
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
مرغ گوشتی کشور گفت: در حال 
یافته  کاهش  قیمت جوجه  حاضر 
تولیدکنندگان  وضعیت  این  با  که 
کاهش  را  تولیدشان  حتما  جوجه 
می دهند و در نتیجه تولید گوشت 
مرغ نیز کاهش می یابد و این کاال 

مجددا گران می شود.
اینکه  به  اشاره  با  یوسفی  محمد 
مرغ  قیمت  رمضان   ماه  از  پس 
هفته ای یک درصد کاهش یافته 
بهای  افزود: در حال حاضر  است، 
مرغ نسبت به ماه رمضان 5درصد 

کاهش یافته است.
مرغداران  اینکه  بیان  با  وی 
زیان دهی  حال  در  همچنان 
هستند، اضافه کرد: به همین دلیل 
حدود یک ماه است قیمت جوجه 

نیز افت کرده است.
یوسفی ادامه داد: سازمان حمایت 

در  باید  جهادکشاورزی  وزارت  و 
تکلیف  تعیین  مرغ  قیمت  مورد 

کنند.
عدم  پیامدهای  افزود:  وی 
وضعیت  به  دولتمردان  توجه 
بعدها  مرغ  گوشت  تولیدکنندگان 
آشکار خواهد شد. در حال حاضر 
که  یافته  کاهش  جوجه  قیمت 
تولیدکنندگان  وضعیت  این  با 
کاهش  را  تولیدشان  حتما  جوجه 
می دهند و در نتیجه تولید گوشت 
مرغ نیز کاهش می یابد و این کاال 

مجددا گران می شود.
پرسش  این  به  پاسخ  در  یوسفی 
تکلیف  تعیین  صورت  در  که 
هفته  طی  مرغ  قیمت  نشدن 
چه  تولیدکنندگان  واکنش  جاری 
خواهد بود، اضافه کرد: ما زورمان 
تولید  کمتر  می رسد  خودمان  به 

می کنیم.

هشدار مرغداران به دولتمردان 

از شکستن انحصار در عرضه 
جوجه حمایت می کنیم 

تولید 200 هزار تن تخم مرغ مازاد در سال

عرضه تخم مرغ بیش از 
تقاضاست

تولید نسل جدیدی از آنزیم 
فیتاز 

گزارش تصویری از نمایشگاه 
دام و طیور مشهد- مرداد93 
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کشاورزی  جهاد  وزارت  طیور  امور  مدیرکل 
گفت: ایران در بین ۱۰ کشور برتر جهان در 
حوزه تولید گوشت مرغ، در رنکینگ جهانی 

رتبه هفتم جهان را دارد.

گرانی مرغ در راه است، فکری بکنید

  اقتصادی نبودن تولید؛ 
دلیل ناکافی بودن ظرفیت تولید 

گوشت مرغ در کشور 

راندمان تبدیل مرغ 
در مازندران 1/9 است 

صنعت تولید تخم مرغ 
به بخش خصوصی واگذار شد 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، راندمان تبدیل دان به مرغ در این استان را 
۱/9 اعالم کرد و گفت: این راندمان در کشور، ۲/۲ است.

بعد از پیگیری اتحادیه مرغ میهن برای بازیابی تنظیم بازار و صادرات صنعت تخم مرغ، 
بعد از گذشت دو سال، دوباره این سهم به بخش خصوصی واگذار شد. 22

واحدمیانگینمحصولواحدمیانگینمحصول

جوجه 
یکروزه

کیلو103270دام زندهقطعه6850

کیلو168050گوشت منجمدکیلو45930مرغ زنده

کیلو134200متیونینکیلو35930تخم مرغ

کیلو57430لیزینکیلو9580ذرت

کیلو79500ترئونینکیلو16300کنجاله سویا

  جدول میانگین اقالم در 14 روز گذشته به ریال

LESS FEED, MORE MEAT.
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41 درصد از صادرات محصوالت کشاورزی برزیل 
به سویا اختصاص دارد

ژوئن  تا  برزیل  کشاورزی  محصوالت  صادرات  ارزش 
)خرداد( ۲۰۱4میالدی به سقف 6۱/ 9 میلیارد دالر رسید.

۲۲/۲ درصد از کل صادرات در این ماه )۲/۱3 میلیارد دالر( 
به صادرات محصوالت کشاورزی با منشا حیوانی اختصاص 
داشته است و اکثر صادرات این قسمت )8/ 77 درصد( به 
ارزش 7/48 میلیارد دالر به محصوالت کشاورزی با منشا 
گیاهی تعلق دارد. بخش عمده صادرات در ماه ژوئن با 4۱ 
درصد از کل صادرات محصوالت کشاورزی را مشتقات 
سویا با فروش 3/94 میلیارد دالر دربرگرفت. دومین قلم 
از صادرات به دانه سویا با ارزش 3/۱5 میلیارد دالر تعلق 
داشت که در این میان کنجاله سویا 657 میلیون دالر و 
روغن کنجاله سویا با ۱3۱ میلیون دالر در این جایگاه قرار 
داشتند. صادرات جوجه با 77۲ میلیون دالر فروش جایگاه 
درخشانی به خود اختصاص داد. صادرات گوشت گاو با 

69۰ میلیون دالر به دنبال آن قرار داشت.

تولید نسل جدیدی از آنزیم فیتاز 
 ۱9-۱6 تاریخ  در  که   ۲۰۱4  SPACE نمایشگاه  در 
سپتامبر )۲5 – ۲8 شهریور( و در شهر رنه فرانسه برگزار 
خواهد شد، شرکت AB Vista  )فعال در زمینه تولید 
آنزیم های خوراکی( نسل جدیدی از آنزیم فیتاز خود تحت 

عنوان Quantum Blue را معرفی می کند. 
این آنزیم جدید برای افزایش اثربخشی آنزیم فیتاز تولید 
نقش  آنزیم  این  انجام شده،  تحقیقات  است. طی  شده 
بسزایی در کاهش هزینه های جیره بندی خوراک، بازدهی 
خوراک و بازگشت سرمایه برای مشتریان این شرکت در 

سراسر اروپا بهمراه داشته است. 
مدیر بازرگانی این شرکت گفت: به دلیل استفاده از دوز 
باالی فیتاز، از اثرات ضدتغذیه ای این آنزیم کاسته شده 
و در نتیجه مرغداران سود بیشتری بدست می آورند. این 
آنزیم به راحتی با خوراک طیور مخلوط می شود ،همچنین 
قدرت تجزیه فیبر افزایش داشته و 3 تا ۱3 درصد نیز 

جذب ویتامین D موجود در فیبر را بهبود می بخشد.
و  می بخشد  بهبود  را  خوراک  غذایی  ارزش  آنزیم   این 
بیشترین تاثیر را در خوراک با فیبر بیشتر از خود نشان 

داده است.

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
مرغ  به  دان  تبدیل  راندمان  مازندران، 
در این استان را ۱/9 اعالم کرد و گفت: 

این راندمان در کشور، ۲/۲ است.
و  تودیع  آیین  در  حیدرپور  دالور 
معارفه مدیران جدید و قدیم اداره کل 
داشت:  اظهار  استان،  این  دامپزشکی 
شهرستان  ادارات  مدیران  از  ما  توقع 
به  کامل  اشراف  باید  که  است  این 
مسایل داشته باشند و نشود که خبری 
سایر  زبان  از  را  آنها  فعالیت  حوزه  از 

دستگاه ها بشنویم.
مرز  بیماری  اینکه  بیان  با  وی 

نمی کند،  خبر  هم  قبل  از  و  نمی شناسد 
اداره  نباتات  و  حفظ  بخش  در  خود  همکاران  از 
کل جهاد کشاورزی و همکاران خود در دامپزشکی 
مازندران خواست تا فعالیت های خود را با جدیت 
منتظر  و  کنند  دنبال  بیشتری  حساسیت  و 

بخشنامه ها نباشند.

حیدرپور با اشاره به نبود قرنطینه مجهز در استان، 
این موضوع را لطمه بزرگی به زیربخش دام عنوان 
با  مقابله  برای  آمادگی  باید  اکنون  گفت:  و  کرد 
را  سه روزه  تب  و  برفکی  تب  چون  بیماری هایی 
تا  کنیم  اطالع رسانی  آنکه  ضمن  باشیم،  داشته 

کمترین خسارت را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه حذف دام های آلوده، 
تا  پنج  بین  باال  هزینه های  متضمن 
کرد:  اذعان  است،  تومان  میلیون  ده 
تخصصی  سازمان  یک  دامپزشکی 
که  طیور  و  دام  سالمت  برای  است، 
و  می کند  تالش  است  مردم  سالمت 
تحمیل  سبب   اشتباهی  کوچک ترین 

شدن هزینه های گزاف می شود.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
مازندران گفت: راندمان تبدیل دان به 
مرغ در کشور ۲.۲ است، که این میزان 

در مازندران ۱.9 کیلو است.
و  ندانست  کافی  را  میزان  این  وی 
همت  با  که  است  این  ما  توقع  افزود: 
واالی تولیدکنندگان و حمایت های دولتی، ظرفیت 

موجود را به ۱.6 برسانیم.
به  است که  این  از ۱.9  فارس، منظور  به گزارش 
ازای تولید هر یک کیلو گوشت مرغ، یک کیلو و 

9۰۰ گرم دان مصرف می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

راندمان تبدیل مرغ در مازندران 1/9 است  

برای  میهن  مرغ  اتحادیه  پیگیری  از  بعد 
صنعت  صادرات  و  بازار  تنظیم  بازیابی 
دوباره  سال،  دو  از گذشت  بعد  تخم مرغ، 

این سهم به بخش خصوصی واگذار شد.
به دلیل   87 سال  در  که  بحرانی  از  بعد 
صنعت  در  مرغی  آنفلوآنزای  ورود 
مرغداری کشور رخ داد، به یک باره قیمت 
تخم مرغ را باال برد با حمایت های دولت و 
انگیزه های مرغداران ناشی از سود مناسب 
تولید این محصول و میزان تولید تخم مرغ 
باال رفت به طوری که در سال 9۰ بر اساس 
دفتر  سابق  معاون  ترکاشوند،  رضا  اعالم 
امور پرورش و بهبود تولیدات طیور و زنبور 
عسل وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید 
وضعیت  به  دوباره  سال  این  از  تخم مرغ 
بازار،  تأمین  بر  عالوه  که  رسید  مناسبی 
زیان مرغداران  و  از ضرر  برای جلوگیری 

باید بخشی از آن را نیز صادر می شد.
در ابتدای امر، برای بر هم نخوردن تنظیم 
در  صادرات  برای  سقفی  داخلی،  بازار 

با داشتن ۲۰۰  اما امروز  نظر گرفته شد، 
هزار تن مازاد تولید، صادرات تخم مرغ به 
کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق 
نیز چاره را از درد قیمتی تولیدکنندگان 

این محصول دوا نمی کند.
رئیس  نبی پور،  ناصر  اعالم  اساس  بر 
انجمن مرغ تخم گذار استان  هیئت مدیره 
تنها  تولید،  مازاد  از ۲۰۰ هزار تن  تهران 
هزار  و ۱5۰  می شود  صادر  تن  هزار   5۰
تن تخم مرغ مازاد باعث کاهش قیمت این 
محصول به کمتر از هزینه تمام شده شده 

است.
بازار  آشفته  وضعیت  گزارش،  این  بر  بنا 
مشکالت  بر  نیز  عراق  کشور  مصرف 
مرغداران اضافه کرده است که ناآرامی های 
تخم مرغ  واردات  باعث کاهش  این کشور 

ایران شده است.
پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی نرخ تخم مرغ 

به ستاد تنظیم بازار
دبیرکل کانون سراسری انجمن های صنفی 
در  ایران  تخم گذار  مرغ  پرورش دهندگان 
با  کشور  تخم مرغ  صنعت  می گوید:  این 
میلیارد   ۰۰5 و  چهارهزار  ساالنه  داشتن 
تومان گردش مالی، در سال های گذشته 
بازار  تنظیم  عهده  نتوانسته از  به درستی 
یک  در  که  به طوری  برآید،  محصول  این 
سال قیمت تخم مرغ باال و باعث نارضایتی 
مصرف کننده می شود و در سال های اخیر 
شاهد فروش این محصول به کمتر از نرخ 
کارشناسی وزارت جهادکشاورزی هستیم.

فرزاد طالکش می افزاید: قیمت فروش هر 
کیلوگرم تخم مرغ تا دوهزار و 6۰۰ تومان 

هزینه های  جبران  برای  که  یافته  کاهش 
تولید باید قیمت این محصول تا چهارهزار 

و 8۰۰ تومان افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد افزایش ۲۰ 
از  حمایت  برای  تخم مرغ  قیمت  درصد 
تولید پایدار به ستاد تنظیم بازار ارائه شد.

گفتنی است، به دلیل فراهم آوری بازارهای 
پابرجا  صادراتی مشکالت مرغداران هنوز 
ترکیه  همسایه  کشور  مانند  و  است 
را  مناسبی  صادراتی  مقاصد  نتوانسته ایم 

به ست آوریم.
واگذاری  دولت،  جدید  تصمیم  اساس  بر 
تنظیم بازار و صادرات تخم مرغ به اتحادیه 
از  اتحادیه  این  و  شد  واگذار  میهن  مرغ 
طور  به  را  وظیفه  این  مردادماه  ابتدای 
رسمی بر عهده گرفته است. گذشت زمان 
زیر  مشکالت  بررسی  برای  داور  بهترین 
و  نشست  باید  و  است  صادراتی  ساختی 
دید که بخش خصوصی توان تنظیم این 

بازار پروتئینی بزرگ را دارد یا خیر.

صنعت تولید تخم مرغ 
به بخش خصوصی واگذار شد 

جوجه یکروزه گوشتی

تخم مرغ

جوجه یکروزه بوقلمون

دام زنده

مرغ زنده
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مدیرکل امور طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایران در بین 
۱۰ کشور برتر جهان در حوزه تولید گوشت مرغ، در رنکینگ 

جهانی رتبه هفتم جهان را دارد.
سازی  یکپارچه  طرح  ملی  همایش  در  ترکاشوند  حمیدرضا 
زنجیره تولید در صنعت طیور گوشتی کشور در خرم آباد، اظهار 
کرد: ظرفیت تولید گوشت مرغ صنعتی در جهان 84 میلیون و 
64۰ هزار تن است، و ظرفیت گوشت مرغ صنعتی در کشور ما 

حدود ۲ میلیون تن از این 84 میلیون تن است.
وی افزود: میزان صادرات گوشت مرغ صنعتی در جهان حدود 
از کل تولید  ۱۰.4 میلیون تن است که حدود ۱۲.۲ درصد 
مرغ صنعتی جهان در حوزه تجارت و صادرات تولید می شود. 
مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: 
عمده ترین تولیدکنندگان گوشت مرغ دنیا به ترتیب ۱۰ کشور، 
اندونزی،  ایران،  هند،  مکزیک،  روسیه،  برزیل،  آمریکا، چین، 

ترکیه و فرانسه هستند.

ایران رتبه هفتم جهان در حوزه تولید گوشت مرغ 
را دارد

ترکاشوند بیان کرد: ایران در بین ده کشور برتر جهان در حوزه 
را  هفتم جهان  رتبه  رنکینگ جهانی  در  مرغ،  تولید گوشت 
دارد، که خوشبختانه رتبه بسیار خوبی است و بیانگر تالش 
همه اقشارجامعه از تولیدکننده گرفته تا مسئوالن و کسانی که 

در این حوزه سرمایه گذاری انجام می دهند، است.
وی گفت: بر اساس آخرین اطالعات ۲۰۱3، در حوزه صادرات 
گوشت مرغ دنیا به ترتیب ۱۰ کشورعمده صادر کننده گوشت 
مرغ جهان برزیل، آمریکا، اتحادیه اروپا، تایلند، چین، ترکیه، 
که حدود 96.6  هستند  بالروس  و  اوکراین  کانادا،  آرژانتین، 
انجام  ها  آن  توسط  دنیا  مرغ  گوشت  صادرات  کل  از  درصد 

می شود.

ایران در بین کشورهای صادرکننده گوشت مرغ در 
جهان هیچ جایگاهی ندارد

مدیرکل امور طیور وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: 
تولید  بزرگترین کشورهای  از  یکی  عنوان  به  ایران  متأسفانه 
حوزه  در  برتر  کشورهای  بین  در  جهان  مرغ  گوشت  کننده 
باید  و  ندارد  صادرات گوشت مرغ جهان هیچگونه جایگاهی 
به آن بیشتر پرداخته و آسیب شناسی و مورد بررسی بیشتر 

قرار گیرد.
منطقه  در  مرغ  گوشت  واردات  حوزه  در  کرد:  اظهار  وی 
انجام  مرغ  گوشت  واردات  تن  میلیون   3 حدود  خاورمیانه 
می شود که نشان دهنده وجود بازار بسیار خوبی در اطراف 
کشور ایران است. ترکاشوند با اشاره به وضعیت صنعت طیور 
ایران از نظرظرفیتی، تصریح کرد: حدود ۱8 هزار و 7۱9 واحد 
مرغداری گوشتی دارای پروانه البته غیر از واحد های غیر مجاز 
با ظرفیت 34۰ میلیون تن ظرفیت در دوره در کشور وجود 

دارد.

وی افزود: همچنین حدود 64۲ واحد تولیدی مرغ مادر با بیش 
از ۲3 میلیون ظرفیت در دوره در کشور وجود دارد، که همه 
این ظرفیت ها در اصل عالوه بر اینکه می توانند نیاز کشور 
را تأمین کنند حتی می توانند خیلی بیشتر از نیاز کشور نیز 

تولید داشته باشند.

ظرفیت جوجه ریزی در واحدهای مرغداری کشور، یک 
میلیارد و 100 میلیون تن است

مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت جوجه 
و  میلیارد  را حدود یک  مرغداری کشور  واحدهای  در  ریزی 
که  داشت  توجه  باید  کرد:  عنوان  و  دانست  تن  ۱۰۰میلیون 
کشور  مرغداری  واحدهای  در  ریزی  جوجه  کنونی  ظرفیت 
بسیار پایین است این در حالی است که می توانند ظرفیت 

های بیشتری را در این خصوص داشته باشند.
ترکاشوند بیان کرد: قاعدتا در یک شرایط مطلوب ما باید حدود 
انجام  کشور  مرغداری  واحدهای  در  را  ریزی  جوجه  دوره   6
دهیم تا بتوان شاهد اقتصادی رقابتی در این حوزه باشیم. وی 
افزود: ظرفیت تولید مرغ در واحدهای تولیدی کشور بسیار باال 
است اما متأسفانه از این ظرفیت ها به طور مناسب و بهینه 
و  بهره وری  افزایش  فکر  به  باید  بنابراین  نمی شود  استفاده 

استفاده از سرمایه گذاری های موجود باشیم.
مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال 
حاضر و با وجود ظرفیت های خوبی که در خصوص تولید مرغ 

تولید  تن  میلیون  از 3  بیش  دارد می توانیم  در کشور وجود 
که  است  حالی  در  این  باشیم  داشته  کشور  در  مرغ  گوشت 
ایم  تولید داشته  این خصوص  تاکنون فقط ۲میلیون تن در 
اما می توانیم این میزان را تا سقف 3 میلیون تن در کشور 

هم افزایش دهیم.
تولید  بودن ظرفیت  ناکافی  وی تصریح کرد: متأسفانه دلیل 
گوشت مرغ در کشور این است که ما هنوز به لحاظ اقتصادی 
تولیدمان اقتصادی نشده است که بتواند در بازارهای داخلی و 

جهانی رقابت کند.
ترکاشوند خاطر نشان کرد: ما از ۲ سال قبل بحث صادرات 
گوشت مرغ را در کشور به صورت ویژه در دستور کار قرار داده 
ایم، به حدود 3۰ هزار تن صادرات در سال رسیده ایم، امسال 
نیز احتمال دارد که این ظرفیت صادراتی به 5۰ هزار تن در 
سال بلرسد، اما این باز هم کافی نیست و نیازمند برنامه ریزی 

اساسی و اصولی است.

19 هزار واحد مرغداری در کشورساختار جزیره ای و 
پراکنده دارند

به  اشاره  با  وزارت جهاد کشاورزی  امور طیور  دفتر  مدیرکل 
وضعیت صنعت طیور در کشور، اظهار کرد: وضعیت صنعت 
تولید گوشت مرغ در کشور یک وضعیت و ساختار  و  طیور 
اینکه حدود ۱9 هزار  یعنی  بوده است  ای  پراکنده و جزیره 
جزیره  و  پراکنده  صورت  به  دارند  کشور  در  مرغداری  واحد 
ای و بدون اینکه به نیازهای هم توجهی داشته باشند در حال 

فعالیت هستند.
ترکاشوند افزود: به عقیده کارشناسان عمده مشکالت صنعت 
تولید  صنعت  در  »ساختاری«  ضعف  از  ناشی  کشور  طیور 
گوشت طیور کشور است. وی گفت: ضعف در ساختار صنعت 
تولید گوشت طیور و مرغ در کشور باعث شده که بهره وری 
پائینی در این خصوص شاهد باشیم و تولیدکنندگان این حوزه 

نیز از ثبات و پایداری برخوردار نباشند.
مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: 
ساختار  بلندمدت  برنامه  یک  طی  که  است  این  ما  برنامه 
وضعیت طیور کشور را به شکل یکپارچه و زنجیره ای تغییر 

دهیم.

10 درصد ظرفیت تولید گوشت طیور کشور امسال 
یکپارچه می شود

وی افزود: بر همین اساس از امسال ۱۰ درصد از ظرفیت تولید 
گوشت طیور در کشور را در قالب تولید یکپارچه و زنجیره ای 

درمی آوریم.
وزیرجهاد  حجتی  مهندس  تأکید  کرد:  تصریح  ترکاشوند 
کشاورزی این است که هرچه سریعتر به این تولید یکپارچه 
درحوزه تولید طیور کشورحداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه 

دست پیدا کنیم.

اقتصادی نبودن تولید؛ دلیل ناکافی بودن 
ظرفیت تولید گوشت مرغ در کشور         معاون وزیر در امور تولیدات دامی گفت: از شکستن انحصار 

و ایجاد رقابت سالم بین عرضه کنندگان جوجه حمایت می شود. 
رکنی اظهار داشت: دنیای امروز دنیای علم بوده و فعالیتی که 
انجام می شود باید علمی باشد. در کشور ما بیش از۱9هزار واحد 
پرورش طیور صنعتی وجود دارد که دو میلیون تن گوشت مرغ 
در سال تولید می کنند و ضمن تأمین نیاز داخل قادر هستیم که 

نزدیک به ۱۰۰ هزار تن گوشت مرغ را صادر نمائیم.
امکان  کشور،  در  موجود  های  فرصت  به  توجه  با  افزود  وی 
تولید نزدیک به یک میلیون تن گوشت در ظرفیت های خالی 
وجود دارد منوط به اینکه در ساختار فعلی تغییر ایجاد کرده و 
تولیدکنندگان ما به سمت تولید به شیوه زنجیره ای و فعال سازی 
زنجیره های موجود گام بردارند و این حرکت سبب می شود تا 
واحدهای مرغ اجداد، مادر، جوجه کشی ها، کارخانجات خوراک 
دام، کشتارگاه ها و واحدهای عرضه کننده مرغ برای سایر حلقه 
همه  و  دهند  ارائه  خدمات  یا  کرده  تولید  خود  زنجیره  های 

حلقه ها همگام با هم رشد کرده و بهره وری را افزایش دهند.
رکنی اظهار داشت معاونت امور تولیدات دامی از شکستن انحصار 
و ایجاد رقابت سالم بین عرضه کنندگان جوجه حمایت خواهد 

کرد.

تولید 200 هزار تن تخم مرغ مازاد در سال

عرضه تخم مرغ بیش از تقاضاست 
 

      از 98۰ هزار تن تولید تخم مرغ در سال بین 7۰۰ تا 8۰۰ هزار 
مابقی  برای  و  شود  می  صادرات  تن  هزار   5۰ و  داخل  مصرف  تن 

برنامه ای در دست نیست.
رییس هیات مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار گفت: در حالی 
 4۰ دولت  برنامه  است  ریزی  جوجه  میلیون   3۲ حدود  کشور  نیاز 
میلیون تن جوجه ریزی است و برنامه ای برای مازاد تولید وجود ندارد.

ناصر نبی پور در خصوص وضعیت بازار تخم مرغ اظهار داشت: از ۱5 
روز گذشته بازار ثبات نسبی داشته است و نرخ تخم مرغ در حال 
با  البته این نرخ  باقی مانده است.  حاضر 35۰۰ تومان در هر کیلو 
نرخ اعالمی از سوی کار شناسان وزارت جهاد کشاورزی حدود ۱۰۰۰ 

تومان اختالف دارد.
مرغ  تخم  تولید  افزایش  باعث  غلط  اینکه سیاست های  بیان  با  وی 
و کاهش مصرف آن شده است، افزود: افزایش ۱۰6 درصدی تولید 
تخم مرغ در سال 93 و کاهش قدرت خرید مردم )سرانه مصرف ۱۰ 
کیلوگرم در سال برای هر نفر( باعث تولید ۲۰۰ هزار تن مازاد تخم 

مرغ در سال شده است.
وی با اشاره به آمار تولید، مصرف و صادرات تخم مرغ نیز گفت: از 
98۰ هزار تن تولید تخم مرغ در سال بین 7۰۰ تا 8۰۰ هزار تن 
تولید  مصرف داخل و 5۰ هزار تن صادرات می شود و مابقی مازاد 
نظام  از سوی  تولید  پروانه  که  زمانی  تا  کرد:  تصریح  نبی پور  است. 
مهندسی، برنامه تولید از سوی وزارت جهاد کشاورزی و تنظیم بازار از 

سوی تولید کننده صورت گیرد وضعیت سامان نخواهد یافت.
وی در خاتمه افزود: در حالی نیاز کشور حدود 3۲ میلیون جوجه 
ریزی است برنامه دولت 4۰ میلیون تن جوجه ریزی است و برنامه ای 

برای مازاد تولید وجود ندارد.

اخبار داخلی
N e w s

از شکستن انحصار در عرضه جوجه 
حمایت می کنیم 

ذرت

کنجاله سویا

متیونین

لیزین

گوشت منجمد

حمیدرضا ترکاشوند: 
 متأسفانه دلیل ناکافی بودن ظرفیت 

تولید گوشت مرغ در کشور این 
است که ما هنوز به لحاظ اقتصادی 
تولیدمان اقتصادی نشده است که 
بتواند در بازارهای داخلی و جهانی 

رقابت کند.
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نظرات خوانندگان

۱ – دان آماده: ۲58۰۰ رای – ۲3/4 درصد
۲ – دان ساخته شده در مرغداری: 843۰۰ 

رای – 76/6 درصد

تعداد کل پاسخ ها  ) ۱۱۰۱۰۰ رای (

مصرف کدام دان صرفه اقتصادی دارد ؟

هنگامی که ویندوز اجرا می شود تعدادی برنامه 

کاربردی همزمان با آن به صورت خودکار اجرامی 

 Taskbar قسمت  در  آنها  آیکون  اغلب  و  شود 

برنامه ها  این  شود  می  داده  نشان  ساعت  کنار 

اندازی شود و  باعث می شوند ویندوز کند راه 

همچنین این برنامه ها بخشی از RAM را اشغال 

ویندوز  شدن  کند  باعث  نیز  این  که  کنند  می 

می شود .

اینک برای جلوگیری از اجرای برخی از این برنامه 

ها به ترتیب زیر عمل منایید:

تایپ  را   msconfig عبارت   RUN منوی  در   •

کنید

• پنجره system configuration باز می شود

• در این صفحه برگه Startup را باز کنید

ابتدا  در  که منی خواهید  ای  برنامه  هر  اکنون   •

قسمت  در  آن  آیکون  و  شود  اجرا  ویندوز 

از  آن  کنار  تیک  برداشنت  با  نگیرد  Taskbarقرار 

حالت آماده به اجرا خارج کنید سپس کلید ok را 

بزنید و کامپیوتر را Restart کنید.

نکته بسیار مهم : برخی از برنامه های موجود در 

این برگه باید در رشوع ویندوز اجرا شوند مثل : 

IMJPMIG-TINTSETP-IDW logging و..... 

پنجره  این  در  برنامه ها  از  برخی  اسم  اگر  پس 

برای شام آشنا نبود هرگز از حالت آماد به اجرا 

خارج نکنید در ضمن بهرت است آنتی ویروسها و 

فایروال ها را از حالت آماده به اجرا خارج نکنید.

جلوگیری از اجرای برنامه ها هنگام 
) Startup ( راه اندازی ویندوز

در  مرغ  قیمت  »بررسی  مطلب  با  رابطه  در  واهی  امید   
جلسه دوشنبه هفته آینده ستاد تنظیم بازار« گفت:

تیر  اخر  بعد ماه رمضان  اینده  این هفته هفته  5ماهه همش 
میگید قیمت مشخص میشه‹5ماه اول سال با ضرر تموم شد 
6ماه اول سال که اینجوری بود پاییز و زمستون باید یه چیز 
مساوی  ایران  در  ببرن‹تولید  سالن  تو  از  مرغ  بدیم  دستی 

حماقت

به  مرغداران  با مطلب »هشدار  رابطه  در   علي اسدالهي 
دولتمردان« گفت:

تجربه  با  مرغدار  یه  و  دامپزشکي  کرده  تحصیل  بعنوان  من 
دارم  ضا  تقا  عزیز  دولتمردان  از  سال(  )با سن 4۲  ساله   ۲۰
به  مقرون  بقران  فرمایند  مطالعه  را  مرغداري  و  مرغ  پرونده 
صرفه نیست. حدود یکساله در مرغداري را بستم .چون نمي 
صرفید. االنم بیکار روزگار سپري مي کنم. من دیگه هیچ وقت 

دنبال مرغ نخواهم رفت

به  مرغداران  »هشدار  مطلب  با  رابطه  در  مرغدار  یک   
دولتمردان« گفت:

مقصر پایین امدن قیمت خود مرغداران هستند وقتی در یک 
سالن ده هزار قطعه ای مرغدار بیست هزار جوجه می ریزد 
با منت  تمام شده  باید زیر قیمت  را  طبیعی است مرغ خود 
بفروشد از قدیم گفتند از ماست که بر ماست بی جهت یقه 

کسی را نگیرید

 شهرام در رابطه با مطلب »کاهش صادرات 6۱ درصدی 
خوراک دام هند به ایران« گفت:

جای نگرانی نیست. با صرفه جویی ناشی از کاهش واردات از 
هند کتونی چینی وارد میکنیم جبران میشه. گوشت چینی ها 

رو میخوریم ولی استخونشون رو دور نمیندازیم.

 گرایلی در رابطه با مطلب »مدیریت بازار مرغ و تخم مرغ 
به اتحادیه مرغداران واگذار می شود« گفت:

تصویب  را  قانونی  مجلس  محترم  نمایندگان  میشد  کاش 
به  میزند  که  حرفی  کلمه  هر  بابت  مسولی  هر  که  میکردند 
شرط اینکه عملی بشه صد تومان جایزه بگیره . و اگر عملی 

نشه هزار تومان جریمه بشه. حاال معلوم میشه مرد کیه؟

گوشتی  مرغ  اتحادیه  مدیرعامل  احمدی،  بهمن   
تولید  واحد های  »6۰درصد  مطلب  با  رابطه  در  کرمانشاه 

تخم مرغ در کرمانشاه  تعطیل است« گفت:
محترم  مسؤلین  خدمت  نباشید  وخسته  سالم  عرض  ضمن 
وتولید کننده گان محترم تا زمانیکه تمام امورات به تعاونیها 
و  زنده  مرغ  قیمت  کننده  وتعین  نشود  واگذار  واتحادیه 

گیریها  تصمیم  در  و  نباشند  عزیزان  این  توسط  کشتارشده 
و  تعطیلی  روند  این  باشند  نداشته  حضور  سازیها  تصمیم  و 
ورشکستگی ادامه خواهد داشت وبایدتوزیع محصوالت توسط 

خود تولید کنندگان انجام گیرد

لبنی  صنایع  به  »اتهام  مطلب  با  رابطه  در  اسرار  محرم   
قانونی نیست« گفت:

خیلي جالبه انواع و اقسام مواد مضر رو به خورد مردم میدن 
مردم صداشون در نمیاد وقتي کسي هم پیدا میشه یه واقعیت 
رو بر مال میکنه همه میخوان ماس مالي کنن که منافعشون به 
خطر نیفته درثاني شما خیالت راحت باشه دامدارهاي شریف 
راحت  خیلي  ما  مردم  چون  نمیکنن  ضرر  ها  کننده  تولید  و 
و  اونها خریداري کنن  از  رو حتي مستقیم  میتونن شیر خام 
ازاون ماست و سایر محصوالت هم درست و بعد مصرف کنن 
وقتي کارخانه هاي لبنیات به اصطالح پاستوریزه دارن اشغال 
به خورد مردم میدن مردم هم میتونن خودشون مستقیم وارد 

عمل بشن.

تومانی   5۰۰ ضرر  مطلب»  با  رابطه  در  اسدپور  محمد   
دامداران به ازای هر کیلو شیر« گفت:

بدبخت دامدارومرغدار وکال قشر تولید کننده.اخه چرا تیشه به 
ریشه اقتصاد می زنید چرا فکری به حال تولید و تولید کننده 
واقعا کفگیر خورده  ببینیم  زیان  باید ضررو  کنید.تا کی  نمی 
ته دیگ واه در بساط نیست ،دیگه بسته!اگه نمیتوانید کاری 
قیمت  هستید  بلد  کارشناسی  بدون  که  کنیدشما  کنیدرها 
داردچرا  کره  چقدر  ماست  من  یک  نمیدانید  و  کنید  گذاری 

نخود هرآشی می شوید.

تولید شیر  با مطلب »کارخانه متخلفی در  رابطه   اسد در 
پرچرب سراغ ندارم« گفت:

دبیر انجمن !!! اگر وجدان داشتید و سالمت ملت ایران برایت 
مهم بود چنین جمله ای بکار نمی بردی. یک لحظه به این فکر 
کن که بستگان نزدیک خودت از این ماده مضر و سمی مصرف 
کنند و به حمداهلل دنیا فانی را بدرود گویند . اونجاست که باید 
کارخانه  هیچ  میگوئی  باز  هم  آنموقع  آیا  که  پرسید  را  حالت 
امیدوارم خودت بخوری و  البته  ؟!!!  ندارد  شیر متخلف وجود 

دچار عارضه شوی تا بفهمی که متخلف یعنی چه !!! والسالم.
در  انتصاب   ۲« مطلب  با  رابطه  در  ورشکسته  مرغدار   

وزارت جهاد کشاورزی« گفت:
ای کاش یه نفر هم استخدام می شد تا به درد مرغدارها برسد. 
اینقدر مرغ را زیر قیمت فروختیم که .... به قول یه ضرب امثل 
نداره//یه مشت  قورباغه الزم  نداره  اب  که  //حوضی  میگه  که 
.... و  پرست  و سر  و ریس  .مدیر  اینقدر  بدبخت  تولید کننده 

الزم ندارن.

 مریم ابراهیم نژاد پرسیده :
چه کسانی از مرغداران بزرگوار با زدن تمام 
واکسنها بصورت مخلوط در یک روزگی در 
جوجه گوشتی موافق هستند که دیگر نخواهیم 

هر چند روز یک بار این واکسنها را بدهیم و به 
جوجه ها استرس وارد کنیم؟

دکتر وفاحسینعلی پور پاسخ داده : با سالم مگه 
ما می تونیم بدون در نظر گرفتن تیترهای مادری، 
واکسنهای زنده رو تو یک روزگی استفاده کنیم به 

استثنا واکسنهای کشته؟

از نظر علمی  به هیچ عنوان  داده:   پاسخ  رضا 
مورد تائید و منطقی نیست که چنین روشی به کار 

گرفته بشه

های  واکسن  چون  نمیشه  نه  داده:  پاسخ  حسن 
قطره چشمی واشامیدنی بعد از 4روز به حداکثر 
بادی در خون( میرسه وتا 20  انتی  تیتر )میزان 
واکسن  که  حالی  در  داره.  ایمنیت  بدن  در  روز 
های تزریقی بعد از 25 روز به حداکثر تیتر خود 
تا   وشما  داره  ایمنیت  بدن  در  ماه   6 وتا  میرسند 
صورت  به  باید  تزریقی  واکسن  تیتر  به  رسیدن 
دوره ای واکسن قطره یا اشامیدنی استفاده کرد تا 

گله به صورت مدام ایمنیت داشته باشد

سجاد باغبان پاسخ داده: سالم هر واكسني دوز 
این  و  مصرف  محدودیت  و  داره  خودشو  خاص 

كارى كه نوشتین امكان نداره انجامش داد.

مهندس وحید بوژمهرانی پاسخ داده: از نظر من 
این کار اشتباه هست به در نظر گرفتن اطالعات 
برنامه  باید  خونی  تیتر  همچنین  و  خود  منطقه 
های  شرکت  از  همچنین  و  کرد  ایفا  را  واکسن 

معتبر برای استفاده از واکسن باید استفاده کرد.
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