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دام ،طیور و آبزیان
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اخبار

بیمیلی دامداران به فروش دام با قيمتهاي فعلي

 ۲۱هزار تن آبزي از استان بوشهر صادر شد

مديركل دامپزش��كي اس��تان بوشهر گفت :در  ۹ماه س��ال جاري  ۲۱هزار
تن آبزي صادراتي ش��امل ماهي و ميگو پس از انجام نظارتهاي بهداشتي
و قرنطينهاي توسط اين ادارهكل از طريق اين استان به خارج صادر شد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،مرتضي بحراني افزود :از اين ميزان آبزي
 ۱۵هزار تن ميگوي پرورش��ي شامل ۱۳هزار و  ۵۰۰تن ميگوي منجمد و
يكهزار و  ۵۰۰تن ميگوي تازه و مابقي ماهي غير خوراكي است.
وي بيان كرد :اين ميزان آبزي به كش��ورهاي اتريش ،انگلستان ،ايتاليا،
بلژي��ك ،ام��ارات متحده عرب��ي ،قطر ،عم��ان ،كويت ،تايلن��د ،ويتنام،
هنگ كن��گ ،مالزي ،چين ،س��ريالنكا ،كره جنوبي ،تايوان ،پاكس��تان
و لبنان صادر شدهاست.
بحراني اضافه كرد :براي صادرات اين ميزان محصول يكهزار و  ۲۰۰فقره
گواهي بهداش��تي بينالمللي از استان بوشهر صادر و دو هزار و  ۹۰۴مورد
آزمايش ميكروبي و شيميايي براي تأييد سالمت اين محصوالت انجام شد.
وي يادآور ش��د :روند فرآوري ميگوهاي پرورش��ي براي صادرات همچنان
ادام��ه دارد و در اي��ن ارتباط اي��ن اداره كل تعامل و هم��كاري قانوني در
زمينههاي بهداش��تي و قرنطينهاي در روانسازي امور صادرات محمولهها
با صادركنندگان خواهد داشت.

صيدماهياناستخواني
در گيالن كاهش يافت

مع��اون صيد و بنادر ماهيگيري ش��يالت گي�لان از كاهش صيد ماهيان
استخواني در اين استان از ابتداي فصل صيد تاكنون خبر داد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،اكبر ايلدرم اظهار داشت :از  ۲۰مهر
تاکنون افزون بر  ۹۳۶تن ماهي اس��تخواني در استان گيالن صيد شد كه
اين ميزان صيد نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته  ۲۷درصد كاهش
يافته است.
وي با اشاره به فعاليت  ۴۹شركت صيد پره افزود :غيرفعال بودن دو شركت
تعاوني پره ،افزايش تعداد روزهاي كوالك دريا ،كاهش صيد در روز و افزايش
مهاجرت ماهي در شب از جمله داليل كاهش صيد ماهيان استخواني است.
معاون صيد و بنادر ماهيگيري ش��يالت استان گيالن خاطرنشان كرد :از
مجم��وع صيد در اين مدت ۶۰۰ ،تن ماهي س��فيد با  ۶۴درصد كل صيد،
 ۳۰۰تن ماهي كفال با  ۳۲درصد صيد و حدود  ۳۷تن با چهار درصد ساير
گونهها را شامل ميشود.
وي با بيان اينكه اين ميزان صيد با فعاليت  ۴۹شركت تعاوني پره در استان
گيالن صورت گرفته اضافه كرد :اين مقدار صيد توسط چهار هزار صياد با
 ۱۰هزار مرتبه پرهكشي انجام شده است.
معاون صيد و بنادر ماهيگيري شيالت استان گيالن ،ارزش فروش ناخالص
صيد را  ۴۱۴ميليارد ريال عنوان كرد.
مهلت صيد ماهيان اس��تخواني در اس��تان گيالن به استثناي معدودي از
صيدگاههاي شمال استان ،از بيستم مهرماه تا بيستم فروردين ماه است و در
حال حاضر سه هزار و  ۷۰۰صياد در  ۳۰۰كيلومتر آبهاي ساحلي خزر در
محدوده گيالن از آستارا تا چابكسر در فصل صيد به اين حرفه اشتغال دارند.
صيد پره ،شيوهاي است كه در آن تور آماده به كمك يك كرجي بهصورت
نيم دايره در فاصله مش��خصي از ساحل دريا ( ۱۴متري عمق دريا) ريخته
ميش��ود .تور مورد استفاده از  ۱۱تكه پره به هم دوخته شده تشكيل شده
اس��ت .كار كشيدن تور در گذشته توسط نيروي انساني و در حال حاضر با
بهرهگيري از نيروي تراكتور و وينچ انجام ميشود.
به گفته كارشناسان ،بيش از ۹۵درصد ماهياني كه هماكنون در سه استان
گيالن ،مازندران و گلستان صيد ميشود ،حاصل تكثير و رهاسازي مراكز
بازسازي ذخاير سازمان شيالت است.

بازار گوشت
کشش افزایش قیمت را ندارد
سبزینه

حسين عصري

امسال با وجود شرایط مساعد مرتع و صحرا بهدلیل
بارشهای مناس��ب ،تولید دام س��بک و سنگین در
حدی است که بسیاری از دامداران از انباشتگی دام
در واحدهای دامداری انتقادات��ی دارند .درحاليكه
دام��داران اين روزها درگي��ر افزايش قيمت خوراك
دام و هزينههاي حملونقل هس��تند ،بازار گوشت
قرمز در استان سمنان ثبات دارد .برخي فعاالن بازار
مواد پروتئيني ميگويند بازار گوشت گوسفندي و
گاوي بهخاطر هزينههاي باالي حملونقل و بيميلي
دام��داران به فروش دام در ش��رايط مس��اعدي قرار
ندارد .سرسبزي مراتع و نگاه دامداران به پرواربندي
و همچنين در انتظار افزايش قيمت ماندن ،ازجمله
داليل باال رفتن قيمتهاس��ت كه بايد بيشتر مورد
توجه قرار گيرد.
عرضه دام؛ مشكل اصلي
رئيس اتحاديه گوشت و مرغ سمنان در تشريح وضع
بازار این استان اظهار كرد :قيمت مصوب مرغ تغييري
نداش��ته و مدتهاست با قيمت مصوب ،مرغ عرضه
ميكنيم و هيچ مش��كلي وجود ندارد .قاسم ويژه با
تأكيد بر اينكه قيمت توليد مرغ افزايش داشته است،
به فارس گفت :علل اين افزايش قيمت ،متعدد بوده
و در اين راس��تا تخممرغ هم در كشور با مشكالتي
در توليد مواجه است .رئيس اتحاديه گوشت و مرغ
سمنان با اشاره به اينكه گوشت گوسفندي و گاوي
با قيمت مصوب در بازار عرضه ميشود ،اضافه كرد:
فعاالن صنف ما تا حدودی تمايل به افزايش قيمت
دارند؛ ولي س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
سمنان موافقت نميكند و تأكيد دارد ،محصوالت با
همين نرخ عرضه شود .ويژه با بيان اينكه قيمتهاي

گوشت گوس��فندي و گاوي افزايشي نداشته است،
تصريح كرد :مش��تري زياد نيست و در مجموع بازار
كشش افزايش قيمت را ندارد .رئيس اتحاديه گوشت
و مرغ س��منان با تأكيد بر اينكه دامداران تمايل به
افزايش قيمت دام زن��ده دارند ،اضافه كرد :دامداران
تمايل زيادي به فروش دام با قيمتهاي فعلي ندارند.
کمبودی در عرضه مرغ
و گوشت گاوي و گوسفندي وجود ندارد
وي با اشاره به اينكه شايد تا چند ماه ديگر ترافيكي
در بحث فروش دام زنده داشته باشيم ،تصريح كرد:
فروشندگان دام دست نگ ه داشتهاند و دامهايشان را
نگهداري ميكنند .رئيس اتحاديه گوش��ت و مرغ
س��منان با تأكي��د بر اينكه در بح��ث عرضه مرغ و
گوشت گاوي و گوسفندي مشكلي نداريم ،تصريح
كرد :با كمبودي مواجه نيس��تيم .ويژه با اش��اره به
اينكه احتكار در بحث گوش��ت مرغ نداريم ،اظهار
كرد :كش��تار مرغ تازه انجام ميشود و دغدغه براي
توزيع وجود ندارد.
تمايل كم دامداران به عرضه دام زنده
ابراهيم قرباني ،دهيار روس��تاي ش��لي در اس��تان
س��منان ،نيز در واكنش به تمايل ك��م دامداران به
عرضه دام زنده گفت :در روستاي شلي دام سنگين
زيادي نداريم و دام سبك در اختيار است.
وي با تأكيد بر اينكه حدود دوهزار و  ۴۰۰رأس دام
بهاصطالح با پروانه چرا داريم ،تصريح كرد ۱۰ :تا ۱۵
بهرهبردار با پروانه چراي دام در روستاي شلي وجود
دارد .دهيار روستاي شلي در استان سمنان با اشاره
به اينكه مش��كلي در بحث عرضه دام وجود ندارد،
اظهار كرد :اكثر دامداران دامهايشان را فروختهاند و
مشكل بازار و عرضه دارند.

مشكلي در بازار نداريم
صم��د قرباني ،يك دامدار ،ني��ز در واكنش به اين
موض��وع اظهار كرد :حدود  ۱۰۰رأس دام س��بك
دارم که عموماً در مراتع منطقه چرا ميكنند.
دامدار روس��تاي ش��لي با تأكيد بر اينكه كس��ي
دام نميفروش��د ،تصريح كرد :هم��ه دامها را نگه
ميدارند و بيشتر از مراتع استفاده ميكنند.

مصرفكننده
در شرايط فعلي بازار آسیب میبیند
وي با اشاره به اينكه نگه داشتن دام توسط دامداران
به قيمت خريد ربطي ندارد ،اضافه كرد :قيمت خوب
و مناسب است .اين دامدار با بيان اينكه مشكلي در
بحث بازار فروش نداريم ،اظهار كرد :مشتري وجود
دارد؛ ولي دام را بهموقع نميفروشيم.
قيمتهاباالست
علياكبر سلطاني ،يك دامدار ديگر ،نيز گفت :حدود
 ۲۲۰رأس دام س��بك در منطقه دارم و قيمتهاي
دام زنده باالس��ت .بره قيمت ثابتي ندارد و كيلويي
 ۴۰ت��ا  ۴۵هزار تومان فروخته میش��ود و ميش و
ب��ز هم كيلويي ح��دود  ۳۳هزار توم��ان به فروش
ميرسد .سلطاني با تأكيد بر اينكه بازار راكد است،
اضافه كرد :مصرفكننده در شرايط فعلي حاكم بر
بازار بس��يار رنج ميب��رد و دامدار هم ضرر میکند.
اين دامدار با اشاره به اينكه دامداران دامهايشان را
مدتي براي پرواربندي نگ ه ميدارند و بعد به فروش
ميرس��انند ،اظهار كرد :دام را خيلي نمیتوان نگه
داشت؛ اما مشكلي در بحث بازار فروش نداريم.
دامدار مقصر نيست
حس��ن عليان ،يك دام��دار پرورشدهن��ده دام

سنگين در س��منان ،نيز اظهار كرد :ما دام را نگه
نميداريم تا گران شود و بعد به بازار عرضه كنيم.
بازار وجود دارد و طبق روال دام عرضه ميكنيم.
او ب��ا تأكيد ب��ر اينكه افزاي��ش قيمت خوراك
دام و حملونق��ل بر قيم��ت دام زنده هم تأثير
ميگذارد ،تصريح كرد :مقص��ر گرانيها دامدار
نيس��ت؛ چون خ��وراك دام را گ��ران ميخرد و
هزينهها باال رفته است.
علي��ان با اش��اره به اينك��ه ف��روش دام چندان
واس��طهاي نيست ،اضافه كرد :قصاب برخي موارد
در دامداري ،دام را خريد ميكند .اين دامدار با بيان
اينكه علوفه گران ش��ده ،تصري��ح كرد :نميتوان
بهانه آورد؛ زيرا اگر قيمت خ��وراك دام باال رفته،
قيمت گوشت هم افزايش يافته است.
افزايش قيمت خوراك دام و حملونقل
بر قيمت دام زنده اثر ميگذارد
عليان با تأكيد ب��ر اينكه قيمت حملونقل هيچ
ثباتي ندارد ،اضافه كرد :يك كاميون ذرت از بندر
سهميليون تومان بارنامه ميشود و راننده در زمان
تخليه ۲۰ ،درصد پشت بارنامهاي ميخواهد.
وي با اشاره به اينكه اين مسائل ما را آزار میدهد،
اظهار كرد :نياز داريم تا مس��ئوالن اين مشكالت
را رفع كنند و ثبات را به بازار علوفه باز گردانند.
گزارش تخلف نداشتيم
غالمرضا طح��ان ،مع��اون اداره كل راه��داري و
حملونقل جادهاي اس��تان س��منان ،در بررسي
برخي مش��كالت دامداران س��مناني اظهار كرد:
دريافتهاي پش��ت بارنامهاي در استان سمنان تا
اکنون اتفاق نيفتاده است و گزارشي در اين ارتباط
نداشتيم .وي ادامه داد :اين معضل در سطح كشور
ديده ميشود و رانندگان مبالغي بيش از چيزي را
كه روي بارنامه نوشته شده است ،مطالبه ميكنند.
مع��اون اداره كل راه��داري و حملونقل جادهاي
ي
استان سمنان با تأكيد بر اينكه مسير پيشبين 
ش��ده براي بار ،روي بارنامه نوش��ته شده است و
ما در اس��تان چنين مش��كلي نداريم ،اضافه كرد:
توليدكنن��دگان ما در اين قال��ب چيزي پرداخت
نميكنند و اگر هم موردي است ،ميتوانند شكايت
كنند که رسيدگي ميشود.
طح��ان در واكنش به افزاي��ش هزينه حملونقل
تصري��ح كرد :كرايه حمل ه��م بهطور طبيعي هر
س��اله اضافه ميش��ود .وي با بيان اينكه امسال
افزايش قيمت خاصي نداش��تيم ،اظهار كرد :سال
گذش��ته افزايش��ي داش��تيم كه تغيير قيمت در
نرخگذاري بود.
كنترل ادامهدار باشد
به هر تقدير ،كنترل بازار در بحث توزيع گوشت و
مرغ و همچنين ثبات قيمتها بايد بهطور جدي
در دس��تور كار مس��ئوالن ذيربط قرار گيرد .از
طرفي ،مشكالتي كه دامداران و توزيعكنندگان
م��واد پروتئين��ي را در ب��ازار آزار ميده��د ،بايد
بررس��ي و رفع شود تا شاهد افزايش نگرانيها در
اينباره نباشيم.

خط
رویخط
روی
رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور:

 ۱۸گونه دام در معرض انقراض است

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت ۱۸ :گونه دام در معرض
انقراض است و فاز نخست شناسایی و ثبت این گونهها تا آخر امسال به
پایان میرسد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،سعید اسماعیلخانیان در نشستی
خبری با اش��اره به اینکه مؤسس��ه تحقیقات علوم دامی کش��ور تنها
مؤسس��های اس��ت که در زمینه پرورش و مدیریت اقتصادی دامپروری
فعالیتهای تحقیقاتی دارد ،اظهار کرد :از فعالیتهای این مجموعه حفظ
ذخایر ژنتیکی با ایجاد بانک ژن و در کنار آن هویتگذاری دامهای بومی
است که در این راستا ثبت آن و جلوگیری از قاچاق مدنظر است.
وی با بیان اینکه در راس��تای بهرهوری از اسب در کشور بر روی ذخایر
ژنتیکی کار و تعداد زیادی از اسبها را میکروچیپ کردهایم و شناسنامه
آنها در حال تهیه اس��ت ،گفت :در اقدامی دیگر در مؤسسه تحقیقات
علوم دامی کشور ،شناسایی و ثبت گونههای کشوری انجام شده که فاز
اول آن امسال به انجام میرسد.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور با اشاره به توجه این مؤسسه
به مدیریت تغذیه دام گفت ۷۰ :درصد معضالت و مشکالت دامداران در
خصوص تغذیه دام اس��ت و به همین سبب قصد داریم بر اساس دانش
فنی از پسماندهای بخش کشاورزی یا صنایع غذایی استفاده و آن را به
غذای دام تبدیل کنیم.
اسماعیلخانیان در خصوص مواردی که میتوان از آن برای تهیه غذای
دام اس��تفاده کرد ،گفت :از جمله این موارد اس��تفاده از سرش��اخههای
نیشکر است .در صورت ایجاد بهرهوری در کارخانه برای تحقق این مهم،
توان تولید  ۵۰هزار تن غذای دام در س��ال وجود دارد و افزایش تولید تا
یک میلیون تن در سال نیز پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه در بهکارگیری دانش فنی برای تولید دام اس��تفاده از
مواردی مانند پوسته سبز پسته ،کهور و ضایعات بوجاری غالت و چغندر
علوفهای مطرح است ،گفت :از چغندر علوفهای ظرفیت  ۱۲۰تن تولید
وج��ود دارد .از طرفی در اقدامی دیگر میخواهیم روی گیاهان کمآببر
نیز کار کنیم.
رئیس مؤسس��ه تحقیقات علوم دامی کشور در خصوص اقداماتی که در
ارتباط با اصالح نژاد انجام شده است ،گفت :یک مورد اصالح نژاد زنبور
عسل ایرانی است که برای سال  ۹۹معرفی شده و در اختیار زنبورداران
ق��رار میگیرد .دیگر اقدامات در زمینه مرغ بومی و اردک بومی اس��ت.
همچنین در راس��تای تحقیقات اصالح نژادی با انجام سنتز بز نسل اول
آن را گذراندهایم و میخواهیم روی نس��ل دوم آن کار کنیم و بعد از سه
نسل از تولد این نژاد ژنهای پدر و مادری تثبیت میشوند.
اس��ماعیلخانیان با اش��اره به همکاری مش��ترک با مراکز بینالمللی
تحقیقات کش��اورزی (ایکاردا) ،گفت :در خص��وص اصالح نژاد با مراکز
بینالملل��ی همکاری داری��م تا در ح��وزه غذای دام به دس��تاوردهای
خوبی برسیم.
وی ادامه داد :همچنین در کرمانشاه با مشارکت ایکاردا برای دام سبک
کارهایی انجام شده است.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور با اشاره با اینکه نزدیک به ۱۸
گونه دام در معرض انقراض هستند ،گفت :در این راستا فاز اول شناسایی
و ثبت این گونهها تا پایان س��ال جاری به اتمام میرس��د و با استفاده از
روشهای علمی در صدد تکثیر این گونهها هستیم.
اس��ماعیلخانیان یکی دیگر از برنامههای این مؤسسه را هویتگذاری
دامه��ای بوم��ی برای ثبت آنها و جلوگیری از قاچاق دانس��ت و گفت:
هماکنون یکهزار و  ۵۰۰رأس اس��ب ایرانی میکروچیپ شده که از این
تعداد بالغ بر یکهزار و  ۲۰۰مورد تعیین ژنتیک شده است.

