دولــت ســیزدهم ،کمیتــه ملــی احیــای مــرغ
الیــن آریــن 5 ،آبــان  1400بــه ریاســت وزیــر
جهــاد کشــاورزی دولــت ســیزدهم برگــزار و ایــن
پیشــنهادات مطــرح شــد:
ســهم مــرغ الیــن آریــن در تولیــد گوشــت
مــرغ کشــور بــه  30درصــد افزایــش پیــدا کنــد.
شــرکت پشــتیبانی امــور تمــام ذخایــر خــود را
از محــل مــرغ آریــن تأمیــن کنــد.
قیمــت خریــد تضمینــی گوشــت مــرغ آریــن
توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام  15درصــد
گرانتــر از گوشــت ســایر نژادهــا باشــد.
صــادرات مــرغ آریــن در تمــام ماههــای ســال
نیــز آزاد گــردد.

وی بــا بیــان اینکــه اکنــون بــار نهادههــای
دامــی وارد کشــور شــده اســت ،گفــت :اکنــون
 ۳میلیــون تــن نهــاده دامــی در بنــادر و اســکله
داریــم کــه تحویــل داده نشــده و در انبــار و
بنــادر موجــود اســت .معــاون توســعه بازرگانــی
وزارت جهــاد کشــاورزی بیــان کــرد :اکنــون مبلــغ
مــورد نظــری کــه از تولیدکننــدگان بابــت تأمیــن
نهادههــای دامــی توســط شــرکت آریــو تجــارت
ســهیل دریافــت شــده در بانــک کشــاورزی
بلوکــه شــده تــا بــا تبدیــل بــه ارز و تخصیــص
آن توســط بانــک مرکــزی نهــاده وارد شــود.
توزیــع  3میلیــون تــن نهــاده دامــی بیــن
روســتاییان و عشــایر
وزارت جهــاد کشــاورزی در یــک ســال گذشــته
بــا هــدف حمایــت از دامــداران روســتایی و
عشــایری آســیبدیده از خشکســالی ســال
قبــل نســبت بــه توزیــع بیــش از  3میلیــون تــن
انــواع نهــاده دامی بیــن دامــداران و روســتاییان
اقــدام کــرده اســت ،ایــن در حالــی صــورت
گرفــت کــه میانگیــن میــزان توزیــع نهادههــای
دامــی بیــن دامــداران در ســالهای گذشــته
کمتــر از یــک میلیــون تــن بــوده اســت.
اعطــای دامــدار کارت بــه دامــداران بــرای تأمیــن
ســرمایه در گردش
بــا توجــه بــه وقــوع خشکســالی و بــه دنبــال
آن کاهــش گیاهــان علوفــهای در مراتــع ،وزارت
جهــاد کشــاورزی در راســتای حمایــت از دامداران
بــرای خریــد نهادههــای دامی،دامــدار کارت در
اختیــار دامــداران قــرار داده اســت.
دامــدار کارت در قالــب تســهیالت  ۲۰ ،۱۰و
 ۵۰میلیــون تومانــی بــا ســود  ۱۱درصــدی و
بازپرداخــت یکســاله بــرای تأمیــن ســرمایه در
گــردش واحدهــای تولیــدی دامــی برنامهریــزی
شــد بــه طــوری کــه در حــال حاضــر بیــش از ۱۵
هــزار دامــدار کارت صــادر و در اختیــار دامــداران
قــرار گرفتــه ،ایــن در حالــی صــورت گرفــت کــه
در دولتهــای گذشــته هیچگونــه برنامــه و
طــرح مدونــی در ایــن خصــوص وجــود نداشــته
اســت.
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اعطــای آریــن کارت بــه تولیدکننــدگان مــرغ
آریــن
داشــتن مــرغ الیــن یکــی از عوامــل قطــع
وابســتگی خارجــی و از فاکتورهــای قــدرت در
بحــث امنیــت غذایــی بــه حســاب میآیــد ،در
واقــع فراینــد تولیــد مــرغ گوشــتی ابتــدا از مــرغ
الیــن شــروع شــده ،ســپس بــه مــرغ اجــداد و
مــرغ مــادر رســیده و در نهایــت ،نســل بعــدی
مــرغ تجــاری یــا همــان مــرغ گوشــتی ()۱-۰
اســت کــه مــا میخوریــم.
امــروزه مــرغ الیــن تنها در اختیار شــش کشــور
دنیــا میباشــد ،جالــب اســت بدانیــد تمــام
شــرکتهای مــرغ الیــن در اختیــار شــرکتهای
امریکایــی کاب و آویــاژن اســت .ایــران نیــز بــا
پایهریــزی مــرغ الیــن آریــن یکــی از ایــن
کشــورها محســوب میشــود .بــا ایــن حــال
ایــن مزیــت بــزرگ کشــور بــا فنــاوری پیشــرفته
در پــرورش مــرغ نــه تنهــا بــه حــال خــود رهــا
شــده ،بلکــه تبدیــل بــه ابــزاری جهــت تولیــد
بحــران در بــازار و واردات شــده اســت.
طــی ســالهای گذشــته ،گونــه آریــن کمتــر
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و البیهــای
واردکننــدگان مــرغ مــادر کاپ و راس کــه دو
گونــه انگلیســی ،امریکایــی هســتند را در کشــور
نهادینــه کردنــد ،بــه طــوری کــه ســهم فراوانــی

دهــه

اول

خــرداد

مــاه

یــکروزه

بــا

ســالجاری بــود کــه تولیــد

جوجههــای

افزایــش قابــل توجهــی روب ـهرو

شــده بــود و بــا توجــه بــه
کاهــش جوجهریــزی ،مرغــداران
بســیاری از فعــاالن ایــن صنعت

دچــار مشــکل شــده بودنــد.

بــه همیــن دلیــل وزارت جهــاد
کشــاورزی ســریع اقــدام بــه

خریــد مــازاد جوجههــای
یــکروزه در کل کشــور کــرد

از تولیــدات مرغــداران از ایــن دوگونــه تأمیــن و
واکســن آنهــا نیــز در اوج تحریــم مالــی و بانکــی
از ایــن دو کشــور وارد میشــود.
بــه همیــن دلیــل میتــوان گفــت از
جملــه مهمتریــن وابســتگیهای کشــور در
هســتههای اولیــه تولیــد ،وابســتگی در تأمی ـن
نــژاد «مــرغ الیــن» اســت ،در حــال حاضــر
بیــش از  ۸۰درصــد بــازار مــرغ الیــن کشــور در
اختیــار نژادهــای خارجــی میباشــد.
وابســتگی شــدید در تأمیننــژاد مــرغ الیــن در
حالــی اســت کــه بــا تــاش پژوهشــگران،نــژاد
بومــی و ایرانــی بــه نــام مــرغ الیــن «آریــن»
در کشــور موجــود اســت و بــرای توســع ه نــژاد
مذکــور طرحــی از ســالها پیــش توســط وزارت
جهــاد کشــاورزی تدویــن شــده اســت.
بــا وجــود مکلــف شــدن وزارت جهادکشــاورزی
ت نــژاد آریــن ،در  8ســال گذشــته
بــه تقویــ 
اقــدام خاصــی در جهــت کاهــش وابســتگی در
ن نــژاد صــورت نگرفتــه اســت.
تأمیــن ایــ 
بنابرایــن دولــت ســیزدهم توجــه زیــادی
بــه تولیدکننــدگان مــرغ مــادر آریــن کــرد و در
ایــن راســتا قــرار اســت بــرای حمایــت از آنهــا و
تقویــت ســویه مــرغ آریــن در آینــدهای نزدیــک
آریــن کارت صــادر شــود.
در همیــن رابطــه ،همزمــان بــا آغــاز بــه کار

ســاماندهی جوجههــای مــازاد ی ـکروزه توســط
بســیج وزارت جهــاد کشــاورزی
دهــه اول خــرداد مــاه ســالجاری بــود
کــه تولیــد جوجههــای یــکروزه بــا افزایــش
قابــل توجهــی روبــهرو شــده بــود و بــا توجــه
بــه کاهــش جوجهریــزی ،مرغــداران بســیاری
از فعــاالن ایــن صنعــت دچــار مشــکل شــده
بودنــد .بــه همیــن دلیــل وزارت جهاد کشــاورزی
ســریع اقــدام بــه خریــد مــازاد جوجههــای
یــکروزه در کل کشــور کــرد بــه طــوری کــه
در ایــن بــاره فرمانــده بســیج وزارت جهــاد
کشــاورزی گفــت :بســیج ایــن وزارتخانــه تمامی
جوجههــای مــازاد ی ـکروزه را ســاماندهی کــرد.
مهــرداد پــاکار گفــت :ایــن مهــم در پــی
مأموریــت واگــذار شــده بــه بســیج بــرای
جلوگیــری از معدومســازی جوجههــای مــازاد
ظرفیــت و رســاندن آن بــه جامعــه هــدف انجام
شــد.
وی افــزود :بــر ایــن اســاس جوجههــای
مــازادی کــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام آنهــا
را خریــداری کــرده ،بــا هماهنگــی بســیج وزارت
جهــاد کشــاورزی و نظــارت ســازمان دامپزشــکی
تحویــل بســیج ســازندگی شــده اســت.
فرمانــده بســیج وزارت جهــاد کشــاورزی بیــان
کــرد :ایــن جوجههــا بــه پنــج جامعــه هــدف
بســیج ســازندگی از جملــه واحدهــای تولیــدی
راکــد تحویــل داده شــدهاند.
وی خاطرنشــان کــرد :واحدهــای تولیــدی
کــه جوجههــای یــکروزه مــازاد را دریافــت
کردهانــد ،ایــن امــکان را دارنــد تــا
جوجههایــی را کــه تبدیــل بــه مــرغ شــدهاند
بــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام بفروشــند و به
ایــن صــورت از معدومســازی آنهــا جلوگیــری
و زمینــه بازگشــت بــه چرخــه تولیــد فراهــم
میشــود.
پــاکار یــادآور شــد :بــه دنبــال بحــث هدفمنــد
کــردن یارانههــا و حــذف ارز ترجیحــی بــا توجــه
بــه حجــم جوجهریــزی پیشبینــی میشــد
ایــن جوجههــا وارد چرخــه نشــوند ،در همیــن
ارتبــاط شــرکت پشــتیبانی امــور دام موظــف بــه
خریــد تضمینــی جوجههــای یــکروزه و مــرغ
مــازاد بــر نیــاز مصــرف بــازار شــد.
وی ادامــه داد :تمهیداتــی در زمینه ســاماندهی
مــازاد تولیــد جوجههــای یــکروزه از ســوی
وزارت جهــاد کشــاورزی اندیشــیده شــد و در
ایــن ارتبــاط ایــن جوجههــا بــرای مرغداریهــا
ارســال میشــوند و اگــر بــه هــر دلیلــی
ایــن اتفــاق نیفتــد ،بســیج مأموریــت دارد
جوجههایــی را کــه از ســوی شــرکت پشــتیبانی
امــور دام خریــداریشــدهاند بــا کمــک ســازمان
بســیج ســازندگی کشــور و بــا نظــارت ســازمان
دامپزشــکی بــا برنامــه مصــوب بــه جامعــه
ص شــده برســاند.
هــدف مشــخ 

