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تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۶کد خبر: ۳۶۱۲۰۲۲

رفع بخشی از مشکالت ترخیص نهاده های دامی از بنادر

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام : با کمک دستگاه های اجرایی و اخذ تعهد مالی نهاده های دامی از بنادر

آزاد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سالمی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: حدود ۵۰۰ هزار تن،

یعنی نیمی از نهاده های دامی رسوبی در بندر امام خمینی در حال بارگیری و تخلیه است. 

وی افزود: مابقی نهاده های دامی همچنان در انتظار تخصیص ارز در انبار ها مانده است.

{$sepehr_media_8680997_400_300}

جوادی مسئول انبار شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی هم از فعالیت شبانه روزی برای تخلیه و

تکمیل ذخایر راهبردی خبر داد. جوادی اضافه کرد که ده ها تریلی حامل نهاده در نوبت تخلیه قرار دارند.
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تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۰کد خبر: ۳۶۱۲۹۴۷

صرفه جویی ۱۲ هزار میلیارد تومانی با تولید جوجه مقاوم به سرما

مخترع طرح دانش بنیان جوجه مقاوم به سرما گفت: تولید جوجه های مقاوم به سرما هزینه های تولید در

صنعت مرغداری گوشتی کشور را تا ۸/۵ درصد کاهش می دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مخترع طرح دانش بنیان جوجه مقاوم به سرما گفت: تولید جوجه های

مقاوم به سرما هزینه های تولید در صنعت مرغداری گوشتی کشور را تا ۸/۵ درصد کاهش می دهد.

به گفته آقای رسول کریمی: ساالنه از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تخم مرغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون قطعه

جوجه تولید می شود که با طرح جوجه مقاوم به سرما از ۲۰۰ میلیون تلفات ۴۵ میلیون احیاء می شود و

جوجه آوری در واحد های گوشتی تا ۳ درصد افزایش می یابد.

او با اشاره به اینکه درسال ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن مرغ در کشور تولید می شود که برای تولید آن ۶ میلیون

تن خوراک مصرف می شود، افزود: با توجه به مصرف ساالنه ۲ میلیارد و ۶۰۰ لیتر سوخت در مرغداری های

کشور، اجرای طرح جوجه مقاوم به سرما مصرف انرژی تا ۳۸ درصد کاهش می دهد.

مخترع طرح دانش بنیان جوجه مقاوم به سرما افزود: در واحد های مرغداری در دوره اول پرورش (۱-۱۴ روز)

ساالنه یک میلیون لیتر آنتی بیوتیک مصرف می شود که ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد و با اجرای طرح

جوجه مقاوم به سرما مصرف آنتی بیوتیک تا ۵۰ درصد کاهش می یابد.

آقای کریمی افزود: برای تولید ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن مرغ در کشور ساالنه ۶ میلیون تن خوراک مصرف

می کند و با این طرح دانش بنیان مصرف خوراک ۶۵۰ هزار تن (۱۳ درصد) کاهش می یابد که معادل ۳۲۰

هزار تن تولید گوشت در کشور است.

او می گوید: ساالنه ۲۸۰ هزار قطعه جوجه اجداد وارد کشور می شود که حدود ۱۱ میلیون دالر معادل ۳۵۰

میلیارد تومان ارز از کشور خارج می شود در حالیکه با استفاده از این طرح دانش بنیان از واردات جوجه

اجداد بی نیاز می شویم و ساالنه ۱۲ هزار میلیارد تومان (۴۰۰ میلیون دالر) صرفه جویی اقتصادی برای کشور

دارد.
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استان ها

سرپرست دامپزشکی ایالم: محدودیتی برای صادرات دام از استان وجود ندارد

ایالم - ایرنا - سرپرست اداره کل دامپزشکی ایالم با بیان اینکه هیچ گونه محدودیتی برای صادرات دام زنده (مازاد پرواری) در استان وجود ندارد، گفت: شیوه نامه صادرات در

سایت این اداره کل بارگزاری شده است.

یونس احمدی روز چهارشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری جمهوری اسالمی مرکز ایالم اظهار داشت: با توجه به خشکسالی  سال های اخیر، کمبود نهاده های دامی و

منابع غذایی برای احشام و ایجاد شرایط اضطرار برای کشاورزان حوزه دامپروری صدور دام مازاد پرواری به خارج از کشور در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار

گرفت.

وی افزود: اولین محموله صادرات دام مازاد استان در راستای حمایت از دامداران اوایل هفته به مقصد کشور کویت بارگیری شد، در اولین مرحله یک هزار و ۵۰۰

راس دام سبک دامداران استان ایالم از طریق مرز آبی خرمشهر در استان خوزستان به کشور کویت بارگیری و ارسال شد.

سرپرست اداره کل دامپزشکی ایالم تاکید کرد: این اداره کل آمادگی دارد تا هر فردی که در حوزه دام می خواهد صادرات را انجام دهد اقدامات الزم را جهت سهولت

در اجرای کار انجام دهد.

احمدی صادرات دام را تنها شامل احشام سبک غیر مولد مازاد بیان کرد و یادآور شد: دام های مازاد پرواری صادراتی بعد از یک ماه نگهداری در قرنطینه و انجام

پالک کوبی و هویت گذاری با تا�دیه دامپزشکان اجازه صدور به کشورهای مقصد را پیدا می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کشتار غیر مجاز در سطح استان گفت: انتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام از طریق فرآورده های گوشتی خام

دامی صورت می گیرد، لذا ضرورت دارد مردم از خرید گوشت هایی که برچسب و یا مهر بهداشتی و سالمت سازمان دامپزشکی ندارند، خودداری کنند.

سرپرست اداره کل دامپزشکی ایالم بیان کرد: ۵۰۰ پرونده قضایی در خصوص کشتار دام غیرمجاز برای افراد خاطی در این استان تشکیل شده است.

احمدی اضافه کرد: کشتار غیرمجاز دام در برخی مبادی و حاشیه شهرهای استان به معضلی بهداشتی تبدیل شده و باعث ایجاد انواع خطر و نابسامانی نظیر شیوع

انواع بیماری ها و انتقال عوامل بیماری ها به مناطق دیگر می شود.

سرپرست اداره کل دامپزشکی ایالم با بیان اینکه سازمان دامپزشکی به دنبال تعطیلی مراکز عرضه کشتار غیر مجاز دام نیست، اما ساماندهی این مراکز را در دستور

کار دارد، تاکید کرد: قصابی های سطح استان باید خود همکاری الزم را در این خصوص بعمل آورند و کشتارهای خود را در کشتارگاه های مجاز انجام دهند تا بر روی

ذبح آنها نظارت شرعی و بهداشتی صورت بگیرد تا مصرف کننده با فراغ بال بهتری از این فراورده های خام استفاده کنند.

احمدی، فرهنگ سازی را از مهمترین عوامل در ساماندهی کشتارگاه های غیر مجاز دام ذکر کرد و گفت: مردم نیاز پروتئینی خود را از طریق قصابی های معتبر تامین

کنند و زمانی که گوشت از کشتارگاه عرضه می شود به دلیل اینکه در ۲۴ ساعت در مرحله پیش سرد نگهداری می شود به دلیل PH اسیدی گوشت باعث از بین

رفتن ویروس می شود.

استان ایالم دارای بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار راس دام سبک و ۴۰۰ هزار راس دام سنگین است.

ایالم /
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قیمت جدید مرغ در خرده
فروشی ها تصویب شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت:  قیمت مرغ برای فروش در خرده فروشی های کشور با هدف کمک
به تولید کنندگان و استمرار تولید تصویب شد.

محسن شیراوند در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،  از افزایش نرخ مصوب
قیمت مرغ خبر داد و گفت:  قیمت مصوب مرغ از ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۳ هزار تومان

افزایش یافت.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی دلیل افزایش قیمت مرغ را افزایش هزینه های تولید
عنوان کرد و گفت: امیدوار هستیم که با این تصمیم به استمرار تولید کمک شود.

وی اعالم کرد: در جلسه ای که روز گذشته تشکیل شد و بنا به درخواستهای متعدد مرغداران
مبنی بر اینکه هزینه های تولید آنها افزایش یافته است این تصمیم گرفته شد.

به گزارش فارس،  پیش از این تولید کنندگان مرغ هزینه های افزایش یافته تولید را مانعی
برای ادامه تولید عنوان می کردند و بارها درخواست افزایش قیمت کرده بودند.

ساالنه 2.5 میلیون تن مرغ د ر کشور تولید می شود که بخشی از آن در مقاطعی از سال
صادر هم می شد.

پایان پیام/
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وعده حمایت از دامداران به کجا رسید؟

علی رغم وعده های مسئوالن مبنی بر تامین نقدینگی به منظور خرید نهاده دامی و صادرات دام، اما
همچنان دامداران با مشکالت متعددی روبرو هستند.

با مردم� سازی یارانه ها و افزایش چندبرابری
قیمت نهاده های دام� قرار بود حمایت هایی از
دامداران انجام ش�د تا صن�ت دامپروری به

مخاطره نیفتد.

سادات� نژاد وزیر جهاد کشاورزی ب�د از اصالح
نظام یارانه، دامدار کارت با سقف اعتبار ۲۰۰
میلیون ت�مان را در جهت رفع مشکل نقدینگ�

دامداران در نظر گرفت، حال قرار است مرحله دوم این طرح هفته آینده با اعتبار ۱۰ هزار میلیارد ت�مان
اعتبار شارژ ش�د.

بنابر گفته سادات� نژاد، دامداران در جریان اقتصادی دچار مشکل شدند که دولت با اجرای طرح های
بنیادی مانند خرید تضمین� و تامین نهاده های دام� به دنبال رفع مشکل دامداران است که ط� ماه

های اخیر با وج�د مشکالت مت�دد، ت�لید را رها نکرده اند.

آمارها حاک� از آن است که بیش از ۵ میلیون راس دام سبک و ۶۰۰ هزار راس دام سنگین مازاد بر نیاز
کش�ر است  که بنابر گفته وزیر جهاد ۴۰۰ هزار راس دام سبک در ن�بت صادرات� است.

با وج�د انباشت دام در واحدهای دامداری و افزایش چندبرابری قیمت نهاده های دام�، نقدینگ� م�رد
نیاز دامداران باید تامین ش�د که متاسفانه ط� ماه های اخیر وعده های مسئ�الن محق� نشده است.

ضرورت تخصیص یارانه به ت�لید

یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر هزینه ت�لید یک واحد فروش محص�ل ج�ابگ�ی هزینه
تمام شده نباشد، ت�لید دچار آسیب م� ش�د.

به گفته او، با ت�جه به آزادسازی نرخ ارز، نرخ هر کیل� عل�فه ۱۰ هزار و ۵۹۰ تا ۱۱ هزار ت�مان تمام م�
ش�د که با وج�د ضریب تبدیل عل�فه به ازای ت�لید هر کیل� گ�شت قرمز، قیمت تمام شده به ۲۲۰ هزار
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ت�مان م� رسد که با این وج�د دامدار چط�ر م� ت�اند آن را با نرخ ۱۴۰ هزار ت�مان عرضه کند.

این مقام مسئ�ل م� گ�ید: با وج�د افزایش ۵ برابری قیمت نهاده های دام�، ت�لید دام سبک
روستایی، صن�ت� و عشایر دچار مشکل شده است.

بنابر گفته او، با وج�د آنکه بازده سرمایه گذاری بخش کشاورزی ۹ تا ۱۰ درصد است، با تسهیالت ۱۴
درصد چط�ر م� ت�ان دامدار را وادار به دریافت وام کرد. لذا دولت مابه التفاوت قیمت تمام شده با نرخ

فعل� گ�شت را باید پرداخت کند.

این منبع آگاه گفت: اگر ت�لید داخل ۱۰ یا ۲۰ درصد باالتر باشد، ت�لید را باید حفظ کرد، در غیراین ص�رت
ساالنه مجبور به تخصیص ۱۵ میلیارد دالر ارز معادل ۴۵۰ هزار میلیارد ت�مان برای واردات م�اد غذایی
هستیم. این درحال� است که اگر ۷۰ هزار میلیارد ت�مان به دامدار پرداخت ش�د، پایداری ت�لید حفظ م�

ش�د.

به گفته او، با وج�د مشکالت مت�دد دامداران، یارانه جهت حفظ و پایداری ت�لید باید پرداخت ش�د. اما
نح�ه پرداخت آن جای بحث دارد چرا که یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار ت�مان� به مصرف کننده صرف خرید نم�

ش�د.

پرداخت دامدار کارت تنها به ۲۰ درصد دامداران

آقای افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: براساس آخرین آمار ۴ میلیون راس دام
سبک مازاد روی دست دامداران مانده که صادرات آن منجر به کاهش انباشت دام در واحدهای دامداری

م� ش�د.

به گفته او، در یک ماه اخیر ۵۰ هزار راس به بازارهای هدف صادر شده، اما در قیمت دام و بازار داخل
اثری نداشته است.

صدردادرس قیمت کن�ن� هر کیل� دام سبک را ۶۸ تا ۷۳ هزار ت�مان اعالم کرد و گفت: براساس نرخ
کن�ن� بره نر، قیمت هر کیل� گ�شت باید ۱۶۰ هزار ت�مان باشد،اما م�ض�ع اینجاست که گ�شت ۱۶۰ تا
۱۷۰ هزار ت�مان� دام های ماده ای است که به قیمت گ�شت نر عرضه م� ش�د. با این وج�د نرخ دام

زنده و گ�شت تناسبی با یکدیگر ندارد که مسئ�الن باید این م�ض�ع را بررس� کنند.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک م� گ�ید: یک� از مهم ترین معضالت پیش روی دامداران کمبود نقدینگ� و
تامین نهاده بص�رت مدت دار است که بنابر وعده مسئ�الن با مردم� سازی یارانه قرار بود اجرا ش�د که
متاسفانه طرح دامدار کارت به ص�رت ناقص انجام شد به ط�ری که بنابر آمار برای ۲۰ درصد دامداران

دامدار کارت به ص�رت ناقص اجرا شد.

به گفته او، با اجرای طرح دامدار کارت قرار بود به ازای هر راس دام ۳۵۰ هزار ت�مان داده ش�د که
متاسفانه نصف این مبلغ در اختیار دامداران قرار گرفت.
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صدردادرس گفت: با ت�جه به تاخیر بیش از ۲ ماهه پشتیبان� ام�ر دام در پرداخت مطالبات دامداران و
پیشنهاد تهاتر با نهاده، دامداران گالیه مند هستند چرا که آنها هزینه های دیگری همچ�ن درمان،

دامپزشک�، آب و برق و س�خت دارند که تهاتر دام با نهاده مشکل دامداران را حل نم� کند.

با اجرای طرح مردم� سازی یارانه ها و حذف ارز ترجیح�، قیمت نهاده ها ۶ برابر افزایش یافت، درحال�
که قیمت دام ت�ییر چندان� نداشت که براین اساس تامین سرمایه در گردش و نهاده مدت دار امری

ضروری است.

صادرات ۷۰ هزار راس دام در یک ماه اخیر

آقای مجتبی عال� مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: با وج�د ت�رفه ۱۶ هزار ت�مان� به ازای صادرات هر
کیل� دام سنگین، یک راس دام سنگین صادر نشده است چرا که صادرات یک راس گ�ساله ۵۰۰ کیل�یی

۹ میلیون ت�مان هزینه دارد.

به گفته او، با ت�جه به آنکه عمده صادرات دام سنگین به کش�ر عراق در حال انجام است، حذف ت�رفه
صادرات دام سنگین هر چه سریع تر در قالب طرح ۲ ف�ریت� باید به مجلس رود.

عال� قیمت کن�ن� هر کیل� دام سنگین را ۷۵ تا ۸۰ هزار ت�مان و بره نر ۷۲ تا ۷۵ هزار ت�مان اعالم کرد و
گفت: هم اکن�ن هر کیل� دام ۲۰ تا ۳۰ هزار ت�مان کمتر از نرخ تمام شده ت�لید عرضه م� ش�د.

بنابر گفته او، ط� یک ماه اخیر ۶۰ تا ۷۰ هزار راس دام  با نرخ ۸۵ تا ۹۰ هزار ت�مان صادر شده است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: آینده ت�لید دام به وضعیت اقتصادی مردم بستگ� دارد چرا که با
استمرار روند فعل�، ت�لید در معرض خطر قرار م� گیرد.

بنابر آمار سرانه مصرف گ�شت قرمز به ۵ تا ۶ کیل� رسیده است که با استمرار روند افزایش قیمت گ�شت
احتمال کاهش مجدد سرانه مصرف دور از انتظار نیست.

یک راس دام سنگین صادر نشده است

آقای احمد مقدس� رئیس انجمن صنف� گاوداران گفت: عل� رغم هشدار خطر برای آینده ت�لید، اما
ع�ارض صادرات دام سنگین همچنان حذف نشده که این م�ض�ع م�جب شده به رغم آزادسازی حت�

یک راس دام هم صادر نشده است.

به گفته او، رئیس جمه�ر حذف ع�ارض صادرات دام سنگین را هر چه سریع تر باید به سران سه ق�ا ببرد
تا ت�لید دچار مخاطره نش�د.

مقدس� م� گ�ید: عل� رغم گذشت ۵ ماه از حذف ارز ترجیح� نهاده های دام�، اما ع�ارض صادرات
همچنان حذف نشده است که با این وج�د صادرات صرفه اقتصادی ندارد.

رئیس انجمن صنف� گاوداران گفت: قیمت کن�ن� هر کیل� گ�ساله زنده ۸۱ تا ۸۲ هزار ت�مان است،
درحال� که قیمت تمام شده ۱۰۱ هزار و ۲۰۰ ت�مان است که براین اساس صادرات دام و خرید حمایت� در
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راستای حمایت از دامداران باید انجام ش�د.
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تولید قراردادی به ایستگاه دام
رسید/نهاده می دهیم دام می

گیریم
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: تهاتر دام سبک و سنگین با نهاده در قالب

تولید قراردادی و در چهار قطب کشور اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسین
دماوندی نژاد درباره جز�ات برنامه تهاتر دام با نهاده اظهار داشت: برای تهاتر دام با نهاده
برنامه ریزی صورت گرفته و چهار قطب در کشور را به منظور اجرای این برنامه شناسایی

کرده ایم و کار در استان ها با دام سبک آغاز شده است.

وی افزود: برای اجرای این برنامه، قطب شمال و شمال شرق با مرکزیت استان خراسان
رضوی، قطب تهران با مرکزیت تهران و استان های همجوار، قطب شمال غرب و غرب با
مرکزیت استان آذربایجان شرقی و قطب مرکزی و جنوب با محوریت استان اصفهان در

نظر گرفته شده است.

دماوندی نژاد با تاکید بر این که دام سبک و سنگین در این معادله و برنامه قرار می گیرند،
تصریح کرد: نهاده ها طبق قراردادهای منعقده، تحویل تولیدکنندگان می شود و در پایان پرورش،

محصوالت یا دام و یا گوشت تولیدی روانه بازار خواهد شد.

وی درباره قیمت گوشت تولیدی در قالب تولید قراردادی نیز گفت: قیمت ها به روز و براساس
توافق با تولید کننده تع�ن می شود.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی هدف از تولید قراردادی و تهاتر دام با نهاده
را تامین گوشت قرمز از منابع داخلی و کاهش هزینه تولید برای تولیدکنندگان عنوان کرد.

انتهای پیام/
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بیش از ۱۶۱ هزار و ۱۰۰ تن
نهاده دامی در بندر امام

خمینی تخلیه شد
مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: با ورود سه فروند کشتی اقیانوس پیما در بندر امام

خمینی، ۱۶۱ هزار و ۱۳۱ تن نهاده دامی در این بندر تخلیه شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، حمید بدوی مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان با
بیان اینکه سه کشتی اقیانوس پیما در بندر امام خمینی لنگر انداختند، اظهار کرد: سه فروند
کشتی که در مجموع حامل ۱۶۱ هزار و ۱۳۴ تن جو دامی، کنجاله سویا، و ذرت دانه ای
هستند، توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور وابسته به وزارت جهادکشاورزی از

کشور های روسیه، برزیل و آرژانتین سفارش و خریداری شده اند.

وی افزود: با ورود این کشتی ها به لنگرگاه بندر امام خمینی(ره) مجموع کشتی های حامل
نهاده های دامی در لنگرگاه این بندر به ۲۲ فروند با تناژ یک میلیون و ۳۷۰ هزار و ۲۸۹تن

رسید. 

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: کشتی های حامل نهاده های دامی به تدریج در
اسکله "فله بار" مجتمع بندری امام خمینی (ره) پهلو می گیرند. 

به گزارش خبرگزاری فارس، حدود ۸۰ درصد حجم کاال های اساسی مورد نیاز کشور از طریق
بندر امام خمینی (ره) وارد می شود.

پایان پیام/ی
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