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 برای مدیریت یعنی هنر جلب پیروی داوطلبانهء دیگران.
 

 های دامی توزیع سیستماتیک نهاده
ای ویدئوکنفرانسی باا  با آغاز دور جدید فعالیت سامانه بازارگاه از ابتدای مهرماه، امروز با حضور دو معاون وزیر جهاد کشاورزی در جلسه

 ها، وضعیت این سامانه مورد پایش قرار گرفت. نمایندگان امور دام همه استان

مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه با اشاره به تغییرات بنیادین در سامانه بازارگااه گافات  

ها و نه واحدهای تولیدی صورت گرفته بود، اکنون اصاح  شاده  سامانه بازارگاه به دلیل انتقاداتی که از آن درباره توزیع از طریق استان

، جو و کنجاله )به جاز  های دامی ذرت ترین اشکال سامانه بازارگاه از دید فعاالن امور دام، توزیع نهاده است. رضایی در ادامه افزود  مهم

هاایای را  رسید، شائبه که تخصیص نهاده به واحدهای تولیدی در جایی به ثبت نمی ها بود و از آنجا سبوس( به معاونان امور دام در استان

ایجاد کرده بود. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه گفت  در دو ماه اخیر با اصح  سامانه بازارگااه، تاخاصایاص 

شده در مورد واحاد  های درخواست که هر واحد دامداری با ثبت کامل داده طوری صورت سیستماتیک در نظر گرفتیم. به های دامی را به نهاده

هزار قاعاعاه ۰۵کند. او با اشاره به واحدهای مرغ گوشتی مجاز، گفت  در سقف پروانه  صورت سیستماتیک نهاده دریافت می تولیدی، به

شود و معابق با آن، نهاده به واحدهای تولیدی تعالاق  روز در نظر گرفته می۰۵گیرد و سن پرورش نیز  ریزی، به آنها نهاده تعلق می جوجه

خواهد گرفت. رضایی همچنین بر نظارت مداوم بر توزیع نهاده تأکید کرد و گفت  منظور از نظارت نه از طریق سامانه سماصا،، بالاکاه 

 آزمایی کنیم. صورت میدانی خواهد بود تا فعالیت واحدهای تولیدی را راستی به

ه گیحنپور در توضیح روند فعالیت سامانه در دور جدید، ادامه داد  فعالیت این سامانه بر طبق اطحعاتی خواهد بود که در سامانه سماص، با

پایش و »های  آزمایی این اطحعات با اطحعات سامانه رسد. با مبنا قرار دادن اطحعات سامانه سماص، و در مرحله بعدی، راستی ثبت می

و قرنعینه سازمان دامپزشکی، میزان مرغ موجود در سالن را رصد کرده و براساس نوع فعالیت و سان  (GIS) «های دامی مراقبت بیماری

گااار در  کنیم. او با بیان اینکه اکنون واحدهای مرغ مادر، الین، اجداد و تخام گله، معابق فرمولی مشخص، نهاده را بین واحدها توزیع می

کنند، افزود  در حال حاضر، دریافت نهاده کامح سیستمی شده است. به این معنا که سیستم بدون توجاه  این سیستم نهاده را دریافت می

هایی که از آن در اختیار دارد و بدون شناسایی ماالاک واحاد،  کننده نهاده است، فق، براساس شاخص به آنکه چه واحد تولیدی، دریافت

، نهاده را توزیع خواهد کرد. گیحنپور با اشاره به اصح  دیگری که در این سامانه صورت گرفته، تصریح کرد  در گاشته مبنای توزیع نهاده

ا برداری بود. اکنون با توجه به مرتب، شدن میزان توزیع نهاده به میزان تولید، عمح واحدهایی که در آنها جوجه نباشد، به آنها پروانه بهره

کارهای کشاورزی با تأکید بر ایاناکاه  و ریزی جدید دریافت کنند. معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب دهیم تا آنکه مجوز جوجه نهاده نمی

برداری )مرغداری( ختم شود، یک مرحله جلوتر رفته و محصول نهایی این واحدها مورد رصاد  عمح سعح پایش به جای آنکه به واحد بهره

قرار خواهد گرفت، گفت  اگر میزان محصول نهایی انعباقی با میزان نهاده تحویلی نداشته باشد، دو اتفاق خواهد افتاد. نخست، این واحاد 

برداری به سامانه بازارگاه، بدهکار خواهد شد و باید پاسخگو باشد که چرا آن میزان که باید، تولید نکرده است و دوم، جریمه مشمول  بهره

 تواند نهاده دریافت کند، زیرا در دوره گاشته محصول خود را تحویل نداده است.  برداری خواهد شد و در دوره آینده نمی این واحد بهره

 

 های دامی لزوم حذف ارز ترجیحی در تأمین نهاده
های دامی را عامل گرانی مرغ دانست و گافات   مجلس، کمبود جدی نهاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محی، زیست

ها را آزاد کند و در کاناار آن یااراناه  های دامی را تخصیص دهد، قیمت نهاده تواند ارز ترجیحی مورد نیاز برای تهیه نهاده دولت اگر نمی

هاای  پروتئین برای شش دهک پایین درآمدی جامعه در نظر بگیرد. محمد رشیدی، درباره علت گرانی مرغ، گفت  تنها پنجاه درصد نهااده

شود و پنجاه درصد مابقی را مرغدار باید در بازار آزاد تهیه کند که این موضوع مشاکاحت  دامی مورد نیاز مرغداران توس، دولت تهیه می

ها با تاخیر و مشکحت فراوان به دست مارغادار  ای برای تولید کننده به وجود آورده است. وی با بیان اینکه هم اکنون یارانه نهاده عدیده

های مرغاداری  رسد، افزود  کمبود جدی نهاده ها؛ عدم جوجه ریزی، تولید کمتر مرغ و نهایتا گرانی آن را به دنبال دارد که خیلی از واحد می

ها فساد آور است بیان داشت  از آنجا که ارز ترجیحی ماوجاب  را به تععیلی کشانده است. وی با تاکید بر اینکه ارز دولتی در همه بخش

ها آزاد وارد شود و مرغداران نیز به صورت آزاد آن را تهیه کنند. رشیدی با بیان اینکه  شود بهتر است حاف و نهاده رانت و سوءاستفاده می

در این صورت قیمت مرغ هم باال خواهد رفت اظهار داشت  دو طیف مصرف کننده داریم؛ طیفی که توان مالی دارد و مایحتاج خود را تهیاه 

دهک پاایایان  ۶ها یارانه پروتئین در نظر بگیریم. رشیدی با بیان اینکه باید برای  کند و طیفی که مشکل معیشتی دارد و باید برای آن می

شود بسیار کمتار از  ها داده می ای که به این دهک درآمدی جامعه یارانه پروتئینی در نظر گرفت، گفت  در این صورت معمئن باشید یارانه

شود و فساد آور است. وی در پایان خاطارنشاان  شود، درست هم توزیع نمی تومانی است که در اختیار دولت گااشته می ۰۰۵۵هزینه ارز 

ها بر قیمت روغن هم اثر گاار است. چندی پایاش رئایاس  تواند گوشت، مرغ و روغن را در برگیرد چراکه نهاده کرد  یارانه پروتئین می

رسد و  شود، اما یا به نرخ آزاد به فروش می تومانی وارد می ۰۰۵۵ها با ارز  کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسحمی گفته بود؛ همه نهاده

 شود افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ. دهند و می رسد که یک کیلو از آن را تحویل بازار نمی یا بخشی از آن به دست افرادی می
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