
     روز خوبي رو براتون آرزو مي كنم -سالم، صبح بخير
   8 8 9 0 2 4 6 6:تلفن-سال چهاردهم3534شماره 98/04/22

 
 
 
 

 زندگي مثل دوچرخه سواري است براي اينكه تعادلت را حفظ كني بايد به حركت كردن ادامه دهي 
 

 احتمال كاهش توليد مرغ در ماه هاي آتي
با توجه به پايين بودن قيمت گوشت مرغ طي ماه هاي اخير و ضرر :  عضو هيات مديره كانون سراسري مرغداران گوشتي ايران اعالم كرد

به منظـور حـفـظ      :  برومند چهارآيين روز جمعه افزود.  و زيان توليد كنندگان، احتمال كاهش توليد مرغ گوشتي در ماه هاي آتي وجود دارد
شود بلكه با  توليد در كشور، منافع مشروع توليدكنندگان در صنعت بايد حفظ شود درحالي كه نه تنها حمايتي از توليد و توليد كنندگان نمي

در هر كشور افزايش نرخ تورم ساختار توليد را هـر  :  وي اظهارداشت. وجود ضررهاي هنگفت با مشكل برخوردهاي تعزيراتي نيز مواجه اند
توانيم  هاي دولتي قرار گيرد زيرا در غيراين صورت مي كند بنابراين بايد صنعت در چنين شرايطي بيش از پيش مورد حمايت روز كوچك مي

 .از يك كشور خودكفا در تامين گوشت مرغ به يك كشور وابسته تبديل شويم كه اين موضوع نگران كننده است
هزار واحد مرغداري گوشتي ساختارشان كـوچـك و در          5به دليل شرايط توليد طي چهار تا پنج سال گذشته بيش از :  وي تصريح كرد

عضو هيات مديره كانون سراسري مرغداران گوشتي كاهش جوجه ريزي مرغ گوشتي را يكي از عوامل .  نهايت از چرخه توليد خارج شدند
تومان است درحالي كه متوسط قيـمـت    2,650اكنون قيمت مصوب جوجه يك روزه گوشتي :  هاي آتي برشمرد و گفت كاهش توليد در ماه
 .تومان بوده است كه ضرر توليد كنندگان كاهش توليد را در پي دارد 2,400تا  2000هاي اخير بين  اين محصول در ماه
 13نرخ خريد مرغ گوشتي توسط شركت پشتيباني امور دام كشور  98پانزدهم تيرماه   -با وجود اينكه شنبه گذشته :  چهارآيين اضافه كرد

 .توماني روي اين نرخ از اين موضوع استقبال نكردند 2000تا  1500هزارتومان تعيين شد اما توليدكنندگان به دليل زيان 
تومان براي مصرف كنندگان تعـيـيـن     500هزارو  11هاي گذشته قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ  به گفته وي، اين در حاليست كه طي ماه

در عين حال شركت پشتيباني امور دام :  وي گفت. توماني را براي توليد كنندگان در پي داشت 3000شد كه ضرر بيش از  شده و عرضه مي
تـومـان    1,500كند كه بايد توليد كننده مرغ گوشتي حداقل  هزارتومان خريداري مي 13كشور مرغ منجمد را تحويل درب انبارها با قيمت 

ساعت، نايلون، مقوا، كارتن، انـجـمـاد     18درجه سانتيگراد به مدت  42براي مراحل انجماد بابت ورود مرغ به تونل انجماد در دماي منفي 
 .درجه سانتيگراد بپردازد كه منطقي نيست 20دردماي منفي 

 

 چرا قيمت تخم مرغ افزايش يافت؟
تن تخم مرغ به كشورهاي هـدف صـادر      500هزارو  6در يك و نيم ماه گذشته بيش از : مديرعامل اتحاديه سراسري مرغ تخمگذار گفت

بـا وجـود     : روز پنجشنبه با بيان اينكه بازار تخم مرغ كشور تامين است و مازاد محصول صادر مي شود افـزود ” رضا تركاشوند” . شده است
 .اينكه رفع ممنوعيت صادرات تخم مرغ مربوط به ارديبهشت ماه امسال بوده اما صادرات از خرداد ماه جاري از سرگرفته شده است

در حال حاضر صادرات به كشـورهـاي   : وي تخم مرغ ايران را با ديگر كشورهاي همسايه از جمله تركيه قابل رقابت دانست و اظهارداشت
 .عراق،افغانستان،عمان و قطر انجام مي شود

تومان است درحالي كه قيمت واقعي هر كيلوگرم تخم مرغ  6,700به گفته وي،قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ درب مرغداري به طور متوسط 
مديرعامل اتحاديه سراسري مرغ تخـمـگـذار    . تومان باشد 8,000درب مرغداري هاي كشور با توجه به هزينه هاي تمام شده توليد بايد 

در حال حاضر يكي از علل اصلي در افزايش هزينه هاي قيمت تخم مرغ،نوسان قيمت نهاده هاي طيور است كه به دليل نقش : تصريح كرد
خرده فروشي ها مي توانند بابت هزينه : وي ادامه داد. درصدي آن در توليد مي تواند تاثير بسزايي در اين خصوص داشته باشد 70بيش از 

 .درصد افزايش بيش از قيمت خرده فروشي به دست مصرف كنندگان برسانند 23هاي حمل و نقل،عمده فروشي اين محصول را با 
 .معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارم ارديبهشت ماه امسال صادرات تخم مرغ را آزاد كرد

 ها به كمك نرم افزار كنترل نژاد دام
نيز ادامه داشته و اطالعـات   93عدم ثبت اطالعات تا سال .ها در اختيار نداريم در ايران، تاريخچه دام سبك ثبت شده، اما اطالعاتي از دام

بـنـيـان در         هاي دانـش  محمد وكيلي، مديرعامل يكي از شركت. هاي سبك به شكل محدود تنها در مراكز تحقيقات دام موجود است دام
هاي بعـد   آغاز و در سال 1379ها از سال  هاي اين شركت در زمينه توليد نرم افزار تخصصي دامداري فعاليت:  وگو با ايسنا، اظهار كرد گفت

نرم افزار ثبت اطالعات دام سـبـك     :  وكيلي افزود. ترين نرم افزارهاي كشاورزي، گاو شيري و دام سبك تهيه و ارائه شده است تخصصي
مانـنـد   ( يا نژاد خالص خارجي )  تركيب رومانوف و نژاد ايراني( اين شركت ثبت انواع نژادها مانند نژادهاي خالص ايراني، نژادهاي تركيبي 

نژاد بز را به صورت تفكيك شده ثبت كنـد   57نژاد گوسفند و  63تواند  اين نرم افزار هم اكنون مي.  دهد را تحت پوشش قرار مي)  مورسيا
 .توانند كنترل نژادي را به صورت تركيبي يا جداگانه انجام دهند كنند، مي هايي كه دريافت مي و كاربران با ثبت اطالعات و آموزش

جدول چند معـيـاره   ( يك ماتريس تصميم گيري بزرگ � هاي مختلف براي دامدار  به عنوان نمونه يك دامداري با داشتن دام:  وي ادامه داد
طراحي نرم افزارها به شكلي است كه كـاربـران     .  هاي خود شود كند تا متوجه سودآوري و برتري نژادها در دام ايجاد مي) �  تصميم گيري

بنيان با اشاره به نياز كشور به توليد نـرم   مديرعامل اين شركت دانش. آورند بدون عمليات پيچيده محاسبات اطالعات الزم را به دست مي
هاي ميـزان سـود      كنند و براي كنترل شاخص سرمايه گذاران دامداري را براي كسب سود ايجاد مي:  ها، تصريح كرد افزارهاي كنترل دام

 .ها يا عملكرد پرسنل بايد از نرم افزارها استفاده كنند آوري  و توليد، غذاي مصرفي دام
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