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 براي ساختن آينده نياز به استفاده خوب امروز شما از گذشته است
 

 شود هاي دامي به سختي انجام مي حمل و نقل نهاده
هاي توليد، نـرخ     با وجود افزايش هزينه:  احمد مقدسي،رئيس انجمن صنفي گاوداران،با بيان اينكه اطالعي ازگراني قيمت لبنيات ندارم،اظهار كرد

هاي جديد به سازمان  فروردين قيمت تمام شده توليد را براساس هزينه ٢٧گونه تغييري نداشته است، در حاليكه  خريد شيرخام از دامداران هيچ
تر بررسي دفاتر قيمت تمام شده و اعالم نرخ جديد را در دستوركار خود  حمايت و وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرديم كه اميدواريم هر چه سريع

هم : تومان اعالم كرد و گفت ٥٧٠هزار و  ٢شود وي قيمت تمام شده هر كيلو شيرخام را  هاي دامي به سختي انجام مي حمل و نقل نهاده.قراردهند
تومـان بـه      ٢٠٠هزار و  ٢تا  ١٥٠هزار و  ٢هزار تومان و با احتساب جوايز درصد چربي و پروتئين باال  ٢اكنون هر كيلو شيرخام با متوسط نرخ 

ها به كُندي  با وجود آنكه بارگيري و حمل و نقل نهاده:  مقدسي با بيان اينكه نهاده دامي به اندازه كافي وارد بنادر شده است، افزود. رسد فروش مي
هم اكنون با مطرح شـدن  :  رئيس انجمن صنفي گاوداران ادامه داد.  شود، از اين رو وزارت جهاد كشاورزي در حال بررسي موضوع است انجام مي

شود كه از طرفي دامداران به سبب آنكه گاو موجود زنـده اسـت؛      هاي دامي به سختي انجام مي هاي پشت بارنامه، حمل و نقل نهاده مجدد بحث
 . كند، بپردازد بنابراين براي جلوگيري از گرسنگي دام مجبور است كه هر قيمتي كه راننده پشت بارنامه تقاضا مي

البته دامداران به سبب تاخير در بارگيري، بخش اعظم نهاده : هاي دامي نداريم، بيان كرد وي با اشاره به اينكه كمبودي در عرضه هيچ يك از نهاده
با :  توماني از واردات گوشت بر قيمت دام زنده گفت ٤٢٠٠اين مقام مسئول درباره تاثير حذف ارز .  كنند مورد نياز خود را از بازار آزاد خريداري مي

هزار تومان تقليل يافته كه اين نرخ كامال منطقي  ٣٤تا  ٣٣هزار به  ٣٨توماني از واردات گوشت، قيمت هر كيلو گوساله نر زنده از  ٤٢٠٠حذف ارز 
هاي گذشته قيمت هر كيلو  اگرچه در هفته:  ها باالست، اظهار كرد مقدسي با بيان اينكه فاصله توليد تا عرضه به سبب وجود دالالن و واسطه.  است

رئيس انجمن صنفي گاوداران در پايان قيمت . هزار تومان كاهش يافته است ١١٨هزار تومان رسيده بود، اما هم اكنون به  ١٣٠گوشت گوساله به 
ها دخالت نكند بدون ترديد قيمت گوشت به سبب بحث عرضه و    اگر دولت در بحث قيمت گذاري:  گوشت را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت

 .رسد تقاضا به تعادل مي

 چالش تكنولوژي، رسودجوئي يا عدم اعتماد
برخي استفـاده از    . در سالهاي اخير موضوع استفاده از تكنولوژي و علي الخصوص فناوري اطالعات به بحثي چالشي در صنعت تبديل شده است

 اين فناوري ها را براي گذر از معضالت و مشكالت صنعت الزم و ضروري مي دانند و برخي ديگر نسبت به ورود اين فناوري ها در صنعت مقاومت
فرض كنيد قيمت جوجه يكروزه هيچ زماني از قيمت تمام شده و سود حداقلي پائين تر نيايد و هيچ وقت از حاشيه سود منطـقـي   .  نشان مي دهند

فرض كنند هـمـه   .  نيز باالتر نرود، قيمت گوشت مرغ هم به همين منوال باشد، عرضه دان براساس نياز مرغداري و نه بدون نظم و انضباط باشد
در اين صورت چه كسي مي تواند از اين بازار بـا  .  فعاالن صنعت بتوانند به عنوان بخش تأثيرگذار در صنعت از شفافيت اطالعات بهره مند باشند

 ١٣٩٧راهكار فوق را شركت يوفارم با ارائه پلتفرم تجاري سازي صنعت طيور كشور در دهم دي ماه سال   .  ثبات ناراضي باشد؟ فقط سودجويان
ادعايي بسيار بزرگ كه در صورت تحقق مـي  . راهكاري كه مي تواند جوابي براي كليه دغدغه هاي حال حاضر صنعت طيور كشور باشد. ارائه نمود 

آيا واقعاً اين موضوع امكان پذير است ؟ آيا انتفاع عده اي خاص :  اما سوال بزرگ اين است .   تواند بازار صنعت طيور را به مدينه فاضله تبديل كند
 در اين موضوع مطرح است؟ در صورت امكان بهره برداري از چنين ابزاري چه عواملي مانع از اجراي عملياتي اين راهكار مي شوند؟ به نظر مـي   
رسد با وجود چالشهاي فراوان حال حاضر اين صنعت، استقبال از هر راهكاري جهت برون رفت از حالت فعلي منطقي ترين كار ممكن بـاشـد و     
مناسب است كه آزمون و خطاهاي انجام شده در طول اين چندين سالي كه گذشت را در سيستم مدرن متمركز نموده و تجربيات مديران اجرايي 
را براي به ثمر رساندن اين آزمون ها به چالش بكشيم و شاهد يك اجماع همگاني در يك سيستم خريد و فروش متمركز و مورد اعتماد صنـعـت   
 باشيم تا نقطه مديريتي صنعت و كنترل بازار آن پس از سال ها تالش و كسب اندوخته هاي اقتصادي به ثمر برسد هر چند اعتقاد داريـم امـالي    

مگر اينكه بخواهيـم  .  نانوشته غلط ندارد و بارها و بارها بايد تالش كنيم و لحظه به لحظه و قدم به قدم براي بهينه سازي هر تفكري تالش كنيم 
 .در بيرون گود اقتصاد به روز و پيشرفته جهاني بنشينيم و براي پيشرفت ديگران سر تكان دهيم

 نمايشگاه مشهد رويدادي بزرگ براي صنعت مرغداري و دامپروري ايران
مرز همسايگان ايران، فرصت ها و سرمايه هاي صنعت مرغداري و دامپروري ايران هستند علي الخصوص كشـورهـاي افـغـانسـتـان،           
پاكستان، تركمنستان و تاجيكستان كه دراين روزهاي سخت بحراني ايران متقاضيان واقعي انتقال محصول و دانش صنعت از ايران بـه    

پانزدهمين نمايشگاه بين المللي دام، طيور، خوراك دام و صنايع وابسته مشهد دقيقاً نقطه تجاري مهمي براي رسيـدن  .  كشور خود هستند
سال اخير از خود به نمايش گذاشته  ٢اين نمايشگاه با توجه به تجارب سالهاي گذشته و نظمي كه در .  به هدف شيرين صادرات مي باشد

 .است، نمايشگاه مشهد را تبديل به يك رويداد بزرگ در مثلث نمايشگاه هاي برتر و تخصصي صنعت مرغداري ايران نموده است
استان هاي خراساني كشور با حمايت از استان هاي مرزي خود تمام توانايي هاي صادراتي خود را  ١٣٩٨تيرماه سال  ٢١الي  ١٨از تاريخ 

با هدف انتقال محصوالت توليدي و دانش ايجاد شده به كشورهاي همسايه به رخ مـنـطـقـه       )  پايتخت اسالم ايران( به نمايشگاه مشهد 
حضور چشمگير شركت هاي بزرگ توليدي و دانش بنيان در اين نمايشگاه و حضور بازديدكنندگان خـارجـي و سـفـراي         .  خواهند كشيد

كشورهاي منطقه نقطه قوتي به اين نمايشگاه داده است كه شايد در شرايط فعلي يكي از بهترين فرصتهاي تجاري اين صنعت در شـروع  
 .سالگي انقالب ايران باشد ٤٠بهار 

 .آماده پاسخگويي به هرگونه سوأل در خصوص اين نمايشگاه مي باشد ٠٥١-٣١٥١٩روابط عمومي اين نمايشگاه با اعالم شماره 

 ٦١٠٠حداكثر ٦٠٠٠حداقل  فسفات ٩٨٠٠حداكثر٧٣٠٠حداقل  مرغ زنده
١٢٤٢٠حداكثر١٠١٠٠حداقل مرغ كشتار ١٦٠٠روس ١٣٥٠-١٣٠٠اكراين ١٣٥٠-١٦٠٠برزيل ذرت   
 ٤٨٠٠برزيل  ٤٢٠٠فول فت  كنجاله سويا  ٦٤٠٠حداكثر ٥٥٠٠حداقل تخم مرغ

 ٢٨٠٠٠حداكثر  ٢٦٠٠٠حداقل  متيونين ٢٥٠٠٠حداكثر ٢٤٥٠٠حداقل  بوقلمون كشتار
 ؟ ليزين ١٨٥٠٠حداكثر١٨٠٠٠حداقل  بوقلمون زنده

١٣٥٠حداكثر١٢٥٠كاب  حداقل ١٤٥٠حداكثر١٣٥٠پالس حداقل ١٧٠٠حداكثر ١٦٠٠راس حداقل  جوجه  


