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 آهسته آهسته به موفقيت نزديك شويد
 

 توماني براي مرغ9800انتقاد از تصويب قيمت 
تومان تعيين شود مرغداران در هـر  9800هاي مرغداران گفت: اگر قيمت هر كيلو گوشت مرغ،  مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني

تـومـان  500هزار و 10كنند. برومند چهارآئين با اشاره به اينكه قيمت كارشناسي هر كيلوگرم گوشت مرغ،  تومان ضرر مي 1312كيلو 
 500هزار و  10است، گفت: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان پس از ماهها جلسه و بازديد از واحدهاي مرغداري قيمت 

تـومـان  500هـزار و  10تومان را براي هر كيلوگرم گوشت مرغ، تصويب كرد. وي گفت: اگر مرغداري هر كيلوگرم گوشت مرغ را 
درصد خواهد بود. مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي مرغداران افزود: مصوبه سازمان  10بفروشد، حاشيه سود براي توليدكننده 

حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي تصويب نهايي و ابالغ به ستاد تنظيم بازار ارائه شد؛ اما در نهايت اين ستاد بـراي هـر 
تومان را تصويب كرده كه هنوز ابالغ نشده است. چهارآئين گفت: در صورت تصويب اين مبلغ، مـرغـداران  9800كيلوگرم مرغ قيمت 

تومان ضرر مي كـنـنـد. وي  1312براي هر كيلو گوشت مرغ با احتساب افزايش هزينه نهاده هاي توليد هزينه هاي حمل و كشتارگاه 
تصريح كرد: اتحاديه مرغداران براي جلوگيري از ابالغ مصوبه قيمت گوشت مرغ در ستاد تنظيم بازار به ناچار اعتراض خود را در نامـه 
سرگشاده اي به رئيس جمهور اعالم كرد كه هنوز پاسخي دريافت نكرديم. مدير عامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي مرغداران تاكيـد 

درصدي قانع هستند؛ اما قيمـتـي  10كرد: توليدكنندگان شرايط فعلي اقتصادي را كامال درك مي كنند و به همين منظور به حاشيه سود 
كه ستاد تنظيم بازار تصويب كرده، به معناي ورشكستگي صنعت مرغداري است و استمرار توليد منوط به اصـالح قـيـمـت اسـت. 
چهارآئين گفت: مشكل را با معاون امور دام و معاون توسعه بازرگاني وزير جهاد كشاورزي مطرح كرديم و آنها نيز با قيمت پيشنهـادي 

هـزار  125تومان موافق هستند. وي افزود: صنعت مرغداري، صنعت بزرگي است و گردش مالي آن  500هزار و  10براي هر كيلوگرم 
ميليارد تومان است و به بازي گرفتن سرمايه اين صنعت به صالح نيست. مدير عامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي مرغداران تصريح 
كرد: زمان آن رسيده است كه دولت قيمت گذاري گوشت مرغ را به توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي اين بخش واگذار كند و دخالتي در 

 تعيين قيمت نداشته باشد

 اعتنايي به توليد داخلي است يارانه دولتي به واردات تخم مرغ بي
هزار تن واردات از تركيه داشـتـه  2خواهند  گذار استان تهران در واكنش به واردات تخم مرغ گفت: مي رئيس هيات مديره مرغ تخم

پور رئـيـس  كنيم. ناصر نبي ها بدهند آن وقت با هر قيمت كه بخواهند تخم مرغ داخلي را وارد بازار مي باشند؛ سوبسيت آن را به تشكل
هـا  هزار تن تخم مرغ از تركيه به منظور تنظيم بازار و كاهش قـيـمـت2گذار استان تهران در واكنش به واردات  هيات مديره مرغ تخم

اظهار كرد: ما به هيچ عنوان نيازي به واردات تخم مرغ نداريم. اگر قيمت تخم مرغ كمي افزايش يافته به دليل افزايش قيمت تـمـام 
تومانـي را بـه  4200شده و حمل و نقل و مواد اوليه بسته بندي است. وي افزود: واردات تخم مرغ از بين بردن بيت المال است. ارز 

توماني تـخـم  4200فروشيم. با دالر  كنند به پشتيباني مي ها وارد مي ها بدهند با همان قيمتي كه تخم مرغ را دولتي مرغداران و تشكل
شـود و  هزار تومان تمام مي 19هزار تومان است و قيمت تخم مرغ وارداتي بيش از  13شود اما دالر  هزار تومان هم تمام نمي 4مرغ 

گذار استان تهران با اشاره به اين نكته كه دولت با دادن سوبسيـت  دهد. رئيس هيات مديره مرغ تخم دولت مابقي پول را سوبسيت مي
اي  كنيم. رئيس جمهور در جلـسـه ميليون تن تخم مرغ توليد مي 5زند، تصريح كرد: ما در ماه  داران مي به واردات تخم مرغ بر سر مرغ

درصـد  80سال گذشته  2هاي ذرت و سويا ظرف  درصد افزايش داشته باشد در حالي كه نهاده 9گفته نبايد قيمت محصوالت بيشتر از 
هـزار تـن 2خواهند  درصد افزايش قيمت داشته است. نبي پور تصريح كرد: مي 15درصد و شانه و كارتن  20ها  افزايش يافته، مكمل

كـنـيـم. وي  ها بدهند با هر قيمت كه بخواهند تخم مرغ داخلي را وارد بازار مي واردات از تركيه داشته باشند سوبسيت آن را به تشكل
گفت: سال گذشته هم تخم مرغ پس خورده عراق و افغانستان به خاطر فاسد بودن معدوم شد اما براي مسئوالن عبرت نشده اسـت. 

 افتد اي در آخر به همين روز مي اقتصاد بازاري و چرتكه

 نرم افزار جديد براي مقابله با آفات
به منظور كنترل هر چه بيشتر آفات، يك نرم افزار جديد براي تلفن هاي هوشمند طراحي شده كه كشاورزان و مزرعه داران را با تازه تـريـن 
دستاوردها و برآوردها در رابطه با آفت حلزون در منطقه آشنا مي سازد.  در واقع، حلزون ها يكي از هزينه بر ترين آفـات بـراي كشـاورزان 
محسوب مي شوند كه هجوم ناگهاني آنها مي تواند به سرعت محصوالت تازه كشت شده را از بين ببرد.  مهمترين عامل كنترل آفـت، زمـان 
 آغاز كنترل و اقدام شناخته شده است و اينجاست كه اين نرم افزار مي تواند به كمك كشاورزان بيايد.  اين نرم افزار براي كشـاورزان ايـن
 موقعيت را فراهم مي سازد تا اطالعات مربوط به موقعيت هاي خاص حلزون ها را ببينند، اطالعات آب و هوايي را دريافت كنند و به كمك ايـن

 Certisاطالعات تصميم گيري قاطعانه اي براي استفاده از قرص هاي حلزون داشته باشند.  كارشناس فني كمپاني آفت كش كشـاورزي 
سال با فرستادن ايميل كار مي كـرده  4بوده كه  Slug Watchاظهار داشت راه اندازي اين نرم افزار در واقع نوعي به روز رساني از برنامة 

است. اين نرم افزار با در اختيار گذاشتن اطالعاتِ درلحظه و ارقام دقيق از سوي �اتحادية مشاورين مستقل محـصـوالت كشـاورزي� بـه 
كشاورزان امكان مقايسة سال به سال يك منطقة كشاورزي را ارائه مي دهد.  وي عنوان مي كند: �با داشتن اين خدمات در قالبِ يـك نـرم 
افزار، كشاورز در حاليكه در مزرعة خود قدم مي زند تنها با فشردن يك دكمه از اطالعات دقيق مربوط به وجود آفت در هر قسمت از مـزرعـه 
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