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شیر خشک اس ام اي 1 2 3 خارجی از کجا بخریم ؟  5 09:46 ایسنا
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ایسنا

1399/07/30
09:46

شیر خشک اس ام اي 1 2 3 خارجی از کجا بخریم ؟

شیر خشک هاي خارجی نوزاد را داریم در این متن قصد معرفی یکی از بهترین 

شیر خشک هاي با پروتئین گاوي در جهان است که به شیر خشک اس ام اي از محبوب ترین  به گزارش ایسنا ، بنابراعالم فروشگاه مادرآن ، 

شیر خشک هاي اس ام دلیل مغذي بودن و سازگاري بسیار خوب با دستگاه گوارشی کودك به این میزان از رضایت مصرف کننده رسیده است 

اي در 3 شماره تولید می شوند که هر کدام براي رده هاي سنی مختلف هستند که در ادامه بیشتر به شرح و توضیح آنها خواهیم پرداخت 

شیر خشک اس ام اي همانطور که در جهان بسیار پرطرفدار است ، در کشور ما نیز بسیار مشهور شیر خشک اس ام اي را از کجا تهیه کنیم ؟ 

شده ، چرا که نزدیک بودن فرموالسیون این شیر به شیر مادر و همچنین توصیه پزشکان باعث فراگیر شدن استفاده از این محصول نیز شده است .

متاسفانه به دلیل تحریم ها محصوالت خارجی با مشکالت فراوانی وارد کشور می شوند که البته باال بودن نرخ ارز نیز از مشکالت داخلی براي

شیر خشک اس ام اي سخت تر شدن واردات این محصوالت است توصیه در میان فروشگاه هاي اینترنتی فروشگاه مادرآن است که هر 3 شماره 

شیر خشک نیز فراوان پیدا می شوند و به را توزیع و به فروش می رساند فروشگاه هاي دیگر نیز هستند اما توجه کنید که نمونه هاي تقلبی این 

دلیل تغییر انقضا آنها با قیمت هاي پایین تر به فروش می رسند به هیچ وجه مالك خرید و انتخاب فروشگاه را قیمت قرار ندهید چرا که این

شیر خشک اس ام اي یا همان اس ام آ محصول به طور مستقیم با سالمت نوزاد و کودك شما سر و کار دارد اس ام اي شماره 1 : این شماره از 

1 براي نوزادان در دره سنی 0 تا 6 ماهگی قابل استفاده می باشد اس ام اي شماره 2 : اس ام آ 2 براي رده سنی 6 تا 12 ماهگی استفاده می شود

که البته در برخی کودکان با تجویز و توصیه پزشک براي باالي یک سال نیز استفاده میشود اس ام اي شماره 3 : این شماره نیز براي سنین باالي

شیر خشک هاي ایرانی و خارجی نوزاد از 1 سال در کودکان استفاده می شود توجه داشته باشید که درست است که شیر اس ام اي در میان 

نزدیک ترین فرمول به شیر مادر برخوردار است اما هیچ شیري جاي شیر مادر را نمی گیرد 

شیر خشک اس ام اي 1 2 3 : قیمت این محصوالت همیشه و همیشه و تا امروز به قیمت ارز هاي بین المللی یا همان دالر خودمان قیمت 

شیر خشک باالتر می رود قیمت آن بستگی دارد ولی می توان این موارد را پیش بینی کرد که شماره یک از همه گران تر و به ترتیب که شماره 

نیز کمتر می شود . انتهاي رپرتاژ آگهی
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مهر

1399/07/30
09:07

معاون جهاد کشاورزي البرز : /امسال 435 هزار تن شیر در البرز تولید می شود

 

کرج معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي البرز گفت : مجموع میزان تولید شیر استان در سال گذشته 415 هزار تن تولید شیر خام بود که امسال

به 435 هزار تن می رسد .

 

مجتبی تقی زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بر اساس آخرین آمار سال 98 ، مجموع جمعیت دامی گاو شیري در حوزه استان البرز

78 هزار و 700 رأس گاو اصیل است ، اظهار کرد : همچنین 76 هزار و 700 رأس گاو دورگه ، 400 رأس گاو بومی ، یکصد رأس گاومیش ، 200

نفر شتر ، 315 هزار و 900 رأس گوسفند و 41 هزار و 600 رأس بز در حوزه دامی استان البرز وجود دارند . وي افزود : مجموع میزان تولید شیر

استان در سال گذشته 415 هزار تن تولید شیر خام بود که امسال به 435 هزار تن می رسد معاون سازمان جهاد کشاورزي البرز با اشاره به اینکه

سرانه هر رأس گاو براي هر جمعیت بر اساس نوع دام متفاوت است ، تصریح کرد : در این استان دومین رکورد سرانه تولید شیر ما به ازاي هر رأس

گاو شیري کشور را داریم وي ادامه داد : به لحاظ جمعیت دامی داراي رتبه 23 و به لحاظ میزان تولید شیر داراي رتبه هشتم کشور هستیم که تفاوت

این دو در بحث سرانه تولید هر رأس گاو شیري است تقی زاده با اشاره به اینکه بزرگ ترین واحد شیري کشور در حوزه البرز است ، عنوان کرد :

یکی از گاوداري هاي واقع در شهرستان نظرآباد با بیش از 13 هزار رأس گاو شیري ، بزرگ ترین واحد شیري کشور محسوب می شود این مسئول

یادآور شد : 49 درصد جمعیت دامی استان در نظرآباد و بعد از آن به ترتیب در شهرستان ساوجبالغ ، اشتهارد ، کرج و فردیس و طالقان هستند وي

با بیان اینکه مصرف شیر استان البرز ساالنه 270 هزار تا 300 هزار تن است ، گفت : مشکل و کمبودي در تأمین شیر در این استان وجود ندارد به

صنایع لبنی برند کشور هستیم معاون سازمان جهاد کشاورزي استان البرز عالوه اینکه به لحاظ تولید شیرخام به دلیل صنعتی بودن مورد توجه 

صنایع لبنی کشور براي استفاده از شیر خام تولیدي حوزه البرز وجود دارد رتبه دوم کشوري البرز در کیفیت و سرانه تولید شیر ادامه داد : رقابتی در 

وي با بیان اینکه به سمت ارتقاي تولید گام بر می داریم ، تأکید کرد : به لحاظ کمیت ، کیفیت و سرانه تولید ما به ازاي هر رأس ، البرز در رتبه دوم

کشور قرار دارد تقی زاده با اشاره به معضل تأمین نهادهاي دامی گفت : این شرایط نسبت به دو ماه قبل بهتر شده است ولی مشکل هنوز به صورت

کامل رفع نشده و در تأمین نهادها دچار چالش هستیم 

وي با تأکید به اینکه میزان نیاز نهادهاي دامی براي تمام فرآیندهاي تولید در بخش دام و طیور البرز ماهانه 20 هزار تن ذرت و ساالنه 240 هزار

تن است ، عنوان کرد : همچنین نیاز استان در خصوص کنجاله سویا ماهیانه 11 هزار و 500 تن و در طول سال بالغ بر 138 هزار تن و همچنین در

دانه جو ماهانه 6 هزار و 500 تن و ساالنه 78 هزار تن است . تأمین 62 درصد کنجاله مورد نیاز البرز معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي

البرز افزود : در حال حاضر در بحث تأمین این نیاز ، 62 درصد کنجاله سویا ، 60 درصد دانه جو و 43 درصد دانه ذرت استان تأمین شده است وي با

اشاره به اینکه در ابتداي سال به علت شیوع کرونا سال میزان خرید مواد لبنی دچار چالش شده بود ، گفت : فعالیت واحدهاي لبنی دچار محدودیت

بود و مازاد تولید شیر وجود داشت که خوشبختانه این موضوع مدیریت و مرتفع شد تقی زاده با بیان اینکه نکته حائز اهمیت در البرز کاهش سرانه

تولید کود به عنوان پسماند تولید است ، متذکر شد : ما به ازاي هر لیتر شیر تولیدي در حوزه استان به دلیل عملکرد و بهره وري باال میزان کمتري

کود تولید می شود
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گزارش عصر اترك از گالیه شدید دامداران از وضعیت قیمت نهاده ها و دام زنده؛/داد
دامداران از سریال تکراري پرواز قیمت نهاده ها/دام هاي گرسنه در صف کشتار

 

دامداران کشور در نیمه نخست امسال از وضعیت افزایش قیمت نهاد ها در بازار آزاد و کاهش قیمت دام زنده در میادین عرضه دام به شدت گالیه دارند و

می گویند این وضعیت آنان را در تامین خوراك دام نانوان کرده است که مجبور شده اند که بخشی از دام هاي خود را به خط کشتار بسپارند .

به گزارش عصر اترك ، پرورش و نگهداري دام سبک و سنگین چه به صورت سنتی و چه به صورت نیمه صنعتی و صنعتی یکی از بخش هاي

حوزه کشاورزي کشور است که درآمدازایی و اشتغال بخشی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است 

هر چند که طی چند دهه اخیر سرمایه گذاري هاي خرد و کالن در این بخش عالقمندان و پا به کارهاي خاص خود را داشته است که از دل سرمایه

گذاري در این بخش یا معیشت خانوار تامین شود و یا براي سرمایه گذار عمده ، سود قابل توجهی را به دنبال داشته باشد و حتی فرصت اشتغال

براي عده اي دیگر را نیز رقم بزند ، با این وجود ، این بخش از تولید هیچ گاه از مسائل و مشکالت جانبی مبرا نبوده و بدون دغدغه مسیر تولید را

نپیموده است . نیمه نخست امسال که افزایش قیمت نهاده ها و کاهش کشش بازار داخلی براي خرید دام زنده و یا گوشت قرمز گریبان دامداران

کشور را گرفت ، دوباره سریال تکراري این مشکل را در سال هاي دور و نه چندان دور را یادآوري کرد 

هرچند که در سال گذشته این بخش از تولید پس از گذشت سال ها طعم شیرین افزایش قیمت و تامین خوراك مورد نیاز و بدون افزایش قیمت را

در زیر دندان خود احساس کرد و شاهد هدایت نقدینگی ها به سوي خود براي سرمایه گذاري بود اما متاسفانه در اواخر سال 98 شیوع بیماري کرونا

دوباره این شیرینی را به کام دامداران تلخ کرد .  

طی چند ماه اخیر ، دوباره گالیه و فریاد دامداران نسبت به افزایش قیمت نهاده ها ، کاهش قیمت دام زنده ، نبود توانایی مالی الزم براي خرید نهاده

ها با قیمت آزاد ، روانه شدن تعداد زیادي از دام هاي پرواري و حتی شیرده با قیمت هاي پایین به خط کشتار و زیان مالی وارده به معیشت و درآمد

دامداران به آسمان بلند شده و این شرایط سیاست دولت در زمینه اعطاي تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایري به ویژه در بخش دامپروري را

زیر سال برده است . حتی به اذعان عده اي این وضعیت موجب شده است قوي تر از قبل بتواند شبکه توزیع آرد را از نانوایی ها به سمت دامداري

ها تغییر جهت دهد 

اما آنچه که مسلم است صنعت دامداري کشور که پیشینه اي تاریخی و کهن در این سرزمین دارد براي ماندگاري ، ثبات و توسعه خود به اتخاذ

تصمیمات همه جانبه ، با ثبات و آینده نگرانه از جمله اعمال کشاورزي قراردادي براي تامین خوراك دام مورد نیاز کشور براي رهایی از واردات و

خوداتکایی در تولید این محصول همچنین صادرات دام و یا گوشت قرمز به بازارهاي هدف پایدار نیازمند است تا در زمان بروز اتفاقات قابل پیش

بینی از جمله فشار تحریم ها و اتفاقات غیر قابل پیش بینی از جمله شیوع بیماري کرونا ، چرخ آن بر محور تولید بچرخد و سرمایه هاي هزینه شده

را به خطر ورشکستگی نیندازد و معیشت عده اي را بالتکلیف نگذارد . دامداران با بلبشوي قیمت نهاده ها دست و پنج نرم می کنند در این باره

الهیان ، از دامداران شهرستان مانه و سملقان که به پرورش و نگهداري دام سبک مشغول است در گفت و گو با خبرنگار عصر اترك گفت : از ابتداي

امسال تا به کنون دامداران دام سبک با گرانی و افزایش قیمت نهاده ها دست و پنجه نرم کرده اند الهیان بیان کرد : در حال حاضر در بازار آزاد

قیمت جو به کیلویی چهار هزار و 400 تومان ، قیمت یونجه به
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1399/07/30
07:58

سه هزار و 500 تومان و کنسانتره به کیلویی بیش از سه هزار تومان رسیده است وي افزود : این در حالی است که قیمت خرید میش و بره زنده در

میدان عرضه دام در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته بسیار افت کرده است وي افزود : اوایل هفته جاري در میدان

عرضه دام بجنورد قیمت میش زنده به کیلویی 22 هزار تومان و قیمت بره زنده به کیلویی 37 هزار تومان معامله شد درحالیکه در مدت مشابه آن در

سال گذشته قیمت میش زنده کیلویی 30 هزار تومان و بره زنده 45 تا 50 هزار تومان معامله می شدند 

این دامدار مانه سملقانی خاطر نشان کرد : عالوه بر اینکه قیمت خرید دام سبک زنده کاهش یافته و قیمت خرید پشم و چرم گوسفند نیز بسیار

ناچیز است و در مقابل قیمت نهاده هاي دامی نیز بسیار افزایش یافته است ، شماري از دامداران از جمله بنده از ابتداي امسال تا به کنون نتوانستیم

هیچ خوراك دامی با قیمت یارانه اي را دریافت کنیم . وي تصریح کرد : در این وضعیت بلبشوي قیمت نهاده ها مجبور شدم تمامی دام هاي پرواري

ام را بفروشم تا خوراك دام براي حفظ دام هاي داشتی ام را تامین کنم اما در فصل زمستان که نمی توان از مراتع براي تغذیه دام ها استفاده کرد ،

مجبور می شوم دام هاي داشتی را هم بفروشم الهیان افزود : در نیمه نخست امسال از این وضعیت بوجود آمده نتوانستم هیچ پس اندازي داشته

باشیم درحالیکه زندگی مخارج دیگري هم دارد 

التماس به خریدار براي خرید دام از دامدار الیاس از دیگر دامداران استان که دام سنگین ( شیري و پرواري) نگهداري می کند و پرورش می دهد در

گفت و گو با عصر اترك با گالیه شدید از افزایش قیمت نهاده ها عنوان کرد : از ابتداي امسال با وضعیت افسار گسیخته قیمت خوراك دام مواجه

شده ایم درحالیکه قیمت شیر خام هیچ تغییري نکرده و دام سنگین زنده به علت اینکه بازار کشش خرید را ندارد با قیمتی بسیار کمتر از سال گذشته

به فروش می رسند . وي خاطر نشان کرد : اخیرا براي خرید خوراك دام مجبور به فروش تعدادي دام پرواري و شیري شدم اما چون بازار کشش

خرید نداشت به خریدار التماس می کردم تا این دام ها را بخرد الیاس افزود : در این وضعیت ، مجبور شده ام که مقدار کنسانتره کمتري را به دام ها

بدهم و جو را به عنوان غذاي اصلی ، خوراك این دام ها کنم وي افزود : میزان تولید شیر خام گاوهاي شیري ام کمتر شده است وي خاطر نشان

کرد : خوراك دام یارانه اي هم با بدبختی تهیه کرده ام و اخیرا نیز دوباره تقاضاي داده ام اما به نتیجه نرسیدم نان در آخور دام ها همچنین شماري

دیگر از دامداران استان نیز در گفت و گو با عصر اترك اظهار کردند : با توجه به اینکه توان مالی اشان براي خوراك دام ضعیف شده است به ناچار

به خرید نان براي دام هاي خود روي آورده ایم روانه شدن دام ها به کشتارگاه ها حسینعلی حصاري ، رییس اتحادیه گاوداران بجنورد نیز در این باره

اظهار کرد : تمامی گاوداران استان از وضعیت کنونی بسیار ناراضی هستند حصاري افزود : دامداران از شرایط بوجود آمده براي بخش دامداري و

دامپروري متحمل ضرر شده و مجبور شده اند که دام هاي خود را روانه کشتارگاه کنند چون نگهداري آنها هیچ صرفه اي براي آنان ندارد وي خاطر

نشان کرد : قیمت خرید دام سبک و سنگین زنده در حالی کاهش یافته که گوشت قرمز در قصابی ها یک ریال کمتر نشده است زیان خانوارهاي

عشایري از قیمت آزاد نهاده ها محمد رضا قلی پور ، مدیر کل امور عشایري خراسان شمالی نیز بیان کرد : حدود نیمی از نهاده هاي دامی مورد نیاز

دام عشایر استان با قیمت یارانه اي توسط شرکت پشتیبانی امور دام و مقداري نیز توسط تشکل هاي عشایري به هنگام برداشت جو خریداري شده ،

تامین می شوند قلی پور افزود : اما نیم دیگري از نهاده مورد نیاز توسط خود دامداران عشایري تامین می شود اما قیمت نهاده در بازار آزاد باال است

که این امر بر روي اقتصاد خانوار آنان تاثیر منفی گذاشته و آنها دچار مشکل شده اند وي تصریح کرد : با توجه به اینکه با آغاز فصل سرما وابستگی

عشایر به مراتع کمتر شده ، عشایر باید براي خوراك دام خود از نهاده هاي دستی استفاده کنند ، این مسئله فشار مالی زیادي را بر خانوارهاي

عشایري تحمیل می کند 

از سرگیري صادرات دام ، راهکار کاهش فشار مالی بر دامداران نیک فرجام ، مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان شمالی نیز اظهار کرد : گالیه

مندي دامداران از وضعیت پیش آمده در نیمه نخست امسال بجا است چون هزینه هاي زندگی باال رفته ، خوراك دام بسیار باال رفته ، در مقابل

قیمت خرید دام زنده پایین آمده و قیمت شیرخام ، پشم و چرم نیز تغییر نکرده اند .
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نیک فرجام گفت : با این وجود ، در نیمه نخست امسال براي کمک به دامداران استان و حمایت از تولید 57 هزار تن خوراك دام ( جو ، ذرت ، سویا)

با ارز چهار هزار و 200 تومان تامین شدند و میان دامداران استان عرضه شد وي افزود : این مقدار از نهاده با قیمت یارانه اي تامین شده در استان

35 درصد بیشتر از خوراك دام یارانه اي در سال گذشته بوده است 

در عین حال ، مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان شمالی عنوان کرد : با توجه به اینکه عده اي از دامداران استان با مراجعه به این اتحادیه از عدم

دریافت خوراك دام یارانه اي گالیه کرده اند ، این موضوع گویاي آن است که در توزیع این محموله نارسایی هایی نیز وجود داشته است که شاید

علت این نارسایی بخاطر ناکافی بودن این محموله بوده باشد . وي در ادامه به فقدان کشش الزم در بازار براي خرید دام زنده ، شیر خام ، گوشت

قرمز و پشم و چرم نیز اشاره کرد و گفت : یکی از راهکارهاي برون رفت از این وضعیت انجام صادرات محصوالت بخش دامداري و دامپروري در

کشور است 

فروش نان به دامداران براي تامین خوراك دام جالل موسوي ، مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی نیز در گفت و گو با عصر

اترك اظهار کرد : اخیرا در شهرهاي بجنورد و شیروان شماري از نانوایی ها با تعطیلی خود سرانه عالوه بر سرگردانی مردم در تهیه نان همچنین

موجب ایجاد صف هاي طوالنی در سایر نانوایی ها شدند . موسوي تصریح کرد : متاسفانه شماري از نانوایی ها سهمیه آرد دریافتی خود را به خارج

از شبکه عرضه می کنند و به دامداري ها می فروشند مهدي امیدوار ، رییس اتاق اصناف مرکز خراسان شمالی نیز اظهار کرد : با گران شدن قیمت

نهاده هاي دامی و کاهش توان خرید دامداران براي دام خود از نان استفاده می کنند که این مسئوله موجب افزایش مصرف نان در استان شده است 

افزایش 68 درصدي کشتار دام در استان طی نیمه نخست امسال حمید رمضانی ، معاون فنی اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی نیز در پاسخ به

سوال خبرنگارعصر اترك درباره وضعیت کشتار دام هاي سبک و سنگین در استان و صدور آنها به کشتارگاه هاي دیگر استان ها در نیمه نخست

امسال و مقایسه آن با سال گذشته اعالم کرد : در نیمه نخست امسال 33 هزار و 538 راس دام سبک و سه هزار و 512 راس دام سنگین در

کشتارگاه هاي خراسان شمالی کشتار شدند درحالیکه در نیمه نخست سال گذشته تعداد 23 هزار و 186 راس دام سبک و دو هزار و 242 راس دام

سنگین کشتار شده بودند . رمضانی خاطر نشان کرد : طی نیمه نخست امسال براي خروج 243 هزار و 597 راس دام سبک و سه هزار و 537 راس

دام سنگین به منظور کشتار در کشتارگاه هاي دیگر استان ها مجوز صادر کردیم درحالیکه در نیمه نخست سال گذشته براي خروج 152 هزار و

497 راس دام سبک و براي دو هزار و 713 راس دام سنگین مجوز صادر شده بود 

تامین 57 هزار تن خوراك دام یارانه اي براي استان/عده اي از دریافت آن بازماندند محمد محمدزاده ، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد

کشاورزي خراسان شمالی در پاسخ به خبرنگار عصر اترك درباره اقدامات انجام شده در نیمه نخست امسال براي حمایت و کمک به بخش دامداري

و دامپروري استان در شرایطی که قیمت نهاده ها بسیار باال رفته است ، اظهار کرد : در خراسان شمالی دو میلیون و 48 هزار راس گوسفند و بز و

79 هزار راس گاو گوساله پرورش و نگهداري می شوند . محمدزاده گفت : با توجه به اینکه در سال گذشته قیمت دام زنده براي خرید باال رفت و

تامین خوراك دام نیز به اندازه کافی انجام شد ، دامداران استان در پرورش و نگهداري دام هاي خود با مشکلی مواجه نبودند به گونه اي که حتی

بخشی از نقدینگی هاي مردمی نیز به سوي سرمایه گذاري در این بخش هدایت شد وي در ادامه بیان کرد : با این وجود ، از اسفند ماه سال 98

بیماري کرونا در دنیا و کشور شیوع پیدا کرد که این بیماري بسیاري از مراسم ها ، فعالیت رستوران ها و مراکز عرضه غذا را تعطیل کرد ، مسافرت

ها کم شد که این مسائل میزان مصرف گوشت را تحت تاثیر قرار داد و قیمت دام را نیز کاهش داد وي خاط
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ر نشان کرد : مقدار مصرف گوشت قرمز در سبد خانوار نیز کاهش یافت محمدزاده همچنین افزود : در نیمه نخست امسال ارز مورد نیاز براي خرید

این محصول به موقع تامین نشد تا خوراك مورد نیاز دام به موقع تامین و توزیع شود عالوه بر این ، وي یادآور شد : در سطح کشور میزان تولید

محصول جو به اندازه کافی نبود و آنچه که تولید شد با قیمت بیش از چهار هزار تومان به فروش رسیده است وي تصریح کرد : این علل اشاره شده

، موجب شدند که کشور با کمبود خوراك دام مورد نیاز و افزایش قیمت خوراك دام مواجه شود 

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالی تصریح کرد : با این وجود ، در استان خراسان شمالی طی نیمه نخست امسال

سازمان جهاد کشاورزي ، استانداري و نمایندگان مردم استان در مجلس تالش بسیاري را انجام دادند تا بخشی از خوراك مورد نیاز دام را با ارز چهار

هزار و 200 تومان براي واحدهاي دامداري استان را تامین کنند .  

وي در ادامه با یادآوري این مطلب که در استان نیاز خوراك دام در هر ماه به کنسانتره هشت تن و به جو 10 هزار تن است که هر واحد دامی یا باید

از جو و یا از کنسانتره استفاده کند ، اعالم کرد : با پیگیري هاي انجام شده ، توانستیم طی نیمه نخست امسال 57 هزار تن ذرت ، کنجاله سویا ،

سبوس و جو را تامین کنیم که بخشی از این اقالم به کنسانتره تبدیل شد و در اختیار دامداران قرار گرفت و یا به صورت خام به آنان اختصاص

یافت . وي تصریح کرد : این مقدار از خوراك دام تامین شده در نیمه نخست امسال که با قیمت دولتی در اختیار دامداران قرار گرفت ، 60 درصد از

نیاز واحدهاي دامداري استان را پاسخ داد محمدزاده در ادامه عنوان کرد : با این وجود ، شکی وجود ندارد که عده اي از دامداران نتوانستند از این

اقالم خوراك دام برخوردار شوند که در روند دریافت خوراك دام یارانه اي بازماندند وي افزود : البته عده اي از دامداران استان نیز که گندم ، جو و

علوفه کشت کرده بودند متقاضی خرید این خوراك دام یارانه اي نشدند وي درباره مصرف آرد در دامداري ها به عنوان خوراك دام نیز اظهار کرد : با

توجه به اینکه آرد فقط خاصیت پروتئینی دارد و موجب پروار دام نمی شود و در هنگام مصرفنیز موجب چسبندگی می شود به دامداران هیچ گاه

توصیه نمی کنیم که از آرد گندم براي خوراك دام استفاده کنند معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالی افزود : با این

وجود ، برخی از دامداران بدون توجه به این توصیه از این محصول براي خوراك دام خود استفاده می کنند وي در بخش دیگري از سخن خود ،

اهرم توسعه ، پایداري و ماندگاري صنعت دامپروري استان را تغییر روش نگهداري و پرورش دام از وضعیت سنتی به وضعیت پرورش نیمه صنعتی و

صنعتی دانست محمدزاده همچنین افزود : بخش دامداري استان به وجود تشکل هاي قوي در زمینه تامین و توزیع نهاده ها میان تمامی دامداران

استان نیازمند است 

اجراي ذخیره سازي گوشت قرمز براي حمایت از تولید و مصرف علیرضا توسلی نیا ، مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان شمالی نیز در گفت و گو با

عصر اترك اعالم کرد : با توجه به اینکه از چند ماه قبل دامداران استان با کاهش قیمت خرید دام زنده مواجه شدند ، دولت ذخیره سازي گوشت

قرمز در گوساله پرواري را در دستور کار قرار داده تا از دامداران حمایت کند و قیمت دام زنده و گوشت قرمز در کشور متعادل شود .  

وي گفت : از دو ماه قبل ، در استان خرید تضمینی گوشت قرمز گوساله پرواري بدون استخوان منجمد شده از دامداران استان به قیمت کیلویی 72

هزار و 500 تومان آغاز شد که تا به کنون 86 تن از این گوشت کشتار شده از دامداران استان خریداري و در سردخانه بخش خصوصی ذخیره سازي

شده است که این روند ادامه دارد تا در شرایط مشخص به بازار عرضه شود . توسلی نیا تصریح کرد : البته این قیمت نتوانسته است که نظر تمامی

دامداران استان را به خود جلب کند تا آنان دام هاي خود را به این قیمت ارائه دهند 

قیمت گوشت قرمز قصابی ها تابع قیمت فروش دام زنده است حسین قاسم زاده ، رئیس اتحادیه لبنیات ، مرغ فروشان و قصابان بجنورد در پاسخ به

این سوال که چرا با وجود کاهش قیمت خرید دام زنده ، قیمت گوشت قرمز در قصابی ها همچنان باال است ، اظهار کرد : قیمت گذاري گوشت

قرمز در قصابی ها باال نیست بلکه قیمت گذاري گوشت قرمز در قصابی ها تابع قیمت خرید دام زنده در میادین عرضه دام است .
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قاسم زاده گفت : شنبه هر هفته قیمت خرید و فروش دام زنده در میادین عرضه دام توسط اتحادیه دامداران استان به اتحادیه قصابان ارائه می شود

تا بر اساس آنالیز قیمت هاي تعیین شده توسط اتاق اصناف و صمت استان قیمت مصرف کننده براي گوشت قرمز تعیین شود وي تصریح کرد :

درصورتیکه قیمت دام زنده کاهش پیدا کند ، قیمت مصرف کننده براي گوشت قرمز کاهش و درصورتیکه قیمت دام زنده افزایش پیدا کند ، قیمت

مصرف کننده براي گوشت قرمز افزایش می یابد وي گفت : در نیمه نخست امسال قیمت گوشت قرمز گوسفندي از 110 هزار تومان به 95 هزار

تومان و قیمت گوشت قرمز گوساله از 85 و 90 هزار تومان به 70 هزار تومان کاهش یافت قاسم زاده افزود : با این وجود ، طی یک هفته اخیر با

افزایش قیمت خرید دام سبک و سنگین پیش بینی می شود قیمت گوشت قرمز گوسفندي در قصابی ها به 110 هزار تومان و گوشت قرمز گوساله

نیز 100 تا 105 هزار تومان افزایش یابند 

کشاورزي قراردادي ، راهکار توسعه کشت گیاهان علوفه اي و تامین خوراك دامی محمد نقی کاظمیان ، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزي

خراسان شمالی نیز درباره توسعه کشت گیاهان علوفه اي در استان به منظور تامین بخشی از نیاز خوراك دام استان اظهار کرد : در سطح استان ، در

سال 98 در سطح دو هزار و 240 هکتار از مزارع دیم به کشت جو و 250 هکتار از مزارع دیم استان به کشت گیاهان علوفه اي اختصاص یافت .

کاظمیان گفت : در فصل زراعی پاییزه امسال نیز چهار هزار و 480 هکتار از مزارع دیم به کشت جو و هزار هکتار نیز به کشت گیاهان علوفه اي

اختصاص خواهد یافت وي خاطر نشان کرد : کشاورزان مجاور حاشیه رودخانه اترك نیز به کشت یونجه در اراضی خود تمایل پیدا کرده و نسبت به

کشت آن اقدام کرده اند 

وي در ادامه با تاکید بر این نکته که توسعه کشت گیاهان علوفه اي در خراسان شمالی از اهداف اجراي طرح پروژه امنیت غذایی به منظور

پاسخگویی به نیاز دامداري ها و ایجاد درآمدزایی براي کشاورزان استان است که از سوي سازمان جهاد کشاورزي استان به صورت جدي دنبال می

شود ، افزود : در حال حاضر مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي استان بر روي توسعه کشت این محصول در سطح استان در حال مطالعه است . مدیر

امور زراعت سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالی تصریح کرد : توسعه کشت این محصول در سطح کشور و استان نیازمند آن است که انجام

کشاورزي قراردادي ( میان دامدار و کشاورز) در دستور کار قرار گیرد و حمایت شود انتهاي پیام/سمانه قهرمانی
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رئیس اداره خدمات تعاون روستایی استان : /10هزار تن شیر از دامداران قزوینی خریداري
شد

رئیس اداره خدمات فنی و کشاورزي تعاون روستایی استان قزوین گفت : 10هزار و 321تن شیر در 6ماهه نخست امسال از دامداران استان قزوین

خریداري شده است

به گزارش خبرگزاري خبرآنالین از قزوین؛ اکرم ابهري ، رئیس اداره خدمات فنی و کشاورزي تعاون روستایی استان قزوین از خرید 10هزار و

321تن شیر در مراکز جمع آوري خبر داد و گفت : این میزان شیر در 6ماهه نخست امسال از دامداران استان قزوین خریداري شده است ابهري

تصریح کرد : خرید و جمع آوري شیر با هدف ارائه خدمات به دامداران و جلوگیري از نوسانات قیمت شیر ، ایجاد امنیت شغلی و تولیدي براي

صنایع لبنی صورت می گیرد او در ادامه دامداران ، حمل بهداشتی و اصولی شیر ، کوتاه کردن دست واسطه ها و دالالن از بازار شیر و تامین نیاز 

افزود : این مقدار شیر در 2مرکز خرید شرکت تعاونی گاوداران شیري تاکستان و شرکت تعاونی گاوداران صنعتی چوبیندر جمع آوري شده است 

رئیس اداره خدمات فنی و کشاورزي تعاون روستایی استان قزوین با بیان اینکه یکی از عوامل مهم تأمین سالمت دام و تولید شیر بهداشتی داشتن

محیط مناسب و بهداشتی نگهداري دام است ، گفت : ایستگاه هاي جمع آوري شیر تحت نظارت تعاون روستایی استان فعال هستند و این مراکز از

امکانات فیلتراسیون و خنک کردن شیر برخوردار بوده و شیر تولیدي دامداران را جمع آوري کرده و پس از سرد کردن به واحد هاي فراوري تحویل

می دهند . 48 کد خبر 1445596

12

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=12467438


1399/07/30 - 1399/07/29گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

واحد مرکزي خبر

1399/07/29
14:18

صنایع لبنی همدان گزارش مکتوب : /سایه تعطیلی بر 

 

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما مرکز همدان ، استان همدان به یک استان کشاورزي در کشور معروف است که به علت تنوع آب وهوا ، وجود مراتع

وسیع و ییالقی بودن منطقه ، براي دامداري و دامپروري نیز شرایط مناسبی را داراست که این موضوع موجب شده است این استان در زمینه دامداري

پیشرفت هاي فراوانی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما مرکز همدان ، استان همدان به یک استان کشاورزي در کشور معروف است که به علت تنوع آب وهوا ، وجود

مراتع وسیع و ییالقی بودن منطقه ، براي دامداري و دامپروري نیز شرایط مناسبی را داراست که این موضوع موجب شده است این استان در زمینه

دامداري پیشرفت هاي فراوانی داشته باشد دامداري به جز آن که از لحاظ اقتصادي ، فرهنگ و اجتماعی تغییرات بسیاري را در این استان به وجود

صنایع لبنی بسیاري در این استان شده است آورده است موجب اشتغال زایی خوبی نیز شده است همچنین صنعت دامداري موجب به وجود آمدن 

بر اساس آمار 370 هزار رأس دام سنگین و یک میلیون و 400 هزار رأس دام سبک در استان همدان وجود دارد که در این راستا 359 واحد صنعتی

مشغول فعالیت است 

رتبه دهم همدان در تولید لبنیاتامروز ارزش افزوده اي که صنعت لبنیات ایجاد می کند بر کسی پوشیده نیست این بخش یکی از صنایع مهم و

استراتژیک در دنیا به شمار می آید ، بخش لبنیات با تولید شیر ، ماست ، دوغ ، پنیر و کره می تواند منبع بسیاري از ویتامین ها باشد ، از این رو اگر

در سبد خانوارها لبنیات سهم قابل قبولی داشته باشد عمًال از بسیاري بیماري ها مانند پوکی استخوان پیشگیري خواهد شد . استان همدان در زمینه

تولید لبنیات و فرآوري آن در بین 10 استان برتر کشور قرار دارد براساس آمارها سرانه مصرف شیر در کشور 115 کیلوگرم است که این میزان در

دنیا به160 کیلوگرم می رسد و این در حالیست که کشورهاي توسعه یافته تا300 کیلوگرم نیز مصرف دارند به طوري که از این نوشیدنی خوشمزه

درکنار سرو غذاهاي اصلی خود هم استفاده می کنند تولید 360 هزار تن شیر در استانبراساس آمارها 359 واحد پرورش گاو شیري صنعتی داراي

پروانه بهره برداري با ظرفیت 27 هزار و 143 رأس دام مولد در استان همدان وجود دارد که این تعداد واحد بیش از 360 هزار تن شیر در سال

گذشته تولید کرده اند از میزان شیرخام استان که روزانه تولید می شود ، 116 تن به مصرف دام ها ، 242 تن به مصرف ساکنان روستاها ، 570 تن

جذب کارخانه هاي داخل و خارج استان و 42 تن نیز جذب سایر مصارف می شود 

آقاي "محمد نظرپور" ، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي" با بیان اینکه شهرستان هاي مالیر ، همدان و بهار بیشترین تعداد گاو

و تولید شیر را دارند ، در دام سبک نیز شهرستان هاي کبودراهنگ ، نهاوند و رزن در رتبه هاي برتر قرار دارند ، می گوید : "شهرستان هاي اسدآباد

، مالیر و سپس همدان بیشترین واحدهاي صنعتی تولید و پخش شیر را در استان به خود اختصاص داده اند .  

"مصرف 500 تن شیر در همدان"معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي" با اشاره به اینکه همدان از نظر شرایط اقلیمی و جغرافیایی

یکی از استان هاي مطرح در تولید شیرخام در کشور است می گوید : " دسترسی به مرکز و استان هاي غربی کشور و همچنین تولید علوفه هاي

باکیفیت موجب شده همدان استان شناخته شده اي در این بخش باشد . " گفتنی است 53 مرکز جمع آوري شیر خام در استان همدان فعالیت دارند

که روزانه افزون بر 316 تن شیر را از دامداري هاي این استان جمع آوري می کنند نخستین مجوز ایجاد صنایع کوچک تبدیلی
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فرآورده هاي لبنی از سوي کمیته صنایع روستایی وقت در سال 1365 صادر و نخستین واحد در سال 1367 با تولید ساالنه 120 تن پنیربه صورت

آب نمکی با سرمایه گذاري 30 میلیون ریال به بهره برداري رسید 

مجوز فعالیت 46 واحد لبنی در استانآقاي"حسن محمدي" مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزي استان همدان با بیان اینکه درحال حاضر 46

واحد لبنی داراي پروانه بهره برداري از سازمان جهاد کشاورزي و صنعت ، معدن و تجارت در استان همدان وجود دارد می گوید : " ظرفیت تولید

محصوالت لبنی است و توان جذب 936 هزار تن شیر خام را دارند که توانسته اند براي هزارو350 نفر اسمی این واحدها 598 هزار تن انواع 

اشتغال مستقیم ایجاد کنند .  

"فعالیت 6 واحد تولیدپنیر یو اف (UF )مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزي استان همدان با بیان اینکه زمانی پنیر و بسیاري از لبنیات دیگر

را از کشورهایی دنیا وارد می کردیم می گوید : " تولید پنیر یو اف UF از سال 81 به بازار کشور آمد و 6 واحد موفق به راه اندازي این محصول با

شیر پاستوریزه و دوغ پاستوریزه را نیز بهترین کیفیت و تکنولوژي ها شدند که این واحدها انواع فرآورده هاي لبنی دیگر مانند ماست پاستوریزه ، 

وارد خطوط تولید خود کردند . " در واقع می توان این چنین گفت این واحدها بر اساس نیاز بازار و نیاز مشتري پاسخ دادند که در حال حاضر هم

فعالند تعطیلی 60 درصد واحدهاي لبنی استاندر حالی 46 واحد لبنی در استان همدان پروانه بهره برداري دارند که این واحدها به علت مشکالتی از

جمله عدم تامین نقدینگی 60 درصد آنان تعطیل شده و 18 واحد باقی مانده نیز کج دار و دست و پا شکسته پیش می روند 

علل تعطیلی کارخانه هاي لبنی استاننداشتن توجیه اقتصادي کارخانه هاي لبنی ، نداشتن قدرت رقابت با کارخانه هاي با تکنولوژي جدید و به روز ،

اختالف شرکا ، حذف تولیدات این واحدها از سبد خانوار به علت افزایش سرسام آور تورم و بدهی هاي سنگین بانکی این واحدها از جمله مشکالتی

صنایع لبنی استان را گرفته است .   بشمار می رود که سالهاست گریبان 

کمبود نقدینگی بالي جان صنایعخانم "نسرین دانشمند" کارشناس جهاد کشاورزي استان با بیان اینکه تعداد باالي کارخانه هاي تولید فرآورده

هاي لبنی در سال هاي دهه60 به عنوان پتانسیل بزرگ براي استان به شمار می آمد می گوید : " بسیاري از این واحد ها به علت کمبود نقدینگی و

مشکالت مالی نتوانستند سرپا بایستند و تعطیل شده اند . "وي ادامه می دهد : " این صنایع به علت آنکه نتوانستند سرمایه الزم را براي واحد خود

تامین کنند به مشکالتی مانند تأمین نهاده ها ، تهیه ظروف بسته بندي ، قیمت انرژي و دستمزد کارکنان مواجه کردند که همین موارد موجب شد

به تدریج از گردونه رقابت خارج شوند 

"عدم تنوع در محصوالتآقاي"علی سبزواري " بازاریاب حوزه لبنیات هم با بیان اینکه تعدادي از واحدهاي لبنی استان ، تولید خود را تنها به یک

محصول محدود کرده اند می گوید : " از آنجایی که این واحدها اصرار به تولید محصوالت قدیمی داشتند و با توجه به اینکه ذائقه مردم بسیار تغییر

کرده است این واحد ها نیز نتوانستند به کار خود ادامه دهند . " آقاي" محمد رشادي" مدیرعامل تعاونی هاي فرآورده هاي لبنی استان همدان هم

معتقد است : " تولید محصوالت این واحد هاي لبنی سودآوري زیادي براي آنان نداشت که این امر موجب شد مشتریان رغبتی به خرید محصوالت

شیر پاستوریزه ، شیر استریلیزه ،  ، uf آنان نداشته باشند "گفتنی است هم اکنون بیشترین محصوالت تولیدي واحدهاي فعال لبنی در استان پنیر

شیرهاي طعم دار ، ماست پاستوریزه و انواع دوغ است تاثیر منفی کرونا در مصرف لبنیاتبا شیوع بیماري کرونا از سال گذشته ، این میهمان ناخوانده

محصوالت لبنی شده است  تاثیر منفی زیادي بر مصرف لبنیات در میان مردم گذاشته است به طوري که موجب کاهش 15 تا 20 درصدي تولید 

صنایع خانم "نسرین دانشمند" "کارشناس جهاد کشاورزي استان همدان با بیان اینکه به علت بیماري کرونا بسیاري از صنایع متضرر شدند که 

لبنی نیز در این بخش قرار دارند ، می گوید : " امسال حدود 30 تا 40 درصد جذب شیر خام کاهش یافته است که این امر موجب شده خسارت

زیادي به دامداران وارد شود .
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"آقاي "علی اسماعیلی" یکی از دامداران همدانی هم با بیان اینکه بسیاري از خانواده ها به علت رعایت فاصله اجتماعی این روز ها کمتر خرید می

صنایع لبنی ، شیر خام بر روي دست دامدار باقی می ماند و این موجب ضرر آنها شده است  کنند می گوید : " با کاهش تولید 

محصوالت لبنی در استان از زمانی که مشکالت اقتصادي ، واحدهاي صنعتی تولید و فرآوري  صنایع لبنی "رونق لبنیات سنتی در سایه تعطیلی 

همدان را از رونق انداخته کارگاه ها و مغازه هاي لبنی سنتی یکی پس از دیگري در این استان افزایش یافته اند و این واحدها با استفاده از روش

هاي قدیمی مانند گرم کردن شیر با وسایل قدیمی به تأمین نیاز شهروندان می پردازند که خود این هم عاملی براي اقبال کمتر به لبنیات صنعتی

است . وجود 100 مرکز عرضه لبنیات سنتی غیرمجازعموم مردم تصور می کنند شیرهاي سنتی از سالمت خوب ومواد با کیفیت باالتري بهره مند

هستند این در حالیست که تقلب هاي زیادي در راستاي کاهش بارمیکروبی شیر در این واحدها صورت می گیرد که از دید مردم به دور است افزایش

بیماري هایی همچون تب مالت در بین مردم از پیامدهاي عرضه شیرهایی با بارمیکروبی باال در واحدهاي لبنیات سنتی است آقاي " رحیم عظیمی

""عضو اتحادیه خواروبار و لبنیات همدان می گوید : "حدود 62 مغازه فروش لبنیات سنتی داراي پروانه بهره برداري و تولید در همدان وجود دارد

که عالوه بر این موارد 100 مغازه غیرمجاز نیز در استان فعالیت دارند "فروش محصوالت دیگر مانند سرکه نیز در کنار لبنیات سنتی موجب می شود

کیفیت لبنیات کاسته و آلوده شود ، موضوعی که از دید مردم دور مانده است مجهز بودن کارخانه هاي لبنی به آزمایشگاه"مدیرعامل تعاونی هاي

فرآورده هاي لبنی استان همدان می گوید : " همه کارخانه هاي استان مجهز به آزمایشگاه هاي پیشرفته هستند و همه محصوالت از مرحله ابتدایی

تا انتهایی مورد آزمایش قرار می گیرد "آقاي" محمد رشادي" با اشاره به اینکه هیچ گونه آزمایشی در مغازه هاي فله فروشی در رابطه با سالمت

شیر در واحدهاي لبنی سنتی انجام نمی شود ادامه می دهد : " اگر شیر با سیستم هاي اتوماتیک تهیه نشود آلودگی آن به مردم منتقل و این

محصول موجب بیماري خواهد شد " کارشناسان حوزه لبنیات می گویند شیر در حالت گرم کردن به روش سنتی روغن آن در مغازه ها گرفته نمی

شود که همین امر موجب خوشمزه تر شدن آن می شود و برخی از مردم آن را علتی بر سالم تر و ارگانیک بودن شیر می دانند آقاي"ظفري" مدیر

یک کارخانه لبنی نیز با اشاره به نظارت هاي مستمري که بر فعالیت هاي کارخانه هاي لبنی در مقایسه با واحدهاي لبنیات سنتی می شود می گوید

صنایع لبنی به صورت مستمر زیرنظر بازرسی سازمان هاي مختلف قرار دارند در حالی که در واحدهاي سنتی اینگونه نیست "وي می گوید :  " :

"براي جبران ویتامین هاي شیر ، کارخانه موظف است ویتامین هایی که شیر از دست داده ، به آن برگرداند که این مورد فقط در کارخانه ها امکان

پذیر است "اثر تحریم ها و سوء مدیریت ها درگران شدن نهاده هاي دامیمتاسفانه کشور در زمینه نهاده هاي دامی از وابستگی رنج می برد که این

موضوع موجب شده است با تحریم هاي که به وجود آمده است این نهاده ها به سختی و با قیمت بسیار باالیی وارد شوند و این موضوع تاثیر

فراوانی بر قیمت تمام شده لبنیات داشته باشد 

آقاي"مجید سبزواري" یکی از دامداران استان همدان با اشاره به اینکه "نهاده هاي دامی با قیمت بازار آزاد به وفور یافت می شود ، می گوید : "

نهاده هاي دامی در بازار آزاد به مقدار کافی یافت می شود و ظرف مدت دو ساعت بارگیري و در واحد تخلیه می شود اما اگر بخواهیم نهاده اي را

براي دام هاي خود از بازار دولتی تهیه کنیم به سختی و طی 45 روز تا 3 ماه زمان می برد . " وجود نهاده هاي دامی به مقدار فرآوان در بازار و

قیمت باالي آن و جوالن دالالن نشان دهنده سوء مدیریت مسئوالن در کنترل و نظارت بر بازار است او با اشاره به اینک
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ه جو ، ذرت و سویا با ارز 4 هزارو 200 تومانی وارد کشورمی شوند ادامه می دهد : "قیمت مصوب جو هزار و 350 تومان ، ذرت هزار و500 تومان و

قیمت کنجاله سویا هم در بنادر دو هزار و450 تومان است و این در حالیست که قیمت این نهاده ها در بازار بیش از 3 تا 4 برابر است "گفتنی است

80 تا 90 درصد واردات نهاده هاي دام و طیور در اختیار بخش خصوصی است و فقط 10 تا 20 درصد آن در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام به

عنوان تامین کننده ذخایر استراتژیک است که همین موضوع موجب آزاد گذاشتن دست واسطه گران و سودجویان در این بازار شده است 

آقاي"منصور رضوانی جالل" رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان همدان نیز با اشاره به مشکالتی که براي تهیه نهاده هاي دامی وجود دارد می

گوید : " محموله نهاده هاي دامی وارداتی همواره با تاخیر از بنادر به دست دامداران می رسد که این موضوع مشکالت فراوانی را از جمله گران

شدن لبنیات ، گوشت و مرغ به همراه داشته است . "براساس آمارها ساالنه 14 تا 15 هزار تن ذرت و هفت تا 10 هزار تن کنجاله سویا در بخش

دام و طیور استان مصرف می شود ضرورت به روز رسانی صنایعیکی دیگر از مشکالتی که در حوزه تعطیلی واحدهاي لبنی استان وجود دارد به

مشکالت به روز نبودن تجهیزات کارخانه هاي لبنی باز می گردد مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزي استان همدان " با بیان اینکه در کشور

در زمینه تولید لبنیات برندسازي عظیمی صورت گرفته و شرکت هاي بزرگی مانند "کاله" و "میهن" وارد بازار شده اند ، می گوید : " واحدهاي

لبنی استان همدان اگر بخواهند در این بازار رقابت دوام بیاورند باید خود را به روزکنند "آقاي حسن محمدي ادامه می دهد : "در حال حاضر با توجه

صنایع لبنی ایجاد واحد لبنی جدید به هیچ وجه در استان همدان موردنظر نیست زیرا توجیه اقتصادي ندارد اما فعال کردن به کمبود مواد اولیه 

کسانی که بخواهند واحد تعطیل شده را خریداري و صنایع لبنی واحدهاي تعطیل شده از اولویت هاي امسال است "پرداخت تسهیالت کم بهره به 

فعال کنند از تسهیالت کم بهره براي وارد کردن ماشین آالت خارجی و معافیت هاي گمرکی بهره مند خواهند شد مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد

کشاورزي استان با بیان اینکه براي فعال کردن واحدهاي تعطیل موجود نیز تأمین نقدینگی یکی از اولویت ها است می گوید : " بحث تأمین

سرمایه در گردش واحدهاي فعال نیز مورد توجه است 

"ساماندهی دامداري هاي روستایی ، اجراي عملیات نوسازي واحدهاي دامی ، صدور مجوز روستایی و هویت دار کردن دام هاي سنگین استان ،

ترویج استفاده از خوراك آماده دام ، افزایش مهارت و دانش تولیدکنندگان و پرورش دهندگان دام شیري که عمدتًا از سوي تشکل ها پیگیري می

شود ، جمع آوري محصوالت از سوي تشکل ها ، حرکت در مسیر ایجاد دامداري هاي مدرن و صنعتی کردن تولید شیرخام و ترویج تولید گاو

دومنظوره در استان از دیگر برنامه هاي حمایتی سازمان جهاد کشاورزي استان در راستاي توسعه صنعت لبنیات به شمار می آید . کالم آخربا این

تفاسیر به نظر می رسد می توان با احیاي واحدهاي راکد که تعداد آنها هم کم نیست قدمی در راستاي تحقق شعار سال برداشت 

همچنین با توجه به آنکه آمریکا شاهرگ اصلی درآمدي کشور یعنی نفت را مورد تحریم قرار داده است ، بنابراین در این زمان صادرات غیرنفتی

نقش بسزایی در درآمد ارزي کشور بازي می کند و از آنجایی که کیفیت یکی از مهم ترین عوامل به منظور پذیرش محصول کشوري دیگر است ،

لذا با توجه به اقلیم کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا ، صنعت غذا می تواند جایگاه ویژه اي در صادرات محصوالت غیرنفتی کشور ایفا کند . تهیه

و تنظیم : لیال نادعلی فر
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سرنوشت جمله «نخرید تا ارزان شود»

 

خلیج فارس : «ارزان تر شدن کاال ها در آینده اي نزدیک» کلیدواژه اصلی سخنان مسئوالن در واکنش به التهاب قیمتی در بازار و آرام کردن جو روانی

حاکم بر آن است.

خلیج فارس : «ارزان تر شدن کاال ها در آینده اي نزدیک» کلیدواژه اصلی سخنان مسئوالن در واکنش به التهاب قیمتی در بازار و آرام کردن جو

روانی حاکم بر آن است حداقل در دو سال اخیر وعده هاي کاهش قیمت مسکن ، ارز ، خودرو و حتی تخلیه حباب سکه کم از سوي مسئوالن

مرتبط منتشر نشده است هر چند برخی به جاي پیدا کردن «سرنخ ماجرا» توصیه هایی از قبیل «نخرید تا ارزان شود» هم کرده اند اما آنچه

درنهایت در بازار اتفاق افتاد ، افزایش قیمت ها بود و تقریبا در هیچ بازاري ، کاهشی مشاهده نشد 

اعتماد در ادامه نوشت : با مقایسه اي میان «زمان» وعده داده شده از سوي مسئوالن براي کاهش قیمت ها و قیمت هاي پس از آن «زمان» می

توان دریافت که تقریبا «وعده هاي» مبتنی بر ارزان تر شدن باشد ، تاکنون به سرانجام نرسیده یا در یک بازه زمانی کوتاه مدت اثر داشته و برخی

قیمت ها روند نزولی داشتند و پس از آن نرخ ها با شیب تندتري باال رفتند . هر چند می توان دالیل اقتصادي براي «عدم پیروي قیمت ها از وعده

هاي مسئوالن» عنوان کرد اما به نظر می رسد مردم می دانند وعده ها از حقیقت محیط کالن اقتصادي نشأت نمی گیرد ، بنابراین نسبت به آن بی

توجه هستند و حتی با وجود توصیه هایی که «نخرید تا ارزان شود» ، ترجیح می دهند ریال خود را به کاال تبدیل کنند در ادامه برخی کاال هایی را

که قرار بود «زمانی» ارزان تر شوند ، می خوانید افزایش 91 درصدي قیمت و واکنش به نخریدن خانه محمد اسالمی ، وزیر راه و شهرسازي این

جمله «مسکن نخرید تا ارزان شود» را بار ها به زبان آورده در تیر ماه سال گذشته براي اولین بار تا همین اواخر که باز هم این موضوع را تکرار کرد

، اما بازار مسکن بی اعتنا به برنامه ها و وعده ها راه خودش را رفت قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از فروردین تا شهریور سال جاري حدود 60

درصد افزایش داشته و از 15 میلیون و 300 هزار تومان به بیش از 24 میلیون تومان رسید این در حالی است که قیمت هر مترمربع خانه در شهریور

امسال نسبت به سال گذشته 91 7 درصد افزایش داشته است به نظر می رسد نخریدن به امید ارزان شدن ، در واقع از دست دادن قدرت خرید است

گوشت ، خوراکی حذف شده از سفره ها گوشت گوسفندي نیز طی سه سال منتهی به پایان سال گذشته ، 132 5 درصد افزایش داشته است قیمت

هر کیلو گوشت گوسفند در سال 96 حدود 40 هزار تومان بود که در پایان سال 97 به 60 هزار و 33 هزار تومان رسید که افزایشی 51 درصدي را

نشان می دهد این روند ادامه داشت تا جایی که قیمت این خوراکی در پایان سال 98 حدود 93 هزار تومان گزارش شد هر چند روند افزایش قیمت

کماکان نیز ادامه دارد در هفته اول فروردین سال جاري قیمت هر کیلو گوشت گوسفند به 97 هزار و 874 تومان رسید 

خیز قیمت گوشت در حالی است که حسن عباسی معروفان ، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام که یکی از مهم ترین شرکت ها در واردات نهاده

هاي دامی به کشور است ، در 25 فروردین سال جاري و در مصاحبه اي با وب سایت مشرق نیوز گفته بود : «مردم براي خرید گوشت و مرغ عجله

نکنند ، چون تا آخر سال افزایش قیمتی در این حوزه نداریم . » خسرو ابراهیم نیا ، نایب رییس اتاق اصناف تهران هم در ادامه مطلب مشرق نیو
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ز گفته بود : «میزان ذخایر کاال هاي اساسی کشور حتی از حد انتظار نیز باالتر است و آمادگی زیادي براي خرید و فروش این کاال ها در بستر

اینترنتی فراهم شده است » 7 ماه پس از سخنان معروفان و ابراهیم نیا و در ابتداي ماه مهر ، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندي به 110 هزار تومان

رسید مرغ از ابتداي سال 97 که نرخ ارز در 4200 تومان تثبیت شد ، قیمت هر کیلو مرغ از حدود هشت هزار تومان در فروردین به حدود 12 تا 14

هزار تومان در اسفند همان سال رسید مهم ترین دلیل افزایش قیمت مرغ ، نبود یا کمبود نهاده هاي تولیدي عنوان شده بود فعاالن دام و طیور

معتقدند در ماه هاي اخیر حدود 50 درصد نهاده هاي دامی از بازار آزاد تامین می شود و با وجود اینکه این نهاده ها و البته واکسن براي دام و طیور

کاالي اساسی محسوب می شوند ، اما به دست فعاالن صنعت دام و طیور با نرخ ارز آزاد می رسد هر چند محمد یوسفی ، رییس انجمن پرورش

دهندگان مرغ گوشتی در دي ماه 97 و زمانی که قیمت هر کیلو گوشت مرغ حدود 13 هزار تومان بود ، از بهبود قیمت ها پس از جوجه ریزي خبر

داده بود هر چند کاهش قیمت ها در مرغ رخ نداد و قیمت این نوع گوشت در اسفند سال گذشته 15 هزار و 200 تومان بود ، روز شنبه به 25 تا 25

هزار و 500 تومان رسید به بیان دیگر قیمت هر کیلو مرغ طی فروردین تا اسفند 97 حدود 62 درصد افزایش داشته در حالی که در کمتر از هفت ماه

بیش از 67 درصد افزایش قیمت داشت با مقایسه این اعداد به نظر می رسد فاصله بین جهش هاي چند ده درصدي در این کاال ، به جاي «ساالنه»

، «ماهیانه» شده است تخم مرغ ، بر مدار افزایش براساس گفته هاي ناصر نبی پور ، رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در تابستان 97 ،

مهم ترین دلیل افزایش قیمت تخم مرغ ، تمایل مردم به خرید آن به دلیل افزایش قیمت هاي گوشت مرغ و انواع گوشت هاي قرمز بوده است 

در آن زمان هر کیلو تخم مرغ در مرغداري 7 هزار و 400 و شانه اي 16 هزار تومان برآورد شده بود که در بهار تخم مرغ به هر شانه اي 13 هزار

تومان عرضه می شد و حتی علیرضا رفیعی پور ، رییس سازمان دامپزشکی کشور در فروردین 97 نیز وعده داده بود که «از خرداد ماه با افزایش

تولید تخم مرغ قیمت آن کاهش یافته و امکان صادرات فراهم می شود . » ، اما نه تنها کاهش قیمت در تخم مرغ رخ نداد بلکه در 14 مرداد 97

هیات وزیران «تعرفه واردات تخم مرغ را با هدف کنترل بازار این محصول از 5درصد به 4درصد کاهش داد » و چند ماه بعد در دوم بهمن نیز

صادرات آن به کلی ممنوع اعالم شد پس از افزایش قیمت هاي متوالی در سال 98 دولت با هدف ثبات بخشی به بازار اقدام به عرضه برخی کاال ها

مانند مرغ و تخم مرغ کرد تا قیمت ها کاهش یابد پس از این اقدام قیمت هر شانه که تا پیش از این به 18 هزار تومان نیز رسیده بود و رییس

کانون سراسري انجمن هاي صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم گذار نیز آن را منطقی می دانست تا 12 هزار تومان کاهش پیدا کرد که البته موجب

نارضایتی مرغداران نیز شد چند هفته پس از دخالت دولت ، قیمت هر شانه بین 17 تا 21 هزار تومان معامله می شد در حالی که نرخ مصوب آن

حداکثر 15 هزار تومان بود براساس گزارش هاي مرکز آمار تورم «گروه تخم مرغ» در سال 97 بیش از 32 درصد برآورد شده در حالی که براساس

گزارش بانک مرکزي «قیمت خرده فروشی» تخم مرغ در سال 97 نسبت به سال قبلش حدود 70 درصد رشد داشته است در سال 98 قیمت هر

شانه تخم مرغ تا 16 هزار تومان معامله می شد که در اردیبهشت سال جاري به 20 هزار تومان رسید روند افزایشی قیمت ادامه داشت تا اینکه در

جلسه 8 مهر سال جاري محمد کالمی ، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور سقف قیمت هر شانه 30 عددي تخم مرغ در جلسه ستاد تنظیم بازار را حداکثر

31 هزار تومان اعالم کرد این در حالی است که در اواسط مهر ماه نرخ هر شانه تخم مرغ در مغازه ها حدود 41 هزار تومان بود 

لبنیات هم گران شد اردیبهشت 98 گزارش هایی مبنی بر افزایش خودسرانه دو شرکت لبنی براي افزایش قیمت برخی کاال ها منتشر شد تا اینکه در

صنایع لبنی از ارایه پیشنهاد افزایش 14درصدي قیمت لبنیات به سازمان حمایت مصرف کنندگان و میانه خرداد رضا باکري ، دبیر انجمن 

تولیدکنندگان خبر داد .
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خلیج فارس
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صنایع لبنی براي افزایش و در حالی که هیچ گونه موافقتی با این درخواست صورت نگرفته بود ، برخی شرکت چند روز پس از ارسال درخواست 

ها اقدام به افزایش بدون مجوز قیمت ها کردند تا اینکه در 26 خرداد باکري اعالم کرد : «قیمت لبنیات براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت

مبنی بر افزایش 19درصدي نرخ شیرخام ، حدود 20درصد رشد کرد » میر اسالم تیموري ، رییس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده هاي لبنی در

یادداشتی که 21 تیر منتشر کرد ، علت افزایش قیمت ها را «افزایش قیمت ها ناشی از تحمیل شرایط اقتصاد کالن کشور بر تولید کننده و خارج از

اراده او» عنوان کرده بود در مهر سال جاري ، کره تنها محصول پروتیینی بود که بیش از 70 درصد افزایش قیمت داشت و به هر صد گرم ، 8 هزار

تومان رسید کمترین خیز قیمت از فروردین تا مهر سال جاري نیز در اختیار پنیر بود که با 5 درصد افزایش به 11 هزار و 760 تومان رسید بازار لپ

تاپ و موبایل هم از وعده ها پر است بازار محصوالت الکترونیکی پس از نوسانات نرخ ارز به ترسناك ترین بازار تبدیل شد جایی که قیمت گوشی یا

لپ تاپ ، روزانه تغییر می کند و اگر خیلی خوش شانس باشید و تا پیش از بسته شدن صرافی ها کاالي خود را بخرید ، می توانید از زیان جلوگیري

کنید افزایش قیمت موبایل در حالی است که با شروع مدارس و آموزش از راه دور ، دانش آموزان بیشتري به موبایل هاي هوشمند براي دسترسی به

محتواي آموزشی نیاز دارند در حالی که همه خانواده ها توان تامین آن را ندارند تیر ماه که ممنوعیت واردات گوشی هاي باالي 300 یورو ابالغ شده

بود ، قیمت موبایل نیز افزایش داشت ابراهیم درستی ، رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه هاي صوتی و تصویري و تلفن همراه گفته بود که «با این

اقدام بهتر است شهروندان براي خرید موبایل عجله نکنند ، چراکه قیمت ها به حال قبل باز می گردد » افزایش قیمت گوشی به خصوص در بازه

نزدیکی به آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضا براي خرید موبایل ، روند تندتري به خود گرفت هرچند نوسان نرخ ارز نیز بر آن بی تاثیر نبود عالوه

بر قیمت موبایل ، قیمت لپ تاپ نیز با نرخ دالر هم تراز شد به گونه اي که قیمت برخی برند ها تقریبا با قیمت خودرو پراید دست دوم یا حتی نو

برابري می کنند براساس اطالعات سایت هاي فروش محصوالت الکترونیکی ، ارزان ترین لپ تاپ در بازار تهران در هفته جاري «ایسوس مدل

vivobook X540YA» است که 11 میلیون و 400 هزار تومان قیمت گذاري شده است گفتنی است ارزان ترین لپ تاپ در خرداد سال جاري

ROG بود که 5 میلیون و 500 هزار تومان قیمت داشت گران ترین لپ تاپ نیز «ایسوس مدل «vivobook F540NA ایسوس مدل»

Zephyrus Duo 15 GX550LWS» که حدود 130 میلیون تومان قیمت دارد با این مبلغ می توان در برخی مناطق پایتخت ، خانه اي را

رهن کرد افزایش 107 درصدي پایین ترین قیمت لپ تاپ در بازار طی 4 ماه ، در حالی است که مردادماه محمدرضا فرجی ، رییس فناوران رایانه در

مصاحبه اي گفته بود که «باتوجه به ترخیص لپ تاپ از گمرك ، قیمت ها سرشکن می شود فرجی چند ماه بعد و در میانه مهر ، «ریزش قیمت

دالر و ثبت سفارش هاي بیشتر کاال هاي آي تی را بر قیمت ها موثر می دانست » کلمات کلیدي خبر : تورم گرانی اقتصاد
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بازار سیاه نهاده هاي دامی همچنان داغ است/قیمت تمام شده هر کیلو شیر باالي 5 هزار
تومان

ایران اکونومیست مدیر عامل اتحادیه دامداران گفت : با وجود نوسان شدید نرخ نهاده هاي دامی ، قیمت تمام شده شیر و گوشت به شدت باال رفته است

سعید سلطانی سروستانی مدیر عامل اتحادیه دامداران ، با انتقاد از بازار سیاه نهاده هاي دامی اظهار کرد : در حال حاضر قیمت کنجاله سویا به بیش

از 15 هزار تومان و قیمت کلزا به 10 هزار تومان افزایش یافته که قیمت تمام شده شیر و گوشت را تحت تاثیر خود قرار داده است او با اشاره به

اینکه نهاده هاي دامی ، 70 درصد قیمت تمام شده تولید را تشکیل می دهند ، افزود : قیمت تمام شده شیرخام باالتر از رقمی است که ستاد تنظیم

بازار مصوب کرده که با ادامه این روند صنعت دامپروري در معرض نابودي قرار می گیرد سلطانی با اشاره به اینکه لبنیات ارزان ترین ماده خوراکی

در دسترس خانوار است ، بیان کرد : دستگاه هاي نظارتی با اعمال نظارت دقیق باید نهاده ها را در اختیار دامداران قرار دهند تا قیمت تمام شده به

نرخ قبل بازگردد ، در غیر این صورت مشکالت تامین علوفه همچنان به قوت خود باقی است این مقام مسئول ادامه داد : اگر مسئوالن ذي ربط

تمهیداتی براي تامین علوفه نیندیشند ، تمامی زحمات صنعت دامپروري طی سال هاي بعد از انقالب به هدر می رود 

قیمت واقعی هر کیلو شیرخام 5 هزار و 800 تومان او قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام را باالي 5 هزار تومان اعالم کرد و گفت : با توجه به خرید

هر کیلو کنجاله سویا با نرخ 15 هزار تومان و هر کیلو کلزا با نرخ 12 هزار تومان ، قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام با احتساب 10 درصد سود براي

دامدار 5 هزار و 800 تومان است . مدیر عامل اتحادیه دامداران نرخ منطقی هر کیلو دام سبک گوسفند را 48 تا 49 هزار تومان اعالم کرد و گفت :

این در حالی است که هم اکنون هر کیلو دام زنده با نرخ کمتر از 42 هزار تومان از دامداران خریداري می شود که دامدار به سبب پایان دوره پرورش

و افزایش هزینه هاي سربار به ناچار دام خود را عرضه می کند او در پایان قیمت هر کیلو گوشت خارجی را بیش از 120 هزار تومان اعالم کرد و

گفت : با وجود آنکه قیمت تمام شده هر کیلو گوشت براي دامدار 100 هزار تومان است ، اما با نرخ 80 هزار تومان از دامدار خریداري و با نرخ هاي

گزافی در بازار عرضه می شود باشگاه خبرنگاران جوان
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