
اجرای موفق
 طرح تغییر جنسیت کامل 

جوجه های ماده به نر

عربستان و تحوالت بزرگ 
صنعت مرغداری

گزارش تصویری از نمایشگاه 
VIV کیش- اسفند92 

44
دوهفته نامه الکترونیکی 
خبری تحلیلی 
صنعت مرغداری
 و دامپروری

شنبه 
15 شهریور 1393 

6 سپتامبر 2014
سال اول شماره دوم/4صفحه

w w w . I T P N e w s . c o m

1 3

2

3 2

3

2

2

4

با  اصفهان  استان  دامداران  اتحادیه  رئیس 
بسیاری  مشکالت  با  دامداران  اینکه  بیان 
به صنعت  دولت  اگر  روبه رو هستند،گفت: 
دامداری کشور رسیدگی نکند، تولید ملی 

را به خطر انداخته است.

 عدم توجه به دامداران 
خالف شعار حمایت از تولید 

ملی است

واحدمیانگینمحصولواحدمیانگینمحصول

جوجه  یکروزه 
کیلو103650دام زندهقطعه6160گوشتی

گوشت کیلو45200مرغ زنده
کیلو164600منجمد

کیلو134500متیونینکیلو36850تخم مرغ

کیلو55600لیزینکیلو9500ذرت

کیلو69600ترئونینکیلو16620کنجاله سویا

  جدول میانگین اقالم در 14 روز گذشته به ریال

LESS FEED, MORE MEAT.
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وزیر جهاد کشاورزی با گالیه از تاجران برزیلی که گوشت قرمز را به ایران بسیار 
گران تر از دیگر کشورها می فروشند، گفت: از آنجاکه برخی مشکالت ارزی باعث 
بروز مشکل در تبادالت تجاری ایران و برزیل می شود پیشنهاد کردیم بتوانیم 
مبادالت خود را از طریق صدور نفت انجام دهیم تا بخشی از مشکالت ارزی 

برطرف شود. 

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه 
توان رقابت با کشورهایی مانند ترکیه، اوکراین و هند را در صادرات 
تخم مرغ نداریم، گفت: سال گذشته ۳۴هزار تن تخم مرغ صادر کردیم 

اما صادرات ترکیه در همان مدت ۱۳۲هزار تن بوده است. 

توان رقابت با ترکیه، 
هند و اوکراین 

در صادرات تخم مرغ را 
نداریم محققان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان با اجرای موفق طرح تغییر جنسیت 

کامل جوجه های ماده به نر، راه های جدیدی برای درمان ناباروری انسان کشف 
کردند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، معاون پژوهش و فناوری 
این دانشگاه- واحد اصفهان- با اعالم این خبر افزود: با دستیابی به این موفقیت 
زیادی در بخش  امیدهای  انسان،  برای  به عنوان یک مدل حیوانی  در جوجه 

ناباروری و درمان سرطان در انسان ایجاد شده است.

عراق بزرگترین مقصد 
صادراتی فراورده های 

مرغداری اوکراین

برزیلی ها گوشت را
 به ایران  گران تر

می فروشند
استخراج پروتئین خوراک دام 

با بازیافت فاضالب
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نمودار  اخبار بین الملل

به دنبال ممنوعیت   ، طبق گزارشات رسانه های خبری 
واردات فراورده های مرغداری به روسیه ، عراق بزرگترین 
اوکراین  مرغداری  فراورده های  و  گوشت  واردکنندۀ 

شناخته شده است. 
ماهۀ  در 7   ، اوکراین  درآمد  و  بودجه  وزارت  گزارش  به 
تن   85700 کشور  این  میالدی   ۲0۱۴ سال  نخست 
 ۱۳0/۲ مجموع  در  که  داشته  طیور  گوشت  صادرات 
میلیون دالر هزینه در بر داشته است و در این میان عراق 
با 7 / ۳6 میلیون دالر و ۲8 درصد واردات ، بیشترین سهم 

را در واردات گوشت طیور داشته است.
هزار   ۲۲ عراق   ، جاری  سال  نخستین  ماه   7 طول  در 
با  مقایسه  در  که  کرده  وارد  اوکراینی  طیور  گوشت  تن 
تن  هزار   8 تنها  رقم  این  گذشته  سال  در  مشابه  دورۀ 
بوده است. با توجه به اینکه مدت مدیدی عمدۀ صادرات 
منع  این  بوده  روسیه  به  اوکراین  مرغداری  فراورده های 
به  اوکراین  افت شدیدی در فروش   ، به روسیه  صادرات 
دنبال خواهد داشت. بزرگترین دستاورد اوکراین در سال 
گذشته، راهیابی به بازار اتحادیۀ اروپا بود . در طول 7 ماهۀ 
نخست سال جاری ، هلند با 5 / ۱0 درصد سهم از مجموع 
واردات ، جایگاه دومین وارد کنندۀ بزرگ برای محصوالت 

مرغداری اوکراین را داشت.

وزیر  با  مشترک  نشست  حاشیه  در  حجتی  محمود 
کرد:   اظهار  برزیل  فدراتیو  جمهوری  کشاورزی 
برزیل  با  تجاری  تبادالت  توسعه  و  ساماندهی  برای 
داشته ایم. کشور  این  کشاورزی  وزیر  با  خوبی   توافقات 

محصوالت عمده ای از برزیل از جمله سویا، شکر، گوشت 
و... وارد می شده و مشکالتی را درباره مبادالت داشتیم که 
در زمینه مسائل فنی مربوط به بهداشت صادرات برزیل در 

زمینه گوشت بوده است.
پیشنهاد کشت فراسرزمینی در برزیل

 وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: یکی دیگر از پیشنهاداتی 
در  فراسرزمینی  کشت  دادیم،  برزیلی  هیات  به  که 
بلندمدت  اجاره  طریق  از  بتوانیم  تا  است  کشور  این 
خود  نیاز  مورد  محصوالت  کشاورزی،  اراضی  خرید  و 
عملیاتی  برای  که  بیاوریم  کشور  به  و  کنیم  تولید  را 
طرفین  توافق  با  مشترکی  کارگروه  مسائل  این  کردن 
کنیم. بررسی  را  مسائل  تا  است  شکل گیری   درحال 

و  تفاهم  مورد  مسائل  از  دیگر  یکی  کرد:  اظهار  حجتی 

بررسی با وزیر کشاورزی جمهوری فدراتیو برزیل در زمینه 
تولید مرغ در ایران است تا سرمایه گذاران برزیلی بتوانند از 
طریق سرمایه گذاری، این محصول را در کشور تولید کنند 
و حجم صادرات گوشت مرغ به کشورهای همسایه همچون 

روسیه افزایش پیدا کند. 
واردات 2 میلیارد دالری کشاورزی از برزیل 

دالری  میلیارد  دو  حدود  ساالنه  ارزش  به  اشاره  با  وی 
گفت:  ایران  به  برزیل  از  کشاورزی  محصوالت  صادرات 
برزیل حجم  با  توسعه همکاری های خود  با  تا  درصددیم 

مبادالت تجاری را افزایش دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: آماده توسعه همکاری های 
خود در زمینه های مختلف کشاورزی با برزیل هستیم تا 
بتوانیم علیرغم محدودیت منابع آب و خاک با توجه به تنوع 
محصول و اقلیم در ایران بخش کشاورزی را توسعه داده و 

همکاری های خود را با این کشور گسترش دهیم.
حجتی همچنین در نشست مشترک خود خطاب به نری 
گیلر، وزیر کشاورزی برزیل اظهار کرد: یکی از مشکالتی که 

تجار ایرانی برای واردات گوشت از برزیل دارند این است 
که تاجران برزیلی این محصول را به ایران بسیار گران تر از 
دیگر کشورها می فروشند؛ به گونه ای که قیمت ارائه شده 
به تاجران ایرانی بسیار بیشتر از تاجران دیگر کشورهاست 
که از شما خواستاریم با طرح این مساله در هیات دولت و 
دیگر مسائل موجود بتوانیم تسهیالت الزم برای تجار ایرانی 

و افزایش مبادالت تجاری را فراهم کنید.
کشاورزان ایرانی گران ترین آب را مصرف می کنند

ایرانی هستند که  افراد، کشاورزان  وی گفت: دلسوزترین 
در طول تاریخ در ایران همواره علیرغم مشکالت متعدد در 
زمینه تامین منابع آبی و ... به تولید پرداخته اند و امنیت 

غذایی را برای کشور تامین کرده اند.
به  توجه  با  ایرانی  کشاورزان  افزود:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
اقلیمی که در کشور وجود دارد، گران ترین آب را نسبت به 
دیگر کشاورزان جهان مصرف می کنند اما همیشه علیرغم 
این که آن ها با این شرایط سخت مواجه هستند همواره در 
 همه مناطق محصوالت مورد نیاز مردم را تولید می کنند.

برزیلی ها گوشت را به

 ایران  

گران تر می فروشند
جوجه یکروزه گوشتی

تخم مرغ

جوجه یکروزه بوقلمون

دام زنده

مرغ زنده

14
روزه

پیام نجفی اظهار کرد: در این طرح با تزریق یک ماده ممانعت 
کننده سنتز استروژن و نیز فاکتور رشد شبیه انسولین به جنین 
داخل تخم مرغ تغییر جنسیت تمامی جوجه های ماده به جنس 
نر که توانایی تولید اسپرم و افزایش وزن مشابه جوجه های نر 

واقعی داشتند، ایجاد شد.
نجفی گفت: نتایج این پروژه منجر به این اکتشاف گردید که دلیل 
عدم تاثیر فاکتور رشد شبه انسولین بر جوجه های ماده تداخل 
این فاکتور با هورمون استروژن است، به طوری که با بلوک کردن 
سنتز هورمون استروژن در جوجه های دارای ژنتیک ماده جنس 
آنها به نر تغییر یافته و فاکتور رشد نیز باعث افزایش بیش از ۴00 

گرم وزن در روز ۴۲ پرورش آنها شد.
و  باروری  مراکز  در  استفاده  قابل  مطالعه  این  نتایج  افزود:  وی 
ناباروری و درمان سرطان های مختلف از جمله سرطان پستان در  
انسان است و پیش بینی می شود که با استقبال زیادی از طرف 

محققین این علوم نیز واقع گردد.
اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
و  مجامع  بسیار خوب  استقبال  با  پروژه  این  نتایج  کرد:  عنوان 
انتشارات بین المللی مواجه گردیده و بخشی از این نتایج در مجله 

بسیار معتبر علمی Plos One که دارای ضریب تاثیر ۳/7۳ در 
سال ۲0۱۳ و میانگین ضریب تاثیر 5 ساله ۴/۲5 بوده و مهم 
ترین مگاژورنال است که در ماه بیش از یک هزار مقاله در زمینه 
علوم پزشکی به چاپ می رساند، منتشر گردید. گفتنی است که 
این دومین مقاله از محققین دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

است که در این مجله به چاپ می رسد.
گفتنی است این پروژه یک کار تیمی مربوط به گروه علوم دامی 
بوده که به صورت مشترک بین گروه ژنتیک دام به سرپرستی 
بخش  و  ترانسژنسیز  تحقیقات  مرکز  مدیر  اقبال سعید  شاهین 
و  پژوهش  مدیرکل  طغیانی  مجید  سرپرستی  به  طیور  تغذیه 
فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان اجرا گردید و اجرایی 
قالب  در  بوده که  پروژه مرهون محمد محمدرضایی  این  شدن 
مرکز  و  دانشگاه  مزرعه  در  ایشان  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان 
این پروژه و چاپ  اجرا گردید. در اجرای  بیوتکنولوژی دانشگاه 
نتایج عباس علی قیصری و مهدی طغیانی نیز همکاری موثری 
بیش  ای  هزینه  با  و  زمان ۲ سال  در مدت  این طرح  داشتند. 
از ۱50 میلیون ریال اجرایی شد و مورد تایید سایر دانشمندان 

جهان واقع گردید.

اجرای 
موفق 

طرح تغییر 
جنسیت 

کامل 
جوجه های 
ماده به نر

عراق بزرگترین مقصد صادراتی 
فراورده های مرغداری اوکراین

استخراج پروتئین خوراک دام 

با بازیافت فاضالب
یک کمپانی امریکایی موفق به استخراج پروتئین خوراک 
دام با استفاده از بازیافت فاضالب گشته است . کمپانی 
Nutrinsic Corporation موفق شده یک پروتئین 
تک سلولی را با بازیافت مواد غذایی فاضالب توسعه دهد. 
یکی دیگر از مزایای این کار، تصفیه آب و تهیۀ آب تمیز 

است.
روند تصفیه شامل اصالح شرایط بیولوژیکی در سیستم 
رشد  به  منجر  که  نحویست  به  موجود،  فاضالب  های 
 GMO غیر  و  سالم  های  پروتئین  مولد  های  باکتری 
این  از  استفاده  با  کمپانی  سپس  گردد.  شده(  )اصالح 
تک  پروتئین  تولید  و  ها  باکتری  آوری  به جمع  فرایند 

سلولی برای گنجاندن در خوراک دام می پردازد.
 این خوراک حاوی 60 درصد پروتئین و از قابلیت هضم 
آمده در  به عمل  آزمایشات  برخوردار است و در  باالیی 
میان گونه های متفاوت دامی ، طیور و آبزی مطلوب بوده 

است.
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ذرت

کنجاله سویا

متیونین

لیزین

گوشت منجمد

سال  چند  طی  در  سعودی  عربستان 
اخیر، صنعت مرغداری عربستان سعودی 
است.  بوده  شگرفی  تحوالت  دستخوش 
سال  در  عربستان  مرغ  گوشت  تولیدات 
به  نسبت  افزایش  درصد   ۱۳ با   ۲0۱۳
متریک  هزار  میالدی 600  سال ۲0۱۱ 
تن بوده است . مجموع تولیدات گوشت 
با 7درصد  مرغ در سال ۲0۱۴ میالدی 
افزایش به 6۴0 هزار متریک تن خواهد 
سال  در  که  گردد  می  برآورد  و  رسید 
افزایش جزئی به  با یک  ۲0۱5 میالدی 

700 هزار تن افزایش یابد. 
در حال حاضر، تولیدات داخلی با ۱/۴۴ 
از  درصد   ۴۲ تنها  تن  متریک  میلیون 
نیاز داخلی را برطرف می سازد. علیرغم 
مرغداری  صنعت  دولتی،  های  حمایت 
عربستان سعودی همچنان از اهداف این 
کشور برای رسیدن به جایگاه خودکفایی 

بهای  است. افزایش  دور  تولیدات  در 
باالی  میزان  همراه  به  طیور  خوراک 
مرگ و میر در این کشور از موانع اصلی 
مرغ  گوشت  تولیدات  توسعۀ  مسیر  در 
کاهش  منظور  گردد. به  می  محسوب 
خسارات وارده از بیماری ها و مرگ و میر 
داخلی  گذاران  سرمایه  تشویق  و  طیور 
عربستان  کشاورزی  توسعۀ  صندوق   ،
سعودی در سدد اجرای طرح ارائۀ یارانه 

بیمه برای تولیدات مرغداری است. 
در راستای اجرای این طرح، دولت تدابیر 
امنیتی و سالمتی زیستی مرغداری ها را 
میزان  آن  دنبال  به  و  بخشیده  تشدید 
5درصد  به  ۲5درصد  از  را  میر  و  مرگ 
کاهش داده و با تضمین جبران خسارات 
بیماری های  شیوع  دنبال  به  وارده  مالی 
گذاری  سرمایه  تشویق  موجب  طیور 
بیشتر در بخش مرغداری گشته است. در 

حال حاضر برآورد مصرف گوشت مرغ در 
عربستان سعودی در سال ۲0۱۳ میالدی 
شده  برآورد  تن  متریک  میلیون   ۱/۴۴
با یک  انتظار می رود در سال ۲0۱۴  و 
متریک  میلیون   ۱/۳8 به  جزئی  کاهش 
افت مصرف عمدتاً  این  دلیل  برسد.  تن 
در نتیجۀ کاهش تعداد حجاجی است که 
گردند  می  مشرف  عربستان سعودی  به 
چرا که دولت به دلیل نگرانی های ناشی 
از شیوع ویروس Ebola در افریقا امسال 

تعداد زائرین را محدود کرده است. 
با  عربستان  میالدی،   ۲0۱۳ سال  در 
تن  متریک   875،۲95 واردات  مجموع 
واردات  به  نسبت  افزایش  درصد   ۱0 و 
وارد  بزرگترین  زمرۀ  در   ،۲0۱۲ سال 
کنندگان گوشت مرغ محسوب می شد 
. اما برآورد می شود که واردات در سال 
۲0۱۴ میالدی به رقم 790 هزار متریک 

تن کاهش یابد که این کاهش عمدتاً در 
نتیجۀ افزایش در تولیدات داخلی خواهد 

بود.
در چند سال اخیر صادرات گوشت مرغ 
همکاری  شورای  عضو  کشورهای  به 
 ، عربی  متحدۀ  )امارات  فارس  خلیج 
افزایش  و کویت(  ، عمان  بحرین   ، قطر 
یافته و در سال ۲0۱۳ میالدی در حدود 
۳5 هزار متریک تن گوشت مرغ تازه و 
و  کرده  صادر  کشورها  این  به  منجمد 
در  جزئی  رشد  یک  با  گردد  می  برآورد 
به 50 هزار  سال ۲0۱۴ میزان صادرات 
می رود  یابد. انتظار  افزایش  تن  متریک 
تولیدات  برای  که  متفاوتی  یارانه های 
پرداخت  تولیدکنندگان  به  مرغداری 
می شود با افزایش صادرات جبران گردد 
که این رقم در حدود 5۳۳ دالر/ متریک 

تن برآورد می شود.

عربستان و تحوالت بزرگ 
صنعت مرغداری

اعتراضی دامداران در مقابل  موسی رهنمایی در اصفهان در خصوص تجمع 
استانداری اصفهان اظهار کرد: این تجمع اعتراضی حرکت خودجوش دامداران 
بوده و هیچ تعاونی یا اتحادیه این حرکت را تدارک ندیده که البته کار جدیدی 
هم نیست. وی افزود: دامداران با موجودات زنده ای سروکار دارند که همیشه 
نیاز به تغذیه و نگهداری دارد و از طرفی مسائل اقتصادی مشکالت بسیاری 
را برای دامداران به وجود آورده و در حال حاضر دامداران قیمت تمام شده را 

دریافت نمی کنند چه برسد به اینکه سودی هم برای آنها داشته باشد. 
ماه سال  آذر  ابتدای  از  کرد:  تصریح  اصفهان  استان  دامداران  اتحادیه  رئیس 
گذشته به مدت چهار ماه طبق مصوبه دولت، دامداران برای هر کیلوگرم شیر 
باید ۱90 تومان دریافت کنند که جزیی از قیمت تمام  شده بود و اگر هم سودی 
داشته باشد بسیار اندک است. وی اضافه کرد: این در شرایطی است که دامدار 
تابستان گذشته خوراک خود را خریداری و شیر خود را تولید کرده است، اما 
هنوز بخشی از دامداران نتوانسته اند این یارانه را دریافت کنند. رهنمایی با اشاره 
به اینکه از ابتدای سال 9۳ تاکنون نیز دامداران هیچ پولی دریافت نکرده اند، 
خاطرنشان کرد: با وجود اینکه دولت قیمت خرید شیر از دامدار را یک هزار و 
۴۴0 تومان اعالم کرده و کارخانه ها نیز محصوالت خود را ۱5 درصد افزایش 
قیمت داده اند، اما متأسفانه از خرید شیر با قیمت مصوب خودداری می کنند. 
وی افزود: این مشکالت اقتصادی به وجود آمده سبب شده تا دامداران دست 

به اعتراض بزنند و باید ساماندهی شود چراکه دام به عنوان سرمایه ملی کشور 
محسوب می شود و نباید اجازه داد تا به نابودی کشیده شود. رئیس اتحادیه 
نیز که فصل خرید علوفه است  اکنون  دامداران استان اصفهان تصریح کرد: 
آنها  به  اگر  و  ندارند  در دست  پولی  و هیچ  دارند  نقدینگی  دامداران مشکل 
بیان  با  رسیدگی نشود خسارات زیادی به بخش دامداری وارد می شود. وی 
اینکه در استان اصفهان روزانه ۲ هزار و 500 تن شیر تولید می شود، گفت: 
دریافت یارانه ۱90 تومانی برای دامداران سود نیست و در واقع تنها قیمت 
تمام شده ای است که هزینه کرده اند اما در حال حاضر تمام عرصه ها بر روی 
دامداران بسته شده و باید تصمیم جدی برای رفع مشکالت این صنعت گرفته 
برای خرید  تومان  تعیین قیمت یک هزار و ۴۴0  اضافه کرد:  شود. رهنمایی 
شیر قیمتی بوده است که براساس افزایش قیمت علوفه دام و موارد دیگر و با 
بررسی های بسیار به تصویب رسیده اما در حال حاضر با قیمت های متفاوت و 

حداکثر یک هزار و 50 تومان از دامداران خریداری می شود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه باید هر چه سریع تر به صنعت دامداری کشور 
رسیدگی شود گفت: عدم رسیدگی به دامداران تولید ملی کشور را به خطر 
می اندازد و تا زمانی که دامداران به نتیجه نرسند از اعتراض دست برنمی دارند و 
از هر طرق قانونی برای رفع مشکالت خود وارد می شوند که البته خواسته آنها 

نیز تنها دریافت قیمت واقعی با سود معقول است.

عدم توجه به دامداران 
خالف شعار حمایت از تولید ملی است 

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
کشورهایی  با  رقابت  توان  اینکه  بیان  با  تهران 
تخم  صادرات  در  را  هند  و  اوکراین  ترکیه،  مانند 
مرغ نداریم، گفت: سال گذشته ۳۴هزار تن تخم 
مرغ صادر کردیم اما صادرات ترکیه در همان مدت 

۱۳۲هزار تن بوده است.
ناصر نبی پور در مورد مباحث مطرح شده از سوی 
برخی مسئوالن مبنی بر اینکه روسیه بازار جدید 
بازار  این  افزود:  است،  ایرانی  مرغ  تخم  صادرات 
نیست  مشخص  و  است  ناشناخته  ما  برای  هنوز 

بازار هدف ما باشد یا خیر.
چون  که  شده  مطرح  مباحثی  کرد:  اضافه  وی 
اتحادیه اروپا این کشور را تحریم کرده ممکن است 
روسیه تخم مرغ مورد نیاز خود را از ایران وارد کند 
اما چیزی قطعی نیست و ما در رویا بسر می بریم.

نبی پور ادامه داد: تا این صادرات انجام نشود نمی 
دادن  شعار  اینگونه  و  دانست  قطعی  را  آن  توان 
سبب امیدواری مرغ داران و مانع حذف مرغ های 
گرفتار  را  تولیدکنندگان  نتیجه  در  شود  می  پیر 

می کند.
وی با بیان اینکه ما توان رقابت با کشورهایی مانند 
را در زمینه صادرات تخم  و هند  اوکراین  ترکیه، 
تن  هزار   ۳۴ ما  گذشته  سال  گفت:  نداریم،  مرغ 
تخم مرغ صادر کردیم اما صادرات ترکیه در همان 
مدت ۱۳۲ هزار تن بوده است چرا که آنها برنامه 
صادراتی مشخصی دارند  و عالوه بر این دولتشان 
به امر صادرات سوبسید و جایزه صادراتی می دهد.

نبی پور ادامه داد: ما برنامه مشخصی برای این امر  
نداریم و به همین خاطر تا کار عملیاتی نشده نباید 

از آن حرف بزنیم.
اخیر  روزهای  مرغ طی  تخم  قیمت  مورد  در  وی 
نیز افزود: در حال حاضر صادرات به صورت روزانه 
انجام می شود اما به دلیل فراوانی تولید قیمت این 

کاال تغییری نداشته است.

توان رقابت با ترکیه، هند و 
اوکراین در صادرات تخم مرغ را 

نداریم

14
روزه
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  آیا دولت یازدهم قدم های موثری در زیرساختهای 
اقتصادی کشاورزی و دامپروری برداشته است ؟

Backup گرفتن از آدرس ها 
و اطالعات موجود در بخش 

Favorites

 هاشمی پرسیده :
با سالم بنده 1 میلیارد پول دارم بنظر دوستان 
در چه صنعتی سرمایه گذاری کنم بهتره؟ به 

غیر بانک گذاشتن بنظرتون کشتارگاه بهتره یا 
پرورش مرغ؟ یا کال صنعت دیگه ای پیشنهاد 
میکنید؟ با تشکر. منطقه هم آذربایجان غربی- 

اشنویه

تولید کننده دربدر پاسخ داده : پولت به کشتارگاه 
که نمیرسه در این زمان تولید اقتصادی نیست پس 
بگی  دروغ  بشی  دالل  بری  که  اینه  کار  بهترین 
کالهبرداری هم که بکنی میگن چقدر زرنگ بوده 
احترامتم میکنن مگه )ب - ز( دالل نفت نبود چی 

شد؟
یک مرغدار پاسخ داده:  اگر زمینه اش را داری 
داللی در تولید که با دام زنده سرکار دارد فکرش 

را نکن.
میرزایی پاسخ داده: باسالم من یه مرغدار هستم 
صنف  تو  اومدن  با  دارم  تجربه  20سال  حدود 
مرغداری فقط ضرر میدی اگه خیلی مرغ خوب 
بشه یر به یر رد میکنی یه زمانی خوب بود االن 
دیگه نه برو تو خرید فروش یعنی داللی قول بهت 

میدم سود خوبی بکنی.
داوود بایرامی پاسخ داده: فقط ملک کلنگی بخر 
هیچ  حاضر  حال  در  کل  در  کشاورزی  زمین  یا 
شغلی مثل بانک سود نمیده حتی ساختمان بسازی 
کنی  فکر  پولت  خواب  به  که  داریم  مازاد  آنقدر 
ساختن تو این شرایط اجازه بانک سود نمیده بگرد 
اون سازنده ای که پول الزم ملکت رو بخره ولی 
بدون تا دو سال آینده فکر سود رو اون ساختمان 
نکن باید بخری بتونه سعی کن تو خریدن سود کنی 
یا برو شهرک های صنعتی لب مرز سمت جلفا یا 
جانانلو زمین بخر مرغداری تخم گذار کن به شرط 

صادرات البته این کارو بکن.

اینترنت  قرص  پا  و  پر  کاربران  از  هم  شما  اگر 
و  اسامي  از  ارزشمندي  لیست  یقین  به طور  هستید، 
Favo سایت هاي مورد عالقه خود را در ستون -  آدرس

این  از  کاربران  از  بسیاري  ites نگهداري مي کنید. 
ویندوز  کردن  عوض  با  که  هستند  گالیه مند  مساله 
لیست سایت هاي مورد  و نصب یک ویندوز جدید، 
عالقه آنها در ستون Favorites از بین مي رود. در 
این قسمت چگونگي BackUp گرفتن از آدرس ها 

و اطالعات موجود در این ستون را آموزش دهیم.

برنامه Internet Explorer خود  ابتدا  در 
 Import گزینه  ، File منوي از  و  کنید  باز  را 
بر  سپس  کنید  انتخاب  را   … and Export
 Export کلیک کنید و از لیست موجود Next روي
Favorites را انتخاب کرده و بر روي Next کلیک 
کنید. پس از مشاهده لیست آدرس سایت ها و تعیین 
بر   ، BackUp فایل شدن  ذخیره  براي  محلي 
روي Finish کلیک کنید. خب کار تمام است! هم 
نسخه  یک  منوي Favorites خود  از  شما  اکنون 

پشتیبان در اختیار دارید.

ویندوز  یک  در  پشتیبان  نسخه  این  از  استفاده  براي 
 ، File از منوي Explorer Internet جدید، در برنامه
و  انتخاب  را   … Import and Export گزینه
موجود Import Favorites را  لیست  از  سپس 
انتخاب کرده و بر رويNext کلیک کنید. سپس محل 
وارد  نیز  را  خود  سیستم  فایل BackUp در  ذخیره 
کنید و کار را به پایان برسانید. شما همچین مي توانید 
این نسخه بک آپ را که یک فایل HTML است به 

کامپیوتر دیگري برده و در آنجا Import کنید.
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 اسدالهي در رابطه با مطلب » مرغ با مصوبه ستاد تنظیم 
بازار کیلویی 7000 تومان شد« گفت:

رسیده  خودکفایي  به  مرغ  گوشت  تولید  در  که  خدا  شکر   
تولید کنندگان  تمامي  مرغ  بازار  بد  بسیار  با شرایط  اما  ایم 
این عرصه نابود شده و از رده تولید خارج شده )مثال خودم 
مرغدار دامپزشک( و تراژدي واردات گندم پس از خودکفایي 

تکرار خواهد شد فقط من موندم چرا کسي باور ندارد!

مصوبه  با  مطلب مرغ   « با  رابطه  اسمعیل اسمعیلی در   
ستاد تنظیم بازار کیلویی 7000 تومان شد« گفت:

با سالم اوال تولید کننده همیشه ضرر میده تازه قیمت هفت 
هزارتومن رو دادن که جلوی ضرر کشتارگاه وداللها رو بگیرن 
با قیمت مردم  شرکت پشتیبانی همه فکر جیبشون هستن 
تو جیب مرغداران میره بخدا هیچ خبری  فکر میکنن سود 
نیست برای من مرغدار فرقی نیکنه شش هزار و پانصد باشد 
یا هفت هزار و پانصد در هر حال تولید کننده باید ضرر بده 

یک تولید کننده بدبخت بدرود

افزایش  با مطلب »   مرغداری از شمال غرب در رابطه 
500 تومانی قیمت مرغ تنظیم بازاری« گفت:

آقای یوسفی ریاضیات آسان است کشتار گاه به ازای هرتن 
مرغ زنده تحویل شده به کشتار گاه 700 کیلو مرغ منجمد 
شرین پک شده به سرد خانه پشتیبانی تحویل می دهد پس 
آن  از  که  تومان   ۴900 میشود   0.7 ضربدر  تومان   7000
هزینه کشتار و بسته بندی و حمل کم شود میماند چیزی 
استان ما که  تو  برای مرغدار  تومان  تا ۴500  حدود ۴۴00 

اینجوره.

 صالح الدین مسعودیان در رابطه با مطلب »سود ۲ هزار 
و  کهگیلویه  در  تولیدی  مرغ  کیلوگرم  هر  از  دالالن  تومانی 

بویراحمد« گفت:
در  احتراما   ITP وزین  مدیریت محترم سایت  تعالی  باسمه 
تومانی  هزار   ۲ سود  عنوان  با  فوق  مطروحه  خبر  خصوص 
دوستان  است  مقتضی  تولیدی،  مرغ  کیلوگرم  هر  از  دالالن 
اطالعات  و  داده  زحمت  خود  به  مرغ  صنعت  در  مسئول 
اعالم  در خصوص سود صنعت  و سپس  بازنگری  را  خویش 
نظر فرمایند. توضیح اینکه بهای تمام شده هر کیلوگرم مرغ 
 6۴00 حداقل  تومانی   ۴۴00 زنده  مرغ  قیمت  با  پرکنده 
تومان است و سود احتمالی جهت کشتارگاه و توزیع کننده 
در قوانین مربوطه پیش بینی شده است و اگر ایرادی به کار 
هست بایستی به مرجع وضع قوانین مراجعه کرد شرکت “ 

خ.پ"

و  ترکیه، هند  با  رقابت  با مطلب »توان  رابطه  حسن در   
اوکراین در صادرات تخم مرغ را نداریم« گفت:

این خبر که ایران میخواد به روسیه تخم مرغ صادر کنه از 
اول خنده دار بود. ایران نمیتونه به عراق وافغانستان تخم مرغ 

صادر کنه درحال حاض بازار کردستان عراق رو که ترکیه 
مسئولین  گرفت.  خواهد  ترکیه  هم  رو  روسیه  بازار  گرفته 

اصال نگران نباشن!!!
۲هزار  مطلب »سود  با  رابطه  باتجربه در  مرغدار   
کهگیلویه  در  تولیدی  مرغ  کیلوگرم  هر  از  دالالن  تومانی 

و بویراحمد« گفت: 
از مشکالت  تا قسمتی  پیدا شد  باالخره یک مسئول جزء 
قشر  دسترنج  که حاصل  درد  بی  عملکرد دالالن  از  ناشی 
ایست  معامله  چه  این  کند  بازگو  را  مرغداران  زحمتکش 
قبل  ماه  متوسط یک  بطور  را  تولید  اولیه  مواد  ر  پول  که 
زحمت  ۲ماه  از  بعد  ولی  شود  پرداخت  جنس  دریافت  از 
دلواپسی دوندگی سلب آسایش محصول به دست آمده را 
تا  بخری  را  کن  کشتار  ناز  فالن  وزن  شروط.  و  شرط  با 
آن را ۲ماهه بفروشی اگر بعد از مدت ۲ماه پرداخت نکرد 
فریادرسی نباشد مگر در قم یکی ازکشتارگاهها نکرد اآلن 
نزدیک به ۳ساله که با عدم پرداخت چند ملیاردی بدهی 

خود به مرغداران آنها را گرفتار و مقروض کرده.

 اسدالهي در رابطه با مطلب »نارضایتی مردم از افزایش 
قیمت مرغ در صومعه سرا« گفت:

بخرند  گرونتر  تومن   500 یا   ۴00 را  مرغ  یه  اگه  مردم 
دادشان درمیاد. واي بحال مرغدار که در هریک از این مرغ 
ها ۱000 تومن ضرر مي دهد. همین مردم اگه یه ادکلن 
یا یه لوازم ارایشي 70 تومني را به ۳00 هزار تومن بخرند 
از خوشحالي در پوست خود نمي گنجند که ادکلن ۳00 
مرغدار  این سزاي زحمتهاي  مرغدار.  بیچاره  زدند.  تومني 

بیچاره نیست.

و  سبک  مرغ های  مطلب »تولید  با  رابطه  امیدوار در   
باکیفیت، توصیه وزارت جهاد کشاورزی« گفت:

 ۱600 جوجه  قیمت  با  که  است  این  سبک  مرغ  مشگل 
تا۲000 تومان و۴کیلودان ۱700تومان۴000تومان هزینه 
جاری شامل واکسن دارو کارگر برق گاز کرایه سود داللها( 
الشه مرغ با وزن۱کیلو 700گرم میشه هزینه های تلفات 
فوق  مخارج  بر  مزید  هم  انجماد  وبسته بندی  وکشتارگاه 
درحدود  سنگین  تلفات  بدون  تمام شده  قیمت  نتیجه  در 
تلفات سنگین  در صورت  و  کیلویی7000میشه پس سود 
مرغداران  ما  پیشنهاد  میشه؟  چه  مرغدار  خسارت  جبران 
مستقیما  مرغ  و  قیمت گذاری  زنده  مرغ  روی  که  اینست 
بدون واسطه )تعاونی یا دالل بی مروت(نقد خریداری شود. 

 حمید تخم افشان در رابطه با مطلب »صنعت مرغداری 
خراسان جنوبی در آستانه ورشکستگی« گفت: 

اتومات  واسه  سنگین  هزینه  سال  چند  از  بعد  من  سالم 
سازی سالونم انجام دادم ولی دوره پیش بسیار مرغ خوبی 
داشتم ولی بازم ضرر کردم بخدا یه فکر به حال مرغدارای 

بیچاره توی ایران بکنین.


