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 آدمی باش که نه می گوید با هم رنگ جماعت بودن هیچ موفقیت بزرگی به دست نمی آید.
 

 رسد ها به زودی به دست تولیدکنندگان می طبق وعده ها سهمیه
هاا  رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران گفت: تا زمانی که سهمیه ذرت و سویا از سوی دولت به سمتمان نرسد، قیمت

  پور در پاسخ به چرایی عدم اجارای قایامات یابد. ناصر نبی ها تخصیص می روز دیگر سهمیه 5ها حدوداً تا  شود و طبق وعده اصالح نمی

اعالمی تخم مرغ توسط تولیدکنندگان، اظهار کرد: طبق اعالم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت تخم مرغ از درب 

تاوماان  ۱5۱۱تومان و عوارض صادراتی به ازاء هر کیلاو  ۲۰5۱۱هزار تومان، قیمت برای مصرف کننده هر کیلو  ۲۱مرغداری هر کیلو 

هزارتومان خواهد بود. دولت وعده داد که سهمیه  ۱۲گرمی برای مصرف کننده حدود  ۲۰۱۱تعیین شد؛ بنابراین قیمت هر شانه تخم مرغ 

شود. او  ها اصالح می ها تعلق بگیرد، قیمت ها پایین بیاید، تبعاً هر زمانی که سهمیه ذرت و سویا برای تولیدکنندگان تخصیص دهد تا قیمت

هازار و  ۲۰توانیم قیمت اعالم شده یعنی  هزار تومان برای هر کیلو است و نمی ۲5ادامه داد: در حال حاضر قیمت تمام شده ما بیش از 

تومان درب مرغداری را عملی کنیم. وی تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی قول دادناد کاه باه  5۱۱

درصد جایاره ذرت باه  ۲۱۱درصد جیره سویا و  0۱تولیدکنندگان سهمیه تعلق بگیرد. بنابر قولی که به ما داده شده، قرار است حدوداً 

صورت سهمیه از سوی دولت برای تولیدکنندگان تامین شود. او  ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی متولی صنعت است؛ از شارایاط باازار 

پور دربااره  ها به زودی به دست تولیدکنندگان خواهد رسید. نبی تحلیل دارد و حامی تولیدکنندگان است. بنابراین اطمینان داریم که سهمیه

های اعالم شده از سوی سازمان حمایت گفت: به نارار  های ذرت و سویا به تولیدکنندگان و اجرای قیمت زمان احتمالی تخصیص سهمیه

 روز دیگر سهمیه به دست تولیدکنندگان برسد 5یا  ۰رسد تا  می

 

 های دامی به تعزیرات معرفی شدند ه متخلفان حوزه نهاد
رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به اینکه در توزیع نهادهای تخصیص یافته مشکلی نداریم گفت: مشکلی کاه وجاود دارد 

ها است. جواد تاراسی با اشاره به تعداد مرغداریها براساس پراکنش استان متناسب است اظهار کرد: پایدار تولید تقریباا در  کمبود نهاده

استان زنجان اتفاق افتاده است. وی با اشاره به اینکه وضعیت استان زنجان در تولید مرغ نسبت به سایر استانها بهتر است تصریح کرد: 

درصد نیاازهاای  ۰۱های تخصیص یافته تنها  های دامی تا به امروز تخصیص یافته است. وی با اشاره به اینکه نهاده سهمیه ابالغی نهاده

شود. وی در ماورد ماوضاو   ها براساس میزان جوجه ریزی مرغداریها انجام می دامداریهای استان را تامین می کند افزود: توزیع نهاده

های تخصیص یافته به صاورت صاحایاح  مطرح شدن توزیع نهاد به صورت ناعادالنه ابراز کرد: این موضو  حقیقت ندارد و توزیع نهاده

های دامی وجود ندارد اما در خصوص تاامایان  شود. تاراسی عنوان کرد: در حال حاضر در استان زنجان مشکلی در توزیع نهاده انجام می

های اناجاام  نهاده کمبود داریم و این موضو  چندین ماه است در استان همانند سایر استان وجود دارد. وی با بیان اینکه براساس پایش

شده وضعیت استان زنجان نسبت به سایر استانها بهتر است افزود: متخلفان این حوزه هم به تعزیرات حکومتی معرفای شاده اسات. 

هاا  هزار تومان در زنجان گفت: بخشی از علت افزایش قیمات ۰۱رئیس جهاد کشاورزی زنجان در مورد علت افزایش قیمت تخم مرغ تا 

 ها دامی است. مربوط به نهاده

 های دامی ندارند واردکنندگان نقشی در توزیع نهاده 
هاای دام و  های دامی صرفا مباشر دولت در تامین نهاده های دام و طیور ایران گفت: واردکنندگان نهاده دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده

های  های دامی با چالش ها ندارند. عباس حاجی زاده با اعالم این مطلب اظهار کرد: بازار نهاده طیور هستند و هیچ نقشی در توزیع این کاال

جدی در بخش توزیع مواجه شده و همین امر در کاهش میزان تولید صنایع دام و طیور و افزایش قیمت اقالم پروتئینی نقاش ماویاری 

های دام و طیور ایران ادامه داد: رئیس دفتر رئیس جمهوری اعالم کرده است که  متاسفاناه  داشته است. دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده

تومانی و ارزی  ۰۱۱۱های متعدد باعث شده اند قیمت کاال که با ارز  کنند با دالل بازی واسطه گری شبکه توزیع و افرادی که کاال وارد می

های دامای  و این در حالی است که واردکنندگان به عنوان حلقه اول تامین نهاده است، باالتر رفته است که ستاد تنریم بازار مشخص کرده

هاای  هیچ نقشی در توزیع و قیمت عرضه این اقالم ندارند. وی خاطر نشان کرد: واردکنندگان فقط به عنوان مباشرین دولت در تامین کاال

های وارداتی در بنادر و گمرکات تحویل سیستم و عوامل دخیل در بخش توزیع داده  کنند و با توجه به اینکه کلیه محموله اساسی عمل می

 هاای های دامی را به واردکنندگان نسبت داد. دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده توان معضالت ایجاد شده در بازار نهاده شود بنابراین نمی می

در دام و طیور ایران تاکید کرد: کارشناسان و فعاالن بازار بر این باور هستند که ناکارآمدی سامانه بازارگاه، دخل و تصرف عوامل انسانی 

هایی کاه  بخش توزیع، بی توجهی به ضرروت اصالح فوری ایرادات سامانه علیرغم هشدار کارشناسان و فعاالن بازار و عدم تحقق وعده

های دامی  مسئوالن به ویژه وزیر جهاد کشاورزی برای اصالح ایرادات سامانه بازارگاه داده اند موجب شده تا چنین وضعیتی در بازار نهاده

های دامی در قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی الزم است تا به جای آدرس  ایجاد شود. حاجی زاده گفت: با توجه به نقش مویر نهاده

هایی که در مسیر تامین کنندگان تا مصرف  های دامی تالش شود تا چالش غلط دادن در معرفی عوامل واقعی برهم خوردن نرم بازار نهاده

 های دامی وجود دارد، برطرف شود. کنندگان نهاده
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