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 بزرگترین ما همانی هستیم که به صورت مرتب انجام می دهیم پس مرتب لبخند بزن تا شاد باشی. 
 

 مرغداران زیر فشار پاسکاری دو وزارتخانه

مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: زمانی که مسئولیتهای بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشااورزی باه  

وزارت صمت منتقل شد، تمام سیستم به هم ریخت و دو مسئولیتی شدن و به عبارتی دو وزارتخانه ای شدن وظایف، نظم و ترتیب توزیع 

و تامین نهاده ها را به هم زد و در این میان مرغداران متحمل خسارت های بسیاری شدند. محمدعلی کمالی سروستانی گفات: تاوزیاع 

نهاده های مورد نیاز طیور از ابتدای سال نامنظم، ناکافی و ناعادالنه بوده است و نهاده متناسب با نیاز مرغداران در زمان مانااساب باه 

دستشان نرسیده و همین موضوع چالشهای بسیاری در صنعت ایجاد کرده است، زیرا تولید عملی مداوم است و نهاده نیز بایساتای باه 

صورت مداوم دراختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه روش توزیع نیز باعث تاخیر در تحویل به موقع نهاده ها شده اسات، 

گفت: حتی نهاده هایی که قرار بود به صورت دولتی در اختیار مرغداران قرار گیرد نیز قرار نگرفت و  شرایط پیش آمده، مرغداران را باه 

بازار آزاد و بازار سیاه هدایت کرد که نتیجه ای جز افزایش هزینه های تولید به دنبال نداشت.  وی تصریح کرد: وزارت صمت از یک طرف 

مسئول تامین نهاده بود واز طرفی بایستی در کار توزیع هم دخالت می کرد. به طور مثال به واردکننده اجازه می داد که به هرشاکال مای 

خواهد نهاده ها را توزیع کند و این موضوع در تولید مشکل ایجاد می کرد. همچنین میان وزارت جهادکشاورزی و صمت  مشکالتی وجاود 

م داشت و مرتبا در رسانه ها از یکدیگر انتقاد می کردند؛ در حالی که این وسط تولیدکنندگان در حال ضرر بودند. کمالی در ادامه گفت: تما

این مسائل باعث شد که از ابتدای آبان افزایش قیمت مرغ  داشته باشیم، زیرا بسیاری از مرغداران در مهرماه جارات جاوجاه ریازی 

نداشتند و تولیدکنندگان مرغ مادر نیز تخم مرغهای نطفه دار را به دستگاه نبردند تا جوجه تولید نشود. از طرفی میزان ناهااده ای کاه 

روزه باا وزن  ۵۴روز نگهداری می کردند تا به وزن برسد، به اجبار  ۵۴تخصیص داده می شد کافی نبود و مرغی را که مرغداران بایستی 

ی ورزسبکتر به بازار فرستادند و همین امر نیز تعادل عرضه و تقاضا را برهم زد. وی ادامه داد: از زمانی که سامانه بازارگاه نهاده های کشا

درصد مرغداران را تحت پوشش داریم هایا   ۰۴ایجاد شد معتقد بودیم شفاف سازی از بین رفته است، زیرا به عنوان تشکلی که حدودا 

اطالعی از نسبت و نحوه توزیع نهاده ها در دسترسمان نیست. به دنبال این بودیم که بدانیم چه میزان نهاده در استان ها تاوزیاع شاده 

است ولی هی  پاسخی دریافت نکردیم. کمالی افزود: بزرگترین ایراد سامانه بازارگاه این است که دراین سامانه کل مسئولیات تاوزیاع، 

نظارت و سیاست گذاری در اختیار دولت گذاشته شده است. یعنی دولت هم سیاست گذار است، هم اجرا می کند و هم مسئولیت ناظاارت 

را برعهده دارد و اتحادیه ها و تشکل ها را از وظایف اصلی خود دور کرده است. بازارگاه باید به گونه ای طراحی می شد که بخش دولاتای 

 وظایف سیاست گذاری، نظارت و مدیریت را انجام می داد و بخش اجرایی را به تشکل ها واگذار می کرد.

 

 تصمیمات جدید برای کنترل قیمت مرغ
 ستاد تنظیم بازار، اختیار برنامه ریزی توزیع استانی گوشت مرغ از محل ذخایر راهبردی را به دبیرخانه کارگروه های استانی تنظیم باازار

درصد نهاده ها به کارخانجات تولیدی خوراک دام  ۵۴واگذار و وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد برنامه زمانبندی اجرای طرح اختصاص 

 هایو طیور را تا ابتدای سال آینده تهیه و ارایه دهد. ستاد تنظیم بازار در پی افزایش شدید قیمت مرغ زنده و به تبع آن مرغ گرم در استان

مختلف کشور، اختیار برنامه ریزی توزیع استانی گوشت مرغ از محل ذخایر راهبردی را به دبیرخانه کارگروه های استانی تناظایام باازار 

د واگذار کرد. در همین راستا، کارگروه های استانی تنظیم بازار با لحاظ برش استانی، سهمیه ها را اعالم و اقدامات الزم را انجام خواهانا

داد. همچنین در راستای تنظیم بازار گوشت مرغ مقرر شد، شرکت پشتیبانی امور دام با همکاری اتاق اصناف ایران، نسبت باه تاوزیاع 

گسترده مرغ منجمد در سراسر کشور با قیمت مصوب اقدام کند. در این ستاد مقرر شد در استانهایی که برای توزیع مرغ منجمد شرایاط 

خاصی دارند، استانداران راسا در کارگروه های استانی در خصوص قیمت عرضه مرغ منجمد تصمیم گیری نموده و تعدیل قیمت مربوطه به 

شرکت پشتیبانی امور دام اعالم گردد. ستاد تنظیم بازار همچنین در راستای مدیریت موثر جوجه ریزی و تامین مکفی گوشت مرغ ایاام 

پایانی سال، مقرر کرد معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اقدامات الزم را انجام دهد. در همین راستا، در خصوص مایازان 

نهاده های مورد نیاز برای دو دوره جوجه ریزی بررسی های الزم انجام و گزارش مربوطه به جلسه آتی کارگروه تنظیم بازار ارائاه شاود. 

درصد نهاده ها به کارخانجاات  ۵۴همچنین ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد برنامه زمانبندی اجرای طرح اختصاص 

 تولیدی خوراک دام و طیور را تا ابتدای سال آینده تهیه و ارایه دهد. در ستاد تنظیم بازار درخواست انجمن کارخانجات تولیدی خوراک دام

و طیور آبزیان، مبنی بر بالاستفاده ماندن کارخانجات خوراک دام به دلیل عدم تامین نهاده های دامی و مواد اولیه و همچنین پیاشاناهااد 

اختصاص درصدی از نهاده های دامی )ذرت و کنجاله( به کارخانجات تولیدی خوراک دام و طیور و واگذاری مسئولیت تاوزیاع باه ایان 

 کارخانجات، تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

در این ستاد، مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی پس از اصالحات الزم در سامانه بازارگاه و ایجاد امکان خریاد و فاروش بارای ایان  

کارخانجات در سامانه، مقدمات الزم را برای انجام درخواست انجمن فراهم کند. وزارت جهاد کشاورزی همچنین برنامه زمانبندی پایااده 

درصد نهاده ها به کارخانجات تولیدی خوراک دام و طیور تا ابتدای سال آینده را تهیه و به جلسات آتی  ۵۴سازی و اجرای طرح اختصاص 

 کارگروه تنظیم بازار ارائه کند.
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