66

چهارشنبه  20تیر  27 1397شوال  11 1439جوالی 2018

اخبار

رتبهمطلوبايران
در پرورش برخي آبزيان در جهان

رئيس سازمان شيالت ايران اعالم كرد :توليد جمهوري اسالمي ايران در
زمينه صنعت شيالت در سال گذشته با  ۱۰درصد رشد به يك ميليون و
 ۱۵۰هزار تن رسيد و در پرورش گونههاي مختلف آبزي در سالهاي اخير
رتبههاي اول تا پنجم جهان را كسب كرده است .به گزارش «سبزینه»
به نقل از ایسنا ،حسن صالحي در سي و سومين نشست كميته شيالت
سازمان فائو ( )COFIدر مقر سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد
در رم گفت :ايران در درياي عمان و خليج فارس جايگاه نخست صيد
را به خود اختصاص داده است .وي افزود :ايران در زمينه صنعت شيالت
و در بحثهاي مربوط به پرورش ماهي خاوياري ،ميگو ،ماهي در قفس
و ماهي قزلآال در سالهاي اخير رتبههاي اول تا پنجم جهان را كسب
كرده است و در صنعت مربوط به حفظ ذخاير ماهيان دريايي به ويژه در
رهاسازي بچه ماهيها در دريا اقدامات خوبي داشته و مصرف سرانه نيز
رشد قابل توجهي پيدا كرده است .خوزه گراتسيانو داسيلوا ،مديركل فائو،
نيز در اين نشست گفت :از سال ۱۹۶۱رشد ساالنه جهاني مصرف ماهي
دو برابر رشد جمعيت بود و اين نشان ميدهد كه بخش صيد و صيادي و
آبزيپروري براي رسيدن به اهداف فائو براي جهاني بدون گرسنگي و سوء
تغذيه اساسي است .محور اين دور از نشست پنج روزه كميته شيالت فائو
كه هر دو سال يك بار و با حضور نمايندگان كشورهاي عضو و ناظر اين
كميته در مقر اين سازمان در رم برگزار ميشود ،بررسي وضعيت جهاني
شيالت ،صيد و صيادي ،مديريت ماهيگيري در مقياس كوچك ،تجارت
بازار آبزيان و مقابله با صيد غيرقانوني است.

دريابست ،طرحي براي مديريت صيد
يا خاليكردن سفره صيادان؟

بر اساس شواهد و تجارب به دست آمده در شرایط فعلی آبزيان از
تكامل الزم برخوردار هستند و بهانه قرار دادن اين موضوع كاري
خطاست و معاش صيادان را به مخاطره خواهد انداخت .در تعريف
دريابست عنوان شده طرحي براي مديريت صيد است كه از سوي
شيالت صورت ميگيرد .با اجراي اين طرح كليه شناورهاي صيادي
كوچك و بزرگ اجازه خروج از اسكله را ندارند و طبيعتاً قادر به صيد
و به تبع آن امرار معاش نخواهند بود .اما سوال اينكه پاسخ سفرههاي
خالي صيادان را چه كسي ميدهد؟ شيالت يا تأمين اجتماعي؟ بهطور
معمول هر قايق صيادي داراي سه تا چهار خدمه و اين رقم در لنجهاي
صيادي به مراتب بيشتر است و با وجود مرز  ۹۰۰كيلومتري استان
بوشهر با خليج فارس شغل اغلب بندرنشينان صيادي است .متأسفانه
در چند ماه گذشته شاهد اجراي چند دريابست بهعلت هواي نامناسب
و هماكنون هم به خاطر مديريت صيد ميگو بودهايم و همين امر باعث
وارد شدن خسارات مالي به صيادان در مرحله اول و سپس خسارات
مالي مخصوصاً در نگهداري تجهيزات صيادي و كاهش درآمد صیادان
شده است .آيا به راستي تنها راه مديريت صيد ،دريابست است؟ چرا
نبايد تدابيري جهت عدم آسيبرسیدن به سفره صيادان انديشيده
شود كه صيادان در اين ايام از خدماتي نظير بيمه بيكاري استفاده
كنند؟ يا اينكه چرا به اين اقشار زحمتكش نباید بستههاي حمايتي
تعلق گيرد؟ چرا در زمان اجراي دريابست كشتيهاي صيد صنعتي
و كشتيهاي خارجي خصوصاً در جنوب خليج فارس و درياي عمان
اجازه فعاليت دارند؟ معموالً زمان تخمريزي آبزيان اوايل سال بوده كه
متأسفانه در آن زمان صيد آزاد است و همين امر باعث عدم مديريت
صيد شده.
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ستاد تنظيم بازار موافقت خود را با قيمت 9هزار و 250توماني مرغ اعالم کرده است

ورود قیمت مرغ به کانال 9هزار تومان
سبزینه حسن حسیندوست

از ابتدای سال تاکنون مرغداران با مشکالت
عدیدهای مواجه شدند که نه تنها تولید آنها
بلکه ادامه فعالیتشان را نیز دچار مخاطره کرده
است؛ در همین راستا يك مقام مسئول از
موافقت ستاد تنظيم بازار با متوسط قيمت 9
هزار و  250تومان براي مرغ خبر داد و گفت:
تأخير بيشتر در ابالغ نرخ جديد ،موجب زيان
بيشتر توليدكنندگان خواهد شد .مديرعامل
اتحاديه سراسري تعاونيهاي كشاورزي
مرغداران گوشتي ايران اظهارداشت :ظرفيت
توليد مرغ در كشور بالغ بر سه ميليون تن و
نياز داخل براساس مصرف سرانه  ٢٥كيلوگرم
حدود دو ميليون تن است؛ بنابراين ما 1/5
برابر نياز در داخل كشور ميتوانيم مرغ توليد
كنيم .برومند چهارآيين تأكيد كرد :در كشور
هيچ منبعي به عنوان تأمينكننده پروتئين
مورد نياز جامعه جايگزين مرغ نيست و ناچاريم
با تمام توان به توليد آن در داخل ادامه دهيم
و استمرار توليد آن نيازمند حمايت همهجانبه
نظام است .وي با اشاره به بحث عرضه و تقاضا
و نقش آن در نوسانات قيمتي ،گفت :نياز كشور
به مرغ بهطور متوسط روزانه پنجهزار و  500تن
است ،در حالي كه تا چندي قبل ميزان عرضه
در روز هشت هزار تن گوشت مرغ بود كه همين
مازاد عرضه باعث افت قيمت اين كاال در بازار
شده بود.
گرماي هوا ،نگهداري مرغ
در مرغداريها را سخت كرده است
وي تغييرات شرايط هوا و افزايش دما را مورد
اشاره قرار داد و افزود :افزايش دما و گرما سبب
ميشود شرايط نگهداري مرغ در سالنها بسيار
دشوار شود و به همين دليل توليدكنندگان از دو
هفته قبل تخليه مرغها از سالنهاي پرورشي
و فرستادن آنها به كشتارگاه را تسريع کردند.
چهارآيين با بيان اينكه استانهاي مازندران،
گيالن ،گلستان ،سمنان ،سبزوار و مشهد بهطور
عمده مرغ تهران را تأمين ميكنند ،ادامه داد:
دماي هوا در استانهاي شمالي بهشدت افزايش
يافته و شرايط نگهداري مرغ در سالن را دشوار
ساخته است.
توليدكنندگان به ازاي هر كيلو مرغ
یکهزار و  500تومان ضرر ميكنند
وي با اشاره به اينكه پيش از اين توليدكنندگان
به ازاي هركيلوگرم توليد حدود یکهزار و
 500تومان زيان ميكردند ،افزود :هماكنون

سرزمین
مديركل شيالت بوشهر:

سطح اراضي پرورش ميگو در استان
بوشهر ۱۳درصد افزايش يافت

مديركل شيالت استان بوشهر با اشاره به افزايش  ۱۳درصدي
اراضي پرورش ميگو در استان گفت :امسال طرح پرورش ميگو
در پنج هزار هكتار از اراضي ساحلي استان بوشهر اجرا ميشود .به
گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،عباسعلي زندهبودي اظهار داشت:
استان بوشهر داراي ظرفيتهاي بسيار بااليي در زمينه پرورش
آبزيان است و بخش قابل توجهي از ميگوي پرورشي كشور در
اين استان توليد ميشود .وي با اشاره به افزايش  ۶۰۰هكتاري
اراضي پرورش ميگو در سطح استان بوشهر خاطرنشان كرد :سال
گذشته پرورش ميگو در چهار هزار و  ۴۰۰هكتار اجرا شد و امسال
در پنج هزار هكتار انجام ميشود .مديركل شيالت استان بوشهر
با اشاره به اينكه ذخيرهسازي بچه ميگو تاكنون در سطح چهار
هزار هكتار انجام شده است ،اضافه كرد :يك ميليارد قطعه بچه
ميگو در استخرهاي پرورشي استان بوشهر ذخيرهسازي شده است.
زندهبودي با پيشبيني ذخيرهسازي  1/5ميليارد بچه ميگو در
استخرهاي استان تا پايان تيرماه ،بيان كرد :در  ۱۲مركز تكثير
استان بوشهر بچه ميگو از گونه وانامي توليد ميشود .وي با اشاره به
اينكه سال گذشته ميزان توليد ميگوي پرورشي در سطح استان
 ۱۳هزار تن بوده است ،ادامه داد :پيشبيني ميشود امسال حدود
 ۱۷هزار تن ميگو از استخرهاي استان بوشهر برداشت شود.
رئيس اداره دامپزشكي شادگان:

مردم نقش موثري در پيشگيري
از بيماري تب کریمه کنگو دارند

عرضه و تقاضا متعادلتر شده و مرغ در حال
نزديك شدن به قيمت معقول و منطقی خود
است؛ به عبارت ديگر هنوز یکهزار تومان با
قيمت اقتصادي خود فاصله دارد و هنوز به نرخ
منطقي نرسيده است .چهارآيين با بيان اينكه
قيمت نهادههاي مورد نياز توليد گوشت مرغ
در سه ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال
 ٩٦افزايش چشمگيري داشته است ،گفت:
كنجاله سويا در سه ماه نخست امسال نسبت
به مدت مشابه سال قبل  ٦٠درصد و ذرت
 ٣٩درصد افزايش قيمت داشته ،اما در همين
مدت قيمت مرغ تنها سه درصد رشد يافته
است .وي با اشاره به اينكه هماكنون توليد به
اندازه نياز انجام ميشود و مرغ در كشور وجود
دارد ،تصريح كرد :بخشي از توليد كم شده
و در واقع از مازاد توليدي كه وجود داشته،
مقداري كاهش يافته و عرضه نيز به بازار كم
شده است.
آناليز قيمت مرغ  9هزار و  250توماني
چهارآيين با بيان اينكه قيمت تمامشده
توليد مرغ زنده بهطور متوسط براي مرغدار
بدون سود ششهزار و  200تومان است ،ادامه

داد :با لحاظ كردن سود معقول ،مشروع و
قانوني ،نرخ مرغ حدود ششهزار و 800تومان
ميشود .وي اضافه كرد :وقتي اين محصول
به مرغ آماده طبخ تبديل ميشود ٢٥ ،درصد
افت وزن دارد و به اين ترتيب بهطور متوسط
قيمت تمام شده مرغ آماده طبخ هشتهزار و
 900الي  9هزار تومان است و به اين ميزان
بايد  ٢٥٠تومان هزينه كشتار و  ٨٠تومان
هزينه حمل را اضافه كرد .چهارآيين گفت:
بنابراين متوسط قيمت مرغ درب كشتارگاه
 9هزار و  250تومان است كه سازمان حمايت
مصرفكنندگان نيز در هفته آخر ماه مبارك
رمضان با اين نرخ موافقت كرده و ما منتظر
ابالغ آن هستيم .وي با اشاره به تأخير يك
ماهه در ابالغ نرخ جديد مرغ ،افزود :اين تأخير
ميتواند براي استمرار توليد بسيارخطرناك
باشد ،چون زماني كه توليد اقتصادي نباشد،
توليدكنندگان آن را كنار ميگذارند .در چنين
شرايطي عرضه كم و تقاضا زياد ميشود و
نوسانات قيمتي شديدي پيش ميآيد كه
پيامدهاي بدي به همراه خواهد داشت.
چهارآيين تصريح كرد :شرايط امروز هشداري
جدي درباره كاهش توليد مرغ در كشور است.

زيان يك هزار ميليارد توماني
توليدكنندگان مرغ طي  ۳ماه امسال
به گفته وي در سه ماه امسال صنعت طيور كشور
به دليل افزايش نرخ نهادههاي دامي ،افت قيمت
محصول در بازار و توقف صادرات بيش از یکهزار
ميليارد تومان خسارت ديده است و با توجه
به زيانهاي انباشته در سالهای اخير توانايي
تحمل زيان بيشتر به هيچوجه براي فعاالن اين
صنعت ميسر و ممكن نيست .چهارآيين درباره
اينكه قيمت منطقي مرغ براي مصرفكنندگان
در حال حاضر چقدر است ،گفت :قيمت  9هزار و
 800تا  10هزار تومان منطقي است.
تعرفه واردات مرغ به عراق
ايران  ۵۰و تركيه  ۸درصد
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به
وضعيت صادرات افزود :ما در بازارهاي جهاني
توان رقابتي خود را بهطور كامل از دست دادهايم.
او توضيح داد :كشور عراق كه يكي از مقاصد
صادراتي مرغ ايران است ،اخيرا ً براي كشور ما
تعرفه واردات  ٥٠و براي تركيه تعرفه هشت
درصد تعيين كرده كه اين مسأله صادرات را
غيرممكن ميكند.

رئيس اداره دامپزشكي شادگان گفت :بيماري تب كريمه كنگو
در حال حاضر در اين شهرستان تحت كنترل است و تاكنون هيچ
موردي از اين بيماري در شادگان مشاهده نشده .رضا حفيظي
اظهار كرد :رعايت اصول بهداشتي در نگهداري و كشتار دام و
همچنين طبخ گوشت دام باعث جلوگيري از شيوع بيماري تب
كريمه كنگو خواهد شد؛ لذا ضروري است مردم توجه ويژهاي
نسبت به رعايت اصول بهداشتي داشته باشند .وي با بيان اينكه
بيماري تب خونريزيدهنده كريمه كنگو با شروع فصل گرما و آغاز
فعاليت و تكثير كنه هيالوما شيوع پيدا ميكند ،افزود :شهرونداني
كه بدون رعايت پوششهاي بهداشتي اقدام به كشتار غيرمجاز
دام در خارج از كشتارگاه ميكنند ،بيشتر از سايرين در معرض
ابتال به اين بيماري هستند .وي در ادامه تصريح كرد :بيماري در
حال حاضر تحت كنترل است و مردم نگران نباشند .فقط كافي
است مراقبتهاي اوليه انجام شود ،از مراكز مناسب خريد كنند
و شرايط نگهداري گوشت و فرآوردههاي دامي نيز به درستي
انجام شود .رئيس اداره دامپزشكي شادگان اين بيماري مهلك را
از بيماريهاي مشترك بين انسان و دام برشمرد و عنوان كرد :اين
بيماري هيچگونه عالئم باليني در جمعيت دامي نداشته و زماني
كه در جامعه انساني بروز ميكند ،از طريق انجام آزمايشهاي
سرولوژي قابل تشخيص است .حفيظي از شهروندان شادگاني
تقاضا كرد تا گوشت قرمز مورد نياز خود را از فروشگاههاي مجاز و
تحت نظارت دامپزشكي تهيه و از خريد گوشت از افراد سودجو و
دورهگرد خودداري كنند.

