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معاونت اموردام؛ نگاهیمعاونت اموردام؛ نگاهی

 از درون به تحوالت زیرساختی  از درون به تحوالت زیرساختی 

آنچــه در ایــن شــماره از نظــر شــما خواننــدگان ارجمنــد مــی گــذرد، گزارشــی اســت 
جامــع از فعالیــت هــای زیرســاختی معاونــت امــور دام کــه متاســفانه کمتــر دیــده مــی 
شــوند و غالبــا تحــت شــعاع رخدادهــای روز در عرصــه کمبودهــای دان و علوفــه و یــا 

گرانــی قیمــت آنهــا قــرار دارنــد.

ــه ســمت  ــن ب ــی و رفت ــور از ارز ترجیحــی 4200 تومان ــر شــرایط اقتصــادی کشــور و عب ــا تغیی  ب
ارز نیمایــی 25 هــزار تومانــی بــرای هــر دالر، بــه طــور ناگزیــری تمامــی اقــام علوفــه تــا چنــد برابــر 
افزایــش یافتنــد و ایــن افزایــش یکبــاره قیمــت نهــاده هــا در اثــر یــک جراحــی اقتصــادی ضــروری و 
بــه هنــگام، تمــام موضوعــات دام و طیــور و اقدامــات موثــر زیربنایــی در حــال اجــرا را تحــت الشــعاع 
قــرار داد تــا آنجــا کــه عمــده قــوای معاونــت و چنــد شــرکت دولتــی، مصــروف تامیــن بــه موقــع و 
بــه انــدازه نهــاده هایــی گردیــد کــه امــکان واردات آنهــا بــا نــرخ ارز ترجیحــی 4200 تومانــی ســابق 

وجــود نداشــت.

 معاونــت امــور دام، بــه روش هــای مختلــف، از جملــه ابزارهــای قیمتــی مناســب ســعی کــرد بــه 
کمــک مرغــداران و دامــداران بــرود تــا آنهــا در ایــن دوره انتقــال، زیــان کمتــری ببیننــد، امــا همزمــان، 
قــدرت خریــد مــردم نیــز در اثــر تغییــر نــرخ ارز در بخــش هــای مختلــف دیگــر نیــز بــه شــدت کاهش 
ــه ای کــه گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ و حتــی در مقاطعــی گوشــت قرمــز، طــی  ــه گون ــود ب یافتــه ب
ــه خصــوص دهــک هــای پاییــن  چنــد مــاه متوالــی زیرقیمــت مصــوب عرضــه مــی شــد و مــردم، ب

نمــی توانســتند ایــن مــواد پروتئینــی ضــروری را بــه انــدازه کافــی خریــداری کننــد.

در آن شــرایط، مجموعــه تــاش هــای وزارت جهــاد کشــاورزی در عرصــه مــواد لبنــی و جلوگیــری 
ــازار  ــم ب ــرای تنظی ــی ب ــز نتوانســت شــرایط متعادل ــر مصــرف نی از افزایــش قیمــت ســه محصــول پ
بــه وجــود آورد، لــذا تمرکــز معاونــت امــور دام بــرای ســامان دادن بــه نابســامانی بــه وجــود آمــده و 
انعــکاس اخبــار امیدبخــش بــه مــردم و توجــه افــکار عمومــی و مســئوالن از فعالیــت های شــبانه روزی 
بخــش هــای مختلــف زیرســاختی ایــن معاونــت دور شــد و غالبــا در ســایه فضــای پــر نوســان بــازار و 
معیشــت مــردم قــرار گرفــت. ایــن در حالــی بــود کــه معاونــت امــور دام در 6 بخــش زیرمجموعــه خــود 
شــامل؛ مدیریــت برنامــه ریــزی، مدیریــت طیــور، اصــاح نــژاد، بهبــود تغذیــه دام و طیــور، زنبــورداری 

و نوغانــداری پیشــرفت هــای قابــل توجهــی در دولــت ســیزدهم بــه دســت آورد بــود.

ولــی ایــن فعالیــت هــای زیرســاختی، نــه در منظــر افــکار عمومــی بــه دالیلــی کــه گفتــه شــد دیــده 
مــی شــد و نــه بــرای مســئوالن و دســت انــدرکاران اقتصــادی تصمیــم گیــر یــا نماینــدگان مجلــس 

برجســته بــود. همــه درگیــر بهبــود وضعیــت معیشــت مــردم در فضــای بــه وجــود آمــده شــدند.

مجموعــه ایــن شــرایط، هیــات تحریریــه مجلــه صنایــع زیرســاخت هــای کشــاورزی، غذایــی، دام 
و طیــور )دامپــرروان ســابق( را بــر آن داشــت کــه در یــک تعامــل دوســویه اقــدام بــه تهیــه، تدویــن 
و انتشــار فعالیــت هــای مانــدگار و ســاختاری در زیربخــش هــای ایــن معاونــت کنــد و سیاســت هــا 
و برنامــه هــای کلــی ایــن معاونــت را در گفتگوهــای اختصاصــی بــا مدیــران کل ششــگانه، همچنیــن 
ــوده و  ــه هــای موفــق در ایــن بخــش ب ــا ســابقه تجرب معاونــت امــور دام کــه مدیــری کارآزمــوده و ب

هســت در قالــب یــک ویــژه نامــه ثبــت و ضبــط کنــد.

 ایــن موضــوع وقتــی اهمیــت پیــدا مــی کنــد کــه فضاهــای مجــازی و پایــگاه هــای تخصصــی بــه 
کمــک انتشــار مــی آینــد و در عرصــه ای وســیع و حتــی نامحــدود، مانــدگار و قابــل دســترس همــگان، 

محتــوای مجــات را در اختیــار عاقمنــدان و برنامــه ریــزان کان قــرار مــی دهــد.

منصور انصاری
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گفتار نخست:

در پــی فضــای بــه وجــود آمــده بعــد از تغییــر نــرخ ارز 
ــی  ــور و نگران ــه دام و طی ــی در عرص ــی 4200 تومان ترجیح
هــای بســیار در مــورد بقــاء، یــا ویرانی ایــن صنعــت عظیم، 
همچنیــن تنــش هــای کــم و بیــش در میــان تولیدکنندگان 
ــه  ــد، چگون ــد ش ــه خواه ــد چ ــی گفتن ــود م ــا خ ــه ب ک
ــه  ــد را ادام ــد و تولی ــظ کنن ــود را حف ــذاری خ ــرمایه گ س
دهنــد و احســاس مســئولیت وزارت جهــاد کشــاورزی کــه 
از یــک ســو مــی بایســت تولیدکننــدگان را از ایــن تندپیچ 
تاریخــی بــا کمتریــن مخاطــره و ضــرر و زیــان عبــور دهــد 
ــه  ــدگان در عرص ــرف کنن ــای مص ــه تقاض ــان ب ــم زم و ه
مــواد پروتئینــی پاســخ دهــد، شــرایطی خــاص و تاریخــی 
ــم  ــای وه ــن فض ــیم ای ــرای ترس ــه ب ــد ک ــود آم ــه وج ب
آلــود و بســیار دشــوار، گفتگویــی اختصاصــی و 2 ســاعته با 
مهنــدس حســین دماونــدی نــژاد معاونــت امــور تولیــدات 
ــان  ــم. ایش ــام داده ای ــاورزی انج ــاد کش ــی وزارت جه دام
ایــن دوران تاریخــی را بــه دقــت و مرحلــه بــه مرحلــه بــا 
اســتناد بــه تاریــخ پــر فــراز و نشــیب صنعــت دام و طیــور 
ــون  ــامی تاکن ــاب اس ــروزی انق ــد از پی ــای بع ــال ه از س

تحلیــل کــرده اســت. 

ــه  ــکات بســیار مهــم و حساســی اســت ک ــن گفتگــو حــاوی ن ای
ــه  ــژه شــبی کــه ب ــه وی ــه نشــده، ب ــون گفت ــوارد آن تاکن بعضــی م
دســتور وزیــر، تمامــی بخــش هــای ایــن معاونــت نــه در وزارت خانه 
و تهــران، بلکــه در تمامــی اســتان هــای کشــور تــا آخریــن ســاعات 
کاری روز بعــد بیــدار ماندنــد تــا بتواننــد وضعیــت تولیــد، بازرگانــی 
ــام و  ــا اع ــان ب ــم زم ــی ه ــبی تاریخ ــد؛ ش ــرل کنن ــازار را کنت و ب
ابــاغ تغییــر نــرخ ارز در عرصــه تولیــد کــه حــاوی نکاتــی شــنیدنی 

و درس آمــوز اســت.

ــاورزی و  ــام کش ــور در نظ ــدات دام و طی ــت تولی اهمی
ــاب ــد از انق ــت بع ــرای حاکمی ب

بــرای آغــاز مصاحبــه و در همــان ابتــدا، از معاونــت امــور دام مــی 
پرســم: اصــوال جایــگاه تولیــدات طیــور در نظــام کشــاورزی کشــور 
چیســت و چــرا موضــوع طیــور از روزهــای بعــد از پیــروزی انقــاب 

بــرای حکمرانــی حائــز اهمیــت بــوده اســت؟

ــا اشــاره بــه مســئولیت هــای متعــدد  ــژاد ب مهنــدس دماونــدی ن
خــود در بخــش هــای مختلــف از ســال هــای اولیــه انقــاب تاکنــون 

ــود  ــث خ ــی بح ــه خوب ــما از نکت ــد: ش ــی گوی م
ــه  ــر ب ــد. اگ ــرح کردی ــوال مط ــورت س ــه ص را ب
فعالیــت رژیــم پهلــوی از ایــن منظــر نــگاه کنیــم، 
آنگونــه کــه در تاریــخ ثبــت شــده، ایــن رژیــم بــا 
ــه  ــی ک ــت های ــن و سیاس ــل تروم ــه اص ــه ب توج
ــارج  ــک روزه را از خ ــه ی ــی جوج ــت، تمام داش
ــه در  ــور، گرچ ــت طی ــذا صنع ــرد، ل ــی ک وارد م
ــی  ــود ول ــی ب ــوان گفــت صنعت ــان نمــی ت آن زم
ــود و تمامــی مراحــل آن توســط  ــاژ ب کامــا مونت
متخصصــان آمریکایــی و اروپایــی یــا بــا مشــاورت 
آنــان اداره مــی شــد. مثــل شــرکت ایــران و 
ــا  ــدا ب ــه عم ــا ک ــرکت ه ــر ش ــا دیگ ــان ی آلم
حضــور کارشناســان اروپایــی اداره و حتــی فراتــر 
ــه  ــور برنام ــرای کش ــی، ب ــای اجرای ــت ه از فعالی

ــد. ــی کردن ــد م ــزی تولی ری

ــد از  ــور بع ــت طی ــاص صنع ــت خ وضعی
ــی ــه طــراز جهان ــی ب انقــاب و دســت یاب

دماونــدی نــژاد افــزود: بعــد از انقــاب مــا مواجه 
مــی شــویم بــا شــرایط خــاص، یعنــی همــه آنچــه 
بــود فــرو مــی ریــزد و چیــزی باقــی نمــی مانــد. 
ــه  ــراد دلســوز وجــود داشــتند ک ــدادی اف ــا تع ام
ــوری اســامی، در  ــه انقــاب و جمه ــاد ب ــا اعتق ب
دو بعــد افزایــش مهــارت هــای تجربــی تخصصــی 
ــاخت  ــک، زیرس ــوم آکادمی ــطح عل ــش س و افزای
ــد و در  ــی دهن ــکل م ــور را ش ــت طی ــای صنع ه
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد ب ــی دهن ــرار م ــم ق ــار ه کن
طــی رونــدی پــس از آن ســال هــا تاکنــون، امــروز 
صنعــت مــا دارای طــراز جهانــی اســت؛ در تولیــد 
ــد  ــتم و در تولی ــم، هش ــه هفت ــرغ رتب ــت م گوش
تخــم مــرغ طــراز یازدهــم دنیــا را داریــم و امــروز 
بــه ظرفیــت تولیــد 3 میلیــون تــن گوشــت مــرغ و 
حــدود یــک میلیــون و 200 هــزار تــن تخــم مــرغ 

دســت یافتــه ایــم کــه تصادفــی نیســت.

ــی 44  ــور ط ــت طی ــد صنع ــرعت رش س
ــته ــال گذش س

ــد 44  ــن رون ــل ای ــه تحلی ــور دام ب ــت ام معاون
ســاله مــی پــردازد و مــی گویــد: ســرعت رشــد و 
شــتاب در ایــن بخــش تــا آنجــا بــود کــه اینجانــب 

رهیافتی به برنامه ها و سیاست های ساختاری دررهیافتی به برنامه ها و سیاست های ساختاری در

  معاونت امور تولیدات دامیمعاونت امور تولیدات دامی
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بــه عنــوان یــک کارشــناس، بعضــا نگــران 
ــد  ــتاب رش ــا ش ــب ب ــه متناس ــدم ک ــی ش م
مــداوم در صنعــت مرغــداری، آیــا ســایر 

ــده؟ ــم ش ــای الزم فراه ــاخت ه زیرس

ــریح  ــرای تش ــژاد، ب ــدی ن ــدس دماون مهن
ــه خاطــره ای اشــاره  ــن موضــوع ب بیشــتر ای
ــور  ــر طی ــر دفت ــی مدی ــه وقت ــد ک ــی کن م
بــوده انــد، در پاســخ ســوال خبرنــگاری 
ــد  ــور چن ــت طی ــد صنع ــیده، رش ــه پرس ک
درصــد اســت، گفتــه انــد؛ نــه و نیــم درصــد 
و خبرنــگار پرســیده اســت کــه برنامــه، چنــد 
ــرده اســت؟  ــی ک ــش بین درصــد رشــد را پی
ــم  ــش و نی ــه ش ــد ک ــخ داده ان ــان پاس ایش
درصــد، خبرنــگار گفتــه اســت که ایــن خیلی 
ــژاد  خــوب اســت ولــی مهنــدس دماونــدی ن
بــه وی گفتــه کــه برعکــس، خیلــی هــم بــد 
اســت، زیــرا خــارج از برنامــه ریــزی در حــال 
ــتابان،  ــن ش ــدی چنی ــت، رش ــروی اس پیش
نیازمنــد نــرم افــزار و ســخت افــزار و ســرمایه 
ــاخت  ــرای زیرس ــزی ب ــه ری ــذاری و برنام گ

ــت. هاس

ــه  ــرخ ارز در س ــاح ن ــرات اص تغیی
ــرژی در یــک  ــت و حامــل هــای ان دول

ــت  دول

وی افــزود: بــه هــر حــال، مــا در بخــش دام 
ــارم،  ــت هــای چه ــروز در دول ــا ام ــور ت و طی
مــورد  چهــار  ســیزدهم،  و  نهــم  ششــم، 
ــن  ــا از ای ــه ســه ت ــم ک اصاحــات داشــته ای
ــرخ ارز در  ــر ن ــه تغیی ــوط ب ــات مرب اصاح
ــیزدهم و  ــم و س ــارم، شش ــای چه ــت ه دول
ــت  ــرژی در دول ــای ان ــل ه ــرخ حام ــر ن تغیی
ــرخ ارز در  ــر ن ــا تغیی ــت. ام ــوده اس ــم ب نه
ــل  ــز قاب ــم هرگ ــارم و شش ــای چه ــت ه دول
ــز  ــوده و هرگ ــت ســیزدهم نب ــا دول ــاس ب قی
در طــول تاریــخ کشــورمان چنیــن اصاحــات 
و  اســت  نــداده  رخ  اقتصــادی  بنیــادی 
امیــدوارم در آینــده هــم ایــن چنیــن رخ 
ندهــد، چــون آثــار فشــار ســنگین ایــن تغییر 
را بــر اســتخوان هــای خــودم بــه عنــوان یــک 
مســئول و اســتخوان هــای تولیدکننــدگان و 

ــردم. ــه ک ــردم تجرب م

وی افــزود: در دنیــای پــر ســرعت اقتصادی، 
ــی  ــب م ــی عق ــک زدن ــه پل ــه فاصل ــما ب ش
ــاس  ــر اس ــم ب ــته آمدی ــا در گذش ــد؛ م افتی
یــک حکمرانــی احساســی یــا حکمرانــی بــد، 
نــرخ ارز را بــه گمــان حمایــت از مــردم ثابــت 
ــه 4200  ــت آن را ب ــتیم و در نهای ــه داش نگ
ــر  ــه باالت ــد ک ــن امی ــا ای ــاندیم ب ــان رس توم
ــادی  ــت اقتص ــه مدیری ــل از اینک ــرود، غاف ن
نظــام عقــب افتــاد و بــه جایــی رســیدیم کــه 
دولتمــردان بــا وحشــت و نگرانــی بــه عرصــه 
ــرخ ارز آزاد  ــرا ن ــد زی ــی کردن ــگاه م ــازار ن ب
ــا  ــه 28 ت ــود و ب ــش ب ــال افزای ــدام در ح م
ــرت  ــک مغای ــه ی ــان رســید ک ــزار توم 30 ه

ــوی  ــت و از س ــی رف ــمار م ــه ش ــاد ب ــزرگ در اقتص ــکاف ب وش
ــراس داشــتند  ــرخ ارز ه ــر ن ــز از تغیی ــزان نی ــه ری ــر، برنام دیگ
زیــرا بــه واکنــش هــای احتمالــی ایــن تصمیــم کان اقتصــادی 
واقــف بودنــد. در نهایــت، دولــت ناگزیــر شــد تغییــر نــرخ ارز را 

ــد. ــان آم ــه می ــی )ASE( ب ــد  و موضــوع ارز نیمای ــال کن دنب

ــل  ــوار در مقاب ــود دش ــد و صع ــره بلن ــک صخ ــزود: ی وی اف
دولــت قــرار گرفتــه بــود و موضــوع دام و طیــور و فــراورده هــای 
پــر مصــرف آن بــه عنــوان اصلــی تریــن مــاده پروتئینــی ســفره 

خانــوار کــه بــه طــراز جهانــی رســیده اســت .

دماونــدی نــژاد گفــت: مــا در جمعیــت دامــی هــم وضعیــت 
خــوب و مقبولــی داریــم؛ در دام ســبک بــه 66 تــا 72 میلیــون 
ــز دام  ــزار راس نی ــون و 700 ه ــک میلی ــم و ی ــیده ای راس رس
ــه از  ــم ک ــخص داری ــی مش ــط خون ــا خ ــده ی ــت ش ــل ثب اصی
نظــر میــزان تولیــد و کیفیــت شــیر در طــراز بهتریــن دام هــای 

ــد. جهــان قــرار دارن

ــن  ــژاد ای ــاح ن ــز اص ــا در مرک ــاش م ــد: ت ــادآور ش وی ی
ــم،  ــب نیفتی ــای شــیری عق ــی دام ه ــه از طــراز جهان اســت ک
ــذا بهتریــن اســپرم هــا و جنیــن هــا را اســتفاده مــی کنیــم.  ل
حــاال در چنیــن شــرایطی مقــرر مــی شــود کــه وزارت جهــاد 
کشــاورزی و معاونــت هــای آن، از ارز 4200 تومانــی بــه مثابــه 
ــی برســند  ــه ارز نیمای ــور و ب ــد عب صخــره ای ســهمگین و بلن
و خــود را در طــراز ایــن ارز قــرار دهــد. طبعــا چنیــن صخــره 
ــوق العــاده مــی  ــات یــک جــرات ف ــن امکان ــا کمتری ــی ب پیمای

خواهــد!

ــود  ــه خ ــه تجرب ــاره ب ــن اش ــژاد ضم ــدی ن ــدس دماون مهن
ــد  ــرخ ارز تاکی ــرات ن ــون تغیی ــف پیرام ــای مختل ــت ه در دول
ــرخ ارز 4200  ــود از ن ــی صع ــی یعن ــره پیمای ــن صخ ــرد: ای ک
ــی، در شــرایطی اســت  ــه ارز نیمایــی 25 هــزار تومان ــی ب تومان
کــه هــم زمــان تغییراتــی در منطقــه قفقــاز صــورت گرفــت و 
نــرخ جهانــی نهــاده هــا 42 درصــد افزایــش یافــت، امــا دولــت 
ــود تاریخــی اســتوار  ــن صع ــرای ای ــزم خــود ب ــر ع ســیزدهم ب

ــد. ــی مان باق

وی یــادآور شــد: موضــوع افزایــش قیمــت هــا در داخــل هــم 
بــر تولیــدات دام و طیــور تاثیرگــذار بــود کــه بــه عنــوان مثــال، 
بــا افزایــش 600 درصــدی خدمــات دولتــی، 57 درصــدی نــرخ 

دســتمزد و  36 درصــدی حمــل و نقــل مواجــه شــدیم. 

و  کننــدگان، مرغــداران  تولیــد  از  سپاســگزاری 
دامــداران

ــی  ــادی و ارزیاب ــل اقتص ــن تحلی ــه ای ــا ارائ ــژاد ب ــدی ن دماون
تولیــدات و فعالیــت تولیدکننــدگان در ایــن وضعیــت گفــت: الزم 
اســت از تمامــی مرغــداران و دامــداران شــریف و متعهــد و معتقد 
ــی،  ــا تأن ــه ب ــه چگون ــم ک ــگزای کن ــور سپاس ــای کش ــه اعت ب
صبــوری و فــداکاری بــه رغــم دشــواری هایــی کــه داشــتند بــا 

ــد. ایــن اصاحــات اقتصــادی ســاختاری همراهــی کردن

حکمرانی خوب معطوف به ایجاد زیرساخت ها

دماونــدی نــژاد یــادآور شــد: بــا احتســاب ارز 4200 تومانــی، 
هــر کیلــو دان بــرای واحدهــای پــرورش مــرغ مــادر یــا گوشــتی 
و غیــره بــه نســبت ســایر کاالهــا بســیار ارزان بــود ولــی حــاال 
مــی بایســت بــه یکبــاره ایــن نــرخ ارز چنــد برابــر شــود. ایــن 
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شامره 248 و 247

مرداد و شهریور 1401

ارزانــی در چارچــوب یــک حکمرانــی بــد بــود، چــرا بــد؟ زیــرا یــک حکمرانــی خــوب 
در ایــن عرصــه، طــی برنامــه هــای میــان مــدت و بلندمــدت، ثــروت ملــی را تبدیــل 
بــه ایجــاد زیرســاخت هــا مــی کنــد و برعکــس، یــک حکمرانــی بــد، ثــروت ملــی را 
تبدیــل بــه آذوقــه مــی کنــد فقــط بــرای مصــرف روزمــره مــردم بــدون توجــه بــه زیــر 

ســاخت هــای مانــدگار در کشــور. 

ــرای  ــدگان ب ــا تولیدکنن ــورتی ب ــی و مش ــات توجیه ــاعت جلس 1500 س
ــات  ــریح اصاح تش

مهنــدس دماونــدی نــژاد بــا اشــاره بــه دریافــت حکــم معاونــت خــود در 17 مهرمــاه 
1400 گفــت: بافاصلــه پــس از اســتقرار و از آبــان مــاه درگیــر موضــوع اجــرای طــرح اصاحــات 
ــا اســتفاده  ــا تشــکل هــا برگــزار کــردم. ب ــرخ ارز شــدم و جلســات متعــدد و بســیاری ب تغییــر ن
ــا  ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــت ب ــی توانس ــایت م ــک س ــق ی ــه از طری ــج ک ــازمان تروی ــت س از ظرفی
ــرار ســازد، بیــش از 1500 ســاعت جلســه  تولیدکننــدگان در نقــاط مختلــف کشــور ارتبــاط برق
توجیهــی گذاشــتیم تــا آنهــا در جریــان آن چــه قــرار اســت رخ دهــد باشــند. ایــن تــاش همچنــان 
ادامــه داشــت تــا از دی مــاه عبــور کردیــم و بــه بهمــن مــاه رســیدیم کــه گفتــه شــد فعــا ایــن 
طــرح و اصاحــات انجــام نمــی شــود، ولــی مــا رهــا نکردیــم، زیــرا ارزیابــی و تحلیــل مــا ایــن بــود 
کــه ایــن طــرح انجــام مــی شــود، لــذا ایــام عیــد را گذراندیــم و وارد مــاه مبــارک رمضــان شــدیم.

معاونــت امــور دام بــا تشــریح فعالیــت هــای مســتمر و بــی وقفــه ایــن معاونــت در مــاه هــای 
نیمــه دوم 1400 تــا ســپری کــردن ایــام عیــد نــوروز و مــاه مبــارک رمضــان کــه اســتقبال مــردم 
بــه گوشــت مــرغ، تخــم مــرغ و مــواد لبنــی بیــش از ایــام دیگــر ســال اســت گفــت: بــه یکبــاره 
ــه در  ــود ک ــی ب ــن در حال ــام شــد. ای در 20 اردیبهشــت 1401، طــرح اصاحــات اقتصــادی اع
مــاه هــای بهمــن و اســفند مــاه 1400، وقتــی در مــورد اجــرای طــرح اصاحــات اقتصــادی از مــا 
ســوال مــی کردنــد بــا صراحــت مــی گفتیــم در حــال اجــرا یــا در حــال تهیــه مقدمــات اجرایــی 
ــر تاریخــی در عرصــه  ــن طــرح یــک ضــرورت اجتنــاب ناپذی ــاور داشــتیم ای ــرا ب آن هســتیم، زی
اقتصــاد اســت و دیگــر نمــی تــوان بــا شــیوه گذشــته یعنــی تزریــق ارز ارزان 4200 تومانــی یــک 
تولیــد ســالم و رقابتــی را  ادامــه داد. لــذا مــا دائــم بــا تولیدکننــدگان و تشــکل هــای کشــوری و 
اســتانی در تمــاس بودیــم و ایــن ارتباطــات را حفــظ کردیــم تــا طــرح اجــرا شــد و البتــه هیچکــس 

نمــی دانســت چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد.

وی یــادآور شــد: در آن مقطــع هیچکــس نبــود کــه بــه اینجانــب بــه عنــوان معاونــت امــور دام 
بگویــد کــه بعــد از اجــرای ایــن طــرح چــه اتفاقــی بــرای بخــش دام و طیــور خواهــد افتــاد.

از تمامــی مراکــز موجــود از جملــه مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، وزارتخانــه یــا ســایر نهادهــا 
ســوال کــردم در نهایــت چــه خواهــد شــد، امــا هیچکــس یــک ارزیابــی قابــل اتــکا در ایــن مــورد 
ارائــه نــداد کــه مثــا در عرصــه تولیــد، بــازار، بازرگانــی، واردات یــا ســایر شــاخص هــا در مجموعــه 

زنجیــره تولیــد چــه پیــش خواهــد آمــد؟

دماوندی نژاد گفت: این اصاحات دو بُعد داشت: یکی مردم و یکی تولید و تولیدکنندگان.

آماده باش سراسری در شب 1401/2/20

ــژاد گفــت: ایــن رونــد گفتگــو، مشــورت و نظــر خواهــی در عرصــه هــای مختلــف  دماونــدی ن
دام و طیــور از بهمــن مــاه همچنــان ادامــه داشــت در حالــی کــه مــا دقیقــا نمــی دانســتیم طــرح 
ــا اینکــه غــروب روز چهارشــنبه  ــاغ مــی شــود، ت ــه و در چــه تاریخــی اب ــا ن اجــرا مــی شــود ی
ــه در  ــد و هم ــزل نرون ــه من ــب ب ــدان امش ــک از کارمن ــچ ی ــرد هی ــاغ ک ــر اب 1401/2/20 وزی
وزارتخانــه و پشــت میزهــای خــود حاضــر باشــند زیــرا طــرح ابــاغ شــده بایــد اجرایــی شــود. آن 
شــب تــا صبــح بیــدار بودیــم و روز 21 اردیبهشــت تــا غــروب، همــه کار را دنبــال کردنــد. بــا تمــام 

کشــور نیــز در ارتبــاط بودیــم و آنهــا هــم ســر کار بودنــد. 

دماونــدی نــژاد گفــت: همیــن روز مــن بــه میــدان بهمــن رفتــم کــه وضعیــت را در میــدان و 
عرصــه بــازار از نزدیــک رصــد کنــم.

دو هفته استرس و نگرانی

دماونــدی نــژاد افــزود: دو هفتــه اســترس و نگرانــی بــه ویــژه بــه خاطــر پیــش بینــی واکنشــی 
شــبیه آنچــه در مــورد بنزیــن رخ داد وجــود داشــت، بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن افزایــش قیمــت، 
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بســیار اساســی تــر و فراگیرتــر از بنزیــن بــود. بــه هــر حــال خوشــبختانه یــک مــاه جلــو رفتیــم و مــردم 
بــه رغــم مشــکات مالــی و قــدرت خریــد پاییــن، بــا فــداکاری وضعیــت را درک کردنــد و بــه رغــم بعضــی 

نارضایتــی هــا، واکنــش نگــران کننــده ای پیــش نیامــد.

حکمرانی بد در عرصه دام و طیور با نرخ ارز 4200 تومانی

معاونــت امــور تولیــدات دامــی در رابطــه بــا مزایــای بســیار ایــن اصاحــات تاریخــی، بــه ســفری بــه یکــی 
ــودن  ــا توصیــف جزئیــات گفــت: واقعیــت ایــن اســت کــه ارزان ب از اســتان هــای مــرزی اشــاره کــرد و ب
کاالهایــی چــون فــراورده هــای دام و طیــور، روغــن و بعضــی اقــام دارویــی و بهداشــتی باعــث شــده بــود 
کــه ثــروت ملــی بــه ســهولت و بــه میــزان انبــوه، از کشــور توســط کســانی کــه روزانــه بــرای خریــد از مــرز 

عبــور مــی کردنــد خــارج شــود.

ورود و خــروج ماهیانــه 120 هــزار نفــر بــه یــک اســتان مــرزی و خریــد کاالهــای اساســی 
ارزان ایرانــی

وی گفــت: طبــق گــزارش هــای موثــق از ســوی مدیــر جهــاد کشــاورزی و اســتاندار اســتان یــاد شــده، 
روزانــه 4 هــزار نفــر بــرای خریــد کاالهــای ذکــر شــده و نــان وارد مــی شــدند، زیــرا قیمــت ایــن کاالهــای 
یارانــه دار بســیار ارزان بــود و بــرای آنــان صرفــه اقتصــادی بســیاری داشــت. اینهــا منهــای قاچــاق انبــوه 

کاالهایــی چــون مــواد ســوختی، روغــن و کاالهــای تولیــدی دام و طیــور بــود.

 وی گفــت: بــا یــک محاســبه ســاده مــی تــوان بــرآورد کــرد کــه ماهیانــه 120 هــزار نفــر از فاصلــه 150 
تــا 200 کیلومتــری گمــرک مــرزی کشــورهای پاکســتان و افغانســتان وارد کشــور مــی شــدند و کاالهــای 
اساســی خــود را از شــهرهای مــرزی کشــور مــا تهیــه مــی کردنــد و بــا خــود مــی بردنــد، بــه گونــه ای کــه 
هــر چــه کاال بــه بــازار ســرریز مــی شــد بــاز هــم کــم مــی آمــد، ایــن وضعیــت در مرزهــای دیگــر کشــور 

هــم وجــود داشــت و البتــه بســیار بــی انصافــی در حــق مــردم و اقتصــاد ملــی بــود.

اصاح قیمت روغن خوراکی در ایران و افزایش قیمت آن در پاکستان!

وی یــادآور شــد: نمونــه کوچــک ایــن وضــع نامطلــوب ایــن کــه وقتــی مــا قیمــت روغــن را در کشــور 
ــه  ــا ب ــن م ــده ای از روغ ــش عم ــرا بخ ــت، زی ــش یاف ــن افزای ــت روغ ــتان قیم ــم، در پاکس ــاح کردی اص

ــی شــد. ــای پاکســتان قاچــاق م بازاره

وی از ســفری بــه جنــوب کرمــان، هرمــزگان و بنــدر جازموریــان یــاد مــی کنــد کــه کامیــون هــای قاچاق 
ســوخت بــه پاکســتان صــف کشــیده بودنــد و ایــن صحنــه بســیار نگــران کننــده بــوده اســت. 

قاچاق نفت و گازوئیل ایران از جازموریان به کشورهای عربی

دماونــدی نــژاد گفــت: کشــورهای عربــی ثروتمنــد کــه در پــول مــی غلطتنــد کاالهــای اساســی را چنــان 
قیمــت گــذاری کــرده انــد کــه خــود بــه خــود ایــن کاالهــا بــه کشــورهای همجــوار قاچــاق نمــی شــوند 
زیــرا صرفــه اقتصــادی ندارنــد. لــذا ایــن شــیوه اختصــاص ارز ارزان ترجیحــی بــرای تولیــد کاال بــا هــدف 
حمایــت از مــردم، اصــوال از خصوصیــات حکمرانــی بــد بــه ویــژه در عرصــه مــواد غذایــی و کاالهــای اساســی 
ــاه مــدت  ــن تصمیــم تاریخــی گرچــه در کوت ــد تغییــر مــی کــرد. ای ــا بای ــود کــه الزام و ســوخت و دارو ب
ــش  ــه افزای ــا و البت ــت قیمــت ه ــد از تثبی ــدت و بع ــی در دراز م ــرد ول ــم ک ــردم فراه ــرای م مشــکاتی ب
دســتمزدها و یارانــه هــای اعــام شــده بــرای دهــک هــای 9 گانــه جامعــه مــی توانــد بــه تقویــت اقتصــاد، 
تولیــد و اقتصــاد کان کشــور بینجامــد و دامنــه فســاد را در حلقــه هــای مختلــف زنجیــره تولیــد بــه شــدت 

کاهــش دهــد.

دماونــدی نــژاد گفــت: دردنــاک تــر آنکــه کامیــون هــای متعــدد در صــف هــای طوالنــی نفــت و گازوئیــل 
ارزان کشــورمان در بنــدر مینــاب، ســوخت را بــرای کشــورهای عربــی قاچــاق مــی کردنــد! وقتــی چنیــن 

صحنــه ای را مشــاهده کــردم بــه شــدت متاثــر شــدم و بغــض گلویــم را گرفــت، 

دماونــدی نــژاد تاکیــد کــرد: امــا همــان طــور کــه گفتــه شــد ایــن اصاحــات دو بُعــد عمــده دارد؛ یکــی 
ــد مــردم  ــا حــدی مســئله قــدرت خری وضعیــت مــردم و دیگــری تولیدکننــده کــه تــاش شــده اســت ت
ترمیــم شــود و پیشــنهاداتی نیــز بــرای بهبــود شــرایط قــدرت خریــد مــردم ارائــه داده ایــم، امــا بعــد دیگــر، 
موضــوع تولیــد ملــی و وضعیــت تولیدکننــدگان اســت کــه هنــوز چالــش هــای جــدی در ایــن زمینــه داریــم 
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مرداد و شهریور 1401

و هــر چنــد تمامــی تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه مــداوم کنــار آنهــا باشــیم و آنــان مــی داننــد معاونت 
امــور دام و راس وزارتخانــه، شــبانه روز بــه فکــر آنهاســت ولــی متاســفانه همــه بخــش هــای دولــت 
چنیــن نیســتند و بایــد مصرانــه تاکیــد کنــم کــه مــا را تنهــا نگذارنــد زیــرا هنــوز کار تمــام نشــده و 

تولیدکننــدگان در مخاطــره هســتند. 

دماونــدی نــژاد در پاســخ ســوال اینجانــب و اصــرار بــر نــام بــردن از ایــن بخــش هــای دولــت کــه بــه 
نظــر مــی رســد در کنــار تولیــد کننــدگان دام و طیــور نیســتند گفــت: ســازمان هایــی چــون برنامــه 
و بودجــه، بانــک مرکــزی و وزارت بازرگانــی بایــد مســاعی و توجــه بیشــتری بــرای تثبیــت موقعیــت 

تولیــد داشــته باشــند و موقعیــت و تعهــدات مــا بــه تولیدکننــدگان را فرامــوش نکننــد.

دماونــدی نــژاد بــا تاکیــد بــر ایــن کــه همــه شــاکله دولــت، موضــوع امنیــت غذایــی و حمایــت از 
تولیــد را پذیرفتــه انــد، گفــت: بــه همیــن لحــاظ آنهــا بایــد بــار ســنگین و تعهــد تاریخــی وزارت جهــاد 

کشــاورزی را درک کننــد تــا مــا احســاس تنهایــی نکنیــم و تنگناهایــی کــه داریــم تشــدید نشــوند. 

قیمــت 13 هــزار تومــان بــرای هــر کیلــو گنــدم در ســال زراعــی جــاری، یعنــی ابــاغ 
اســتراتژی تولیــد حداکثــر گنــدم 

وی بــه موضــوع تجربــه گنــدم و مجاهــدت قابــل تحســین وزیــر جهــاد کشــاورزی در ســال زراعــی 
گذشــته اشــاره کــرد و گفــت: اگــر آقــای وزیــر بــه تغییــر قیمــت گنــدم از 7500 تومــان بــه 11 هــزار 
و 500 تومــان اصــرار نمــی کــرد بــا جــرات مــی تــوان گفــت دولــت نمــی توانســت هفــت میلیــون و 
500 هــزار تــن گنــدم از کشــاورزان خریــداری کنــد و گندمــکاران گنــدم خــود را تحویــل نمــی دادنــد. 
وی بــه قیمــت گنــدم در ســال جــاری نیــز اشــاره کــرد و گفــت: قیمــت 13 هــزار تومــان بــرای هــر 
کیلــو گنــدم در ســال زراعــی جــاری، یعنــی ابــاغ اســتراتژی تولیــد حداکثــر گنــدم در ســال زراعــی 
1401 تــا 1402 کــه حائــز اهمیــت زیــاد اســت. ایــن راهبــرد یــک معنــی دیگــر هــم دارد و آن قاچــاق 

معکــوس گنــدم از کشــورهای همجــوار اســت.

در شرایط جدید، صادرات با نرخ واقعی انجام می شود

وی تاکیــد کــرد: در ایــن مــدل جدیــد مــا نیــز امنیــت الزم را داریــم، یعنــی مــی توانیــم تولیــد و 
ــه آن صــورت  ــرا حیــف و میــل هــا کــم مــی شــود، قاچــاق ب مصــرف خودمــان را تعریــف کنیــم زی

ــا نــرخ واقعــی تــر اتفــاق مــی افتــد. انجــام نمــی گیــرد و صــادرات هــم در جایــگاه خــود ب

ــی  ــه م ــد را ادام ــی در ســال 1401 تولی ــرخ ترجیحــی 4200 تومان ــا همــان سیاســت ن ــا ب ــر م اگ
دادیــم، دولــت مــی بایســت حداقــل 400 هــزار میلیــارد تومــان هزینــه مــی کــرد، امــا بــا ایــن اقــدام 
یعنــی تغییــر نــرخ در ســال 1401 در جهــت اقتصــاد ملــی و تقویــت بنیادهــای آن گام برداشــت، کاری 
کــه مــی بایســت در دولــت پیشــین انجــام مــی گرفــت ولــی نشــد و بــه گــردن دولــت نوپــای ســیزدهم 
افتــاد. گذشــته از ایــن دســتاورد، عرصــه تولیــد واقعــی شــد، رقابــت ســالم و ســازنده جایگزیــن رقابــت 
ــه، ضریــب تبدیــل بهبــود یافــت و البتــه دســتاوردهای  در کســب دان ارزان قیمــت گردیــد و المحال

بســیار دیگــر.

پرســیدم: یعنــی بــا واقعــی شــدن قیمــت نهــاده هــا و جیــره غذایــی دام و طیــور، تولیــد بــه عرصــه 
ای کشــانیده شــده کــه رقابــت مــاک برتــری در تولیــد قــرار گیــرد، تلفــات کاهــش یابــد، مصــرف 
نهــاده هــا دقیــق و عملــی باشــد و تولیدکننــدگان دریابنــد کــه بایــد مواظــب مصــرف واحدهــای خــود 

و در عیــن حــال افزایــش راندمــان تولیــد باشــند؟

 مهنــدس دماونــدی نــژاد بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع گفــت: همیــن طــور اســت. وی در پاســخ بــه 
ایــن ســوال کــه »آیــا بــاور داریــد کــه ارز ترجیحــی، صنعــت دام و طیــور کشــور را از حالــت رقابــت 
ســالم بــه قهقــرا بــرد و عرصــه فســادزایی آن را افــزون ســاخت و الزامــا مــی بایســت بــه ایــن فضــای 
رانتیــه پایــان داد، آیــا شــما هــم بــه رغــم پیــش بینــی در مــورد افزایــش قیمــت محصــوالت و فــراورده 
 NRC هــای دام و طیــور، موافــق ایــن جراحــی بودیــد؟ گفــت: مــا بــر اســاس تعاریفــی کــه در جــداول
وجــود دارد و برآوردهــای کارشناســان معاونــت دام و طیــور، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه چــه مقــدار 
ســهمیه بایــد بــرای دام و طیــور اختصــاص یابــد ولــی در شــرایط گذشــته و ارزان بــودن جیــره دان، 
پــرورش دهنــدگان طیــور، ایــن ســهمیه کــه بــر اســاس محاســبات علمــی تعییــن شــده بــود را نمــی 

پذیرفتند.

مهنــدس دماونــدی نــژاد گفــت: اگــر تولیــد کننــده یــک پیمانــه نیــاز داشــت از مــن ســه پیمانــه طلــب می 
کــرد و مــن نمــی توانســتم ندهــم.
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 حــاال کــه ایــن طــرح اجــرا شــده بــه تولیدکننــده مــی گویــم، ســه پیمانــه مــی خواهــی؟ مــی گویــد 
نــه، نیــازی بــه ســه پیمانــه نــدارم. االن، تولیــد کننــده وارد فــاز تولیــد کیفــی و افزایــش بهــره وری شــده. 
ــرم، خــوب ایــن  ــی ســود هــم مــی ب در گذشــته، مرغــداری مــی گفــت مثــا 25 درصــد تلــف دارم ول
موضــوع از نظــر علمــی مشــکل داشــت، یعنــی دان ارزان قیمــت جــای بهبــود راندمــان تولیــد گوشــت را 
گرفتــه بــود و در واقــع، ســود در خــود تولیــد نبــود بلکــه در دان ارزانــی بــود کــه مرغــدار ســعی داشــت 

بــه مقــدار بیشــتری از آن دســت یابــد.

افزایش بهره وری و کاهش ضایعات دان در واحدهای مرغداری

ــه اســت و  ــش یافت ــان افزای ــزار توم ــه حــدود 17 ه ــی ب ــزود: االن دان 4200 تومان ــژاد اف ــدی ن دماون
مرغــدار ســعی وافــر دارد کــه پــرت دان و ریخــت و پــاش نداشــته باشــد، کمااینکــه مــی گویــد اگــر الزم 
باشــد بــا پنــس، دان را بــه دهــان مــرغ مــی گــذارم. وی افــزود: حــاال دامــدار و مرغــدار بــه ایــن نتیجــه 
ــدار،  ــا مرغ ــد را داشــته باشــد و مث ــزان تولی ــه و دان، بیشــترین می ــن علوف ــا کمتری ــه ب ــی رســد ک م

ضریــب تبدیــل را از 2/2 بــه 1/8 کاهــش دهــد.

کاهش میزان تولید جوجه یک روزه از 130 به 98 میلیون قطعه در ماه 

ــی  ــد م ــر چــه تولی ــی ه ــدل قبل ــاد کشــاورزی گفــت: در م ــی وزارت جه ــدات دام ــور تولی ــاون ام مع
کردیــم مــی گفتنــد کــم اســت، مثــا در فروردیــن مــاه 130 میلیــون قطعــه جوجــه تولیــد کردیــم کــه 
مــی گفتنــد کــم اســت چــون بخــش قابــل توجهــی بــه دلیــل ارزانــی از مرزهــای کشــور خــارج مــی شــد.

تولید 98 میلیون قطعه جوجه برای تعادل بازار

دماونــدی نــژاد یــادآور شــد: بــه تدریــج تولیــد جوجــه را بــه 98 میلیــون قطعــه رســاندیم کــه گرچــه 
مــی دانــم بخشــی از ایــن کاهــش بــه دلیــل کاهــش میــزان تقاضــا بــرای گوشــت مــرغ اســت ولــی االن 

بــا همیــن تعــداد جوجــه، بــازار در وضعیــت متعادلــی قــرار دارد.

ــت  ــرخ ارز اســت از دول ــات ن ــه حاصــل از اصاح ــرح ک ــن ط ــق ای ــرای موف ــرای اج ــت: ب ایشــان گف
تقاضــای کاالبــرگ داریــم زیــرا صــدور کاالبــرگ موجــب افزایــش خریــد مــواد پروتئینــی و لبنــی مــی 
ــد،  ــدل از تولی ــن م ــرا ای ــه بازارهــای هــدف در دســت اســت زی ــن طــرح، صــادرات ب شــود. گام دوم ای
مســیر را بــه ســمت کاالی کیفــی صادراتــی هدایــت مــی کنــد و بــا توجــه بــه مزیــت نیــروی کار و انــرژی 

ارزان مــی توانیــم کاالی رقابتــی از نظــر قیمــت و کیفیــت بــه کشــورهای دورتــر نیــز صــادر کنیــم.

تقاضای صدور کاالبرگ برای مواد پروتئینی

پرســیدم: پــس شــما در ادامــه طــرح خــود بعــد از تغییــر نــرخ ارز بــر دو هــدف تاکیــد داریــد: یکــی 
ــراورده هــای دام و  ــت و دوم، صــادرات ف ــرای مــواد پروتئینــه از ســوی دول ــرگ ب تقاضــای صــدور کاالب

طیــور و مــواد لبنــی بــا قیمــت رقابتــی بــه کشــورهای دور، 

معــاون وزیــر در امــور تولیــدات دامــی گفــت: وقتــی دولــت از مــن پرســید حساســیت هــا و اولویــت 
ــوم  ــک روزه، س ــه ی ــد جوج ــت، دوم تولی ــا کیفی ــام ب ــیر خ ــد ش ــم اول تولی ــت، گفت ــما چیس ــای ش ه
گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ و چهــارم گوشــت قرمــز. البتــه تولیــد جوجــه یــک روزه بــه مشــکاتی برخــورد 

کــه موجــب شــد موضــوع را مدیریــت و میــزان تولیــد را کــم کنیــم.

در ادامــه از معاونــت امــور تولیــدات دامــی ســوال شــد: برنامــه هایتــان بــرای تولیــد شــیر خام چیســت؟ 
گفــت: ســه برنامــه داریــم: اول؛ تولیــد شــیر خــام کــه طــی مراحــل پاســتوریزه و تبدیــل، روانــه بــازار مــی 
شــود، دوم، شــیر تولیــد مــی شــود، ولــی جــذب و روانــه بــازار نمــی گــردد، بلکــه تبدیــل بــه محصــول 

بــا عمــر طوالنــی مثــل پنیــر و شــیر خشــک مــی شــود و ســوم، برنامــه صــادرات.

ــرای مــرغ و تخــم مــرغ هــم همیــن برنامــه را داریــم؛ تخــم  ــژاد یــادآور شــد: ب مهنــدس دماونــدی ن
مــرغ تولیــد و روانــه بــازار مــی شــود، در مرحلــه دوم ذخیــره و در مرحلــه ســوم صــادر مــی شــود، مــرغ 

هــم در همیــن مســیر قــرار مــی گیــرد.

وی تاکیــد کــرد کــه موضــوع صــادرات بســیار جــدی تــر از قبــل و برنامــه ریــزی شــده دنبــال مــی 
ــه شــاغل  ــذا مــا در عیــن حــال کــه مســئول ایجــاد اشــتغال نیســتیم بایــد شــغل را نســبت ب شــود، ل
حفــظ کنیــم و عرصــه تولیــد را در موقعیــت مطلــوب نگــه داریــم. مــا تولیــد و تولیدکننــدگان را حداقــل 
ــد برنامــه ریــزی دقیــق داشــته باشــیم  ــان ســال همچنــان حمایــت مــی کنیــم و بعــد از آن بای ــا پای ت
کــه تولیــد و تولیــد کننــده در یــک مســیر آرام بــدون نوســان کارش را طبــق قواعــد بــازار انجــام دهــد.
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شامره 248 و 247

مرداد و شهریور 1401

از معــاون وزیــر در امــور تولیــدات دامــی مــی پرســم: 
بــا آنچــه توصیــف کردیــد چشــم انــداز آینــده صنعــت 
ــن  ــد: ای ــی گوی ــد؟ م ــی بینی ــه م ــداری را چگون مرغ
صنعــت از نظــر اینجانــب بــه مثابــه ققنــوس اســت کــه 
از خاکســتر خــود برمــی خیــزد و چــون پرنــده ای زیبــا 

و خــوش پــر و بــال پــرواز مــی کنــد.

ــته در  ــوالت گذش ــه تح ــژاد ب ــدی ن ــدس دماون مهن
ــن  ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــداری نی ــت مرغ صنع
تحــوالت از درون مشــکات ســر بــاز کردنــد کــه البتــه 
در ابتــدا دشــواری هایــی بــود ولــی در نهایــت صنعــت 

ــرد و متحــول شــد. پیشــرفت ک

اقــدام ارزشــمند و تاریخــی تُجــار وارد کننــده 
نهــاده ها 

ــار  ــم: در کن ــی پرس ــژاد م ــدی ن ــدس دماون از مهن
حمایــت از فعــاالن بخــش خصوصــی مســتقل وارد 
کننــده، چــه توقــع و انتظــاری از تشــکل هــای صنعــت 
دام و طیــور و چــه وظایــف جدیــدی در حــوزه بازرگانی 

ــد: ــد؟ مــی گوی ــازار داری ــا تنظیــم ب اعــم از واردات ی

ــده  ــه تجــار واردکنن ــگاه ب ــک ن ــگاه داشــتیم؛ ی دو ن
ــدگان.  ــه تولیدکنن ــگاه ب ــک ن ــا و ی ــاده ه نه

وی بــرای تشــریح ایــن دو نــگاه و ضــرورت توجــه بــه 
هــر کــدام از ایــن دو بخــش کــه الزم و ملــزوم تولیــد 
هســتند گفــت: ســاالنه بــرای تولیــد 16.5 میلیــون تــن 
ــون  ــم 31 میلی ــاز داری ــی، نی ــی و پروتئین کاالی لبن
ــاده )ذرت،  ــن نه ــون ت ــا 21 میلی ــه و 20 ت ــن علوف ت
ســویا، جــو و....( را تبدیــل بــه خــوراک کنیــم. از ایــن 
ــن وارد  ــا 15 میلیــون ت ــن نهــاده، 14 ت 21 میلیــون ت
ــی  ــد م ــن در داخــل کشــور تولی ــون ت ــا 6 میلی و 5 ت
شــود، لــذا مــا یــک نگرانــی داشــتیم کــه بایــد در دو جا 
نقدینگــی ایجــاد کنیــم؛ یکــی بــرای تولیــد کننــده کــه 
قبــا بــا ارز 4200 تومانــی نهــاده خــود را خریــداری و 
تامیــن مــی کــرد و دیگــری بــرای تجــاری کــه مــی باید 
واردات انجــام دهنــد. ایــن امــر خــود یــک رقــم هنگفت 

نقدینگــی الزم داشــت کــه در تــوان دولــت نبــود.

دماونــدی نــژاد افــزود: خوشــبختانه تجــار طــی چنــد 
ــه  ــتاورد در عرص ــار دس ــر، چه ــن دفت ــه در همی جلس
ــه  ــد ک ــرح کردن ــت را مط ــه دول ــک ب ــکاری و کم هم
بحــث آن بســیار مشــروح اســت: اول اینکــه آنهــا گفتند 
ــوده  ــی خــوش حســاب ب ــا در بازارهــای جهان چــون م
ــی  ــی و ارزی نم ــی ریال ــم نقدینگ ــده ای ــناخته ش و ش
ــه  ــم، دوم اینک ــی کنی ــاری وارد م ــرا اعتب ــم، زی خواهی
بــه مرغــداران و دامــداران دارای اعتبــار، بــه مــدت های 
ــا 3 ماهــه مــی فروشــیم، ســوم اینکــه بابــت ایــن  2 ت
مــدت ســودی نمــی گیریــم و در آخریــن مرحلــه، بــه 
ــد  ــل تحســین اشــاره کردن ــه ارزشــمند و قاب یــک نکت
کــه چــون قیمــت نهــاده هــا در بــازار جهانــی کاهــش 
یافتــه اســت مــا هــم قیمــت کاالهــای وارداتــی خــود 
را کاهــش مــی دهیــم تــا تولیــد کننــدگان بــا هزینــه 

کمتــری بــه تولیــد ادامــه دهنــد.

دماونــدی نــژاد گفــت: خــود آقایــان کــه به ایــن دفتر 
آمدنــد گفتنــد مــا وابســته بــه تولیــد و تولیدکننــدگان 

ــه  ــم ک ــل کنی ــوی عم ــه نح ــد ب ــتیم. بای هس
ــه صرفــه باشــد و  ــد، مقــرون ب ــداوم یاب تولیــد ت
تولیدکننــدگان بتواننــد از نظــر قیمــت مناســب  
در داخــل و در بازارهــای خارجــی رقابــت کننــد، 
بــه همیــن دلیــل بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 
در ایــن چارچــوب و در یــک رابطــه نفــع متقابــل 
فعالیــت وارداتــی خــود را در زمینــه نهــاده هــا  و 

در ایــن چهــار چــوب دنبــال کنیــم.

ــورد از  ــن برخ ــریح ای ــژاد در تش ــدی ن دماون
ــار  ــن تج ــت: ای ــده گف ــار وارد کنن ــوی تج س
ــه  ــد ک ــور را درک کردن ــی کش ــت کنون موقعی
ــال،  ــن ح ــرد، در عی ــین ک ــان را تحس ــد آن بای
ــا در  ــن برخورده ــی از زیباتری ــورد یک ــن برخ ای
ــه شــمار مــی رود  طــول خدمــت 30 ســاله ام ب

ــود.  ــش ب ــذت بخ ــیار ل ــم بس ــه برای ک

همراهــی صبورانــه تشــکل هــا در 
ــه  ــی ب ــرخ ارز ترجیح ــذار از ن ــل گ مراح

ــی نیمای

از دماونــدی نــژاد مــی پرســم: تــا چــه حــدی 
ــدگان بخــش  ــور تولیدکنن ــت در ام ــت دول دخال
خصوصــی بــه ویــژه در عرصــه بازرگانــی و بــازار 

را مجــاز مــی دانیــد؟

مــی گویــد: کمــک تشــکل هــا در ایــن دوران 
گــذار و در ایــن حــد کــه مــا انتظــارش را 
ــه  ــه مثاب ــزرگ و ارزشــمند، ب نداشــتیم بســیار ب
عملیــات بیــت المقــدس در جبهــه هــای جنــگ 
ــا  ــع همــه دور هــم جمــع شــدیم ت ــود. در واق ب
ــازار  ــد و ب ــد وجهــی تولی ــده و چن ــد پیچی فراین
را تنظیــم کنیــم. کار آنهــا کــم نظیــر بــود. البتــه 
اقتضائاتــی هســت کــه بــا تمــام وجــود در فکــر 
ــی  ــد شــد ول آنهــا هســتم و حتمــا حــل خواهن
االن دیگــر نگــران نوســانات و تکانــه هــای 
ــم و  ــه مقاطــع مه ــه ک شــدید نیســتم، همانگون
پــر نوســانی ماننــد ایــام عیــد و مــاه مبــارک بــه 

آرامــی طــی شــد.

مهنــدس دماونــدی نــژاد گفــت: مــا در عرصــه 
ــازار، بــه تدریــج بــه تنظیــم خــود بــه  تنظیــم ب
خــودی بــازار نزدیــک مــی شــویم، در عیــن حال 
ــم.  ــدید را داری ــانات ش ــرای نوس ــره الزم ب ذخی
ــر عهــده ماســت، برنامــه ریــزی  آنچــه مهــم و ب
ــن  ــا ای ــت اســت. ب ــر واقعی ــق ب درســت و منطب
توصیــف، مــا رابطــه خــوب و امیــدوار کننــده ای 
بــا تولیــد کننــدگان و تشــکل هــا داریــم کــه روز 
ــازار و پیشــرفت  ــت ب ــت موقعی ــه تثبی ــه روز ب ب
ــه و  ــالم عرض ــد س ــک فراین ــد در ی ــتر تولی بیش

تقاضــا نزدیــک مــی شــود.

ــژاد در مــورد وظایــف  از مهنــدس دماونــدی ن
حاکمیتــی در عرصــه صنعــت بــزرگ و گســترده 
دام و طیــور مــی پرســم و مــی گویــم: بــا توجــه 
ــه مجموعــه مســائلی کــه گفتــه شــد و نقــش  ب
دوران ســاز تولیدکننــدگان بــا شــرافت و نجابــت 

کــه حتــی تولیــدات خــود را بــرای کمــک بــه 
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مــردم در مقاطعــی زیــر قیمــت تمــام شــده فروختنــد و بعضــا بــه حاشــیه ســودی انــدک قانــع شــدند، در 
صــورت فراهــم شــدن وضعیــت عرضــه و تقاضــا مطابــق آنچــه شــما گفتیــد، دولــت چــه وظیفــه ای را بــر 

عهــده خــود مــی دانــد؟

  دماونــدی نــژاد مــی گویــد: مداخلــه در امــر تولیــد از نظــر مــا منســوخ اســت. وظیفــه اصلــی دولــت هــا 
برنامــه ریــزی و تعریــف رویکردهــا و البتــه یــک وظیفــه دیگــر دولــت، برنامــه ریــزی بــرای ذخایــر مطمئــن 
اســتراتژیک اســت، یعنــی مســئولت کلــی در مقابــل مــردم، مــا روی کاغــذ برنامــه ریــزی مــی کنیــم، امــا 
تولیــد تمــام فــراورده هــا توســط بخــش خصوصــی صــورت مــی گیــرد. دولــت بــا عــزم راســخ، وظیفــه منــد 
سیاســت گــذاری، تبییــن و تعریــف رویکــرد، برنامــه جامــع تولیــد، آمــوزش و ترویــج و نظــارت و پیگیــری 
برنامــه هاســت. لــذا امــروز بــا صــدای غــرا و بلنــد اعــام مــی کنیــم کــه معاونــت ترویــج امــور دام کشــور 
هســتیم، ولــی بــرای حمایــت از مــردم، هــر کجــا کــه تولیــد بــا پــس و پیــش مواجــه شــود دولــت مداخلــه 

مــی کنــد. 

رسیدن به مرحله ایجاد تعادل در بازار با عرضه و تقاضا

پرســیدم: بــه واقــع شــما معتقــد هســتید کــه مکانیــزم درونــی عرضــه و تقاضــا، خــود مــی توانــد تولیــد و 
بــازار را تنظیــم کنــد و دولــت هــم بایــد در چارچــوب آنچــه گفتــه شــده، بــا بهــره گیــری از آمــار و ارقــام 
ــر عهــده داشــته باشــد. حــاال اگــر شــما بخواهیــد چنــد پیشــنهاد  واقعــی، برنامــه ریــزی کان تولیــد را ب

عاجــل بــه وزیــر یــا مجلــس بــرای بهبــود وضعیــت دام و طیــور بدهیــد چــه خواهــد بــود؟

دماونــدی نــژاد گفــت: یکــی از بهتریــن وضعیــت هایــی کــه در دوران خدمتــم داشــته ام ایــن اســت کــه 
وزیــر کنونــی، ســابقه فعالیــت در پارلمــان داشــته اســت. مــا وزیــری طــی 40 ســال گذشــته نداشــته ایــم 
ــد  ــن ویژگــی مــی توان ــه پســت وزارت انتخــاب شــده باشــد. ای کــه در مجلــس کار کــرده باشــد و بعــد ب
بــه مــا کمــک کنــد کــه متــن قوانیــن و مقــررات تحــول ســاز را تهیــه و بــه صــورت یــک الیحــه از طریــق 
وزیــری کــه از مجلــس و ترکیــب آن شــناخت دارد بــرای تصویــب بــه مجلــس بدهیــم. قوانینــی کــه مکمــل 
قوانیــن قبلــی ماننــد قانــون جامــع نظــام دامپــروری و قانــون هــای دیگــر بــرای ارتقــای فعالیــت دام و طیــور 

باشــد.

معــاون وزیــر در امــور تولیــدات دامــی بــه مــوارد و مصادیــق دیگــری از موانــع توســعه پایــدار در عرصــه 
ــت  ــاد آن در دس ــات و مف ــه مقدم ــم ک ــد داری ــن جدی ــه قوانی ــاز ب ــت: نی ــرد و گف ــاره ک ــور اش دام و طی
تدویــن اســت. وی در مــورد پیشــنهاد عاجــل بــه وزیرجهــاد کشــاورزی گفــت: همیــن بحــث اصــاح ســاختار 
ــدازه پنــج وزیــر کار کــرده اســت. ــه ان ــود کارســتان کــه ایشــان تاکنــون ب اقتصــادی دام و طیــور، کاری ب

نگرانی در مورد افزایش قیمت گوشت مرغ طی ماه های آینده وجود ندارد

در ادامــه ایــن بحــث مشــروح، خبرنــگار مــا از نگرانــی هــا نســبت بــه افزایــش قیمــت گوشــت مــرغ در 
مــاه هــای آینــده بــه دلیــل کاهــش جوجــه ریــزی تــا ســقف 98 میلیــون قطعــه ســوال کــرد. معاونــت امــور 
دام گفــت: جــای نگرانــی نیســت. جوجــه بــر اســاس نیــاز بــازار تولیــد و عرضــه مــی شــود. مــا آنقــدر جوجــه 
تولیــد نمــی کنیــم کــه باالتــر از نیــاز بــازار باشــد و ناگزیــر شــویم دور بریزیــم. از ســوی دیگــر، گلــه هــا 
موجــود هســتند. برنامــه مــا ایــن بــود کــه تولیــد جوجــه را متعــادل کنیــم، لــذا بــه تولیــد کننــدگان جوجــه 
یــک روزه )گلــه هــای مــادر( گفتیــم شــما تخــم مــرغ نطفــه دار را تولیــد کنیــد ولــی تــا دو هفته در دســتگاه 
ــازار پاســخ  هچــر نگذاریــد، بگذاریــد در ســردخانه خودتــان. اگــر جوجــه تولیــدی کافــی بــود و بــه نیــاز ب
داد مــا تخــم مــرغ نطفــه دار شــما را دانــه ای 8 هــزار تومــان مــی خریــم و وارد بــازار مــی کنیــم. هــدف 
مــا ایــن بــود کــه گوشــت مــرغ حرکــت کنــد و جوجــه هــم تــا حــدی بــه قیمــت رســید، ولــی گلــه هــا را 

حفــظ کردیــم و لــذا نگرانــی نداریــم.

تاش برای کاهش میزان واردات نهاده ها و تولید آنها در داخل

مهنــدس دماونــدی نــژاد در ادامــه ایــن بحــث، بــه ثبــات نســبی قیمــت نهــاده هــا در بازارهــای جهانــی 
اشــاره کــرد و یــادآور شــد: بــا اتــکا بــه کشــاورزی مــدرن و ســامانه هــای پیشــرفته آبیــاری زیــر ســطحی و 
بهــره گیــری از تیــپ، بایــد واردات را کاهــش دهیــم و ســعی کنیــم میــزان بیشــتری نهــاده و علوفــه خشــبی 

در داخــل تولیــد کنیــم.

مهنــدس دماونــدی نــژاد افــزود: مــردم خودشــان بســیار هوشــیار هســتند و بــا توجــه بــه شــرایط پیــش 
آمــده دســت بــه کار تولیــد کیفــی و ارزان تــر شــده انــد. 

وی در پایــان گفــت: ایــن تغییــر ســاختار تــا ســال هــا عرصــه کشــاورزی کشــور را متحــول خواهــد کــرد 
و شــرایط را بــه نفــع مــردم، اقتصــاد ملــی و پایــداری و پیشــرفت تولیــد بهبــود مــی بخشــد.

ایشــان همچنیــن از کلیــه فعــاالن بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی در عرصــه هــای مختلــف کــه در 
اجــرای ایــن تحــول تاریخــی ایفــای نقــش کــرده انــد سپاســگزاری کــرد.
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ــا  ــی ب ــی اختصاص ــی، گفتگوهای ــروح و تحلیل ــزارش مش ــن گ ــه ای ــه تهی در ادام
ــذرد.  ــی گ ــما م ــر ش ــه از نظ ــم ک ــام داده ای ــور دام انج ــت ام ــد معاون ــران ارش مدی
پیــش از انعــکاس ایــن گفتگوهــا کــه بــه زیرســاخت هــا پرداختــه انــد، الزم اســت 
ــی،  ــای حکومت ــام ه ــی و نظ ــه جهان ــه صحن ــی ب ــت غذای ــد امنی ــا برآم ــم، ب بگویی
تامیــن مــواد پروتئینــی بــا منشــاء دامــی در حــد نیــاز و فراینــد تولیــد محصوالتــی 
ــزی  ــای آب ــراورده ه ــرغ و ف ــم م ــرغ و تخ ــت م ــز، گوش ــت قرم ــیر، گوش ــون ش چ
پــروری و زنبــور عســل و البتــه نوغانــداری بــه عنــوان یــک فعالیــت تکمیلــی بــرای 
ــار آن،  ــت و در کن ــت یاف ــته اهمی ــش از گذش ــز بی ــا نی ــور م ــد در کش ــاد درآم ایج
افزایــش میــزان تولیــد گنــدم بــرای نــان بــه عنــوان غــذای اصلــی مــردم و تشــویق 

ــه تولیــد بیشــتر ایــن محصــول، جایــگاه ممتــازی پیــدا کــرد. کشــاورزان ب

 هــم رونــد بــا ایــن موضــوع، جنــگ روســیه و اوکرایــن، خشکســالی و در نتیجــه 
ــا انجــام  ــوام ب ــور، ت ــرای تولیــد محصــوالت دام و طی افزایــش قیمــت نهــاده هــا ب
ــه  ــی ب ــرخ ارز 4200 تومان ــر ن ــورم اقتصــادی در داخــل کشــور یعنــی تغیی یــک رف
نــرخ نیمایــی حــدود 24 تــا 25 هــزار تومانــی، لــزوم تدویــن سیاســت هــا و برنامــه 
ــت امــور تولیــدات دامــی  ــرای وزارت جهادکشــاورزی و معاون هــای زیرســاختی را ب
بیــش از پیــش افــزون ســاخت تــا آشــکار شــود ایــن معاونــت، در کنــار پاســخ بــه 
تمامــی مشــکات روزمــره و تامیــن نیــاز دامــداران، مرغــداران و ســایر بخــش هــای 
ــام داده  ــود انج ــای خ ــت ه ــتحکام فعالی ــرای اس ــی ب ــات اساس ــه، اقدام زیرمجموع

اســت؛ فعالیــت هایــی کــه کمتــر دیــده شــده یــا غالبــا دیــده نمــی شــوند!

ــدی  ــاختی، توانمن ــات زیرس ــن اقدام ــی ای ــاختارها و معرف ــن س ــه ای ــن ب  پرداخت
معاونــت امــور دام را در میــان مــدت و بلنــد مــدت بــه صــورت پایــدار افــزون مــی 
ــا مشــاور برنامــه ریــزی  ــر آن اســت طــی گفتگوهایــی ب ســازد. ایــن ویــژه نامــه ب
معــاون وزیــر، رئیــس مرکــز اصــاح نــژاد و بهبــود تولیــدات دامــی، مدیــر کل دفتــر 
ــاور  ــور، مش ــداری کش ــعه نوغان ــز توس ــس مرک ــگاه دام، رئی ــه و جای ــود تغذی بهب
معــاون وزیــر و مجــری طــرح توســعه زنبــورداری کشــورو نهایتــا مدیــر کل دفتــر 
ــه شــرح وظایــف ایــن بخــش هــا،  ــر اشــاره ب امــور طیــور ایــن معاونــت، عــاوه ب
آنچــه در دولــت ســیزدهم انجــام داده انــد، آنچــه بررســی، مطالعــه و طراحــی کــرده 
انــد و آنچــه در صــورت تامیــن اعتبــار، توانایــی علمــی و اجرایــی الزم بــرای انجــام 
ــی متمرکــز پیــش روی شــما خواننــدگان گرامــی بگــذارد.  ــد را در چارچوب آن دارن

سردبیر
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گفتگو با مشاور برنامه ریزی معاونت امور دام

ــوردام و در  ــت ام ــده معاون ــن کنن ــم و تعیی ــای مه ــش ه ــی از بخ یک
ــت  ــزی اس ــه ری ــت، برنام ــن معاون ــه راه در ای ــده نقش ــه دهن ــع ارائ واق
ــرورت  ــت ض ــی، در جه ــای میدان ــی ه ــه و بررس ــق، مطالع ــا تحقی ــه ب ک
هــای تعییــن شــده وزارت جهادکشــاورزی بــرای حــل مشــکات عمــده و 
توســعه و گســترش تولیــدات دامــی بــا نگــرش بــر افزایــش بهــره وری، 

ــردارد. ــی گام ب ــیر خوداتکای در مس

لــذا گفتگویــی اختصاصــی بــا مهنــدس برازنــده مشــاور برنامــه ریــزی 
ــود  ــور، بهب ــور طی ــف ام ــای مختل ــش ه ــورد زیربخ ــر در م ــاون وزی مع
تغذیــه و جایــگاه دام، اصــاح نــژاد و بهبــود تولیــدات دامــی، نوغانــداری، 
زنبــورداری، پــرورش شــتر و برنامــه ملــی احیــاء مــرغ الیــن، همچنیــن 
ــداران و  ــی دام ــی از نقدینگ ــن بخش ــرای تامی ــت ب ــای معاون ــت ه سیاس
حجــم ریالــی اختصــاص یافتــه بــه دام کارت در قالــب تســهیات مردمــی 
ســازی یارانــه هــا بعــد از تغییــر نــرخ ارز ترجیحــی در دولــت ســیزدهم 

انجــام داده ایــم کــه حائــز نــکات قابــل توجهــی اســت.

وضعیت دام در دولت سیزدهم

مهنــدس هــادی برازنــده در پاســخ بــه میــزان فعلــی تولیــد فــراورده هــای اصلــی 
دام در کشــور بــه خبرنــگار مــا مــی گویــد: طــی مــدت فعالیــت در دولــت ســیزدهم، 
بــه طــور کلــی 833 هــزار تــن گوشــت قرمــز و 10 هــزار و 127 تــن شــیرخام تولیــد 

شــده اســت.

ــد  ــت تولی ــی مدیری ــه مل ــرای برنام ــتگذاری و اج ــر آن سیاس ــاوه ب ــزود: ع وی اف
ــا همــکاری اتحادیــه هــای  گوشــت قرمــز قــراردادی در چهــار قطــب پــرورش دام ب
ــازمان  ــتگاهی و س ــان دس ــی می ــاد هماهنگ ــایری، ایج ــروری و عش ــری دامپ سراس
هــای مربــوط و تهیــه دســتورالعمل هــای اجرایــی و پیگیــری الزم از جملــه فعالیــت 

ــه شــمار مــی رود. هــای تاثیرگــذار در جهــت تولیــد گوشــت قرمــز ب

ــیری  ــای گاو ش ــه ه ــت گل ــود مدیری ــای بهب ــه ه ــاره برنام ــده درب ــدس برازن مهن
ــی  ــیری صنعت ــای گاو ش ــه ه ــت گل ــود مدیری ــه بهب ــرای برنام ــت: اج ــی گف صنعت
بــرای افزایــش بهــره وری، بــا تفاهــم نامــه بیــن اتحادیــه سراســری دامــداران ایــران 
ــردی از ســوی آن  ــزار تخصصــی و کارب ــرم اف ــژاد دام و طراحــی ن ــز اصــاح ن و مرک
ــن در بخــش  ــان و اشــتغال آفری ــش بنی ــای دان ــا شــرکت ه ــه و مشــارکت ب اتحادی
ــه  ــی از جمل ــای بوم ــه و گســترش نژاده ــای فناوران ــن نیازه کشــاورزی جهــت تامی
ــه نتیجــه  ــوده کــه خوشــبختانه ب ــرای افزایــش بهــره وری ب اقدامــات هوشــمندانه ب

رســیده اســت. 
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مهنــدس برازنــده مشــاور برنامــه ریــزی معاونت امــور دام 
همچنیــن از اجــرای طــرح ترمینــال کــراس )گوســاله پایه 
ــز  ــت قرم ــد گوش ــش تولی ــعه و افزای ــت توس ــروار( جه پ
در کشــور یــاد کــرد و افــزود: درعرصــه توســعه، تقویــت، 
احیــا و حفــظ شــتر دو کوهانــه یــک همــکاری دوجانبــه 
بــا ســازمان خــوار و بــار کشــاورزی )فائــو( داشــته ایــم که 
بتوانیــم عــاوه بــر حفــظ ایــن دام مفیــد کــه کمتــر مــورد 

توجــه قــرار گرفتــه اســت آن را توســعه دهیــم.

زیرســاخت هــای الزم بــرای توســعه پایــدار فعالیــت 
هــای تولیــد طیــور بــه عنــوان یــک ضــرورت 

مهنــدس برازنــده، بــه موضــوع مهــم توســعه و گســترش تولیــدات طیــور 
ــای  ــک ه ــبد مصــرف ده ــده و ضــروری در س ــن کنن ــراورده ای تعیی ــوان ف ــه عن ب
ــا  ــق ب ــه و منطب ــن عادالن ــه تامی ــه ب ــا توج ــت: ب ــت و گف ــه پرداخ ــف جامع مختل
ضابطــه دان مــورد نیــاز مرغــداران، الزم بــود کــه ســامانه سماســط تکمیــل و توســعه 
یابــد، لــذا تکمیــل و توســعه ســامانه ســماصط بــه ویــژه در بخــش ســایر ماکیــان و 
اتصــال بــه ســایر ســامانه هــا ماننــد بیمــه، GIS، قرنطینــه، همچنیــن پیــاده ســازی 
ســامانه خــودکار آریــن کــه پیشــتر دســتی بــود و دســت یابــی بــه کارآمــدی دقیــق 
تــر ایــن ســامانه در جهــت تامیــن نیــاز مرغــداران را برنامــه ریــزی و اجرایــی کردیــم.

ــه  ــوان ب ــور مــی ت ــات زیرســاختی در حــوزه طی ــه اقدام ــادآور شــد: از جمل وی ی
بهبــود مراکــز پــرورش و اصــاح نــژاد مــرغ بومــی کشــور بــه منظــور افزایــش درآمــد 
ــور  ــه منظ ــرغ ب ــراردادی گوشــت م ــد ق ــتایی، تولی ــوار روس ــن خان ــن پروتئی و تامی
ــا،  ــه ه ــی ســازی یاران ــس از اجــرای طــرح مردم ــزی پ ــزه جوجــه ری ــش انگی افزای
افزایــش ســهم زنجیــره هــای تولیــد گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ بــا همــکاری انجمــن 
ــا اســتقبال  ــی زنجیــره هــای یکپارچــه تولیــد گوشــت مــرغ، اشــاره کــرد کــه ب مل

ــان پــی گرفتــه ایــم. تولیدکننــدگان و مشــارکت آن

هــادی برازنــده بــه واگــذاری مدیریــت و صــدور مجــوز صــادرات و ثبــت ســامانه ای 
آمــار و اطاعــات بــه تشــکل هــا بــه عنــوان اقداماتــی کــه ضریــب مشــارکت تولیــد 
کننــدگان در اجــرای سیاســت هــای وزارتخانــه را افزایــش مــی دهــد اشــاره کــرد. 

حمایت از نژاد آرین یک سیاست راهبردی از عرصه طیور 

ــذاری  ــت گ ــر سیاس ــورد نظ ــم و م ــوع مه ــه موض ــاره ب ــا اش ــده ب ــدس برازن مهن
کان در صنعــت مرغــداری، از تدویــن و اجــرای بســته پشــتیبانی از جوجــه ریــزی 
آریــن در همــه حلقــه هــا، رفــع محدودیــت صادراتــی بــرای تخــم نطفــه دار، جوجــه 
ــا اولویــت ســویه آریــن و تخــم مــرغ خوراکــی و پولــت و  یکــروزه و گوشــت مــرغ ب
جوجــه تخمگــذار یــاد کــرد و تاکیــد کــرد کــه ایــن سیاســت هــا در در جهــت رونــق 

و تحکیــم موقعیــت صنعــت مرغــداری وضــع و اجــرا شــده اســت.

ــد  ــی تولی ــات کیف ــازی اطاع ــفاف س ــدف ش ــا ه ــم ب ــاش کردی ــزود: ت وی اف
ــرغ  ــای م ــوالت، واحده ــت محص ــه کیفی ــر پای ــذاری ب ــت گ ــکان قیم ــا و ام واحده
مــادر گوشــتی، کارخانجــات جوجــه کشــی و مــرغ گوشــتی را رتبــه بنــدی کنیــم.

ــت ســیزدهم، وضعیــت  ــک ســال اســتقرار دول ــم: در ی ــده ســوال مــی کن از برازن
ــوده اســت؟ ــه ب ــراورده هــای طیــور چگون تولیــد ف

 مــی گویــد: وضعیــت کمــی و کیفــی تولیــد بــه روایــت آمــار بــه رغــم تنگناهــای 
حاصــل از تحریــم هــا و محدودیــت هــای ارزی رو بــه جلــو بــوده اســت بــه طــوری 
کــه تولیــد تخــم مــرغ، بــه بالــغ بــر 964 هــزار تــن، جوجــه یــک روزه بــه حــدود 
ــر 2 میلیــون و 407  یــک میلیــارد و 345 میلیــون قطعــه و گوشــت مــرغ افــزون ب

هــزار تــن در یــک ســال افزایــش یافتــه اســت.
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توسعه تغذیه دام و طیور با اتکا به شرکت های دانش بنیان14

ــوان تخصصــی  ــگار مــا در حــوزه بهــره گیــری از ت ــه خبرن ــر ب ــده مشــاور برنامــه ریــزی معــاون وزی مهنــدس برازن
شــرکت هــای دانــش بنیــان و همچنیــن توجــه بــه تامیــن نیازهــای تغذیــه ای دام و طیــور مــی گویــد: اقداماتــی در 

ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت کــه تاثیــر کمــی و کیفــی در تولیــد داشــته انــد. بــه طــور نمونــه مــی توانیــم 
ــا کمــک  ــور ب ــه دام و طی ــی در تغذی ــع غذای ــری از پســماندهای کشــاورزی و صنای ــه اســتفاده حداکث از برنام

ــه خشــکی  ــاوم ب ــم مق ــی ک ــاز آب ــا نی ــان ب ــه اســتفاده از غــات و گیاه ــان، برنام ــش بنی ــای دان شــرکت ه
ــور  ــه منظ ــی ب ــع پروتئین ــایر مناب ــتفاده از س ــه اس ــور و برنام ــه دام و طی ــند)هالوفیت( در تغذی و شورپس

ــام ببریــم. ــا کنجالــه ســویا در تغذیــه طیــور ن جایگزینــی ب

از مشــاور برنامــه ریــزی معاونــت امــور دام راجــع بــه حجــم توزیــع نهــاده هــا ســوال مــی کنــم 
ــن  و ایشــان پاســخ مــی دهنــد: نهــاده هــای دامــی وارداتــی؛ )2 میلیــون و 395 هــزار و 136 ت

جوجــه، 8 میلیــون و 200 هــزار و 97 تــن ذرت و 3 میلیــون و 506 هــزار و 126 تــن کنجالــه 
ــازارگاه کاالی کشــاورزی و 1 میلیــون و 520 هــزار تــن ســبوس  ســویا( از طریــق ســامانه ب

گنــدم از طریــق ســامانه پشــتیبانی و مدیریــت توزیــع ســبوس گنــدم توزیــع شــده اســت.       

ــداران و  ــادآور شــد: در جهــت شــفاف ســازی و اطــاع بیشــتر دام ــه ی وی در ادام
مرغــداران طــرح رتبــه بنــدی کارخانجــات خــوراک دام و طیــور را در دســت اجــرا 

داریــم.

توسعه زنبورداری برای تولید عسل و تقویت کشاورزی

ــل  ــد عس ــت: تولی ــز گف ــورداری نی ــورد زنب ــده در م ــدس برازن مهن
ــط  ــانی توس ــرده افش ــه گ ــت، بلک ــت نیس ــن فعالی ــتاورد ای ــا دس تنه

ــدی در اکوسیســتم های گیاهــی و  ــد کلی ــک فراین ــور عســل، ی زنب
کشــاورزی بــه شــمار مــی رود و در باغــات میــوه ارتبــاط مســتقیم 

ــا  ــوه دارد، ت ــت می ــایز و کیفی ــی س ــی و حت ــرد نهای ــا عملک ب
آنجــا کــه بــدون گــرده افشــانی، کمتــر مــی تــوان ســخنی از 

ــد  ــذا در ایــن زمینــه بای ــه میــان آورد. ل ــاال ب بهــره وری ب
گفــت: افزایــش 30 درصــدی تولیــد انــواع فــرآورده هــای 

ــن  ــزار ت ــص 65 ه ــن و تخصی ــری تامی ــل، پیگی عس
ــای 66  ــورداران، اعط ــاز زنب ــورد نی ــکر م ــاده ش نه

ــال  ــارد ری ــغ 145 میلی ــه مبل ــره تســهیات ب فق
بــه تشــکل هــای زنبــورداری، انعقــاد قــرارداد با 

ــده  ــد کنن ــان تولی ــش بنی شــرکت هــای دان
ــی  ــژه بوم ــه وی ــل ب ــای عس ــراورده ه ف

ســازی دانــش اســتحصال مــاده بــا 
ــل  ــور عس ــر زنب ــن از زه ارزش ملیتی

ــن و  ــات واکس ــه تحقیق در موسس
ســرم ســازی رازی و صــادرات 

ــل،  ــن عس ــر 2188 ت ــغ ب بال
هایــی  فعالیــت  جملــه  از 

ــه  ــه انجــام گرفت اســت ک
و همچنــان دنبــال مــی 

شــود.
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شامره 248 و 247

مرداد و شهریور 1401

نوغانداری در مسیر تقویت صنعت فرش و منسوجات ابریشمی

وی افــزود: موضــوع نوغانــداری یکــی دیگــر از فعالیــت هــای معاونــت امــور 
ــن  ــاالن ای ــط فع ــه توس ــن عرص ــمندی در ای ــارب ارزش ــه تج ــت ک دام اس

ــا اقداماتــی چــون؛ ــاز وجــود داشــته و ایــن معاونــت نیــز ب بخــش از دیرب

ــوت اصــاح شــده )زمســتان  ــال ت ــه نه ــزار اصل ــع حــدود 371 ه -  توزی
1400(، تولیــد 1712 تــن پیلــه تــر ابریشــم در ســال جــاری و ارتقــاء رکــورد 
تولیــد پیلــه تــر ابریشــم در ســال 1401 در مقایســه بــا 14 ســال گذشــته،

-  افزایــش قیمــت تضمینــی پیلــه تــر ابریشــم از 567 هــزار و 240 ریــال 
ــدود 60  ــدی ح ــا رش ــال 1401 ب ــال در س ــزار ری ــه 950 ه ــال 1400 ب س

درصــد، 

ــن 28  ــت بی ــد در دو نوب ــان هیبری ــه نوغ ــزار و 523 جعب ــع 45 ه - توزی
هــزار و 200 خانــوار نوغانــدار در 31 اســتان کشــور در ســال 1401 بــا قیمــت 
مصــوب 150 هــزار ریــال بــه ازای هــر جعبــه و 408 جعبــه بــرای پــرورش 
پاییــزه )نوبــت دوم در ســال جــاری( میــان نوغانــداران اســتان هــای گیــان 
ــن  ــداران و گلســتان و خراســان رضــوی و شــمالی و زنجــان، همچنی و مازن
پــرورش 30 جعبــه تخــم نوغــان اجــداد )P 2( بــا هــدف تولیــد 1000 جعبــه 
تخــم نوغــان والــد )P(، پــرورش390 جعبــه تخــم نوغــان والــد )P( بــا هــدف 

تولیــد 15 هــزار جعبــه تخــم نوغــان هیبریــد )ســـــــه برابــر گذشــته(، 

ــر ژنتیکــی و  ــب حفــظ ذخای ــرورش 110 واریتــه کــرم ابریشــم در قال - پ
بانــک ژن کــرم ابریشــم بــا مشــارکت بخــش غیــر دولتــی در اســتان گیــان 
ــرده  ــت ک ــت و تقوی ــن صنعــت را حمای ــی باشــد، ای ــه در حــال انجــام م ک
اســت کــه موجــب ارتقــاء ضریــب خوداتکایــی صنعــت فــرش و منســوجات 
ابریشــمی از 29 درصــد در ســال 1397 بــه 53 درصــد در ســال 1401، شــده 

اســت.

مهنــدس برازنــده در ادامــه گفتگــوی اختصاصــی خــود بــا مجلــه صنایــع 
ــابق(  ــروران« س ــور »دامپ ــی، دام و طی ــاورزی )غذای ــای کش ــاخت ه زیرس
مــی گویــد: سیاســت هــای معاونــت در تامیــن نهــاده هــا از طریــق معاونــت 
زراعــت، و همچنیــن واردات نهــاده هــا یــا سیاســت هــا و اقدامــات تامینــی به 
منظــور کاهــش میــزان تنــش در بــازار نهــاده هــا، از طریــق معاونــت توســعه 

بازرگانــی دنبــال مــی شــود.

برازنــده افــزود: بــرای تامیــن بخشــی از نقدینگــی دامــداران کــه بــه دلیــل 
ــا  ــوردام ب ــت ام ــه اســت، معاون ــی کاهــش یافت ــرخ ارز 4200 تومان ــر ن تغیی
ــون  ــف تبصــره 18 قان ــد ال ــق منابعــی چــون بن ــوان خــود و از طری تمــام ت
ــه کل  ــون بودج ــره 14 قان ــور، تبص ــه دام و طی ــط ب ــوری مرتب ــه کش بودج
ــازی  ــی س ــهیات مردم ــن و تس ــویه آری ــعه س ــج و توس ــرای تروی ــور ب کش

ــال مــی شــود. ــه هــا در بخــش کشــاورزی دنب نظــام یاران

وی افــزود: همچنیــن بــرای تامیــن ســرمایه در گــردش کارخانجــات 
خــوراک دام و طیــور و شــرکت هــای پشــتیبان، طــرح هایــی در دســت اجــرا 
داریــم تــا ایــن فعالیــت صنعتــی مهــم در افزایــش بهــره وری، بــا مشــکات 

ــرم کننــد. کمتــری در حــوزه نقدینگــی دســت و پنجــه ن

در پایــان ایــن گفتگــو از مهنــدس برازنــده ســوال مــی کنــم: حجــم ریالــی 
ــه عنــوان یکــی از قدامــت مردمــی ســازی  ــه دام کارت ب اختصــاص یافتــه ب
یارانــه هــا چقــدر بــوده اســت؟ مــی گویــد: بعــد از تغییــر نــرخ ارز ترجیحــی 
ــداران و  ــه دام ــی، حجــم ســرمایه در گــردش پرداخــت شــده ب 4200 تومان
ــوده  ــال ب ــر 85 هــزار میلیــارد ری ــا 6 شــهریور ســال 1401 براب مرغــداران ت
ــه تامیــن نقدینگــی تولیدکننــدگان کمــک کــرده  ــا حــدودی ب اســت کــه ت

اســت، البتــه در تــاش هســتیم کــه ایــن رقــم تقویــت شــود.
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یکــی از مهــم تریــن بخــش هــای تولیــد 
ــه تنهــا در کشــور مــا بلکــه  کشــاورزی، ن
در اکثــر کشــورهای جهــان، تولیــد گوشــت 

مــرغ و تخــم مــرغ اســت.

ــده در  ــن کنن ــم و تعیی ــراورده مه ــن دو ف  ای
بحــث امنیــت غذایــی، طــی یکصــد ســال گذشــته 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد ب ــرده ان ــد ک ــه روز رش روز ب
ــی و  ــای علم ــش ه ــن پژوه ــق تری ــوِع دقی موض
تحقیقاتــی در عرصــه بــه نــژادی و اصــاح فراینــد 
حلقــه هــای متعــدد زنجیــره هــای آنهــا، از نقطــه 
ــم  ــرغ و تخ ــت م ــا گوش ــن ت ــی الی ــن یعن آغازی
ــوع  ــی، موض ــه عبارت ــد. ب ــه ان ــرار گرفت ــرغ ق م
ــی و  ــدی جهان ــه برآم ــف ب ــای مختل ــن نژاده الی
ــا  ــواع نژاده ــان ان ــده در می ــن کنن ــی تعیی رقابت
تــا مرحلــه عرضــه تجــاری گوشــت مــرغ و تخــم 

ــل شــده اســت. ــرغ تبدی م

 نژادهــای مختلــف در رقابتــی تنگاتنــگ بــر آن 
ــری  ــت پذی ــل مقاوم ــب تبدی ــه ضری ــتند ک هس
ــون آب  ــرایط گوناگ ــاوت و ش ــای متف ــم ه در اقلی
ــی و  ــره غذای ــر جی ــرف کمت ــا مص ــی را ب و هوای
بیشــترین بازدهــی در تولیــد گوشــت مــرغ و تخــم 

ــند. ــته باش ــرغ داش م

ــی،  ــی تحقیقات ــد علم ــن فراین ــا ای ــوازی ب م
ــه  ــز ب ــای پرورشــی نی ــزات واحده ــت تجهی صنع
دســتاوردهای شــگفت انگیــزی در فــن آوری 
دســت یافتــه اســت. تطبیــق نژادهــای پرورشــی 
ــوری،  ــم از دانخ ــزات اع ــا و تجهی ــین ه ــا ماش ب
ــن  ــک و ف ــام اتوماتی ــای تم ــس ه ــوری، قف آبخ
ــدگان  ــاز پرن ــا نی ــب ب ــوا، متناس ــه ه ــای تهوی ه
ــه  ــت ک ــری اس ــن دیگ ــه نوی ــز عرص ــور( نی )طی
پــرورش طیــور را بــه صنعتــی مــدرن فرارویانــده 
و روز بــه روز مــورد توجــه ســرمایه گــذاران بخــش 
ــاز روز  ــن نی ــرای تامی ــا ب ــت ه ــی و دول خصوص
ــردم  ــرای م ــرغ ب ــرغ و تخــم م ــزون گوشــت م اف

ــه اســت. ــرار گرفت ق

ویــژه  بــه  تولیــد،  زودبازدهــی  و   ســهولت 
ــرف  ــت مص ــتقبال اکثری ــرغ و اس ــت م در گوش
کننــدگان از ایــن مــاده پروتئینــه )بــه جــز 
گیاهخــواران( در تمامــی دنیــا، ایــن صنعــت را بــه 
یــک تجــارت جهانــی پــر ســود نیــز تبدیــل کــرده 

ــت. اس

 در کشــور مــا طــی 80 ســال گذشــته، بــه ویــژه بعــد 
ــه خاطــر اهمیتــی کــه  از پیــروزی انقــاب اســامی، ب
ــی  ــاده غذای ــن م ــه ای ــرای مصــرف عادالن ــی ب حکمران
ــود، تامیــن  ــل ب در تمامــی دهــک هــای اجتماعــی قائ
ــن و  ــم تری ــی از مه ــرغ یک ــم م ــرغ و تخ ــت م گوش
اساســی تریــن دغدغــه هــا در عرصــه کشــاورزی بــرای 
ــراز  ــا چالــش هــای بســیار و ف ــه ب ــت هــا و المحال دول
و نشــیب هــای متوالــی و متعــدد مواجــه بــوده اســت.

دفتر امور طیور و شرح وظایف این دفتر 

در تهیــه ایــن ویــژه نامــه، پــای صحبــت هــای 
ــور  ــور طی ــر ام ــر کل دفت ــی مدی ــد امین ــدس امی مهن

ــینیم. ــی نش ــه م وزارتخان

ــق در  ــه و موف ــر تجرب ــان پ ــی از کارشناس  وی یک
عرصــه طیــور اســت و در پاســخ ســوال خبرنــگار مــا در 
مــورد اینکــه وظایــف دفتــر امــور طیــور چیســت، مــی 
ــزی اجــداد گوشــتی  ــن برنامــه جوجــه ری ــد: تدوی گوی
ــد محصــوالت  ــزی تولی ــه ری ــذار، برنام ــداد تخمگ و اج
طیــور شــامل جوجــه یکــروزه مــادر) گوشــتی و 
ــذار(،  ــتی و تخمگ ــروزه )گوش ــه یک ــذار( ، جوج تخمگ
ــرغ، نظــارت، رصــد  ــی و گوشــت م ــرغ خوراک تخــم م
و پایــش بــر حســن اجــرای برنامــه ریــزی هــای انجــام 
شــده، بررســی بازخــورد اجــرای برنامــه هــا در صنعــت 
طیــور و در صــورت نیــاز، بازبینــی و اصــاح برنامــه هــا 
ــد  ــه تولی ــای یکپارچ ــره ه ــعه زنجی ــت از توس و حمای
گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ در راســتای افزایــش بهــره 
وری و کاهــش هزینــه هــای تولیــد بــا تدویــن، اجــرا و 
بــه روز رســانی دســتورالعمل مربوطــه، از جملــه برنامــه 

هــای کلــی اجرایــی ایــن دفتــر مــی باشــد.

دفتر امور طیور؛ دفتر امور طیور؛ 
چالش ها، اقدامات، چشم انداز برنامه های آتیچالش ها، اقدامات، چشم انداز برنامه های آتی
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مهنــدس امینــی در حــوزه شــرح وظایــف دفتــر طیــور مــی گویــد: جهــان کنونــی جهــان اطاعات 
اســت. هیــچ فعالیــت تولیــدی یــا بازرگانــی بــدون کســب اطاعــات بــه روز و دســته بنــدی شــده 
قــادر نیســت کار خــود را بــا موفقیــت و کارآمــدی انجــام دهــد، لــذا یکــی از وظایــف ایــن دفتــر، بــه 
روز رســانی، تکمیــل اطاعــات و اتصــال ســامانه هــای آمــاری صنعــت طیــور بــه ســامانه ســماصط 
ــر  ــت بهت ــات و مدیری ــازی اطاع ــفاف س ــت ش ــور( جه ــت طی ــات صنع ــت اطاع ــامانه مدیری )س
صنعــت طیــور و اســتفاده از تــوان تشــکل هــا در برنامــه ریــزی تولیــد، صــادرات و واردات محصوالت 

طیــور و واگــذاری امــور تصــدی گــری بــه تشــکل هــای طیــور اســت.

فرایند تاریخی شکل گیری مشکات و چالش های اخیر صنعت مرغداری

مهنــدس امینــی مدیــرکل دفتــر طیــور معاونــت امــور دام در ادامــه بحــث خــود و در پاســخ بــه 
ســوال خبرنــگار مــا کــه »بــا چــه چالــش هایــی در عرصــه صنعــت طیــور مواجــه هســتید«، گفــت: 
موضــوع طیــور از همــان روزهــای ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی مــورد توجــه حکمرانــی قــرار 
داشــت، زیــرا حاکمیــت بــر آن بــود کــه در چارچــوب یــک توزیــع عادالنــه، همــه بتواننــد از ایــن 
مــاده پروتئینــه ارزشــمند بهــره منــد شــوند. بایــد بــه یــاد آوریــم کــه بــا نظــام کاالبرگــی )کوپنــی( 
ــک،  ــزرگ و کوچ ــی ب ــای صنف ــان و در واحده ــت یکس ــک قیم ــا ی ــردم ب ــاد م ــی آح ــرای تمام ب

گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ عرضــه مــی شــد. 

ــد کــه گوشــت  ــه نســبت هــای گوناگــون تــاش کردن ــف ب ــت هــای مختل ــز، دول بعــد از آن نی
مــرغ و تخــم مــرغ مــورد نیــاز کشــور از منابــع تولیــد داخــل تامیــن شــود و در صــورت کمبودهــای 
ــذا  ــه واردات گوشــت مــرغ منجمــد و تخــم مــرغ نماینــد. ل ــه صــورت محــدود اقــدام ب مقطعــی ب
فراینــد پیچیــده چندوجهــی تولیــد گوشــت مــرغ از واردات نژادهــای تجــاری خارجــی یــا حمایــت 
از یــک الیــن داخلــی، حســب ضــرورت و خوداتکایــی در ایــن زمینــه بــا چالــش هــای متعــددی رو 
بــه رو بــوده اســت. در نتیجــه بخــش دولتــی امــور دام بــه ویــژه ایــن دفتــر بــه تجــارب ارزشــمندی 
ــا کمــک تولیــد  ــا آنهــا برخــوردار اســت کــه خوشــبختانه ب ــرای تشــخیص مشــکات و مقابلــه ب ب
کننــدگان و تشــکل هــای آنهــا همــواره از تندپیــچ هــای خطرنــاک بــرای صنعــت بــا تأنــی و تأمــل 

عبــور کــرده ایــم.

ســوال مــی کنــم: مهــم تریــن چالــش هــای متأخــر یکــی دو ســال اخیــر و آنچــه پیــش روســت 
چیســت؟ مــی گویــد: در ســال 1400 بــه دلیــل کمبــود جوجــه یکــروزه گوشــتی ناشــی از کاهــش 
جوجــه ریــزی مــادر گوشــتی در برخــی از ماههــای ســال 99 ، نیــاز کامــل گوشــت مــرغ کشــور در 
ســال 1400 از طریــق تولیــد داخــل قابــل تامیــن نبــود. لــذا تقریبــا بــرای مــدت دو ســال صــادرات 

قابــل توجهــی وجــود نداشــت.

پــس از اجــرای طــرح مردمــی ســازی یارانــه هــا ، بــا عنایــت بــه تغییــر نــرخ ارز ترجیحــی نهــاده 
هــا بــه نــرخ نیمایــی، هزینــه هــای تولیــد افزایــش قابــل توجهــی داشــت. 

ــا ،  ــه ه ــی ســازی  یاران ــس از اجــرای مردم ــه پ ــور بافاصل ــش قیمــت محصــوالت طی ــا افزای ب
تقاضــای مصــرف در بــازار کاهــش یافــت و ایــن موضــوع ســبب کاهــش قیمــت محصــوالت طیــور 

ــد. ــه هزینــه تمــام شــده گردی نســبت ب

وی افــزود: همچنیــن مــی تــوان از چالــش هایــی چــون نبــود تشــکل ملــی در بخــش پــرورش 
شــترمرغ و بوقلمــون کشــور بــه منظــور انجــام اقــدام هماهنــگ و متناســب بــا برنامــه هــا و سیاســت 
گــذاری هــای دفتــر امــور طیــور و عــدم وجــود اراده کافــی جهــت تشــکیل آن از طــرف تشــکل 

ــش  ــتانی و بخ ــای اس ه
وری  بهــره  خصوصــی، 
نســبتا پاییــن صنعــت 
مختلــف  دالیــل  بــه 
فرســوده  جملــه  از 
بــودن واحدهــا، عــدم 
و  مناســب  اتوماســیون 

....، ســهم پاییــن 
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شــرکت هــای زنجیــره ای در تولیــد گوشــت مــرغ کشــور و فعالیــت جزیــره ای حلقــه 
هــای مختلــف تولیــد و تعــدد تشــکل هــا و عــدم توانمنــد ســازی آنهــا در ســال هــای 

اخیــر نــام بــرد.

اقدامات مهم برای بهبود ساختار صنعت طیور و حل مشکات

ــریح  ــه تش ــود ب ــث خ ــه بح ــور دام در ادام ــت ام ــور معاون ــور طی ــر ام ــرکل دفت مدی
اقدامــات مهــم پرداخــت و گفــت:  بــا عنایــت بــه بنــد 1  از چالــش هــای مطروحــه، دفتــر 
امــور طیــور بــا اجــرای برنامــه ریــزی افزایــش تولیــد از طریــق مدیریــت گلــه هــای مولــد 
ــد،  ــیکل دوم تولی ــتفاده از س ــری و اس ــک ب ــه داری ، تول ــن نگ ــش س ــطه افزای ــه واس ب
همچنیــن واردات تخــم مــرغ نطفــه دار و واردات و توزیــع گوشــت مــرغ از طریــق شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام کشــور ، بــا حفــظ تعــادل عرضــه و تقاضــای بــازار، ایــن مشــکل را 
مرتفــع نمــوده و در نیمــه دوم ســال 1400 آرامــش نســبی بــر بــازار محصــوالت طیــور 
حاکــم شــد. همچنیــن بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده در تولیــد محصــوالت طیــور، 

بعــد از دو ســال از ابتــدای ســال 1401 صــادرات محصــوالت طیــور آغــاز گردیــد.

مهنــدس امینــی یــادآور شــد: تغییــر نــرخ ارز از 4200 تومــان بــه نیمایــی بــرای تامیــن 
نهــاده هــای صنعــت طیــور و همچنیــن افزایــش ســایر هزینــه هــای تولیــد، یکــی از چالش 
ــق  ــای الزم از طری ــری ه ــه پیگی ــی باشــد ک ــداران در حــال حاضــر م ــده مرغ ــای عم ه
ــاز  ــورد نی ــارات م ــب اعتب ــا در قال ــن نقدینگــی واحده ــت تامی ــط جه ــای ذیرب بخــش ه
ــی شــدن قیمــت  ــا و واقع ــه ه ــی ســازی یاران ــردش از محــل طــرح مردم ســرمایه در گ

محصــوالت طیــور در حــال انجــام اســت. 

مهنــدس امینــی در توضیــح اقدامــات دیگــر دفتــر، بــه موضــوع تثبیــت ســویه آریــن 
اشــاره کــرد و گفــت: در راســتای تثبیــت ســویه آریــن براســاس مصوبــات شــورای امنیــت 
ملــی و بــا توجــه بــه عــدم شــفافیت در اجــرای مصوبــات و جوجــه ریــزی هــای آریــن 
در حلقــه هــای مختلــف کــه منجــر بــه ســردرگمی و باتکلیفــی تولیدکننــدگان گردیــده 

بــود، کلیــه فرآیندهــای مربــوط بــه ســویه آریــن پیــاده ســازی و اجرایــی گردیــد.

وی همچنیــن گفــت: در مــورد وضعیــت جوجــه ریــزی مــادر گوشــتی و جوجــه یــک 
روزه تخمگــذار تــاش کردیــم کــه ایــن مهــم، متناســب بــا تقاضــا و شــرایط بــازار و بــا 
همــکاری خــود تولیــد کننــدگان و تشــکل هــای آنهــا، بــا شــرایط مناســب صــورت گیــرد. 
الزم اســت گفتــه شــود کــه در خصــوص جوجــه ریــزی تخمگــذار و صــادرات تخــم مــرغ 
خوراکــی، اتحادیــه مرکــزی مــرغ تخمگــذار میهــن مدیریــت اجرایــی امــور را بــه عهــده 

دارد.

برنامه ریزی برای افزایش تولید گوشت بوقلمون

ــت آن  ــد گوش ــون و تولی ــرورش بوقلم ــترش پ ــوع گس ــاره موض ــی درب ــدس امین مهن
بــه عنــوان یــک ضــرورت در مســیر امنیــت غذایــی گفــت: جهــت برنامــه ریــزی تولیــد 
ــت جلســات  ــن رشــته فعالی ــای مطــرح در ای ــا حضــور شــرکت ه ــون، ب گوشــت بوقلم
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ــزی  ــه ری ــزان جوج ــد و می ــون مول ــه واردات بوقلم ــزار و برنام ــی برگ ــدد کارشناس متع
ــد.  ــاغ گردی ــور اب ــای مذک ــه شــرکت ه ــد، جهــت اجــرا ب مول

توسعه پرورش شتر مرغ

مهنــدس امینــی مدیــرکل امــور طیــور در ادامــه بحــث خــود افــزود: بــا حضور شــرکت 
ــه منظــور  ــد جلســه کارشناســی ب ــرورش شــترمرغ، چن ــای اســتانی پ ــا و تشــکل ه ه
ــا  بررســی مشــکات بخــش برگــزار شــد. علیرغــم پیگیــری هــای متعــدد، متاســفانه ت
ــات  کنــون اقدامــی از طــرف تشــکل هــا و شــرکت هــای مذکــور جهــت اجــرای مصوب
تعییــن شــده در جلســات صــورت نگرفتــه اســت. بدیهــی اســت عــدم ایجــاد یــک تشــکل 
ملــی و مــورد قبــول تولیدکننــدگان بخــش شــترمرغ و عــدم اقــدام بــه موقــع براســاس 
ــه حــل مشــکات بخــش کمکــی  ــه تنهــا ب ــات تعییــن شــده ، ن برنامــه ریــزی و مصوب
نمــی نمایــد، بلکــه رونــد اجــرای سیاســت هــا و اســتراتژی هــای آن را بــا کنــدی خاصــی 
ــی  ــعی در نهای ــدد س ــات متع ــزاری جلس ــا برگ ــر ب ــن دفت ــذا ای ــازد. ل ــی س ــه م مواج

نمــودن نســخه برنامــه ریــزی توســعه پایــدار شــترمرغ کشــور دارد.

تامین پروتئین ارزان و اشتغال زایی در روستا

مهنــدس امینــی بــه موضــوع ایجــاد درآمــد اشــتغالزایی در روســتاها و تولیــد پروتئیــن 
ــرغ و تخــم  ــن ارزان قیمــت )گوشــت م ــن پروتئی ــرای تامی ارزان اشــاره کــرد و گفــت: ب
مــرغ( و کمــک بــه اشــتغالزایی اقشــار ضعیــف و خانــوار روســتایی، طــرح  اصــاح و بهبــود 
فرآینــد وضعیــت موجــود مراکــز پــرورش و اصــاح نــژاد مــرغ بومی کشــور تدویــن و تقدیم 
مقــام عالــی وزارت گردیــد. ضمــن تاییــد طــرح و تاکیــد وزیــر محتــرم جهــاد کشــاورزی 
بــر تامیــن اعتبــارات مــورد نیــاز جهــت  اجــرای آن بــه معاونــت برنامــه ریــزی، جلســات 
متعــددی بــا نهادهــای اشــتغالزا از جملــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره(، کمیتــه امــداد، 
بخــش اقتصــادی ســپاه پاســداران، معاونــت ترویــج جهاد کشــاورزی ، ســازمان دامپزشــکی 
کشــور ، بخــش ترویــج و زنــان روســتایی و.... تشــکیل و پیــش نویــس شــیوه نامــه جهــت 
اجــرای طــرح تدویــن و همچنیــن ارزیابــی نهایــی، بــه بخــش هــای صدراالشــاره ارســال 
گردیــد. هــدف از اجــرای ایــن طــرح، ایجــاد زنجیــره کامــل توزیــع مــرغ بومــی، تامیــن 
پروتئیــن مــورد نیــاز و اشــتغالزایی خانــوار روســتایی و اقشــار آســیب پذیــر جامعــه اســت. 

 مهنــدس امینــی در پایــان گفــت: موضــوع تامیــن گوشــت مــرغ و تخم مــرغ و همچنین 
ســایر فــراورده هــای پروتئینــی از جملــه گوشــت بوقلمــون و شــتر مــرغ در شــرایط برآمــد 
جهانــی تامیــن امنیــت غذایــی بــه ویــژه در کشــور مــا کــه بــا مشــکاتی چــون تحریــم 
هــا مواجــه اســت حائــز اهمیــت زیــادی اســت کــه خوشــبختانه شــاکله دولــت از جملــه 
وزیــر محتــرم جهــاد کشــاورزی بــرای تحقــق برنامــه هــای آن توجــه ویــژه ای دارنــد و 
ایــن دفتــر نیــز در تاشــی خســتگی ناپذیــر بــر آن اســت کــه بخشــی از دشــواری هــای 

معیشــتی مــردم بــا تولیــد بیشــتر و قیمــت مناســب تــر حــل شــود.
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ــان  ــده در جه ــاح ش ــر اص ــای برت ــری از نژاده ــره گی ــژاد و به ــاح ن اص
ــه  ــده در عرص ــن کنن ــای تعیی ــاخص ه ــی از ش ــوان یک ــه عن ــروری ب دامپ
تولیــد کمــی و کیفــی شــیر و گوشــت بیشــتر و همچنیــن گســترش تجــارت 
ایــن فعالیــت ارزشــمند و مــورد نیــاز امنیــت غذایــی در مناســبات بازرگانــی 

میــان کشــورها بــه شــمار مــی رود.

 از ســوی دیگــر، تحــول در دامپــروری هــر کشــوری از جملــه مــا، از دریچــه پیشــرفت 
اصــاح نــژاد قابــل رصــد اســت.

 بهــره گیــری از جنیــن و اســپرم دام هــای پــروف شــده بــا خــط خونــی مشــخص و 
فراتــر از ایــن دو، دســت یابــی بــه ژنومیــک دام هــای ســنگین و ســبک و اســتقرار ایــن 
ــکا  ــل ات ــتاوردهای قاب ــی از دس ــی یک ــروری و تحقیقات ــای دامپ ــا در واحده ــوع دام ه ن
در صنعــت دامپــروری بــه شــمار مــی رود بــه گونــه ای کــه بعضــی از صاحــب نظــران، 
ــژاد آن کشــورها و پیشــرفت  ــروری هــر کشــور را در مراکــز اصــاح ن ــج دامپ ــد گن کلی
ــژه معرفــی توانمنــدی هــای  ــن گــزارش وی ــذا در ای هــای حاصــل شــده مــی بیننــد. ل
زیرســاختی معاونــت امــور دام و بــرای آشــکار ســازی آنچــه انجــام گرفتــه و آنچــه قــرار 
اســت در عرصــه اصــاح نــژاد انجــام گیــرد، گفتگویــی اختصاصــی بــا مهنــدس عبــاس 
اکبــری شــریف رئیــس مرکــز اصــاح نــژاد معاونــت امــور دام انجــام داده ایــم کــه حــاوی 
نــکات ارزشــمندی بــرای درک بیشــتر فعالیــت هــای ایــن معاونــت بــه شــمار مــی رود.

عمده فعالیت ها و شرح وظایف مرکز اصاح نژاد دام

مهنــدس شــریف بــا اشــاره بــه سیاســت گــذاری و برنامــه ریــزی هــای کلــی در عرصــه 
ــع  ــواد ژنتیکــی از مناب ــن م ــاز ســنجی و تأمی ــر نی ــژاد دام کشــور، مشــتمل ب اصــاح ن
ــا در  ــژاد ب ــه و زیســت بــوم هــر ن ــر اســاس گون ــژاد ب دامــی کشــور، توســعه و اصــاح ن
ــی  ــی و کیف ــدات کم ــود تولی ــاء و بهب ــی، ارتق ــت محیط ــات زیس ــن ماحظ ــر گرفت نظ
ــر اســاس ســرانه مصــرف، تدویــن شــاخص هــای  محصــوالت و فــرآورده هــای دامــی ب
انتخــاب اقتصــادی بــا اهــداف اصــاح نــژادی بــرای دامهــا، ایجــاد مکانیزاســیون در قالــب 
ــژاد و تولیدکننــدگان  ــرم افزارهــای مربوطــه و تبــادل اطاعــات بیــن مرکــز اصــاح ن ن
ــور،  ــای کش ــژاد در جغرافی ــر ن ــا ه ــب ب ــژادی متناس ــاح ن ــتگاههای اص ــعه ایس و توس
همچنیــن بــه همــکاری بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان در زمینــه هــای مختلــف اصــاح 
نــژادی و تولیــد مــواد ژنتیکــی و برنامــه ریــزی بــه منظــور افزایــش ســهم تولیــدات دامــی 

در تولیــد ناخالــص ملــی کشــور اشــاره کــرد.

سیاست ها و برنامه های تولید شیر خام و گوشت قرمز

رئیــس مرکــز اصــاح نــژاد معاونــت امــور دام در رابطــه بــا سیاســت گــذاری و برنامــه 
ــژاد و  ــاح ن ــت: اص ــز گف ــت قرم ــام و گوش ــیر خ ــد ش ــود تولی ــور بهب ــه منظ ــزی ب ری
بهبــود ژنتیکــی دامهــای اصیــل پرتولیــد، تولیــد مــواد ژنتیکــی بــر مبنــای ظرفیــت هــای 
ــی  ــد اســپرم و جنیــن(، ارزیاب ــر، تولی ــر تولید)انتخــاب گوســاله ن ــی از نژادهــای پ داخل
ــه  ــی ب ــژاد مل ــداف اصــاح ن ــاس اه ــر اس ــی ب ــد مثل ــدی و تولی ــات تولی ــک صف ژنومی
منظــور تشــکیل جمعیــت رفرنــس و تعییــن شــاخص هــای انتخــاب اقتصــادی مربــوط 
بــه هــر نــژاد، توســعه آزمایشــگاه هــای آنالیــز شــیر و نظــارت بــر عملکــرد آنهــا، توســعه 

پیشرفت های اصالح نژادی، 
پیشخوان تحول در فعالیت دامپروری کشورها
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نژادهــای دو منظــوره و اجــرای پــروژه هــای ترمینــال کــراس )پایــه پــروار( بــا پایــه پــدری نژادهــای داخلــی و وارداتــی در 
دام ســبک و ســنگین و برنامــه بهبــود مدیریــت گلــه هــای شــیری کشــور )نــرم افــزاری و ســخت افــزاری( بــا مشــارکت 

تشــکل هــای مردمــی، از جملــه برنامــه هــای مــورد نظــر در همیــن زمینــه اســت.

حفاظت و حراست از منابع ژنتیکی 

مهنــدس شــریف در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا و در رابطــه بــا ایجــاد بانــک ملــی اطاعــات و حفــظ و حراســت از منابــع 
ژنتیکــی بــه ویــژه منابــع ژنتیکــی بومــی بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 

ــا  ــی ب ــای بوم ــرورش دامه ــعه و پ ــت و ...، توس ــن، DNA، باف ــپرم، جنی ــازی اس ــره س ــق ذخی ــک ژن از طری ــاد بان ایج
مشــارکت دامــداران روســتایی، همــکاری بــا ســازمان هــای بیــن المللــی)FAO و jica( در احیــاء و تکثیــر نژادهــای در خطــر 

انقــراض و اجــرای برنامــه هــا و پــروژه هــای حفــظ و حراســت از نژادهــای بومــی کشــور.

گسترش تلقیح مصنوعی در مسیر توسعه صنعت دامپروری

رئیــس مرکــز اصــاح نــژاد دام در ارتبــاط بــا خوداتکایــی در تولیــد مــواد ژنــی مــورد نیــاز کشــور و افــزون بــر آن برنامــه 
ریــزی بــرای صــادرات بــه دو شــکل دام زنــده و مــواد ژنــی، از تشــکیل هســته هــای اصــاح نــژادی بــاز در قالــب گلــه هــای 
مردمــی، اجــرای برنامــه plan mating)تاقــی برنامــه ریــزی شــده( از طریــق تلقیــح مصنوعــی، اســتفاده از تکنیــک هــای 
نویــن اصــاح نــژادی شــامل انتقــال جنیــن بــه روش )IVF( یــا مزرعــه ای) FLASHING( و صــدور مجــوز واحدهــای تولیــد 

مــواد ژنتیکی)اســپرم و جنیــن( و واحدهــای اصــاح نــژادی)دام ســبک و ســنگین( ســخن بــه میــان آورد.

مهنــدس شــریف تاکیــد کــرد: همچنیــن مرکــز اصــاح نــژاد امــور دام، بــه منظــور افزایش ضریــب نفــوذ تلقیــح مصنوعی، 
ــر توزیــع اســپرم و مــواد ژنتیکــی،  ــا اقدامــات و برنامــه هایــی از قبیــل: ایجــاد دفات توســعه شــبکه تلقیــح مصنوعــی را ب
ایجــاد دفاتــر و پســت هــای تلقیــح مصنوعــی ، آمــوزش و بازآمــوزی مأموریــن تلقیــح مصنوعــی و ایجــاد واحدهــای تولیــد 
ــا  ــن(، ب ــای کاربردی)اپلیکیش ــرم افزاره ــق ن ــی از طری ــح مصنوع ــبکه تلقی ــازی ش ــمند س ــی و هوش ــواد ژنتیک ــده م کنن

جدیــت و بــه طــور همــه جانبــه دنبــال مــی کنــد.

پاک کوبی و میکرو چیپ گذاری برای شناخت دام کشور

رئیــس مرکــز اصــاح نــژاد دام کشــور بــه ضــرورت شناســایی و ایجــاد بانــک جامــع اطاعــات دام هــای کشــور اشــاره 
کــرد و گفــت: جمعیــت دام کشــور، بــه منظــور پیشــگیری از قاچــاق، شناســایی منابــع دامــی، ســاماندهی تولیــد و تأمیــن 
نهــاده هــا و ارائــه خدمــات فنــی و بهداشــتی و همچنیــن اجــرای سیاســت هــای مدیریتــی و پشــتیبانی صحیــح از جمعیــت 
دام کشــور و ایجــاد و توســعه واحدهــای دامــداری متناســب بــا ظرفیــت و زیــر ســاخت هــر اســتان، از طریــق پــاک کوبــی، 

RFID و میکروچیــپ گــذاری و ایجــاد بانــک اطاعاتــی دام هــای کشــور، هویــت گــذاری شــده انــد.

مهنــدس شــریف اشــاره ای هــم بــه آمایــش ســرزمینی و ایجــاد تنــوع نــژادی در دام هــای کشــور کــرد و گفــت: توســعه و 
تکثیــر نژادهــای بومــی، توســعه و تکثیــر نژادهــای پرتولیــد، توســعه نژادهــای دومنظــوره، تولیــد ترکیــب ژنتیکــی و اجــرای 

برنامــه ســنتز نــژادی متناســب بــا هــر منطقــه از ایــن دســت اقدامــات اســت.

در ایــن گفتگــوی اختصاصــی، خبرنــگار مــا از مهنــدس شــریف در مــورد کارهــای انجــام شــده در دولــت ســیزدهم مــی 
پرســد کــه ایشــان، بــه 12 ســرفصل از ایــن کارهــا طــی دوره کوتــاه مــدت دولــت ســیزدهم تاکنــون بــه شــرح ذیــل اشــاره 

مــی کنــد:

 1- اجــرای طــرح ایجــاد دفاتــر بهبــود مدیریــت، توســعه و اصــاح نــژاد گاومیــش در اســتان هــای زیســت بــوم گاومیــش 
)8 اســتان( و پیــش بینــی اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای ایــن بخــش

2- اجــرای برنامــه بهبــود مدیریــت گلــه هــای گاو شــیری صنعتــی )DHI( بــه منظــور افزایــش بهــره وری بــا عقــد تفاهــم 
نامــه بیــن اتحادیــه سراســری دامــداران ایــران و مرکــز اصــاح نــژاد دام در کل کشــور بــا طراحــی نــرم افــزار تخصصــی و 

کاربــردی توســط اتحادیــه مربوطــه
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ــه  ــن نام ــودن آئی ــی نم ــتای عملیات ــان در راس ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــا ش ــارکت ب 3- مش
حمایــت از تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن در بخــش کشــاورزی جهــت تأمیــن نیازهــای 

فناورانــه

4- اجــرای طــرح ترمینــال کــراس )گوســاله پایــه پــروار( جهــت توســعه و افزایــش تولیــد 
گوشــت قرمــز در کشــور 

5- همکاری با شرکت دانش بنیان جهت حفظ، حراست و توسعه نژادهای بومی

ــار کشــاورزی )FAO( در جهــت احیــاء، حفــظ و توســعه  ــا ســازمان خــوارو ب 6- همــکاری ب
شــتر دوکوهانــه

ــزی جهــت ادامــه  ــه )برنامــه ری 7- تولیــد و ذخیــره ســازی 380 دز اســپرم شــتر دوکوهان
ــد اســپرم گیــری در فصــل تولیدمثلــی( رون

8- تنظیــم و set up و انجــام اولیــن فاشــینگ و بازیافــت جنیــن بــه روش MOET در شــتر 
دوکوهانــه

9- سیاســتگذاری و اجــرای برنامــه ملــی مدیریــت تولیــد گوشــت قرمــز 
ــارکت  ــکاری و مش ــا هم ــور ب ــرورش دام کش ــب پ ــار قط ــراردادی، در چه ق
ــی  ــی ف ــاد هماهنگ ــایری، ایج ــروری و عش ــری دامپ ــای سراس ــه ه اتحادی
ــای  ــه دســتورالعمل ه ــط و تهی ــای مرتب ــازمان ه ــا و س ــن دســتگاه ه مابی

ــای الزم ــری ه ــه و پیگی ــی مربوط اجرای

10- هویت گذاری تعداد 30 میلیون رأس دام زنده

ــج  ــراس در نتای ــال ک ــرح ترمین ــرای ط ــت اج ــزی جه ــه ری 11- برنام
ــش  ــعه و افزای ــت توس ــازده جه ــفند پرب ــی گوس ــب ژنتیک ــل از ترکی حاص

ــور ــت در کش ــد گوش تولی

12- اجــرای اســپرم گیــری از بزهــای ســانن و آلپایــن و ذخیــره ســازی 
در بانــک ژن جهــت اســتفاده در پــروژه تولیــد ترکیــب ژنتیکــی بــز شــیری 
ــاروری  ــان ب ــه هــا و راندم اســتان هــا در راســتای افزایــش تولیــد شــیر گل

مولدهــا

از مهنــدس شــریف در مــورد طــرح هــای توســعه ای در دســت مطالعــه 
بــرای پیشــنهاد اجــرا ســوال مــی کنــم، مــی گویــد: همــواره در کنــار آنچــه 
ــرای جلوگیــری از ایســتایی طــرح هــا، موضــوع توســعه را  اجــرا کــرده و اجــرا مــی کنیــم، ب
در ابعــاد مختلــف و در عرصــه دامپــروری کشــور پــی مــی گیریــم کــه تیتــروار مــی توانــم بــه 

ایــن مــوارد اشــاره کنــم:

ــه  ــه منظــور پایــداری و اشــتغال، ب ــا ب 1- توســعه واحدهــای کوچــک روســتایی و خــرده پ
دلیــل عــدم وابســتگی بــه نهــاده هــای وارداتــی، کاهــش میــزان مصــرف آب مجــازی، کاهــش 

اســتفاده از ذخایــر آبهــای زیرزمینــی و ماحظــات زیســت محیطــی 

2- اســتفاده از ضایعــات و پســماندهای کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی در واحدهــای پــرورش 
گاو بومــی و گاومیــش

ــه  ــش ب ــظ نق ــه منظــور حف ــای روســتایی و عشــایری ب ــداری ه ــت دام ــداری فعالی 3- پای
ــی ــت اجتماع ــی و امنی ــت غذای ــا در ایجــاد امنی ســزای آنه

4- توسعه صنایع تبدیلی کوچک روستایی   

مرکز اصاح نژاد و نقش آن در توسعه کمی و کیفی صنعت دامپروری 

ــز  ــه مرک ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــژاد دام کشــور ب ــز اصــاح ن ــس مرک ــدس شــریف رئی مهن
اصــاح نــژاد نقــش درجــه یــک در توســعه صنعــت دامپــروری دارد و از جملــه نهادهایــی اســت 
کــه شــرح وظایــف آن مــی توانــد از جملــه وظایــف حاکمیتــی باشــد و فراتــر از فعالیــت هــای 

اجرایــی بایــد همــواره بــرای توســعه صنعــت دامپــروری مــورد حمایــت قــرار گیــرد.
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 وی بــا برشــمردن شــاخص هــای اصلــی 
فعالیــت مرکــز چنیــن نتیجــه مــی گیــرد کــه 
ــش کمــی  ــز، نقــش درجــه اول افزای ــن مرک ای
و کیفــی شــیر و گوشــت قرمــز را دارد و در 
ــرمایه  ــرای س ــای الزم ب ــاخت ه ــه زیرس نتیج
ــم  ــی را فراه ــش خصوص ــط بخ ــذاری توس گ

ــازد. ــی س م

فعالیت دستگاه های تولید اسپرم

ــت  ــه فعالی ــود ب ــوی خ ــه گفتگ وی در ادام
بخــش  توســط  اســپرم  تولیــد  ایســتگاه   6
ــد  ــمی تولی ــت اس ــوان و ظرفی ــا ت ــی ب خصوص
ــر 12 میلیــون دوز  ــغ ب اســپرم دام ســنگین بال
ــن ایســتگاه  ــه ای ــد ک ــی کن ــد م ــاره و تاکی اش
ــاز داخــل، صــادرات  ــن نی ــر تامی ــاوه ب ــا، ع ه

ــند: ــته باش ــد داش ــی توانن ــم م ه

1- آمارد دام طبرستان، نژاد سمینتال

2-زرژن فیروزکوه، هلشتاین

3-شــرکت نهــاده هــای دامی)جاهــد(، کلیــه 
نژادهــا

4-ایستگاه جبل، نژاد سمینتال و گاومیش

5-ایستگاه فاراژن، کلیه نژادها

6-کرمان، هلشتاین و جرزی 

وی همچنیــن بــه خوداتکایــی مــواد ژنــی دام 
ــال  ــور مث ــه ط ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــبک اش س
دام  )شــرکت  بخــش خصوصــی  در  ســاالنه 
ــد 500  ــت تولی ــکان ظرفی گســتر پیشــگام( ام
ــی  ــام م ــبک انج ــی دام س ــواد ژن ــزار ُدز م ه
شــود و همچنیــن بــا مجتمــع کشــت و صنعــت 
اشــراق در زمینــه تولیــد مــواد ژنــی دام ســبک 

ــم. ــر داری ــکاری موث هم

شیر مزیت دار

از  دیگــری  ســرفصل  شــریف  مهنــدس 
ــورد  ــژاد را م ــاح ن ــز اص ــای مرک ــت ه فعالی
ــی و  ــل علم ــک تحلی ــرار داد و در ی ــه ق مداق
درعیــن حــال اقتصــادی بــه بحــث شــیر بــز بــه 
عنــوان یــک فــراورده مزیــت دار بــرای پاســخ به 
بخشــی از نیــاز بــازار داخــل و صــادرات فــراورده 
هــای لبنــی ایــن نــوع شــیر اشــاره کــرد و گفت: 
کشــور ایــران بــا وجــود اینکــه جــزو کشــورهای 
بــزرگ پــرورش دهنــده گوســفند و بــز در دنیــا 
محســوب مــی شــود ولــی ســهم بســیار کمــی 
در تولیــد شــیر در بــازار جهانــی دارد بــه دلیــل 
ــز  ــفند و ب ــه داری گوس ــرورش و نگ ــه پ اینک
بومــی در شــرایط نیمــه صنعتــی قابــل توجیــه 

ــذا اقتصــادی نیســت.  ــود و ل نب

از طرفــی، دام ســبک بــه دلیــل بهــره گیــری 
ــزارع  ــات کشــاورزی م ــع و ضایع ــه مرات از علوف
ــل اســتفاده  ــرای دام دیگــری قاب ــا ب ــه عمدت ک
نیســت و همچـــــنین تولیــد محصــوالت لبنــی 
ــی از  ــش مهم ــده بخ ــن کنن ــد تامی ــی توان م

نیــاز شــیر و گوشــت کشــور باشــد.

 بــه عــاوه، مقایســه شــیر بــز و گاو نشــان می 
دهــد میــزان پروتئیــن و مــواد معدنــي در شــیر 
بــز بیشــتر بــوده در حالــي کــه مقــدار الکتــوز 
ــذا  آن نســبت بــه شــیر گاو پاییــن تــر اســت ل
شــیر بــز بــراي افــراد داراي حساســیت الکتوزي 

بســیار مفیــد خواهــد بــود. 

ــز  ــیر ب ــه ش ــرد ک ــد ک ــن تاکی وی همچنی
ــل  ــه حداق ــن را ب ــیم و آه ــن کلس ــل بی تداخ
ــي  ــت فراهم ــه زیس ــي ک ــاند در حال ــي رس م
ــاده ضــروري در خــون ســازي( را  ــک م مس)ی
ــا  ــز ب ــیر ب ــت: ش ــد. وی گف ــي ده ــش م افزای
ــدن  ــاخته ش ــث س ــن باع ــذب آه ــش ج افزای
قرمــز خــون شــده  دوبــاره گلبــول هــاي 
بنابرایــن بــراي بیمــاران داراي کــم خونــي 
ــل توصیــه مــی باشــد.  ناشــي از فقــر آهــن قاب
ــد  ــه ش ــه گفت ــور ک ــد: همانط ــادآور ش وی ی
ــای  ــي دام ه ــد مثل ــدي و تولی ــرد تولی عملک
ــی؛  ــامانه غیرمرتع ــرورش در س ــراي پ ــی ب بوم
ــی  ــد بازده ــي توان ــده نم ــرورش دهن ــرای پ ب

ــد. ــاد نمای ــبی را ایج ــادي مناس اقتص

وی افــزود: بــه عبــارت دیگــر، در حــال 
ــوب  ــی کشــور مطل ــز بوم ــفند و ب حاضــر گوس
و پاســخگوی مجمــوع صفــات مــورد نیــاز بــراي 
پــرورش در ســامانه غیــر مرتعــي نمــی باشــند 
و چــون اصــاح نــژاد دام بومــی فرآینــدی زمــان 
بــر اســت، لــذا در کوتــاه مــدت بــرای افزایــش 
ــت دار در بخــش دام ســبک کشــور،  شــیر مزی
چــاره ای جــز تولیــد ترکیــب ژنتیکــی پربــازده 
شــیری و یــا پــرورش نژادهــای خالــص پرتولیــد 

خارجــی نیســت.

ایشــان، از جملــه مهــم تریــن اقدامــات ایــن 
ــت دار را در  ــیر مزی ــد ش ــروه در بخــش تولی گ

قالــب پــروژه هــای زیــر برشــمرد:

ــای  ــد ه ــرداری از واح ــره ب ــدازی و به راه ان
ــی،  ــای واردات ــیری از نژاده ــز ش ــفند و ب گوس
پــروژه ترکیــب ژنتیکــی بــز شــیری و پــروژه بــز 

بومــی.

مهنــدس شــریف در پایــان بحــث خــود گفت 
امیــدوارم تصمیــم گیرنــدگان اقتصــادی در 
چارچــوب امنیــت غذایــی، بودجــه و اعتبــارات 
الزم بــرای ایــن مرکــز در جهــت تحقــق طــرح 
هــای مطالعــه شــده توســعه ای را فراهم ســازند 
تــا بتوانیــم بیشــتر بــه صنعــت دامپــروری 

کشــور خدمــت کنیــم. 
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اقدامات انجام شدهاقدامات انجام شده
 دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام  دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام 

در جهت توسعه دامپروری کشوردر جهت توسعه دامپروری کشور
ــژاد  ــاح ن ــای اص ــه پ ــا ب ــا پ ــروری دنی دامپ
ــای  ــی نژاده ــنگین و ردیاب ــبک و س ــای س دام ه
ــوع  ــا، موض ــی آنه ــات ژنتیک ــی و خصوصی پرورش
ــت  ــرای دس ــی ب ــای غذای ــره ه ــه و جی ــوع تغذی ن
ــه بهــره وری بیشــتر اهمیــت فــوق العــاده  ــی ب یاب
ای یافتــه و دانشــمندان و متخصصــان خــاص خــود 

ــت. ــرده اس ــی ک ــروری معرف ــه دامپ ــه جامع را ب

ــروری  ــرای دامپ ــدی ب ــره بن ــه و جی ــم تغذی ــک، عل  این
مــدرن بــه عنــوان یــک ضــرورت و پایــه اصلــی مــورد توجــه 
ــرورش  ــوب پ ــق در چارچ ــروران موف ــه و دامپ ــرار گرفت ق
ــر و  ــا قیمــت کمت ــای خــاص ب ــره ه ــای خــاص، جی نژاده
ــی  ــتجو م ــود جس ــای خ ــرای دام ه ــتر را ب ــان بیش راندم

ــد. کنن

 یکــی از مدیریــت هــای مهــم در ســاختار تشــکیات معاونــت امــور دام؛ دفتــر بهبــود تغذیــه و جایگاه 
دام اســت کــه ســعی کردیــم در یــک گفتگــوی اختصاصــی در ایــن شــماره ویــژه نامــه بــا مهنــدس 
ســید علیــان مدیــرکل ایــن دفتــر، در ســه بخــش شــرح وظایــف دفتــر، اهــم اقدامــات و عملکــرد در 
دولــت ســیزدهم و در نهایــت پــروژه هــای مطالعــه شــده ایــن دفتــر بــرای پیشــنهاد بــه برنامــه پنــج 
ســاله هفتــم شــامل حجــم عملیــات، هزینــه هــر واحــد بــه تفکیــک و پیــش بینــی اعتبــار مــور نیــاز هر 
پــروژه در چارچــوب فعالیــت هــای ســاختاری دفتــر بهبــود تغذیــه و جایــگاه دام را بــرای افــکار عمومــی 

تخصصــی و برنامــه ریــزان اقتصــادی ترســیم کنیــم.

ضوابط و دستورالعمل های فرایند عرضه کیفی خوراک دام و طیور

مهنــدس ســید احمــد رضــا ســید علیــان، مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه و جایــگاه دام در تشــریح 
وظایــف مرتبــط بــه خــود مــی گویــد: 

- انجام مطالعات و بررسی های الزم به منظور شناخت وضعیت و جایگاه دام

ــط در  ــع مرتب ــکاری مراج ــا هم ــوراک دام ب ــه ای خ ــع علوف ــی مناب ــایی و معرف ــه، شناس - مطالع
ــا  ــراوری آنه ــد و ف ــه، تولی تهی

- برآورد ظرفیت ها، نیازها و نارسایی ها در رابطه با تغذیه و جایگاه دام

- تهیــه و تنظیــم خــط مشــی هــا، اهــداف و برنامــه هــای کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلندمــدت 
در خصــوص بهینــه ســازی جایــگاه دام و ارتقــا ســطح کمــی و کیفــی تغذیــه دام

ــع،  ــداری، توزی ــد و نگه ــه، تولی ــه تهی ــوط ب ــای مرب ــتورالعمل ه ــط و دس ــن ضواب ــه و تدوی - تهی
مصــرف و کیفیــت خــوراک هــا، مکمــل هــا و افزودنــی هــای خوراکــی دام بــا همــکاری واحدهــای 

ــر حســن اجــرای آنهــا ذیربــط و نظــارت ب

- تهیــه و تنظیــم پیــش نویــس لوایــح، آئیــن نامــه هــا، بخشــنامه هــا و دســتورالعمل هــای مربــوط 
بــه موضوعــات تغذیــه و جایــگاه دام و 

- هدایــت واحدهــای اجرایــی جهــت اســتفاده از یافتــه هــای علمــی و تحقیقاتــی جدیــد در زمینــه 
تغذیــه و جایــگاه دام در چهارچــوب سیاســت وزارت جهادکشــاورزی از جملــه بخشــی از وظایــف کلــی 

ایــن دفتــر اســت کــه دنبــال مــی کنیــم.

ــرای تحقــق اهــداف  ــه برنامــه هــا و بررســی الزم ب مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه و جایــگاه دام ب
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مــورد نظــر دفتــر اشــاره کــرد وآنهــا را چنیــن برشــمرد:

ــه منظــور اجــرای طــرح هــای خــروج دام از محــدوه شــهری و احــداث    - برنامــه ریــزی الزم ب
ــر اســاس سیاســت هــای تعییــن شــده وزارت متبــوع مجتمــع هــای دامــداری ب

ــات  ــدات کارخانج ــی تولی ــی و کیف ــطح کم ــاء س ــت الزم در ارتق ــا و حمای ــی ه ــام بررس - انج
ــته  ــع وابس ــور و صنای ــوراک دام و طی خ

- تعیین نیازهای تحقیقات و آموزشی در زمنیه تغذیه و جایگاه دام

نظــارت و کنتــرل مســتمر بــر حســن اجــرای احــداث واحدهــای دامپــروری و کلیــه فعالیــت   -
ــه دام ــا تغذی ــط ب هــای مرتب

ــه دام،  ــن عرض ــروری، میادی ــای دامپ ــع ه ــگاه دام، مجتم ــای جای ــعه الگوه ــی و توس - طراح
آزمایشــگاه هــای آنالیــز مــواد غذایــی دام و کارخانجــات خــوراک دام، کشــتارگاه هــا، مراکــز جمــع 
آوری شــیر، مراکــز اســپرم گیــری و تولیــد جنیــن، صنایــع و تاسیســات و تجهیــزات جانبــی مرتبــط 

ــا تغذیــه و جایــگاه دام ب

- اظهــار نظــر و همــکاری بــا مراکــز ذیصــاح در خصــوص صــادرات و واردات خــوراک دام، مــواد 
اولیــه مــورد مصــرف و تجهیــزات مــورد نیــاز و کنتــرل کیفــی آنهــا در مبــادی ورودی و خروجی کشــور

- بررسی مطالعه و بهبود وضعیت ادوات و تجهیزات مرتبط با تغذیه و جایگاه دام

ــه ای،  ــتانداردهای تغذی ــری اس ــن و بازنگ ــه، تدوی ــه تهی ــا مراجــع ذیصــاح در زمین ــکاری ب - هم
ــات دام ــزات و تاسیس ــگاه تجهی ــوراک، جای ــگاهی خ ــهای آزمایش روش

وی با تشریح و توضیح کیفیت خوراک دام و سامت و بهداشت آن، بر:

-  مطالعــه و بررســی و همــکاری در تعییــن ضوابــط و اســتانداردهای مربــوط بــه منابــع خــوراک و 
روش هــای آزمایشــگاهی تغذیــه، جایــگاه، تجهیــزات و تاسیســات دام

- تهیــه و تدویــن ضوابــط و دســتورالعمل هــا و بخشــنامه هــای مربــوط بــه روش هــای آزمایشــگاهی 
آنالیــز مــواد غذایــی و احــداث آزمایشــگاه هــای آنالیــز خــوراک دام

- بررســی و اظهــار نظــر نهایــی در خصــوص صــدور مجوزهــای مربــوط بــه احــداث مجتمــع هــای 
دامپــروری، کارخانجــات خــوراک دام و صنایــع وابســته، دامــداری هــای کوچــک روســتایی، آزمایشــگاه 

هــای آنالیــز مــواد غذایــی و صنایــع جانبــی

- همــکاری بــا موسســات تحقیقاتــی، مطالعاتــی، ترویجــی و اشــاعه فرهنــگ مصــرف بهینــه منابــع 
ــای  ــه ه ــودن یافت ــی نم ــب و عمل ــای مناس ــعه الگوه ــن توس ــاوری نوی ــری از فن ــره گی ــود، به موج

ــگاه دام ــه و جای ــا تغذی ــی مرتبــط ب تحقیقات

- تهیــه و تدویــن ضوابــط، معیارهــا و دســتورالعمل هــای مربــوط بــه مقــررات غذایــی بیــن المللــی 
)کدکــس( و

- هماهنگــی و همــکاری بــا واحدهــای ذیربــط در جهــت ســاماندهی و بهبــود مدیریــت چــرای دام 
در مراتــع، تاکیدکــرد.

اقدامات انجام شده و در دست اجرا در دولت سیزدهم

ســیداحمد رضــا ســید علیــان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه اهــم اقدامــات و عملکــرد دفتــر بهبــود 
تغذیــه و جایــگاه دام در دولــت ســیزدهم و تاکنــون چــه بــوده اســت گفــت: 

- تشکیل ستاد بهره وری در صنعت دام و طیور

- ارائه پروژه استفاده حداکثری از پسماندهای کشاورزی و صنایع غذایی در تغذیه دام و طیور

- ارائــه پــروژه اســتفاده از گیاهــان بــا نیــاز آبــی کــم و مقــاوم بــه خشــکی و شورپســند )هالوفیــت( 
در تغذیــه دام
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- ارائــه پــرژه اســتفاده از غــات بــا نیــاز آبــی کــم 
و مقــاوم بــه خشــکی و شــوری در تغذیــه طیــور

- ارائــه پــروژه اســتفاده از ســایر منابــع پروتئینــی 
بــه منظــور جایگزینــی بــا کنجالــه ســویا در تغذیــه 

طیــور 

- اســتفاده از ظرفیــت شــرکت هــای دانــش 
ــع آوری و  ــین آالت جم ــعه ماش ــرای توس ــان ب بنی
فــراوری پســماندهای کشــاورزی، از جملــه بخشــی 
از اقداماتــی بــوده کــه در جهــت توســعه و گســترش 

ــم. ــط انجــام داده ای ــای مرتب ــت ه فعالی

وی در ادامه همین بحث می افزاید: 

- اســتفاده از ظرفیــت هــای فنــی و مهندســی - 
خدماتــی ســازمان نظام مهنــدس کشــاورزی و منابع 
طبیعــی بــه منظــور انتقــال دانــش فنــی بــه مــزارع 
و واحدهــای دامپــروری و صــدور مجوزهــای مراکــز 

جمــع آوری و فــراوری پســماندهای کشــاورزی

ــات  ــدی( کارخانج ــه بن ــازی )رتب ــتاندارد س - اس
ــرا( ــت اج ــور )در دس ــوراک دام و طی خ

- ســاماندهی آزمایشــگاه هــای کنتــرل کیفیــت و 
تجزیــه خــوراک دام و طیــور )در دســت اجــرا(

ــق  ــی از طری ــی واردات ــای دام ــاده ه ــع نه - توزی
ســامانه بــازارگاه کاالی کشــاورزی )جــو بــه میزان 2 
میلیــون و 395 هــزار و 136 تــن، ذرت بــه میــزان 8 
میلیــون و 200 هــزار و 97 تــن و کنجالــه ســویا بــه 

میــزان 3 میلیــون و 506 هــزار و 126 تــن و

ــن  ــزار ت ــون و 520 ه ــتانی 1 میلی ــع اس - توزی
ســبوس گنــدم از طریــق ســامانه پشــتیبانی و 
مدیریــت توزیــع ســبوس گنــدم نیــز فعالیــت 
ــا  ــه بخشــی از آنه ــای تحــول ســازی هســتند ک ه
همانطــوری کــه گفتــه شــد در دســت اجــرا هســتند 

ــم. ــی کنی ــال م ــه دنب و مصران

مهنــدس ســیدعلیان مدیــرکل دفتــر بهبــود 
ــای  ــروژه ه ــه پ ــن ب ــگاه دام، همچنی ــه و جای تغذی
مطالعــه شــده ایــن دفتــر بــرای برنامــه پنــج ســاله 
ــه  ــا ارائــه جدولــی ب هفتــم توســعه اشــاره کــرد و ب
شــرح ذیــل یــادآور شــد کــه مجموعــه متبــوع وی، 
ــی هــای علمــی و  ــار، توانای ــن اعتب در صــورت تامی
فنــی الزم بــرای اجــرای ایــن پــروژه هــا را داراســت.

ــوراک دام،  ــات خ ــدی کارخانج ــه بن رتب

ــان ــور و آبزی طی

مهنــدس ســیدعلیان، در ادامــه بــه اهمیــت 
اســتاندارد ســازی کارخانــه هــای خــوراک دام 
ــرارگاه  ــتاد ق ــئله در س ــن مس ــد ای ــور و تایی و طی
ــه منظــور  ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــت غذای امنی
اســتاندارد ســازی کارخانجــات خــوراک دام طیــور و 
آبزیــان کشــور )در مرحلــه اول(، انجــام رتبــه بندی 
کارخانجــات خــوراک دام مــورد تاییــد قــرارگاه 
امنیــت غذایــی ســتاد بهــره وری در صنعــت دام و 

ــت. ــرار گرف ــور ق طی

 در ایــن راســتا و پــس از برگــزاری جلســات 
ــط اســتاندارد فنــی کارخانجــات  کارشناســی، ضواب
بــر اســاس شــاخص هــای کمــی و کیفــی و 
عملکــرد تولیــدی تهیــه و عملیــات اجــرای طــرح 
در فــاز اول بــا همــکاری موسســه تحقیقــات علــوم 
دام کشــور و ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی 
و منابــع طبیعــی در )9( اســتان کشــور بــا نظــارت 
ــا  ــا ب ــتان ه ــی اس ــی و کیف ــرل کم ــه کنت کمیت
حضــور نماینــدگان بخــش هــای تخصصــی مرتبــط 

ــد. ــام گردی ــه صــورت آزمایشــی انج ب

ــر در  ــال حاض ــوع در ح ــن موض ــزود: ای  وی اف
کلیــه اســتان هــا در حــال انجــام مــی باشــد کــه 
پــس از تکمیــل پرسشــنامه توســط کارخانجــات که 
ــق  ــت: )تحقی ــده اس ــی ش ــش طراح ــت بخ در هف
ــول  ــی، اص ــرل کیف ــد، کنت ــی و تولی ــعه، فن و توس
عمومــی،  اطاعــات  ای،  قرنطینــه  و  بهداشــتی 
ــی دوره  ــروش، بررس ــس از ف ــات پ ــروش و خدم ف
ای محصــوالت( و همچنیــن انجــام راســتی آزمایــی 
توســط کمیتــه مذکــور، رتبــه کارخانجــات از 
طریــق نــرم افــزار طراحــی شــده توســط موسســه 

ــد. ــد ش ــخص خواه ــور مش مذک

وی همچنیــن یــادآور شــد کــه نظــارت دوره ای 
و تصادفــی بــر رونــد اســتاندارد ســازی کارخانجــات 

و محصــوالت آنــان انجــام خواهــد شــد.

ــای اجــرای  ــان، اهــداف و مزای ســیدعلیان در پای
طــرح را بــه شــرح زیــر برشــمرد:

ــای  ــت ارتق ــاش در جه ــره وری و ت ــش به افزای
کمــی و کیفــی تولیــد کارخانجــات، بهبــود عملکــرد 
تولیــدی در واحدهــای پــرورش دام و طیــور، کاهش 
تولیــد  هدررفــت خــوراک، توســعه فــن آوری 
ــت  ــای صنع ــد و ارتق ــه رش ــه ب ــا توج ــوراک ب خ
خــوراک دام در دنیــا و فراهــم شــدن زمینــه، جهــت 

ــر اســاس ظرفیــت موجــود ــدار ب صــادرات پای

 پروژه های دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام در برنامه پنجساله هفتم توسعه

 اعتبار مورد نیاز هزینه واحد حجم عملیات نام پروژه ردیف
 ارقام: میلیارد ریال

 357/7523 هزار تن 52/5521 دامکارخانجات صنایع غذایی در تغذیه  استفاده بهینه از بقایای کشاورزی و 1

 223/1371 هزار تن 1211 وفه های کم آب بر مقاوم به خشکی و شوری در تغذیه داماستفاده از عل 5

 5/3353 هزار تن 7511 استفاده از اقالم جایگزین ذرت و کنجاله سویا و دیگر محصوالت کمتر رایج در جیره طیور 7

 3/2727 هزار متر مربع 2111 بهسازی و نوسازی جایگاه دام روستایی 7

 13 واحد گاوداری 321 راس 21ایجاد تصفیه خانه در گاوداری های صنعتی باالی  2

 173/113 مرکز 52 مراکز جمع آوری و عمل آوری فضوالت دامداری های روستایی 3

 3/2172 واحد دامداری 5211 ساماندهی و تکمیل واحدهای نیمه تمام مجتمع های دامپروری )دام سبک و دام سنگین( 3

 122/753 نمونه 711111 کیفی خوراک دام و طیورکنترل  2

2/53372 جمع کل  
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مروری بر اقدامات انجام شده در بخش زنبور داری
ــر  ــی و تاثی ــگ زنبورعســل در امنیــت غذای ــر رن  چنــدی اســت کــه نقــش پ
ــع و  ــا و مرات ــگل ه ــاورزی، جن ــوالت کش ــد محص ــش تولی ــگرف آن در افزای ش
بــه  واســطه گــرده افشــانی در محصــوالت زراعــی و باغــی مــورد اهتمــام قــرار 
ــا تفکیــک وظایــف بخــش زنبــور  گرفتــه اســت، بــه طــوری کــه در ســال 97 ب
ــند  ــور، س ــورداری کش ــت زنب ــعه صنع ــرح توس ــری ط ــاب مج ــل و انتخ عس

ــد.  ــن گردی ــور تدوی ــورداری کش ــعه زنب ــردی توس راهب

ــا گذشــت حــدود 4 ســال از ایــن اقــدام قابــل تحســین، جویــای وضعیــت زنبــور  حــال ب
داری کشــور  و اقدامــات انجــام شــده در ایــن بخــش شــدیم و پــای صحبــت مهنــدس تــورج 
صارمــی، مشــاور معــاون وزیــر و مجــری طــرح توســعه زنبــوداری کشــور نشســتیم تــا ایشــان 
ــان  برنامــه هــا و  ــی و بی ــن صنعــت حیات ــار و اطاعــات موجــود در ای ــه آم ضمــن اشــاره ب
سیاســت هــای مــورد نظــر در ایــن بخــش، زمینــه بیشــتری بــرای آشــنایی و اطــاع افــکار 
عمومــی، دســت انــدرکاران اقتصــاد کشــاورزی و بــه ویــژه فعــاالن ایــن بخــش فراهــم ســازند.

ــه ســوال »آخریــن آمــار و ظرفیــت  مجــری طــرح توســعه زنبــورداری کشــور در پاســخ ب
هــای بخــش زنبــور داری کشــور« اظهــار داشــت: در ســال1400 بــا تعــداد حــدود 110هــزار 
ــدگان  ــد کنن ــت تولی ــه هم ــل و ب ــور عس ــی زنب ــون کلن ــر 11/8 میلی ــغ ب ــتان و بال زنبورس
ــرده  ــن  گ ــال ، 406 ت ــرم ژل روی ــن عســل، 8390 کیلوگ ــزار ت ــن بخــش حــدود 112 ه ای
گل  ،247 تــن بــره مــوم  و حــدود 4 کیلوگــرم زهــر زنبــور عســل در کشــور تولیــد شــده و 
بــر اســاس آخریــن آمــار منتشــره توســط ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد ) فائــو 
FAO(، کشــور ایــران از لحــاظ تعــداد کلنــی رتبــه چهــارم و از نظــر تولیــد عســل رتبــه ســوم 

جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

اقدامات انجام شده در عرصه زنبورداری کشور 

ــا در رابطــه  ــگار م ــی در گفتگــوی اختصاصــی در پاســخ ســوال دوم خبرن ــدس صارم مهن
بــا اهــم اقدامــات و  پیگیــری هــای بــه عمــل آمــده در ایــن بخــش بیــان داشــت: بــا توجــه 
ــور و  ــادی کش ــعه اقتص ــاله توس ــج س ــه پن ــون برنام ــده در قان ــی ش ــش بین ــداف پی ــه اه ب
ســند راهبــردی توســعه صنعــت زنبــور داری کشــور، در ســال جــاری برنامــه عملیاتــی پیــش 
ــداز ســال هــای 1401  ــور داری کشــور در چشــم ان ــات صنعــت زنب ــدات و الزام ــی تولی بین
ــن و  ــا تدوی ــتان ه ــک اس ــه تفکی ــش ب ــدی بخ ــای تولی ــت ه ــای ظرفی ــر مبن ــا 1405 ب ت
ضمــن پیــش بینــی تولیــد محصــوالت زنبــور عســل )عســل، ژل رویــال، بــره مــوم و زهــر( و 
تامیــن الزامــات مــورد نیــاز )نهــاده، تســهیات، آمــوزش و پوشــش بیمــه( در راســتای تحقــق 
اهــداف تولیــدی، موضــوع تدویــن دســتورالعمل ایجــاد زنجیــره هــای ارزش محصــوالت زنبــور 
ــای  ــره ه ــداد زنجی ــد نظــر انجــام و تع ــدی م ــای تولی ــت ه ــا ظرفی ــز متناســب ب عســل نی
ــا هــدف ســاماندهی و  ــور ب ــی مذک ــه زمان ــا در فاصل ــه تفکیــک اســتان ه ــاز ب ارزش موردنی
اســتمرار تــوان تولیــد داخلــی، افزایــش بهــره وری و ارتقــاء ســرانه مصــرف و تــوان صادراتــی 

محصــوالت زنبــور عســل تعییــن گردیــده اســت. 

صارمــی در رابطــه بــا ســایر اقدامــات شــاخص بــه عمــل آمــده در حــوزه زنبــورداری 
ــده در ســال جــاری، دو جلســه ســتاد  ــه عمــل آم ــای ب ــری ه ــا پیگی ــار داشــت: ب اظه
گــرده افشــانی بــا حضــور کلیــه اعضــاء از معاونــت هــا و ســازمان هــای تخصصــی وزارت 
جهــاد کشــاورزی بــا هــدف ارتقــای کمــی و کیفــی محصــوالت کشــاورزی و   افزایــش
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زنبــور  محصــوالت  تولیــد 
جهــاد  وزارت  در  عســل 
ــده اســت  ــزار ش کشــاورزی برگ
ــات  ــن تصمیم ــم تری ــه از مه ک
ــات  ــن جلس ــده در ای ــاذ ش اتخ
ــه بررســی مشــکل  ــوان ب ــی ت م
در  هــا  زنبورســتان  تلفــات 
تعــدادی از اســتان هــا در رابطــه 
بــا سمپاشــی باغــات و مــزارع 
ــیمیایی  ــموم ش ــا س ــاورزی ب کش
ایــن  در  کــه  نمــود  اشــاره 
خصــوص ضمــن اعــزام تیــم هــای 
ــت  ــق جه ــه مناط ــی ب کارشناس
ــار  ــرآورد آم ــی و ب ــی میدان بررس

ــده،  ــور داران آســیب دی ــت هــای مــورد نظــر از زنب تلفــات حــادث شــده جهــت پیــش بینــی حمای
ــن  ــه تدوی ــوارد مشــابه منجمل ــروز م ــری از ب ــت جلوگی ــز در جه ــر نی ــورد نظ ــای م ــتورالعمل ه دس
ــازمان  ــط س ــزارع توس ــات و م ــی باغ ــر شمپاش ــا در براب ــان ه ــرده افش ــت از گ ــتورالعمل محافظ دس
حفــظ نباتــات و همچنیــن اجــرای پوشــش بیمــه تکمیلــی بــرای پرداخــت خســارات احتمالــی ناشــی از 
سمپاشــی مــزارع و باغــات، از ســال زراعــی جــاری بــه منظــور کاهــش ریســک در فعالیــت زنبــورداری 

ــت.   ــده اس ــری ش ــاورزی پیگی ــوالت کش ــه محص ــدوق بیم ــکاری صن ــا هم ب

ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــری از ش ــره گی ــی و به ــک محصول ــوداری از ت ــروج زنب خ

ــتی ــی و بهداش ــوالت داروی ــعه محص ــرای توس ب

ــه اقدامــات  ــه اســتفاده از ظرفیــت هــا و پتاســیل هــای موجــود، ب ــا  اشــاره ب ــه ب صارمــی در ادام
ــتای  ــور در راس ــور داری کش ــت  زنب ــعه صنع ــت از توس ــدوق حمای ــی صن ــا هماهنگ ــده ب ــام ش انج
توســعه فعالیــت زنبــور داری و خــروج ایــن فعالیــت تولیــدی از تــک محصولــی  و بهــره منــدی از تــوان 
عملیاتــی شــرکت هــای دانــش بنیــان در تولیــد تجــاری مکمــل هــای غذایــی و محصــوالت دارویــی 
و بهداشــتی بــر پایــه محصــوالت زنبورعســل )ژل رویــال، بــره مــوم، زهــر( و همچنیــن بومــی ســازی 
دانــش اســتحصال مــاده بــا ارزش ملیتیــن از زهــر زنبورعســل توســط موسســات تحقیقاتــی کشــور و 
انعقــاد بــا شــرکت هــای معتبــر دارویــی کشــور  بــا هــدف تامیــن مــواد اولیــه دارویــی مــورد نیــاز و 

جلوگیــری از واردات ایــن اقــام از خــارج از کشــور خبــر داد.

ضمــن اینکــه مطابــق بــا اظهــارات نامبــرده حــدود 48 درصــد از ســهام صنــدوق حمایــت از توســعه 
ــه تشــکل هــای  ــه دولــت و 52 درصــد مابقــی ســهام متعلــق ب صنعــت زنبــورداری کشــور متعلــق ب
زنبــورداری کشــور مــی باشــد کــه صنــدوق مزبــور در راســتای اجــرای برنامــه هــای توســعه ای صنعــت 
ــام و  ــاده ، اق ــن نه ــب تســهیات جهــت تامی ــار را در قال ــی در اختی ــع مال ــورداری  کشــور، مناب زنب
ــورداری کشــور  ــای زنب ــه تشــکل ه ــرض الحســنه ب ــن تســهیات ق ــاز و همچنی ــورد نی ــزات م تجهی

پرداخــت مــی نمایــد. 

در ایــن راســتا از ابتــدای دولــت ســیزدهم تاکنــون 145 میلیــارد ریــال تســهیات بــه تشــکل هــای 
مربوطــه پرداخــت شــده اســت. 

وی افــزود: عــاوه بــر ایــن در ســال گذشــته و ســال جــاری نیــز زنبــورداران جهــت تامیــن ســرمایه 
ــق ســامانه یکپارچــه تســهیات اعتبــاری )ســیتا( از تســهیات مــورد  ــاز از طری در گــردش مــورد نی

نظــر نیــز بهــره منــد گردیــده انــد.

تامین و افزایش نهاده های مورد نیاز زنبورداران

ــه   مجــری طــرح توســعه زنبــورداری کشــور در تامیــن  نهــاده هــای مــورد نیــاز زنبــورداری هــا ب
ایــن موضــوع اشــاره داشــت کــه بــا توجــه بــه بــروز خشکســالی هــای مســتمر در کشــور و در راســتای  
زمســتان گذارانــی و تغذیــه تکمیلــی، زنبــورداری هــا در اوایــل فصــل بهــار و بــه جهــت جلــو گیــری 
از تلفــات ، تخصیــص و توزیــع شــکر بــا نــرخ مصــوب حمایتــی بیــن زنبــورداران از15هزارتــن در ســال 
99 بــه بالــغ بــر40 هــزار تــن در ســال 1400 و 25 هزارتــن درســه مــاه نخســت  ســال 1401 افزایــش 

یافتــه اســت .
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 وی افــزود: آنچــه مســلم اســت صنعــت زنبــورداری کشــور ایــران کــه در منطقــه ای 
گــرم و خشــک بــه فعالیــت پرزحمــت خــود ادامــه مــی دهــد، مســتلزم نگرشــی همــه 
جانبــه بــا همیــاری همــه دســتگاه هــای اجرایــی بــرای پرداختــن بــه تغذیــه زنبورعســل 
ــا در  ــج اســتقرار زنبورســتان ه ــوده و تروی ــن ب ــای نوی ــن آوری ه ــری از ف ــره گی ــا به ب
ــورداران، امــری  ــه زنب ــا پیــش بینــی مشــوق هــای گــرده افشــانی ب ــزارع، ب باغــات و م
ــا تنظیــم لوایــح قانونــی در دســتور کار مــی باشــد. ضــروری اســت کــه ایــن موضــوع ب

هویت گذاری کلنی ها با کمک موسسه تحقیقات علوم دامی

ــه  ــا هــدف تســهیل در ارای ــا موضوعــات در دســت اقــدام گفــت: ب ایشــان در رابطــه ب
خدمــات موثــر بــه واحدهــای زنبــورداری و بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار؛ صــدور 
شناســنامه الکترونیکــی و سرشــماری ســاالنه زنبورســتان هــا در مهــر مــاه ســال جــاری 
بــرای بــه روزرســانی آمــار و اطاعــات بــه عنــوان رکــن اصلــی برنامــه ریــزی، از جملــه 
ــت  ــن مهــم، طــرح هوی ــرای تدقیــق ای ــوده و ب ــات در دســت اجــرا ب ــن اقدام مهــم تری
گــذاری کلنــی هــای زنبورعســل تکمیــل کننــده ایــن فرآینــد مــی باشــد کــه بــا همکاری 
موسســه تحقیقــات علــوم دامــی کشــور و ســایر مراکــز ذیربــط در حــال پیگیــری اســت 
ــز  ــط مراک ــرا توس ــد، روش اج ــذ تایی ــس از اخ ــک و پ ــده نزدی ــده در آین ــرر گردی و مق
تحقیقاتــی در پهنــه هــای مختلــف جغرافیایــی کشــور بــه صــورت پایلــوت اجرایــی گردد.

افزایش بهره وری و درآمد زنبورداران

مجــری طــرح توســعه زنبــورداری کشــور اظهــار داشــت: تصویــب دســتورالعمل زنجیــره 
هــای تامیــن، تولیــد و توزیــع محصــوالت زنبورعســل کــه اخیــرا توســط وزیــر محتــرم 
جهــاد کشــاورزی بــه کلیــه اســتان هــا و واحدهــای ذیربــط ابــاغ گردیــده اســت، گامــی 
ــای  ــه ه ــورداران و کاهــش هزین ــد زنب ــش درآم ــره وری و افزای ــای به ــرای ارتق ــر ب موث
ــای  ــی و ارتق ــای جهان ــرای حضــور در بازاره ــه، ب ــای مربوط ــب تشــکل ه ــد در قال تولی
ــر  2078  ــغ ب ــه صــادارات بال ــا اشــاره ب ــود. وی ب ــی محصــوالت خواهــد ب ــوان صادرات ت
تــن عســل بــه کشــور هــای مختلــف  از ابتــدای دولــت ســیزدهم تاکنــون و  اشــاره بــه 
رونــد افزایشــی صــادرات عســل اعــام نمــود بــا برنامــه ریــزی انجــام شــده پیــش بینــی 
مــی گــردد بــا توجــه بــه پتانســیل هــای موجــود و اســتفاده از تــوان زنجیــره هــای ارزش 
محصــوالت زنبورعســل، قابلیــت دســتیابی بــه رشــد صــادرات عســل بالــغ بــر13 درصــد 

در ســال نیــز وجــود خواهــد داشــته باشــد.

برقراری بیمه تامین اجتماعی زنبورداران

ــری  ــورداران« و پیگی ــی زنب ــن اجتماع ــه تامی ــراری بیم ــد: »برق ــادآور ش ــی ی صارم
تخصیــص اعتبــارات مــورد نیــاز جهــت تصویــب در کمیســیون تلفیــق مجلــس شــورای 
ــت  ــوالت صنع ــزوده محص ــر ارزش اف ــات ب ــت مالی ــتمر معافی ــری مس ــامی، پیگی اس
زنبــورداری کشــور از طریــق واحدهــا و ســازمان هــای ذیربــط، پیگیــری رفــع خــاء هــای 
قانونــی در حــوزه زنبــورداری کشــور بــا بازنگــری و اصــاح مــوارد قانونــی و ارائــه لوایــح 
پیشــنهادی بــرای طــرح در هیــات محتــرم وزیــران نیــز از جمله مــوارد در دســت پیگیری 

و اقدامــی اســت کــه توســط مجــری طــرح توســعه زنبــورداری بیــان گردیــد .

ــن اهــداف کان ســند راهبــردی صنعــت  ــزود: در راســتای تدوی ــان اف صارمــی در پای
زنبــورداری کشــور مشــتمل بــر تضمیــن کیفیــت محصــوالت و فــرآورده هــا، افزایــش بهره 
ــا توجــه  ــر ژنتیکــی، اشــتغال زایــی و توســعه صــادرات، و ب وری، حفــظ و ارتقــای ذخای
بــه نقــش زنبــور عســل در پایــداری محیــط زیســت و بخــش کشــاورزی و تامیــن امنیــت 
ــر اســتراتژی  ــی منطبــق ب ــی نمــودن برنامــه عملیات ــا اجرای ــم ب ــی کشــور، امیداری غذای
ــا  ــه ب ــداز برنام ــق چشــم ان ــم در اف ــورد نظــر بتوانی ــات م ــن الزام ــای مربوطــه و تامی ه
بهــره منــدی از دانــش و فــن آوری روز و ارتقــاء بهــره وری عوامــل تولیــد، ضمــن توســعه 
فعالیــت در ایــن بخــش بــا تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال و رقابــت پذیــر جهــت 
ــق،  ــادی پررون ــای اقتص ــب و کاره ــوردار از کس ــرو و برخ ــی پیش ــه جایگاه ــتیابی ب دس

عرضــه کننــده محصــوالت قابــل اعتمــاد، متنــوع و ارزش آفریــن باشــیم.

ــش آموختــه بخــش کشــاورزی و دارای  ــورج صارمــی دان ــه ذکــر مــی باشــد؛ ت الزم ب
مــدرک کارشناســی ارشــد مدیریــت واحدهــای دامپــروری اســت کــه در 30 ســال ســوابق 
اداری خــود، دارای مســئولیت هــای مدیریتــی و اجرایــی از جملــه مدیــرکل دفتــر بهبــود 
تغذیــه و جایــگاه دام وزارت جهــاد کشــاورزی، مدیــر کل دفتــر نظــارت و بازرســی شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام کشــور، معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان البــرز، مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان ســاوجباغ، مدیــرکل شــیات اســتان 

تهــران و مدیــر امــور دام اســتان تهــران و ... بــوده اســت.
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احیای میراث کهن 2700 ساله نوغانداری

 طی یک دهه گذشته
ــر  ــی پ ــوان فعالیت ــه عن ــداری ب نوغان
ــت  ــا اف ــاله ب ــت 2700 س ــابقه و قدم س
و خیزهــای بســیار دچــار نوعــی رکــود 
ــم  ــه ابریش ــد پیل ــی تولی ــد نزول و رون
ــد آن در  ــه تولی ــه ای ک ــه گون ــد ب ش
ــج  ــه تدری ــن ب ــال 1379 از 5200 ت س
ــه 570 تــن در ســال  کاهــش یافــت و ب

ــید.  1389 رس

مهنــدس عدیــل ســروی، رئیــس مرکــز 
نوغانــداری کشــور بــا بیــان این موضــوع گفت: 
بــا اجــرای برنامــه هــای توســعه ای و حمایــت 
ــه  ــه1750 تــن پیل هــای دولتــی ایــن رقــم ب
رســید کــه خــود رکــورد 14 ســاله تولیــد را 
شکســت و ایــن فعالیــت مفیــد اشــتغال زا بــا 
ــده و  ــه گردی ــداران مواج ــال مجــدد نوغان اقب

ــت نســبی آنهــا حاصــل شــده اســت. رضای

مهنــدس عدیــل ســروی، رئیــس مرکــز 
ــی  ــوی اختصاص ــور در گفتگ ــداری کش نوغان
بــا خبرنــگار مجلــه »صنایــع زیرســاخت هــای 
ــروران  ــی« )دامپ ــور و غذای کشــاورزی دام طی
ــت  ــن فعالی ــت ای ــوع قدم ــه موض ــابق( ب س
اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد: ســابقه فعالیت 
ــر اســاس بررســی هــا  ــران ب ــداری در ای نوغان
ــتان  ــد باس ــه عه ــده ب ــام ش ــات انج و تحقیق
ــانیان در اوج  ــه در دوره ساس ــردد ک ــی گ برم
ــا  ــز ب ــه نی ــد صفوی ــوده و در عه ــکوفایی ب ش
رونــق مواجــه شــده. اهمیــت ایــن فعالیــت و 
تجــارت شــکوفای آن تــا آنجــا بــوده کــه یــک 
ــدف  ــا ه ــته  ب ــای به هم پیوس ــبکه از راه ه ش
بازرگانــی در آســیا، کــه خــاور و باختــر و 
جنــوب آســیا را بــه هــم و بــه شــمال آفریقــا و 
خــاور اروپــا پیونــد مــی داد و تــا ســده پانزدهم 
ــن  ــال، بزرگ تری ــدت 1700 س ــادی به م می
شــبکه بازرگانــی دنیــا بــود، به نــام »ابریشــم« 

ســاخته شــده اســت.

ــد: اگــر از ایــن  مهنــدس ســروی مــی افزای
مرحلــه تاریخــی عبــور کنیــم، بایــد گفــت در 
ســال هــای قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی 
ــان  ــم گی ــرکت ابریش ــه ور و ش ــرکت پیل ش
عهــده دار ارائــه خدمــات بــه نوغانــداران 
ــه  ــال 1358 ادام ــا س ــد ت ــن رون ــد. ای بودن

ــه  ــیس و ارائ ــران تاس ــم ای ــرکت ابریش ــه ش ــا اینک ــت ت داش
خدمــات بــه نوغانــداران بــر عهــده ایــن شــرکت قــرار گرفــت.

 در ادامــه؛ مرکــز تحقیقــات ابریشــم کشــور از ایــن شــرکت 
جــدا شــد ولــی در نهایــت، مرکــز توســعه نوغانــداری کشــور در 
ــرای انجــام  ــران ب ــات وزی ــه هی ــر اســاس مصوب ســال 1393 ب
وظایــف و برنامــه هــای حاکمیتــی تشــکیل گردیــد و مــوازی بــا 
آن، شــرکت ابریشــم ایــران کــه دارای تاسیســات تولیــد تخــم 
ــف در  ــات و وظای ــی امکان ــا تمام ــود، ب ــوت ب ــال ت ــان و نه نوغ

شــرکت کشــاورزی و دامپــروری ســفید رود انجــام شــد.

ــیب  ــراز و نش ــر ف ــخ پ ــن تاری ــان ای ــا بی ــروی ب ــدس س مهن
بــر آن بــود کــه تلویحــا علــت رکــود فعالیــت نوغانــداری را بــه 

ــکار عمومــی روشــن ســازد. ــرای اف ــر ب ــن تغیی دلیــل ای

ــعه  ــز توس ــف مرک ــرح وظای ــا ش ــتر ب ــنایی بیش آش
ــور ــداری کش نوغان

رئیــس مرکــز توســعه نوغانــداری کشــور بــه خبرنــگار مــا در 
مــورد رئــوس عمــده وظایــف ایــن مرکــز گفــت: 

ــر حفــظ و  ــزی و نظــارت ب  1- سیاســت گــذاری، برنامــه ری
توســعه ذخایرژنتیکــی کــرم ابریشــم.

2- حمایــت از کشــاورزان و تولیــد کننــده پیلــه تــر و 
دراختیــار گذاشــتن برخــی از نهــاده هــای تولیــد ماننــد تخــم 

ــده. ــاح ش ــوت اص ــال ت ــان و نه نوغ

3- ارتقــای ســطح کمــی و کیفــی خدمــت آموزشــی و 
ترویجــی نوغانــداری و اجــرای طــرح هــای الگــوی توتســتان و 

ــم. ــرم ابریش ــای ک تلنباره

4- پیــش بینــی اعتبــار مــورد نیــاز در لوایــح بودجه ســنواتی، 
تامیــن منابــع اعتبــاری و تســهیات، ســاماندهی نیروی انســانی 

مــورد نیــاز و اســتقرار مرکــز توســعه نوغانداری.

مهــم تریــن اقدامــات و برنامــه هــای انجــام شــده در 
حــوزه نوغانــداری

مهنــدس عدیــل ســروی در مــورد آنچــه طــی دولت ســیزدهم 
و بــا هــدف توســعه ایــن فعالیــت و جلــب رضایــت نوغانــداران 
انجــام گرفتــه در بخــش نهــال اصــاح شــده تــوت گفــت: توزیع 
370 هــزار اصلــه نهــال تــوت اصــاح شــده و توزیــع آن مابیــن 
ــال  ــال در 15 س ــع نه ــن توزی ــتان )میانگی ــداران 19 اس نوغان
ــوت  ــال ت ــد نه ــش تولی ــوده(، افزای ــه ب ــزار اصل گذشــته 200ه
ــتا ــج استان)گیان،مازندران،گلس ــتان)گیان(به پن ــک اس از ی

ن،خراســان شــمالی و خراســان رضــوی(، بهســازی و نوســازی 
ــون و  ــل 2 میلی ــر کا و تحوی ــن و آهنگ ــادری فوم ــات م باغ
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300 هــزار قلمــه بــه تولیدکننــدگان نهــال تــوت بــا هــدف 
تولیــد یــک میلیــون نهــال کــه در حــال تولیــد هســتند 
و عــدد بــی ســابقه ای اســت و تحویــل 600هزارقلمــه بــه 
کمیتــه امــداد امــام )ره( بــرای تکثیــر در اســتان گلســتان 
ــاورزی  ــر جهادکش ــکاری وزی ــه هم ــرای تفاهم نام در اج
ــات  ــه اقدام ــام کشــور، از جمل ــداد ام ــه ام و رئیــس کمیت

انجــام شــده اســت. 

گســترش نوغانــداری در کشــور بــا توزیــع تخــم 
نوغــان بــرای پــرورش دهنــدگان کــرم ابریشــم بــا 
هــدف خوداتکایــی و صــادرات فــرش و منســوجات

ــان  ــم نوغ ــع تخ ــا توزی ــه ب ــروی در رابط ــدس س مهن
ــرای  ــی ب ــای عمل ــه عرصــه ه ــرم ابریشــم ب ــرورش ک و پ

ــمرد: ــل را برش ــوارد ذی ــت، م ــن فعالی ــترش ای گس

  - افزایــش تعــداد اســتان هــای پــرورش دهنــده کــرم 
ابریشــم از 22 اســتان بــه 31 اســتان کشــور

  - توجــه بــه پــرورش پاییــزه و امــکان دوبــار پــرورش 
ــه و  ــال وقف ــد از 23 س ــازی آن بع ــال س ــال و فع در س

ــور . ــتعد کش ــتان مس ــودن در 6 اس ــی نم عملیات

- توزیع تعداد  45 هزار و 556 جعبه تخم نوغان.

ــر ابریشــم و تحقــق رکــورد  - تولیــد1750 تــن پیلــه ت
تولیــد 14 ســال گذشــته

- پــرورش 110 واریتــه کــرم ابریشــم بــه منظــور حفــظ 
و نگهــداری ذخایــر ژنتیکــی کــرم ابریشــم، از جملــه 

ــت. ــوده اس ــور ب ــداری در کش ــعه نوغان ــه توس برنام

وی در ارتبــاط بــا بهــره گیــری از علــوم اصــاح نــژادی 
کــرم ابریشــم و اجــداد هیبریــد یــادآور شــد: 

- پــرورش کــرم ابریشــم اجــداد بــه میــزان 30 جعبــه و 
تولیــد 1000 جعبــه تخــم نوغــان والــدP بــه عنــوان مــاده 

اولیــه تولیــد تخــم نوغــان هیبریــد 

ــان  ــم نوغ ــد تخ ــی تولی ــرای خودکفای ــزی ب ــه ری برنام
داخلــی و افزایــش تولیــد تخــم نوغــان از 5 هــزار جعبــه  
ــب  ــش ضری ــد( و افزای ــال تولی ــه )در ح ــه 15 هزارجعب ب
ــه  خــود اتکایــی صنعــت فــرش و منســوجات ابریشــمی ب
ــد، از  ــه53 درص ــد ب ــم از 28 درص ــی ابریش ــد داخل تولی

ــی باشــد. ــت م ــن فعالی ــکای ای ــل ات ــتاوردهای قاب دس

برنامه های آموزشی و ترویجی

مهنــدس ســروی در فراز دیگــری از گفتگــوی اختصاصی 
خــود بــا خبرنــگار مــا ضمــن تشــریح و توضیــح در مــورد 

ضــرورت آمــوزش، ترویــج، اطــاع رســانی و فرهنــگ 
ســازی بــرای تولیــد کمــی و کیفــی بیشــتر گفــت:

تخصصــی  و  فنــی  آمــوزش  هــای  دوره  برگــزاری 
نوغانــداری،  رابــط  کارشناســان  بــرای  نوغانــداری 
کارشناســان پهنــه ســازمان جهادکشــاورزی اســتان هــا و 
مجریــان، طــرح هــای آمــوزش زنــان روســتایی و کمیتــه 
ــا هــدف توانمنــد  ــداران ب امــداد امــام )ره(، آمــوزش نوغان
ســازی آنهــا بــه تعــداد 12000 نفــر روز در ســطح کشــور، 
فعالســازی شــبکه کارشناســان رابــط نوغانــداری ســازمان 
هــای جهــاد کشــاورزی اســتان هــا و برگــزاری دوره هــای 
ــای  ــا هــدف ارتق ــان ب ــرای آن ــژه ب آموزشــی تخصصــی وی
ــی  ــی و نظارت ــور فن ــط در ام ــدی کارشناســان ذیرب توانمن
ــرای  ــات ب ــت اقدام ــن دس ــم، از ای ــرم ابریش ــرورش ک پ

ــد. ــوده ان ــده ب ــه ش ــداف گفت ــه اه ــتیابی ب دس

ــای  ــه ه ــه برنام ــم: چ ــی پرس ــروی م ــدس س از مهن
ــن  ــت: در ای ــان گف ــد؟ ایش ــی کنی ــال م ــری را دنب دیگ
زمینــه بایــد بــر رئــوس عمــده برنامــه هایــی کــه بــا کمــک 
ــام داده  ــاورزی انج ــاد کش ــای وزارت جه ــش ه ــایر بخ س
ــم:  ــاره کن ــل اش ــه شــرح ذی ــم، ب ــی کنی ــال م ــم و دنب ای
ــعه  ــت توس ــا محوری ــی ب ــرح اقتصــاد مقاومت ــرای ط - اج
نوغانــداری در 7 اســتان کشــور شــامل اســتانهای گیــان،  
خراســان شــمالی، گلســتان، مازنــدران، خراســان جنوبــی، 

ــرز . ــتان، الب کردس

ــرای  - اجــرای تفاهــم نامــه همــکاری هــای مشــترک ب
توســعه نوغانــداری بــا دفتــر توســعه فعالیــت هــای 
کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری )12 اســتان( ، 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 14اســتان و بنیــاد برکــت 

ــتان( . )7 اس

- اجــرای پــروژه هــای عمرانــی از محــل اعتبــارات 
ــرای بهســازی اماکــن  تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای ب
ــادری و  ــاغ م ــد تخــم نوغان،توتســتان ب و تاسیســات تولی

ــداری. ــعب نوغان ادارات و ش

- ایجــاد شــبکه مراقبــت فعــال کنتــرل بیمــاری هــای 
کــرم ابریشــم توســط ســازمان دامپزشــکی کشــور.

- تشــکیل کمیتــه راهبــردی  نظــارت بــر واردات تخــم 
نوغــان و کمیتــه فنــی باغبانــی تولیــد نهــال تــوت اصــاح 

شــده.

مهنــدس ســروی در پایــان گفــت: نوغانــداری یــک 
ــک  ــع ی ــه واق ــدی و ب ــابقه تولی ــر س ــن پ ــت که فعالی
ــا اســتعداد بالقــوه شــکوفایی و گســترش اســت  صنعــت ب
ــود،  ــاورزی ش ــاد کش ــت اقتص ــب تقوی ــد موج ــی توان و م
وگرچــه رقابــت در عرصــه جهانــی از نظــر قیمــت باالســت 
ولــی اگــر بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــم کــه فــرش ایــران 
ــده ای  ــش عم ــت و بخ ــور اس ــع ارزآور کش ــی از صنای یک
ــته  ــی داش ــرف داخل ــد مص ــی توان ــدی م ــم تولی از ابریش
باشــد، حمایــت هــای اعتبــاری و بودجــه کافــی مــی توانــد 
ــد و  ــکوفا کن ــت ش ــه هس ــش از آنچ ــت را بی ــن صنع ای
ــد، از  ــد تولی ــی در فراین ــه کاف ــرا تجرب گســترش دهــد زی
ــم  ــد ابریش ــه تولی ــا مرحل ــت ت ــن فعالی ــن ای ــه آغازی نقط

ــود دارد. وج

 تقاضــای مــا توجــه بیشــتر بــه ایــن صنعــت بــه لحــاظ  
اعتبــارات و وام هــای کــم بهــره بــرای نوغانــداران اســت.
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ــرکت  ــب و کار ش ــعه کس ــر توس ــاف، مدی ــر چادرب دکت
ــا  ــگار م ــا خبرن ــزار در گفتگویــی اختصاصــی ب طیــوران اب
ضمــن اشــاره بــه طراحــی منحصــر بــه فــرد جــت هیتــر 
ــزار گفــت: ایــن هیتــر از نــوع  هرمتیــک گازی طیــوران اب
ــه  ــک ب ــه نزدی ــت ک ــتقیم اس ــای غیرمس ــت هیتره ج

ــی دارد. ــان حرارت ــد راندم 95درص

ــمی  ــگاه رس ــزارش آزمایش ــاس گ ــزود: براس ــاف اف ــر چادرب دکت
ــن  ــان ای ــران، راندم ــی ای ــی و صنعت ــای علم ــش ه ــازمان پژوه س
ــی در  ــواع بازده ــن ان ــی از باالتری ــه یک ــت ک ــر 95،7% اس هیت
میــان جــت هیترهــای مشــابه محســوب مــی شــود و در 3 مــدل از 
ــر ســاعت تــوان حرارتــی در  ــا 110 هــزار کیلوکالــری ب 40 هــزار ت

ــی شــود. ــد م ــزار تولی ــوران اب شــرکت طی

ــن  ــژه در ای ــی وی ــدل حرارت ــک مب ــود ی ــد: وج ــادآور ش وی ی
ــن  ــاال رفت ــب ب ــت موج ــرکت اس ــن ش ــراع ای ــه اخت ــتگاه ک دس

ــت. ــده اس ــد ش ــا 95درص ــان ت راندم

ــر غیرمســتقیم  ــن جــت هیت ــراق ای ــی اســت سیســتم احت گفتن
اســت کــه باعــث حفــظ تعــادل گازهــای موجــود در محیــط مــی 
ــیار  ــتگاه را بس ــن دس ــری ای ــوارد کارب ــل م ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ش
ــه،  ــای گلخان ــالن ه ــتفاده در س ــرای اس ــرده و ب ــر ک ــترده ت گس
ــتخرها و  ــی، اس ــگاههای ورزش ــی، باش ــداری، صنعت ــداری، دام مرغ

ــر اســت. ــا بســیار مناســب ت ســایر ســالن ه

ــن  ــم تری ــه مه ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــاف در پاس ــر چادرب دکت
ــرد  ــراع و کارب ــا اخت ــت: ب ــت؟ گف ــر چیس ــت هیت ــن ج ــت ای مزی
ــتات  ــتفاده از ترموس ــد و اس ــاره ش ــه اش ــی ک ــدل حرارت ــک مب ی

ــن  ــل در ای ــرل پن ــی و کنت محیط
دســتگاه؛ ضمــن افزایــش قابــل 
توجــه راندمــان کــه اســتفاده از 
ســایر  و  هیترهــا  جــت  تعــداد 
لــوازم حرارتــی را تــا حــدود %50 
کاهــش مــی دهــد، مصــرف گاز بــه 
عنــوان یکــی از هزینــه هــای اصلی 
و ثابــت گلخانــه داران و مرغــداران 
ــه میــزان بســیار زیــادی کاهــش  ب
ــرمایه  ــه س ــا ک ــا آنج ــد ت ــی یاب م
گــذاری روی ایــن دســتگاه حداکثر 
ــربه  ــال س ــک س ــدت ی ــرف م ظ

ــی شــود. ســر م

ــد:  ــادآور ش ــاف ی ــر چادرب دکت

دستاوردهای شرکت طیوران ابزار در بیست و یکمین دستاوردهای شرکت طیوران ابزار در بیست و یکمین 
نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران عرضه شدنمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران عرضه شد

رونمایی از »جت هیتر هرمتیک گازی« طیوران ابزار در نمایشگاه دام و طیور امسال

ــات  ــروش و خدم ــرای ف ــزار ب ــوران اب ــرکت طی ش
پــس از فــروش از سراســر کشــور نماینــده جــذب 
ــن  ــا تلف ــد ب ــی توانن ــه داران م ــد و گلخان ــی کن م
02154008 بــرای اطاعــات بیشــتر و گرفتــن 

ــد. ــاس بگیرن ــی تم نمایندگ

ــوران  ــک گازی طی ــر هرمتی ــت هیت ــه ج عرض
ابــزار در نمایشــگاه بیــن المللــی دام و طیــور 
امســال، فرصتــی فراهــم آورد بــرای تهیــه گزارشــی 
از وضعیــت کنونــی و آخرین دســتاوردهای شــرکت 
طیــوران ابــزار و معرفــی بیشــتر جــت هیتــر 
ــه  ــا توج ــه ب ــرکت ک ــن ش ــاخت ای ــرفته س پیش
ــراع  ــتفاده از اخت ــاص و اس ــای خ ــی ه ــه ویژگ ب
ــاوه  ــتگاه ع ــن دس ــد در ای ــی جدی ــدل حرارت مب
ــتم  ــا؛ سیس ــالن ه ــایر س ــا و س ــداری ه ــر مرغ ب
حرارتــی بســیار مناســبی بــرای گلخانــه هــا اســت.

*دربارۀ شرکت طیوران ابزار
ــت  ــزار از ســال 1374 فعالی ــوران اب شــرکت طی
خــود را در زمینــه ســاخت لــوازم و تجهیــزات 
مرغــداری آغــاز کــرد و پــس از مــدت کوتاهــی بــه 
ــی از  ــل و یک ــازار داخ ــرو در ب ــه ای پیش مجموع
بــزرگ تریــن تولیدکننــدگان تجهیــزات مرغــداری 

ــد. ــل ش ــه تبدی در خاورمیان
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ــای ســاخت  ــروژه ه ــا و اجــرای پ ــه اروپ ــوازم ب ــات و ل ــا صــدور قطع ــن شــرکت ب  ای
ــتان،  ــتان، ترکمنس ــتان، ارمنس ــان، تاجیکس ــد آذربایج ــورهایی مانن ــداری در کش مرغ
ازبکســتان و کشــورهای خاورمیانــه از جملــه عــراق، عربســتان ســعودی، بحریــن، قطــر و 
افغانســتان پــا بــه عرصــۀ بیــن المللــی گذاشــت و بــا قــدرت در مســیر اهــداف خــود کــه 
بــر پایــه مشــتری مــداری، صداقــت بــا اســتفاده از فنــاوری روز دنیــا در راســتای تولیــد 
محصــوالت بــا اســتانداردهای جهانــی جهــت بهبــود کیفــی مرغــداری هــا بــا تکیــه بــر 

ــر مــی دارد. تولیــد داخلــی گام ب

شــرکت طیــوران ابــزار نخســتین مجــری ســالن هــای مرغــداری اتوماتیــک صنعتــی در 
ــه دهنــدۀ  طراحــی، نظــارت، اجــرا)EPC( در داخــل و خــارج از کشــور و نیــز اولیــن ارائ
سیســتم هــای نویــن تهویــه و تجهیــزات تخصصــی سرمایشــی در ســالن هــای مرغــداری 
در مناطــق گرمســیر بــا قابلیــت کاهــش دمــا جهــت رســیدن بــه اپتیمــم دمــای مطلــوب 

بــرای مرغــداری هــا در داخــل کشــور مــی باشــد.

ــزات  ــوالت و تجهی ــز محص ــر و موج ــور مختص ــه ط ــده ب ــعی ش ــزارش س ــن گ در ای
ــوند. ــی ش ــات معرف ــر جزئی ــدون ذک ــزار ب ــوران اب ــدی طی تولی

*قفس پرورش پولت )بشقابی یا واگنی(
ــرورش در واحــد ســطح و مناســب  ــه حداکثــر ظرفیــت پ ــرای رســیدن ب ایــن روش ب
تریــن رشــد پولــت طراحــی شــده اســت، همچنیــن ایــن سیســتم تولیــد اقتصــادی گلــه 

تخمگــذار را تضمیــن مــی کنــد.

*قفس باتری مرغ تخمگذار
ــه ای طراحــی شــده کــه ظرفیــت  نســل جدیــد قفــس هــای مــرغ تخمگــذار بــه گون
ــه قفــس هــای ســنتی  ــرغ در هــر ســالن را بیــش از 300درصــد نســبت ب نگهــداری م
افزایــش مــی دهــد کــه ایــن افزایــش ظرفیــت باعــث صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی و 

همچنیــن نیــروی انســانی مــی شــود.

سیســتم هــای قفــس باتــری طیــوران ابــزار قابــل اعتمــاد، بــا عملکــرد آســان و طــول 
عمــر طوالنــی مــی باشــند و در پیکــره بنــدی هــا و تعــداد طبقــات مختلــف، اســتفاده از 
سیســتم جمــع آوری تخــم مــرغ، کامــا اتوماتیــک، سیســتم مرکــزی نــوار حمــل کــود 
بــه همــراه باالتریــن رکوردهــای عملکــرد مــرغ تخمگــذار و ســامت مــرغ هــا عرضــه مــی 

شــود و امــکان نصــب تــا 12 طبقــه )3 قفــس 4 طبقــه( را دارا مــی باشــد.

*آشیانه اتوماتیک مرغ اجداد و مادر ونکوطیور و طیوران ابزار
بــه مــوازات توســعه مــزارع مــرغ اجــداد و مــادر، اســتفاده از آشــیانه هــای اتوماتیــک 
جمــع آوری تخــم مــرغ بــدون دخالــت دســت و لحــاظ باالتریــن کیفیــت بهداشــتی جــزو 

الینفــک ایــن مــزارع گردیــده اســت.
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در سیســتم آشــیانه هــای ونکوطیــور، جمــع آوری تخم 
مــرغ بــه صــورت اتوماتیــک مــی باشــد و تخــم مــرغ هــا 
ــیانه  ــط آش ــه در وس ــرک ک ــای متح ــیله نواره ــه وس ب
تعبیــه شــده اســت جمــع آوری مــی شــود. ایــن آشــیانه 
ــی  ــا طراح ــرغ ه ــدن م ــا ب ــب ب ــاختاری متناس دارای س
ــرای  ــن را ب ــن و مطمئ ــی ام ــه محل ــده ک ــاخته ش و س

ــد. ــی کن تخمگــذاری فراهــم م

از دیگــر ویژگــی هــای ایــن آشــیانه هــا ســاختار 
مســتحکم بــا قابلیــت شستشــوی آســان و کــف متحــرک 
ــودن کــف  ــرک ب ــت متح ــی اس ــد. گفتن ــی باش آن م
ــن آشــیانه  ــرد ای ــه ف آشــیانه از ویژگــی هــای منحصــر ب
هــا بــوده کــه عــاوه بــر قابلیــت تمیــز کــردن بســتر النــه 
در پایــان روز، از عارضــه کرچــی ناشــی از مانــدن داخــل 

ــد. ــی کن ــری م ــه جلوگی الن

*قفس پرورش گروهی مرغ مادر و خروس
ــادر در  ــرغ م ــم م ــرورش متراک ــتم پ ــن روش، سیس ای
طبقــات مــی باشــد، بدیــن ترتیــب کــه پرنــدگان بــه طــور 

همگــن در طبقــات متعــدد پراکنــده شــده انــد.

در مقایســه بــا سیســتم های متــداول پرورش در بســتر، 
در سیســتم پــرورش عمــودی تعــداد پرنــدگان باالتــری را 
مــی تــوان نگهــداری کــرد و بــه دلیل اســتفاده از سیســتم 
ــی  ــت م ــدگان مدیری ــتری از پرن ــداد بیش ــیون تع اتوماس

شــوند.

ــه دلیــل اســتفاده از بســتر تمــام اســلت پاســتیکی،  ب
ــری  ــب ت ــت مناس ــدی از کیفی ــای تولی ــرغ ه ــم م تخ
ــر روی  ــد و علــت آن پاییــن ریختــن مدفــوع ب برخوردارن
نــوار جمــع آوری و عــدم ورود آن بــه داخــل النــه هاســت.

*انــواع سیســتم هــای دانخــوری بشــقابی گلــه 
هــای مــادر

پخــش دان بــه طــور یکنواخــت و برداشــت یکســان دان 
توســط مــرغ هــا منجــر بــه پــرورش مناســب و یکنواختــی 
گلــه هــای مــادر مــی شــود. هــر بشــقاب دانخــوری دارای 
16 دهانــه اســت کــه در مقایســه بــا دانخــوری زنجیــری 

فضــای بیشــتری جهــت هــر پرنــده فراهــم مــی ســازد.

ــف بســتر  ــن سیســتم از ک ــرار گرفت ــر ق ــل باالت ــه دلی ب
ســالن در پایــان زمــان مصــرف دان، دسترســی راحــت تــر 
ــع  ــدون موان ــیانه  ب ــوری و آش ــتم آبخ ــه سیس ــا ب ــرغ ه م
ــم،  ــل تنظی ــی قاب ــل داخل ــی شــود. گری عرضــی فراهــم م

اجــازه نمــی دهــد دان مــرغ هــا توســط خــروس ها 
مصــرف شــود و تامیــن دان از طریــق لولــه امــکان 
مخلــوط شــدن کــود و پــر بــا دان داخــل بشــقاب را 

منتفــی مــی ســازد.

*قفس پرورش مرغ گوشتی

ــس  ــتی در قف ــرغ گوش ــرورش م ــای پ دوره ه
ــرورش مــرغ گوشــتی در بســتر  ــا پ در مقایســه ب
ــا  ــوده و ب ــر ب ــاه ت ــابه کوت ــای مش ــرای وزن ه ب
ــه  ــان الش ــت یکس ــتر و کیفی ــش وزن بیش افزای

ــد. ــی باش ــراه م ــدی هم ــای تولی ه

ــت  ــه عل ــس ب ــتی در قف ــرغ گوش ــرورش م پ
دورۀ رشــد ســریع تــر، کاهــش زمــان پاکســازی و 
آمــاده ســازی ســالن و نیــز امــکان تعــداد جوجــه 
ریــزی بیشــتر در طــول ســال؛ بســیار اقتصــادی 
تــر اســت. از ســویی بــه دلیــل عــدم تمــاس مــرغ 
ــاری  ــه بیم ــا ب ــر ابت ــتر، خط ــود بس ــا ک ــا ب ه
هــای رایــج بــه شــدت کاهــش مــی یابــد و 
گوشــت تولیــدی از کیفیــت و اســتاندارد باالتــری 

ــت. ــوردار اس برخ

امــکان انتقــال راحــت کــود بــه خــارج از ســالن 
ــتی  ــائل بهداش ــش مس ــر افزای ــاوه ب ــرورش ع پ
ــد  ــر مانن ــع دیگ ــتفاده در صنای ــا اس ــالن، ب در س
ــکان  ــک ام ــی، ی ــارچ خوراک ــد ق ــه و تولی گلخان

ــد. ــی کن ــدار ایجــاد م ــرای مرغ اقتصــادی ب

ــرغ  *سیســتم دانخــوری بشــقابی م
ــتی گوش

ــرغ در  ــر م ــر س ــرای ه ــی ب ــدار دان مصرف مق
ــم  ــیار مه ــتی بس ــه گوش ــرورش نیمچ ــت پ صنع
اســت. اگــر تعــداد دانخــوری کافــی نباشــد 
ــه  ــی گل ــه و یکنواخت ســرعت رشــد کاهــش یافت

ــود. ــد ب ــب نخواه ــز مناس نی

ــه  ــا ب ــع دان، نزدیکــی دانخــوری ه نحــوۀ توزی
مــرغ هــا و دســت یابــی یکنواخــت پرنــده بــه دان 
مصرفــی از مزایــای ایــن سیســتم اســت. دانخوری 
بشــقابی بیضــی از ســن یــک روزگــی قابــل 

ــط  ــاب دان توس ــع انتخ ــوده و مان ــتفاده ب اس
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حیــن  در  پرنــدگان 
خــوردن دان مــی شــود. 
همچنیــن بــا حداقــل 
باعــث  دان،  اتــاف 
ــل  ــب تبدی ــود ضری بهب
شــود،  مــی  غذایــی 
ــک  ــور ی ــن منظ ــه ای ب
بشــقاب بــه ازای هــر 85 
ــی  ــب م ــرغ نص ــر م س

ــود. ش

بشــقاب هــا بیضــی شــکل و دارای لبــه باریــک مــی باشــند کــه بــا 
فــرم بــدن مــرغ هــا مطابقــت داشــته و دسترســی آســان مــرغ هــا 
بــه خــوراک را فراهــم مــی کنــد. طراحــی خــاص لبــه هــا از ریــزش 

و هدررفــت دان حتــی از روز اول جلوگیــری مــی نمایــد.

*سیستم آبخوری نیپل
ــن آب  ــت تامی ــاب جه ــن انتخ ــل بهتری ــوری نیپ ــتم آبخ سیس
کافــی و بهداشــتی در صنعــت پــرورش طیــور اســت. قابــل دســترس 
بــودن آب بــه خصــوص از روز اول ورود جوجــه بــه ســالن تــا پایــان 

دورۀ پــرورش از نــکات بســیار مهــم مــی باشــد.

ــه صــورت اختصاصــی  سیســتم هــای مختلــف آبخــوری نیپــل ب
بــرای تامیــن نیازهــای مــرغ مــادر، مــرغ تخمگــذار و مــرغ گوشــتی 
ــم  ــا فراه ــتم ه ــن سیس ــق ای ــی دقی ــوند. طراح ــی ش ــی م طراح

ــد. ــی آب را تضمیــن مــی کن کــردن مقــدار کاف

*هیتر مستقیم گازوئیلی
هیترهــای مســتقیم گازوئیلــی پریــوا اولیــن بــار توســط شــرکت 
طیــوران ابــزار از کشــور هلنــد وارد و در اختیــار مصــرف کننــدگان 
قــرار داده شــد. پــس از آن بــه صــورت واردات قطعــات و مونتــاژ و 
ــل در  ــه طــور کام ــوژی ب ــل تکنول ــال کام ــا انتق در حــال حاضــر ب

ایــران تولیــد مــی شــود.

*هیتر مستقیم گازی
ــان  ــران دارای نش ــده در ای ــاخته ش ــر س ــن هیت ــر اولی ــن هیت ای
ــای آن  ــی ه ــن ویژگ ــم تری ــت و مه ــران اس ــی ای ــتاندارد مل اس
عبارتنــد از: نگهــداری آســان، قابــل اســتفاده بــا ســوخت گاز شــهری 
و گاز مایــع، طراحــی شــده بــرای ســالن هــای مرغــداری و گلخانــه، 

ــال  ــه و کان ــاخت هیترخان ــه س ــاز ب ــدون نی ب
کشــی

گازی؛  هرمتیــک  هیتــر  *جــت 
انقابــی و  جدیــد  محصولــی 

ایــن هیتــر از نوع جــت هیترهای غیرمســتقیم 
ــزارش آزمایشــگاه رســمی  اســت و براســاس گ
ســازمان پژوهــش هــای علمــی و صنعتــی 
ایــران، راندمــان ایــن هیتــر 95،7% اســت کــه 
یکــی از باالتریــن انــواع بازدهــی در میــان جــت 
هیترهــای مشــابه محســوب مــی شــود و در 3 
ــری  ــزار کیلوکال ــا 110 ه ــزار ت ــدل از 40 ه م
بــر ســاعت تــوان حرارتــی در شــرکت طیــوران 

ابــزار تولیــد مــی شــود.

ــت  ــن ج ــوخت ای ــتم س ــه سیس ــا ک از آنج
هیتــر غیرمســتقیم اســت و باعــث حفــظ تعادل 
گازهــای موجــود در محیــط مــی شــود ؛ مــوارد 
ــر  ــن دســتگاه را بســیار گســترده ت ــری ای کارب
کــرده و بــرای اســتفاده در ســالن هــای گلخانه، 
ــن  ــک ک ــی، خش ــداری، صنعت ــداری، دام مرغ
ــایر  ــتخرها و س ــی، اس ــگاههای ورزش ــا، باش ه

ســالن هــا بســیار مناســب اســت.

از ســایر مزایــای ایــن جــت هیتــر مــی تــوان 
ــت  ــر رطوب ــاوم در براب ــد: مق ــواردی مانن ــه م ب
داخــل فضــا بــه دلیــل داشــتن بدنــه از جنــس 
ــوخت  ــرف س ــش مص ــگ، کاه ــد زن ــوالد ض ف
ــا اســتفاده از ترموســتات محیطــی و  ســالیانه ب
ــرل  ــی و کنت ــب یاب ــت عی ــل، قابلی ــرل پن کنت
عملکــرد بــا اســتفاده از بــرد الکترونیکــی، 
ــتغال  ــا اش ــر ب ــرای کارب ــتفاده ب ــهولت اس س
ــدای  ــطح ص ــی و س ــرد الکترونیک ــودکار و ب خ
ــرد. ــی اشــاره ک ــری صنعت ــرای کارب مناســب ب
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ــار و  ــه اعــام آم ــن اســت ک ــت ای  واقعی
ارقــام، در مــورد آنچــه انجــام شــده و آنچــه 
قــرار اســت در آینــده دور یــا نزدیــک انجــام 
ــه  ــز و ب ــه آمی ــت، مبالغ ــر نادرس ــود، اگ ش
دور از واقعیــت باشــد موجــب گمراهــی 
ــود. قصــد تشــبیه  ــد ب ــی خواه ــان مل و زی
نداریــم ولــی در شــرایط کنونــی کشــور کــه 
بــرای امنیــت غذایــی قــرارگاه تشــکیل مــی 
ــد  ــه بع ــه و البت ــری عاقان ــود و در تدبی ش
از یکــی دو انتقــاد ظریــف از ســوی رســانه 
هــای تخصصــی، بــه ســتاد دیپلماســی 
ــر  ــد، اگ ــی ده ــام م ــر ن ــاورزی تغیی کش
ــه  ــط، نادرســت و غیرواقعــی ارائ آمــاری غل
ــن اســت کــه ســربازان  ــه ای ــه مثاب شــود ب
ــدوار  حاضــر در خــط مقــدم را بیهــوده امی
کنیــم کــه در آمــادگاه تــا بخواهنــد فشــنگ 
هســت و آنهــا نیــز تمــام خشــاب هــای خود 
ــد حــال  ــه شــلیک کنن ــن گلول ــا آخری را ت
آنکــه ذخیــره ای وجــود نــدارد و یــا بســیار 
ــه شــده. در  ــه گفت ــی اســت ک ــر از آن کمت
ــری  ــه برت ــط ب ــات غل ــن اطاع ــت ای نهای
ــه  ــد ک ــی انجام ــدم م دشــمن در خــط مق

ــد. ــه حســاب مــی آی ــت ب نوعــی خیان

ــئولی در  ــا مس ــر ی ــاون، مدی ــی مع وقت
وزارت جهادکشــاورزی  ســطوح مختلــف 
ــد و  ــار تولی ــر آم ــه دیگ ــر وزارتخان ــا ه ی
ــی، 20  ــوش خدمت ــرای خ ــردش را ب عملک
تــا 30 درصــد بیشــتر بــه مطبوعــات اعــام 
ــئول  ــه مس ــار را ب ــن آم ــد و همی ــی کن م
باالدســت نیــز گــزارش مــی دهــد؛ در واقــع 
آنهــا را خــام مــی کند و در نتیجــه برنامه ای 
ــا کمبــود  طراحــی مــی شــود کــه حتمــا ب
و نهایتــا شکســت و بحــران قیمــت مواجــه 
مــی شــود، زیــرا وزارتخانــه و مســئول 
ــرای  ــا، ب ــته ه ــرض داش ــا ف ــت ب باالدس
نداشــته هــا تامیــن اعتبــار مــی کنــد، حــال 
اگــر ایــن داشــته هــا واقعــی نباشــند تمــام 
حلقــه هــای بعــدی کــه براســاس ایــن آمــار 
تنظیــم مــی شــوند نادرســت و غیرواقعــی و 
ــد  ــرافکندگی خواهن ــت و س ــب شکس موج

شــد.

نادرســت،  آمارهــای  دیگــر،  از ســوی 
ــی موجــب  ــط، ناهمخــوان و بعضــا خیال غل
ــل  ــود و اص ــی ش ــردم م ــاد م ــلب اعتم س

ــرد. ــی ب ــوال م ــر س ــز زی ــرد را نی عملک

ارشــد  از مســئوالن، مدیــران  بعضــی 
ــاورزی  ــر جهادکش ــان وزی ــی معاون ــا حت ی
ــردم  ــردن م ــدوار ک ــد امی ــی کنن ــان م گم
ــق  ــه تحق ــی، ب ــای غیرواقع ــا دادن آماره ب
اهــداف مــی انجامــد حــال آنکــه، تجربــه و 
بســتر واقعــی زندگــی مــردم بادرنــگ بــه 
غیرواقعــی بــودن ایــن آمارهــا پــی مــی بــرد 
ــا  ــد و آنه ــی کن ــری صــادر م ــم دیگ و حک
ــن حــرف هــا  ــد ای ــه صراحــت مــی گوین ب

ــت. دروغ اس

ــدد  ــای متع ــه ه ــه نمون ــورد ب ــه م ــورد ب ــم م ــد نداری قص
آمارهــای متناقــض و نادرســت و وعــده هــای غیرواقعی اشــاره 
ــان  ــت موجــب هیجــان در می ــه دول ــا هفت ــی گوی ــم، ول کنی
ــی  ــی غیرعمل ــای نجوم ــده ه ــان شــده و وع بعضــی از معاون
مــی دهنــد کــه البتــه موجــب مضحکــه کارشناســان حتــی 

ــه مــی شــود. در درون وزارتخان

ــد  ــه بای ــد ک ــی ده ــده م ــر وع ــاون وزی ــک مع ــا ی مث
ــای  ــه ه ــه ســطح گلخان ــال 1404 ب ــا س ــار ت ــزار هکت 48ه
ــه مــی کنــد در حــال  ــه اضاف ــه شــود و بافاصل کشــور اضاف
حاضــر 23هــزار هکتــار گلخانــه در ســطح کشــور وجــود دارد، 
ــای  ــه ه ــر ســطح گلخان ــده دو براب ــال آین ــی طــی 3 س یعن
موجــود بــه ســطوح گلخانــه ای کشــور اضافــه خواهــد شــد.

ــم  ــه موجــود ه ــزار هکتارگلخان ــار 23ه ــن آم گرچــه همی
ــه  ــا ب ــه ه ــی گلخان ــودگی و تعطیل ــذ اســت و فرس روی کاغ

ــت. ــده اس ــف در آن درج نش ــل مختل دالی

ــده 5  ــال آین ــی دوس ــد: ط ــی گوی ــر م ــاون دیگ ــا مع ی
ــر  ــاون وزی ــن مع ــی شــود، ای ــن م ــی ریشــه ک ــاری دام بیم
نمــی گویــد وضعیــت ایــن بیماریهــا در حــال حاضــر چگونــه 
ــا  ــت ب ــرار اس ــه ق ــده ک ــب ش ــاری تصوی ــه اعتب ــت و چ اس
هزینــه کــردن آن ایــن 5 بیمــاری عمــده دامــی )آبلــه، تــب 
برفکــی، هــاری، طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک و شــاربن( 

ریشــه کــن شــوند.

مســلما ایــن اعــام، حــرف خــوب و آرزوی بزرگــی اســت 
ــا بســتر مشــارکت  ــه قــرار اســت اجــرا شــود؟ آی ولــی چگون
دامــداران بــا ایــن ســازمان بــرای تحقــق ایــن آرزوی بــزرگ 
فراهــم شــده اســت؟ حــوزه فرهنــگ ســازی و افزایــش آگاهی 
ــرای  ــا ایــن معــاون وزیــر ب عمومــی صــورت گرفتــه اســت ی

دلخوشــی ایــن موضــوع را اعــام مــی کنــد؟

ــدی ارزآوری  ــد 67 درص ــری از رش ــر دیگ ــاون وزی ــا مع ی
ــی  ــخن م ــاری س ــال ج ــان در س ــادرات آبزی ــوزۀ ص در ح
ــارد و  ــه 2 میلی ــم را ب ــن رق ــال 1404 ای ــا س ــه ت ــد ک گوی
ــتنداتی  ــه مس ــم و ب ــی دهی ــش م ــون دالر افزای 400 میلی
بــرای تحقــق ایــن هــدف اشــاره نــدارد، طبعــا بــرای خیلــی از 
کارشناســان اقتصــادی و بازرگانــی ســوال برانگیــز اســت کــه 
ــم  ــه رق ــه حاصــل شــد و چطــور اســت ک ــن رشــد چگون ای
ــن  ــه ای ــدت کمــی ب ــون دالر ســال گذشــته در م 556 میلی

حــد از رشــد مــی رســد؟!

ــاورزی  ــام کش ــا و ارق ــه آماره ــددی در عرص ــوارد متع  م
ــی  ــای عموم ــانه ه ــته در رس ــا گذش ــاس ب ــورت قی ــه ص ب
اعــام مــی شــود کــه بــا واقعیــت تطابــق نــدارد. وعــده هــای 
دیگــری بــرای آینــده داده مــی شــود کــه عــدم تحقــق آنهــا 
بــی اعتمــادی ایجــاد مــی کنــد. وقتــی در جلســه گفتگــوی 
ــا  ــر جهــاد کشــاورزی ب ــای وزی ــا آق مــورخ 06/ 06/ 1401 ب
حضــور تعــداد زیــادی از رســانه هــا، ایــن موضوع از ســوی دو 
تــن از مدیــران نشــریات تخصصــی بــا توضیــح و تشــریح بیان 
شــد؛ ایشــان ضمــن تاییــد ایــن بحــث کــه حتمــا بایــد آمــار 
ــا ایجــاد  ــه ب ــام کشــاورزی تدقیــق شــود، وعــده داد ک و ارق
رصدخانــه آمــار و ارقــام کشــاورزی در وزارت جهادکشــاورزی 
بــا نظــارت مســتقیم خــودم ایــن معضــل حــل خواهــد شــد.

تحریریه کشاورزی آینده جهان
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شامره 248 و 247

مرداد و شهریور 1401

ــی  ــال زراع ــاز س ــن آغ ــور در آیی ــس جمه رئی
مهمتریــن  از  گفــت:   1402-1401 جدیــد 
مولفه هــای قــدرت در کشــور، تولیــد و کشــاورزی 
اســت و ایــن تولیــد بــدون اقــدام جهــادی میســر 

ــت. نیس

ــال  ــاز س ــن آغ ــی در آیی ــم رئیس ــید ابراهی س
از  قدردانــی  بــا   1402-1401 جدیــد  زراعــی 
تولیدکننــدگان برتــر در حــوزه زراعــی کــه در 
ســالن اجــاس ســران برگــزار شــد، اظهــار کــرد: 
نظــارت جدی تــر بــر رونــد تولیــد تــا عرضــه 
ــت  ــع دس ــر قط ــاوه ب ــاورزی ع ــوالت کش محص
ــا  ــود ت ــبب می ش ــودجویان، س ــطه گران و س واس

ــد. ــردم نرس ــت م ــه دس ــران ب ــا گ کااله

وی خاطرنشــان کــرد: محصــول را از کشــاورز بــه 
ــزی  ــن مرک ــد و در میادی ــز می خرن ــت ناچی قیم
ــا توجــه  ــار قیمــت بســیار متفــاوت اســت و ب تره ب
کشــاورزی  بخش هــای  همــه  کار  این کــه  بــه 
ــده،  ــز ش ــا متمرک ــس در یک ج ــه مجل ــا مصوب ب
دســت  تــا  می طلبــد  را  جدی تــر  نظــارت 

واســطه ها و دالالن قطــع شــود.

رئیســی کشــاورزی را امــر مهــم و ممتــازی 
ــم  ــد ه ــی خداون ــه حت ــان این ک ــا بی برشــمرد و ب
بــا تصریــح بــر »انتــم زارعــون ام نحــن الزارعــون« 
زراعــت را بــه خــود نســبت می دهــد، افــزود: 
زراعــت کار مبارکــی اســت و بایــد بــه کشــاورزی 
ــه  ــت و ب ــن کارهاس ــون بهتری ــرد، چ ــار ک افتخ
لحــاظ جایــگاه بــزرگ کشــاورزی در فرهنــگ 
ــواده و کشــور، نقــش  ــرای اقتصــاد خان ــی و ب دین
ــم  ــور مه ــتقال کش ــی و اس ــرای خودکفای آن ب

ــت. اس

ــاش  ــرو ت ــور در گ ــاد کش ــق اقتص * رون
کشــاورزان اســت

ــق اقتصــاد کشــور را در گــرو  رئیس جمهــور رون
ــا  کار و تــاش کارگــران و کشــاورزان دانســت و ب
ــی از  ــوان یک ــاورزی« به عن ــت »کش ــی صنع معرف
ــران  ــت: ای ــار داش ــدار، اظه ــی اقت ــای مل مولفه ه

بایــد اســتقال خــود را در بحــث کشــاورزی و تأمیــن غذایــی 
دنبــال کنــد کــه انجــام آن در گــرو حرکــت جهــادی کشــاورزان و 

ــت. ــاورزی اس ــاد کش ــازماندهی آن در وزارت جه س

رئیســی خطــاب بــه کشــاورزان گفــت: از شــما مصرانــه می خواهــم 
ــده گام  ــد و حساب ش ــادی کنی ــت را جه ــزون و حرک ــاش را اف ت
ــا  ــد م ــی در تولی ــد خودکفای ــه نمی خواه ــمنی را ک ــد و دش برداری
را ببینــد، بشناســید. دشــمن نمی خواهــد تولیدکننــده گنــدم، ذرت 
ــن  ــم زمی ــا ه ــه م ــیم درحالی ک ــی باش ــای دام ــه و نهاده ه کنجال
ــع آب  ــق مناب ــت دقی ــا مدیری ــم و ب ــد داری ــای کارآم ــم نیروه و ه

ــیم. ــی برس ــتاوردهای بزرگ ــه دس ــم ب می توانی

وی ادامــه داد: بــرای آنچــه در ســفره مــردم اســت، نبایــد نیــازی 
بــه خــارج از کشــور داشــته باشــیم بلکــه حتــی بایــد بتوانیــم صــادر 

کننــده محصــوالت کشــاورزی باشــیم.

رئیس جمهــور بــا تأکیــد بــر همــکاری اســاتید دانشــگاه و 
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــای اجرای ــا بخش ه ــاورزی ب ــوزه کش ــگان ح نخب
کشــاورزی بایــد در همــه بخش هــا علــم و تکنولــوژی پایــه باشــد و 
ــه تولیــد دانش بنیــان هــم در ایــن عرصــه بایــد توجــه و اهتمــام  ب

ــژه داشــت. وی

ــی  ــأت علم ــو هی ــزار عض ــود 12 ه ــه وج ــاره ب ــا اش ــی ب رئیس
ــاش  ــب و روز ت ــه ش ــاورز ک ــه کش ــت: ب ــاورزی گف ــوزه کش در ح
می کنــد بایــد بــه لحــاظ علمــی هــم کمــک شــود تــا همــه کشــور 

ــود. ــع ش ــاش او منتف ــره ت از ثم

وی ادامــه داد: صنایــع تبدیلــی بــه کار کشــاورزی جهــت می دهــد 
ــد  ــزوده ایجــاد می کن ــرد و ارزش اف ــوی خام فروشــی را می گی و جل
ــن  ــرود و انجــام ای ــب خــود کشــاورز ب ــه جی ــد ســود آن ب ــه بای ک
ــی و در سیاســت های کان  ــز پیش بین ــه توســعه نی ــا در برنام کاره

کشــاورزی ابــاغ شــده اســت.

ــوزه  ــره وری در ح ــش به ــا افزای ــادی ب ــد اقتص * رش
کشــاورزی

ــازی و  ــه تصمیم س ــت: کشــاورزان ب ــیزدهم گف ــت س ــس دول رئی
تصمیــم گیــری در دولــت و مجلــس کمــک کننــد؛ چــون بــا کمــک 
ــه اســتقال در کشــاورزی  ــم ب ــان محــدود می توانی ــم در زم ــه ه ب

دســت یابیــم.

رئیس جمهور در آیین آغاز سال زراعی جدید رئیس جمهور در آیین آغاز سال زراعی جدید 14011401--14021402 اعام کرد: اعام کرد:

تولید و کشاورزی از مهم ترین مؤلفه های قدرت در کشور استتولید و کشاورزی از مهم ترین مؤلفه های قدرت در کشور است
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رئیســی بــا بیــان ایــن  کــه می تــوان بــا مدیریــت در الگــوی ســودآور کشــت و منابــع آبــی بــه خودکفایــی 
در حــوزه کشــاورزی رســید و نیازهــای کشــور را برطــرف کــرد، بازنگــری در فرایندهــای افزایــش بهــره وری 
را ضــروری دانســت و اظهــار داشــت: رشــد اقتصــادی در کشــور در گــرو افزایــش ســرمایه گذاری و بهــره وری 

در همــه عرصه هــا بــه ویــژه در بخــش کشــاورزی اســت.

وی بــر همیــن اســاس متذکــر شــد: در بهره منــدی از خــاک و آب، بایــد قــدر خــاک حاصلخیــز را بدانیــم 
و منابــع آبــی را مدیریــت کنیــم و بــا اســتفاده از روش هــای نویــن، آبیــاری قطــره ای یــا زیرســطحی داشــته 

. شیم با

ــور در  ــاورزی، رئیس جمه ــاد کش ــانی وزارت جه ــگاه اطاع رس ــل از پای ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ ب
ــت  ــوی فعالی ــت: جل ــری اراضــی گف ــر کارب ــا تغیی ــه ب ــر مقابل ــد ب ــا تأکی ــری از ســخنانش ب بخــش دیگ
ــط  ــد و منضب ــد ضابطه من ــر اراضــی کشــاورزی بای ــت؛ تغیی ــد گرف ــا را بای ــر کاربری ه ســوداگران در تغیی
ــا  ــا جنگل ه ــه چه بس ــا ک ــد جنگل ه ــور مانن ــزرگ کش ــرمایه های ب ــه س ــازه داد ب ــد اج ــد و نبای باش

ــود.. ــرض ش ــت اندازی و تع ــتند، دس ــیل هس ــر س ــی در براب حافظ

      

ســال زراعــی جدیــد 1401-1402 در حالــی آغــاز شــد کــه یــک رئیــس جمهــور بــرای اولیــن بــار در 
مراســم معرفــی و تجلیــل از برگزیــدگان نمونــه کشــوری بخــش کشــاورزی شــرکت کــرد، حرکتــی کــه از 

ســوی ریاســت جمهــوری هــای پیشــین انجــام نشــده بــود.

بســیاری از ناظــران، حضــور رئیــس جمهــوری در آغــاز ســال زراعــی امســال را توجــه هــر چــه بیشــتر 
دولــت بــه کشــاورزی و تاییــد سیاســت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی ارزیابــی کردنــد و البتــه عــده ای نیــز 
موضــوع را فراتــر از آن، برآمــد اهمیــت امنیــت غذایــی در کشــور و صحنــه جهانــی و ضــرورت پرداختــن 

بــه آن قلمــداد کردنــد.

رئیــس جمهــور در ایــن مراســم بــر برنامــه هایــی چــون کشــت فراســرزمینی، حرکــت جهــادی از ســوی 
ــاک و  ــع خ ــظ مناب ــه حف ــت ب ــره وری، اهمی ــش به ــتر، افزای ــد بیش ــرای تولی ــاورزان ب ــه و کش وزارتخان
مدیریــت آب، ایجــاد پوشــش هــای گیاهــی بــا هــدف کاهــش خســارات ســیل و طوفــان شــن در بعضــی 
ــک روزه و  ــه ی ــی جوج ــد داخل ــه تولی ــی در عرص ــراردادی، خوداتکای ــت ق ــترش کش ــا، گس ــتان ه از اس
ــی در بعضــی از مناطــق  ــم و شــرایط شــوری، خشــکی و کــم آب ــا اقلی ــازده مناســب ب بذرهــای خــوب ب
کشــور، بــی نیــازی بــه واردات محصــوالت کشــاورزی و تامیــن آنهــا در داخــل کشــور، جلوگیــری از خــام 
فروشــی، الگــوی کشــت و تحقــق آمــاج هــای آن بــا اســتفاده از تمــام امکانــات موجــود از جملــه آمــوزش 
و همســو کــردن کشــاورزان و ایجــاد انگیــزه هــای مــادی بــرای آنــان، همراهــی بانــک هــا بــرای اعطــای وام 
هــای آســان و ضــروری و در نهایــت تجزیــه و تحلیــل بازرگانــی بعــد از تولیــد بــه گونــه ای کــه هــم نفــع 
کشــاورزان و تولیــد کننــدگان فراهــم شــود و هــم نفــع مصــرف کننــدگان، بــا کاهــش نقــش واســطه هــای 

غیرمنصــف و بعضــا ســودجو، تاکیــد کــرد.

ــزوده و نفــع بیشــتر  ــه ارزش اف ــی ب ــرای دســت یاب ــی ب ــع تبدیل ــه گســترش صنای رئیــس جمهــوری ب
کشــاورزان بــه عنــوان پیــش فــرض توســعه صــادرات اشــاره و تاکیــد کــرد کــه ایــران مــی توانــد بــا اجــرای 

همیــن برنامــه هــا بــرای منطقــه، یــک الگــوی موفــق کشــاورزی شــود. 

ایــن حضــور و ایــن ســخنان رئیــس جمهــور نشــان همســویی و حمایــت از برنامــه هــای اعــام شــده 
وزارت جهــاد کشــاورزی داشــت.

در ایــن مراســم حجــت االســام ربانــی کــه بــه قــول رئیــس جمهــوری فــردی، فرهیختــه و عامــل خیــر 
ــناس  ــک کارش ــوس ی ــی و در قام ــک روحان ــر از ی ــز فرات ــت نی ــاورزی اس ــاد کش ــت در وزارت جه و برک

تجلیلی متفاوت از کشاورزی وتجلیلی متفاوت از کشاورزی و

                                          171171 کشاورز نمونه کشوری کشاورز نمونه کشوری
                                                                              نسبت به سال های پیشنسبت به سال های پیش
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شامره 248 و 247

مرداد و شهریور 1401

ــان  ــا هــدف ارتقــاء کرامــت کشــاورزان بــه عنــوان قهرمان ــه برگــزاری ایــن مراســم ب ســخنرانی و ب
تولیــد و تامیــن امنیــت غذایــی اشــاره کــرد و خطــاب بــه آنــان گفــت؛ شــما گنــج هــای خداییــد و 

پیــش خداونــد عزیــز هســتید.

وی خاطرنشــان ســاخت: ارتقــاء جایــگاه و منزلــت کشــاورزان و کشــاورزی بــه عنــوان یــک فعالیت 
ــن تلویحــا  ــت اســت. ایشــان همچنی ــز اهمی ــدی و اقتصــادی در مســیر اســتقال کشــور حائ تولی
ــدا نکــرده  ــگاه خــود را پی ــوز در عرصــه اقتصــاد کان کشــور جای ــه کشــاورزی هن ــرد ک ــاد ک انتق
اســت، ولــی برگــزاری چنیــن مراســمی، فعالیــت اقتصــادی کشــاورزی و نقــش آن در امنیــت غذایــی 

و ســامت جامعــه و کشــور را برجســته مــی ســازد.

دکتــر ســاداتی نــژاد هــم ضمــن تقدیــر از حضــور تاثیرگــذار و نقــش حمایتــی رئیــس جمهــور در 
ایــن مراســم، بــه بخشــی از دســتاوردهای وزارت جهــاد کشــاورزی اشــاره و تاکیــد کــرد: حمایــت 
مالــی از کشــاورزان در ســال گذشــته 31 هــزار میلیــارد تومــان بــوده، حــال آنکــه ایــن حمایــت از 
ســوی بانــک کشــاورزی بــه عنــوان تامیــن کننــده عمــده نقدینگــی بــرای فعالیــت هــای کشــاورزی 

امســال و تاکنــون 71 هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت.

ــی  ــالیان طوالن ــه س ــرد ک ــاره ک ــری اش ــت دیگ ــز اهمی ــه حائ ــه نکت ــود ب ــار خ ــر در گفت وزی
ــر اســت. برنامــه وزارت  ــا کشــاورزان دیگــر 10 براب ــه هــای کشــوری ب اســت فاصلــه عملکــرد نمون
جهادکشــاورزی ایــن اســت کــه بــا کمــک آمــوزش و ترویــج، ارتقــاء ســطح مکانیزاســیون کشــاورزی 
ــش رو  ــای پی ــال ه ــم طــی س ــن مه ــر ای ــد و اگ ــد کاهــش یاب ــه در تولی ــن فاصل ــش روز، ای و دان
محقــق شــود، میــزان تولیــد کشــور بــه رقمــی خواهــد رســید کــه عــاوه بــر تامیــن نیــاز داخــل، 

ــه کشــورهای دیگــر نیــز مــی توانیــم صــادرات داشــته باشــیم. ب

ــبزی از  ــی و س ــوزه صیف ــور در ح ــاورزی کش ــت کش ــرای حرک ــاورزی ب ــر جهادکش ــد وزی تاکی
کشــت در زمیــن هــای زراعــی بــه گلخانــه هــا و گســترش آنهــا بــه عنــوان یــک راهبــرد آشــکار مــی 
ســازد وزارتخانــه بــه ســمت تولیــد بیشــتر صیفــی و ســبزی بــا اســتفاده کمتــر از آب جهــت گیــری 
کــرده اســت. وزیــر همچنیــن موضــوع قیمــت گــذاری خریــد تضمینــی گنــدم قبــل از کاشــت، در 
شــهریور مــاه و افزایــش آن در ســوم فروردیــن امســال مطابــق بــا اولیــن جلســه هیــات دولــت در 
ســال 1401را، عامــل افزایــش خریــد تضمینــی گنــدم بیــش از 7 و نیــم میلیــون تــن ارزیابــی کــرد.

همچنیــن در ایــن مراســم، دو کشــاورز نمونــه بــه نمایندگــی از 171 کشــاورز نمونــه حاضــر در 
محــل برگــزاری اجــاس ســران ســخن گفتنــد.

خانــم آرزو حیــدری بــا برداشــت 132 تــن ذرت علوفــه ای، در ســه دقیقــه بــه مســائل و مشــکات 
از جملــه ایجــاد تســهیات در دریافــت وام هــای بانکــی کــه بــا دشــواری صــورت مــی گیــرد اشــاره 
ــت وام کشــاورزان را  ــرای ســهولت دریاف ــه دســتور الزم ب ــوری خواســت ک ــس جمه ــرد و از رئی ک

پیگیــری کنــد.

خانــم حیــدری همچنیــن خواســتار ایجــاد شــرایطی بــرای واردات ماشــین هــا و تجهیــزات مــدرن 
و کارآمــد شــد کــه مــی تواننــد در افزایــش راندمــان تولیــد بســیار موثــر باشــند.

ــه صراحــت گفــت:  ــه رئیــس جمهــور ب ــه کشــور همچنیــن خطــاب ب ــوی کشــاورز نمون ایــن بان
ــه چــکار کنیــد؟ ــرای کشــاورزان نمون ــرار اســت ب ــای رئیــس جمهــور؛ ق آق

کشــاورز نمونــه کشــوری دیگــر آقــای عبدالعلــی پیــرو، گندمــکار خوزســتانی بــود کــه بــا اشــاره 
ــرای مــردم از برنامــه هــای اعــام شــده وزارت  ــه جایــگاه ارزشــمند کشــاورزان در تامیــن غــذا ب ب
جهــاد کشــاورزی حمایــت کــرد و گفــت: آنچــه در قالــب ایــن برنامــه هــا دنبــال مــی شــود بــه نفــع 

کشــاورزان اســت.

ــه اختصــار و بــدون بحــث هــای تفصیلــی خســته  ــه خوبــی، ب گفتنــی اســت کــه ایــن برنامــه ب
کننــده ســازماندهی شــده و بــه عبارتــی جمــع و جــور بــود و از ســاعت 10 و نیــم شــروع و ســاعت 

12 و نیــم پایــان یافــت.

کشــاورزان نمونــه در ایــن مراســم انتقاداتــی داشــتند کــه مهــم تریــن آنهــا عــدم پرداخــت پولــی 
بــود کــه وعــده آن را بــه آنهــا داده بودنــد.

منصور انصاری
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ــه ای خروشــان یــا دریایــی بــی  ــر لــب رودخان گوینــد در ایــام ماضیــه، »حیرانــی آرزومنــد« ب
کــران بــا تغــاری ماســت نشســته و بــا کمچــه ای آشــپزی، ماســت در آب مــی ریخــت. پارســایی 
از آنجــا گــذر مــی کــرد، وی را گفــت بــه چــه کارمشــغولی؟ گفــت: دوغ درســت مــی کنــم، پارســا 

گفــت نمــی شــود، حیــران گفــت اگــر بشــود چــه مــی شــود؟!

حــال بــا ایــن پیــش فــرض کــه در مثــل مناقشــه نیســت بایــد گفــت؛ بعضــی از مســئوالن در 
انعــکاس اخبــار چنیــن کننــد؛ مثــا مســئولی پیــش بینــی مــی کنــد کــه در ســطح 5 میلیــون 
ــن  ــد: در صــورت تامی ــی افزای ــه م ــات هســت و بافاصل ــا آف ــک ب ــارزه بیولوژی ــکان مب ــار ام هکت
ــه عبارتــی، چــون اعتبــاری فعــا نیســت یعنــی  اعتبــارات، یعنــی اگــر اعتبــاری تامیــن شــود. ب
هیــچ! همیــن مســئول مــی افزایــد: در حــال حاضــر ســطح ایــن مبــارزه یــک میلیــون هکتار اســت 
ــه شــرط تامیــن الزامــات،  ــار، البتــه ب ــه 5 میلیــون هکت ــوان آن را ب کــه در افــق 5 ســاله مــی ت

اعتبــار و مشــارکت کشــاورزان رســانید!

ایــن آرزومنــدی خــوب و قابــل تحســین اســت ولــی از جملــه خبرهــای »اگــر مگــری« اســت، 
بــه ویــژه آنکــه قائــم مقــام ســازمان بازرســی کشــور، همیــن چنــد روز پیــش بــا ارســال نامــه ای 
رســمی بــه وزیــر جهادکشــاورزی در مــورد هجــوم آفــات بــه جنــگل هــای هیرکانــی، هشــدار مــی 

دهــد کــه خطــر آفــات ایــن جنــگل هــا را تهدیــد مــی کنــد.

رحمانیــان، قائــم مقــام ســازمان بازرســی کل کشــور در متــن نامــه اش بــه وزیــر، حســب مفــاد 
ــن بعضــی  ــاک و خســارت آفری ــان خطرن ــن نهــاد آورده اســت: »طغی ــف ای ــی و شــرح وظای قانون
ــد مــی کنــد.« و حســب اظهــارات متخصصــان مرتبــط دالیــل  آفــات، درختــان جنگلــی را تهدی
ــرات  ــات، تغیی ــی آف ــمنان طبیع ــن دش ــن رفت ــه از بی ــت؛ از جمل ــمرده اس ــد را برش ــن تهدی ای
اقلیمــی، تضعیــف درختــان، فقــدان اطاعــات و عــدم پایــش بــه روز از تغییــرات جمعیــت آفــات 
در اکوسیســتم جنــگل هــای شــمال کشــور و محدودیــت هــای مربــوط بــه مبــارزه شــیمیایی در 

ــات. ــارات و امکان ــت، کمبــود اعتب ــی و در نهای مناطــق جنگل

ایــن نامــه در حالــی بــرای وزیــر ارســال مــی شــود کــه مســئول مربــوط بــه ایــن موضــوع مــی 
ــات  ــار اقدام ــون هکت ــار باشــد 5 میلی ــر اعتب ــرار اســت اگ ــه ق ــد ک ــی گوی ــا م ــد ی ــد بگوی خواه

ــا آفــات در ســطح کشــور انجــام شــود. ــرای مقابلــه ب تأمینــی بیولوژیکــی ب

 همــگان مــی داننــد خبــر هــر گونــه آســیب بــه جنــگل هــای بســیار کهــن هیرکانــی بــا قدمــت 
25 تــا 50 میلیــون ســال )دوره پالئــوژن(، ثبــت شــده در میــراث جهانــی یونســکو، دارای شــهرت 
جهانــی و 3200 گونــه گیاهــی، بــا واکنــش و حساســیت خبــری و فضاســازی بســیار زیــاد انجمــن 

هــای قدرتمنــد محیــط زیســت داخلــی و خارجــی مواجــه خواهــد شــد.

حــال اگــر بــه حکایــت » تغــار ماســت و درســت کــردن دوغ در دریــا« بازگردیــم بایــد گفــت؛ 
ایــن مســئول آرزومنــد، اول همیــن مشــکل پرمناقشــه شــیوع آفــات در جنــگل هــای هیرکانــی را 

واکنش منفی افکار عمومی به خبرهای »اگر« »مگری«!واکنش منفی افکار عمومی به خبرهای »اگر« »مگری«!



زی
ور

شا
 ک

ی
ها

ت 
اخ

 س
یر

 ز
یع

صنا
*

ور
طی

و 
م 

دا
ی 

ذای
غ

وم
 س

م و
ست

 بی
ال

س

41

شامره 248 و 247

مرداد و شهریور 1401

تعدیــل کنــد و یــا پاســخی علمــی و متقــن بــه نامــه بازرســی کل 
کشــور بدهــد، آنــگاه موضــوع 5 میلیــون هکتــار مقابلــه بیولوژیــک 

بــا آفــات را دنبــال کنــد!

گفتنــی اســت ایــن نــوع اعــام نظــر کــردن هــا و خبــر رســانی 
در میــان افــکار عمومــی کــه تازگــی هــا در میــان بعضــی معاونــان 
ــژه  ــه وی ــه جلوســت، ب ــاب شــده اســت، فــرار ب ــی ب ــران میان و مدی

ــدارد. ــی ن ــه ازاء بیرون وقتــی کــه ماب

مثــال دیگــر اینکــه، احــدی از معاونــان فرهیختــه یکــی از 
ــان ســال  ــا پای ــر آن هســتیم ت ــود ب ــه ب ــی گفت موسســات تحقیقات
1404 تولیــدات شــیاتی را 100 درصــد افزایــش دهیــم. قیــد ایــن 
خبــر »اگــر مگــری« هــم ایــن بــود کــه بــه شــرط تامیــن اعتبــارات.

همیــن شــیوه در اظهارنظرهــا مــدام تکــرار مــی شــود، اگــر بســتر 
ــان و  ــم ف ــی توانی ــار و چــه و چــه شــود، م ــن اعتب ســازی و تامی
بهمــان هــدف کــه یــک ضــرورت عاجــل اســت را محقــق ســازیم. 

ــود  ــه وج ــاد ب ــا اعتم ــام نظره ــه اع ــن گون ای
ــد.  ــی کن ــاد م ــادی ایج ــی اعتم ــی آورد، ب نم
هماننــد کســی کــه بگویــد مــی توانــم در 
ــروم،  کمتــر از 3 ســاعت بــه مشــهد مقــدس ب
ــردم  ــم، بازگ ــه بخوان ــاز یومی ــم، نم ــارت کن زی
و در جلســه بعدازظهــر همــان روز حضــور 
یابــم، مشــروط بــر آنکــه پیــکان یــا ژیانــی بــا 
گنجایــش 500 لیتــر بنزیــن و ســرعت 2 هــزار 

ــد! ــارم باش ــاعت در اختی ــر در س کیلومت

ــژه  ــه وی ــا افــکار عمومــی، ب ــد ب اینطــور نبای
و  تجزیــه  قــدرت  دارای  و  متخصــص  اگــر 
تحلیــل باشــند، یــا حتــی همــان مــردم عــادی 
هــم، بــازی کــرد، چــون از شــما نمــی پذیرنــد 

ــی رود. ــر ســوال م ــم زی و اصــل موضــوع ه

حجت اله انصاری )جابری(

امنیت غذایی، خودکفایی در کشاورزی؛ دو امنیت غذایی، خودکفایی در کشاورزی؛ دو 
دیدگاه، دو راهکاردیدگاه، دو راهکار

 

مفهــوم خودکفایــی در کشــاورزی وامنیــت غذایــی بــا ایــن تعریــف نظــری کــه ایــران بتوانــد 
در تمامــی محصــوالت زراعــی، باغــی، دام و طیــور و آبــزی، بــه مرحلــه ای برســد کــه نیــازی 
بــه واردات هیچکــدام از ایــن فــراورده هــا چــه بــرای مصــرف مســتقیم، چــه صنایــع تکمیلــی و 
تبدیلــی نداشــته باشــد و عــاوه بــر تامیــن نیــاز داخــل، صادرکننــده هــم باشــد تقریبــا مــورد 

قبــول تمــام جنــاح هــای فکــری اســت.

ــا  ــدگاه کــه ب ــدگاه متفــاوت تقســیم مــی شــود: یــک دی ــه دو دی ــه در اجــرا ب ــن نظری  ای
جدیــت، موضــوع خودکفایــی بــا اتــکا بــه منابــع آب و خــاک موجــود را مطــرح مــی کنــد و از 
بعــد سیاســی بــر ایــن نظــر اســت کــه خودکفایــی بــه هــر قیمتــی بــرای مقابلــه بــا دشــمن 
خارجــی بایــد دنبــال شــود و مــی گویــد »بــا همیــن منابــع موجــود و بــا اســتفاده از دانــش 
و تکنولــوژی داخــل و در تمــام حلقــه هــای زنجیــره تولیــدات کشــاورزی مــی توانیــم بــدون 
اتــکاء بــه خــارج خودکفــا شــویم و بایــد تمــام امکانــات اعــم از اعتبــارات، منابــع وتشــکیات 
ــی  ــا خودکفای ــدگاه دیگــر در رابطــه ب ــم«، دی ــرد کنی ــن راهب سیاســی واداری را مصــروف ای
مفهــوم خوداتکایــی را مطــرح مــی کنــد و مــی گویــد؛ »از نظــر علمــی بــرآوردن تمــام نیازهای 
یــک کشــوربا توجــه بــه جمعیــت روزافــزون در داخــل اصــوال امــکان پذیــر نیســت و در هیــچ 
جــای دنیــا هــم هیــچ کشــوری کــه تمــام نیازهــای خــود بــه مــواد غذایــی را در داخــل تامیــن 

کنــد وجــود نــدارد، پــس بایــد مفهــوم خودکفایــی را بــه خوداتکایــی تغییــر داد.«

 طرفــداران ایــن دیــدگاه در عیــن حــال بــا نگــرش اقتصــادی و هزینــه فایــده و در نهایــت 
ــادی  ــت اقتص ــه سیاس ــاد ک ــن اعتق ــا ای ــاورزی ب ــوالت کش ــودن محص ــه ب ــه صرف ــرون ب مق
حاکــم بــر جهــان بــرای غــذا بــه هــر دلیــل، محدودیتــی بــه جــز پرداخــت بــه موقــع و قیمــت 
مناســب قائــل نیســت، از منظــر منافــع درازمــدت ملــی و از دریچــه اقتصــادی مــی گوینــد؛ 
ــا موجــود در عرصــه  ــات عین ــی را آنچنــان تعریــف کــرد کــه دریچــه امکان ــد خودکفای »نبای
بازرگانــی و اقتصــاد جهانــی را روی کشــور بســت، لــذا بایــد بــرای حفــظ منابــع آب و خــاک 
تجدیــد ناپذیــر اقــدام بــه واردات آب مجــازی کــرد، یعنــی بــرای حفــظ ذخایــر ســفره هــای 
آب زیرزمینــی کــه در حــال نابــودی اســت بایــد بخشــی از کاالهــای اســتراتژیک ماننــد گنــدم 

بــرای نــان و نهــاده هــای جــو، کنجالــه ســویا و ذرت دانــه ای بــرای تولیــد شــیر، گوشــت 
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قرمز، گوشت مرغ  تخم مرغ و حتی خوراک آبزیان را وارد کرد.«

ایشــان معتقدنــد کــه ایــن، بــه معنــی نقــض خوداتکایــی نیســت زیــرا شــرایط 
آبــی و خاکــی کشــور بــه گونــه ای اســت کــه در مدتــی نــه چنــدان دور، بحــران 
ــی  ــن م ــی خــاک، کل تمــدن کشــاورزی و ســرزمینی را از بی ــود آب و ویران کمب
ــای آب  ــفره ه ــطح س ــش س ــری از کاه ــادل و جلوگی ــظ تع ــرای حف ــذا ب ــرد، ل ب
ــکان  ــی االم ــل و حت ــد را تعدی ــور، تولی ــاز کش ــن نی ــرای تامی ــد ب ــی بای زیرزمین
کشــت  اقــام آب بـَـر را کاهــش داد و در ایــن زمینــه هــا اقــدام بــه واردات کــرد.

 ایــن گــروه از صاحــب نظــران کــه غالبــا تحصیلکــرده و دارای  تخصــص هســتند 
چنیــن تحلیــل مــی کننــد کــه واردات، عــاوه بــر اینکــه موجــب تعــادل بخشــی 
ــه تقویــت  ــه منابــع آب و خــاک مــی شــود از نظــر اقتصــادی ارزانتــر اســت و ب ب

اقتصــاد ملــی منجــر مــی گــردد.

طرفــداران تولیــد متعــادل در داخــل  و واردات، عرصــه واردات را بــه بذرهــای پــر 
تولیــد اصــاح شــده یــا بذرهــای مقــاوم در مقابــل کــم آبــی، شــوری و خشــکی 
در تمــام عرصــه هــای گیاهــی اعــم از زراعــت و باغبانــی و نــژاد دام هــای ســبک 
و ســنگین پــروف شــده بــا خــط خونــی مشــخص بــا تــوان تولیــد کمــی و کیفــی 
بــاالی شــیر و گوشــت و یــا نژادهــای تجــاری معتبــر جهانــی در عرصــه طیــور و یــا 
مــواد اولیــه تولیــد داروهــای دامپزشــکی تســری مــی دهنــد و بــر ایــن باورنــد کــه 
خوداتکایــی واقعــی و راهبــردی بــا ایــن شــیوه اداره امــور کشــاورزی بــه صــورت 

پایــدار تضمیــن مــی شــود.

 گــروه دیگــر؛ »تولیــد همــه چیــز در داخــل بــا هــر قیمتــی«، از منظــر سیاســی 
و نــه صرفــه اقتصــادی مــی گویــد: »مــا بایــد بــه خودمــان متکــی باشــیم و ایــن 

امــکان پذیــر اســت.«

اگــر ایــن چارچــوب هــای نظــری و عینــا موجــود در صحنــه سیاســی و اقتصادی 
ــری، مهنــدس  ــر کانت ــد دکت ــی همانن ــم، در حــوزه اجــرا، وزرای کشــور را بپذیری
ــاه سرپرســت وزارت جهادکشــاورزی  ــک دوره کوت ــاورز )ی ــدس کش ــی، مهن حجت
بــوده اســت( و طیــف وســیعی از معاونــان و کارشناســان زیرمجموعــه آنــان، طرفدار 
حمایــت از تولیــد داخــل بــا حفــظ تعــادل منابــع آب و خــاک و تامیــن نهــاده هــای 

گفتــه شــده در صــورت نیــاز از خــارج و کشــت فــرا ســرزمینی هســتند.

ــر  ــکندری، دکت ــدس اس ــون مهن ــی چ ــرش، وزرای ــن نگ ــل ای ــت در مقاب درس
ــی  ــی مســئوالن اجرای ــا تمام ــی(، ب ــر کنون ــژاد )وزی ــاداتی ن ــر س ــان و دکت خلیلی
ــه هــر قیمــت و تولیــد تمــام  ــی ب ــه »خودکفای ــدار نظری زیرمجموعــه خــود، طرف
ــش  ــد دان ــه باتولی ــور البت ــای کشــاورزی و دام و طی ــراورده ه ــی ف ــال تمام و کم
ــن دو  ــتند«. ای ــرزمینی هس ــرا س ــت ف ــر کش ــرا، پیگی ــل و اخی ــردی در داخ کارب
دیــدگاه بــه صــورت صــف بنــدی شــده در میــان ایــن دو طیــف وجــود دارد و هــر 
طیــف، گــروه غیــر خــودی را خائــن بــه منافــع ملــی، بــی ســواد، عــدم اطــاع از 
صحنــه واقعــی کشــاورزی مــی دانــد و بــه نظــر نمــی رســد کــه ایــن تضــاد آشــتی 

پذیــر باشــد.
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جامعه مدنی کارشناسی و تخصصی

ــه بحــث  ــه الزامــا متکــی ب در جامعــه کارشناســی و تخصصــی نیــز ایــن قطــب بنــدی، ن
هــای علمــی، بلکــه عمدتــا از منظــر سیاســی وجــود دارد و منشــاء عمــل واجــرا اســت. بــه 
عبارتــی، ایــن گــروه اجتماعــی کــه در بدنــه وزارتخانــه و بســیاری از موسســات مرتبــط بــه 
ــی کــه  ــدگاه مختلــف و در چارچــوب های ــا دو دســته دی کشــاورزی فعالیــت مــی کننــد، ب
گفتــه شــد وجــود دارنــد و اظهــار نظــر مــی کننــد، ولــی در ایــن بخــش، نســبت آن دســته 
ــد  ــرای تولی ــه ب ــول پای ــی از اص ــوان یک ــه عن ــاک را ب ــع آب و خ ــظ مناب ــوع حف ــه موض ک
مــی پذیرنــد بیشــتر اســت و اکثریــت دارنــد و فــارغ از سیاســی کــردن موضــوع، گرچــه بــا 

محافظــه کاری، از ایــن دیــدگاه در مســیر خوداتکایــی دفــاع مــی کننــد.

ــا از  ــی در داخــل«، غالب ــر قیمت ــا ه ــز ب ــه چی ــد هم ــداران »تولی ــی طرف ــته دوم یعن دس
منظــر سیاســی بــه موضــوع مــی پردازنــد. ایــن دســته در میــان کارشناســان و متخصصــان 
ــه طــرف مقابــل  ــا صراحــت و تنــدی، نظــرات و انتقــادات خــود را ب ــی ب انــدک هســتند ول

ــراز و در رســانه هــا منعکــس مــی کننــد. اب

جامعه مدنی غیر تخصصی

در عرصــه جامعــه غیــر تخصصــی، بــه دالیــل مختلــف در میــان بســیاری از دانشــجویان 
و حتــی اســاتید دانشــگاه یــا مســئوالن غیــر بخشــی در بدنــه دولــت و مجلــس، بــه دلیــل 
جاذبــه هــای سیاســی و نوعــی خودنمایــی، اکثریــت بــا کســانی اســت کــه بــدون توجــه بــه 
ــا قیمــت تمــام  ــی و فرســایش خــاک ی ــع آب هــای زیرزمین ــودی مناب محیــط زیســت، ناب
ــا دشــمنی کــه  ــا نگــرش بــر ضــرورت مقابلــه ب شــده کاالهــای کشــاورزی تولیــد داخــل، ب
خــود بــاور دارنــد و تعریــف مــی کننــد و آنچــه حفــظ اســتقال کشــور مــی نامنــد، طرفــدار 

جــدی »تولیــد همــه چیــز بــا هــر قیمتــی در داخــل« هســتند.

ــداران  ــن بخــش از طرف ــان ای ــل در می ــا ذی ــداد شــخصیت هــای سیاســی از صــدر ت  تع
خودکفایــی بــا تعریفــی کــه مــی کننــد بــی شــمار اســت. اینــان خودکفایــی تمــام عیــار در 
داخــل را همطــراز امنیــت غذایــی مــی داننــد و ایــن نــوع امنیــت غذایــی را بــه امنیــت ملــی 
و اســتقال کشــور گــره مــی زننــد لــذا بــر نظــر خــود بســیار ُمِصــر هســتند. در حالیکــه در 
تعریــف امنیــت غذایــی پذیرفتــه شــده توســط فائــو و بســیاری از مجامــع بیــن المللــی، هیــچ 
ارتباطــی بــا تامیــن غــذا یــا مــواد اولیــه آن بــه صــورت یــک الــزام و شــرط الزم در داخــل 
مرزهــای جغرافیایــی در میــان نیســت! امنیــت  غذایــی هیچــگاه نگفتــه اســت تامیــن غــذا 
ســالم وبهداشــتی، ارزان، باســهولت  دسترســی در همــه نقــاط کشــور بــرای همــگان الزامــا 

وتمامــا تولیــد داخــل  باشــدکما اینکــه همیــن االن هــم اینگونــه نیســت.

در جمــع بنــدی نهایــی، مراجعــه بــه آراء و اقــوال وزرای برشــمرده مــی توانــد مســتندات 
ایــن بحــث باشــد.

مدیرمسئول
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       گذر از رخدادهای       
ماندگار کشاورزی
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دستور معاون اول رئیس 
جمهور برای حمایت از 

مرغداران

معــاون اول رئیــس جمهــور 
ــر  ــه وزی ــا ارســال نامــه ای ب ب
دربــاره  کشــاورزی  جهــاد 
و  مرغــداران  از  حمایــت 
ــم  ــت تخ ــردن قیم ــی ک واقع

مــرغ دســتور داد.

پاســخ  کــه  نامــه  ایــن 
ــه  ــل ب ــوان: »عم ــا عن ــن ب ــرغ داران میه ــه م ــت اتحادی درخواس
وعــده هــای داده شــده در زمینــه حمایــت از مرغــداران و واقعــی 
ــر  ــه وزی ــی« اســت، خطــاب ب ــرغ خوراک ــردن قیمــت تخــم م ک
ــرد.  ــورت گی ــات الزم ص ــه اقدام ــته ک ــاورزی خواس ــاد کش جه

بنابــر ایــن گــزارش درحالــی کــه قیمــت مصــوب هرشــانه 30 
عــددی تخــم مــرغ حــدود 76 هــزار تومــان اســت، ایــن قیمــت 

هــا در بــازار آزاد رعایــت نمی شــود و تخــم مــرغ گــران تــر بــه 
ــد. ــروش می رس ف

از مبلغ 82 هزار میلیارد تومان خرید تضمینی؛ 
تاکنون۶2هزار میلیارد تومان به حساب گندمکاران واریز شده

بــه گــزارش کاج پــرس، فریــدون بهبهانــی، سرپرســت بانــک 
کشــاورزی گفــت: بانــک کشــاورزی ســال را بــا مردمــی ســازی 
ــرمایه در  ــه س ــی ک ــت و از آنجای ــرده اس ــروع ک ــا ش ــه ه یاران
گــردش دامــداران و مرغــداران بــا قیمــت باالتــری تامیــن مــی 
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ــردش  ــرمایه در گ ــد س ــف ش ــاورزی مکل ــک کش ــد بان ش
بخــش دام را تعییــن کنــد و بــه همیــن واســطه اعتبــارات 
ــن  ــک تامی ــی بان ــع داخل ــازی را از مناب ــی س ــرح مردم ط

ــم. کردی

وی افــزود: تــا امــروز بالــغ بــر 91 هــزار نفــر از تســهیات 
مردمــی ســازی یارانــه هــا اســتفاده کــرده انــد و بالــغ بــر 
91 هــزار و 500 میلیــارد ریــال تســهیات دریافــت شــده 

اســت.

تســهیات،  ایــن  کنــار  در  شــد:  یــادآور  بهبهانــی 
تســهیات بــرای خریــد تضمینــی گنــدم را هــم پرداخــت 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــک کشــاورزی 15 ه ــم و بان ــرده ای ک
بــرای گندمــکاران بــه شــرکت بازرگانــی دولتــی پرداخــت 

ــت. ــرده اس ک

گنــدم  تضمینــی  خریــد  آمــار  بــا  رابطــه  در  وی 
ــزار  ــون و 43 ه ــون حــدود 7 میلی ــرد: تاکن خاطرنشــان ک
تــن گنــدم بــه مبلغــی بیــش از 820 هــزار میلیــارد ریــال از 
کشــاورزان خریــداری شــده کــه 620 هــزار میلیــارد ریــال 
ــت. ــت اس ــت پرداخ ــی در دس ــده و مابق ــت ش آن پرداخ

بنادر اروپایی آماده صادرات کود شیمیایی روسیه است

ــی  ــزرگ اروپای ــادر ب ــت، بن ــل گف ــازمان مل ــرکل س دبی
بــرای تســهیل صــادرات کــود روســیه ابــراز آمادگــی کــرده 

انــد.

ــتانبول  ــوالی در اس ــاه ج ــه در م ــق چندجانب ــک تواف ی
ــن  ــدم اوکرای ــادرات گن ــاس آن ص ــر اس ــه ب ــد ک ــا ش امض
ــای ســیاه آزاد و محدودیــت هــای صــادرات  ــق دری از طری

ــود روســیه برداشــته شــد. ــدم و ک گن

ــی،  ــاظ فن ــه لح ــرب ب ــای غ ــم ه ــه تحری ــی ک درحال
ــی  ــدود نم ــیه را مح ــاورزی روس ــوالت کش ــروش محص ف
کنــد، امــا تحریــم هــا همچنــان بــر ارســال محمولــه هــا بــا 
کشــتی تأثیــر مــی گــذارد و مشــکاتی را بــرای پرداخــت 

ــد. ــه هــای روســیه ایجــاد مــی کن ــا و بیمــه محمول ه

ــر اعــام روســیه، برداشــته شــدن  ــا ب ــن حــال، بن ــا ای ب
ــن  ــادرات ای ــر ص ــده ب ــده داده ش ــای وع ــت ه محدودی
کشــور هنــوز محقــق نگردیــده و در حــال حاضــر هــزاران 
ــا انباشــته شــده اســت. ــه اروپ ــادر اتحادی ــود در بن ــن ک ت

ــا  ــه اروپ ــا رهبــران اتحادی گوتــرش گفــت، ایــن هفتــه ب
ــه زودی  ــت ب ــه وضعی ــان دارد ک ــرده و اطمین ــت ک صحب

ــت. ــود خواهــد یاف بهب

بدترین برداشت ذرت در فرانسه در 30 سال گذشته

خاطــر  بــه  می گویــد:  فرانســه  کشــاورزی  وزارت 
خشکســالی کــه در 500 ســال اخیــر در اروپــا بــی ســابقه 
بــوده، فرانســه بدتریــن کشــت ذرت در 30 ســال گذشــته 

را                            تجربــه می کنــد.

بــر اســاس ایــن گــزارش تولیــد ذرت در فرانســه بــرای 
ســال جــاری 25 درصــد کاهــش خواهــد یافــت و بــه 11.6 
میلیــون تــن خواهــد رســید کــه از ســال 1990 تاکنــون 

ــوده اســت. ــابقه ب بی س

بــه جــز دانه هــای روغنــی، خشکســالی باعــث شــده تــا 
کشــت تمــام غــات در فرانســه کاهــش یابــد.

ــه ای  ــچ منطق ــد: هی ــه می گوی ــاورزی فرانس وزارت کش
هــم از ایــن بحــران بــه دور نبــوده اســت. کاهــش برداشــت 
ذرت در فرانســه کــه یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان 
ــه  ــی رود، ب ــمار م ــه ش ــا ب ــاورزی در اروپ ــوالت کش محص

افزایــش قیمــت مــواد غذایــی منجــر خواهــد شــد.

مــزارع آلمــان و رومانــی هــم کــه از دیگــر پیشــران های 
تولیــد محصــوالت کشــاورزی در اروپــا بــه شــمار می رونــد 

تحــت تأثیــر خشکســالی بوده انــد.

ــز،  ــتراتژی گرین ــه اس ــرس؛ موسس ــزارش کاج پ ــه گ ب
ــا  ــز در اروپ ــدم نی ــت گن ــال کش ــه امس ــزارش داده ک گ
ــال  ــه س ــن نســبت ب ــون ت ــاری 5.7 میلی ــال ج ــرای س ب

ــد. ــر باش ــل پایین ت قب

اتصال سیلوی 50 هزار تنی سیرجان به خط آهن سراسری

ــان  ــتان کرم ــی اس ــات بازرگان ــه و خدم ــرکل غل  مدی
ــط  ــه خ ــیرجان ب ــی س ــزار تن ــیلوی 50 ه ــال س از اتص
آهــن سراســری خبــر داد و گفــت: ایــن ســیلو بــه دلیــل 
ــی در  ــش مهم ــور از نق ــی کش ــادر جنوب ــه بن ــی ب نزدیک

ذخیره ســازی گنــدم برخــوردار اســت.

ــدم در  ــازی گن ــت ذخیره س ــری« ظرفی ــوش ماه »داری
اســتان کرمــان را بیــش از 200 هــزار تــن اعــام کــرد و 
ــه اینکــه اســتان کرمــان، پهناورتریــن  ــا توجــه ب افــزود: ب
اســتان کشــور محســوب می شــود، بخشــی از هزینه هــای 
انتقــال گنــدم بــه مراکــز ذخیره ســازی بــا اتصــال ســیلوی 

ــد. ــه خــط آهــن سراســری کاهــش می یاب ســیرجان ب

ــا  ــی اســتان کرمــان ب مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگان
ــه  ــی در منطق ــزار تن ــیلوی 50 ه ــن س ــه ای ــام اینک اع
ویــژه اقتصــادی ســیرجان و در شــاهراه ارتباطــی 4 اســتان 
کرمــان، فــارس، هرمــزگان و یــزد قــرار دارد، خاطرنشــان 
ــق  ــیرجان از طری ــیلوی س ــه س ــدم ب ــال گن ــرد: انتق ک
ــل،  ــای حمل ونق ــش هزینه ه ــر کاه ــاوه ب ــن، ع ــط آه خ
ــز  ــردی نی ــول راهب ــن محص ــال ای ــل و انتق ــی نق در ایمن

ــژه ای دارد. ــت وی اهمی
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46an to Arab countries/ Production of 98 million piec-
es of chicken to balance the market/ Request to issue 
coupons for purchasing protein materials/ Valuable 
and historical action of traders importing inputs/ The 
patiently support of organizations for the process of 
transitioning from the state currency to 25 thousand 
Tomans (Nimai)./ Reaching the stage of balancing the 
market with supply and demand/ There is no concern 
about the increase in the price of chicken meat in the 
coming months/ And trying to reduce the import of in-
puts and their domestic production are the prominent 

outlines of this readable report.

A different celebration of agriculture and 171 exemplary farmers of 
the country compared to previous years

The new crop year of 1401-1402 began with a president for 
the first time participating in the ceremony of introducing 
and honoring the country’s model agricultural winners, a 
move that had not been done by previous presidents.
Many observers evaluated the President’s presence at the 

beginning of this year’s crop year as the government’s at-
tention to agriculture and approval of the policies of the 
Ministry of Agricultural Jihad and the importance of food 
security in the country and the world scene and the need to address it.
In this ceremony, the president emphasised about programs such as extraterritorial cul-

tivation, jihad movement by the ministry and farmers for 
more production, increas- ing productivity, the importance 
of preserving soil resources and water management, creating 
vegetation with the aim of reducing flood and sandstorm 
damage in some provinc- es.
He mentioned to expan- sion of contract cultivation, 

self-reliance in domes- tic production of one-day-old 
chickens and good seeds, suitable for the climate and 
conditions of salinity, dry- ness and water scarcity in some 
regions of the country, no need to import agricultural 
products and supply them inside the country.
Mr. President told of pre- venting raw sales, the pattern of 

cultivation and realizing its goals by using all the avail-
able facilities, including training and aligning farmers 
and creating material in- centives for them, accompanying 
banks to grant easy and necessary loans, and finally analyzing trading after production in 
such a way as to provide the benefit of farmers and producers as well as the benefit of con-
sumers, by reducing the role of unfair and sometimes profit-seeking intermediaries.
The president pointed to the development of transformation industries to achieve added 

value and the greater benefit of farmers as a prerequisite for development and said that 
Iran can become a successful agricultural model by implementing these programs for the 
region.
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Vice President of Livestock Affairs; An inside 
look at infrastructure developments

What you will read in this issue is a comprehensive report of the 
infrastructure activities of the vice-chancellor of animal affairs, 
which unfortunately is rarely seen and is often affected by daily 

events related to the lack of grains and fodder or their high prices.
With the change in the economic conditions of the country and passing from the govern-

mental currency of 4200 Tomans to the currency of 25 thousand Tomans for each dollar, 
all fodder items inevitably increased several times and this sudden increase in the price of 
inputs is due to a necessary economic surgery and on time, it overshadowed all the issues 
of livestock and poultry and the effective infrastructural measures that were being imple-
mented to the extent that the Vice-Chancellor of Livestock Affairs and several other gov-
ernment companies were doing their best to provide timely and adequate inputs that It was 
not possible to import them with the former preferential exchange rate of 4200 Tomans.
The Deputy of Livestock Affairs tried to help poultry farmers and livestock farmers in 

various ways, including suitable price tools, so that they would see less loss during this 
transition period, but at the same time, the purchasing power of the people was also great-
ly reduced due to the change in the exchange rate.
The set of these conditions prompted the editorial board of the magazine to prepare, 

compile and publish sustainable and structured activities from the subsets of this deputy 
in a two-way interaction.

An approach to the structural plans and policies in the Vice-Chan-
cellor of Livestock Affairs

An exclusive 2-hour interview was conducted with Hossein Damavandinejhad, the Deputy 
of Livestock Affairs of the Ministry of Agricultural Jihad, who has carefully and step-by-step 
analyzed this historical period from the years after the victory of the Islamic Revolution until 
now.
This conversation contains very important and sensitive points, some of which have not been 

mentioned so far, especially on the night when, by order of the minister, all the devices of this 
deputy, not only in the Ministry of Agricultural Jihad and Tehran, in all the provinces of the 
country until the last hour. They stayed awake the next day so that they could control the situ-
ation of production, commerce and the market.
The importance of livestock and poultry production in the agricultural system and govern-

ment after the revolution/ The specific situation of the poultry industry and the achievement of 
global standards/ Poultry industry growth rate over the past 44 years/ Exchange rate change 
in three modes and energy carriers in one mode/ Thanks to producers, chicken farmers and 
ranchers/ Good governance focuses on building infrastructure/ 1,500 hours of briefings and 
consultations with producers to explain the reforms/ Wake up in the night of exchange rate 
correction/ Two weeks of stress and worry/ Bad governance in the field of livestock and poul-
try with an exchange rate of 4200 Tomans/ The monthly entry and exit of 120,000 people to 
a border province and buying cheap Iranian basic goods/ Correcting the price of edible oil 
in Iran and increasing its price in Pakistan!/ Smuggling Iranian oil and diesel from Jazmuri-
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