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 مهر خبرگزاري 
     رسدیم تن هزار 30 به بنادر از یدام يهانهاده صیترخ 

    یخال دست با يپرواربند آغاز/ نشد وصول سمنان استان دامداران مطالبات 

    رسدیم فروش به سمنان استان در دارمدت یدام نهاده 

 صدا و سیماخبرگزاري 
   یدام يهانهاده چالش پشت ایماف 

 باشگاه خبرنگاران جوان      
     قبل سال به نسبت مرغ تخم دیتول یهزارتن 100 حداقل شیافزا 

 دامیران      
   است یکارشناس ریغ یبانیپشت شرکت توسط يبند قطعه مرغ دیخر مصوبه 

است متناقض روزه کی جوجه با ارتباط در دولت ماتیتصم 

 خبرگزاري ایمنا      
     شودیم کنترل مازاد دیتول/ مرغ يتقاضا يدرصد 30 تا 20 کاهش 

 ایرناخبرگزاري 
   شد بیتکذ کردستان در مرغ متیق شیافزا 
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۲۳ آبان ۱۴۰۱،  ۱۹:۲۵

کد خبر 5632158

اقتصاد 

مدیرعامل شرکت پشتیبان� ام�ر دام:

ترخیص نهاده های دام� از بنادر به ۳۰ هزار تن میرسد
مدیرعامل شرکت پشتیبان� ام�ر دام کش�ر گفت: تا آخر هفته با همکاری سازمان راهداری ترخیص نهاده های دام� از بنادر به ۳۰ هزار تن میرسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سالم� در یک گفت و گ�ی تل�یزیون� اظهار کرد: روزانه بیش از ۱۵-۱۶ هزار تن نهاده های دام� از بنادر کش�ر به خص�ص
بندر امام خمین� (ره) خارج م� ش�د که با خال� کردن فضای انباری، کشت� هایی که در ن�بت تخلیه هستند، پهل� دهیم تا بت�انیم بارهای آنها را نیز تخلیه

کنیم.

مدیرعامل شرکت پشتیبان� ام�ر دام کش�ر افزود: حدود ۴۰ درصد کاالهای م�ج�د در بندر امام خمین� مربوط به شرکت پشتیبان� دام است.

سالم� ادامه داد: با پرداخت مطالبات رانندگان از روز گذشته دور بارگیری بیشتر شده است. تا آخر هفته با همکاری سازمان راهداری ترخیص نهاده های
دام� از بنادر به ۳۰ هزار تن م� رسد.

وی بیان کرد: در یک ماه آت� بحث رس�ب نهاده های دام� در مبادی ورودی کش�ر کاهش م� یابد و سع� خ�اهیم داشت با افزایش ترخیص به ۳۰ هزار تن
در روز تقریباً هر دو روز یک کشت� را در بندر امام تخلیه کنیم و در انبارها در استان ها ذخیره کنیم.

کشاورزی و دامداری /
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کد خبر 5631867

استانها 

مهر گزارش م� دهد؛

مطالبات دامداران استان سمنان وص�ل نشد/ آغاز پرواربندی با دست خال�
سمنان- دولت با خرید تضمین� دام بنا بر حمایت از دامداران استان سمنان داشت اما عدم وص�ل مطالبات یا اختصاص نهاده های دام�، سبب بروز مشکالت

عدیده برای این قشر شده است.

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: دامداری یک� از مهمترین مزیت های اقتصادی استان سمنان است اما در سال های اخیر، خشکسال�، کمبود نهاده های دام�،
تالطم های اقتصادی و عدم صرفه اقتصادی سبب شده تا دامداران با مشکالت عدیده روبرو ش�ند.

دولت اما برای رفع مشکالت دامداران طرح تأمین نهاده های دام� و تهاتر با خ�راک دام را ارائه کرد طرح� که پایه و اساس آن حمایت از دامداران بود تا
بت�انند نقدینگ� م�رد نیاز برای تأمین خ�راک دام خ�دشان را از طریق فروش دام مازاد تأمین کنند.

تیرماه امسال بود که نخستین دام ها از س�ی مباشران دولت� جهاد کشاورزی استان سمنان، خرید تضمین� شد و دامداران را بسیار امیدوار کرد که بت�انند
برای تأمین خ�راک م�رد نیاز دام هایشان، پول� را دریافت کنند اما چهار ماه از آن تاریخ م� گذرد و هن�ز ریال� به حساب دامداران واریز نشده است.

دولت پول� نداده است

دولت در این طرح قرار بود که دام مازاد دامداران را خریداری و ما به ازای آن را نهاده های دام� برای پروار بندی دام بدهد و از س�ی دیگر نهادهای دام�
ً حدود چهار ماه دریافت و یا به ازای آن دام از دامداران م�رد نیاز پرواربندی را تأمین و پول آن را به ص�رت دامدار کارت ب�د از فروش دام پروار شده تقریبا

تح�یل بگیرد اما طرح در همین گام اول هم با بدق�ل� دولت� روبرو شد تا دامداران به ادامه آن بی اعتماد باشند.

یک دامدار در گفتگ� با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه اواسط تیرماه بود که دام سبک از ما خریداری شد اما نه تنها نهاده ها و پول� به ما پرداخت نشد بلکه
حت� مباشر ج�اب تلفن ما را هم نم� دهد، گفت: ما به امید تأمین نهاده های دام� دام را تح�یل دادیم و اگر م� دانستیم که به پولمان نم� رسیم، هرگز این

کار را نم� کردیم.

شاه حسین� با بیان اینکه دولت چهار ماه است که دام را از ما گرفته و هیچ چیزی نداده در حال� که در همین چهار ماه همه چیز دو برابر شده است، ابراز
کرد: مشکل ما این است که مجبور بودیم دام هایمان را بدهیم تا پول تأمین نهاده های دام� را به دست بیاوریم وگرنه دام هایمان را نگه م� داشتیم.

مباشران ج�ابگ� نیستند

دیگر دامدار نیز که مشکل مشابه دارد به خبرنگار مهر، م� گ�ید: مباشران زمان� که م� خ�استند دام را بخرند مدام به ما سر م� زدند و هر روز سراغمان را
م� گرفتند از وقت� که دام هایمان را به آنها دادیم دیگر حت� پاسخ ما را هم نم� دهند.

رضا اسکندری با بیان اینکه چهار ماه است که نه تنها پول� به ما نداده اند بلکه تکلیف ما را هم روشن نم� کنند در حال� که اگر همان ابتدا م� دانستیم که
ً پول برای دام قرار است دام هایمان را مجان� بفروشیم، حداقل آن را جای نهاده های دام� م� دادیم، تاکید کرد: از استان گلستان کسان� م� آیند نقدا

م� دهند بسیار هم بیشتر از آن چیزی که دولت� ها اعالم کرده اند لذا بیشتر دامداران به این افراد دام هایشان را م� فروشند.

سمنان /
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ً قاچاق م� ش�د، افزود: دامداران بین خرید تضمین� که مشخص نیست چه زمان� پول آن را م� دهند با دام� که قرار است وی با بیان اینکه این دام ها مرتبا
قاچاق ش�د و در لحظه نقداً به حساب واریز م� ش�د، کدام را باید انتخاب کنند؟ اگر دولت� ها جای دامداران باشند کدام را انتخاب م� کنند؟ مشکل اینجا است

که اکن�ن پرواربندی آغاز شده و همه م� دانند که پرواربندی نباید دیگر دغدغه نهاده های دام� داشته باشد.

۸ مباشر در استان سمنان وج�د دارد

یک� از مشکالت دامداران معیشت شأن است چرا که هر میزان درآمد را در این مدت داشته اند، صرف خ�راک دام کرده اند و چیزی برایشان باق� نمانده است
تنها امیدشان هم ت�سط دولت خرید تضمین� شد و هزینه آن نیز بازنگشت لذا دامداران امروز دیگر رغبت� به فروش دام تضمین� خ�دشان ندارند.

مدیر پشتیبان� ام�ر دام جهاد کشاورزی استان سمنان اما در گفتگ� با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خرید دام ت�سط هشت مباشر شهرستان� در استان سمنان
انجام شده است، تاکید کرد: این خرید تضمین� در دو بخش سنگین و سبک از تیرماه سال جاری آغاز شده است.

ً در این طرح در استان اسفندیار م�نسان با بیان اینکه در استان سمنان بیشترین دام سبک کش�ر را خریداری کردیم، ابراز کرد: ۴۲ هزار رأس دام مجم�عا
سمنان خرید تضمین� شد لذا با ت�جه به این حجم باالی دام که در راستای رفاه حال دامداران خریداری شد، قدری پرداخت پول با تأخیر م�اجه شده است.

وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی در این طرح به دنبال خرید مازاد ت�لید دامداران برای رفاه حال این قشر است، افزود: مشکل اینجا بود که زیرساخت های
کشتارگاه� در استان خ�ب نبود لذا سراغ استان های مجاور رفتیم تا بت�انیم انبار و همچنین کشتارگاه اجاره کنیم در نتیجه این روند قدری زمان را ط�الن�

کرد.

مشکل کشتارگاه و انبار

مدیر پشتیبان� ام�ر دام استان سمنان با بیان اینکه داخل استان عمده کشتاری از دام خرید تضمین� دامداران نداشتیم، تاکید کرد: این انتقال کشتار به
خارج از استان نیز مزید بر علت شد تا قدری تأخیر در پرداخت پدید بیاید.

م�نسان با بیان اینکه دومین م�ض�ع این بود که از س�ی دامداران اعالم شد که فقط پرداخت با تهاتر نهاده ص�رت گیرد، تاکید کرد: تح�یل نهاده ها به
مباشران و تبدیل آن به وجه نقد که م�رد مطالبه دامداران بود نیز مقداری روند را ط�الن� کرد چرا که در ابتدا قصد ما تهاتر دام با نهاده ها بود نه پول نقد.

وی با بیان اینکه تنها مشکل ما امروز در استان سمنان نهاده هایی است که از بنادر بارگیری نشده اما الباق� نهاده ها از محل جهاد کشاورزی استان سمنان به
مباشران داده م� ش�د، تاکید کرد: تا چند روز دیگر به وعده مان عمل خ�اهیم کرد و دامداران� که از این به ب�د نیز به ما دام خرید تضمین� م� دهند نیز

مطمئن باشند که روند خرید همچنان ادامه دارد.

مدیر پشتیبان� ام�ر دام استان سمنان با بیان اینکه قیمت خرید تضمین� دام سنگین ۲۰۷ هزار ت�مان و دام سبک ۲۲۰ هزار ت�مان بوده است، گفت:
مباشران پول را تا پایان هفته به حساب دامداران خ�اهند ریخت و نیاز نیست دامداران به جهاد کشاورزی یا جای دیگر مراجعه کنند.

تصمیم بدون برنامه ریزی

یک کارشناس دام و طیور نیز در گفتگ� با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه دولت در کار خرید تضمین� دام عجله کرد، گفت: مشکل اینجا است که جهاد
کشاورزی با عجله ای که ص�رت داد، هن�ز بدون اینکه زیرساخت های کشتارگاه� و انباری و نهاده ها را بررس� کند، نسبت به خرید اقدام کرد و این در

پرداخت ها مشکل پدید آورد.
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سید حسین حسینیان که سه دهه در امر دامداری اشت�ال دارد با بیان اینکه دولت م� بایست ابتدا بر حسب ظرفیت کشتارگاه� و نهاده ها برای خرید
تضمین� برنامه ریزی م� کرد، بیان کرد: بی برنامگ� در این اقدام نه تنها مشکل� از دامداران حل نکرد بلکه سبب شد تا بسیاری از دامداران به ادامه کار نیز

بی رغبت ش�ند.

وی با بیان اینکه دولت به دنبال خرید تضمین� است تا دام قاچاق نش�د، افزود: امروز یک� از مهمترین س�االت دامداران این است که وقت� دام صادر
نم� ش�د از س�ی دیگر خرید تضمین� نیز با چنین دش�اری هایی روبرو است، چرا نباید دام هایشان را به ص�رت آزاد در بازار نفروشند؟ حال این دام م� خ�اهد

قاچاق ش�د یا کشتار؛ مهم این است که دامداران باید معیشت شأن را هم در نظر بگیرند.

مشکالت معیشت� دامداران

ً ت�لید دام و نهاده ها را در نظر م� گیرد در حال� که دامداران معیشت هم دارند و باید از مکان� ارتزاق صاحب نظران و دامداران اعتقاد دارند که دولت صرفا
هم کنند لذا طرح تهاتر دام با خ�راک دردی را از آنها دوا نخ�اهد کرد از طرف دیگر دامداران اعتقاد دارند که دولت با همین ق�ل خ�د در خرید تضمین� هم

عمل نکرده است لذا نم� ت�ان با این شرایط دامداری را ادامه داد.

متأسفانه بسیاری از دامداری های استان سمنان امروز نه تنها در گیر و دار مشکالت هستند بلکه برای ادامه کار نیز رغبت� ندارند و دولت باید با پرداخت
هزینه خرید تضمین� دام بخش� از اعتماد از دست رفته در بین این قشر زحمتکش استان سمنان را بازیابی کند. یک� از مهمترین م�ض�عات� که امروز برای

دامداران مطرح شده، پرواربندی است چرا که فصل آن آغاز شده اما دامداران با دغدغه های بسیاری در این رابطه روبرو هستند.
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استانها 

مدیر پشتیبان� ام�ر دام جهاد کشاورزی سمنان:

نهاده دام� مدت دار در استان سمنان به فروش م� رسد
سمنان- مدیر پشتیبان� ام�ر دام سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: برای کمک به دامداران به خص�ص برای پرواربندی نهاده های دام� مدت دار در این

استان فروخته خ�اهد شد.

اسفندیار م�نسان در گفتگ� با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به مشکالت تأمین نهاده های دام� از س�ی دامداران و همچنین خرید تضمین� دام از دامداران بیان
کرد: برای کمک به دامداران به خص�ص برای پرواربندی نهاده های دام� مدت دار در این استان فروخته خ�اهد شد.

وی با بیان اینکه دامداران� که دارای دام پرواری هستند م� ت�انند از این شرایط استفاده کنند، افزود: فروش نهاده های دام� چهار ماهه بوده و برای هر رأس
دام ۴۷ کیل�گرم خ�راک (چهار ماهه) به دامداران داده م� ش�د که شامل ج�، ذرت و س�یا است.

مدیر پشتیبان� ام�ر دام جهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه دامداران� که بره پرواری دارند همچنین م� ت�انند دام هایشان را چهار ماه نگه داشته از این
خ�راک بهره مند ش�ند و پس از اینکه جهاد کشاورزی ت�یین تکلیف کرد، آنها را برای کشتار فروخته یا صادر کنند.

م�نسان با بیان اینکه در طرح نهاده های مدت دار، ج� و ذرت کیل�گرم� ۱۲ هزار و ۱۱۰ ت�مان و س�یا نیز ۱۷ هزار و ۱۱۰ ت�مان درب انبارهای استان سمنان
عرضه م� ش�د، ابراز کرد: دامداران ب�د از فروختن دام پول خ�راک را خ�اهند داد.

وی با بیان اینکه این طرح برای حمایت از قشر دامداران در زمینه تأمین نهاده های م�رد نیاز دام� شأن است، ابراز کرد: کمک شده تا بهترین شرایط برای
دامداران تمهید ش�د.

خبرگزاری مهر استان سمنان روز گذشته در گزارش� به مشکالت دامداران و همچنین خرید تضمین� دام و مشکالت پرواربندی اشاره کرد حاال جهاد کشاورزی
اعالم کرده که طرح فروش مدت دار نهاده ها برای کمک به پرواربندی اجرا م� ش�د.

سمنان /
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مافیا پشت چالش نهاده های دامی

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس: وارد کنندگان نهاده های دامی به صورت انحصاری عمل می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, اعظمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: واردات نهاده های

دامی انحصاری شده و این مشکالتی را برای تولید کننده و عشایر و از طرفی برای مصرف کننده ایجاد کرده

است. 

وی افزود: اگر وضعیت نهاده های دامی به شکل پایدار نرسد قیمت گوشت به شدت افزایشی خواهد شد. 

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: قیمت جو از دو هزار تومان به ۱۳

هزار تومان رسیده است و خرده تولید کننده و عشایر مجبور به فروش دام مولد شده اند. 

اعظمی با اشاره به کاهش جوجه ریزی و تداوم روند چالشی نهاده های دامی افزود: اگر تمهیداتی اندیشیده

نشود قیمت گوشت از پیش بینی ها هم فراتر خواهد رفت. 

وی درباره قاچاق دام هم گفت: آمار دقیقی از میزان دام سبک و سنگین کشور وجود ندارد، اما با توجه به

عملی نشدن صادرات دام , قاچاق همچنان ادامه دارد.

{$sepehr_media_8778002_400_300}
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رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار مطرح کرد؛

افزایش حداقل ۱۰۰ هزارتن� ت�لید تخم مرغ نسبت به سال قبل

نبی پورگفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ تا پایان سال با افزایش حداقل ۱۰۰ هزارتنی
نسبت به سال قبل به یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن برسد.

آقای ناصر نبی پور گفت: قیمت کن�ن� هر کیل�
تخم مرغ درب مرغداری ۳۷ هزارت�مان معادل

شانه ای ۷۳ تا ۷۴ هزار ت�مان است.

به گفته او، با ت�جه به عدم تحق� وعده های
مسئ�الن، قیمت هر کیل� تخم مرغ با نرخ
واقع� ۸ تا ۹ هزار ت�مان اختالف دارد. لذا
وظیفه دولت است که به ت�دیل قیمت در بازار

کمک کند تا ت�لیدکنندگان از چرخه ت�لید خارج نش�ند.

نبی پور ت�لید روزانه تخم مرغ را ۳ هزار و ۲۰۰ تن اعالم کرد و گفت: برآوردها حاک� از آن است که تا
پایان سال ت�لید به یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن برسد که در ص�رت تحق� حداقل ۱۰۰ هزارتن نسبت به
سال قبل افزایش ت�لید خ�اهیم داشت. براین اساس مازاد تخم مرغ تا شب عید به ۶۰ هزارتن م� رسد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران م� گ�ید: با ت�جه به مازاد ت�لید و افزایش
هزینه ها، مرغداران از ۲۱ اردبیهشت تاکن�ن ۶ هزار میلیارد ت�مان متضرر شدند.

 بنابر آمار اعالم� اتحادیه مرغ تخم گذار از ابتدای سال ۱۶ هزارتن تخم مرغ صادر شده است و هم
اکن�ن هفته ای ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ تن تخم مرغ صادر م� ش�د.
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در ادامه سریال تصمیمات اشتباه دولتی:

مصوبه خرید مرغ قطعه بندی توسط شرکت پشتیبانی غیر
کارشناسی است

اختصاصی دامیران: در پی انباشت گوشت مرغ تولیدی و کاهش قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب،

کارگروه برنامه ریزی تولید گوشت مرغ کشور شرکت پشتیبانی را مکلف به آمادگی برای خرید گوشت

مرغ مازاد کرده است. ولی شواهد حاکی از آن است که شرکت پشتیبانی امور دام کشور تنها مجاز به

خرید گوشت مرغ به صورت قطعه بندی است.

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، در این ارتباط به خبرنگار دامیران گفت: این تصمیمی بود

که وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به نظر بخش خصوصی و یا حداقل اتحادیه سراسری تولید کنندگان مرغ

گوشتی اتخاذ کرد و ما منتقد این مصوبه و ابالغیه هستیم.

حبیب اسداهللا نژاد با تاکید بر عدم امکان جمع آوری تمام مرغ مازاد انباشته در مرغداری ها به صورت قطعه

بندی تصریح کرد: مجموعه هایی که امکان قطعه بندی مرغ تولیدی خود را دارند محدود هستند. بازار مصرف و

بازار هدف آن مشخص نیست و مرغ های قطعه بندی منجمد بازار صادراتی ندارند.

وی خاطرنشان کرد: اگر تنها بخشی از خرید مرغ به صورت قطعه بندی انجام می شد منطقی و عملی می بود،

ولی اینکه قرار به خرید صددرصد مرغ به صورت قطعه بندی باشد، منطقی، کارشناسی و شدنی نیست.

نامه مهم فدراسیون طیور ایران به مقامات عالی نظام: لزوم
بازنگری فوری تصمیم ها درباره مرغ آرین

یه
دام
یرا

ن
۲۲ آبان, ۱۴۰۱

 برچسب ها صنعت مرغداری قیمت مرغ مرغ سایز
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رین رغ ر رب یم وری ری ز ب

اسداهللا نژاد تصریح کرد: از سوی دیگر قطعه بندی گوشت مرغ، قیمت عرضه آن را باال میبرد و این مورد قبول

اقشار کم درآمدی که ترجیح می دهند مرغ را به صورت کامل و با قیمت پایین تر بخرند، نیست.

وی یادآور شد: از طرفی هدف گذاری بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت، تولید مرغ سایز است که هم باعث

افزایش راندمان و بهره وری تولید میشود و هم از نظر کیفیت الشه شرایط مطلوب تری دارد.

مضاف بر اینکه این مصوبه با سیاست ترویج مرغ ارین که قابلیت پرورش تا سنین و وزن گیری باال را ندارد و

مناسب برای قطعه بندی نیست، منافات دارد.

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با ذکر این نکات بر غیر کارشناسی بودن این مصوبه تاکید

کرد و گفت: با توجه به تولید مازاد این روزها و انباشتگی روزانه این تولید ما در مکاتباتی ، هم با وزیر جهاد

کشاورزی و هم معاونت امور دام خواستار اصالح و تجدید نظر در این مصوبه به قید فوریت شده ایم تا مرغ

مازاد به روش قبلی جمع آوری شده و مازاد تولید تبدیل به یک بحران نشود.

اشتراک گذاری

    

امتیاز شما به این مطلب

"اخبار سایر رسانه ها، صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری  ها است و دامیران هیچ مسئولیتی در قبال آن

ندارد."

منبع: دامیران

برای کپی کلیک کنید
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شیوه نامه بهداشتی صادرات دام زنده ابالغ شد + سند
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تصمیمات دولت در ارتباط با جوجه یک روزه متناقض
است

اختصاصی دامیران؛ محمدکریم فکوری: دولت نه برنامه نشخصی برای جذب تعداد جوجه ای دارد که به

ما دستور تولید آن را داده است، و نه این که به ما اجازه حذف گله های مادر را می دهد/ تولید جوجه

آرین به ما تحمیل شده است/ زمانی که دولت شعار حمایت از تولید داخل می دهد، نباید از سوی

دیگر در تعداد زیاد جوجه خارجی وارد کند

عضو هیات رئیسه انجمن جوجه یک روزه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار دامیران، با اشاره به تولید مازاد

گوشت مرغ و زیان حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی مرغداران بابت هر کیلوگرم از تولید خود، گفت: در شرایط فعلی

جوجه نژاد آرین هیچ خریداری ندارد و جوجه نژاد راس نیز به ۵ تا ۶ هزار تومان افت قیمت پیدا کرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر پرورش دهندگان مرغ مادر اجازه حذف گله های زیان ده خود را ندارند. در صورتی

که مرغدار گرفتار شرایطی مانند بیماری و یا عدم تولید اقتصادی شده باشد، تنها در صورتی می تواند گله خود

را حذف کند که جهاد کشاورزی استان، نامه ای  برای تشکیل شورای امنیت استان بزند و نتیجه تصمیم این

شورا در تهران به تایید معاونت امور دام برسد. این پروسه در عمل به معنای عدم صدور مجوز حذف گله است.

فکوری با تاکید بر عدم تمایل مدیران تصمیم گیر دولتی به استفاده از نظر کارشناسان صنف، گفت: نظر صنف

همیشه این بوده که تولید جوجه نباید بیشتر از مصرف باشد. چرا که ما مزیت صادراتی نداریم و نمی توانیم

مازاد تولید را صادر کنیم. دولت نه برنامه نشخصی برای جذب این تعداد جوجه ای دارد که به ما دستور تولید

آن را داده است، و نه این که به ما اجازه حذف گله های مادر را می دهد. دولت توقع دارد که ما تولید خود را

با زیان ادامه دهیم.

یه
دام
یرا

ن
۲۴ آبان, ۱۴۰۱

 برچسب ها جوجه یکروزه سامانه سماصط صنعت مرغداری
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یم ن زی ب

سویه آرین کار ژنتیکی ۵ حداقل پنج ساله می طلبد/ لزوم
تشویق خانوارها به استفاده از مرغ سایز

وی افزود: در شرایطی که جوجه آرین خریدار ندارد، تولید آن را نیز به ما تحمیل کردند. در عمل با وجود

تبلیغات گسترده ای که روی حمایت از سویه ملی آرین انجام شد، حمایتی از این تولید نیز صورت نمی گیرد.

در شرایطی که تولید جوجه آرین باید چیزی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کل تولید باشد، عمًال آنچه که در سامانه

سماصط مشخص است این است که چیزی بیشتر از ۵ درصد از تولید به جوجه آرین اختصاص ندارد. معاونت

امور دام باید پاسخگو باشد که چه اتفاقی برای تخم مرغ های نژاد آرین می افتد.

عضو هیات مدیره انجمن جوجه یک روزه خاطر نشان کرد: در حال حاضر هیچ حمایتی از مرغداران نمی شود. در

جایی که ما معاونت امور دام را تحت فشار قرار دادیم که مازاد مرغ تولیدی را توسط شرکت پشتیبانی خریداری

کند تا مرغدار بتواند سالن خود را خالی کرده و مجددا جوجه ریزی کند، بنا به دستور وزیر جهاد کشاورزی،

شرکت پشتیبانی تنها مجاز به خرید مرغ قطعه بندی بود. این به معنی روابط رانتی عده ای محدود است. البته

علی الظاهر شورای عالی امنیت دستور به خرید تمام مرغ های مازاد داده است.

وی توضیح داد: در صورتی که مرغ تنها به صورت قطعه بندی خریداری شود در عمل پشتیبانی امور دام به جای

اینکه مرغ را از تولید کننده و مرغدار خریداری کند تنها از تعداد محدودی کشتارگاه که قابلیت قطعه بندی و

بسته بندی داشتند خریداری می کرد. در حالی که این حمایت باید از مرغدار صورت بگیرد و نه مجموعه های

قطعه بندی.

فکوری اذعان داشت: تمام تصمیم ها و دستورالعمل های دولت دچار تناقض است. زمانی که دولت شعار

حمایت از تولید داخل می دهد، نباید از سوی دیگر در تعداد زیاد جوجه خارجی وارد کند. بدون شک مصرف

دکتر مسعود رسولی: ما در عملکرد دولت، سیاست و برنامه

ریزی ندیده ایم
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کننده جوجه، استفاده از جوجه با کیفیت خارجی را به آرین ترجیح می دهد. دولت در شرایطی می تواند ادعای

حمایت از سویه آرین را داشته باشد که برای آن بازار ایجاد کرده باشد و جای آن را باز کرده باشد. مرغدار در

صورتی جوجه آرین را خرید می کند که نتواند به جوجه راس دسترسی پیدا کند. این تنها در صورتی محقق

می شود که تولید جوجه یک روزه به اندازه نیاز کشور باشد. در واقع مجموعه تولید جوجه آرین و راس نیاز

کشور را پاسخ دهد و جوجه مازاد تولید نشده باشد.

نامه مهم فدراسیون طیور ایران به مقامات عالی نظام: لزوم
بازنگری فوری تصمیم ها درباره مرغ آرین

در حال حاضر بر اساس آماری که در سامانه سماصط اعالم می شود چیزی در حدود ۱۳۰ میلیون جوجه یک روزه

در کشور تولید می شود. در صورتی که کل نیاز کشور ۹۰ میلیون جوجه بیشتر نیست. تولید مازاد جوجه، بازار را

خراب میکند.این زیان پیش از همه دامان پرورش دهندگان مرغ گوشتی را می گیرد و به تبع آن تولید

کنندگان جوجه یک روزه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. یک راه آن عرضه تخم مرغ مرغ های مادر به عنوان

تخم مرغ خوراکیست که این نیز در شرایط فعلی که مرغداران تخم گذار نیز تولید زیان ده دارند، درست

نیست. راه دیگر نیز باز کردن راه صادرات است.

وی با اشاره به مجوز فروشی در تولید مرغ گوشتی ادعا کرد: آنچه به نظر می رسد این است که در وزارت جهاد

کشاورزی برای افراد سوء استفاده گر کیسه دوخته شده است که بتوانند منافع شخصی خود را تامین کند.

اتفاقاتی مانند حواله فروشی مصداق بارز این سوء استفاده است. در حال حاضر مرغدار می تواند با پرداخت

هزینه بیشتر به جای جوجه آرین، جوجه راس بریزد. این بیشتر شبیه به سوئ استفاده مالیست تا حمایت از

تولید داخلی.

فکوری شاهد و مدرک این ادعای خود را آمار مشخص در سامانه سماصط عنوان کرد و گفت: در سامانه سماصط

شاهد عرضه تنها حدود ۵ میلیون جوجه آرین هستیم در حالی که باید بر اساس دستورالعمل، چیزی در حدود

۴۰ میلیون تولید جوجه آرین باشد. این خود گویای همه چیز است.

نامه مهم فدراسیون طیور ایران به مقامات عالی نظام: لزوم

بازنگری فوری تصمیم ها درباره مرغ آرین
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عضو هیات مدیره ا نجمن جوجه یک روزه، در نهایت گفت: معاونت امور دام باید با انجمن جوجه یکروزه اجازه

سیاستگذاری بدهد. ما به هر میزان که معاونت امور دام مشخص کند جوجه تولید می کنیم ولی تشخیص

همه کارشناسان ما این است که کشور به بیشتر از ۹۰ میلیون جوجه نیاز ندارد. تصمیمات اشتباه معاونت

امور دام، اقتصاد تولید کننده و به تبع آن اقتصاد کشور را به هم می ریزد. معاونت امور دام نظر کارشناسی

درستی ندارد و یا اینکه حداقل از نظرات کارشناسان استفاده و استقبال نمی کند. به نظر من این نشان از بی

کفایتی معاونت امور دام دارد که نمی تواند برنامه درستی ارائه دهد که هم تولید آسیب نبیند و هم مصرف

کننده دچار مضیقه نشود.

اشتراک گذاری

    

امتیاز شما به این مطلب

منبع: دامیران
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اقتصاد

دبیر انجمن ت�لیدکنندگان ج�جه یک روزه:

کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تقاضای مرغ/ ت�لید مازاد کنترل م� ش�د
دبیر انجمن ت�لیدکنندگان ج�جه یک روزه گفت: با ت�جه به کاهش ۲۰ تا ۳۰
درصدی تقاضا برای مرغ گ�شت� به دلیل ت�ییرات نرخ ارز و افزایش قیمت مرغ،
۱۰۰ میلیون ج�جه برای نیاز بازار کاف� است، در همین راستا برای کنترل ت�لید

مازاد، تصمیم گیری شده است.

محمدرضا صدیق پور در گفت وگ� با خبرنگار ایمنا، درخص�ص چهار مص�به کارگروه برنامه ریزی ت�لید مرغ کش�ر، اظهار کرد: این مص�بات ماحصل کارگروه�
است که تشکل های مل� در آن حض�ر داشتند و به این نتیجه رسیدند بخش� از مازاد ت�لید آذرماه را با ایجاد گردش به ماه های پر مصرف دی و بهمن منتقل

کنند تا برای تأمین مرغ شب عید شرایط بهتری فراهم شده و این ت�لید مازاد نیز مدیریت ش�د.

وی افزود: با ت�جه به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تقاضا برای مرغ گ�شت� به دلیل ت�ییرات نرخ ارز و افزایش قیمت مرغ، ۱۰۰ میلیون ج�جه برای نیاز بازار کاف�
است اما افزایش ت�لید از پیش برنامه ریزی شده بود که اکن�ن ت�لیدکنندگان را با مشکل م�اجه کرده است.

دبیر انجمن ت�لیدکنندگان ج�جه یک روزه گفت: در این راستا پیشنهاد شد، مازاد ت�لید آذرماه به ماه های پایان� سال منتقل ش�د. همچنین شرکت پشتیبان�
ام�ر دام� مت�هد شده که ت�لید مازاد ۱۰۰ میلیون شهریور، ۱۲۰ میلیون مهرماه و بالغ بر ۱۲۵ میلیون ج�جه ریزی آبان ماه را خریداری کند تا وقفه ای در ت�لید

مرغ گ�شت� ایجاد نشده و ضرر و زیان ت�لیدکنندگان نیز جبران ش�د.

صدیق پور اضافه کرد: اکن�ن وضعیت ت�لید مناسب است و حدود ۲۰ میلیون ج�جه ریزی بیش از نیاز بازار انجام م� ش�د که ناش� از برنامه ریزی های پیشین
است.

وی تصریح کرد: دولت م� خ�اهد از ت�لید حمایت کند اما این م�ض�ع در عمل تحق� نیافته است.

به گزارش ایمنا، مص�بات کارگروه برنامه ریزی ت�لید گ�شت مرغ کش�ر به شرح زیر است:

۱- در راستای ت�لید ج�جه م�رد نیاز دی و بهمن ماه سال جاری و تأمین گ�شت مرغ ایام پایان سال ۱۴۰۱ و ماه مبارک رمضان، انجمن ت�لیدکنندگان ج�جه
یک روزه به نح�ی برنامه ریزی کنند تا ت�لیدکنندگان این بخش با انتقال خ�اباندن ۱۰ تا ۲۰ درصد از تخم مرغ های نطفه دار ت�لیدی به هفته های ب�د، تأمین

ج�جه یک روزه م�رد نیاز ماه های دی و بهمن ماه را فراهم کنند.

ً پس از م�افقت دفتر ام�ر طیور ۲- در راستای برنامه ریزی برای ت�لید و حفظ ت�لید پایدار در ماه های آت�، حذف مزارع و مرغ مادر گ�شت� در هر سن� صرفا
امکان پذیر است و در ص�رت� که به هر دلیل از جمله افت ت�لید، نگهداری گله اقتصادی و مقرون به صرفه نباشد، معاونت های بهبود ت�لیدات دام� سازمان
جهاد کشاورزی استان ها پس از اخذ مج�ز از دفتر ام�ر طیور نسبت به ت�لک بری اقدام کنند. در ضمن حذف گله ها پس از ۱۱۰ هفتگ� نیاز به اخذ مج�ز

نخ�اهد داشت.

۳- با ت�جه به اینکه کاهش قیمت گ�شت مرغ برای هفته های آت� قابل پیش بین� است، به منظور حفظ تداوم ت�لید، شرکت پشتیبان� ام�ر دام آمادگ� خرید
گ�شت مرغ مازاد بازار را داشته باشد.

۴- اتحادیه سراسری ت�اون� های کشاورزی پرورش دهندگان مرغ گ�شت� ایران و انجمن ت�لیدکنندگان ج�جه یک روزه نسبت به عقد تفاهم ف� مابین برای قیمت
و میزان م�رد نیاز ج�جه یک روزه گ�شت� در ماه های آت� به گ�نه ای اقدام کنند که هیچ یک از حلقه ها متضرر نکردند.

آب و کشاورزی /
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استان ها

افزایش قیمت مرغ در کردستان تکذیب شد

سنندج- ایرنا- مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان، قیمت هر کیلو گوشت مرغ در استان را ۵۹ هزار و ۷۰۰ � اعالم کرد و گفت: قیمت مرغ نه تنها افزایش

نیافته بلکه با سه هزار و ۳۰۰ � کمتر از نرخ مصوب کشوری به بازار عرضه شده است.

پوریا شهسواری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: برنامه  افزایش قیمت مواد پروتئینی هم چون گوشت مرغ در دستور کار وزارت جهاد

کشاورزی قرار ندارد و هیچ افزایش قیمتی در استان گزارش نشده است.

وی اضافه کرد: با توجه به جهش جوجه ریزی واحدهای مرغداری استان در مهر ماه سال جاری که چهار میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی انجام شد شاهد افزایش

تولید گوشت مرغ در استان هستیم.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه قیمت روزانه گوشت مرغ نباید از نرخ مصوب ۶۳ هزار � اعالم شده بیشتر باشد، گفت: از

دیروز تا امروز هر کیلوگرم گوشت مرغ در کردستان با قیمت ۵۹ هزار و ۷۰۰ � به دست مصرف کننده رسیده است هر چند ممکن است قیمت ها تا زیر قیمت

مصوب در نوسان باشد.

شهسواری با اشاره به اینکه عرضه مرغ در بازار استان افزایش یافته و همین موضوع منجر به کاهش قیمت آن شده است، یادآور شد: عالوه بر تامین سرانه مصرف

گوشت مرغ در استان، مازاد تولید این محصول را به استان های دیگر صادر می کنیم.

۷۰۱ واحد مرغداری فعال با ظرفیت بیش از ۱۴.۵ میلیون قطعه در دوره و حدود ۵۸ میلیون قطعه در سال با ظرفیت تولید ۱۱۰ هزار تن گوشت مرغ در کردستان وجود

دارد.
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