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 اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند هستند، حتی برای یک لحظه ی دیگر هم  منفی فکر نمی کردید ...!
 

 سامانه بازارگاه به محلی برای دالالن تبدیل شده است
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در واکنش به مباحث مطرح شده از سوی برخی مسئوالن وزارت جهاد مبنی برر 

شرود،  هایی که در سامانه برازارگراه عررضره مری های دامی خارج از سامانه بازارگاه قاچاق است، گفت: میزان نهاده اینکه عرضه نهاده

روز نریراز  ٠١کند پاسخگوی  ای که وزارت جهاد کشاورزی عرضه می پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست. وی اضافه کرد: میزان نهاده

 ٧٢تن نهاده نیاز داریم، دولرت  ٤٤هزار قطعه مرغ دارد در ماه به  ٥٤تولیدکنندگان هم نیست. نبی پور گفت: ما برای یک واحد که حدود 

ای که اخیراً برا وزیرر جرهراد  کند و مابقی را باید از کجا تهیه کنیم!؟ نبی پور ادامه داد: در جلسه تن آن را تحت عنوان سهمیه تأمین می

شود. چون در شرایط فعلی  کشاورزی در این زمینه داشتیم، وی بر تغییر فرم سامانه بازارگاه تاکید و عنوان کرد که روش توزیع اصالح می

رسد و متأسفانه سامانه بازارگاه به محلی برای دالالن تبدیل شده است. وی با بیان اینکه هم اکنون قیمت  نهاده بدست تولیدکنندگان نمی

 ٠٧تا  ٠٠تومان است، گفت: در شرایط فعلی قیمت تمام شده تولید تخم مرغ  ٧٤١١تومان و ذرت حداقل  ٤٤١١سویا در بازار آزاد باالی 

 فروشیم. تومان می ٠٠١١تا  ٠٢١١هزار تومان است در حالی که ما آن را 

 

 شوند های دامی، سنتی تولید می  درصد نهاده 04
 شود. ها به صورت سنتی تولید می درصد نهاده ٥١کنند و  درصد ظرفیت کار می ٠١های خوراک دام و طیور با  موافق قدیری گفت: کارخانه

 ٥.٤های دامی تولید خوراک دام را بریرش از  مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، ارزش واردات نهاده

ها و مواد افزودنی خوراک دام، طریرور و  ها، مکمل میلیون دالر ارز صرف واردات انواع ویتامین ٥١١میلیارد دالر اعالم کرد و گفت: بیش از 

های دامی تولید خوراک دام به  های مطرح دنیا در حوزه واردات نهاده سال اخیر جز کشور ٤١شود.او با اشاره به اینکه ایران طی  آبزیان می

ها وابسته است که این امر بدان معناست که در تامیرن امرنریرت  درصد از نیاز کشور به این کاال ٠١رود، افزود: به طور میانگین  شمار می

میلیون تن انواع خوراک دام، طیرور  ٧٤غذایی باید هوشیاری بیشتری داشته باشیم.موافق قدیری اظهار کرد: علی رغم آنکه ظرفیت تولید 

درصد نیاز کشرور  ٥١کنند و  درصد ظرفیت فعالیت می ٠١ها با حدود  و آبزیان را کارخانجات صنعتی خوراک دارند، اما متاسفانه این واحد

شود. رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با بیان  های مرغداری و دامداری و آبزی پروری به روش سنتی تولید می توسط واحد

های دامی در حال فعالیت تجاری هستند که با ایرن  شرکت در واردات نهاده ٥١١اینکه انحصاری در واردات نداریم، گفت: امروز بیش از 

های کشاورزی بیان کرد: فروش اعتباری نهاده در کشرور برر  وجود انحصاری در کار نیست. او با اشاره به مشکالت سامانه بازارگاه نهاده

شود، در حالی که سررسید پرداخت اعتباری در سامانه بر اساس زمان سفارش طراحی شده است و برا  اساس زمان بارگیری محاسبه می

توجه به قطعی نبودن زمان بارگیری نیاز است که این مورد در سامانه اصالح شود. موافق قدیری با بیان اینکه امکان تسویه و پررداخرت 

جزئی یا حتی بارنامه به سفارش مهیا نیست، افزود: خریدار به اجبار تنها امکان پرداخت یکجای مبلغ کل خرید پس از تحویل کل ترنرا  

ها دلیل لرغرو  خریداری شده را دارد. این فعال اقتصادی ادامه داد: عدم هماهنگی اطالعاتی مانند آدرس و کدپستی خریدار با سایر سامانه

کننده کاال در پنل کاربری خود امکان مشاهده تابلو عرضه را ندارد، تصریح کرد: امکران  سفارش است.او در پایان با اشاره به اینکه عرضه

ویرایش کوتا  عرضه شده، فراهم نیست و فقط امکان حذف آن وجود دارد. بررسی کوتا  عرضه شده بسیار زمانبر بوده و امکان ترأیریرد 

 عرضه بعد از ساعت اداری فراهم نیست.

 

 هزار اشتغال ایجاد کرده است ۵۱صنعت طیور گیالن افزون بر  
رییس سازمان نظام مهرنردسری  «شاهرخ رمضان نژاد»علی درجانی در جلسه شورای اداری سازمان جهاد کشاورزی گیالن که با حضور 

کشاورزی و منابع طبیعی کشور برگزار شد گفت: گیالن به دلیل موقیت جغرافیایی، آب و هوایی و فرهنگ بومی منطقه، استانی کشاورزی و 

در کنارش گردشگری است که آنهم بر پایه کشاورزی استوار است. رییس سازمان جهاد کشاورزی گیالن اتفاق های استران در حروزه 

گردشگری و خدماتی را بر مبنای کشاورزی دانست و افزود: اعتقاد ما بر این است که اگر توسعه ای هم در استان اتفاق بیفتد باید خود را 

هزار نفر اشتغال ایجاد شده است افزود: این در  ٠٤با بخش کشاورزی هماهنگ کند. وی با بیان اینکه تنها در صنعت طیور استان بالغ بر 

 هزار نفر بوده است. ٠١حالی است که کل اشتغال ایجاد شده در شهرک های صنعتی استان حدود 

درصد تولیدات بخش کشاورزی و بیش از  ۵.٤دهم درصد خاک کشور را دارد و بیش از  ۹درجانی خاطر نشان کرد: استان گیالن کمتر از 

 هشت درصد بهره برداران کشور را با متوسط مالکیت پایین به خود اختصاص داده است.

دهم درصد خاک  ۹وی در ادامه متوسط مالکیت در این استان را بسیار پایین و کمتر از هفت دهم درصد دانست و تصریح کرد: استانی که 

کشور را به خود اختصاص داده است بیش از هشت درصد بهره برداران کشور دارد. وی در پایان یکی از مهمترین چالش ها و مشرکرالت 

عنوان کرد و خاطزنشان ساخت: تنها راه  «ارتقای دانش در هکتار»و یا همان  «ورود دانش در مزرعه»بخش کشاورزی استان و کشور را 

 پیشرفت ما توجه به همین مهم یعنی ورود دانش به مزرعه است.
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