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 تنها شکافی که بین شما و رویایتان قرار دارد با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر میشود.
 
 

 نهاده در ازای گوشت مرغ
در نشست کارگروه تنظیم بازار استان یزد که با حضور روسای اصناف و تولیدکنندگان در سالن کوثر استانداری یزد برگززار  عباس تابش

 های اصولی برای کاالها و اقالم اساسی مردم داشته باشد. گذاری شد، بیان کرد: یزد با داشتن پتانسیل های باالی صنعتی، بایستی قیمت

کند، باید شناسایی و از این تخلف حلوگیری شزود  وی تصریح کرد: اگر استانی در همجواری یزد، قیمت مصوب فروش مرغ را رعایت نمی

تا نوسان و گرانی در استان ایجاد نشود. وی خطاب به جهادکشاورزی استان بیان کرد: جهاد کشاورزی باید تمامی صنزایزو و تزولزیزد 

 های دامی تامین کند تا افراد به خرید نهاده آزاد نپردازند. کنندگان را از منظر نهاده

هزا  شود، منطقی نیست و برخی بهانزه معاون وزیر صمت افزود: میزان نهاده هایی که به صورت آزاد بین صنایو و تولید کنندگان توزیو می

های همجوار را لحاظ نکنند و به این منظزور  در رابطه با باال بردن قیمت مرغ بی اساس است. وی افزود: تولید کنندگان قیمت باالی استان

 ها برای تولید گوشت مرغ استفاده کنند. تولید خود را کاهش ندهند و از تمامی ظرفیت

های مرغزداران  تابش اضافه کرد: طبق توافقاتی که از پیش با وزارت جهاد کشاورزی منعقد شده است، جهادکشاورزی بایستی نیاز نهاده

 را تامین کند و در مقابل آن گوشت مرغ دریافت کند تا مرغدار نتواند کمتر از  نهاده دریافتی مرغ تحویل دهد.

وی افزود: اگر در برابر نهاده داده شده مرغ به جهاد کشاورزی ارائه نشود، بار دیگر جهاد کشاورزی حق تحویل نهاده به مرغدار متخزلزف 

 شود. نخواهد داشت و همچنین تخلف مرغدار به وزارت صنعت و معدن گزارش می

مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور بیان کرد:  طبق آمار و ادعای گمرکات و وزارت جهادکشاورزی طزی 

درصدی تامین شده است اما با این وجود نبود نظارت و تزعزامزل  ۰۱۱میلیون قطعه جوجه به صورت  ۰۳۱های  واردات انجام شده، نهاده

قطعه گزوشزت  ۰۰۱زند و این در حالی است که روزانه ایران فقط  ها را رقم می های هر استان، کمبود مرغ در فروشگاه صحیح بین ارگان

کنند باید پاسخگوی این مشکل و کمزبزود  مرغ نیاز دارد. وی افزود: استان یزد و واحدهایی که از میزان کافی تولید مرغ خود جلوگیری می

کیلوگرم است و نبزایزد  ۲.۲ها باشند. تابش ادامه داد: استاندارد میزان وزن تولید هر قطعه گوشت مرغ در ایران  گوشت مرغ در فروشگاه

کیلوگرمی بپردازد. معاون وزیر صمت در پایان نیز اضافه کرد: فقط مقدار  ۳تومانی دولت به تولید مرغ  ۲۱۱ی چهار هزار و  مرغدار با نهاده

مشخصی از مرغ تولیدی بایستی برای قطعه بندی مصرف شود و بیش از آن غیر مجاز است، همچنین مرغ قطعه بندی شده نیز قزیزمزت 

 مشخص و مصوبی دارد که نباید هر قطعه مرغ با قیمت مجزا به فروش برسد.

 

 گام مهم وزارت جهاد برای کاهش تخلفات در توزیع نهاده های
فرهاد مشیرغفاری ، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تخصیص سزهزمزیزه  

ای  های فنی تزغزذیزه های دامی در سامانه بازارگاه بر اساس میزان عرضه، نوع فعالیت پرورشی، آمار جمعیت دام و طیور و شاخص نهاده

یابد که به منظور تسهیل در فرآیزنزد  تن تخصیص می ۰۱ها به برخی واحدهای تولیدی کمتر از  پذیرد گفت: به طور طبیعی نهاده انجام می

ها از مبادی ورودی این امکان در سامانه فراهم شده که ذینفعان از طریق تشکل مربوطه و در قالب خرید به  گونه محموله خرید و حمل این

های تخصیصی چند واحد تولیدی( نسبت به خرید و حمل سهمیه تخصیصی خود اقدام کنند. وی اضافه کزرد:  صورت پکیج )مجموع نهاده

 0۱۱درصد( و کسزری ) ۰۱های سرک ) های ارسالی از بنادر کشور، شاخص به منظور ایجاد تناسب بیشتر بین میزان خرید و تناژ محموله

کیلوگرم( برای هر کامیون در سامانه بازارگاه تعریف شده است و بیشتر از این ارقام قابل ثبت در سامانه نیست ضمن اینکه فروشندگزان 

شود اگزر از  تنی با لودر درون کامیون ریخته می ۰0های دامی موظف به رعایت آن هستند.مشیرغفاری توضیح داد: چون بار کامیون  نهاده

کیلوگرم کسری داشته باشد تا تعیین تکلیف، قابل تسویه در سامانه بازارگاه نخواهد  0۱۱تن بیشتر بار بزند یا بیش از  ۰0درصد این  ۰۱

 بود و این اقدام به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی انجام شده است.

های باال که ناشی از عزدم تزوجزه بزرخزی  های خارج از شاخص این مقام مسئول تاکید کرد: برای رفو مشکل عدم امکان ثبت بارنامه 

 های الزم با بانک کشاورزی به عنوان طراح و پشتیبان سامانه بازارگاه انجام شده است. واردکنندگان به وجود آمده، هماهنگی

 تعهدنامه کارخانجات خوراک آماده، تهیه شد

ها به کارخانجات خوراک طیور مهیا شده و ظرف چند روز آیزنزده  مشیرغفاری در ادامه افزود: هم اکنون و در فاز اول امکان تخصیص نهاده

شود، در راستای توسعه تولید و مصرف کنسانتره دامی، تاکزنزون  نهاده برای این واحدها در سامانه بازارگاه به صورت تنخواه بارگذاری می

های دامی )جو، ذرت و کنجاله سویا( برای تولید کنسانتره مورد نیاز دامداران روستایی و عشایری به سازمان  طی چند مرحله سهمیه نهاده

ها به کارخانجات خوراک طیور، مزحزصزول  ها اختصاص یافته است.وی اضافه کرد: پس از تخصیص سهمیه نهاده جهاد کشاورزی استان

 شود. های مصوب توزیو می های مربوطه بین مرغداران با قیمت نهایی با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان از طریق تشکل

ای توسط واحد حقوقی وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده است که به بانک کشزاورزی  این مقام مسئول افزود برای کارخانجات تعهدنامه

 شود. شود تا به وسیله بانک در سامانه بارگذاری و با تکمیل این تعهدنامه توسط کارخانجات، کار نهایی می ارسال می

 01311حداکثر  0011حداقل  فسفات 01001حداکثر 00111حداقل  مرغ زنده
28100حداکثر19000حداقل مرغ کشتار  ؟ ذرت 
 ؟ کنجاله سویا  00311حداکثر  00111حداقل تخم مرغ

 00011حداکثر  01011حداقل  متیونین 30111حداکثر 33111حداقل  بوقلمون کشتار
 00111حداکثر  01111حداقل  لیزین 00111حداکثر00111حداقل  بوقلمون زنده


