
     روز خوبي رو براتون آرزو مي كنم -سالم، صبح بخير
   ٨ ٨ ٩ ٠ ٢ ٤ ٦ ٦:تلفن-سال چهاردهم٣٤٨٦شماره ٩٨/٠٢/٠٢

 
 به لبخندتان اجازه دهيد كه دنيا را تغيير دهد

 

 ها در بازار آزاد كاهش يافته است عرضه نهاده
با اجراي مصوبه جديد وزارت جهاد كشاورزي درباره نحوه تخصيص ارز دولتـي  :  مدير طيور سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان گفت 

 .رسد ها به دست توليد كنندگان واقعي مي درصد اين نهاده٧٠هاي دامي، بيش از  به نهاده
اسفند ماه سال گذشته از طرف وزير جهاد كشاورزي  ١٦هاي دولتي دستورالعمل جديد، از  به دليل توزيع نامناسب نهاده:  زهرا فيضي، گفت

ها براي ترخيص كاالهاي خود حتما بايد تاييد سازمان جهاد كشاورزي را داشته  ابالغ شد كه بر اساس آن مرغداران و وارد كنندگان نهاده
هايي كه با ارز دولتي خريداري شده بـود     هايي كه وجود داشت، نهاده قبل از اجراي اين دستور العمل به دليل ناهماهنگي:  وي افزود.  باشند

 .رسيد كرد و در مرحله تحويل بار، به دست مرغداران و توليد كنندگان واقعي نمي به بازار آزاد راه پيدا مي
توماني خـريـداري   ٤٢٠٠ها با ارز  ستاد تنظيم بازار با احتساب اينكه نهاده:  مدير طيور سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان اضافه كرد

كرد، اما قيمت تمام شده مرغ براي توليدكنندگان بيشتر از رقم اعالمي از سوي اين ستاد  شده، قيمت محصول نهايي را برآورد و اعالم مي
هايـي كـه بـه         فيضي با بيان اينكه بر اساس دستور العمل جديد، نهاده.  شد بود زيرا بخش زيادي از نهاده مورد نياز از بازار آزاد تهيه مي

خريد كـرده و       ٩٧بخشي از اين مقدار، تعهدات قبلي مرغداران است كه در سال :  است، گفت كشور وارد شده، به دو بخش تقسيم شده
شده و بر اساس مداركي كه  درصد به اين موارد اختصاص داده  ٥٠هاي دولتي،  از محل سهميه نهاده:  وي افزود.  هنوز ترخيص نشده است

شود و با توجه به ميزان نيـازي كـه هـر         كنند، از آنها تعهدي براي رعايت قيمت مصوب گرفته مي مرغداران به جهاد كشاورزي ارائه مي
 .شود ها از طرف اين سازمان داده مي مرغدار دارد، دستور و تاييديه ترخيص نهاده

ها به دست توليد كنندگان واقعي عنوان كرد  مدير طيور سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان هدف از اجراي اين فرآيند را رسيدن نهاده
هاي دولتي به دست مصـرف كـنـنـده        درصد نهاده ٧٠افتاد اما با اجراي آن بيش از  قبل از اجراي اين دستورالعمل اين اتفاق نمي:  و گفت

استان :  مدت در ترخيص كاال اتفاق افتاد، خاطر نشان كرد اي كوتاه فيضي با بيان اينكه پس از ابالغ اين دستور العمل وقفه.  رسد واقعي مي
هاي اول و دوم كشوري قرار دارد، بنابراين حجم كار مضاعفي بر عهده سازمـان جـهـاد       ها در رتبه اصفهان از نظر ميزان تعداد مرغداري

ها  را هر چـه     ها نياز داشتند سعي كرديم تاييديه با توجه به اينكه مرغداران در حال پرورش گله بودند و به نهاده:  وي افزود.  كشاوري بود
زودتر صادر كنيم تا مشكل مرغداران حل شود حتي در ايام نوروز نيز تاييد و بررسي مدارك مرغداران تا بعد از سـاعـات اداري طـول          

 .كشد تا اين روند تسريع شده و از وقفه ترخيص كاال جلوگيري شود مي
قبال مرغداران سفارشات و خريدهاي خود را به صورت رسمي دريـافـت     :  مدير طيور سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان تصريح كرد

ييد هاي وارد كننده بخرند، اما اكنون اگر مرغداري بخواهد قبل از تا شدند آن را با قيمت بيشتر از بازار آزاد يا شركت كردند و مجبور مي نمي
 .هاي بخش خصوصي كمتر دسترسي دارد ها را از بازار آزاد خريد كند، به نهاده مورد نياز خود نهاده  ميزان نهاده

پيـش از    :  است، گفت ها در بازار آزاد كاهش و به تبع آن قيمت اين اقالم نيز در اين بازار افزايش يافته فيضي با با بيان اينكه عرضه نهاده
ها سـرعـت كـار زيـاد          ممكن است به خاطر حجم زياد درخواست:  وي افزود.  شد هاي متنوعي در بازار آزاد ارائه مي ها با قيمت اين نهاده

هاي دولتي داشته باشد و براي مرغداران به صرفـه   هاي بازار آزاد تفاوت بسزايي با قيمت نهاده نباشد، اما انجام اين كار باعث شده قيمت
مانده سهميه واردات    درصد باقي ٥٠همچنين :  مدير طيور سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان گفت.  نيست كه از بازار آزاد خريد كنند

هـا تـوزيـع       ها بين استان اي از طرف وزرات جهاد كشاورزي بر اساس ظرفيت مرغداري هاي دامي در سال جديد به صورت سهميه نهاده
شود تا از طريق آنها براساس ميزان جـوجـه ريـزي و         ها اعالم مي در استان اصفهان سهميه مرغداران به تشكل:  فيضي افزود.  شود مي

هـزار تـن و        ١٠٠كل توليد تخم مرغ استان اصفهان : وي همچنين خاطر نشان كرد. ها  بين مرغداران توزيع شود ظرفيت موجود، نهاده
 ٩٠٠٠هزار تن است، همچنين ميانگين قيمت مرغ در فرورديـن مـاه        ١٩٥ميزان توليد گوشت مرغ، شامل مرغ گوشتي و ساير ماكيان 

 .تومان بوده است
 

 هاي دام و طيور به اندازه كافي موجود است نهاده
هاي دام و طيور به اندازه كافي تامين شده است و توليدكنندگان موظفند محصول خود را با قيمـت   نهاده:  وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرد

رساني وزارت جهاد كشاورزي، جلسه بررسي مسائل و مشكالت توليدكننـدگـان درخصـوص       به گزارش پايگاه اطالع.  مصوب عرضه كنند
ها مورد بحث و  در اين جلسه جزئيات مشكالت توليدكنندگان درخصوص تامين نهاده.  ها در وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد تامين نهاده

هاي مورد نياز صنعت دام و طيور كه با ارز دولتي تامين شده به اندازه كافـي در     بر اساس اين گزارش، انواع نهاده.  تبادل نظر قرار گرفت
هاي دام و طيور كه با ارز دولتي وارد    نهاده.  ها تا پايان سال در دست اقدام است ريزي براي تامين و توزيع نهاده كشور وجود دارد و برنامه

جلسه بررسي مسائل و .   شود و توليدكنندگان موظفند محصول خود را با قيمت مصوب عرضه كنند كشور شده بين توليدكنندگان توزيع مي
ها با حضور معاونين توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي و توليدات دامـي وزارت جـهـاد         مشكالت توليدكنندگان درخصوص تامين نهاده

هاي  ها و تشكل كشاورزي،مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، مديرعامل شركت پشتيباني امور دام كشور و مديران اتحاديه
هاي دامـي   گفتني است، بهانه اصلي گران شدن گوشت، تاخير در پرداخت پول واردات نهاده.  مرتبط در وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد

هاي مسئول يا وجود  هاي قبل هم كه مشكل پرداخت وجود نداشت، بارها بازار مرغ و گوشت به دليل ناهماهنگي دستگاه اگرچه در سال.  بود
مشكل اينجاست كه برخي افراد در دولت فعلي، ادعاي توسعه يافته بودن دارنـد  .  شد ها، دچار التهاب و گراني مي نگاه سوداگرانه در دولت

 اما به دنبال سوداگري از كاالهاي اساسي هستند، امري كه در آزادترين اقتصادهاي جهان هم وجود
 .هاي اقتصادي است كه در دولت فعلي طرفداران بسياري دارد ترين روش سوداگري از كاالهاي اساسي، يكي از عقب افتاده.  ندارد


