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اخبار
براي جلوگيري از تب کريمه کنگو

گوشت تازه دام قبل از مصرف
24ساعت در يخچال نگهداري شود

مديرکل دامپزشکي خراسان جنوبي گفت :براي جلوگيري از بيماري تب
کريمه کنگو ،گوش��ت تازه دام نذري قبل از مصرف 24س��اعت در دماي
يخچال (صفر تا چهار درجه) نگهداري شود و هنگام تکهتکهکردن گوشت
يا شستوشوي آن حتماً از دستکش استفاده شود.
بهگزارش «س��بزينه» بهنقل از ايس��نا ،محمد اصغ��رزاده گفت64 :تيم
دامپزشکي بر ذبح دام در روز عيد قربان در استان نظارت خواهند داشت.
وي ادامه داد :براي کنترل بهداشتي کشتار دامهاي قرباني و تأمين بهداشت
عمومي ،دامپزش��کي استان بهطور فعال با 29اکيپ ثابت و 35اکيپ سيار
مشتمل بر 27دامپزشک56 ،بازرس بهداشت گوشت و 16ناظر ذبح شرعي
در روز عيد قربان در کشتارگاهها و ادارات دامپزشکي شهرستانها و ميادين
عرضه دام مجاز آماده ارائه خدمات به همشهريان است.
مديرکل دامپزشکي خراسان جنوبي افزود :مردم استان براي جلوگيري از
بروز بيماريهاي مشترک بين انسان و حيوان ،دامهاي قرباني خود را فقط
از مراکز عرضه دام تحت نظارت بهداشتي دامپزشکي تهيه و از خريد دام
زنده از کنار معابر عمومي و افراد غيرمجاز خودداري کنند.
اصغرزاده گفت :ذبح دام صرفاً بايد در کش��تارگاههاي دام استان و زيرنظر
ناظر بهداشتي و شرعي انجام شود.
مديرکل دامپزشکي استان بوشهر:

 29اکيپ در استان بوشهر بر ذبح دام
در عيد قربان نظارت ميکنند

مديرکل دامپزشکي استان بوشهر از تجهيز و ساماندهي 29اکيپ ثابت و
سيار دامپزشکي براي نظارت رايگان بر ذبح دام در روز عيد قربان خبر داد.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از مهر ،مرتضي بحراني با تبريک عيد سعيد
قربان با تأکيد بر رعايت دس��تورالعملها و پروتکلهاي بهداش��تي اظهار
داشت :همه مکانها و کشتارگاههاي استان بوشهر با رعايت پروتکلهاي
بهداش��تي بر اس��اس دستورالعمل س��ازمان دامپزشکي کش��ور ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و ستاد ملي مقابله با کرونا در روز عيد
قربان آمادگي الزم بهمنظور کشتار دام قرباني و تحويل الشه استحصالي
به متقاضيان به صورت رايگان را دارند.
مديرکل دامپزشکي استان بوشهر با اشاره به اينکه اين اداره کل بهصورت
ويژه نس��بت به اجراي طرح نظارت و کنترل بهداشتي و شرعي بر دامهاي
قرباني مردم اقدام ميکند ،گفت :در اين راس��تا مجموعه دامپزشکي استان
بوشهر تمهيدات ويژهاي براي برگزاري مراسم عيد قربان در نظر گرفته است.
بحراني از تجهيز و س��اماندهي اکيپهاي ثابت و س��يار دامپزشکي براي
نظارت بر ذبح دام در روز عيد قربان خبر داد و بيان کرد :در همين راستا
29اکيپ ش��امل 19اکيپ ثابت و 10اکيپ سيار با حضور 11دامپزشک،
27بازرس بهداش��ت گوشت و يک ناظر شرعي براي ذبح در کشتارگاهها
و نقاط تعيين ش��ده در شهرستانها براي ذبح دام مستقر شده و خدمات
خود را رايگان ارائه ميدهند.
وي با بيان اينکه تيمهاي دامپزشکي از صبح روز عيد سعيد قربان فعال
هستند ،خاطرنش��ان کرد :ذبح دام قرباني در منازل و معابر ممنوع است
و تقاضا ميش��ود براي جلوگيري از انتش��ار بيماري کرونا و بيماريهاي
قابل انتقال از دام به انس��ان ،اف��راد در منزل و معابر عمومي اقدام به ذبح
دام نکنند .مديرکل دامپزشکي استان بوشهر تأکيد کرد :مردم در هنگام
خريد دام پروتکلهاي بهداش��تي را رعايت کنند و به همراه خود عينک،
دستکش و ماسک داشته باشند.

کشتار بيرويه دام در سایه کمبود و گراني نهادهها
و نبود تناسب میان هزينههای توليد با نرخ فروش

منتظرافزایششدید
قیمتگوشتباشید
سبزینه

آزاده محبي

ب��ا توجه ب��ه کاهش بارش نس��بت ب��ه دوره نرمال و
هش��دارهاي مکرر سازمان هواشناس��ي مبني بر بروز
خشکسالي ضعيف تا شديد در اکثر استانها ،تشکلها
هشدارهاي متعددي نسبت به تأمين نهادههای دامي
دادند که متأس��فانه بهرغم گذش��ت چندم��اه از اين
هش��دارها ،مسئوالن تدبیری نیندیشیدند که اين امر
بهواس��طه کمبارش��ي و کمبود آب ب��ه بحرانی جدي
تبديل ش��ده اس��ت ،بهطوريکه ط��ي روزهاي اخير
گزارشهايي از تلفات دام در استان خوزستان داشتيم.
بنا ب��ر آمار ،ميزان خوراک و جيره غذايي دام س��بک
و س��نگين به عوامل متعددي همچ��ون زمان ،مکان،
آب و هوا و ژنتيک بس��تگي دارد ،اما بهطور متوس��ط
گاوهاي شيري پرتوليد روزانه 18کيلو و دام سبک يک
کيلو کنس��انتره بدون احتساب علوفه خشبي مصرف
ميکنند ک��ه کمبود و گراني نهادههای دامي ناش��ي
از شرايط خشکس��الي ،هزينههاي توليد را بهشدت
تحت تأثير قرار داده است و عدم سنخيت بین قيمت
تمامش��ده با نرخ فروش ،دامدار را مجبور به کش��تار
دامهاي مولد و آبس��تن کرده که استمرار اين روند به
قيمت نابودي صنعت دامپروري تمام ميشود.
بس��ياري از مسئوالن بر اين باورند که با وجود افزايش
هزينههاي خرید کنس��انتره و علوفههاي خش��بي از
دولت آينده انتظار ميرود که با حذف سامانه بازارگاه و
ارز ترجيحي و همچنين پايان دادن به پرداخت يارانه
از جيب دامدار به مشکالت اين صنعت پايان دهد ،در
غير اين صورت با افزايش کشتار ،تأمين گوشت به يک
چالش جدي تبديل ميشود.
اين پايان ماجرا نيست ،چرا که بنا بر آخرين برآوردهاي
مرکز پژوهشهاي اقتصادي وزارت جهاد کش��اورزي،
قيمت تمامشده هر کيلو دام باالي 90هزار تومان است
مدیرعامل اتحادیه دام سبک:

هماکنون فاصله قيمت فروش دام با نرخ
تمامشده توليد باالست که اين موضوع

منجر به نابودي دامدار ميشود و در نهايت
دولت آينده را با چالش سنگيني در تأمين
گوشت روبهرو ميکند

قيمت تمامشده هر کيلو دام زنده 80هزار تومان
مديرعامل اتحاديه دامداران کش��ور با اشاره به ميزان مصرف خوراک و نهادههاي
دام��ي ،اظهار کرد :ميزان خ��وراک دام و جيره غذايي به عوامل مختلفي همچون
زم��ان ،مکان ،آب و هوا و ژنتيک بس��تگي دارد و به ط��ور دقيق نميتوان برآورد
دقيقي از ميزان مصرف دام داشت.
مجتب��ي عالي به باش��گاه خبرنگاران جوان گف��ت :بنا بر آم��ار 10 ،تا 15درصد
نهادههاي دامي با نرخ مصوب و مابقي از بازار آزاد تأمين ميشود.
عالي متوس��ط جيره غذايي گاوهاي ش��يري پرتوليد در روز را 18کيلو کنسانتره
اعالم کرد و گفت :در برخي جاها بس��ته به نژاد و ش��رايط آب و هوايي تا 22کيلو
هم گاوهاي پرتوليد کنسانتره ميخورند که 50درصد آن شامل جو و ذرت 25 ،تا
30درصد شامل سويا و کلزا و مابقي را فيبر شامل سبوس ،تفاله چغندر و مکملها
تشکيل ميدهد.
اين مقام مسئول با بيان اينکه 9کيلو از 18کيلو کنسانتره جيره غذايي دام در روز
را ذرت و جو تش��کيل ميدهد ،گفت :در روز دو تا س��ه بار به گاو غذا ميدهند که
بنا بر محاسبات صورت گرفته هزينه خوراک روزانه 200هزار تومان تمام ميشود.
وي با بيان اينکه گاو شيري پر توليد 40کيلو در روز شير ميدهد ،افزود :با فروش
که با آزادسازي صادرات و حذف ارز ترجيحي تا حدودي
به اين قيمت افزوده ميشود و با اين وجود معلومنيست
که قيمت گوشت در بازار به چه نرخي میرسد .با اين
وجود ،اين س��وال مطرح اس��ت که آيا دولت سازکار و
مکانيزمی براي حمايت از اقشار و دهکهاي ضعيف و
حقوقبگير جامعه دارد يا خير؟ چرا که با يک محاسبه
سرانگشتي در شرايط کنوني که قيمت خريد هر کيلو
دام درب دامداري  40تا 50هزار تومان اس��ت ،گوشت
بهواس��طه سودجويي دالالن و واسطهها با نرخ  130تا
150هزار تومان عرضه ميش��ود که با افزايش قيمت
دام به مرز 100هزار تومان ،معلومنيست که گوشت با
چه نرخي در بازار عرضه شود .حال به سراغ مسئوالن
ذيربط ميروي م تا از آخرين جزئيات جيره غذايي دام،
تأثير خشکسالي و گراني نهادهها بر قيمت تمام شده
و بازار محصوالت باخبر شويم.

هر کيلو ش��ير به نرخ پنجهزار تومان چیزی سهم دامدار نميشود ،ضمن اينکه
توليد هزينههاي ديگر همچون نگهداري ،واکسن و دارو هم دارد.
مديرعامل اتحاديه دامداران قيمت تمامش��ده هر کيلو ش��ير خام را هشتهزار و
500تومان اعالم کرد و گفت :بنابر محاسبات صورت گرفته ،قيمت تمامشده هر
کيلو دام زنده  75تا 80هزار تومان اس��ت که هماکنون به س��بب کمبود و گراني
نهاده و نبود تناس��ب میان هزينه توليد با نرخ فروش ،ش��اهد کشتار بيرويه دام
هس��تيم .وي با بيان اينکه قيمت خريد تضميني ششهزار و 400تومان به ازاي
هر کيلو ش��ير خا م جوابگوي هزينههاي توليد نيس��ت ،افزود :گرچه وزير جهاد
کشاورزي در روزهاي پاياني دولت نرخ ششهزار و 400تومان را مصوب کرد ،اما
اين نرخ جوابگوي هزینه دامداران نيست و بايد براي افزايش مقطعي قيمت شير
خام يا کاهش هزينههای توليد از يک تا دو سال قبل برنامهریزی ميشد.
عالي با انتقاد از اين مسأله که به دام سبک نهادهاي تخصيص داده نميشود ،بيان
کرد :دامدار دام س��بک ناچار به تأمين نهاده از بازار آزاد است و ميزان مصرف آن
بس��ته به ميش يا بره تفاوت دارد ،اما بهطور متوس��ط دام سبک نيم تا يک کيلو
کنسانتره ميخورد.

انتقاد دامداران دام سبک
از عدمتخصيص نهاده با نرخ مصوب
مديرعامل اتحاديه دام سبک ،درباره آخرين وضعيت
جيره غذايي دام س��بک اظهار کرد :بنا بر بخش��نامه
معاون��ت ام��ور دام ،س��ال گذش��ته ب��ه ازاي هر روز
نگهداري دام 130گرم خوراک دام و کنسانتره جداي
از علوفه خش��بي تعيين ش��د ،درحاليکه اينميزان
کفاف دام را نميدهد.
افش��ين ص��در دادرس اف��زود :بن��ا بر ب��رآورد مرکز
پژوهشهاي اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي و بررسي
و تحقيق اس��اتيد علوم دامي ،تغذيه دام در زمانهاي
مختلف متفاوت اس��ت؛ بهعنوان مثال ميش آبس��تن
در چهار ماه نخست 300گرم ،ميش ماه آخر آبستني
يک کيل��و و  700گرم ،برهها  600گرم ،قوچهاي گله
دو کيلو و برههاي پروار دو کيلو در روز کنس��انتره نیاز

دارند .صدر دادرس در واکنش به عد م تخصيص نهاده
به دامداران دام سبک بيان کرد :با وجود اعالم معاونت
امور دام مبني بر تخصيص 130گرم نهاده در روز ،اما
نه��ادهاي در اختيار دامدار دام س��بک قرار نگرفته که
همين موضوع منجر به ايجاد معضالتي در بخش دام
س��نگين شده است و دامداران به هر طريقي به دنبال
حذف دام از گلههايشان هستند.
مديرعامل اتحاديه دام س��بک قيمت کنوني هر کيلو
ج��وی دولت��ي را يکهزار و 900توم��ان اعالم کرد و
گف��ت :قيمت کنوني نهاده در بازار س��ياه باالس��ت،
بهطوريکه هر کيلو جو با نرخ ششهزار و ذرت پنج تا
ششهزار تومان به دست دامدار ميرسد.
وي با بيان اينکه هزينه کنس��انتره بس��يار باالست،
گف��ت :عليرغم پيگيريهاي ص��ورت گرفته ،وزارت
جهاد کش��اورزي براي حمايت دامداران غيرعش��اير

کاري نک��رده و همچنان
ساکت مانده است.
اين مقام مسئول قيمت تمامشده دام
زنده را ب��االي 90هزار تومان اعالم کرد و گفت :بنا بر
ب��رآورد مرکز پژوهشهاي وزارت جه��اد ،در يک ماه
گذشته قيمت تمامش��ده هر کيلو دام باالي 90هزار
تومان بوده اس��ت ،در حاليک��ه با افزايش قيمت جو،
کنجال��ه و ذرت در بازار آزاد نرخ تمامش��ده به باالي
100هزار تومان رسيده.
وي متوس��ط قيمت کنوني هر کيلو دام در خراس��ان
جنوبي را 35هزار و در استانهاي غربي  42تا 43هزار
تومان اعالم کرد و افزود :هماکنون فاصله قيمت فروش
با نرخ تمامش��ده توليد باالست که اين موضوع منجر
به نابودي دامدار ميش��ود و در نهايت دولت آينده را
با چالش سنگيني در تأمين گوشت روبهرو ميکند.
اين مقام مس��ئول ادامه داد :اولويت نخس��ت وزارت
جه��اد تأمين نه��اده با حجم گس��ترده ،ح��ذف ارز
دولتي و س��امانه بازارگاه است که منجر به ايجاد رانت
و فساد شده.
مديرعامل اتحاديه دام س��بک با تأکيد بر اين مسأله
ک��ه دولت آينده بايد به پرداخت يارانه از جيب دامدار
خاتمه دهد ،بيان کرد :با آزادس��ازي صادرات ،قيمت
ش��ير و گوشت عادالنه ميش��ود .دولت باید مکانيزم
و س��ازکاري طراحي کند که فش��اری به دامدار وارد
نشود ،چرا که طي س��الهاي مختلف پرداخت يارانه
از جيب دامدار ،اين صنعت را در معرض ورشکستگي
قرار داده است.
صادرات دام ،راهي براي حمايت از دامداران
رئيس شوراي تأمينکنندگان دا م زنده هم با اشاره به
اينکه هزينه خوراک دام س��نگين دو برابر دام سبک
است ،اظهار کرد :بنا بر آمار ،هزينه توليد هر کيلو دام
زن��ده براي دامدار باالي 55هزار و با احتس��اب س��ود
حدود 70هزار تومان تمام ميشود.
منصور پوريان مقايسه قيمت تمامشده گله 100هزار
رأسی گوسفند با گله 100هزار رأسی گوساله را امري
نادرست دانست.
پوري��ان قيم��ت کنوني خريد ه��ر کيل��و دام زنده را
55هزار تومان اع�لام کرد و گفت :با توجه به افزايش
هزينههاي توليد نه تنها سودي عايد دامدار نميشود،
بلکه انباشت ضرر از نظر اقتصادي توليد دام را گرفتار
کرده است.
رئيس ش��وراي تأمينکنن��دگان دام در پايان تصريح
کرد :با توجه به مازاد توليد دام و ضرر و زيان دامداران
در فروش ،از دولت انتظار ميرود که با خريد حمايتي
و صادرات دام از ضرر و زيان دامدار جلوگيري کند.
گفتنی است با توجه به شرايط خشکسالي و کمبود
علوف��ه در مراتع ،دامداران با مش��کالت متعددي در
تأمين نهاده روبهرو هس��تند ،چرا که ب��ه رغم اذعان
مسئوالن مبني بر ذخاير مناس��ب نهاده در بنادر ،اما
بخ��ش اعظم نهاده از بازار س��ياه تأمين ميش��ود که
اين موضوع در کنار افزايش روزمره قیمت علوفههاي
خش��بي هزينه توليد را تحت تأثير ق��رار ميدهد .در
نهايت نبود تناسب ميان هزينههاي توليد با نرخ فروش
کار را به جايي رس��انده که دامداران ناگزير به کشتار
دامهاي مولد و آبس��تن خود هس��تند و بدین ترتیب
آينده روشني پيش روي صنعت دامپروري نيست.

