سامانه مدیریت اطالعات
صنعت طیور (سماصط)
(درخواست جوجه ریزی مزارع مرغ گوشتی)

نسخه  – 1مرداد 96
WWW.SAMASAT.IR

در این مستند ،نحوه ی ثبت درخواست جوجه ریزی در سامانه  ،نحوه ی محاسبه فرمول فواصل
جوجه ریزی و پرینت مجوز ارائه شده است.

مقدمه
برای اخذ مجوز جوجه ریزی در سامانه ،می بایست در پایان هر نوبت جوجهه ریهزی ،اعاتهاا پایهان
دوره برای تایید جوجه ریزی بعدی به تعاونی ها (یا شرکت های زنجیره) ارائه گردد تا بها بررسهی و تیبیه
اعاتاا ،درخواست جوجه ریزی بعدی تایید گردد.
اما برای ثبت درخواست جوجه ریزی و اخذ مجوز ،به جهت مدیریت کان یکپارچه کشهور ،تههیهداتی
اندیشیده شده است تا فواصل جوجه ریزی واحد های مرغ گوشتی به عور یکنواخت کنترل گردد.
سیستم با استفاده از اعاتاا حذف و تخلیه آخرین جوجه ریزی وکنترل متوسط سن کشتار و رتایت
فواصل جوجه ریزی ،اولین تاریخی که واحد می تواند جوجه ریزی انجام دهد را پیشنهاد می کنهد و از ایهن
تاریخ به بعد کاربر می تواند پیش بینی جوجه ریزی خود را ثبت نهاید.
به عور کلی هدف از این عرح اجرای سیاست های کان نسبت به سن کشتار می باشد که بها اتههال
عرح های تشویقی و تنبیهی پیاده سازی می شود.
مثاً اگر تصهیم بر پایین آوردن سن کشتار به جهت رسیدن مرغ سایز باشد ،برای کشتار زودتر از 42
روز ،تشوی برای جوجه ریزی زودتر نوبت بعدی و برای کشتار دیرتر از  42روز ،تنبیه به جهت جوجه ریزی
نوبت بعدی با فاصله بیشتر از کشتار گله ی قبلی در نظر گرفته می شود
میزان تشویقی یا تنبیهی به ازاء هر روز کشتار زودتر یها دیرتهر از سهن مبنها (  42روز ) در کهارگروه
تدوین سیاست ها تعیین می گردد.
به عور مثال فرض کنیم فاصله ی دو جوجه ریزی مبنا در کشور  50روز باشد و تشوی و تنبیه به ازاء
هر روز تعجیل یا تاخیر  7روز در نظر گرفته شود .اگر متوسط سن کشتار یک واحد  40روز باشد ،این واحهد
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دو معادل  14روز تشویقی گرفته و می تواند نوبت بعدی به جای  50روز بعد 36 ،روز بعد از تهاریخ متوسهط
کشتار ،جوجه ریزی نهاید.
در این بخش دو نکته ی مهم وجود دارد :
 )1چرا سن متوسط کشتار ؟
در مزارع مرغ گوشتی معهوالً تخلیه در چند روز انجام می شود .و در هر روز تعدادی مرغ از سالن
ها خارج می گردد .به ههین خاعر نهی توان آخرین تاریخ تخلیه را مبنها قهرار داد و مهی بایسهت
سن میانگین موزون را محاسبه و مبنای تشخیص تاریخ قابل جوجه ریزی قرار داد.
نحوه محاسبه سن متوسط کشتار با ذکر مثال در زیر توضیح داده شده است.
)تعداد تخلیه ∗ سن گله به روز(∑
تعداد تخلیه∑

= متوسط سن کشتار

برای مثال اگر واحدیی در  30روزگی گله اش 10.000 ،قیعه مرغ  ،در  40روزگی  20.000و در
 45روزگی  10.000قیعه تخلیه کرده باشد ،سن متوسط کشتار این گله می شود :

)(10.000 ∗ 30 + 20.000 ∗ 40 + 10.000 ∗ 45
= 38
40.000
 )2حداقل فاصله جوجه ریزی بر اساس تشویق چه زمانی است ؟
مسلهاً برای کم کردن فواصل جوجه ریزی ،محدودیت هایی هم وجود دارد که مهم ترین آنها الزامهاا
سازمان دامپزشکی کشور است .این سازمان حداقل  15روز (که قابل تغییر است) پس از تاریخ آخرین تخلیه
(تخلیه کامل) را به تنوان کهترین فاصله جوجه ریزی در نظر می گیرد.
به عور کلی مراحل کار سیستم این است که درخواست ها باید ثبت شهوند ،کنتهرل شهوند ،پرداخهت
انجام شود و سپس کاربرها می توانند پرینت مجوز را بگیرند و به دامپزشکی مراجعه کنند.
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ثبت درخواست جوجه ریزی
بعد از تایید واحد گوشتی کاربر می تواند درخواست جوجه ریزی دهد .برای ثبت درخواست جوجه ریزی
کاربر می بایست بر روی گزینه "درخواست جوجه ریزی" (میاب شکل زیر) در میز کار (داشبورد واحد)
کلیک نهاید .

بعد از انتخاب گزینه درخواست جوجه ریزی  ،صفحه ی درخواست جوجهه ریهزی واحهدهای مهرغ گوشهتی
نهایش داده می شود .در این صفحه و در باالی آن ،ابتدا تاریخ محاسباتی سامانه که معرف حهداقل تهاریخی
است که واحد گوشتی می تواند جوجه ریزی کند ،میاب شکل زیر نهایش داده می شود.

این تاریخ ههانیور که در بخش قبل توضیح داده شد ،بر اساس اعاتاا تخلیه ی جوجه ریزی قبلهی
محاسبه شده است.
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ههچنین در این صفحه تاریخ آخرین جوجه ریزی ،سن متوسط کشتار و تاریخ متوسط کشتار نههایش
داده می شود .پس از آن می بایست اعاتاا صفحه درخواست را با در نظر گرفتن توضهیحاا زیهر تکهیهل
گردد :

 -1در بخش اول باید نحوه ی فعالیت واحد برای جوجه ریزی مورد نظر تعیین گردد .نحوه ی فعالیهت
در دو گروه قرار می گیرد :
 )1تعاونی  :در بخش نحوه ی فعالیت باید یکی از دو حالت مالک یا مستاجر انتخاب گردد .و الزاماً
تعاونی مرتبط با شهرستان واحد نیز تعیین شود.
 )2وابسته به زنجیره ها  :در بخش نحوه ی فعالیت باید یکی از دو حالت تحت مالکیت زنجیره یا
مشارکت با زنجیره انتخاب گردد و الزاماً یکی از شرکت های زنجیره مهورد تاییهد وزارا جههاد
تعیین شود.
 -2تاریخ پیش بینی جوجه ریزی  :تاریخ موردنیاز برای جوجه ریهزی الزامها برابهر یها پهس از تهاریخ
محاسباتی سیستم است.
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 -3تعداد جوجه درخواستی  :در حالت تادی ،حداکثر ،برابر ظرفیت واحد خواهد بود اما در صهورتی
که متوسط سن کشتارگله قبلی کهتر از  42روز باشد  ،براساس مصوبه کهیته راهبهری سهامانه بهه
ازای هرروز کهتر از  42روز  xدرصد مثا  3درصد تشویقی تراکم به واحد تعل مهی گیهرد .بهرای
مثال اگر ظرفیت واحد  30هزار قیعه باشد و متوسط سن کشتار گله قبل  40روز باشد با فهرض 3
درصد تشوی تراکم به ازای هرروز این واحد مهی توانهد  %6یعنهی  1800قیعهه بیشهتر از ظرفیهت
درخواست جوجه ریزی نهایید.
در انتها کاربر می بایست تعهد دهد که پس از پایان دوره ،اعاتاا موردنیاز سامانه را برای تایید جوجه
ریزی بعدی ،به موقع ثبت نهاید .برای این کار باید گزینه ای را که در شکل زیر نهایش داده شده است،
تیک بزند.

پس از پرکردن اعاتاا مورد نیاز ،کاربر می بایست دکهه ی "تایید و پرداخت" را کلیک نهاید .مبلغ
محاسبه شده شامل ح تضویت های تشکل های بخش اتم از تعاونی ها و اتحادیه های اسهتانی و اتحادیهه
مرکزی و ههچنین ح تضویت سامانه خواهد بود .تهلیاا پرداخت از عریه درگهاه پرداخهت الکترونیکهی
انجام می شود.
دقت داشته باشید که در صفحه ی پرداخت به هیچ وجه از کلید  Backمرورگهر اسهتفاده نکنیهد .در
صورتی که به هر دلیلی تهلیاا پرداخت با موفقیت انجام نشود ،درخواست به عور موقت بهرای شهها صهادر
می شود .برای درخواست موقت در صفحه میز کار (داشبورد واحد) دو امکان وجود دارد :
 لغو درخواست پرداخت و صدور مجوز6

در صورتی که تهلیاا پرداخت با موفقیت انجام پذیرد ،صفحه ی زیر نهایش داده می شود :

با کلیک کهردن بهر روی دکههه ی
"داشبورد واحد" در زیر باکس شکل بهاال،
وارد صفحه ی داشبورد شده و از آنجا می
توان مجوز را پرینت نهود
.
ٍپههس از تهلیههاا پرداخههت موف ه ،
مجوز صهادر گردیهده و کهاربر مهی توانهد
مجوز را پرینت کند .بهرای ایهن کهار مهی
توان با کلیک بر روی گزینه پرینت مجوز
در صههفحه ی داشههبورد (میههاب شههکل)،
مجوز را چاپ نهود.
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