــود از ش ــیده می ش ــح دوش صب
ــی کمتــر دارای  ــا درصــد چرب اســت. معمــوالً شــیِر ب
ســلول های ســوماتیک بیشــتری اســت کــه نشــانه ای 
ــه  ــی ب ــا کلینیک ــی و ی ــت کلینیک ــتان تح از ورم پس
همــراه نامتوازنــی در مصــرف مــواد غذایــی و مدیریــت 

اســت. 
جمع بندی و خالصه اینکه:

و  گرفتــن درصــد چربــی  اختیــار  در  راه  تنهــا 
ــر  ــفند ب ــیر گوس ــوازن ش ــول و مت ــن قابل قب پروتئی
مبنــای پتانســیل ژنتیکــی آن، ســهولت تخمیــر 
ــه  ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــت. ای ــکمبه اس در ش
مشــاوران غذایــی و دامــداران بایــد به اتفــاق یکدیگــر 
بــه آن بپردازنــد و بــا تأمیــن علوفــه ارزان بــه همــراه 
ــام  ــن کار را انج ــران، ای ــانتره گ ــق کنس ــرف دقی مص

ــد.  دهن
در ایــن شــرایط، گوســفندهایی کــه از طریــق چــرا 
ــه  ــت و ب ــیری باکیفی ــد ش ــوند می توانن ــه می ش تغذی

میــزان زیــاد تولیــد کننــد. 

ــای پتانســیل  ــر مبن ــره نویســی ب در جی
ژنتیکــی داممــی بایســت بــه میــزان 
و  علوفــه  خشــک  مــواد  از  مشــخص 
بتــوان  تــا  گرفــت  بهــره  کنســانتره 
ــکمبه  ــرای ش ــت ب ــر ثاب ــت تخمی ظرفی
ــه وجــود  ــرای دام ب ــدار ب و ســالمتی پای

آورد.
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همه داخل، همه بیرون:
کاهش هزینه های خوراک، کاهش 5 تا 6 

درصدی هزینه تولید در واحدهای مرغداری
ــای  ــت قرارداده ــداری، رعای ــای مرغ ــج در واحده ــای رای ــرل بیماری ه ــرای کنت ب
ــا و  ــد دام ه ــا رفت وآم ــود ب ــه می ش ــت. گفت ــی اس ــتی الزام ــی زیس ــخت ایمن س
ــرود  ــع یــک واحــد مرغــداری از بیــن ب ــان ممکــن اســت تمــام ســود و مناف کارکن
امــا بــا انجــام روش »همــه داخــل، همــه بیــرون« می تــوان بــه بهبــود چشــمگیری 
ــت. ــذار قابل اجراس ــتی و تخم گ ــای گوش ــورد مرغ ه ــه در م ــی ک ــت یافت، روش دس

بــا  پرنــدگان  کــه  مرغداری هایــی  در 
ســنین متفــاوت پــرورش داده می شــوند 
ــای  ــاد قرارداده ــرای مف ــت اج ــن اس ممک
ــرده و  ــل پیداک ــر تداخ ــا یکدیگ ــف ب مختل
ــرار  ــار ق ــی غیرقابل انتظ ــدگان در خطرات پرن
گیرنــد، اینجاســت کــه بایــد از سیســتم 
»ســن یکنواخــت« یــا »همــه داخــل، همــه 

ــود.  ــتفاده ش ــرون« اس بی
همــه  داخــل،  روش»همــه  توضیــح 
بیرون«ایــن اســت کــه امکانــات تولیــد 
ــوان در  ــه می ت ــی ک ــداد پرندگان ــرای تع ب
ــل داد  ــازار تحوی ــه ب ــه ب ــک هفت ــدت ی م

ــود.  ــا ش مهی
بــر اســاس دسترســی بــه بــازار و یــا 
منطقــه، ایــن تعــداد مــرغ می توانــد از چنــد 
صــد تــا چنــد هــزار قطعــه باشــد. پرنــدگان 
ــان  ــر زم ــد در ه ــان می توان ــن یکس ــا س ب
بهتریــن نتایــج را بــا مرگ ومیــر کمتــر، 
 )FCR( وزن جثــه بهتــر، ضریــب تبدیــل
بــه  بازدهــی  حداکثــر  و  قابل قبول تــر 
وجــود آورد و خطــر شــیوع بیماری هــا را 
ــد. ــش ده ــمگیری کاه ــو چش ــه نح ــز ب نی

بایــد مشــخص شــود کــه آیــا واقعــاً 
ــک  ــان در ی ــن یکس ــا س ــدگان ب روش»پرن
مرغــداری« تحــت یــک برنامــه ســخت 
ایمنــی زیســتی بــه نتیجــه مطلــوب دســت 
ــم  ــری ه ــچ راه میانب ــر، هی ــا خی ــد ی می یاب

ــدارد.  ــود ن وج
بــرای پیشــبرد چنیــن روشــی الزم اســت 
دســتورالعمل ها موبه مــو اجــرا و حداکثــر 

ــردد.  ــت گ ــا رعای کنترل ه
در مــورد جوجه هــای یــک روزه الزم اســت 
ــری از ورود  ــرای جلوگی ــی ب ــه ای عمل برنام
ــالن های  ــه س ــته ب ــدگان ناخواس بازدیدکنن
ــام  ــودن تم ــاک ب ــان از پ ــرورش و اطمین پ

ــراد در نظــر گرفتــه شــود. اف
توصیــه بــه هــر مرغــداری کــه می خواهــد 
ــاًل  ــد کام ــام ده ــد انج ــزی جدی ــه ری جوج

داخــل، همــه  اســت، روش »همــه  روشــن 
ــد  ــه می توان ــا راهــکاری اســت ک ــرون«،  تنه بی
ــم آورد و  ــت را فراه ــن صنع ــای ای ــانس بق ش
همچنیــن بهتریــن روش بــرای جلوگیــری از 
شــیوع بیمــاری در واحدهــای مرغــداری اســت.

ــرورش  ــروش پ ــاًل به ــداری قب ــر مرغ ــذا اگ ل
طیــور بــا ســنین مختلــف اشــتغال داشــته بایــد 
ــا  ــد و ب ــان ده ــن کار پای ــه ای ــت ب از او خواس
ــن  ــا س ــور ب ــرورش طی ــه پ ــی ب ــام تغییرات انج

ــد.  ــدام کن ــد اق واح
کاربــرد روش جدیــد و مقایســه بــا روش قبلــی 

ــد.  ــوم کن ــا را معل ــد تفاوت ه می توان

رعایــت  را  بهداشــت  همیشــه 
کنیــد

در روش »ســن یکنواخــت«، تمــام 
هفتــه  یــک  اثنــای  در  ســالن ها 
پرشــده و تمــام پرنده هــا نیــز در 
ســالن ها  از  هفتــه  یــک  طــول 
اتفــاق  ایــن  می شــوند.  خــارج 
ــتی  ــای گوش ــرای مرغ ه ــد ب می توان
ــرای  ــک دوره 35 روزه و ب پــس از ی
ــک  ــال ی ــذار هرس ــای تخم گ مرغ ه

ــد . ــار رخ ده ب
ــد  ــود واح ــث می ش ــن کار باع ای
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مرغــداری بتوانــد پــس از پایــان یــک هفتــه فــروش به ســرعت فضــوالت 
را خــارج و تمامــی ســطوح اعــم از داخــل و بیــرون ســالن ها را شستشــو 
ــه  ــز باشــید ک ــا نی ــا و آبخوری ه ــب دانخوری ه ــد. مراق ــی کن و ضدعفون

حتمــاً خالــی بــوده و داخــل و بیــرون آن هــا کامــاًل تمیــز شــود.
نظافــت و شستشــوی وســایل بایــد در خــارج از ســالن و در یــک بــازه 
ــا در  ــت بیماری ه ــاس وضعی ــر اس ــا ب ــرد ام ــورت گی ــی 7 روزه ص زمان

اطــراف منطقــه ممکــن اســت زمــان بیشــتری موردنیــاز باشــد. 
قبــل از شــروع عملیــات نظافــت همه چیــز را آمــاده کنیــد و پــس ازآن 
نیــز تمــام نیازهــای جوجه هــا از قبیــل واکســن، رقیق کننــده، ویتامیــن 

ــد.  ــار بگیری ــا را در اختی و ضدعفونی کننده ه
ــالمتی  ــرای س ــاک ب ــداری پ ــک مرغ ــول ی ــن اص ــه ای ــت هم رعای

مرغ هــا را در برابــر شــما قــرار می دهــد. 
پیشگیری بسیار ارزان تر از درمان است 

اگــر نگهــداری جوجه هــا از یک روزگــی شــروع می شــود بــرای 
اطمینــان از وضعیــت ایمنــی آن هــا بایــد نمونــه خون گرفتــه شــود. الزم 
اســت بــرای گلــه تقاضــای یــک رونوشــت از برنامــه واکسیناســیون نمــود 
ــیت را  ــل و برونش ــاری نیوکاس ــه دو بیم ــوط ب ــات مرب ــن اطالع و آخری
ــه  ــدگان جوج ــا تولیدکنن ــاط مســتمر ب ــه در ارتب ــت ک ــار گرف در اختی

ــت.  ــه کاربس ــع را ب ــتورات به موق دس
ــتورات  ــق دس ــده طب ــح و برنامه ریزی ش ــیون صحی ــس از واکسیناس پ
تولیدکننــدگان جوجــه، بــا واکسیناســیون والدیــن ایــن جوجه هــا 

ــل آورد.  ــه عم ــن را ب ــوان بهتری می ت
ــرون«، همــه واحدهــای  ــا اجــرای سیســتم »همــه داخــل، همــه بی ب
جوجــه یــک روزه می تواننــد بهتریــن پرورش دهنــده بــا کمتریــن 
ریســک ابتــال بــه بیماری هــا باشــند.مراقبت سیســتماتیک و در صــورت 

ــده اســت.  ــز بســیار کمــک دهن ــزوم، انجــام واکسیناســیون نی ل
یــک قــول قدیمــی می گویــد: »پیشــگیری  بهتــر از درمــان اســت«. در 

ایــن مــورد، پیشــگیری بســیار ارزان تــر از درمان اســت. 
ــان از  ــرون«و اطمین ــه بی ــل، هم ــه داخ ــری روش »هم ــا به کارگی ب
ــش  ــر، افزای ــزان مرگ ومی ــش می ــل کاه ــه دلی ــدی آن، ب ــرای ج اج

ــدگان بیشــتر  ــل )FCR(، عرضــه پرن ــب تبدی ضری
ــروش،  ــای ف ــر شــدن روزه ــر و زیادت ــا وزن باالت ب
صرفه جویــی  می یابــد.  افزایــش  ســود  میــزان 
ــا 35  ــن 33 ت ــرف2 روز از س ــی ظ ــواد غذای در م
روزگــی بســیار زیــاد و میانگیــن 8 تــا 10 درصــد از 
کل غــذای مصرفــی هــر پرنــده را دربــر می گیــرد. 
ــا  ــه ت ــوراک ک ــه خ ــت هزین ــه داش ــد توج بای
65 درصــد از کل هزینه هــای تولیــد را شــامل 
ــد از کل  ــا 6 درص ــق 5 ت ــن طری ــه ای ــود، ب می ش

را کاهــش می دهــد.  تولیــد  هزینه هــای 
این اقدامات فراموش نشود:

بــدون  تولیــد،  روش  بهتریــن  ازآنجایی کــه 
رعایــت جــدی ایمنــی زیســتی نمی توانــد بــا 
موفقیــت همــراه باشــد، روش »همــه داخــل، همــه 

ــت .  ــتثنا نیس ــده مس ــن قاع ــز از ای بیرون«نی
هــر فــردی کــه می خواهــد وارد ســالن پــرورش 
ــتفاده از  ــا اس ــتثناء ب ــدون اس ــد ب ــود، بای ــرغ ش م
ــن  ــرد. ای ــری دوش بگی ــد باکت ــون ض ــک صاب ی
ــکان  ــران و مال ــام کارگ ــامل تم ــتورالعمل ش دس
واحــد مرغــداری می شــود. الزم اســت تعــداد 

ــد. ــب باش ــران متناس ــداد کارگ ــا تع ــا ب دوش ه
حداقــل محــل ســکونت دو نفــر از کارگــران 
ــی و  ــراد بیرون ــایر اف ــا س ــه ب ــد ک ــه ای باش به گون
ــذا حــذف  ــا تمــاس نداشــته باشــند، ل ــردد آن ه ت
هرگونــه تمــاس بیــن ایــن افــراد و اشــخاصی 
ــد  ــداری می کنن ــرغ نگه ــان م ــه در خانه هایش ک

ضــرورت دارد.
کشــتار  تــازه  مرغ هــای  نبایــد  به هیچ وجــه 
محوطــه  وارد  کارکنــان  مصــرف  بــرای  شــده 

شــوند. ســالن ها 
بــرای حمــل درســت مرغ هــا، شســتن ماشــین ها 
بســیار اهمیــت دارد. الزم اســت تمــام ماشــین های 
ــور  ــه به ط ــه محوط ــل از ورود ب ــرغ قب ــل م حم
کامــل ضدعفونــی شــوند. راننــدگان ماشــین ها 
و  شــده  گیــری  دوش  محــل  وارد  بایــد  نیــز 
ــده  ــی ش ــای ضدعفون ــز، کفش ه ــای تمی روپوش ه

ــند.  ــوص بپوش و کاله مخص
یــک فــرد منتخــب از کارمنــدان مرغــداری و در 
صــورت لــزوم بــه همــراه شــخصی دیگــر، بایــد بــر 

ــز نظــارت داشــته باشــند.  همه چی
الزم اســت کــه ورود هــر یــک از کارکنــان طبــق 
ــراه  ــه هم ــنلی ب ــات پرس ــا جزئی ــماره ب ــک ش ی

ــود.  ــت ش ــردی ثب مشــخصات ف
هنگامی کــه موضــوع ایمنــی زیســتی مطــرح 
باشــد، بایــد تمــام جزئیــات بــا تأمــل موردبررســی 
ــی  ــات ایمن ــال عملی ــور اعم ــد. به منظ ــرار گیرن ق
ــد در دســتور  ــز بای زیســتی قابل قبــول، امنیــت نی

ــرد.  ــرار گی کار ق
ــا بســته  ــاز ی هنگامی کــه مــرز مشــخصی بیــن ب
ــا  ــدارد، پروتکل ه ــود ن ــداری وج ــک مرغ ــودن ی ب

به آســانی دور زده می شــوند. 
اطــراف  محیــط  دیوارهــای  اســت  ضــروری 
ــا  مرغــداری حداقــل ســه متــر ارتفــاع داشــته و ب

ــد. ــن نماین ــراف را روش ــی اط ــور کاف ن
ــت از  ــور مراقب ــز به منظ ــی نی ــارت الکترون  نظ

ــد . ــد باش ــد مفی ــراد می توان ــروج اف ورود و خ
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تولید محصوالت کشاورزی در افریقا 
ــد کاالهــای کشــاورزی  ــع تولی ــی منب کشــورهای آفریقای
از قبیــل کاکائو،*کاشــو )بــالدر(، قهــوه، پنبــه، کائوچــو، 

تولیــد گل هســتند .  میوه هــای گرمســیری و اخیــراً 
به عنوان مثــال تانزانیــا در بخــش شــرقی قــاره، محــل تولیــد 
ــه در کشــورهایی از  ــن آن ک کاشــو)CASHEW( اســت، ضم
ــه  ــی ســرمایه گذاری های بســیاری درزمین ــا و اتیوپ ــل کنی قبی

ــراوری غــالت و دیگــر محصــوالت انجام شــده اســت. ف
ــبز و  ــق س ــاب، مناط ــراوان آفت ــش ف ــا: تاب آفریق

ــیار  ــی بس ــاران و اراض پرب
ــز  ــاران در مرک ــبز و پرب ــق س ــاب، مناط ــراوان آفت ــش ف تاب
ــی آفریقاســت،  ــاره و اراضــی بســیار از ویژگی هــای جغرافیای ق
ــی  ــوز در کشــورهای ســمت غرب ــرورش دام و کشــاورزی هن پ
ــژه  ــذا و به وی ــرای غ ــا ب ــال تقاض ــاره رواج دارد و درعین ح ق
پروتئین هــای حیوانــی، همان گونــه کــه در سراســر کــره 
زمیــن افزایــش می یابــد در مناطــق در حــال رشــد افریقــا نیــز 

ــد اســت. ــه تزای رو ب
جمعیت»طبقــه متوســط« افریقــا رو بــه فزونــی اســت و ایــن 
بــه معنــی داشــتن پــول بیشــتر بــرای مصــرف اقالمــی ماننــد 
گوشــت و تخم مــرغ اســت. افزایــش مــزارع پــرورش دام و ورود 
ــوپرمارکت های  ــی در س ــر کنتاک ــی نظی ــوری خارج ــذای ف غ
ــن  ــواه ای ــی گ ــور آفریقای ــور در 8 کش ــد کارف ــره ای مانن زنجی

ادعاســت.
ــوراک  ــد خ ــرمایه گذاری در تولی ــت: س ــه مثب وج

ــرغ ــرورش م ــور و پ طی
ســوپرمارکت ها  و  زنجیــره ای  رســتوران های  نه فقــط 
در حــال ظهــور و گســترش در آفریقــا هســتند، بلکــه در 
ســرمایه گذاری هایی  نیــز،  آن  غــرب  و  شــرق  کشــورهای 
جهــت ســاخت کارخانه هــای تولیــد خــوراک طیــور،دام و 
و  تخم گــذار  و  گوشــتی  مرغداری هــای  تأســیس  آبزیــان، 
ــا  ــرمایه گذاری ها در آفریق ــت. س ــده اس ــتارگاه ها انجام ش کش
ــاًل  ــه قب ــی ک ــاورزی بین الملل ــرکت های کش ــط ش ــب توس اغل
ــورهایی  ــد و کش ــل می آی ــه عم ــد ب ــق کار کرده ان در آن مناط
نظیــر مراکــش و آفریقــای جنوبــی نیــز در کشــورهای هم جــوار 

می کننــد.  ســرمایه گذاری  خــود 
در  نزدیــک  آینــده  در  نتایــج ســرمایه گذاری ها 

آفریقــا دیــده می شــود
ــا  ــه کاری را در آفریق ــد ک ــیاری عالقه مندن ــورهای بس کش
شــروع کننــد و یــا کاالهــای خــود نظیــر افزودنی هــا و 

افقرشدتولیدغذا
درآفریقا
اغلــب گفتــه می شــود کــه بخــش کشــاورزی 
ــاء  ــرای ارتق ــادی ب ــیل های زی ــا دارای پتانس آفریق
ــه  ــره وری به نوب ــا به ــت و ارتق ــره وری اس ــد و به تولی
ــل  ــه دلی ــا ب ــاره آفریق ــروری در ق ــری ض ــود ام خ
ــت.  ــی اس ــای دام ــرای پروتئین ه ــا ب ــش تقاض افزای
در اینجــا نگاهــی بــه موقعیــت برخــی از کشــورهای 
آفریقایــی و فرصت هــای ســرمایه گذاری در آن هــا 

 . می اندازیــم 
آفریقــا بــا جمعیــت کنونــی 1/2 میلیــارد نفــری کــه 
ــر  ــارد نف ــه 2 میلی ــال 0502 ب ــا س ــی رود ت ــار م انتظ
برســد، جایــی اســت کــه بایــد ازنظــر زیرســاخت ها، 
ــتری  ــه بیش ــذا توج ــد غ ــوژی و تولی ــکن، تکنول مس

دریافــت کنــد.

ــی رود در  ــار م ــن انتظ ــانند، بنابرای ــروش برس ــه ف ــا ب ــی را در آنج ــای غذای مکمل ه
ــاره تأســیس شــوند.  ــن ق ــده شــرکت های کشــاورزی بیشــتری در ای ســال های آین
شــرکت های کشــاورزی می تواننــد بــا ســرمایه گذاران محلــی شــریک شــوند 
یــا بــا خریــد کارخانه هــای تولیــد خــوراک کنونــی و توزیع کننــدگان ایــن 
ــه توســعه در ایــن زمینــه کمــک نماینــد. انتظــار مــی رود کــه نتایــج  محصــوالت ب
ــه  ــاه فوری ــود. در م ــده ش ــا دی ــک در آفریق ــده نزدی ــرمایه گذاری ها در آین ــن س ای
ــون  ــورد )Seaboard corporation( 357 میلی ــی ب ــهامی س ــرکت س 2018، ش
دالر در ســاحل عاج و ســنگال بــرای ســاخت 2 کارخانــه تولیــد خــوراک دام و طیــور 
به منظــور افزایــش حضــور درزمینــه تجــارت غلــه در افریقــای غربــی ســرمایه گذاری 

کــرد. 
این دو کارخانه هم آرد و هم غذای دام تهیه می کنند.

ــالت را در  ــراوری غ ــه ف ــوط ب ــور مرب ــون ام ــیبورد هم اکن ــهامی س ــرکت س  ش
ــب انجــام  ــای کارائی ــی و دری ــکای جنوب ــی، آمری ــه در 22 کشــور آفریقای 41 منطق

می دهــد. 
نمونــه دیگــر، شــرکت ســنگاپوری اُلمــا )Olam( اســت کــه ارتباطــی تنگاتنگــی 

ــا کشــورهای آفریقایــی دارد.  ب
شــکل گیری شــرکت اُلمــا در اواخــر دهــه 1980 در کشــور نیجریــه شــروع شــد و 
در ســال های 2017 و 2018، ایــن گــروه 2 خــط تولیــد غــذا بــا ظرفیــت هــر یــک40 

تــن در ســاعت و بــا ســرمایه گذاری 150 میلیــون دالر را آغــاز کــرد.
ــد  ــن تولی ــه ظرفیــت 600 هــزار ت ــه زودی ب  انتظــار مــی رود کــه شــرکت اُلمــا ب
خــوراک طیــور و آبزیــان در هرســال برســد. ایــن شــرکت ســعی دارد بخــش پــرورش 

ــه گســترش دهــد. ــژه در نیجری ــا و به وی ماهــی را در افریق
فرصت های بسیار برای تولید افزودنی های غذایی 

ــواد  ــد م ــوه تولی ــای بالق ــکوفایی ظرفیت ه ــد ش ــا امی ــده ب ــای گفته ش نمونه ه
ــه  ــز مواج ــی نی ــا چالش های ــا ب ــاره افریق ــا ق ــده اند ام ــا تأسیس ش ــی در افریق غذای
ــزای طیــور و فرهنــگ  ــه آنفوالن اســت کــه هنــوز جــای تــالش بســیار دارد، ازجمل
مصــرف مــواد غذایی.مصــرف گوشــت و تخم مــرغ در ایــن قــاره پائیــن و بــر مبنــای 

ــا 5 کیلوگــرم اســت. ــن 2 ت ــف بی کشــورهای مختل
ــرغ  ــای م ــیون گله ه ــه واکسیناس ــروع ب ــنگال ش ــر س ــورها نظی ــی از کش برخ
ــس از  ــیب ها پ ــم آس ــال ترمی ــرون در ح ــر کام ــری نظی ــداد دیگ ــد و تع کرده ان
ــرف  ــتند.فرهنگ مص ــال های 2016-2017هس ــزا در س ــم آنفوالن ــای عظی طغیان ه
ــرای  ــن کاال ب ــد ای ــود و تولی ــج می ش ــدگان آن تروی ــط تولیدکنن ــرغ توس تخم م

ــت. ــودآور اس ــیار س ــی بس ــورهای آفریقای کش
آمریــکا،  ماننــد  مختلــف  کشــورهای  توســط  افریقــا  در  ســرمایه گذاری ها 
ــان صــورت  ــتان، فرانســه و آلم ــد، هندوس ــان، هلن ــغالی، لبن سنگاپور،فلســطین اش

می گیــرد. 
درزمینــه مــواد پیــش ســاخت، کنســانتره هــا، افزودنی هــای غذایــی و توزیــع مــواد 
ــای  ــی بخش ه ــاالن بین الملل ــرای فع ــیاری ب ــای بس ــوز فرصت ه ــتی دام، هن بهداش

مختلــف کشــاورزی وجــود دارد. 
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ــواد بهداشــتی  ــادی از توزیع کننــدگان م تعــداد زی
دام از اروپــا، آمریــکا و یــا هندوســتان می آینــد اما در 
حــال تغییــر شــغل بــه ســمت فــروش افزودنی هــای 
غذایــی هســتند،زیرا اکنــون افزودنی هــا از مؤثرتریــن 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــک ب ــای آنتی بیوتی جایگزین ه
در پــاره ای از اوقــات ایــن افزودنی هــا مســتقیماً بــه 
ــورت  ــن ص ــه در ای ــوند ک ــه می ش ــداران فروخت دام
ــز  ــیار حائ ــا بس ــتفاده از آن ه ــوه اس ــوزش و نح آم
ــت.  ــرمایه گذاری اس ــتلزم س ــه مس ــت و البت اهمی

ــاد آن،  ــا و اقتص ــت آفریق ــد جمعی ــه رش ــد رو ب ــا رون ــه ب ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین می ت
طــی20،30 ســال آینــده یــک جریــان بــزرگ تولیــد کشــاورزی در ایــن قــاره بــه راه خواهــد 
افتــاد کــه برخــی از نیازهــای ســرمایه ای آن توســط کشــورهای آفریقایــی و برخــی توســط 

ــد.  ــد ش ــن خواه ــد تأمی ــر کشــورهای عالقه من دیگ
ــی  ــی: Anacardiumoccidentale( درخت ــام علم ــادام هندی )ن ــو یا ب *کاش
گرمســیری و همیشــه ســبز اســت کــه دانــٔه بادام هنــدی و ســیب بادام هنــدی 

ــد.  ــد می کن تولی
برزیــل  نیجریه،هنــدو  موزامبیــک،  تانزانیــا،  کشــورهای  امــروزه 

هســتند. کاشــو  بــزرگ  تولیدکننده هــای 

http://14p.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%88/
http://14p.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%88/
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ممنوعیت به محدودیت تغییر یافت!!
جمیــل علیــزاده شــایق گفــت: ایــن روزهــا کمبــود آب 
ــی برخــی مناطــق در بحــث آب  ــر و حت در کشــور فراگی

آشــامیدنی بــا مشــکل مواجــه هســتند.
ــت  ــرح ممنوعی ــت: ط ــران گف ــج ای ــن برن ــر انجم دبی
کشــت برنــج در 14 اســتان از اســاس کار اشــتباهی اســت 
ــه کشــاورزان  ــوان ممنوعیــت کشــت را ب ــه نمی ت چــرا ک

تحمیــل کــرد.
وی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه اینکــه ممنوعیــت کشــت 
نیــاز بــه قانــون دارد، افــزود: ناگفتــه نماند مســئوالن وزارت 
ــه خــود شــده و  ــار عجوالن جهــاد کشــاورزی متوجــه رفت

ایــن ممنوعیــت را بــه محدودیــت تغییــر داده انــد.
وی گفــت: متأســفانه ایــن بحــث در عمــل نیــز تحقــق 
پیــدا نکــرده زیــرا کشــت هایی در ســطح کشــور همچنــان 

رواج دارد کــه آب برتــر از برنــج هســتند.

دبیــر انجمــن برنــج ایــران افــزود: میــزان مصــرف آب در 
زراعــت هندوانــه، چغندرقند، ســبزی، صیفــی و ذرت بیش 

از برنــج اســت.
وی همچنیــن بابیــان اینکــه نیــاز آبــی برنــج کمتــر از 
ــا  ــک ب ــدون ش ــت: ب ــت، گف ــی اس ــرف فعل ــدار مص مق
ــتفاده از  ــور اس ــرف آب و همین ط ــه مص ــت بهین مدیری
ارقــام بــا نیــاز آبــی کــم می تــوان مصــرف آب ایــن گیــاه را 

ــل داد. ــور تقلی در کش
ــا عنــوان اینکــه ممنوعیــت  علیــزاده شــایق در ادامــه ب
ــه  ــدون مطالع ــج به جــز اســتان های شــمالی ب کشــت برن
و کار کارشناســی بــوده اســت، یــادآور شــد: امــکان زراعــت 
ــدون کمتریــن آســیب  ــج در برخــی از ایــن مناطــق ب برن
ــی  ــود دارد ول ــی وج ــی زیرزمین ــع آب ــه مناب ــه ب و لطم
ــه  ــور ب ــرح مزب ــب ط ــتان ها در قال ــی اس ــفانه تمام متأس

ــت. ــده اس ــته ش ــم نگریس یک چش

مافیای خرید تضمینی گندم !

در پــی طــرح مطالبــی دربــاره وجــود شــبکه مافیایــی 
دالالن در فرآینــد خریــد تضمینــی گنــدم و همچنیــن 
ــول در  ــن محص ــتاندارد ای ــداری غیراس ــالط و نگه اخت
برخــی رســانه ها، مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی 
وزارت جهــاد کشــاورزی ضمــن رد ایــن ادعــا، توضیحاتی 

را اعــالم کــرد:
متن توضیحات به این شرح است:

ــری از دو  ــا بهره گی ــدم ب ــد تضمینــی گن ــد خری فراین
ســامانه متشــکل پهنه بنــدی وزارت جهــاد کشــاورزی و 
ــران انجــام  ــی دولتــی ای ــد شــرکت بازرگان ســامانه خری
ــات و کاال در  ــروج اطالع ــه ورود و خ ــرد و هرگون می گی
ایــن ســامانه ها بــا انجــام مراحــل احــراز هویــت، کنتــرل 
ــناد  ــا صــدور اس ــن و ب ــش و توزی ــرداری، آزمای و نمونه ب
قانونــی توســط عوامــل تشــخیص و عوامــل ذی حســاب 

ــود. ــام می ش انج
ــه ایجــاد  ــه هرگون ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــزارش ب ــن گ ای
ــه چــک و  ــا توجــه ب ــدار کاال ب ــت و مق ــر در ماهی تغیی
تیک هــای انجام شــده از مبــادی ورودی و خروجــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــد: ب ــد، می افزای ــر نمی باش کاال امکان پذی
قراردادهــای منعقــده و تعهــدات حقوقــی و قضایــی 
فی مابیــن، هرگونــه تخلــف احتمالــی قابل ردیابــی و 
ــای  ــد طرف ه ــز خری ــن مراک ــق تضامی ــول از طری وص

ــود. ــد ب ــرارداد خواه ق

گذر از رخدادهای ماندگار کشاورزی
تهیه و تنظیم: سیاوش انصاری
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 جنگ اقتصادی چین و آمریکا، 
پسته ایران را روی میز برد؟

ــران و  ــته ای ــن پس ــس انجم ــور رئی ــالل  پ ــن ج محس
رئیــس ســابق اتــاق بازرگانــی در صفحــه فضــای مجــازی 
ــل شــاد  ــوان آجی ــا پســته را به عن خــود نوشــت: چینی ه
می شناســند چــون ظاهــرش به گونــه ای اســت کــه انــگار 
ــکا  ــور آمری ــری تجــاری رئیس جمه ــا درگی ــدد، ام می خن
بــا چیــن ممکــن اســت شکســت بزرگــی بــرای کشــاورزان 
پســته  کار آمریــکا باشــد کــه عمــالً با تعییــن تعرفــه قافیه 

ــد. ــا می بازن ــه ایرانی ه را ب

سؤال آمریکایی ها این است: آیا این اقدامات 
شما حفظ امنیت ملی بود، آقای ترامپ؟

بعــدازآن کــه دونالــد ترامــپ تعرفه هــای فــوالد و 
ــی را  ــای چین ــه واردات کااله ــپس تعرف ــوم و س آلومینی
ــدد  ــم درص ــن ه ــرد، پک ــاال ب ــارد دالر ب ــادل 50 میلی مع
جبــران برآمــد. چیــن تعرفــه واردات پســته آمریکایــی را از 
5 بــه 45 درصــد در ســال جــاری افزایــش داده اســت.  این 
اقــدام چیــن دقیقــاً منطقــه ای را هــدف قــرار می دهــد کــه 

ــیب پذیرند.  ــان در آن آس ــوری   خواه جمه
ــاع  ــا اوض ــود ام ــال ب ــتریت ژورن ــزارش وال اس ــن گ ای
ــه   ــرده ب ــا ک ــی ادع ــه آمریکای ــن روزنام ــه ای ــه ک آن گون
ــن  ــر اســاس تازه تری ــران نیســت، چــون ب ــع پســته ای نف
ــرات  ــالی و تغیی ــل خشک س ــه  دلی ــال ب ــا، امس برآورده
اقلیمــی، تولیــد پســته در ایــران 80 درصــد کاهش یافتــه 
اســت، به این ترتیــب اگــر نگوییــم پســته  خــوران چینــی 
ــی  ــی و آمریکای ــته ایران ــرف پس ــد از مص ــال ناچارن امس
صرف نظــر کننــد، احتمــاالً مجبورنــد پــول بیشــتری بــرای 

ــد. آن بپردازن

روغن خوراکی، یارانه بگیر می شود
بــا توجــه بــه افزایــش هزینه هــای تولیــد، دولــت اجــازه 
ــردم را  ــی م ــی و مصرف ــای اساس ــت کااله ــش قیم افزای
ــد  ــع مانن ــی از صنای ــان برخ ــن می ــه در ای ــد ک نمی ده
ــود را  ــوالت خ ــت محص ــا قیم ــی ی ــن و لبن ــع روغ صنای
ــد در  ــالم کرده ان ــا اع ــد ی ــی باالبرده ان ــورت غیرقانون به ص
ــد. ــد نمی کنن ــی از محصــوالت را تولی ــرایط برخ ــن ش ای

در جلســه اخیــر ســتاد تنظیم بــازار تصمیم گرفته شــده 
و  از مصرف کننــدگان  کــه ســازمان حمایــت  اســت 
ــرای  ــن ب ــد روغ ــه تولی ــاء هزین ــا احص ــدگان ب تولیدکنن
ــا افزایــش قیمــت ایــن محصــول  جلوگیــری از کمبــود ی

ــد. ــن کن ــد را تأمی ــای تولی ــش از هزینه ه بخ
ــا  ــروه ب ــای کارگ ــده، اعض ــم اتخاذش ــاس تصمی ــر اس ب
ــردن  ــادی ک ــر اقتص ــی ب ــت مبن ــاد دول ــر اعتق ــد ب تأکی
ــردم از  ــفره م ــت از س ــو و حمای ــد از یک س ــد تولی فرآین

ــد باهــدف پیشــگیری از ایجــاد  ســوی دیگــر مقــرر کردن
ــی  ــای واقع ــت، هزینه ه ــازمان حمای ــازار، س ــود در ب کمب
تولیــد روغــن را محاســبه کنــد تــا بخشــی از آن به منظــور 

ــت تأمیــن شــود. ــش قیمــت از ســوی دول عــدم افزای

ذرت و جو در بورس کاالی ایران!
ریاســت  بــه  کــه  هیئت وزیــران  جلســه  در 
روحانــی  حســن  دکتــر  حجت االسالم والمســلمین 
ــداوم  ــور ت ــت به منظ ــد، دول ــزار ش ــوری برگ رئیس جمه
اجــرای سیاســت قیمــت تضمینــی بــرای محصــوالت ذرت 
ــار مالــی  و جــو، افزایــش شــفافیت معامــالت و کاهــش ب
دولــت، باعرضــه محصــوالت ذرت و جــو در بــورس کاالی 

ــرد. ــت ک ــران موافق ای
بــر ایــن اســاس، ســازمان برنامه وبودجــه کشــور موظــف 
ــت  ــا قیم ــورس ب ــوی ب ــت تابل ــاوت قیم ــد مابه التف ش
تضمینــی محصــوالت فوق الذکــر را به عــالوه کارمــزد 
معاملــه در بــورس، بــه تفکیــک از محــل اعتبــارات مصوب 
قانــون بودجــه ســال 1397کل کشــور تأمیــن و پرداخــت 

نمایــد.
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار نیــز مکلــف شــد نســبت 
ــود در  ــررات موج ــط و مق ــالح ضواب ــازی، اص ــه بسترس ب
رابطــه بــا تعییــن انبارهــای بخــش خصوصــی و نحــوه اخذ 
تضمیــن از آن هــا و تقویــت زیرســاخت های موردنیــاز برای 
ــت های وزارت  ــق سیاس ــاورزی طب ــوالت کش ورود محص

جهــاد کشــاورزی اقــدام نمایــد

 ستاد تنظیم بازار 
اجازه افزایش قیمت نمی دهد!

ــود  ــود باوج ــر خ ــه اخی ــازار در جلس ــم ب ــتاد تنظی س
ــش  ــازه افزای ــدگان اج ــدد تولیدکنن ــت های متع درخواس

ــداد. ــی ن ــچ کاالی ــه هی قیمــت ب
یکــی از اعضــای ســتاد تنظیــم بــازار گفــت: در جلســه 
درخواســت های  باوجــود  روز گذشــته  بــازار  تنظیــم 
بخش هــای مختلــف تولیــد بــرای افزایــش قیمــت 
ــا هیچ کــدام از درخواســت ها موافقــت  محصــوالت خــود ب

نشــد.
ــه افزایــش  ــا توجــه ب ــع در ایــن جلســه ب برخــی صنای
قیمــت ارز ، بــاال رفتــن قیمــت مــواد اولیــه و هزینــه انتقال 
پــول خواهــان افزایــش قیمــت محصــوالت خــود بوده انــد 

امــا ســتاد تنظیــم بــازار بــا ایــن امــر موافقــت نکــرد.
ــد در  ــه گفتن ــن جلس ــدگان در ای ــی از تولیدکنن برخ
صورتــی کاالیــی ســود نداشــته باشــد یــا مجبــور باشــند 
بــا ضــرر آن را تولیــد کننــد از تولیــد آن محصــول خــاص 

صــرف نظــر خواهنــد کــرد.
ــاره  ــع لبنــی نیــز در ایــن جلســه درب دامــداران و صنای
افزایــش قیمــت شــیر خــام بــا یکدیگــر گفتگــو داشــتند؛ 
وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز بــا دامــداران همــراه بــوده و 
موافــق افزایــش قیمــت ایــن محصــول بــوده امــا درنهایــت 
ــورت  ــول ص ــن محص ــت ای ــش قیم ــرای افزای ــی ب توافق

نگرفتــه اســت.

 تأثیرپذیری اندک کشاورزی، 
در جنگ اقتصادی بزرگ

جهــاد  وزارت  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه   
کشــاورزی، محمــود حجتــی در جلســه تکریــم و معارفــه 
ــوزش و  ــات، آم ــازمان تحقیق ــد س ــم و جدی ــای قدی رؤس
ترویــج کشــاورزی، بابیــان این کــه آمریــکا همــه تــوان خود 
را بــرای تشــدید تحریم هــا و همســو کردن ســایر کشــورها 
در جنــگ اقتصــادی بــا ایــران بــه  کار گرفتــه اســت، اظهــار 
ــم در  ــی می توانی ــر و یکپارچگ ــدت نظ ــا وح ــت: ب داش
ــت  ــکا مقاوم ــای آمری ــا و زیاده خواهی ه ــل تحریم ه مقاب

ــروز شــویم. ــن جنــگ اقتصــادی پی ــم و در ای کنی
و  ظرفیت هــا  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
توانمندی هــای داخلــی، بخــش کشــاورزی کمتریــن 
تأثیرپذیــری را در تأمیــن نیــاز غذایــی مــردم در شــرایط 

تشــدید تحریم هــا خواهــد داشــت.
ــادی در  ــدادادی زی ــای خ ــه داد: ظرفیت ه ــی ادام حجت
ــات و  ــه امکان ــری هم ــا به کارگی ــود دارد و ب ــور وج کش
اختیــارات خــود می توانیــم رســالت تولیــد و تأمیــن غــذای 

مــردم را بــا موفقیــت بــه انجــام برســانیم.
ــا اشــاره بــه این کــه افزایــش بهــره وری در بخــش  وی ب
ــه ایــن بخــش  ــد ب ــدون اختصــاص آب جدی کشــاورزی ب
حاصل شــده اســت، یــادآور شــد: باوجــود محدودیت هــای 
آبــی کــه داریــم، در برخــی مناطــق، آب کشــور در خدمــت 
تولیــد بــرق قــرار دارد و یــا این کــه آب بعضــی از مناطــق 
ــه 700  ــر در فاصل ــد کوث ــه از س ــد بندرلنگ ــر مانن دیگ
کیلومتــری و یــا آب فومنــات بــا بیــش از 700 میلی متــر 
میانگیــن بــارش، از زنجــان  رود )بــا میانگیــن 250 
ــه از  ــن منطق ــد و آب ای ــال می یاب ــارش( انتق ــر ب میلی مت
انزلــی بــه دریــا می ریــزد؛ بنابرایــن بــرای بهبــود مدیریــت 
ــه  ــائل توج ــن مس ــه ای ــت ب ــور الزم اس ــع آب کش مناب

بیشــتری شــود.

 پودر گوشت مرغ 
شامل این ممنوعیت نمی شود!

ــرای  بعــد از اعــالم ممنوعیــت صــادرات 18 قلــم کاال ب
ــاد  ــردم و ایج ــی م ــای مصرف ــروج کااله ــری از خ جلوگی
رانــت، گمــرک طــی نامــه ای جدیــد اعــالم کــرد کــه پــودر 

ــود. ــت نمی ش ــن ممنوعی ــامل ای ــرغ ش ــت م گوش
گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران در بخشــنامه ای اعالم 

کــرد: صــادرات پــودر گوشــت مــرغ بالمانع اســت.
در ایــن بخشــنامه آمــده اســت: پیــرو بخشــنامه شــماره 
422529/ 97 مــورخ 97/04/13 موضــوع اعــالم ممنوعیت 
صــادرات 18 ردیــف کاالهــای بخــش کشــاورزی ابالغــی 
وزیــر جهــاد کشــاورزی، بــه پیوســت تصویــر نامــه شــماره 
2196/ 501/ 97 مــورخ 31/4/97 معاونت توســعه بازرگانی 
و صنایــع کشــاورزی وزارتخانــه اشاره شــده ارســال و اعــالم 
مــی دارد: صــادرات پــودر گوشــت مــرغ )تحــت کــد 
ــدرج  ــت من ــت ممنوعی ــدی 23011000( از لیس طبقه بن
در ردیــف  10 جــدول ضمیمــه بخشــنامه فوق الذکــر خارج 
می شــود و صــادرات آن بــا رعایــت ســایر مقــررات مربوطــه 

ــد.  ــع می باش بالمان
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ذخیره 7 میلیون تنی کاال!
مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی تأمیــن و توزیــع و تنظیــم 
ــکا  ــای آمری ــه تحریم ه ــان این ک ــت بابی ــازار وزارت صنع ب
ــن  ــود از همی ــال می ش ــرداد اعم ــده از 15 م ــه گفته ش ک
ــن  ــزود: هفــت میلیــون ت ــی شــده اســت اف حــاال عملیات
کاال ذخیــره کرده ایــم و دغدغــه ای در ایــن زمینــه وجــود 

نــدارد.
محمدرضــا کالمــی مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی تأمیــن 
و توزیــع و تنظیــم بــازار وزارت صنعــت در برنامــه گفتگوی 
ویــژه خبــری شــبکه دو ســیما گفــت: دولت بــرای حمایت 
ــال های  ــا در س ــود دارد، ام ــازار وج ــده در ب از مصرف کنن
ــی  ــازار رقابت ــت، ب ــدن دول ــک ش ــی کوچ ــته در پ گذش

ایجادشــده اســت.
وی افــزود: بــا آغــاز تحریم هــا از ابتــدای اردیبهشــت ایــن 

ــه هم ریخــت. ــا ب بازار ه
مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی تأمیــن و توزیــع و تنظیــم 
بــازار وزارت صنعــت گفــت: بــه دلیــل بــاال بــودن کیفیــت 
گوشــت قرمــز کشــور، همســایگان کــه خواســتار گوشــت 
قرمــز ایــران هســتند آن را به صــورت رســمی و یــا 

ــد. ــداری می کنن ــی خری غیرقانون
ــاق  ــادرات و قاچ ــت ارز ص ــش قیم ــا افزای ــزود: ب وی اف
گوشــت قرمــز کشــور نیــز افزایــش یافــت، امــا اردیبهشــت 
صــادرات گوشــت قرمــز را بــرای تأمیــن مصــرف داخلــی 

ــم. ــری کردی ــوع و از قاچــاق جلوگی ممن
کالمــی افــزود: بیــش از 10 میلیــارد دالر بــر ای تأمیــن 
ــاورزی  ــاد و کش ــار وزارت جه ــی در اختی ــای اساس کاال ه
قرارگرفتــه اســت و در حــال کــم کــردن واســطه ها بــرای 

ــتیم. ــا هس ــش قیمت ه کاه

چرایی گرانی مرغ ؟؟
مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور گرانــی 
نهــاده در بــازار جهانــی را یکــی از عوامــل افزایــش قیمــت 
مــرغ طــی روزهــای اخیــر اعــالم کــرد و گفــت: در 
ــدت مشــابه  ــا م ســه ماهه نخســت امســال در مقایســه ب
ســال گذشــته قیمت جهانــی کنجالــه ســویا 31، ذرت 33 

ــت. ــش یاف و جــو 34 درصــد افزای
ــری  ــژه خب ــوی وی ــه گفتگ ــری در برنام ــد ورناص حمی
شــبکه دو ســیما اظهــار داشــت: حــدود 75 درصــد قیمــت 
تمام شــده مــرغ هزینــه تغذیــه و از ایــن مقــدار 90 درصــد 

مربــوط بــه ذرت و کنجالــه ســویا اســت.
ــش از 50  ــویا و بی ــه س ــد کنجال ــت: 95 درص وی گف
ــت  ــاس قیم ــر اس ــت آن ب ــی و قیم ــد ذرت واردات درص

جهانــی مشــخص می شــود.
مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور بابیــان 
اینکــه ایــن دو نهــاده 67 درصــد قیمت تمام شــده گوشــت 
ــت  ــه ماهه نخس ــزود: در س ــد اف ــکیل می دهن ــرغ را تش م
امســال در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته قیمت 
ــد  ــو 34 درص ــویا 31، ذرت 33 و ج ــه س ــی کنجال جهان

افزایــش یافــت.
ــازار جهانــی  ــر قیمت هــای ب ورناصــری گفــت: افــزون ب
قیمــت ارز اختصاص یافتــه نیــز بــرای خریــد نهاده هــا بــر 

قیمــت تمام شــده گوشــت مــرغ تأثیــر گذاشــته اســت.

وی افــزود: در فروردیــن ســال 96 ارز ســه هــزار و 250 
ــت،  ــاص یاف ــا اختص ــن نهاده ه ــرای واردات ای ــی ب تومان
امــا اکنــون ارز ســه هــزار و 800 تومانــی در ایــن زمینــه 

ــد. ــاص می یاب اختص

 افزایش 20 تا 200 درصدی 
تعرفه صادرات کاال به عراق 

کشــور عــراق تعرفــه واردات 10 گــروه کاالیــی مختلــف 
شــامل کت وشــلوار مردانــه، مــواد شــوینده، گوشــت مــرغ 
و فرآورده هــای آن، ژنراتورهــای بــرق، خامــه، واکســن 
نیوکاســل و طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک را  20 تــا 

ــش داد. ــد افزای 200 درص
بنابرایــن گــزارش عــراق ایــن افزایــش تعرفــه را 
ــام داده  ــود انج ــی خ ــد داخل ــت از تولی ــور حمای به منظ
اســت و پیش ازایــن نیــز بــا افزایــش تعرفــه واردات، شــرایط 
صــادرات برخــی از کاالهــا را بــه ایــن کشــور دشــوار کــرده 

ــود . ب
گفتنــی اســت کــه بخــش قابل مالحظــه ای از صــادرات 
کاالهــای غیرنفتــی ایــران در ســال های گذشــته بــه عــراق 

بــوده اســت.

 20 مرداد آخرین مهلت ترخیص 
محموله های برنج از گمرک اعالم شد 

بــر اســاس اعــالم گمــرک، ترخیــص و آزادســازی کلیــه 
محموله هــای برنــج تــا تاریــخ 20/5/97 مشــروط بــر 
ــرای  ــا قبــض انبــار ب صــدور اعالمیــه ورود، اظهارنامــه و ی
آن هــا تــا قبــل از پایــان وقــت اداری روز 31/4/97 بالمانــع 

می باشــد.

 ارز مصوب بانک مرکزی 
برای واردات پلی اتیلن 

عبــاس زارع در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره به پیشــنهاد 
واردات مــواد اولیــه ســاخت لوله هــای آبیــاری کشــاورزی 
اظهــار داشــت: ایــن موضــوع هنــوز نهایــی نشــده اســت 
امــا پیشــنهادی داده ایــم کــه اگــر قــرار باشــد نتوانیــم از 
ــای  ــژه باقیمت ه ــم، به وی ــتفاده کنی ــی اس ــدات داخل تولی
ــاه 96 افزایــش قیمــت قابل توجهــی  ــی کــه از مهرم کنون

یافتــه اســت، مــواد موردنیــاز را وارد کنیــم.
وی بابیــان اینکــه وزیــر جهــاد کشــاورزی در ایــن رابطــه 
دســتور دادنــد تــا بتوانیــم بــا اســتفاده از ارز مصــوب بانــک 
ــاز را وارد  ــن موردنی ــی( پلی اتیل ــزی )ارز 4200 تومان مرک
ــوزه  ــن ح ــات ای ــد اقدام ــرد: 80 درص ــح ک ــم، تصری کنی

ــی هنــوز نهایــی نشــده اســت. انجام شــده ول
مشــاور وزیــر جهــاد کشــاورزی خاطرنشــان کــرد: 
امیدواریــم ایــن موضــوع ظــرف 10 تــا 15 روز آینــده نهایی 
شــود و کمــک کنــد بــه تعــادل تولیــد و قیمــت لوله هایــی 

ــن اســت. ــه پلی اتیل ــواد اولی کــه از م
زارع در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه 
ــای  ــه طرح ه ــاز هم ــن نی ــن پلی اتیل ــزار ت ــه 400 ه اینک
ــای  ــاری، رودخانه ه ــن آبی ــامانه های نوی ــه س ــی ازجمل آب
محلــی و طرح هــای جنــوب و شــرق کشــور اســت، ادامــه 
داد: درخواســت شــده از شــرکت نفــت کــه به نوعــی ایــن 
ــده  ــای تولیدکنن ــار تعاونی ه ــه در اختی ــواد اولی ــزان م می

لولــه قــرار بگیــرد.
وی تصریــح کــرد: تعاونی هــا بایــد بیــش از ایــن جدیــت 
ــا از ایــن ســهمیه اســتفاده کننــد، ایــن  داشــته باشــند ت

مســئله نیــز تــا ششــم مردادمــاه نهایــی می شــود.

 در چاه های نفت را ببندیم؛ 
صنعت دامپروری هست! 

ــروری از  ــه در دامپ ــان اینک ــور بابی ــی  پ ــا رفیع علیرض
تولیــد ســنتی بــه صنعتــی رســیده ایم و رنسانســی در ایــن 
حــوزه در کشــور اتفــاق افتــاده اســت، ادامــه داد: هم اکنــون 
ــه از  ــم ک ــی داری ــداری و آبزی پروری های ــداری، دام مرغ
تمــام تکنولوژی هــا و  دســتگاه های تمــام اتوماتیــک  روز 

ــد.  ــا اســتفاده می کنن دنی
رئیــس ســازمان دامپزشــکی بــا اشــاره بــه اهمیــت توجه 
بــه صنعــت دامــی کشــور ادامــه داد: 134 هــزار میلیــارد 
تومــان ســرمایه در ایــن حــوزه فعــال اســت که کم نیســت 
درحالی کــه صنعــت نفــت مــا 150 هــزار میلیــارد تومــان 

ست. ا
ــی  ــی صنعت ــت دام ــزود: صنع ــئول اف ــام مس ــن مق ای
ــم  ــت دهی ــه آن اهمی ــر ب ــت و اگ ــدار اس ــی و پای زایش
ــره  ــرای ذخی ــت را ب ــای نف ــج در چاه ه ــم به تدری می توانی

ــم. ــده ببندی آین

صادرات زعفران 58 درصد افزایش یافت
ــی  ــارت خارج ــرک از تج ــار گم ــن آم ــی تازه تری بررس
ایــران نشــان می دهــد، در ســه ماهه نخســت ســال جــاری 
بیــش از 56 تــن انــواع زعفــران از کشــور صادرشــده اســت.

ارزش ایــن میــزان زعفــران 77 میلیون و 401 هــزار دالر 
ــرآورد می شــود. ب

ایــن در حالــی اســت کــه میــزان صــادرات زعفــران در 
ســه ماهه نخســت ســال 96، 36 تــن بــه ارزش 48 میلیــون 

و 758 هــزار دالر بــوده اســت.
به این ترتیــب آمــار نشــان می دهــد کــه صــادرات 
ــه  ــبت ب ــاری نس ــال ج ــت س ــه ماهه نخس ــران در س زعف
مــدت مشــابه ســال گذشــته، بــا افزایــش 55 درصــدی در 

ــت. ــوده اس ــراه ب ــدی در ارزش هم وزن و 58 درص

تجارت کاال به کاال؛ چای در ازای نفت !
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53 ــه چــای ســریالنکا  ــه نقــل از ســاندی تایمــز، اتحادی  ب
بــه بانــک مرکــزی ایــن کشــور پیشــنهاد داد بدهــی 250 
میلیــون دالری شــرکت نفــت ســیلون )ســی پــی ســی( 
ــد نفــت، به وســیله صــادرات چــای  ــت خری ــران باب ــه ای ب

تســویه شــود.
ایــن اتحادیــه عنــوان کــرده کــه ایــن طــرح در راســتای 
قوانیــن جدیــد وزارت خارجــه ســریالنکا در مــورد پایبندی 
بــه قطعنامــه 1737 ســال 2006 و 2231 ســال 2015، بــه 

بانــک مرکزی ســریالنکا پیشنهادشــده اســت.
ــه چــای ســریالنکا،  ــس اتحادی ــا، رئی لوســیل ویجواردن
ــه  ــت پیشنهادشــده اســت ک ــن طــرح به این عل ــت: ای گف
تحــت تحریم هــای ســازمان ملــل، محدودیت هایــی بــرای 
ــا ایــران وجــود دارد، امــا اگــر ســی   تراکنش هــای مالــی ب
پــی  ســی بدهــی نفتــی اش بــه ایــران را بــه ایــن اتحادیــه 
ــه  پرداخــت کنــد، مــا می توانیــم صــادرات چــای خــود ب
ایــران را ادامــه دهیــم چراکــه هیــچ ممنوعیتــی بــرای این 

کاال وجــود نــدارد.
او ادامــه داد : میــزان بدهــی نفتــی ســی  پــی  ســی بــه 
ایــران می توانــد هزینــه یــک ســال صــادرات چــای مــا بــه 

ایــران را تأمیــن کنــد.
ایــران چهارمیــن خریــدار بزرگ چــای سریالنکاســت. در 
ســال 2016 ســریالنکا نزدیــک بــه 34 هــزار تــن چــای به 
ایــران صــادر کــرد امــا در ســال 2017 ایــن میــزان بــه 27 

هــزار و419 تــن افــت کــرد.

جنگ تجاری مغلوبه آمریکا !
بــر اســاس آخریــن آمارهــای فــدرال آمریــکا2.5  میلیارد 
پونــد گوشــت انــواع ماکیــان در دســت کشــاورزان مانــده 
ــوی  ــذاری از س ــه  گ ــل آن تعرف ــدارد. دلی ــداری ن و خری

کشــورها علیــه محصــوالت آمریکایــی اســت. 
ــکا  ــه نفــع مصرف کننــدگان آمری ــن مســئله ب ــه ای البت
تمام شــده و قیمــت این گونــه محصــوالت را در ایــن 

ــت.  ــن آورده اس ــور پایی کش
ــدار  ابتــدای امســال چیــن و مکزیــک بزرگ تریــن خری
گوشــت آمریــکا برای محصــوالت وارداتــی از آمریــکا تعرفه 
اعمــال کردنــد. ایــن اقــدام در پاســخ متقابــل بــه اعمــال 

تعرفــه روی فــوالد و آلومینیــوم از ســوی آمریــکا بــود. 
ــک باعــث شــد  ــن و مکزی ــه از ســوی چی اعمــال تعرف
محصــوالت مرتبــط بــا آن در بازارهــای آمریــکا بــا افزایــش 
ــرکت های  ــان ش ــن می ــا در ای ــود. ام ــه ش ــت مواج قیم
آمریکایــی مدعــی هســتند کــه آن هــا ظرفیــت الزم 
ــی  ــر خلل ــد و اگ ــاد کرده ان ــت گوشــت را ایج ــرای صنع ب
در صــادرات ایجــاد بشــود نیــز مشــکلی نخواهنــد داشــت. 
تاجــران تأکیــد می کننــد کــه آن هــا بــه فکــر صــادرات 
ــی  ــکای جنوب ــای شــرقی و آمری ــر اروپ ــه مناطقــی نظی ب

ــد. ــی دارن هســتند کــه کمتــر تنش هــای جغرافیای

 پاسخ گویی معاونت توسعه بازرگانی 
 و صنایع کشاورزی به طرح اینترنتی 

مسائل و مشکالت مراجعان

 بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، معاونــت توســعه 
بازرگانــی و صنایــع کشــاورزی بــا صــدور اطالعیــه ای اعالم 
کــرد: مراجعــان و مخاطبــان ایــن معاونــت می تواننــد برای 
ــانی  ــه نش ــود ب ــکالت خ ــائل و مش ــؤاالت، مس ــرح س ط
ــتفاده  ــا« اس ــا م ــاط ب ــه »ارتب www.aic.maj.ir گزین

. یند نما
بــر اســاس اطالعیــه معاونــت توســعه بازرگانــی و صنایع 
ــن  ــه از ای ــوری ک ــکالت ف ــؤاالت و مش ــاورزی،به س کش
طریــق وصــول شــود طــی مــدت 48 تــا 72 ســاعت پاســخ 

داده خواهــد شــد.

کمبود آب در خرمشهر ناشی از آبیاری 
کشتزارهای نیشکر است

ــر ارتباطــات و فنــاوری  محمدجــواد آذری جهرمــی وزی
ــق  ــتانی اف ــیمای اس ــه س ــور در برنام ــا حض ــات ب اطالع
ــود آب در  ــه مشــکل کمب ــا اشــاره ب روشــن خوزســتان ب
خوزســتان، اظهــار داشــت: دبــی آب کارون  وقتــی از اهــواز 
ــه خرمشــهر  می گــذرد 110 مترمکعــب اســت و وقتــی ب
 90 چراکــه  می رســد،  20مترمکعــب  بــه  می رســد 

ــود. ــکر  می ش ــتزارهای  نیش ــرف کش ــب ص مترمکع
ــر  ــه ازای ه ــا ب ــه در دنی ــان اینک ــی بابی آذری جهرم
هکتــار کشــت  نیشــکر 10 تــا 12 هــزار لیتــر آب مصــرف 
می شــود، اظهــار داشــت: ایــن نــرخ در کشــور مــا 36 هــزار 
ــره وری  ــاال و  به ــرف ب ــان از مص ــه نش ــت ک ــر آب اس لیت

ــن دارد. پایی
ــش پنجاه درصــدی مصــرف آب  ــه کاه ــاره ب ــا اش وی ب
ــتفاده از  ــا اس ــن ب ــان و دشــت قزوی ــزارع دشــت مغ در م
ــم  ــات ه ــاوری اطالع ــرد: فن ــح ک ــیا، تصری ــت اش اینترن
 میــزان مصــرف آب را کاهــش و  هــم  میــزان محصــول را 

افزایــش می دهــد.
وی بــا اشــاره بــه تفاهــم بــا وزارت نیــرو  بــرای هوشــمند 
ســازی شــبکه توزیع سراســری برق در  کشــور خاطرنشــان 
کــرد: بــه زودی بــا وزارت کشــاورزی نیز درزمینه هوشــمند 

ســازی کشــاورزی تفاهم نامــه امضــا می کنیــم.

بیش از 94 هزار تن کود اوره در داخل 
خریداری شده که به زودی توزیع می شود

توزیــع ایــن حجــم از کــود اوره خریداری شــده از 
ــان بهبــود  ــا هماهنگــی معاون مجتمع هــای پتروشــیمی ب
تولیــدات گیاهــی اســتان ها بــر اســاس ســهمیه در میــان 

کشــاورزان توزیــع می شــود.
ــره  ــس هیئت مدی ــر و رئی ــاون وزی ــیرزاد مع ــر ش دکت
ــت:  ــاون روســتایی گف ــزی تع ــل ســازمان مرک و مدیرعام
تالش هــای بســیاری بــرای رفــع مشــکالت و موانــع تأمین 
ــی  ــا هماهنگ ــن( ب ــزار و 340 ت ــود )94ه ــم ک ــن حج ای
ــد ریاســت  ــتور اکی ــاً« دس ــت و نهایت ــور زراع ــت ام معاون
ــود اوره  ــت ک ــدن قیم ــت مان ــر ثاب ــی ب ــوری مبن جمه
ــه  ــو کــود اوره را ب ــا توانســتیم هــر کیل صــورت گرفــت ت
ــه هیئــت  ــر اســاس مصوب ــال ب قیمــت 6 هــزار و 125 ری
ــداری  ــی خری ــه داخل ــیمی های پنجگان ــت از پتروش دول

کنیــم .
شــیرزاد گفــت: تالش هــای مســتمر مهنــدس حجتــی 
وزیــر جهــاد کشــاورزی و نظارت هــای ایشــان ســبب ایــن 
موفقیــت شــده اســت کــه موجبــات رضایــت کشــاورزان را 

فراهــم ســاخته اســت.
ــازمان  ــتادی س ــران س ــی مدی ــر در گردهمای ــن خب ای
مرکــزی تعــاون روســتایی و از ســوی دکتــر شــیرزاد 
رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان مرکــزی تعاون 

ــالم شــد. ــران اع روســتایی ای

 جنگ تجاری آمریکا 
و 12 میلیارد دالر خسارت به کشاورزان

دولــت ترامــپ بــا راه انداختــن جنــگ تجــاری بــا ابــزار 
تعرفــه، واکنــش کشــورهای زیان دیــده از ایــن جنــگ را 
برانگیخــت و آنــان در اقدامــی تالفی جویانه تعرفــه واردات 
کنجالــه ســویا، ذرت و ســایر محصــوالت کشــاورزی را که 
بــه کشورشــان وارد می شــود افزایــش دادنــد و درنتیجــه 
آن کشــاورزان آمریــکا در حــدود 12 میلیــارد دالر زیــان 
دیدنــد کــه دولــت ترامــپ ایــن رقــم را به صــورت یارانــه 

مســتقیم بــه کشــاورزان زیان دیــده پرداخــت کــرد.
تعرفه هــای دولــت ترامــپ بــا انتقــاد شــدید کشــاورزانی 
ــای  ــد. آق ــان او بودن ــزو حامی ــالً ج ــه اص ــد ک ــرو ش روب
ــا را در  ــه آن ه ــش - ک ــه تعرفه های ــد ک ــپ می گوی ترام
توییتــی »بهتریــن« توصیــف کــرده - باهــدف واداشــتن 
ســایر کشــورها بــه تغییــر سیاســت های تجــاری در قبــال 
ــدازآن  ــت: بع ــی گف ــود. او در نطق ــال می ش ــکا اعم آمری
ــد،  ــار آمدن ــا او کن ــا ب ــر تعرفه ه ــر س ــورها ب ــه کش ک

ــرد. ــده« را خواهنــد ب کشــاورزان »بیشــترین فای
امــا صاحبــان صنایــع کشــاورزی کــه حــدود 20 درصد 
ــرد  ــه رویک ــد ک ــت می گوین ــادرات اس ــان از ص درآمدش
رئیس جمهــور بــه میــزان تقاضــا بــرای محصــوالت 
کشــاورزی لطمــه زده و باعــث آســیب رابطــه کشــاورزان 

ــود. ــدت می ش ــداران در درازم ــا خری ب
 گفتنــی اســت پس ازآنکــه چیــن - از خریــداران اصلــی 
ــه  ــای تالفی جویان ــاورزی - طرح ه ــوالت کش ــن محص ای
خــود را اعــالم کــرد، قیمــت ســویا از مــاه آوریــل تاکنــون 
ــول  ــان ک ــت. برای ــه اس ــد کاهش یافت ــش از 15 درص بی
مدیرعامــل گــروه صنعتــی »کشــاورزان هــوادار تجــارت 
آزاد« کــه نماینــده تولیدکننــدگان گوشــت خــوک، ذرت 
و ســایر محصــوالت اســت گفــت: »کشــاورزان بــه بــازاری 

ــد.« ــرای برنامه ریــزی درازمــدت نیــاز دارن باثبــات ب
پایگاه اخبار سبز ایران: 

ایــن خبــر آشــکار ســاخت کــه اقتصــاد جهــان، 
و  ضابطه مند اســت  و  وابســته  به هم پیوســته، 
هرگونــه جابجایــی و دســت کاری در تعرفه هــا اثــر 
متقابلــی دارد. بــدون شــک افزایــش تعرفــه بــرای 
واردات محصــوالت و کاالهــای کشــاورزی موجــب 
ــورهای  ــی در کش ــواد غذای ــت م ــش قیم افزای
ــازار  ــاد ب ــه اقتص ــود، گرچ ــده می ش واردکنن
محــور المحالــه تعــادل خــود را به دســت خواهد 
آورد ولــی اصــوالً« اثرگــذاری و دخالــت دولت هــا 
ــورها  ــردم کش ــه م ــع عام ــه نف ــا ب در قیمت ه
نیســت و درنهایــت بــه مصرف کنندگان خســارت 
ــت  ــد دانس ــورت بای ــر ص ــه ه ــود؛ ب وارد می ش
سیاســت های مداخلــه گرانــه دولتــی در حــوزه 

اقتصــاد جهانــی پایــداری نخواهــد داشــت.
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According to latest researches on 
Hy-Line race; Morghak is increasing 
productivity factor, investment 
development and egg exporting
This company supply %60 of laying 

hens for the country
 Morghak Company is an effective factor 

in egg production which is developing since 
1359 till now. In spite of the problems and many 
 bottlenecks not only it had not faced to 
 reduction in produce but established the biggest incubation unit with 40 million eggs 
capacity, in the country. 
In an interview with Dr. Behrad Zandiyeh, managing director of Morghak Com-

pany, he said: in spite of sanctions we could export one day old chickens and ger-
minal eggs to 15 countries. We sell the chickens under the global price in 2 dollars. 
He added: we supply 60% of need to pullet in the country. Our pullets are from Hy 
– line race which is the best in the world. Our production was 30/000/000, current-
ly. The managing director of morghak company said: just now, we have 4 units in 
shabestar, Ganjineh , shandiz and Akhmald. And in current year we established an 
 incubation farm in 40/000/000 capacity in Abyek Qazvin province.

Zarbal is the most essential infrastructure to produce 
poultry and has the highest place in food security
In poultry produce, Zarbal is one the 

 well-known company that is under licensed of kowsar 
 holding, and produce the most part of 
2/200/000, ton of poultry in country. In this 
 issue we made an interview with Dr. M.Sobhani  
Motlagh, the new managing  director of Zarbal 
 Company. At the beginning of interview he said that allocating 
 quotas on races like “ROSS” is the most cruelly decision on poultry industry. He 
 added: the market is competitive and we offer the qualified poultry. According to our share, 
 declining since 2016 (1349), many of our production capacity remained unusable.
Dr.M.Sobhani pointed many of poultry producers suffered losses because of this 

 allocating quotas. So, we believe that such decisions are in opposite of national benefits.
He said: according to Kowsar organization policies, Zarbal big units were amalgamated 

and made a produce chain from first phase to offering to market.
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Business, Exporting Cheap Currency
A remembrance repeated me in this anormal 

 condition for currencies.
About 30 years ago and after the 8 war ending, an 

article was printed in “Barzegar Magazine” in title 
of “Changing Tractor to Puff”.
Because of that hard condition, the agriculture 

sector needed to tractors. But some bodies after 
 buying those in official currency export them to 
 turkey and import puff, chewing gum and biscuits 
instead of those tractors.
Just now, and in this critical condition some opportunists and greedy businessmen 

 do alike 30 years ago.
The government and few ministeries like agriculture prohibited exporting 18 agricultural goods, 

 because many of exporters would not get back the currencies.
And some others only get back a little of the money.
Unfortunately that cycle is repeated again.

Babol –Kenar Chicken Line, an 
approachable reserve for food safety
In illegal and aggravated sanctions and the economy 

war against our country, many of our compassionate 
and originator managers tried to find new measures to 
combat the sanctions.
Babol –Kenar Line presented Arian race which is one 

the seven well known races in the world.
 And with the high ambition of new management of 

Jahed animal inputs Company they started to produce 
one day old chickens.
In an interview with Dr.Mozafari, managing director 

of Jahed animal inputs Company, he said: Arian Race, 
because of many drop and jump in last years, has lost the market but after transferring to 
Jahed animal inputs Company and high ambition of obvious management, it renewed as 
now.
Dr. Mozafari added: we can produce all the need of one day old chicken in high quality 

for the country.
These chickens can gain the standard weight in 38 to 40 days.
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