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چگونه نظارت بر واردات نهادههای دامی تقویت می شود؟

محمدجواد عسکری  ،در خصوص واگذاری بخشی از وظایف تنظیم بازار محصوالت مانند مرغ و تخممرغ و واردات نهادههای دامیی بی
وزارت جهاد کشاورزی ،گفت :ب دلیلی ناهماهنگی بین دستگاههای متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت صنعت ،معدن و تجیارت و
بانک مرکزی در زمین تامین نهادههای دامی نشستهایی در کمیسیون کشاورزی برگزار شد .نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع
طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی با اشاره ب اینک در نشستهای کمیسیون با حضور وزرای مربوط مقرر شد در راسیتیای
هموار شدن مسیر متولی ثبت سفارش واردات نهادههای دامی یک دستگاه باشد ،ادام داد :در ابتدا رئیس جمهور در خصیوص واگیذاری
اختیارات تنظیم بازار نهاده های دامی ب وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد اما مجددا این تصمیم اتخاذ شده است .نماینده مردم داراب
و زریندشت در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینک در گذشت کسی پاسخگوی شرایط بازار نهادههای دامی نبیود ،عینیوان کیرد:
واگذاری اختیارات واردات نهاد های دامی ب وزارت جهاد کشاورزی نقط امیدی برای پایان دادن ب فضای نابسامان بازار نهادهها اسیت.
عسکری با بیان اینک ب زودی شرایط واردات نهادههای دامی ساماندهی میشود ،گفت :کمیسیون کشاورزی مجلس با تغیییر میتیولیی
واردات نهادههای دامی میتواند نظارت بهتر و دقیقتری داشت باشد و این کاالی اساسی در شرایط بهتری در اختیار تولید کینینیدگیان
گوشت قرمز و مرغ قرار میگیرد.

کنترل بازار گوشت با حذف واسطهها و دالالن
عباس قبادی در حاشی جلس تنظیم بازار گوشت ایام عید ،با تاکید بر اینک برای تنظیم بازار باید تمام حقوق و منافع تمام حیلیقی هیای
زنجیره از تولید کننده تا مصرف کننده را در نظر گرفت و حمایت کرد گفت :در جلس ای ک برگزار شد نمایندگان هم عوامل شیبیکی

از

تولید ،کشتار و توزیع حضور داشتند و موضوعات و مسائل مربوط ب هر کدام از حلق ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت .دبیر ستاد تنظییم
بازار شرایط تولید دام و گوشت قرمز در کشور را مناسب توصیف کرد و افزود :براساس گزارشاتی ک در این جلس ارائ شد ،خوشبختان
میزان تولید دام و گوشت قرمز در کشور ب گون ای است ک میتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد .وی ایجاد ارتباط و اتصال پیاییدار بییین
بخشهای مختلف زنجیره را یکی از عوامل مهم در کنترل قیمت ها و تنظیم بازار برشمرد و تصریح کرد :بر اساس مصوبات جلس  ،میقیرر
شد تا دامداران و تولیدکنندگان ،دام مورد نیاز بازار را با قیمت مناسب و حداقل سود ،در اختیار واحدهای کشتار قرار دهند و سپس الشی
در چند نقط مشخص ب واحدهای توزیع تحویل داده شود و همچنین برای جلوگیری از ازدحام اجتماعی ،مقرر شد تا با گسترش سیطیح
عرض واحدهای صنفی خرد در سطح شهر نیز در توزیع گوشت با قیمت تعدیل شده مشارکت کنند .قبادی با بیان اینک در ایین طیر
ضمن حذف دالالن و واسط های اضاف  ،با ایجاد ارتباط نزدیک بین بخشهای مختلف شبک تولید و توزیع گوشت ،در کنار حیمیاییت از
مصرف کننده ،حقوق کل شبک تولید و توزیع نیز در نظر گرفت شده است ،گفت :با توج ب تصمیمات اخذ شده در این جلس  ،قیییمیت
گوشت دام سبک و دام سنگین ب گون ای تعیین شد تا ضمن در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامع  ،از تولید کننده نیز حمایت شود .بیر
اساس گفت های دبیر ستاد تنظیم بازار ،عرض گوشت با این روش منحصر ب میادین نخواهد بود و با هماهنگی ک با واحدهای صینیفیی
انجام شده است ،مقرر شد تا این شبک توزیع نیز در عرض گوشت با قیمت تعدیل شده همکاری و مشارکت داشت باشند.

نهادههای دامی با قیمت یارانهای در اختیار دامداران و مرغداران قرار میگیرد
اکبر فتحی در جلس ساماندهی دامداری های روستایی و عشایری و غیرصنعتی در ارتباط با اصولی شدن ضوابط ساماندهی ،گفت :تیمیام
ضوابطی ک شامل دام عشایر یا دام روستایی شود ،باید ب صورت اصولی برنام ریزی و ساماندهی شود .وی افزود :نظام برنامی

رییزی

متکی ب آمار دقیق بوده و اگر تا ب امروز ضرورتی برای انجام این کار وجود نداشت  ،ب خاطر ضعف در عملکرد حوزه مربوط در ب دسیت
آوردن آمار دقیق بوده است .فتحی در ارتباط با تخلف در ثبت آمار دام ،گفت :در روستاها و مناطق عشایری بدون داشتین دفیتیرچی

و

براساس خوداظهاری آمارها ثبت شده و در پالک کوبی متوج اختالف آمارها میشویم و حوزه نظارتی برخورد قاطعی با افراد میتیخیلیف
خواهند داشت .وی ب اهمیت پالک کوبی تاکید کرد و افزود :در صورتی ک پالک کوبی در سراسر استان ب صورت دقیق و با نظارت بیشتر
اجرا شود ،قطعا آمار دقیقی از دام روستایی و عشایری ب دست خواهد آمد ک در این صورت ،نیازهای استان در بخش نهادههای دامی بی
درستی تخمین زده شده و در اختیار دامداران روستایی و عشایری قرار خواهد گرفت .وی ب اهمیت آمار دقیق در بخش دام اشاره کرد و
افزود :آمار دقیق تعداد دام ،در تامین نهادههای دامی ،تنظیم بازار گوشت و محصوالت دامی ،صادرات و واردات محصوالت دامی و خییلیی
مسائل دیگر تاثیر گذار است و عدم دسترسی ب این آمار میتواند در حوزه کشاورزی و اقتصاد جامع اثر منفی داشت باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره ب استفاده از ظرفیتهای حوزههای مختلف در ب دست آوردن آمار دقیق دام در کل استان،
گفت :با همکاری فرمانداریهای شهرستانها ،دامپزشکی استان ،تشکلها ،اتحادی ها و دیگر نهادهای دولتی و مردمی باید در راسیتیای
رسیدن ب آمار دقیق اقدام کرد .وی در ارتباط با مغایرت دستور العمل وزارت جهاد کشاورزی با دستور العمل بهداشتی دامپزشیکیی کیل
کشور برای پالک کوبی دام ،گفت :باید نام ای با پیوست هر دو دستورالعمل ،ب دامپزشکی کل کشور ارسال شده و رونیوشیت آن بی
معاونت دام در حوزه وزارتخان جهاد کشاورزی ارسال کرده و برای تسریع در حل مغایرت درخواست اقدام کرد.

