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 عدم توانایی یا نداشتن شرایط مناسب نیست که مانع پیشرفت شماست، مانع واقعی نداشتن اعتماد به نفس است.
 

 برای دوره بعدی مرغداری نهاده می گیرد که محصول تحویل دهد
ای که نتواند محصحلحو   ها به حجم تولید مرتبط شده و عمالً تولیدکننده معاون وزیر جهاد گفت : در بازارگاه جدید موضوع دریافت نهاده

کند گیالن پور گفت:با اضافه شدن تولیدکنندگان به سامانه بازارگاه، توزیح   نهایی را به بازار عرضه کند در دوره بعدی، نهاده دریافت نمی

های دامی متوقف و توزی  مکانیزه و اتوماتیک جایگزین شده است. امید گیالن پور با اشحاره بحه گحالیحه  دستی و خارج از سامانه نهاده

های دامی به میزان الزم برای تولید افزود: در توزی  دستی امکان توزی  نامتحوازن وجحود  دامداران و مرغداران از تخلیص نیافتن نهاده

ت ها به صور دارد، اما باتوجه به اصالحاتی که در سامانه بازارگاه صورت گرفته میزان تأمین نهاده به اندازه تولید واحد مرتبط شده و نهاده

را از های خود  گیرد. وی ادامه داد: پیشتر تنها دامداران نهاده مکانیزه و اتوماتیک از طریق سامانه بازارگاه در اختیار تولیدکنندگان قرار می

های مورد نیاز مرغداران گوشتی هحم از  کردند در حالی که با اصالحات جدید صورت گرفته توزی  نهاده طریق سامانه بازارگاه دریافت می

پذیرد. گیالن پور گفت: همچنین با دستور وزیر جهاد کشاورزی اطحالعحات  طریق سامانه بازارگاه به صورت مکانیزه و اتوماتیک صورت می

پذیرد. وی افحزود:  ها نیز از طریق بازارگاه صورت می های مورد نیاز این واحد های تولیدی مرغ تخم گذار هم جم  آوری شده و نهاده واحد

ها، دریافت شده و در راستای این شکایت اطحالعحات ایحن  شکایت مرغداران تولیدکننده تخم مرغ، مبنی بر عدم توازن در توزی  نهاده

ها وجحود  ها در حا  بررسی است تا مشکالت مربوط به گذشته نیز پیگیری و شفاف سازی شود که چه مشکالتی در توزی  نهاده مرغداری

های دامی پیش از اینکه از  گویند قسمتی از نهاده داشته است. معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوا  که برخی مرغداران می

رسند تلریح کرد: از اصالحات دیگر سامانه بازارگاه ایحن اسحت کحه  گمرک ترخیص شوند خریداری شده و در بازار آزاد به فروش می

گیرد و مصموله پیش از ترخیص در بحازارگحاه رصحد  های دامی قبل از ترخیص از گمرک روی پیش تابلوی سامانه بازارگاه قرار می نهاده

های تولیحدی بحا ححذف  دهیم که خارج از سامانه توزی  صورت پذیرد. وی با اشاره به اینکه شنیده شده برخی واحد شود و اجازه نمی می

رسانند اضافه کرد: در بازارگاه جدید موضوع دریافحت  کنند در بازار آزاد به فروش می هایی را که با قیمت ملوب دریافت می ها، نهاده جوجه

ای که نتواند مصلو  نهایی را به بازار عرضه کند در دوره بعدی، نحهحاده دریحافحت  ها به حجم تولید مرتبط شده و عمالً تولیدکننده نهاده

کند تولیدکننده چقدر نهاده دریافت کند. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بحرخحی  کند و این میزان تولید مصلو  است که تعیین می نمی

شود به دست ما رسید بالفاصله پیگیری شد و مواردی نیز مورد تأیید قرار گرفحت  ها خارج از سیستم توزی  می ها مبنی بر اینکه نهاده ادعا

هحا بحرخحورد  ها وارد بازار نشود بحا آن های نظارتی گزارش شده و اگر تولید واحدی به منظور این گونه سودجویی که مراتب به دستگاه

 کنیم. می

 درآمد پول سیاه از بازار سیاه نهاده ها
 کنند. ها از جمله ذرت را بیش از دو برابر قیمت ملوب و خارج از شبکه رسمی خریداری می تولید کنندگان و مرغداران در مواقعی نهاده

هایی مانحنحد ذرت، محورد  آقای کاوه زرگران در ملاحبه اختلاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان این که تأمین نشدن نهاده

هایی مانند ذرت، واردات در شش ماهه نخست امسا  در مقایسه با مدت مشابحه  ها و مرغداران است، افزود: در نهاده اعتراض تولید کننده

ها به علت تأمحیحن  درصد افزایش داشته است، اما بازار همچنان مناسب و متعاد  نیست. وی گفت: در مقطعی واردات نهاده ۰۲سا  قبل, 

نشدن ارز دچار اختال  شد که این اختال  و وقفه در واردات، موجب افزایش تقاضا شد، اما اکنون که این مصلو  وجود دارد رف  عطحش 

تومانی بالی اقتلاد کشور  ۰۲۲هزار و  ۴که ارز  ۷۹بازار با تبعاتی همراه است. رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران افزود: از سا  

کنند تفاوت نرخ بازار  تومانی دریافت می ۰۲۲هزار و  ۴هایی که ارز  شد همچنان با تبعات آن درگیر هستیم طوری که امروز در برخی حوزه

ها تخلف و سوءاستفاده کنند و  اندازد تا از این موقعیت های مختلف را به وسوسه می سیاه با بازار ملوب دولتی آنقدر فاحش است که گروه

ت ها تا جایگاهی که وارد کننده دخیل است وارد کننده ارز را دریاف های سیاه برسند. آقای زرگران اضافه کرد: در فرآیند تأمین نهاده به پو 

شود و آیا محیحزان ورودی  دهد، اما این که خروجی سامانه بازارگاه چه می و کاال را در سامانه بازارگاه به وزارت جهاد کشاورزی تصویل می

شود یا خیر؟ نکاتی است که باید در وزارت جهاد کشاورزی جستجو کرد که آیحا  کاال به سامانه با خروجی آن که نیاز بازار است بررسی می

 ها رضایت دارند یا خیر؟ از نصوه تأمین این کاال

 های قزوین مشاهده نشده است کانیبالیسم در مرغداری
شحود کحه  مدیرکل دامپزشکی استان قزوین گفت: بیماری کانیبالیسم در اثر کمبود مواد معدنی در بدن طیور و یا افزایش نور ایجحاد محی

خوشبختانه چنین موردی در استان قزوین مشاهده نشده است.  زینالی ، اظهار کرد: کانیبالیسم یک بیماری است که در اثر کمبحود محواد 

زنند. وی ادامه داد: در موارد خفیف، بیماری کانیبالیسم منجر  شود و در این بیماری طیور به بدن خود نوک می معدنی در بدن طیور ایجاد می

شود، البته این بیماری در مراحل شدید موجب بیرون کشیحدن  به پرکنی دم شده و در مراحل پیشرفت موجب زخم و جاری شدن خون می

امصا و احشا خواهد شد. وی گفت: بروز بیماری کانیبالیسم به علت کمبود مواد معدنی و یا نور زیاد است که با افزودن نمک و سایر محواد 

وی عنوان کرد: در استان قزوین مواردی از کانیبالیسم گزارش نشده است چون واحدهحای کند.  معدنی و یا کاهش نور بهبود پیدا می

 دهند. طور مستمر پایش انجام می هایی مستقر هستندکه به ها دامپزشک پرورش طیور استان از واحدهای قدیمی هستند و در آن

 7511حداکثر  0011حداقل  فسفات 55711حداکثر 55411حداقل  مرغ زنده
19400حداکثر14750حداقل مرغ کشتار  ؟ ذرت 
 ؟ کنجاله سویا  50711حداکثر  55411حداقل تخم مرغ
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