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 یک قضاوت در مورد کسی، او را معرفی نمی کند بلکه معرف شما است.
 

 شود تا دو هفته آینده روند توزیع نهاده بین مرغداران بهتر می
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان همدان با تأکید بر اینکه ذخایر استراتژیک استان همدان خوب است، گفت: از ابتدای سال جااری تاا 

ها به مرغاداران  تن نهاده در استان توزیع شده است. ابولفضل اینانلو، با بیان اینکه میزان توزیع نهاده ۲۳۸هزار و  ۴۴پایان شهریورماه، 

برابر افزایش داشته است، اظهار کرد: در راستای حمایت از زیربخش دام و طیور از ابتدای امسال تاا پاایاان  ۸.۲نسبت به مدت مشابه 

تن کنجاله سویا توسط اداره کل پشتیبانی اماور دام باا  ۷۳۴هزار و  ۳۷تن ذرت و  ۳۸۲هزار و  ۳۳تن جو،  ۷۷۷هزار و  ۳۳شهریور، 

همکاری سازمان جهادکشاورزی استان توزیع شده است. وی با تأکید بر اینکه تا دو هفته آینده روند توزیع نهاده بین مرغداران باهاتار 

تان  ۰۷۷۷ها خریداری شده و در حال حمل به استان هاست که  شود، تصریح کرد: در حال حاضر تخصیص ارز انجام گرفته و نهاده می

تن سویا برای استان همدان تخصیص داده شده است. اینانلو در ادامه خاطرنشان کرد: کمتر شدن حاجا   ۸۷۷۷تن جو و  ۴۷۷۷ذرت، 

 ها باید در اختیار واحدهایی قرار بگیرد که در حال تولید هستند. وی با اشاره به ایاناکاه طوریکه نهاده های دامی باید مدیریت شود به نهاده

 ها هستی . میزان ذخایر استراتژیک استان همدان خوب است، بیان کرد: هر زمان که ستاد تنظی  بازار اعالم کند، آماده توزیع نهاده

 

 واحدهای الین، اجداد و مرغ مادر سهمیه های نهاده های خود را دریافت کنند

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به گستردگی بخش کشاورزی و نقش آن در اقتصاد کشور، بر ضرورت اصالح ساختار و بودجه این باخاش 

های آن تاکید کرد. به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، کاظ  خاوازی در جلسه با مجمع نمایندگان استان گیاالن،  متناسب با ظرفیت

رسد، با گستردگی آن هاماخاوانای  اظهار کرد: سه  بخش کشاورزی در قانون بودجه که هر ساله به تصویب مجلس شورای اسالمی می

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به ایان  ۳۷۷۷ندارد و به طور مثال برای سازمان تعاون روستایی در این قانون تنها 

هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: در حالی که رشد اقتصادی  ۲۲که کل تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی به بخش کشاورزی حدود 

ها و ارزش افزوده آن طاراحای نشاده و  کشور به بخش کشاورزی وابسته است اما ساختار و بودجه بخش کشاورزی متناسب با ظرفیت

اصالح ساختار و بودجه این بخش، ضروری است. خاوازی با اشاره به تغییرات اخیری که در اجرای قانون انتزاع، ایجاد شده است، افازود: 

گذاری، برنامه ریزی و تنظی  بازار داخلی برای کلیه کاالها تا صادرات و واردات باه وزارت  اختیارات وزارت جهاد کشاورزی از سیاست

میلیون تن نهاده دامی برای تامین نیاز و استمرار تولید صنعت دام و طیاور  ۳۱صمت داده شده است. وی با اشاره به این که ساالنه حدود 

درصد از کل کنجاله سویا مورد نیاز صنعت دام  و طیور، تامین شده است  ۲۴شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر  و شیالت کشور وارد می

و اقدامات الزم برای رفع کامل کمبود این نهاده در حال انجام است. خاوازی تاکید کرد: تولیدکنندگان مرغ الین، اجاداد و مارغ ماادر 

های دامی گفت: بحث تاهااتار  های طیور، به صورت صدردصد دریافت کنند. وی در رابطه با تهاتر نهاده توانند سهمیه خود را از نهاده می

 های دامی به معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد و دستورات آن داده شده است. برای واردات نهاده
 

 هزار تن ذرت در بندر شهیدرجایی ۰۷کمبود آغاز تخلیه 
هزار تن ذرت در بندر شهیدرجایی بندرعباا   ۷۷عبدالرضا تقی زاده مدیرکل پشتیبانی امور دام هرمزگان افزود: یک کشتی حامل 

های دامی باه کشاور  پهلو گرفته و در حال تخلیه است.وی با بیان اینکه بندر شهیدرجایی بندرعبا  یکی از مبادی ورودی نهاده

شود. تقای  رسد و سپس به سراسر کشور فرستاده می است، تصریح کرد: تخلیه محموله این کشتی تا هفت روز دیگر به پایان می

های مورد نیاز صنعت دام و طیور را تامین کنند.وی با  زاده بیان کرد: مسئوالن در پشتیبانی امور دام کشور در تالش هستند تا نهاده

شاود،  های دامی جز کاالهای اساسی است که خارج از تشریفات و در کمترین زمان و به سرعت تخلیاه مای اشاره به اینکه نهاده

های دامی از جمله ذرت، جو و کنجاله سویا تخلایاه و باه  هزار تن نهاده ۳۷۷تصریح کرد: از اواخر سال گذشته تا کنون بیش از 

 سراسر کشور فرستاده شد.

 

 بازرسی و نظارت بر واحدهای عرضه کننده خوراک دام و طیور
حسن میرزایی رئیس اداره صنعت ، معدن وتجارت ورامین گفت: با توجه به دستورالعمل های ارسالی از سوی دادستان شهرستان 

و سازمان متبوع در جهت نظارت بر نحوه جذب و مصرف نهاده های دام و طیور ، رصد و پایش مستمر بر فعالیت خریداران نهااده 

های فوق در دستور کار بازرسین این اداره قرار گرفت . وی در ادامه افزود: بازرسین این اداره با همکاری کارشانااساان جاهااد 

واحد عرضه کننده خوراک دام در سطح شهرستان بازرسی بعمل آوردند که طی آن تعاداد  ۳۷کشاورزی در قالب گشت مشترک از 

واحد متخلف شناسایی که پس از تشکیل پرونده متصدیان واحدها جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معارفای  ۰

گردیدند. وی در پایان افزود: در جهت جلوگیری از سوء استفاده واردکنندگان ، واسطه ها و دالالن و در نتیجه جلوگیری از باروز 

 التهابات و اخالل در بازار نهاده های دامی و طیور بازرسی و نظارت از این واحدها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت .
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