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هر صبح برخیزید و با تمام وجود بگویید که همه چیز در راه بهترین خیر و مصلحت پیش می رود پس چرا باید نگران باشم ؟

نبود زیرساخت انتقال تنظیم بازار نهادهها به وزارت جهاد کشاورزی

به نقل از اتاق بازارگانی تهران؛ به اعتقاد اعضای این کمیسیون ،وزارت جهاد کشاورزی آمادگی برای این جابهجایی مسئولیت را نداارد و
زیرساختهای کافی برای تنظیمگری در بازار نهادهها در این وزارتخانه فراهم نیست.
در این نشست احمارضا فرشچیان رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبایلی اتاق تهران ،به موضوع واگذاری تنظیم بازار ندهدادههدای
محصوالت کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی با شروع سال جایا اشاره کرد و یادآور شا که ایدن جدابدهجدایدی در
مسولیتها ،در حالی قرار است رخ دها که وزارت جهاد کشاورزی هنوز زیرساختهای کافی برای تقبل این مسولیت را ناارد و بدیدم آن
میرود که گرفتاریهای صنایع غذایی برای سال آن بیشتر شود.
همچنین ،مهای معصومی اصفهانی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبایلی اتاق تهران نیز در سخنانی به ناهماهنگیهای متعاد
میان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و آسیب صنعت مرغ و تخم مرغ کشور از این نبود هماهنگی اشاره و تصریح کرد که مسدوالن
دولت ،نقاط ضعف در سیاستگذاریها را به دوش تولیاکنناگان انااختهانا .او اظهار امیاواری کرد که با تفویض مسولیت تنظدیدم بدازار
نهاده ها به وزارت جهاد کشاورزی طی سال آتی ،مشکالت تولیاکنناگان و واحاهای تولیای در بخش کشاورزی و صنایع غذایی بدرطدر
شود .حسن فروزانفرد دیگر عضو هیات نمایناگان اتاق تهران نیز در سخنانی ،پیشنهاد تشکیل کمیتههای تخصصی و مشورتی در کدندار
کمیسیون کشاورزی و صنایع تبایلی اتاق تهران برای آمادهسازی موضوعات مطرح شاه در جلسات این کمیسیون را مطرح کرد تدا بده
گفته وی ،چالشهایی که بنگاههای با آن مواجه هستنا با دقت باالتر شناسایی و راهکارهای کارشناسی شاه از آن به دسدت آیدا و در
جلسات کمیسیون کشاورزی و صنایع تبایلی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

مشکالت تمام نشدنی دامداران؛ اینبار هزینههای باالی دامپزشکی
به نقل از خبرنگار پایگاه خبری گرمه؛ از ابتاای سال تاکنون دامااران در تهیه نهاده های الزم برای خدورا

دام و هدزیدنده دارو و

واکسیناسیون به مشکل خورده انا و عالوه بر گرانی ،کمبود هم سبب شاه دامااران نتواننا این موانع را پشت سر بگذارنا ،مشکالتی کده
خبر از روز های نه چناان خوش برای فعاالن این بخش دارد شهیای ،داماار گرمه ای گفت :متاسفانه مشکل خورا
برای دامااران تبایل شاه و کمبود زیادی در منطقه وجود دارد .شهیای با بیان اینکه هماکنون قیمت خورا

به یک معضل بدزر

دام  ،رشا باالیدی داشدتده

است ،اما شاها کاهش قیمت گوسفنا زناه در بازار هستیم ،تصریح کرد :در گذشته سهمیه جو دام را از تدعداوندی دامدااران دریدافدت
میکردیم ،ولی دولت این سهمیه را به کارخانجات تولیای خورا

دام میدها و بایا هزینه بیشتری برای تهیه خورا

دام پرداخت کنیم.

حسن زاده ،یکی دیگر از دامااران همچنین به مشکالت تهیه سوخت برای گرمایش دامااری ها و کمبود آب مورد نیاز دام ها نیدز اشداره
کرد و گفت :متولیان امر هیج برنامه ای برای تولیا دام و حمایت از داماار ناارنا بطوریکه از سمت ارگان های مربوطه هیج برنامه ریدزی
مبنی بر پیش بینی کاهش یا افزایش دام وجود ناارد .یکی دیگر از دامااران با انتقاد از عملکرد شبکه دامپزشکی افزود :در گذشته بدرای
دام های سبک و سنگین ،داروهای مختلف و سموم متفاوتی از طریق اداره دامپزشکی تهیه و به صورت رایگان و یا با قیمت یارانهای ارائده
میشا .وی گفت :این در حالی است که اکنون برای درمان دامها اقاامی انجام نمیدهنا و برای درمان بیماریهای دامی بایدا از بدازار
آزاد ،دارو و سم تهیه کنیم و برای تزریق این داروها نیز بایا هزینه پرداخت کنیم .این داماار گرمه ای افزود :هزیدنده بداالی خدامدات
دامپزشکی باعث شاه بسیاری از دامااران بهصورت تجربی اقاام به مااوای امراض دام های خود بکننا.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان گرمه در خصوص حقالزحمه دامپزشکان ،گفت :حق الزحمه پزشکان دامپزشکی بر اساس نوع بیماری
و تعرفه اعالم شاه توسط سازمان است .کامکار با بیان اینکه پیشگیری همیشه بهتر از درمان است تصریح کرد :مراجعه نکردن به موقع
دامااران برای درمان دام موجب میشود هزینههای بیشتری برای درمان پرداخت کننا .این مقام مسئول با بیان اینکه بسیاری از داروهای
بخش دام وارداتی است و ارز دولتی و نیمه دولتی در قیمت تمام شاه آن تأثیر دارد ،گفت :متأسفانه به خاطر افزایش قدیدمدت دارو و
هزینههای پزشکی خود درمانی دام توسط داماار و عام مراجعه به موقع موجب زیان به داماار شاه است.
وی با تأکیا براینکه محل مناسب ،غذای مناسب و مایریت مناسب سه عامل مهم در پرورش و بهره برداری از دام اسدت ،اظدهدارکدرد:
مایریت بهااشتی در دامااری های سنتی و خرد بسیار ضعیف است .رئیس شبکه دامپزشکی گرمه تصریح کرد :هم اکنون در شهرسدتدان
 ۵۰۱هزار دام سبک و  ۲هزار دام سنگین وجود دارد.
وی با اشاره به حمایت های دامپزشکی از دامااران گفت :در حال حاضر خامات ارائه شاه در حا انجام واکسیناسیون آبدلده ،شداربدن،
بروسلوز و PPRاست و احتمال دارد در سال های آیناه همین موارد نیز به بخش خصوصی واگذار شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه واکسیناسیون شاربن در سال  ۹۹بصورت هافمنا اجرایی شاه است  ،افزود :واکسن بروسلوز دام سبک و
سنگین نیز بصورت رایگان هر ساله انجام می شود.
کامکار با بیان اینکه بحث بیمار یابی بصورت رایگان توسط همکاران دامپزشکی صورت می گیرد ،ادامه داد :بیماری PPRکه هنوز عدلدت
دقیق آن مشخص نشاه و بیشترین تلفات دام را دارد از سال آیناه واکسیناسیون به صورت سراسری انجام خواها شا.

