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سیمینابراهیمی

امنيت غذا و تغذيه از محورهاي اصلي توسعه ملي
است كه در سالهاي اخير نگرشها ،ضرورتها و
اولويتهاي تازهاي را در سطح سياستگذاري و
اجرا به نمايش گذاشته است ،بنابراين نياز وافري
به مديريتي صحيح و جامع دارد .مديريت امنیت
غذا و تغذيه يك كشور در قالب نظام كالن غذا
و تغذيه صورت ميگيرد كه خود مشتمل بر
زيرسيستمهاي توليد (مواد اوليه و محصول
نهايي) ،نگهداري و توزيع ،عرضه و مصرف است
كه سالمت تغذيهاي را شكل ميدهند .از اين منظر
مباني رفتاري خانوارها ،توليد علم و فناوري الزم،
آشكارسازي مشكالت پنهان ،طراحي راهكارهاي
رفع آن توسط جامعه علمي و در نهايت
سياستگذاري ،سرمايهگذاري و برنامهريزي مالي
 اجرايي حاكميت از عوامل تعيينكننده امنيتغذايي در يك كشور است .تولیدات دام و طیور
نیز نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت غذایی هر
کشوری دارد و همین امر سبب شد تا در هفته
دولت عملکرد معاونت دام و طیور وزارت جهاد
کشاورزی را بررسی کنیم.
معاون وزير جهاد كشاورزي مطرح كرد

عبور از مرز خودكفايي در تمامي
محصوالت دام و طيور به جز گوشت قرمز

رضايي از صادرات  ۴۹ميليون دالر محصوالت لبني جز
شير در چهار ماهه ابتداي امسال خبر داد و گفت :در
تمامي محصوالت دام و طيور به جز گوشت قرمز از مرز
خودكفايي عبور كرديم .مرتضي رضايي ،معاون امور
توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي ،با اشاره به اينكه
محصوالت دام و طيور  50درصد غذاي مردم را تشكيل
ميدهد ،اظهار كرد :بر اساس آخرين آمار توليدي
پيشبيني ميشود كه امسال  860هزار تن گوشت قرمز
از جمله بز ،گوسفند ،گاو ،گاوميش و گوساله 900 ،هزار
تن تخممرغ 10 ،ميليون و  700هزار تن شير خام87 ،
هزار تن عسل ،یکهزار و  260تن پيله تر ابريشم و
بيش از دو ميليون و  300هزار تن گوشت مرغ توليد
شود كه با احتساب جمعيت  81ميليون نفري اين ميزان
توليد محصوالت پروتئيني براي تغذيه افراد مناسب
است .وي افزود :معاونت امور دام براي اطمينان خاطر
از توليد پايدار در آينده برنامههايي نظير توليد مناسب
پروتئين جامعه و كاهش هزينههاي توليد به ازاي هر
واحد توليدي ،ارتقاي بهرهوري و كيفيت محصوالت
دامي ،تأمين امنيت پايدار در زيربخش دام و طيور ،حفظ
ذخاير ژنتيك به عنوان منابع پايه توليد ،توانمندسازي
تشكلها و اتحاديهها و صندوقهاي مرتبط با توليد،
حذف وابستهها ،توسعه دامپروري متناسب با آمايش
سرزمين ،توجه به افزايش توليد و اصالح ساختار مزرعه
تا سفره را سرلوحه برنامههاي خود قرار داده است.
رضايي با اشاره به اينكه حمايت از توليدكنندگان از
طريق تأمين منابع مالي یک رکن سياست كالن است،
گفت :دولت با اختصاص ارز چهار هزار و  200توماني
به واردات نهادهها و مواد خوراكي ميتواند پشتوانه و
دلگرمي براي توليدكنندگان باشد .معاون وزير جهاد
كشاورزي در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به اينكه
زنجيرهسازي در توليد يكي از كارهاي اصلي معاونت امور
دام به شمار ميرود ،گفت :ايجاد زنجيرهسازي و فروش
بدون واسطه ،در كاهش هزينهها و پايداري توليد تأثير
بهسزايي دارد.
به گفته وي هماكنون  16تا  18درصد گوشت مرغ در
اين زنجيرهها در حال تولید است و پيشبيني ميشود
كه تا چند سال آينده اين رقم به  40درصد برسد .معاون
امور توليدات دامي با اشاره به اينكه در دنيا بيش از 80
درصد گوشت مرغ با وزن یکهزار و  200تا یکهزار و
 800گرم عرضه ميشود ،بيان كرد :اين در حالي است
كه در ايران مردم به داليل مختلف مرغ با الشه سنگين را
ميپذيرند كه اين امر به سبب افزايش هزينههاي مرغدار
در قيمت تمام شده و توليد تأثير بهسزايي دارد .به گفته
اين مقام مسئول توليد مرغ استاندارد با وزن استاندارد
عالوه بر جلوگيري از هدررفت  800هزار تن دان به نفع
مصرفكننده و اقتصاد ملي كشور است .وي با اشاره به
اينكه فرهنگسازي و الگوسازي مرغ سايز در دستور كار
است ،افزود :اگرچه مرغ درشت ارزش غذايي پايينتري
دارد ،اما در ايران به داليل مختلفي الشه سنگين را
ميپسندند .رضايي استاندارد مصرف دان در دنيا را یک
كيلو و  600گرم اعالم كرد و گفت :اين در حالي است كه
اين رقم در ايران دو كيلوگرم است ،چرا كه مرغدار براي
توليد مرغ درشت بايد دان بيشتري مصرف كند كه اين
امر به ضرر اقتصاد كشور است .اين مقام مسئول ادامه داد:
اگر مصرفكننده خواهان مرغ استاندارد باشد ،مرغدار تابع
بازار خواهد بود و اقدام به توليد مرغ استاندارد خواهد كرد،
چراكه يكي از برنامههاي وزارتخانه الگوسازي برای مصرف
سايز مرغ است.
جمعيت دامهاي اصالح نژاد شده
به يك ميليون رأس ميرسد
وي درباره آخرين وضعيت برنامه پرورش و اصالح دامهاي
كوچك گوسفند و بز گفت :در چند سال اخير یکی از
برنامههای معاونت امور دام ،واردات نژادهاي اصالح شده
است كه تاكنون بيش از  ۵۰هزار رأس ظرفيتسازي
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تحقیرمشکالت در معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی

شده و  ۲۱هزار رأس دامهاي كوچك گوسفند و بز اصالح
شده موجود است .به گفته رضايي پيشبيني ميشود كه
جمعيت دامهاي اصالح شده تا سال  ۱۴۰۰به يكميليون
رأس برسد .معاون وزير جهاد كشاورزي درباره اصالح نژاد
دامهاي بزرگ گفت :هماكنون بيش از  ۲۰۰هزار رأس گاو
دو منظوره در كشور وجود دارد كه در زمينه توليد شير و
گوشت پتانسيل مناسبي دارند ،ضمن آنكه عادتپذيري
به شرايط سخت محيط از صفات بارز آنهاست كه
پيشبيني ميشود تا سال  ۱۴۰۴جمعيت آنها به ۲۰
درصد برسد .به گفته وي تا سال  ،۱۴۰۰حدود ششهزار
و  ۵۰۰تن گوشت قرمز از مسير گاوهاي دو منطوره و ۱۵۰
هزار تن شير از اين محل تأمين خواهد شد.
محدوديتي در توزيع تخممرغ وجود ندارد
رضايي از توزيع مستقيم گوشت مرغ در ميادين ميوه و
ترهبار هم خبر داد وگفت ۲۰ :درصد غرفههاي عرضه
پروتئين در اختيار تشكلها ،اتحاديهها و تعاونيها قرار
خواهد گرفت تا با حذف واسطهها هزينههاي توليد كاهش
يابد .وي درباره عرضه تخممرغ در بازار گفت :با توجه به
كاهش حجم صادرات ،تخممرغ به اندازه كافي در داخل
وجود دارد .اين مقام مسئول ادامه داد :سال گذشته به
سبب بيماري آنفلوآنزای حاد پرندگان  ۲۵ميليون قطعه
مرغ معدومسازي شد و در حالي كه پيشبيني ميشد
توليد تخممرغ به كمتر از  ۶۰۰هزار تن برسد ،اما
خوشبختانه با تمهيدات انديشيده شده كاهش محسوسي
نداشتيم و پيشبيني ميشود توليد به  ۹۰۰هزار تن برسد.
به گفته معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد
کشاورزی ،در سال گذشته كمتر از  ۱۰هزارتن تخممرغ
صرفاً براي تنظيم بازار وارد شد كه امسال به سبب
وضعيت مساعد توليد نه تنها كمبودي نداريم ،بلكه
پيشبيني ميشود در شش ماهه دوم به سبب افزايش
جوجهريزي ،توليد باال برود .رضايي با بيان اينكه براي
پيشگيري از بحران آنفلوآنزا ستادی ملي تشكيل شده
است ،افزود :اگر مرغداران حداقل شرايط را رعايت نكنند،
به آنها مجوز جوجهريزي داده نخواهد شد .معاون وزير
جهاد كشاورزي ادامه داد :با توجه به آنكه گلههاي مادر
در سطوح مختلف مرغ گوشتي و تخمگذار وارد شده
است ،نگراني وجود ندارد و مرغداران با كمال آرامش
ميتوانند به توليد بپردازند .اين مقام مسئول در بخش
ديگر سخنان خود درباره آخرين وضعيت توليد عسل
بيان كرد :امسال پيشبيني ميشود  ۸۷هزارتن عسل
توليد شود و اين صنعت به معناي واقعي اقتصاد مقاومتي
است ،چرا كه با توجه به نوسان نرخ ارز پيشبيني ميشود
كه صادرات مناسبي در ژله رويال ،زهر زنبور عسل و ...كه
ارزش دارويي دارند ،داشته باشیم.
 ۳۴۹واحد پرورش دام و طيور
به بهرهبرداري ميرسد
وي افزود :در هفته دولت  ۵۷واحد پرورش گاو شيري۳۹ ،
واحد پرواربندي بره ۳۶ ،واحد پرواربندي دامهاي بزرگ،
 ۸۲واحد پرورش جديد تخمگذار و  ۴۰واحد پرواربندی
گوسفند و بز به بهرهبرداري ميرسد .به گفته رضايي
 ۳۴۹واحد با ارزش  ۳۴۱ميليار تومان و اشتغال مستقيم
یکهزار و  510نفر در هفته دولت به بهرهبرداري ميرسد.
صادرات  ۳۲۴ميليون دالر شير
در  ۴ماهه نخست سال
اين مقام مسئول از صادرات  ۴۹ميليون دالر محصوالت
لبني جز شير در چهار ماهه ابتداي امسال خبر داد و
گفت :همچنين  ۳۲۴ميليون دالر شير در اين بازه
زماني صادر شد و پيشبيني ميشود كه امسال بيش
از يكميليون تن شير و محصوالت لبني صادر شود.
به گفته وي در تمامي محصوالت دام و طيور به جز
گوشت قرمز از مرز خودكفايي عبور كردهايم .وي با
اشاره به اينكه عرضه و تقاضا تنها عامل اصلي گراني
گوشت و مرغ در بازار نيست ،گفت :عوامل متعددي در
نوسان قيمت دخيل است كه تنها توليد اين محصوالت
به معاون امور دام مربوط ميشود كه بدين منظور در
نظر داریم تمامي اطالعات توليد را در سامانه سماست
رصد كنیم ،چرا كه با رصد كردن تمامي اطالعات توليد
و برنامهريزي بر اساس سياستگذاري كالن و الگوي
مصرف كمترين نوسان در اين زمينه خواهيم داشت.
رضايي با اشاره به اينكه در تأمين و توليد گوشت قرمز به
سبب شرايط اقليمي با محدوديتهايي روبهرو هستيم،
گفت :با توجه به قرار گرفتن ايران در ناحيه خشك و
نيمهخشك و خشكساليهاي پيدرپي با مشكالتي در
تأمين گوشت قرمز روبهرو هستيم كه دولت براي خروج
بازار از اين تنشها ساالنه اقدام به واردات  150هزار تن
گوشت گرم گوسفندي و منجمد گوساله و گوسفند
ميكند تا با عرضه آنها به نرخ متعادل از نوسان قيمت
جلوگيري شود.
معاون امور توليدات دامی وزارت جهاد کشاورزی قيمت
خرید هر كيلو گوسفند زنده از دامدار را  22هزار تومان
اعالم كرد و گفت :در بدترين شرايط قيمت گوشت
 44هزار تومان تمام ميشود ،ولی متأسفانه به دليل
مشكالت سيستم توزيع و واسطهگري این محصول با
نرخهاي باالتري در بازار عرضه ميشود .اين مقام مسئول
با بيان اينكه هيچ كمبودي در زمينههاي مختلف وجود
ندارد ،افزود :با توجه به ثبت سفارش نهادههاي دامي و
پيشبينيای كه براي آينده شده است ،هيچ كمبودي
نخواهيم داشت و توليدكنندگان از اين حيث نگراني
نداشته باشند.
وزارت جهاد كشاورزي نسبت به قيمت مرغ
و تخممرغ در بازار بيتفاوت نيست
وي با بيان اينكه در زمينه تخممرغ كمبودي وجود
ندارد ،گفت :اين در حالي است كه در خردهفروشيها به
سبب وجود واسطهها تخممرغ با نرخهاي بااليي توزيع
ميشود كه البته دولت و وزارت جهاد كشاورزي نسبت
به اين قيمتها بيتفاوت نيست و با عرضه مرغ منجمد
با نرخ مناسب و توزيع گوشت وارداتي و اختصاص ارز
دولتي به تمامي نهادهها به دنبال تعادل و تنظيم بازار
است .معاون وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به سوالی
مبني بر آنكه ممنوعيت صادرات شير خشك مشكالت

متعددي را به همراه دارد ،گفت :هماكنون در حال رايزني
براي لغو اين ممنوعيت هستيم ،چرا كه سال گذشته
بيش از  900هزار تن مازاد توليد به صورت شير خشك
و محصوالت لبني از كشور خارج شد كه امسال به سبب
اين مازاد توليد بايد مقداري شير خشك و محصوالت
لبني صادر شود.
بابت نوسان قيمت مرغ در ايام محرم
نگراني نداريم
رضايي درباره وضعيت بازار مرغ در ايام محرم نیز گفت :با
توجه به جوجهريزي مناسب در مرداد ماه جاي هيچگونه
نگراني مبني بر نوسان قيمت در اين ايام وجود ندارد.
معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد کشاورزی درباره
آخرين وضعيت بازار صادراتي مرغ و تخممرغ ،گفت :سال
گذشته به دليل شيوع بيماري آنفلوآنزاي حاد پرندگان
بخشي از توليد خود را از دست داديم و هماكنون با
محدوديتهايي در صادرات روبهرو هستيم و اين در
حالي است كه در برخي سالها  70هزار تن تخممرغ
به بازارهاي هدف صادر ميشد كه به سبب تنظيم بازار و
جلوگيري از افزايش نرخ تخممرغ در بازار داخل صادرات
را محدود كرديم .رضايي ادامه داد :در شرايط كنوني 20
تا  30درصد ظرفيت توليد مرغ كشور خالي است كه
بايدسازكارهايي براي حفظ بازارهاي صادراتي به كار
گرفته شود.
تورج صارمی خبر داد

بهرهبرداری از بقایای زراعی
وکارخانجات صنایع غذایی در تغذیه دام
با هدف بهرهوری بیشتر از منابع تولید

تورج صارمی ،مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام
معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ،در
رابطه با اهداف و برنامههای آتی شش ماه دوم این دفتر
در سال  97گفت :با توجه به استمرار خشکسالیها
در چند سال اخیر ،یکی از موضوعات مهمی که در
طول چند سال گذشته در دستور کار معاونت تولیدات
دامی و دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام قرار گرفته،
موضوع استفاده بهینه از بقایای کشاورزی و صنایع
غذایی در تغذیه دام است .ساالنه بالغ بر  20تن بقایای
زراعی و نزدیک به پنج میلیون تن بقایای کارخانجات
صنایع غذایی و کشاورزی در کشور تولید میشود
که به طور مناسب در تغذیه دام مصرف نمیشود که
برنامهریزی برای استفاده مناسب از این بقایا میتواند به
طور موثری سبب کاهش ضایعات ،استفاده حداکثری
از ظرفیتهای موجود ،کاهش مشکالت زیستمحیطی
و نهایتاً کاهش میزان واردات نهادههای دامی و قیمت
تمام شده محصوالت دامی شود .در طول سال گذشته
با همکاری موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و
مراکز دانشگاهی و بررسی نتایج طرحهای تحقیقاتی
دستورالعملهای اجرایی در رابطه با استفاده از بقایای
پسته ،سرشاخه نیشکر ،بقایای خرما ،تفاله گوجهفرنگی،
سیبزمینی و زائدات مرکبات تدوین و به سازمان جهاد
کشاورزی استانها و مراکز ترویجی جهت فرهنگسازی
و ترویج استفاده از اقالم مذکور در تغذیه دام ارسال
شده است .در این خصوص در طول دو سال گذشته نیز
اعتباراتی در قالب یارانه و به عنوان مشوق جهت فرآوری
بقایا در  11استان پایلوت کشور به واحدهای تولیدی
و تشکلهای دامی استفاده کننده از بقایا در تغذیه دام
پرداخت شده است .وی خاطرنشان کرد :یکی دیگر از
پروژههای مشترک با معاونت امور باغبانی که هماکنون
در دست بررسی است ،استفاده از بقایای گلخانهای و
همچنین بقایای کارگاههای تولید قارچ در تغذیه دام
است که در صورت تأیید نتایج آزمایشگاهی و روشهای
فرآوری امکان استفاده از حجم مناسبی از بقایای فوق
در تغذیه دام وجود خواهد داشت .در سال جاری هم
پیشبینی میشود با توجه به پتانسیلهای تولید بقایا
در کشور و آشنایی دامداران با استفاده از اقالم مذکور،
امکان فرآوری حجم مناسبی از بقایا در تغذیه دام وجود
داشته باشد که امیدواریم که در سال جاری بتوانیم به
طور موثری از ظرفیت اتحادیهها و تشکلهای دامی در
اجرای کامل طرح بهرهمند شویم.
از موضوعات مهم دیگری که از سال گذشته در برنامه
کاری دفتر بهبود تغذیه و جایگاه مورد پیگیری قرار گرفته،
موضوع بهبود مدیریت پساب و پسماند در گاوداریهای
شیری صنعتی کشور است که با توجه به تکالیف قانونی
در رعایت شاخصهای مورد تأکید سازمان حفاظت
محیط زیست و جلوگیری از مشکالت مربوط به شناسایی
دامداریها در لیست صنایع آالینده و پرداخت جرایم
مربوطه با برگزاری کمیته فنی متشکل از نمایندگان
سازمان حفاظت محیط زیست ،دفتر محیط زیست و
سالمت غذا موسسه تحقیقات علوم دامی ،شرکتهای
فنی مهندسی فعال در زمینه تصفیه پساب ،تشکلها و
دامداران پیشرو پیشنویس دستورالعملهای اجرایی
در رابطه با مدیریت پساب و پسماند در گاوداریهای
شیری صنعتی و همچنین ضوابط تفکیک کود مایع دامی
و استفاده از آن در زمینهای کشاورزی تهیه شده و در
مرحله تدوین نهایی است که با توجه به هماهنگی انجام
شده با سازمان حفاظت محیطزیست برنامه زمانبندی
اجرای اقدامات مورد نیاز توسط گاوداریها جهت بهبود
مدیریت پساب و پسماند در گاوداریها و رعایت شاخص
های زیستمحیطی در دست اقدام است .صارمی در
ادامه گفت :موضوع مدیریت پساب و پسماند یکی از

دغدغههای اکثر دامداران بوده و در حال حاضر در تعدادی
از گاوداریهای صنعتی کشور مدیریت پساب با استفاده
از روشهای مکانیزه با موفقیت اجرا شده است .وی
تصریح کرد :با مدیریت پساب و پسماند در گاوداریهای
کشور ،ضمن رعایت شاخصهای زیستمحیطی امکان
بازگردانی مجدد آب حاصل از تصفیه پساب و استفاده
از آن در بخش کشاورزی وجود خواهد داشت که در
این صورت کاهش مصرف کودهای شیمیایی ،افزایش
عملکرد محصوالت زراعی ،جلوگیری از فرسایش خاک و
همچنین افزایش بهرهوری در استفاده از منابع آبی کشور
محقق میشود.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد
کشاورزی ایران را یکی از کشورهای با میانگین
بارش سالیانه پایین عنوان کرد و گفت :با توجه به
محدودیتهای تأمین آب در کشور و با توجه به اینکه
بیش از  70درصد هزینههای تولید مرتبط با خوراک دام
است ،تأمین به موقع و ارزان و با کیفیت خوراک مورد
نیاز دام و طیور کام ً
ال ضروری است .با اقدامات موثری که
در طول چندین سال گذشته در راستای رعایت و بهبود
الگوی کشت و استفاده از اقالم علوفهای با نیاز آبی کم
در معاونت امور زراعت صورت گرفته است و در طرح
مشترکی که با محوریت معاونت امور زاعت و مشارکت
معاونت امور تولیدات دامی ،موسسات تحقیقاتی کشور
و مراکز علمی و تشکلهای بخش خصوصی مرتبط تهیه
شده ،موضوع استفاده از اقالم علوفهای با نیاز آبی کم در
دستور کار است که در این خصوص دستورالعملهای
اجرایی با استفاده از نتایج طرحهای تحقیقاتی و
دانشگاهی در استفاده از سورگوم علوفهای چغندر
علوفهای و همچنین علوفه تاج خروس در تغذیه دام
تدوین و به مراکز استانی ارسال شده است .صارمی افزود:
از دیگر طرحهایی که در سال گذشته انجام شد ،تدوین
طرح استفاده از خوراکهای کمتر رایج در تغذیه طیور
بوده است .در همین راستا با شکلگیری کارگروه فنی و
استفاده از ظرفیت محققان موسسه تحقیقات علوم دامی
و مراکز دانشگاهی( دانشگاه تهران و شهرکرد) تدوین
دستورالعمل استفاده از خوراکهایی مانند تریتیکاله،
دانه سورگم و کنجاله کلزا انجام گرفته که در سال
جاری در حال پیگیری است و پیشبینی میشود با
استفاده متنوع از خوراکهای موجود در کشور بتوان
ضریب وابستگی به کنجاله سویا در جیرههای غذایی
طیور را تعدیل کرد .در این خصوص موضوع جایگزین
کردن بخشی از کنجاله سویای مورد مصرف در تغذیه
طیور با کنجاله کلزا مطابق با دستورالعملهای ارسالی
با توجه به ظرفیتهای مناسب تولید و برنامه توسعه
کشت این محصول در کشور ،ضمن استفاده حداکثری
از پتانسیلهای تولید داخل ،بهطور موثری میتواند
سبب کاهش قیمت تمام شده محصول تولیدی و کاهش
حجم واردات نهادهها شود .وی در پایان گفت :با توجه به
نقش موثر استفاده از خوراک دام با کیفیت در سالمت
دام و همچنین سالمت محصول نهایی تالش درجهت
برنامهریزی اجرایی کردن استانداردهای تولید خوراک
با کیفیت و اعمال نظارتهای کیفی بر خوراک آماده
نهادههای مورد استفاده در تغذیه دام و طیور و استفاده
از روشهای نوین و به روز دنیا در بهبود ضریب تبدیل
خوراک دام در راستای ارتقای کمی و کیفی تولیدات
دامی و کاهش هزینههای تولید ،طی سالیان گذشته
تاکنون با هماهنگی با معاونتهای تخصصی وزارت
جهاد کشاورزی ،موسسات تحقیقاتی و مراکز دانشگاهی
و همکاری خوب این گونه مراکز اقدامات موثری صورت
پذیرفته است.
حبیب امینی خبر داد

اختصاص کد شناسه زنبورداری
به زنبورداران کشور

حبیب امینی ،مدیرکل دفتر امور طیور و زنبور عسل
وزارت جهاد کشاورزی ،با بیان اینکه در حال حاضر ایران
1/8درصد از تولید گوشت مرغ در دنیا را به خود اختصاص
ی است که جمعیت ایران کمتر از
داده ،گفت :این در حال 
 1/1درصد از جمعیت جهان است .تولید گوشت مرغ
وابسته به حلقههای مختلف تولید شامل مزارع مرغ اجداد،
مرغ مادر ،مزارع مرغ گوشتی ،کارخانجات جوجهکشی،
کشتارگاه ،کارخانجات تولید خوراک و سایر حلقههای
وابسته مانند بستهبندی و قطعهبندی بوده که با توجه به
سرمایهگذاری و ظرفیتسازی انجام شده در حلقههای
اصلی و وابسته در حال حاضر در کشور حدود 2/2
میلیون تن در سال تولید گوشت مرغ صورت میپذیرد
و برنامهریزی برای دستیابی به بازارهای صادراتی در
سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد .مدیرکل
دفتر امور طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی
با بیان اینکه در بخش تولید تخممرغ ،ساالنه بیش از
 950هزار تن در کشور تولید میشود و امکان تولید بیش
از این مقدار نیز در کشورمان فراهم است ،افزود :به هر
صورت در حال حاضر ایران  1/4درصد از تخممرغ دنیا را
تولید میکند .یکی از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی
اصالح فضای کسب و کار از طریق تولید بهصورت زنجیره
یکپارچه است که این امر در بخشهای مختلف انجام
میشود .در بخش گوشت مرغ سهم شرکتهای زنجیره
در تولید گوشت مرغ از کمتر از پنجدرصد در سال  92به
بیش از  15درصد در سال  96افزایش یافته که با توجه
به بهبود شاخصهای اقتصادی زمینه افزایش بهرهوری
و توسعه صادرات را به وجود خواهد آورد .در این روند

بهدلیل حذف بازار در بین حلقههای مختلف تولید
ضمن کاهش نوسان قیمت نهادههای واسط ،کاهش
هزینههای واسطهگری را بهدنبال خواهد داشت .امینی
ادامه داد :بحث تولید بهصورت یکپارچه در بخش تولید
بوقلمون نیز در حال توسعه بوده و برنامههای ویژهای
برای این بخش تدوین شده است .کشور در سالهای
گذشته واردکننده کامل جوجه یکروزه بوقلمون بوده؛
درحالیکه با برنامهریزیهای انجام شده در سال جاری
میتوانیم به صادرکننده این نهاده اساسی تبدیل شویم .از
جذابیتهای گوشت بوقلمون ،تولید دو تیپ گوشت قرمز
(ران) و گوشت سفید (سینه) است که با توجه به مزایای
خاص این گوشت ،میتواند جانشین نزدیک مناسبی
برای سایر گوشتها باشد و تنوع را برای مصرف کننده به
ارمغان بیاورد .ایران رتبه دوم جمعیت شتر مرغ را در دنیا
داراست و ساالنه حدود  80هزار جوجه شتر مرغ تولید و
پروار میشود .عمده محصوالت جانبی این پرنده ،شامل
پر ،پوست و چرم که ارزش زیادی در بازارهای جهانی
دارد ،به کشورهای مختلف از جمله اروپا صادر میشود.
وی با اشاره به اینکه زنبورداری در ایران از سالیان
دور انجام میشده ،افزود :این حرفه تأثیر بهسزایی در
گردهافشانی باغها و مزارع جهت ازدیاد تولید محصوالت
چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی دارد و همچنین با
درآمدزایی مناسب یکی از حرفههای اشتغالزا بوده و
در سالهای اخیر با سیاستگذاریهای وزارت جهاد
کشاورزی و برگزاری کارگاههای آموزشی این حرفه از
درآمد تکمحصولی خارج شده و تولید محصوالت جانبی
ازجمله ژل رویال ،گردهگل و ...ارزشافزوده خوبی را
ایجاد کرده است .ایران در حال حاضر با تولید بیش از
 80هزار تن عسل در رتبه سوم جهان قرار دارد؛ همچنین
با تولید حدود سههزار کیلوگرم ژلرویال نزدیک به
یکمیلیون دالر و تولید حدود  75تن گردهگل بیش
از  800هزار دالر ارزش افزوده ایجاد کرده است .یکی
از برنامههای آتی این بخش اختصاص دادن کد شناسه
زنبورداری به زنبورداران کشور است که این امر امکان
برنامهریزی و اتخاذ تصمیمات بههنگام در جهت توسعه
کمی و کیفی این حرفه را فراهم خواهد کرد.
مختارعلي عباسي اعالم کرد

پروژه اصالح نژاد دام سبك
مهمترين پروژه د ر دست پيگيري

ميزان توليد گوشت كشور را باال ميبرد و حدود 100
تن کسری توليد را پوشش ميدهد و بخشي از آن نیز از
طريق دام سبك كه در سيستم بسته توسعه و پرورش آن
را دنبال ميكنيم ،توسعه داده ميشود.
مديركل مركز اصالح نژاد دام و بهبود توليدات دامي
وزارت جهاد کشاورزی در ادامه گفت :بحث مهم
ديگر هويتدار كردن دام است .نزديك به  75ميليون
رأس دام سبك و سنگين داريم كه هويتدار كردن
آنها هزينه زيادي دارد و محال است به اين عدد با
اين رقمها كه در بودجه پيشبيني ميشود ،برسيم،
اما پيگير هستيم كه از محل ماده  18و عوارضي كه
اخذ ميشود ،اين برنامه را هدايت كنيم .در پروژه
هويتدار كردن دامها اولويتبندی انجام میشود،
به طوری که ابتدا دام سنگین هویتگذاری میشود.
در بخش دام سنگین نیز اولویت باالتر را به دامهايي
كه داراي جمعيت كمي هستند (مثل اسب و شتر)
میدهیم و اولويت بعدي دام سنگين و اولويت آخر دام
سبك است .عباسي ادامه داد :هر ميزان كه اعتبارات
پروژههاي موجود را بتوانيم تقويت كنيم ،حجم عمليات
اجرایی باال ميرود .همچنين بخشي از كارها را سازمان
دامپزشكي در برنامه واكسيناسیون انجام داده است.
صندوق بيمه كشاورزي هم در بحث بيمه كردن
گلهها اين هويتگذاري را انجام ميدهد .بين اين سه
دستگاه براي استفاده از شمارههاي  15رقمي استاندارد
بينالمللي هماهنگي شده تا تكراری صورت نگيرد که
مث ً
ال اگر ارگانی پالكگذاري كرد ،ارگان ديگر در صورت
نياز از همين شماره پالك استفاده كند.
وي با بیان اینکه در بخش بهبود توليدات دامي به دنبال
افزايش بهرهوري دام بومي مخصوصاً دام سبك با تغذيه
مناسب در ماههاي آبستنی و تغذيه مناسب در مرحله
فالشينگ هستيم ،تصریح کرد :از اينطريق میتوانيم
دوقلوزايي را افزايش دهيم و تلفات را كم كنيم و نهايتاً
برهدهی را از  0/7به  0/9افزايش دهيم تا بخشي از كمبود
گوشت قرمز ما را جبران كند .مديركل مركز اصالح نژاد
دام و بهبود توليدات دامي ادامه داد :در بحث آموزش
براي ثبت مشخصات ،ركوردگيري و تلقيح مصنوعي
دورههاي آموزشي مرتب و منظم براي كارشناسان و
متقاضيان استانها برگزار میکنیم و تمام مأموران تلقيح
مصنوعي گواهينامه انجام عمليات از مركز اصالح نژاد
ميگيرند .در همین راستا هر سال افراد زيادي آموزش
میبینند و براي آنها گواهي صادر ميشود .همچنين
اگر نياز به دورههاي بازآموزي باشد ،اين دورهها نيز
برگزار ميشود ،اما اگر بخواهیم بهرهبرداران را آموزش
دهيم ،این امر بهعهده بخش ترويج وزارتخانه است.
همچنين باید سطح سواد و اطالعات پرورشي اصالح
نژادي دامداران و بهرهبرداران كمسواد را باال ببريم كه به
ترغيب آنها در واردشدن به سيستمهاي ركوردگيري و
ثبت مشخصات كمك ميكند.
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حرکت نوغانداری در مسیر توسعه و پیشرفت

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور خبر داد

مختارعلي عباسي ،مديركل مركز اصالح نژاد دام و بهبود
توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي ،درباره مهمترين
اولويتهاي اين مركز گفت :این مركز در زمينه اصالح
نژاد دام داراي سه طرح بزرگ اجرايي است كه عبارت
است از -1 :حفظ و حراست از منابع ژني و اصالح
نژاد دام و طيور؛  -2هويتدار كردن دام و طيور؛ -3
تكميل ،تجهيز و تقويت زيرساختهاي زيربنايي مركز
و آزمايشگاهها براي اجراي اصالح نژاد دام .در راستاي اين
طرحها همه ساله پروژههايي در برنامههاي مركز تعريف
و اجرا ميشود .پروژه اصالح نژاد دام سبك (گوسفند
و بز) مهمترين پروژه د ر حال پيگيري است .مديركل
مركز اصالح نژاد دام و بهبود توليدات دامي وزارت جهاد
کشاورزی ادامه داد :در بخش اصالح نژاد گوسفند سه
پروژه را پيگيري ميكنيم كه عبارت است از -1 :اصالح
نژاد با انتخاب نژادي داخل مجموعه سيستمهاي پرورش
عشايري و روستايي كه در آينده به عشايري بيشتر
بها خواهيم داد؛  -2توسعه و پرورش نژادهاي اصالح
شده خالص خارجي در سيستمهاي بسته ،زيرا در اين
سيستمها نژادهاي بومي كشور به خاطر ميزان برهدهي
كمتر،اقتصادي نيستند؛ لذا بايد دام اصالح شده خارجي
در بخشي از اين واحدها جايگزين و اجرای بند «ب»
قانون افزايش بهرهوري عملیاتی شود؛  -3تركيب ژنتيكي
نژاد خارجي مثل رومانوف با نژادهاي داخلي كه اين
عمل باعث افزايش دوقلوزايي و تعداد بره از شيرگرفته
به ازاي هر ميش ميشود .براي هر استان حجم عمليات
مشخص و با جزئيات تعيين شده و ثبت ركورد اطالعات،
مشخصات و هويتدار كردن متولدين در برنامه وجود
دارد.
عباسي افزود :در بخش بز شيري هم برنامههايي در
دست اجرا داريم که یکی آميختهگري و پرورش خالص
نژادهاي خارجي مثل سانن و آلپاين است كه در كشور
متقاضي زيادي برای آنها وجود دارد .در همین راستا
مجوزها را صادر كرديم و تعدادي گل ه از بزهای اصالح
شده خارجي نظیر سانن ،آلپاين و بز مورسيا تشكيل شده
است كه در جهت توسعه سيستم بسته پرورش بز هدايت
ميشود .همچنين آميختهگري با نژادهاي خارجي مطابق
سالهاي گذشته و تركيب ژنتيكي بز پر توليد شيري
در حال پيگيري است .وي تصريح كرد :كار بسياري در
بخش دام سنگين روي توليد شير گاو هلشتاين انجام
شده كه نتيجه آن این است که امروز در توليد شير در
مرز خودكفايي هستيم و نزديك يكميليون تن در سال
مازاد توليد داريم كه توسط سازمان تعاون روستايي
خريداري و تبديل به شير خشك میشود .درحالحاضر
مازاد شير كه قيمت مناسبي هم دارد ،توسط دامداران به
كارخانههاي توليد شيرخشك فروخته ميشود .همچنين
براي جبران كمبود گوشت قرمز ،توسعه پرورش گاوهاي
نژاد دو منظوره با گاوهاي بومي كشور را در برنامه اصالح
نژاد داريم؛ به اينصورت كه اسپرم گاوهای بومی با گاو
سمینتال تلقيح ميشود كه باعث توليد گاوهاي آميخته
دو منظوره میشود كه هم شير خوب دارند و هم از نظر
توليد گوشت مطلوب هستند .اين جايگزيني به تدريج

علیاصغر داداشپور ،رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور،
در مورد وضعیت نوغانداری کشور گفت :نوغانداری یکی
از مشاغل باستانی ایرانیان است و ریشه در فرهنگ
باستانی این مرز و بوم دارد .رئیس مرکز توسعه نوغانداری
اظهار داشت :نوغانداری همواره نقش پررنگی در اقتصاد
خانوارهای روستایی و عشایری کشور از زمانهای
بسیار دور تا به امروز داشته و دارد .وی در ادامه افزود:
نوغانداری حرفهای بسیار مهم برای ایجاد اشتغال و یکی
از مناسبترین فعالیتهای خانگی است و میتواند نقش
مهمی در استفاده از منابع روستایی در بهترین شکل
ممکن جهت فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ،امرار معاش
مردم ،اشتغال و تولید ثروت ایفا کند .داداشپور در ادامه
گفت :سرمایهگذاری در نوغانداری در مقایسه با بسیاری
از فعالیتهای تولیدی کشاورزی کمتر و بازگشت سرمایه
سریعتر است .به بیان دیگر ،با توجه به اینکه حداکثر
مدت زمان دوره پرورش تا تولید پیله ابریشم  45روز کاری
است؛ لذا کشاورزان ظرف مدت کوتاهی به درآمد دست
پیدا میکنند .وی با اشاره به اینکه در سالیان گذشته به
دلیل عدم توجه به نوغانداری ،نوغانداران کشور انگیزهای
برای ادامه فعالیت نداشتند ،بیان کرد :خوشبختانه در
سالهای اخیر با توجه به تأکید محمود حجتی ،وزیر جهاد
کشاورزی ،بر احیاء و توسعه نوغانداری بهعنوان یکی از
مشاغل اساسی و جانبی بخش کشاورزی ،نگاه ویژهای به
این صنعت شده است .رئیس مرکز توسعه نوغانداری اظهار
داشت :ما بهدنبال ایجاد رقابت بین صنعت نوغانداری با
سایر مشاغل کشاورزی نیستیم و معتقدیم نوغانداری باید
در کنار سایر مشاغل کشاورزی گسترش پیدا کند تا بتواند
منشأ درآمد برای جامعه روستایی باشد.
پرورش کرم ابریشم نقش مهمی
در اقتصاد خانوارهای روستایی ایفا میکند
داداشپور تصریح کرد :پرورش کرم ابریشم به عنوان
یک شغل جانبی و مکمل در کنار سایر مشاغل از قبیل
برنجکاری ،چایکاری ،دامداری ،آبزیپروری و موارد
مشابه دیگر نقش مهمی در اقتصاد خانوارهای روستایی
ایفا میکند .با توجه به تنوع اقلیمی موجود ،زمینه توسعه
این شغل به سبب مزیت نسبی فراوان وجود دارد .در کنار
ن نوغانداری ویژگیهای زیستمحیطی دارد که نهتنها
ای 
هیچگونه محدودیتی برای مشاغل دیگر ایجاد نمیکند،
بلکه میتواند موجب استفاده بهینه از ظرفیتهای

نیمه اول هر سال ما شاهد پرورش کرم ابریشم هستیم
و در این فاصله زمانی در سال جاری با توزیع تخم نوغان
در 22استان کشور حدود 979تن پیله تر ابریشم توسط
نوغانداران تولید شده که این میزان معادل  157تن نخ
ابریشم مورد نیاز صنعت نساجی است .وی افزود :در سال
جاری با پیگیریهای به عمل آمده شاهد افزایش دو پلهای
تعرفه واردات نخ ابریشم از  15به  26درصد بودیم که نقشی
مهم در واقعی و اقتصادیشدن پیله تر ابریشم داشته است.

سرزمینی و نیروی انسانی جوامع روستایی محسوب شود.
وی افزود :در راستای بهبود نوغانداری و افزایش درآمد
کشاورزان مرکز توسعه نوغانداری کشور از سال 1393
راهاندازی شد .رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور الزمه
توسعه نوغانداری را فراهمکردن زیرساختهای الزم
عنوان کرد و گفت :با توجه به اینکه برگ درخت توت
تنها غذای مورد نیاز کرم ابریشم است ،لذا در پی شناسایی
ظرفیتهای موجود در کشور هستیم .وی با بیان اینکه
در جهت تأمین نهادههای نوغانداری وضعیت موجود
نوغانداری مورد بررسی قرار گرفت ،تأکید کرد :طبق آمار
بهدست آمده بالغ بر  18هزار خانوار روستایی در حوزه
نوغانداری مشغول فعالیت هستند و بالغ بر  14هزار و 700
هکتار توتستان نیز در سطح کشور وجود دارد که از این
ظرفیت عالوه بر تولید میوه و بهرهگیری به عنوان فضای
سبز ،میتوان برای پرورش کرم ابریشم بهره برد.

رشد  110درصدی
قیمت خريد تضميني پيله ابريشم
داداشپور با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی پیله
تر ابریشم در سالهای اخیر در مقایسه با سال ،1391
 110درصد افزایش داشته است ،گفت :خوشبختانه این
افزایش قیمت با افزایش قیمت توافقی در بازار مواجه شده
و به دلیل وجود کشش قیمت در بازار در سالهای اخیر به
رغم برخورداری پیله تر ابریشم از قیمت تضمینی ،تمامی
پیلههای تولیدی توسط بخش غیر دولتی باالتر از قیمت
تضمینی و به صورت نقدی خریداری شده است .وی افزود:
قیمت خرید تضمینی هر کیلو پیله طرح ابریشم  18هزار
و  104ریال بوده ،اما در سال جاری به دلیل وجود بازار
مناسب تمام پیلهها به طور متوسط در هر کیلوگرم بالغ
بر  340هزار ریال بوده که این امر موجب افزايش انگيزه
نوغانداران در سالهای آینده خواهد شد و هیچگونه بار
مالی برای دولت ایجاد نکرده است .وي در ادامه افزود:
تاكنون  22استان كشور مشغول فعاليت در اين حوزه
هستند و اميدواريم كه  10استان باقيمانده نيز به اين
شغل روي آورند.

توسعهتوتستانها
متناسب با ظرفیتهای مناطق مختلف کشور
این مقام مسئول در مورد مهمترین اقدامات صورتگرفته
در زمینه احیاء و توسعه نوغانداری تصریح کرد :توسعه
توتستانها متناسب با ظرفیتهای مناطق مختلف کشور،
تولید و توزیع  330هزار اصله نهال توت اصالح شده در
سال  96بهصورت رایگان در  19استان کشور ،تأمین تخم
نوغان کیفی مورد نیاز و ثابت نگه داشتن قیمت هر جعبه
تخم نوغان با قیمت هفت هزا ر و  500تومان در طول
سالیان متوالی به عنوان سهم نوغاندار از جمله کارهایی
است که در جهت توسعه نوغانداری انجام شده است.
داداشپور با اشاره به اینکه راهاندازی شغل نوغانداری
نیازمند سرمایهگذاری زیادی نیست ،خاطرنشان کرد:
هر جعبه تخم نوغان  14گرمی حاوی  24تا 26هزار تخم
نوغان است .هر تخم نوغان نیز به یک کرم ابریشم تبدیل
میشود و هر کرم ابریشم در پایان دوره پرورش یک پیله
ابریشمی با وزن متوسط  2تا  2/2گرمی تولید میکند که
از آن حدود یک هزار متر نخ ابریشم استحصال میشود.

ضرورت توجه به ايجاد زنجيره ارزش
در صنعت نوغانداری
رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور افزود :محدوديت
در صنعت نوغانداري بسيار اندك است و اقليم و شرايط
جوي تأثير زيادي بر اين صنعت ندارد .اميدواریم بتوانيم

جدول میزان تولید پروتئین دامی
میزان تولید پروتئین دامی
)گرم در روز(
بدون آبزیان

در سال آینده در  10استان باقيمانده نیز ورود كنيم تا
فرهنگ نوغانداري را بهعنوان يكي از مشاغل منطبق با
اقليمهاي مختلف در سطح كشور اجرايي و نهادینه كنيم.
رويكرد ايجاد زنجيره ارزش در تعامل با حوزههايي مرتبط با
نوغانداري ،صرفاً پرورش كرم ابريشم تا توليد پيله تر نيست،
بلكه تا زماني كه محصول نهايي مثل فرش ابريشمي وارد
بازار نشده ،نميتوانيم اين زنجيره را جدا از هم بدانيم؛
بنابراين سعي داريم اين رويكرد را در استانهاي مختلف
داشته باشيم تا ارزش افزودهاي مرتبط با نوغانداري از
پرورش كرم ابريشم تا توليد محصول نهايي در همان استان
حاصل شود .داداشپور با بیان اینکه از جمله برنامههاي
سال آينده توسعه و ترویج نوغانداري بين مردم است ،گفت:
واقعيشدن نرخ تعرفه واردات پيله و نخ ابريشم ،بهويژه
واردات پيله خشک را كه سبب راهاندازي كارخانجات و
كارگاههايابريشمكشيميشود،دردستوركارقراردادهايم.
همچنین توانمندسازي و توسعه برنامههاي آموزشي و
ترويجي و اطالعرساني آگاهانه براي نوغانداران و افرادي
كه عالقهمند فعاليت در اين زمينه هستند ،توليد محتواي
متعدد براي نشريات ،مجالت و رسانههاي تأثيرگذار به ويژه
تلويزيون و راديو ،راهاندازی سایت مرکز توسعه نوغانداری
کشور در جهت قرار گرفتن اطالعات مربوط به نوغانداري
و آموزش صحيح نوغانداري با رويكرد توسعه برنامههاي
آموزشي و ترويجي از دیگر برنامههای ماست.
داداشپور درباره نقش زنان در عرصه نوغانداري گفت:
حدود 60درصد نوغانداري توسط زنان روستايي و عشايري
انجام ميشود؛ لذا با تعامالتي كه با دفتر امور زنان روستايي
انجام داديم ،سعي در نهادينهتر كردن پرورش كرم ابريشم
در بين زنان روستايي داريم .همچنين اعزام كارشناس و
برگزاری دورههاي آموزشي پرورش كرم ابريشم تا پيله را
در دستور کار داریم تا با علم و آگاهي بيشتر به سمت
توسعه نوغانداري حركت كنيم .رئیس مرکز توسعه
نوغانداری درباره زنجيره ارزش نیز گفت :در بخش
كشاورزي از پرورش تخم نوغان تا توليد پيله تر ابريشم
انجام میشود ،برای ایجاد زنجیره ارزش از بخش صنعت

تولیدات

گوشت قرمز (هزارتن)

انتظار داريم تا كارخانجات صنعتي ابريشمكشي مجددا ً
به چرخه توليد و فرآوري بازگردند و اين زنجيره را كامل
كنند تا عالوه بر تبديل پيله به ابريشم ،چرخ صنايع ابريشم
بزرگ با توليد حرير و محصوالت ابریشمی ديگر بچرخد.
داداشپور به عنوان نماينده ايران در كميسيون بينالمللي
نوغانداري افزود :امید است با تبادل دانش و تجربه ،با اعزام
كارشناس و شناسايي دستگاههاي پيشرفته در حوزه
توليدات نوين ابريشمی و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای
دانش بنیان ،عالوه بر توليد فرش دستباف ابريشمي به
توليدات دارويي ،آرايشي و بهداشتي و محصوالتي كه با
استفاده از پودر ابریشم و پودر كرم ابريشم به عنوان ماده
اولیه صنایع نوین ساخته میشوند ،دست يابيم .وي در
پايان گفت :فرش ابريشمي نمادي از فرهنگ ايراني است
كه جايگاه خود را در كشورهاي مختلف پيدا كرده و توليد
نخ ابريشم از پيله كرم ابريشم از طريق توليدات داخلي با
كيفيت باال اين صنعت را ارزشمندتر ميكند.
هادی برازنده خبر داد

استفاده از  64میلیارد تومان
از اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی
برای افزایش بهرهوری در فارمهای تولیدی
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کردن دام کشور و کمکهای فنیـ اعتباری اشاره کرد
و گفت :طرحهایی با اعتبارات استانی ،مثل ایستگاهها و
آزمایشگاههای دام و طیور را از طریق دستورالعملهای
اجرایی به استانها اعالم میکنیم .برازنده عنوان کرد:
در شش ماه دوم سال  ،97بنا به دستور مقام عالی
وزارت مبنیبر انجام آمارگیری در قالب سامانه جامع
پهنهبندی و مدیریت دادههای کشاورزی در ششماهه
دوم سال  1397آمارگیری زنبورستانهای کشور را از
طریق مرکز آمار فناوری وزارت در سامانه بارگذاری
خواهیم کرد تا برای اولینبار این کار از طریق سامانه
انجام شود .بدیهی است استانها میبایست از طریق
سامانه مذکور ورود اطالعات کنند .وی ادامه داد :در
خصوص سایتهای الگویی که با همکاری معاونت
ترویج سازمان تات در حال انجام هستیم ،در سطح
کشور بیش از  100سایت الگویی ازجمله دام کوچک،
دام بزرگ ،زنبورداری ،مرغداری و خوراک دام و
طیور تعریف شده و با رایزنیهای انجام شده حدود
 12سایت تصویب و پس از تخصیص اعتبار به مرحله
اجرا گذاشته خواهد شد .مشاور معاون وزیر در امور
برنامهریزی معاونت امور تولیدات دامی اظهار کرد :در
ششماهه دوم سال همچنین آموزش بهرهبرداران را
در دستورکار داریم که عناوین آنها مشخص و کار
کارشناسی در معاونت روی آن انجام شده است .بیش
از  100رشته آموزشی شناخته و به استانها ابالغ شده
است و استانها باید در سامانه سابک ثبتنام کنند تا
به محض تأمین اعتبار از سوی معاونت ترویج بتوانیم
این کار را انجام دهیم .برازنده در پایان گفت :در بخش
کشاورزی بیش از  100رشته نمونه داریم که در شاخه
دامپروری  16واحد شامل مرغگوشتی ،مرغ تخمگذار،
مرغ مادرگوشتی ،کارخانه جوجهکشی ،بوقلمون
گوشتی ،گاوداری صنعتی ،گوساله پرواری ،برهپرواری
و زنجیرههای تولید را دربر میگیرد که انشاءاهلل تا
آذرماه سال جاری نسبت به انتخاب برترین ها اقدام
خواهد شد.

سرانه مصرف تا سال 1404

عملکرد
1395

هادی برازنده ،مشاور معاون وزیر در امور برنامهریزی
معاونت امور تولیدات دامی ،درباره وظایف این معاونت
گفت :وظایف ما در معاونت در حوزه تسهیالت،
اعتبارات ،بیمه ،مکانیزاسیون ،آموزش و ترویج و
ارائه آمار و اطالعات است .وی درباره بیمه تولیدات
دامی اظهار کرد :با توجه به بند «ث» ماده  33قانون
برنامه ششم توسعه ،بیمه اجباری دام تصویب شده و
برای فراگیر شدن آن با همکاری تشکلهای مرتبط
و صندوق بیمه در حال تدوین دستورالعمل اجرایی
هستیم .این در حالی است که بیمه طیور از سنوات
گذشته در حال انجام است و فقط دستورالعملها به
روزرسانی میشود .برازنده درباره توسعه مکانیزاسیون
نیز گفت :در سال  96بالغبر  64میلیارد تومان از
اعتبارات و تسهیالت وزارت جهاد کشاورزی برای تهیه
تجهیزاتی مانند فیدرمیکسر ،سپراتور ،شیردوش برای
دامداریها و قفسهای اتوماتیک ،اتوماسیون تهویه
و آبخوری اتوماتیک برای مرغداریها استفاده شد
که افزایش بهرهوری در فارمهای تولیدی را بهدنبال
داشته است .مشاور معاون وزیر در امور برنامهریزی
معاونت امور تولیدات دامی افزود :از ابتدای سال 97
تاکنون برای ایجاد اشتغال روستایی در فعالیتهای
دا م کوچک ،دام بزرگ ،طیور ،صنایع جانبی و
زنبورعسل از محل اعتبارات اشتغال روستایی،
عشایری و شهرهای کوچک با جمعیت زیر  10هزار
نفر تسهیالتی جذب کردیم که در ششماهه دوم سال
استمرار خواهد داشت .عالوهبر آن براساس بند «الف»
تبصره  18تسهیالتی برای اشتغال فراگیر توسط دولت
ارائه میشود که عمده فعالیت ما در همین زمینه
خواهد بود .برازنده تصریح کرد :از محل صندوق
توسعه ملی و منابع داخلی بانکها (سامانه بهین یاب)
تأمین سرمایه در گردش در دستورکار خواهد بود.
وی در بخش طرحهای ملی و استانی به چهار طرح
ملی افزایش تولید شیر خام و گوشت قرمز ،حفظ و
حراست منابع ژنی و اصالح نژاد دام و طیور ،هویتدار

ایران

34

11/47

جهان
11/5

1393

25/6

گوشت مرغ (هزارتن)

1967

2069

2237

2498

2893

8

25/11

15/5

1394

26/33

تخممرغ (هزارتن)

893/4

940

888

1103

1330

12

11/24

9/6

1395

26/48

شیر (میلیون تن)

8/3

9/6

10/18

12

15

25

111/24

109

1396

27/55

عسل (هزارتن)

74/7

81/5

88

92/6

106/7

4

1

0/2

1399

30/24

پیله تر (تن)

889

923

850

1450

ـ

1404

33/14

ابریشم خام (تن)

142

148

136

232

ـ

صادرات محصوالت دامی و غذایی تا چهارماهه ابتدای سال 1397
عنوان

واحد

سال 92

سال 94

سال 95

سال 96

چهارماهه 97

میلیون دالر

-8072

-3438

-3094/5

-4362

-1616

میلیون دالر

14/3

445/112

578/7

51/2

49/3

هزارتن

447

634/3

622

513/3

195/6

میلیون دالر

1018/2

1251

1310

1079

432

هزارتن

557/8

597

860

946

324

گوسفندو بز

هزار راس

-

1205

1148

19/8

178

گوساله نرپرواری

راس

254

20000

9644

7781

22031

نفر

460

163

350

447

42

راس

108

72

1068

2025

1239

هزارتن

46/35

70/8

66

45/5

17

هزارتن

37/62

84/1

41/8

8/3

0/167

هزارتن

3/65

1/4

5/1

1

0/316

درصد

40

40

40

40

40

55

55

55

55

55

2

15

از  95/11/2از 20به 5

5

5

10

10

گوساله 26
گوسفند 5

تراز تجاری بخش کشاورزی وصنایع غذایی
تراز تجاری زیربخش دام و طیور
صادرات محصوالت دامی
صادرات شیر

صادرات دام
زنده

شتر

تلیسه

صادرات گوشت مرغ با احشاء
صادرات تخم مرغ
صادرات عسل

تعرفه شیر خشک صنعتی
تعرفه کره

بسته  500گرم وکمتر

بسته بیشتراز 500گرم
تعرفه گوشت قرمز

درصد
درصد

5

) 12از (96/12/6
5

12
5

