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 نگرانی هرگز از غصه فردا کم نمیكنه بلكه فقط شادي امروز رو از بین می بره .
 
 

 دردسرهاي سامانه بازارگاه همچنان ادامه دارد
های دام و طیور ایران با اشاره به مشکالت سامانه بازارگاه، از طوالنی بودن روند ترخیص و تووزیو   بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده

نهاده های دامی از طریق سامانه بازارگاه ابراز نگرانی کرد. کسری لشگری گفت: یکی از این مشکالت، مشخص نوووودن مشوخو وات 

شود. به عوارت دیگر قول از راستی آزمایی اطالعات واحد تولیدی، سهمیه در اخوتویوار  مشتریانی است که نهاده به آنها تخ یص داده می

کند اما اطالعات آنها برای حمل کافی نیست، بوا  گیرد. وی اضافه کرد: به عنوان مثال واحد تولیدی سهمیه خود را دریافت می آنان قرار می

موانود و  تواند بار را به مق د بفرستد. در نتیجه کاال در انوار موی نقص مواجه است و کد یکتا، کد ملی و  آنها مشکل دارد و واردکننده نمی

واردکننده باید هزینه انوارداری پرداخت کند. این فعال بخش خ وصی ت ریح کرد: در صورتی که فرد مورد نظر نتواند نقص اطالعات را 

کشد. لشگری بحث بعدی را طوالنی بودن فرایند تأییود  رف  کند، جایگزینی فرد جدید، فرایندی طوالنی است و بیش از سه هفته طول می

شود باید توسط چند نفر نامه آن تأیید و امضا شود تا اموکوان  ها عنوان کرد و افزود: وقتی نهاده در سامانه بارگذاری می و ترخیص نهاده

کشد در حالی که تا قول از الزام به توزی  در  روز تا یکماه طول می ٠١عرضه و توزی  نهاده وجود داشته باشد. وی افزود: این فرآیند بین 

شد. این فوعوال بوخوش  بازارگاه، یک کشتی کوچک نهاده وارداتی در بنادر شمالی حداکثر طی یک هفته ترخیص و بارگیری و توزی  می

های داموی  کشید. لشگری مشکل بعدی را روند کند فروش نهاده خ وصی ادامه داد: در بنادر جنوبی نیز این امر حداکثر سه هفته طول می

شود که تمکن مالی خوبی نداشته یا نیازی به نهاده ندارند یوا  هایی انجام می ها برای استان در بازارگاه عنوان کرد و افزود: گاهی تخ یص

ن سوتوااز نظر جغرافیایی متناسب با بندری که قرار است بارگیری از آنجا انجام شود، نیست مثالً موردی بوده که بار را در بندر امیرآباد به ا

ها توخو ویوص  خوزستان یا سیستان و بلوچستان تخ یص دادند! در حالی که باید باری را که در بنادر امام یا چابهار بود به این استان

ه کردند، ایجاد ارزش افوزود دادند. حتی اگر نیاز چندماه تولید کننده را در انوارهای پشتیوانی امور دام ذخیره و سپس اقدام به توزی  می می

شود و آینده نگری در آن وجود ندارد. لشگری گفت: بوا  کرد. وی تاکید کرد: ولی متأسفانه به مکان یابی جغرافیایی در سامانه دقت نمی می

شود که از این بابت نگرانی زیادی در این حوزه وجوود  گذشت زمان تعیین شده محموله در لیست کاالهای متروکه قرار گرفته و امحاء می

 دارد.

 هاي طیور شاه کلید موفقیت در توسعه صنعت مرغداري است فعالیت کشتارگاه
هوای  اندازی مجدد کشتارگواه مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان گفت: بررسی مشکالت و رف  موان  موجود بر سر راه فعالیت و راه

طیور در استان ضروری و از جمله مهمترین راهکارهای موجود برای موفقیت و توسعه صنعت مرغداری در استان است. دکوتور موهودی 

حسینی در بازدید از کشتارگاه طیور زاهدان با هدف کنترل مراحل کار و بررسی مشکالت موجود اظهارداشت: با توجه به ایجاد توحووالت 

ها در راستای بسترسازی و تحقق دولت الکترونیوک در  های سایر دستگاه های دامپزشکی با سامانه چشمگیر و گسترش ارتواطات سامانه

های طیور، بررسی مشکالت و  کشور و همچنین تاکید بر الزام دریافت نهاده در مرغداری ها مشروط بر حمل مرغ پایان دوره به کشتارگاه

 ها ضروری است. وی گفت: با الزام حمل مرغ پایان دوره به کشتارگاه نیاز به اندازی این کشتارگاه رف  موان  موجود بر سر راه فعالیت و راه

توان با رف  موان  مووجوود و  ها را می شود و خال ناشی از فعالیت کشتارگاه های طیور بیش از پیش احساس می وجود و فعالیت کشتارگاه

های غیرفعال در استان تا حدودی برطرف کرد. حسینی افزود: با عنایت به سیاست سازمان دامپزشکی کشوور در  فعالیت مجدد کشتارگاه

زمینه کنترل و پیشگیری از وقوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سطح کشور، وضعیت رخداد بیماری مذکور در برخی کشورها و از 

های طیور از جومولوه بویومواری  سویی عرضه گسترده مرغ زنده در سطح استان، یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع بیماری

 آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و همچنین مقاومت دارویی، اعزام مرغ پایان دوره به کشتارگاه های طیور است. 

 مشكل کنونی توسعه صنعت پرورش شترمرغ ناکافی بودن تسهیالت بانكی است
چهارمحال و بختیاری معاون بهوود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری استقوال از پرورش شترمرغ را در استوان 

مناسب ارزیابی کرد و گفت: مشکل کنونی توسعه این صنعت ناکافی بودن تسهیالت بانکی است. سام مردانی اظهار کرد: متقاضویوان و 

توانند با استفاده از اراضی ملی یا مستثنیات  پیگیر طی مراحل اخذ مجوز از سوازموان نوظوام  گذاران برای محل اجرای طرح می سرمایه

مهندسی  کشاورزی استان باشند. معاون بهوود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: طورح فووق جوزء 

آید. وی با بیان اینکه توعوداد  حساب می دار برای ارائه مجوز و پرداخت تسهیالت بانکی در مجموع وزارتخانه و استان به های اولویت طرح

هفت مورد مزرعه فعال پرورش شترمرغ در استان وجود دارد، اضافه کرد: یک مزرعه توام ) پرواری و مولد( در شهرستان سامان فعالیوت 

های شهرکرد، فارسان، لردگان، بروجن و ...  در حال فعالیت و بهره برداری هستند. موعواون بوهوووود  داشته و دیگر مزارع در شهرستان

تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه پرورش شترمرغ به آشیانه مخت ر و زمین تقریوا وسی  نویواز 

متر مرب  زمین مورد نیاز است. مردانی اظهار کرد: نهاده دام و طیور  بوا ارز  ۰١١١قطعه حداقل حدود  ٠١١دارد، ادامه داد: به ازای هر 

 شود.  تومانی( به این صنعت و مجموع بخش  دام و طیور اخت اص داده می ۰۰١١دولتی) 

معاون بهوود تولیدات دامی در چهارمحال و بختیاری استقوال از پرورش شترمرغ را در استان مناسب ارزیابی و خاطرنشان کرد: مشوکول 

 کنونی توسعه این صنعت ناکافی بودن تسهیالت بانکی است.
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