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 رهبران خوب کاری می کنند که افراد احساس کنند در دل مسائل قرار دارند نه در حاشیه.
  

 احتمال وضع عوارض صادراتی بر تخم مرغ

مرغ و گوجه فرنگی فصلی بوده و  کنندگان گفت: دلیل افزایش قیمت محصوالتی مانند تخم کنندگان و تولید رئیس سازمان حمایت مصرف

مهرغ در  ارتباطی به افزایش قیمت بنزین ندارد. عباس تابش در مورد دالیل افزایش قیمت برخی محصوالت کشاورزی از جملهه تهخهم

کهنهنهدگهان و  مرغ هیچ ارتباطی به افزایش قیمت بنزین ندارد. رئیس سازمان حمایت مصهرف روزهای اخیر، گفت: افزایش قیمت تخم

مرغ هر ساله با ورود به فصل  سال گذشته متوجه خواهیم شد که قیمت تخم 01مرغ در  کنندگان افزود: با مطالعه و بررسی قیمت تخم تولید

های گذشته تکرار شده است. وی بیان داشت: به دلیل تغییر  مرغ در روزهای اخیر مانند سال سرد سال افزایشی بوده و افزایش قیمت تخم

 های سرد سال افزایش یافته است و این روند هر ساله تکرار شده است.  مرغ هر سال در ماه فصل و افزایش تقاضا قیمت تخم

 مرغ احتمال وضع عوارض صادراتی بر تخم

کنندگان بیان داشت: در صورتی که عرضه افزایش نیابد وزارت صنعت مجبور خواههد شهد  کنندگان و تولید رئیس سازمان حمایت مصرف

 مرغ وضع کند. مرغ، عوارض صادراتی برای صادرات تخم برای تعدیل قیمت تخم

ها بعد از افزایش قیمت بنزین بیان داشت: در حال حاضر قیمت سیب و گوجه فرنگی افهزایشهی  وی همچنین در مورد افزایش قیمت میوه

بوده است و افزایش قیمت این دو محصول کشاورزی هم ارتباطی به افزایش قیمت بنزین نهدارد. رئهیهس سهازمهان حهمهایهت از 

کنندگان همچنین در مورد افزایش قیمت گوجه فرنگی بیان داشت: با توجه به تغییر فصهل ههر سهال قهیهمهت  کنندگان و تولید مصرف

یابد و امسال هم این افزایش قیمت تکرار شده است. وی افزود: با ورود محصهول گهوجهه  مرغ افزایش می فرنگی مانند قیمت تخم گوجه

 مناطق جنوبی کشور به بازار تا یکی دو هفته آینده قطعا تعدیل قیمت در این محصول کشاورزی را خواهیم داشت.

 

 روش عجیب برای تولید شیر بیشتر
هایشان با هدف تولید محصوالت بیشتر از روشی بسیار عجیب اما مهدرن اسهتهفهاده  رئیس دامداران روسی برای کاهش اضطراب دام

ای نزدیک وجود دارد. به تازگی تصاویری  کنند. تحقیقات نشان داده که بین وضعیت عاطفی گاوها و عملکرد روزانه شیردهی آنها رابطه می

 ای از روسیه منتشر شده که کاربران را متعجب کرده است. های دامداری در منطقه عجیب از مزرعه

اند که بها  ای طراحی شده گونه ها به های واقعیت مجازی در حال چرا در مزارع هستند. هدست دهد که گاوها با هدست این تصاویر نشان می

خوانی دارند. یک دامدار روسی قصد دارد تا با این کار، به تأثیر استفاده از واقعیت مجازی بر کاههش  حالت سر گاوها و میدان دید آنها هم

آورنهد و  های شیرده و افزایش میزان تولید شیر آنها پی ببرد. البته برخی این آزمایش را یک اقدام هوشمندانه به شمار مهی اضطراب گاو

کنند. طراحان این برنامه مأمور شدند تا محیط یک دشت تابستانی زیبا  بعضی دیگر از آن به عنوان یک نوع حقه بازاریابی پرزحمت یاد می

سازی کنند که حیوانات از دیدن آن لذت ببرند.پیش از این برای از بین بردن استرس گاوها موسیقی کالسیک آرامبخش پهخهش  را شبیه

 دهنده خلق و خوی برای آنها معرفی شد. های جدید تغییر حل کردند، اما با پیشرفت فناوری، راه می

 

 پروری میلیارد تومان تسهیالت به مکانیزاسیون دام، طیور و آبزی 053اختصاص ساالنه 
میلیارد تومان تسهیالت مطابق برنامه جامع مکانیزاسیون در اختیار  051تا  051رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: ساالنه 

گیرد. کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکهانهیهزاسهیهون  پروری قرار می تولیدکنندگان ماشین آالت و تجهیزات حوزه دام، طیور و آبرزی

هایی  پروری هم اولویت های مکانیزه برای تولیدات دامی اظهار کرد: در حوزه مکانیزاسیون دام، طیور و آبزی ه کشاورزی، در رابطه با دستگا

و   کهنهنهده ، تصهفهیهه های نوین در شیوه شهیهردوشهی های تهویه، کنترلرهای مرکزی، مکانیزم های اتوماتیک، سیستم خوری مانند دان

هها  های آب را تعیین کردیم که در سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون قرارگرفته و متقاضیان بسیاری هم برای این دستگهاه کننده ضدعفونی

درصد از خهط  01تا  05آالت صنعت تولیدات دامی خاطرنشان کرد:  اند. وی با اشاره به اعتبار اختصاص یافته به ماشین درخواست داده

میلیارد تومهان  051تا  051صورت پایدار، ساالنه  کند و به پروری تخصیص پیدا می آالت دام، طیور و آبزی اعتباری مکانیزاسیون به ماشین

 گیرد.  تسهیالت مطابق برنامه جامع مکانیزاسیون در اختیار تولیدکنندگان قرار می

 درصد از گازوئیل کشور در بخش کشاورزی ۸مصرف 

عباسی با اشاره به تغییر روش برای تامین سوخت ماشین های کشاورزی اذعان کرد: سوخت در هیچکدام از حوزه های بخش کشهاورزی 

 ۸قطع و محدود نشده و فقط تغییر روشی در این بخش اعمال شده است.رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با بیان ایهنهکهه  

میلیون لیتر گازوئیل در اختیار بخش کشاورزی قهرار 00شود، خاطرنشان کرد: روزانه  درصد گازوئیل کشور در بخش کشاورزی مصرف می

هزار دستگاه تراکتور و  511شود. وی افزود: به عبارتی بیش از  گیرد و نیمی از این سوخت در حوزه ماشین های کشاورزی استفاده می می

ها، دام، طیور  و  های گلخانه کنند، همچنین نیاز سوختی در حوزه هزار کمباین برداشت غالت، سوخت مورد نیاز خود را دریافت می0۱حدود 

 شود. مکانیزاسیون کشاورزی نیز از این سوخت تامین می
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