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 به تمام دالیلی که موفق نمی شوید فکر نکنید، فقط به یک  دلیلی فکر کنید که میدانید موفق می شوید.
 

 مشکل مرغ گرانی است نه گرانفروشی

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت استان مرکزی گفت: در بحث فروش مرغ اصال گرانفروشیی نیداریی   

ایی   مشکل گرانی است. محمدجواد قربانیان در خصوص وضعیت قیمت مرغ در استان بیان کرد: تا امروز با مسئله گرانفروشی مواجه نبوده

کند. وی افیزود: میمیده  و در واقع مسئله مرغ ناشی گرانی است نه گرانفروشی که ستاد تنظی  بازار استان به زودی قیمت را تعیین می

ها در این امر دخیل هستند. تا امروز ه  شکایتی از جانب شهروندان و  ها ندارند و کشتارگاه فروش و خرده فروش نقشی در افزایش قیمت

دهند که واحدهای صنفی دخالتی در افزایش قیمت ندارند. قربانیان تصریی   مردم مبنی بر گرانفروشی نداشته ای  و بررسی های نشان می

هزار تومن اضافه شود ولی نهایتا ستاد تنظی  بازار باید رق   ۶رسد رق  حدود  کرد: برای مرغ گرم در صدد تعیین قیمت هستی   به نظر می

 نهایی را به تصویب برساند.

 

 نهاده ها براساس مرغ تحویلی به کشتارگاه به مرغداران ارائه شود
خواه  در تشری  نظارت میدانی کارگروه ویژه کمیسیون کشاورزی از بندر امام خمینی)ره( به منظور بررسی وضیعیییت واردات  احد آزادی

های دامی این بندر با حضور مسئولین ذی ربط داشتیی  در  نهاده  )ره( و انبارهای های دامی  گفت: در بازدیدی که از بندر امام خمینی نهاده

ءهای جدی مشاهده شد. مضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی  آب  منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمیی  چند حوزه خال

با اشاره به اینکه قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی بامث بروز مشکالتی شده و باید اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تامییین 

 افینهاده به این وزارتخانه بازگردانده شود  ادامه داد: یکی از مهمترین مشکالت در زمینه تامین نهاده دامی مورد نیاز کشور مدم اختیار ک

وزارت جهاد کشاورزی است و امروز شاهد ممق این فاجعه بودی . وی در مجلس شورای اسالمی  گفت: وزارت صنعت  معدن و تیجیارت 

هایی را بیه  کند اما نظارت آن بر مهده وزارت جهاد کشاورزی است  این موضوع رانت های دامی را تامین می ارز مورد نیاز واردکننده نهاده

رسانی شود  منوان کرد: ممیکین اسیت بیرخیی  روز آزمایی مرغداران و دامداران باید به همراه دارد. آزادی خواه با تاکید بر اینکه راستی

 ها را معدوم کنند. وزارت جهاد کشاورزی باید آمیار ریزی نهاده دریافت نمایند اما آن را به بازار آزاد مرضه و جوجه دارندگان پروانه جوجه

ها بر اسیاس  ها را توزیع کند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نهاده دقیقی از واحدهای فعال پرورش مرغ داشته و بر اساس آن نهاده

های دامی باید بر اساس تعداد قطعه مرغ تحویلی به کشتارگاه اختصاص پیدا کند   شود  افزود: نهاده میزان جوجه ریزی تخصیص داده می

خواه با تاکید بر اینکه براساس بازدییدهیای  کند. آزادی ها را برطرف می این موضوع بخشی از مشکالت به وجود آمده در زمینه توزیع نهاده

های دامی بخشی از محصول وارداتی خود را  امروز متوجه ارتباط ضعیف گمرک با سامانه بازارگاه شدی   گفت: برخی از واردکنندگان نهاده

های دامی دارد و باید با سامانه بازارگاه همکاری بیییشیتیری  کنند  گمرک نقش موثری در کنترل توزیع نهاده از طریق بازار آزاد مرضه می

 داشته باشد.

 ریزی نگرانی از کاهش جوجه
ای  رییزی میولیفیه های اخیر کاهش جوجیه تری نسبت به قبل رسیده و در ماه ریزی در استان ق  به درصد پایین استاندار ق  گفت: جوجه

گیری کارشناسی در مرصه تولیید  کننده و هشداردهنده در روند تولید گوشت مرغ است. بهرام سرمست با اشاره به ضرورت تصمی  نگران

ای  و یک درصد نیز مدیرییت  درصد اختیارات خود را به مدیران تخصصی در جهت رفع مشکالت تولید و تنظی  بازار  تنفیذ کرده ۹۹گفت: 

های همجوار بیوده و  ها متأثر از تصمیمات استان نهایی است. وی با بیان اینکه در تنظی  بازار روال کار همین است که بخشی از سیاست

کننده وجود دارد و در  های کلی تنظی  بازار کشور است افزود: روحیه خوبی میان مدیران  تولیدکنندگان و توزیع بخشی نیز تابع سیاست

دهنده تعامل و همراهیی  ای  که نشان ها بوده های دیگر در کف قیمت سط  استان همواره در رابطه با نرخ کاالهای اساسی نسبت به استان

تری نسبت به قبل رسیده و در  ریزی در استان ق  به درصد پایین میان مسئوالن و فعاالن اقتصادی است. استاندار ق  منوان کرد: جوجه

تدریج با چنین مشکلی مواجه  کننده و هشداردهنده درروند تولید است. وی تصری  کرد: به ای نگران ریزی مولفه های اخیر کاهش جوجه ماه

ریزی نکند. سرمست یادآور شد: شاید در این میان میالحیظیات  ای  و تولیدکننده دیگر به لحاظ هزینه به این نتیجه رسیده که جوجه شده

کننده بیشتر لحاظ شده که البته طبیعی است که تابع جمعیت بیشتر باشی  اما نباید تولید را از دست بدهی   زیرا اگر تولید حماییت  مصرف

گذاری مرغ را موردتوجه قرار داد و گفت: در تیعییییین  شود و باید یک تعادل در میان باشد. وی قیمت کننده دچار مشکل می نشود مصرف

شده اخیر به  تر توزیع نهاده باید ساماندهی شود  هرچند نرخ تعیین قیمت مرغ  سیاست باید آنالیز منطقی هزینه تولید باشد و از همه مه 

نفع تولید است اما شرایط آینده باید با ثبات بیشتری همراه شود. استاندار ق  اضافه کرد: ما مجری قانون هستی   اما نباید قشر ضعیییف 

 جامعه را رها کنی ؛ هرچند نظارت و بازرسی در بازار ضروری است اما انعطاف در برابر تولید  توزیع و مصرف اهمیت زیادی دارد تا امتیدال

کننده باید مدنظر بیاشید و  و تعادل ایجاد شود. وی با بیان اینکه بر اساس برآوردی دقیق و آنالیز موجود  حمایت از تولیدکننده و مصرف

حقوق کشتارگاه نیز موردتوجه قرارگرفته و بنای ما حمایت و تعامل است  ابراز کرد: تولیدکننده با هزاران مشکل در تولید مواجه اسیت و 

 نیروهای خود را مانند خانواده دانسته و تمایلی به تعدیل نیرو ندارد  اما گاه مجبور است بنا به شرایط کار تولید را رها کند.
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