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اخبار

توزيع  ۵۰هزار تن نهاده دولتي
ميانمرغداران

دبيركل كانون سراسري مرغ تخمگذار از توزيع  ۵۰هزارتن نهاده دامي
دولتي بين مرغداران خبر داد و گفت :قيمت تمامشده توليد نسبت به دو
ماه قبل حدود  ۲۰درصد افزايش يافته است .به گزارش «سبزینه» به نقل از
مهر ،سيد فرزاد طالكش با بيان اينكه مشكالت مربوط به تأمين نهادههاي
دامي هنوز بهطور كامل برطرف نشده است ،گفت :در راستاي بهبود وضعيت
توليدكنندگان ،شركت پشتيباني امور دام سهميهاي را به مرغداران اختصاص
داده است تا زماني كه مسأله ترخيص خوراك دام موجود در كشتيهاي روي
آب حل شود .وي افزود :اين سهميه در اختيار اتحاديه سراسري مرغداران
ميهن قرار گرفته و اتحاديه مذكور نيز با هماهنگي اتحاديههاي استاني اقدام
به توزيع آن ميكند .طالكش با بيان اينكه توزيع اين نهادهها از هفته گذشته
آغاز شده است ،اضافه كرد :مرغداران بايد به مراكز مربوطه مراجعه و براساس
شرايطي كه اعالمشده نهاده دريافت كنند و درازاي آن نيز تخممرغ تحويل
دهند .اين فعال بخش خصوصي ،با بيان اينكه پيشبينيهايي نيز بايد براي
آينده انجام شود ،گفت :در همين زمينه جلساتي در سطح مقامات باالتر از
وزارت جهاد كشاورزي برگزار شده و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در حال
پيگيري اين مسأله است تا براي آينده صنعت چالشي پيش نيايد .طالكش با
اشاره به اينكه مشكل كشتيهاي مانده روي آب تخصيص ارز است ،اضافه
كرد :از هفته گذشته اعالم شده كه مشكل اين كشتيها در حال برطرفشدن
است ،اما بههرحال بايد ديد اين فرايند چقدر طول ميكشد تا نهادههاي درون
اين كشتيها بهدست توليدكنندگان برسد .وي قيمت هر كيلوگرم سويا را در
حال حاضر براي تحويل به مرغدار بين دو هزار و  800تا دو هزار و  900تومان
اعالم كرد و ادامه داد :قيمت هر كيلوگرم ذرت نيز یکهزار و  500تومان است.
طالكش ميانگين قيمت هر كيلوگرم تخممرغ را درب مرغداري بين شش هزار
و  800تا شش هزار و  900تومان اعالم كرد و گفت :قيمت تخممرغ بستگي
به عرضه و تقاضا دارد و درحاليكه قيمت تمامشده توليد اين محصول نسبت
به دو ماه قبل حدود  ۲۰درصد افزايش يافته قيمت آن در بازار تغييري نكرده،
زیرا تقاضا براي آن كم است .وي قيمت تمامشده توليد هر كيلوگرم تخممرغ را
هماكنون باالي هفت هزار تومان عنوان و اضافه كرد :قيمت هر عدد تخممرغ در
مغازههاي سطح شهر حدود ۶۰۰تا ۷۰۰تومان است كه اين نرخ منطقي است.

ديدار مدير كل شيالت مازندران
با فعاالن شيالتي غرب استان

ولياهلل محمدزاده ،مديركل شيالت مازندران ،كه با حضور در ادارات شيالت
شهرستانهاي تنكابن و همچنين نوشهر ديدار مستقيم و چهرهبهچهره با
آبزيپروران و صيادان منطقه رامسر ،تنكابن ،عباسآباد ،نوشهر و چالوس داشته،
گفت :مردم بايد بتوانند بدون واسطه با مديران سخن بگويند ،زيرا اين مردم و
تالشگران عرصه اقتصادي هستند كه نقش مهمي در تحقق شعار و برنامه اقتصاد
مقاومتي دارند و براي مسئوالن و مديران شأني باالتر از خدمتگزاري به مردم
نيست .به گزارش «سبزینه» به نقل از آریا ،وي مردم را سرمايه اصلي نظام دانست
و افزود :حضور هميشگي مردم در صحنههاي انقالب وظيفه ما را در قدرداني از
آنها با خدمتگزاري ،افزايش داده است .در اين ديدار مردمي كه بيش از سه ساعت
در اداره شيالت شهرستان تنكابن و سه ساعت در اداره شيالت نوشهر بهطول
انجاميد ،بيش از 55تن از بهرهبرداران شيالتي مشكالت خود را با مديركل شيالت
مازندران در ميان گذاشتند و محمدزاده با بررسي موضوع در حضور معاون صيد
و بنادر ماهيگيري ،رئیس گروه پرورش ماهي در قفس و نيز رئیس گروه فرآوري
و بهبود كيفيت شيالت استان و رؤساي ادارات شيالت شهرستانهاي تنكابن،
عباسآباد و نوشهر ،دستوراتي براي رفع مشكل آنان صادر كرد.

دام ،طیور و آبزیان
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مردم استان بوشهر بهواسطه گرانی ماهی از مهمترين غذاي منطقه خود محروم شدهاند

ارز ،دست سفرهها را از ماهی کوتاه کرد
سبزینه

مهدیه ومسه

بندر جفره ماهيني بوشهر به فريادهاي
ماهيفروشان براي بازارگرمي عادت دارد.
افشين با پيشبند سفيد جلوي سطح چوبي كه
ماهيها را روي آن گذاشته ايستاده و با همان
فرياد توضيح ميدهد :چنگو تا پارسال هشت تا
 ۱۲تومن بود االن شده  ۲۶تومن .شاه ماهي
۲۰تومن بود ،االن شده  ۴۸تا  .۵۰شوريده
كيلويي ۲۵بود ،االن شده  ۷۰هزار تومن .خارو
هشت تومان بود شده  .۲۰هامور كيلويي ۱۵بود
شده  ۳۸تومن .وقتي ميپرسم چرا قيمتها باال
رفته ،با خنده ميگويد :چون قيمت كيسه فريزر
شده  ۲۰هزار تومان .اما گران شدن ماهي جنوب
كه حاال در همه كشور طرفداران زيادي دارد،
فقط به خاطر گران شدن كيسه فريزر نيست.
صياد و ناخدا و مسئول ،هركدام دليل خودشان
را دارند ،اما روي يك دليل اتفاق نظر وجود دارد:
همهچيز گران شده چرا ماهي نشود؟
دريا سفره بوشهريهاست و مهمترين خوراك
اين سفره ،ماهيهاي خوشمزه و معروف درياي
جنوب .اگر در تهران باال رفتن قيمت مرغ و
گوشت صداي مردم را باال ميبرد ،در بوشهر هم
قيمت ماهي با مردم اين كار را ميكند .چند
روزي كه در بوشهر بودم هرجا رفتم همه از باال
رفتن قيمت ماهي شكايت داشتند؛ تا جايي كه
معاون سياسي-امنيتي و اجتماعي استاندار
بوشهر مجيد خورشيدي گفت :مردم استان
بوشهر كه داراي بزرگترين ساحل خليج فارس
است ،از ماهي به عنوان مهمترين غذاي منطقه
محروم شدهاند .باال بودن نرخ بعضي ماهيها
اجحاف و ظلم بزرگي به مردم اين استان است .او
گفت :در صورتي كه قيمت ماهي تنظيم نشود،
مصوبه ممنوعيت صادرات صيد و محدوديت
روزهاي صيد در استان با قدرت اجرا ميشود.
اما آيا اين تهديدها كارساز است و آيا مشكالت
تنها به صادرات قانوني ماهي به كشورهاي حوزه
خليج فارس محدود ميشود؟ با ماهيگيران
حرف ميزنم تا از زبان خودشان دليل باال رفتن
قيمتها را بشنوم .به قول خودشان تا ظهر
كارشان شده زلزدن به ساحل و ظهر هم به
خانه ميروند تا هرچه از قابلمه درآمد بخورند.
سعيد و محمد با صورتهاي آفتاب سوخته كه
نشان از سالها كار روي درياست ،روي سنگ
بلندي نشستهاند و به دريا خيره ماندهاند.
يكي قايقي براي ماهيگيري دارد و آن يكي
ناخداي لنج است .سعيد از باال رفتن قيمت
ادوات صيد ميگويد و میافزاید :قيمت ادوات

سرزمین
خط
روی

 80نفر شتر در قشم پالككوبي شدند

مدير جهاد كشاورزي قشم گفت :با هدف هويتگذاري و
شناسنامهدارشدن شتران جزيره قشم 80 ،نفر شتر در روستاي
دورب ِني اين جزيره پالككوبي شدند .به گزارش «سبزینه» به نقل از
ایرنا ،مالك يزدانپناه افزود :با نصب پالك گوش ،مشخصات شتران
در سامانه اصالح نژاد كشور ثبت میشود .وي ادامه داد :هماكنون دو
هزار نفر شتر در قشم وجود دارد كه در مرحله اول ،پالككوبي 500
شتر سهميه اين شهرستان است .مدير جهاد كشاورزي قشم اظهار
داشت :تكميل اين طرح به مشاركت مطلوب شترداران با دهياريها
و مسئوالن نياز دارد .وي يادآور شد :طرح شناسنامهداركردن شترها
نمونهاي از مشاركت مردم با نمايندگان محلي خود براي تضمين
بهداشت و سالمت دام و تأمين ايمني جاده است 500 .هكتار زمين
در شهرستان قشم زير فعاليتهاي كشاورزي ،شيالت و امور دامي
قرار دارد و شش هزار و  620بهرهبردار در اين بخش فعال هستند.
شهرستان قشم شامل جزيرههاي قشم ،هرمز ،هنگام و الرك با حدود
يكهزار و  628كيلومتر مربع وسعت در ميان آبهاي خليج فارس به
موازات ساحل استان هرمزگان گسترده شده است.

استحصال 50هزار تن گوشت قرمز
و سفيد در استان مركزي

صيد سرسامآور شده؛ خيلي از ادوات را از دبي
ميآورند و در مغازههاي بوشهر به قيمت روز با
ما حساب ميكنند .اين موتور قايق را هم ايران
نميسازد و از ژاپن ميآيد دبي و از دبي ميآيد
اينجا .من موتور قايق را پنج سال پيش خريدم
 ۲۴ميليون كه االن شده  ۱۰۰ميليون .محمد
وسط حرفش ميپرد و به قايقي اشاره ميكند
كه پشت سرشان در ساحل افتاده و میگوید:
اين قايق پسردايي من است كه وسايلش را موقع
ارزاني فروخت که مث ً
ال نو بخرد ،اما يكدفعه
قيمتها كله كرد و حاال ولش كرده و با ما ميآيد
ملواني .پنج تاهم بچه دارد.
سعيد وسط حرفش را ميگيرد و ميگويد :همه
در فشار هستند ،مخصوصاً جوانها .اينجا ۱۰
تا قايق بود ،حاال شده 100تا ۱۰ .تا لنج بود
شده  ۱۰۰تا .قايق ميرفت دريا  ۲۰۰كيلو
ماهي ميآورد ،ولی اآلن ميرود  ۳۰كيلو ماهي
ميآورد و پول ادوات را هم درنميآورد؛ تازه
دستمزد ملوانها هم جداست .كمي جلوتر حامد
با لباسي مرتب مشغول باز كردن طناب بزرگي
است كه آن سرش به قايق ميرسد و ملواني
مشغول باز كردن گرههاي آن است .حامد كه از
سال  ۷۶مشغول صيد ماهي است ،معتقد است
مشكالت صيادان مديريتي است .او از اينكه
افراد زيادي بدون مجوز به دريا ميروند و صيد
ميكنند ،شكايت دارد و میگوید :االن نگاه كن
چند تا قايق در اسكله هست؟ بيشتر از  ۲۰۰تا
كه فقط پنج تا مجوز دارند .تمام جوانها بيكار
شدهاند و آمدهاند دريا .من كه صياد هستم سال
به سال تعرفه و حق خدمات ميدهم ،اما در كنار

من  ۱۵۰نفر بدون اين هزينهها بيشتر از من
صيد ميكنند .او كارش را با رانندههای تاكسي
مقايسه ميكند كه هركس ته جيبش خالي
ميشود ماشينش را در خيابان ميچرخاند تا
پولي در بياورد و درباره گران شدن ادوات صيد
ميگويد :اين موتور پارسال همين موقع ۲۵
ميليون بود ،ولی االن شده  ۱۵۰ميليون تومان.
اين طناب را كه ايران درست ميكند كيلويي
سه هزار تومان بود كه شده  ۱۲هزار و 500
تومان ،چون مواد اوليهاش از خارج ميآيد.
صيادان مهمترين دليل باالرفتن قيمت ماهي را
باال رفتن قيمت ادوات صيد ميدانند ،اما نظر
افشين و دوستانش كه مشغول فروش ماهي
در پيادهروی اسكله هستند ،چيز ديگري است.
افشين ميگويد :عمده ماهي ما توسط همين
لنجهايي كه ميبيني ،صادر ميشود كويت و اگر
آنها ماهي را در بازار بياورند ،قيمتها پايين
ميآيد ،اما آنها هم مجبورند ببرند آنطرف
بفروشند وگرنه هزينههايشان در نميآيد.
متأسفانه چون هيچ نظارتي روي هيچي نيست،
قيمتها باال رفته .مردي ميانسال با چكمه و
لباس خيس تكيه زده به ديوار و مشغول پاك
كردن ميگوهاست .با اينكه زمان حرف زدنم با
ماهي فروشان حتي سرش را هم باال نياورد و
انگار برايش مهم نبوده ،ميگويد :همه به فكر
خودشان هستند و هيچ نظارتي نيست .ماهي
اينجا كيلويي  ۳۰تومان است ،اما در كشورهاي
عربي كيلويي  ۱۱۰هزار تومان ميفروشند.
چرا بياورند اينجا؟ ماهي ايران ميرود كويت
و از آنجا به اسم كويت صادر ميشود به همه

جاي دنيا .ناخدا عبدالرسول غريبي را كه چندي
پيش در تلويزيون مناظرهاي جنجالي با حسن
صالحي ،رئيس سازمان شيالت ايران ،داشت
نزديكي ساحل و در جمع دوستانش ميبينيم .او
با قد بلند و صورتي مهربان با حوصله از مشكالت
كار ميگويد و دليل گراني قيمت ماهي را در بازار
تابع داليل زيادي ميداند .ناخدا ميگويد :يكي
از داليل گراني ،نرخ ارز است و ادوات صيد هم
تابع باال رفتن همين قيمت هستند .گرگوري كه
وسيله صيد ماهي است ۴۵ ،هزار تومان بوده
که االن  ۱۷۰هزار تومان .تور صيد ماهي شير
كه سه ميليون ميخريديم االن هشت ميليون
ميخريم .ديگر مثل  ۳۰سال پيش نيست .شما
در هر مغازه كه ميروي ۲۰تا يونوليت دارند؛
اين براي چيست؟ براي اينكه مرتب ماشين
پارك ميكنند ،ماهي ميخرند و ميبرند تهران
و اصفهان و شيراز و اين در نرخ تأثير دارد .شما
وقتي ذائقه مردم را در سطح كشور با ماهي
جنوب آشنا كرديد ،مصرف ملي پيدا ميكند و
وقتي مصرف ملي پيدا كرد ،نرخ آن خود به خود
تابعي از نرخ بازار ميشود .از ساحل به سازمان
شيالت ميروم تا آنجا از داليل گراني ماهي
بپرسم .حسين شادكامي ،كارشناس مسئول
امور صيد ،هم قيمت ماهي را تابعي از قيمت
ارز ميداند و ميگويد :صيادان ما ادوات را آزاد
ميخرند ،اغذيه را آزاد ميخرند و چيزي حدود
 ۲۵درصد درآمد خالص صيادي برميگردد
به مواد اوليه سوخت و روغن و غذاهايي كه
آذوقه دريايي است و اين يكي از داليل گراني
ماهي است.

رئيس اداره نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي اداره كل دامپزشكي
استان مركزي گفت 50 :هزار و  11تن گوشت قرمز و سفيد در  9ماهه
امسال از كشتارگاههاي دام استان استحصال شد .به گزارش «سبزینه»
به نقل از صداوسيمای مركز اراك ،سيروس سلماننژاد افزود :با تالش
كارشناسان و بازرسان بهداشتي دامپزشكي استان در  9ماهه سال جاري
مقدار  50هزار و  11تن گوشت قرمز و سفيد در كشتارگاههاي دام و
طيور استان پس از بازرسي بهداشتي سالم و قابلمصرف براي انسان
تشخيص داده شد .سلماننژاد گفت :در سال جاري تعداد  126هزار و
 775رأس گاو ،گوسفند و بز با مقدار شش هزار و  146تن گوشت قرمز
استحصالشده دركشتارگاه دام و تعداد  18ميليون و  513هزار و 397
قطعه طيور گوشتي كشتار شده با مقدار  43هزار و  865تن گوشت
سفيد استحصالشده در كشتارگاه طيور استان بازرسي بهداشتي
شده است .وي ادامه داد :در راستاي نظارت بهداشتي بر فرآوردههاي
خام دامي ازقبيل گوشت قرمز ،گوشت سفيد (مرغ و ماهي) ،شير،
تخممرغ ،عسل و ...و با هدف تضمين سالمت و امنيت مواد غذايي،
تعداد يكهزار و  732مورد نمونه از فرآوردههاي خام دامي و خوراك
دام ،طيور و آبزيان و ...براي پايش باقي مانده دارويي ،آزمايش ادواري،
آزمايش تقلبات و تعيين تكليف سالمت محموله و ...انجام شده است.
وي افزود :تعداد  64هزار و  594مورد بازديد بهداشتي از مراكز توليد،
نگهداري ،توزيع و عرضه مواد غذايي ازقبيل فروشگاههاي گوشت قرمز و
سفيد ،رستورانها ،غذاخوريها و كبابيهاي داخل شهر و بينجادهاي،
كارگاههاي بستهبندي و فروشگاههاي موادخام دامي مقدار  131هزار
و  738كيلوگرم فرآوردههاي خام دامي غيربهداشتي و غيرقابلمصرف
براي انسان جمعآوري ،ضبط و معدوم شد .سلماننژاد بيان كرد :در
همين راستا تعداد  163واحد متخلف بهداشت عمومي به مراجع قضايي
معرفي شدند كه احكام صادره شامل ضبط و امحای كاال و تعطيلي
و جزاي نقدي است .رئيس اداره نظارت بر بهداشت عمومي و مواد
غذايي اداره كل دامپزشكي استان مركزي در پايان خاطرنشان كرد :اين
اداره كل درطول شبانهروز از طريق شماره تلفن  1512آماده دريافت
گزارشات درباره مسائل بهداشت عمومي و مواد غذايي خام دامي است.

