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نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با «سبزینه» خبر داد

خبر
معاون وزير جهاد كشاورزي خبر داد

توسعه همكاريهای ايران و عمان
در زمينه آبزيپروري و صيادي

رئيس سازمان شيالت ايران گفت :ايران و عمان ظرفيتهاي خوبي براي
همكاريهاي مشترك شيالتي دارند و در زمينههاي انتقال دانش فني و
تجربيات در بخشهاي آبزيپروري ،صيد و صيادي ،فرآوري ،بهبود كيفيت
و صادرات ميتوانند توسعه مناسبات داشته باشند .به گزارش «سبزینه»
به نقل از ایرنا ،نبياهلل خون ميرزايي در ديدار حمد بن سعيد العوفي معاون
وزير در امور ماهيگيري كشور عمان و هيئت همراه با وي در محل سازمان
شيالت ايران افزود :كشور سلطاننشين عمان داراي مشتركات فرهنگي،
اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و امنيتي با جمهوري اسالمي ايران است و
در گذشته مراودات خوبي در زمينه همافزايي در حوزههاي فعاليتهاي
شيالتي بين دو كشور انجام شده است .وي هدف از سفر هيئت عماني
به ايران را ادامه همكاريهاي پيشين و بازديد از توانمنديهاي بخشهاي
دولتي ،تحقيقاتي ،اجرايي ،تشكلها و بخش خصوصي و زيرساختهاي
موجود عنوان كرد .معاون وزير جهاد كشاورزي درباره توليدات شيالتي
ايران گفت :اكنون ساالنه نزديك به  500هزارتن ماهي گرمابي و سردآبي،
 50هزارتن ميگوي پرورشي ،سه هزارتن گوشت ماهيان خاوياري ،پنج تن
خاويار پرورشي ،بيش از  15هزارتن پرورش ماهي در قفس ،نزديك به
 200ميليون قطعه ماهيان زينتي از محل آبزيپروري در كشور ما توليد
ميشود .وي تصريح كرد :ساالنه بيش از  770هزار تن ماهي و ميگو از صيد
ساحلي و فراساحلي ،بيش از  170هزارتن از آبهاي اقيانوس هند و بيش
از  330هزارتن صيد آبزيان كفزي انجام ميشود كه رقم قابل توجهي
است .به گفته وي ،صيد تن ماهيان با قالب ،افزايش صيد فانوس ماهيان،
تعددكارخانههايفرآوري،افزايشسرمايهگذاريهايگستردهواستفادهاز
نيروهاي بومي تربيت شده در سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته است.
خون ميرزايي اظهارداشت :امروز ايران آمادگي سرمايهگذاريمشترك با
عمان را در زمينه شيالت دارد و ميتواند تجربيات اجرايي و دستاوردهاي
تحقيقاتي خود را در اختيار طرف عماني قرار دهد .به گزارش ايرنا،
مسئوالن شيالت ايران در اين ديدار براي اقدام مشترك بين دو كشور
خواستار دريافت مجوزهاي صيادي در سواحل كشور پادشاهي عمان،
كاهش نرخهاي تعرفهگذاري و جايگزيني براي ارز تعرفهگذاري شدند.
حمد بن سعيد العوفي ،معاون وزير در امور ماهيگيري كشور عمان ،نیز در
اين ديدار صيد و صيادي عمان را سنتي معرفي كرد و گفت :سال 2018
مجموع توليد صيد و پرورش آبزيان كشورش  553هزار تن بود كه نسبت
به سال  2017نزديك  50درصد رشد يافت .وي افزود :اكنون عمان بخشي
از ميگو و ماهي مورد نياز خود را به شكل خشك از امارات وارد ميكند كه
ميتوان از ظرفيت ايران براي واردات ميگو و ماهي خشك استفاده كرد.
وي تالش تهران و مسقط را براي گسترش روابط تجاري و تبادل اطالعات
شيالتي يادآورشد و گفت :چهار سال قبل در سفري كه به چابهار ايران
داشتم ،توانمنديها و تجارب جمهوري اسالمي را از نزديك در بخش
صيد ،صيادي و كارخانجات فرآوري مشاهده كردم و معتقدم همكاري
در حوزههاي بينالمللي مانند سازمان فائو و ديگر سازمانها ميتواند به
نفع دو كشور باشد .معاون وزير در امور ماهيگيري عمان با بيان اينكه
كشور متبوعش در پرورش ميگو و صدف فعاليت دارد ،اظهارداشت :توسعه
برنامههاي صيد و صيادي و آبزيپروري و پرورش ماهي در قفس و توسعه
پرورش ماهي سالمون را آغاز كردهایم و ميتوانیم توليداتمان را تا سال
 2023به يك ميليون و  300هزار تن برسانیم .وي اظهار داشت :شيالت
عمان داراي  50هزار صياد فني 23 ،هزار شناور كوچك و  100كارخانه
فرآوري است و حدود  300هزار تن ماهي به  63كشور همجوار آسياي
ميانه ،اروپا ،ويتنام و برزيل صادر ميکند.

سبزینه

نادیاصمدی

كاهش ٥٠درصدي جوجهریزی مرغداران

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از
عدم تأمین نهادههای خوراک دام و طیور از سوي
شركت پشتيباني امور دام گفت :اين مسأله موجب
شده است تا مرغداریها توان تولید نداشته باشند،
به طوري كه اين موضوع باعث افزایش قیمت مرغ
و واردات با ارز گران شده است .جالل محمودزاده
در گفتوگو با «سبزينه» افزود :به دلیل نگرانی از
عدم تأمین نهادهها در حال حاضر جوجهریزی در
مرغداریها  ٥٠درصد کاهش پیدا کرده است .وي
با اشاره به افزایش قیمت نهادههای کشاورزی و دامی
وارداتی در بازار ،گفت :در شرایطی فعلی چارهای جز
واردات نداریم ،اما این واردات باید در چارچوب خاصی
قرار داشته باشد و رانتی نباشد .باید اجازه دهیم
تعدادی زیادی از واردکنندگان این محصوالت را
وارد کنند و واردات در اختيار تعداد محدودي نباشد.
محمودزاده با بیان اینکه مرغداران نقدینگی ندارند و
نمیتوانند ذرت و سویای مورد نیاز خود را به صورت
نقدی خریداری کنند ،گفت :در حال حاضر قیمت
نهادههای مورد نیاز مرغداران به شدت افزایش یافته و
شرکت پشتیبانی دام نهادههای مورد نیاز را در اختیار
مرغداران قرار نمیدهد ،از اين رو کمبود موجود در
بازار موجب افزایش قیمت نهادهها و در ادامه آن
افزایش هزینه تولید شده است .نایب رئیس کمیسیون
کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیطزیست مجلس
شواری اسالمی با بیان اینکه دولت باید دالیل
افزایش قیمت مرغ را بررسی کند و صورتمسأله را
پاک نکند ،تصریح کرد :نبايد زنجیرههای تولید تحت
فشار باشند.
 ۲۵تا  ۳۰درصد مرغداران حاضر
به جوجهریزی در واحدهای خود نیستند

عضو کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور هم در
گفتوگو با «سبزينه» با اعالم اينكه مرغ  40درصد
پروتئین مورد نیاز مردم را تأمین ميكند ،گفت:
این درصد آماري نشان میدهد که مرغ چه جایگاه

پراهمیتی در تأمین پروتئین سبد خانوار ایرانی دارد و
هر مشکلی در صنعت مرغداری میتواند چه نتایجی
به دنبال داشته باشد .برومند چهارآيين تصریح کرد:
با توجه به مشکالت تأمین نهادههای دامی و نگرانی
و تردید مرغداران در تأمین کنجاله سویا ۲۵ ،تا ۳۰
درصد مرغداران حاضر به جوجهریزی در واحدهای
خود نیستند .وی در ادامه با انتقاد از نحوه توزيع
نهادههاي دام و طيور از سوي شركت پشتيباني امور
دام گفت :براساس تصمیم اخیر مسئوالن دولتی،
تولیدکنندگانی که قصد دریافت کنجاله سویا و ذرت
با نرخ مصوب از پشتیبانی امور دام را دارند ،باید از
وزارت جهاد کشاورزی معرفینامه دریافت کنند که
این مهم تولیدکنندگان را با مشکالتی در تأمین

مديرعامل شركت
پشتيباني امور دام :مرغدارانی که امکان
تأمین مرغ گرم را دارند ،میتوانند با
امضای قرارداد با شرکت پشتیبانی امور
دام به ازای هر کیلوگرم مرغ سه کیلوگرم
کنجاله سویا و چهار کیلوگرم ذرت
با قیمت دولتی دریافت کنند

عضو کانون سراسری
مرغداران گوشتی کشور :با استمرار سیاست
فعلی در مورد نهادههای دام و طیور و
کاهش جوجهریزی ،بدون تردید قیمت
مرغ در ماه رمضان افزایش مییابد
نهادهها روبهرو کرده است .عضو کانون سراسری
مرغداران گوشتی کشور از افزايش قيمت مرغ در
ماه رمضان خبر داد و گفت :با استمرار سیاست فعلی
در مورد نهادههای دام و طیور و کاهش جوجهریزی،
بدون تردید قیمت مرغ در ماه رمضان افزایش مییابد.
چهارآیین با انتقاد از واردات مرغ به كشور افزود :با
توجه به آنکه زیرساخت تولید مرغ در کشور دو برابر
ظرفیت تولید فعلی است ،از این رو واردات مرغ ضربه
مهلکی به تولید وارد میکند.
نهادههای دامی در بازار
همچنان دو نرخی است
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی نیز
با انتقاد از این مسأله که نهادههای دامی در بازار
همچنان دو نرخی است ،تصریح کرد :هماکنون هر
کیلو ذرت با نرخ یکهزار و  ۷۰۰تا یک هزار و  ۸۰۰و
کنجاله سویا چهار هزار و  ۵۰۰تا پنج هزار تومان در
بازار آزاد به مرغداران عرضه میشود که این امر به
افزایش هزینههای تولید دامن زده است .عظیم حجت
افزود :توزیع نهاده با نرخ مصوب از سوی پشتیبانی
امور دام کل نیاز مرغداران را پوشش نمیدهد.
افزايش قيمت نهادهها در بازار
عضو اتحادیه دامداران نيز در گفتوگو با «سبزينه»
با انتقاد از وضعیت توزیع نهادههای دامی در کشور
گفت :دولت نظارت درستی بر سامانههای توزیع
نهادهها در مراکز استانها ندارد و این موضوع باعث
سوءاستفاده دالالن از وضعیت موجود شده و در نتیجه

نهادهها بیش از قیمتهای مصوب به دامداران فروخته
میشود .امینی در خصوص وضعیت بازار نهادههای
دام گفت :طی چند ماه اخیر به دلیل نظارت ناقص
دولت بر سامانههای توزیع نهادهها ،مشکالت بسیاری
گریبانگیر دامداران شده است .این کارشناس حوزه
دام تصریح کرد :تا پیش از جهش نرخ ارز نحوه توزیع
نهادههای دام در کشور مشکل آنچنانی نداشت؛ اما
در برهه کنونی به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد دچار
اشکاالتی شده است .در حال حاضر نهادهها پس
از واردات و توزیع در مراکز استانها ،با قیمتهای
مصوب دولت به دست دامداران نمیرسد.
مشكلي در توزيع نهادهها نداريم

در حالی که مرغداران و دامداران کشور از توزیع
نهادهها گله دارند ،اما مديرعامل شركت پشتيباني
امور دام نظر دیگری دارد .حمید ورناصری در

گفتوگو با «سبزینه» اظهارداشت :در حال حاضر
ما  30استان 30 ،اتحادیه و بیش از  25هزار
مرغدار داریم که باید برای آنها یک جامعه نمونه
قابل تعمیم به کل جامعه آماری در نظر بگیریم تا
امکان اظهار نظر درست وجود داشته باشد .ورناصری
تصریح کرد :سیاست دولت همواره حمایت از تولید
داخلی است و نهادههای اساسی مانند کنجاله سویا،
ذرت و جو همچنان با قیمتهای تنظیم بازاری در
اختیار اتحادیهها و تشکلهای استانی و در نهایت
تولیدکنندگان دام و طیور قرار میگیرد .وي به
تخلفات برخی دامداریها در فروش سهمیه علوفه
دولتی به دالالن اشاره کرد و گفت :نمیتوانیم بر
تصمیمهای برخی دامداران که فعالیت تولیدی
دارند ،اما سهمیه دولتی خود را به دالالن میفروشند،
نظارت خاصی داشته باشیم .ورناصري در ادامه با بيان
اين كه در مقاطعی مسائل و مشکالتی در برخی از
استانها در خصوص توزيع نهادهها ايجاد شد،
اظهار کرد :مسائل و مشکالت پیش آمده در این
استانها و به طور کلی نوسانات قیمتی نهادههای
دامی درازمدت نبود و در سریعترین زمان رفع شد.
وي در ادامه يادآور شد :در حال حاضر اين امكان
وجود دارد كه یک مرغدار یا یک اتحادیه به دلیل
محدودیتهایی که خودش دارد ،امکان بهرهمندی
از نهادههای دامی شرکت پشتیبانی امور دام را
نداشته باشد .ورناصری با بيان اينكه دستورالعمل
ابالغی به استانها بسیار شفاف است ،افزود :در این
ابالغیه به روشنی آمده است مرغدارانی که امکان
تأمین مرغ گرم را دارند ،میتوانند با امضای قرارداد

با شرکت پشتیبانی امور دام به ازای هر کیلوگرم مرغ
سه کیلوگرم کنجاله سویا و چهار کیلوگرم ذرت
با قیمت دولتی دریافت کنند .آن مرغدارانی که
جوجه در سالن دارند و تمایلی به انعقاد قرارداد با
شرکت پشتیبانی ندارند هم میتوانند پس از تأیید
جهادکشاورزی استان به ازای هر جوجه پرورشی یک
کیلوگرم کنجاله سویا و دو کیلو و  200گرم ذرت با
قیمت دولتی دریافت کنند .ورناصری از رصد روزانه
تحویل نهادههای دامی با نرخ دولتی برای جلوگیری
از تخلفات احتمالی خبر داد و گفت :کارگروههایی در
هر استان تشکیل شده که اعضای آن شامل نماینده
جهادکشاورزی ،نماینده شرکت پشتیبانی امور دام و
نماینده اتحادیه تشکل مربوطه در هر استان است که
وظیفه رصد میزان تحویل نهادههای دامی را بر عهده
دارند .مديرعامل شركت پشتيباني امور دام تأکید
کرد :در رصد تحویل نهادههای دامی به متقاضیان
مواردی مانند مشخصات تحویل گیرنده نهادهها،
میزان تحویل نهادهها ،قیمت نهادههای تحویلی،
تعداد جوجه در سالن ،مشخصات صادرکننده حواله
و مشخصات متقاضی مورد بررسی قرار میگیرد .وی
کل نیاز بخش دام و طیور کشور به کنجاله سویا در
یک ماه را  200هزارتن اعالم و تأکید کرد :اگر مقدار
کل نیاز کشور به کنجاله سویا را در نظر بگیریم،
سطح عرضه کنجاله سویا به مرغداران گوشتی بیش
از نیاز آنها بوده است.
به گزارش «سبزینه» تحوالت بازار نهادههای دامی
در یک سال اخیر به گونهای رقم خورد که قیمت
محصوالت پروتئینی در برخی اقالم دو تا  2/5برابر
رشد کرد .این شرایط باعث شد در نیمه دوم سال
گذشته ،همپوشانی دولت و بخش خصوصی در قالب
نقشه راه شکست تحریم کلید بخورد .کارشناسان دام
و طیور معتقدند رشد نرخ نهادههای دامی به دلیل
عدم تنظیم سیاست درست بازار در تأمین نهادهها
موجب گرانی  40درصدی قیمت مرغ شد .پیشبینی
و برآورد اولیه این بود که قیمت مرغ برای مصرف
کننده نهایی به هر کیلوگرم  11تا  12هزار تومان
برسد ،اما دست واسطهها و دالالن در قیمتگذاری و
توزیع نهادههای دامی نرخها را به فراتر از انتظار ارتقاء
بخشید و کام مردم را تلخ ساخت.

