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 ”راه حل صحیح موفقیت این است که اشتیاق شما به پیروزی بیشتر از ترس شما از شکست باشد.“
 

 کشتارگاه ها موظف به درج قیمت مصوب مرغ شدند

کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: در آخرین جلسه تنظیم  بمازار  معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف

اصغر اصغمر  بما  شود. علی مرغ براساس نرخ مصوب تنظی  بازار باشد و با متخلفان برخورد می استان مقرر شد مالک عرضه مرغ و تخ 

تنمظمیم  بمازار   مرغ در استان گلستان اظهار کرد: در آخرین جلسه تاکید بر اجرا دقیق قیمت مصوبه ستاد تنظی  بازار گوشت مرغ و تخ 

مرغ با قیمت تنظی   مرغ در استان گلستان برگزار و مقرر شد مرغ زنده و مرغ گرم و تخ  استان که درباره کنترل قیمت مرغ گوشتی و تخ 

تومان و همر  ۰51هزار و  05تومان، مرغ گرم با قیمت  01511زنده با قیمت  کننده برسد. هر کیلوگرم مرغ بازار عرضه و به دست مصرف

 511هزار و  01کننده در گلستان تعیین شد. و  تصریح کد: هر کیلوگرم مرغ زنده با قیمت  برا  مصرف  00111مرغ ه   کیلوگرم تخ 

کننده در استان گلستان عمرضمه  هزار تومان برا  مصرف 00مرغ ه   تومان و هر کیلوگرم تخ  ۰51هزار و  05تومان، مرغ گرم با قیمت 

کننده مشاهده کند و این امر مه  از تکالیف کشتارگماه  شود. اصغر  گفت: ضرورت دارد تا قیمت مصوب رو  مرغ درج شود تا مصرف می

کن  اگر از یک  مرداد کشتارگاه استان گلستان قیمت مرغ را درج نکنند پرونده تخلفات به مراجع قمانمونمی  مرغ گلستان است، تأکید می

شود و مراکز نظارتی از جمله سازمان صمت به جد پیگیر  می کند تا اگر انجام ندادن گزارش تخلف کشتارگاه اعالم  برا  آنها تشکیل می

شود تا گزارش کتبی برا  تشکیل پرونده ارسال شود. و  با تأکید بر اینکه تعداد بازرسان اتاق اصناف اضافه شود تا نظمارت بمهمتمر  

ها  دامی تالش کند تا دغدغه تولیدکنندگان مرغ گوشتی نیز برطرف شود، گلستان  انجام شود، تأکید کرد: جهاد کشاورز  در تأمین نهاده

 ها باشد. تواند تأمین کننده مرغ سایر استان شود و می قطب تولید طیور محسوب می

 

 انتقاد از عملکرد وزارت جهاد در توزیع نهاده های دامی
روزه در ۰1ها  دامی مواجه است و وزارت جهاد با ایجاد تأخیر  ها  دام و طیور گفت:بازار با کمبود نهاده دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده

ها  دامی مواجه  در بازارگاه، این موضوع را تشدید می کند. عباس حاجی زاده با اعالم اینکه بازار با کمبود نهاده  صدور مجوز عرضه نهاده

هما  داممی را  ها در بازارگاه نیاز بازار به تأمین نهاده روزه در صدور مجوز عرضه نهاده ۰1است و وزارت جهاد کشاورز  با ایجاد تأخیر 

 ها  دام و طیور شده است. کند، اظهار کرد: بروکراسی توزیع در وزارت جهاد کشاورز  عامل تشدید کمبود و گرانی نهاده تشدید می

ها  دامی با استقبال از مصوبه اخیر وزارت صمت در ایجاد امکان ترخیص اعتبار  کاالها  رسوبی بمرا   دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده

همه واردکنندگانی که در انتظار تأمین ارز هستند، افزود: در حال حاضر بروکراسی توزیع در وزارت جهاد کشاورز  باعث رسوب کماال و 

ها  ابالغی؛ هر واردکننده برا  اینکه کاال  خود را اظهمار  ها  دامی شده است. و  ادامه داد: متأسفانه بر اساس رویه کند  عرضه نهاده

روز زممان  ۰1و در سامانه بازارگاه عرضه کند باید از معاونت امور تولید  وزارت جهاد کشاورز  مجوز بگیرد که صدور این مجوز بعضاً تا 

 ها  ها  دام و طیور ایران تصریح کرد: البته پس از اینکه واردکنندگان مجوز اظهار و عرضه نهاده برد. دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده می

ها  دامی به سامانه بازارگاه گاهی بین چند روز تما  ها  خرید و حمل نهاده دامی در سامانه بازارگاه را اخذ کردند مراجعه دارندگان حواله

ها  دام و طیور خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار به شدت بما  برد. حاجی زاده با اشاره به کمبود شدید در بازار نهاده چند هفته زمان می

ها  داممی وجمود  ها  دامی مواجه است و هیچ دلیلی برا  ایجاد این همه ایستگاه غیرضرور  و مانع در مسیر عرضه نهاده کمبود نهاده

ها  دامی گفت: وقتی کاال تحت کلید وزارت جهاد کشاورز  و صرفاً به افراد معرفی شده تموسم   ندارد. دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده

ها  سنگین به اقتمصماد  ا  به جز تحمیل هزینه ها  دامی نتیجه شود این همه اتالف زمان در روند توزیع نهاده این وزارت خانه توزیع می

 ها  دامی که مواد اولیه برا  صنایع دام و طیور است را در پی نخواهد داشت. کشور و کند  جریان عرضه نهاده

 بوقلمون استان مرکزی پشت دروازه بازارهای جهانی
ها   پرورش بوقلمون و صادرات آن به عنوان یکی از راهبردها  ایجاد ارزش افزوده بخش کشاورز  نیازمند حمایت دولت در قالب برنامه

جهش تولید است تا سبد مصرف داخلی و بازارها  هدف خارجی سه  بیشتر  از این محصول داشته باشند. استان مرکمز  بما وجمود 

درصد شاغالن استان در این  ۰1هزار بهره بردار شامل  ۰1استان نخست کشور در بخش کشاورز  است که  01سابقه صنعتی، در زمره 

 ۵0هزار تن شیر، حدود  ۵۰1هزار تن تولید گوشت قرمز،  5۵هزار تن گوشت سفید،  5۵حوزه فعال هستند.استان مرکز  با تولید حدود 

واحد پرورش بوقلمون گوشمتمی بمه   ۰0ا  در بخش کشاورز  و دامدار  کشور برخوردار است. هزار تن تولید تخ  مرغ از جایگاه ویژه

درصد این واحدها انجام می شود. بمه گمفمتمه  ۰1ریز  در  نوبت جوجه ۰هزار قطعه در استان مرکز  فعال است و ساالنه  0۰۰ظرفیت 

پرورش دهندگان بوقلمون در استان مرکز  اکنون تولید این محصول در استان بیش از نیاز مصرف استان بوده و نبود بمازار داخملمی و 

کاهش قیمت از جمله مشکالت فعاالن این بخش است. به گفته تولیدکنندگان این بخش زمینه ساز  صادرات گوشت بوقلمون ضمممن 

رفع مشکالت این بخش افزایش تولید، درآمدزایی و اشتغال را در استان مرکز  به همراه دارد. سلی  آبادیدر ایمن خصموگ گمفمت: 

تولیدکنندگان گوشت بوقلمون با وجود برخی مشکالت به دلیل نبود امکان صادرات مجبور هستند محصول خود را با قیمت ارزان عمرضمه 

 است.  ها  بسیار  برا  صادرات گوشت بوقلمون از این استان انجام شده که تاکنون موفقیتی حاصل نشده کنند.و  افزود: پیگیر 
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