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دامداري که بدون حمایت مسؤوالن کمر همت را براي تولید بست

 

یکی از تولیدکنندگان دام و طیور با گالیه از مسؤوالن در عدم حمایت از آنان می گوید : مسؤوالن ما اکثرا دغدغه و درد تولید ندارند و تولید را رها کرده

اند؛ در بخش کشاورزي سیستم نامطلوبی در ارتباط با خوراك دام وجود دارد که نشان می دهد گروهی دارند سوء استفاده می کنند و گروهی هم به

عنوان مسؤول نمی دانند چه فاجعه اي در آینده در بخش تولید موادغذایی ایجاد می شود .

 

به گزارش خبرگزاري فارس از شهرستان ساري ، کسب و کار و داشتن شغل نقش کلیدي در روند توسعه و پیشرفت اقتصادي هر جامعه دارد ،

افرادي بدون وابستگی به دولت و با هزینه شخصی براي خود شغلی دست و پا می کنند که به جاي حمایت از سوي دولت با مدیریت نادرست کسب

و کارشان آسیب می بیند و گالیه هاي آنان را از مسؤوالن در پی دارد . یکی از این افراد حیدر محمدي کارآفرین سوادکوهی است ، وي در روستاي

آغوزبن از توابع شهرستان سوادکوه شمالی ساکن است ، فارغ التحصیل رشته علوم دامی و اکنون نیز در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد این

رشته است وي با این نگاه که اگر بعد از تحصیل نتواند شغلی دولتی داشته باشد و باید چگونه مخارج خود را در بیاورد ، در روستایش به پرورش دام

و طیور مشغول شد ، پرورش گاو شیري ، زنبورعسل ، گوسفند ، کرم ابریشم و پرورش مرغ از جمله اقدامات حیدر محمدي در روستاي آغوزبن

سوادکوه شمالی است به همراه خانواده اش (همسر و فرزندان) در کنار پرورش گاو شیري ، زنبور عسل هم پرورش می دهد و همچنین مرغداري

کوچک هزار قطعه اي در زمانی که سالن پرورش کرم خالی باشد ، برپا کرده و مرغ گوشتی را به صورت سنتی پرورش می دهد در پرورش گاو

محصوالت لبنی را به منطقه و شهرهاي اطراف شیري ، شیر خام را به بازار وارد نمی کند بلکه یک کارگاه خانگی تولید لبنیات ایجاد کرده که 

صادر کرده که قیمت لبنیات حاصل از شیر خام از قیمت آن بیشتر و بهتر و مجموع درآمدهاي این مشاغل نیز براي تامین مایحتاج کافی است 

زمان بندي کارهایشان هم به گونه اي است که بتوانند در هر فصل به صورت بهینه در بخش هاي مختلف تولید داشته باشند چراکه به گفته وي با

این شرایط و وضعیت اقتصادي نمی توان یک تولید را با بیشترین بهره وري انجام داد و تولید و پرورش هاي مختلف در طول سال می تواند سود

بیشتر و بهتري داشته باشد ، در بخش کرم ابریشم نیز با همکاري جهاد کشاورزي سالی سه بار کرم ابریشم پرورش می دهند .  

*مسؤوالن دغدغه تولید ندارند این کارآفرین از مشکالت و مسائل پیش روي تولیدکنندگان و عدم توجه مسوؤالن به آنها گالیه دارد و می گوید :

در چند سال اخیر مشکالتی براي اقتصاد کشور بوجود آمده است ، عوامل خارجی و عوامل داخلی منجر شد که تولید مقرون به صرفه نباشد و هم از

طرف مسؤوالن رها شود ، این نشان می دهد مسؤوالن ما اکثرا دغدغه تولید ندارند و راهکارهایی که ارائه می دهند نشان داده که تحصیالتشان هم

سنخیتی با این بخش ندارد؛ در بخش کشاورزي هم به همین صورت است که مسؤوالن اصال درد تولید ندارند ، یک سري افراد در راس کار هستند

که نگاه یک انسان شهري به تولید در روستا را دارند .  

وي ادامه می دهد : دام یک موجود زنده است و نیازهاي لحظه اي ساعتی و روزانه دارد ، سیستم نامطلوبی در بحث خوراك دام وجود دارد که نشان

می دهد گروهی دارند سوء استفاده می کنند و گروهی هم به عنوان مسؤول نمی دانند چه فاجعه اي در آینده در بخش تولید موادغذایی ایجاد می

شود ، مسؤوالن ما یا کال باید این بخش را رها کنند که نه مدیري باشد نه وزارتخانه اي و نه شرکت پشتیبانی و بازار خود تعیین و تولید را مدیریت

کند ، یعنی عرضه و تقاضا تعیین کند که قیمت چه باشد و تولید کننده ها خودشان را با آن وفق دهند ، یا اگر می خواهند مدیریت کنند باید در

صفرتا صد آن دخالت کنند یعنی حاشیه سودي براي تولیدکننده هم در نظر بگیرند .  

*انتقاد از بی مسؤولیتی برخی مدیران کشاورزي محمدي بیان می کند : انتظار ما این است که مسؤوالن ارشد کشور حداقل در بخش تولید افرادي

را بگذارند که دغدغه و تحصیالت این کار و تجربه داشته باشند و مشکل تولیدکننده را حل کنند ،
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اگر به همین شکل پیش برود با فاجعه در بخش کشاورزي روبرو می شویم در بخش خوراك مثال براي مصرف گاوداري 150 تا 200 کیلو خوراك

نیاز داریم و باید آن را روزانه از بازار تهیه کنیم اینطور نیست که ارزاق را در یک ماه ذخیره کنیم و داشته باشیم ، این در واقع بی مسؤولیتی آن مدیر

ارشدي است که آن سیستم را مدیریت می کند .  

*در روستا شغل محور نیستیم حیدر محمدي که عضو شوراي روستاي آغوزبن نیز است در ارتباط با ایجاد شغل در روستا می گوید : نگاه ما به روستا

این است که در روستا شغل محور نیستیم بلکه می گوییم روستا باید درست تعریف شود اگر روستا درست تعریف شود شغل هم وجود دارد ، اگر در

یک روستا یک نفر بتواند توانمندي هاي خود را با متناسب با توانمندي هاي جغرافیایی ، اقتصادي و شرایط روستا و منطقه بروز دهد هم براي خود

و هم دیگران درآمد دارد و می تواند با کمک به تولید و بخشی از مشکالت را حل کند . 

*طرح هادي کشاورزي تعریف کنیم وي می گوید : در بخش مسکن روستا ، بنیاد مسکن در حال تصمیم گیري است و بنیاد هم نگاهش یک

زندگی شهریست یعنی تمام قوانین بر مبناي یک زندگی شهري چیده می شود ، روستا را برمبناي یک زندگی مصرف گرا و خوش نشین می بینند

در حالیکه این نگاه باید حداقل در کشور ما با توجه به شرایط و همچنین شعار اقتصاد مقاومتی از روستا برداشته شود ، باید تعاریف را عوض کنیم و

اول به جاي اینکه با آن نگاه شهرنشینی طرح هادي تعریف کنیم طرح هادي کشاورزي تعریف کنیم ، روستا را در قالب کار تولیدي و مجموعه اي

از کارهاي تولیدي را درنظر بگیریم در این صورت تولید در روستاها شخصیت حقوقی پیدا می کند ، نمی شود که به خاطر یک اختالف کوچک و یا

پرونده قضایی یک بخش تولید را تعطیل کنیم ، اکنون مشکالتی که داریم این است که یک قاضی به راحتی می تواند در یک کارگاه تولیدي را

تخته کند و در این بخش کشاورزي هم اینچنین است . محمدي بیان می کند : ما تالش می کنیم در روستا زندگی هاي نمونه ایجاد کنیم که

ساکنین دیگر روستا چه در روستا و چه روستاهاي اطراف نیز بر مبناي این خودکفایی و خوداتکایی را تجربه و براي خود آن را طراحی کنند 

*دولت ایستایی بازار را تضمین کند یک زندگی روستایی یعنی زندگی که روي پاي خود می ایستد و تولید دارد ، مایحتاج خود را برطرف می کند و

آن را به بازار هم عرضه می کند ، به شرط اینکه دولت هم ایستایی بازار را تضمین کند با این بازار متالطم نمی توانیم هیچ تضمینی در مورد نهاده

بگیریم چون قیمت گوشت زنده حدود 65 هزار تومان بوده و یک دفعه 35 تا 45 هزار تومان شد ، کاه را سال گذشته هزار و 700 تومان خریدیم و

امسال 5 تا 6 هزار تومان .  

این کارآفرین ادامه می دهد : اینها را باید دولت تضمین کند یا از طریق بیمه یا از هر راه دیگري می تواند کارشناسی کند و آن را تولید کند ، بحث

امنیت غذایی بحثی مهم براي تمام کشورهاست در واقع یکی از مهم ترین ارکان است یعنی ما خود شعار خودکفایی را بر این مبنا می رویم که

امنیت ملی تحت تاثیر امنیت غذایی قرار نگیرد ، در سایر بخش ها به هجمه هاي بین المللی که به ما وارد می شود اما بحث غذا را به هیچ جا نمی

توان به زمانی موکول کرد کمتر از 24 ساعت وقت داریم براي مایحتاج اولیه زیستی خودمان چراکه افراد تا یک روز بتوانند تحمل کنند باالخره بعد

از یک روز باید مواد غذایی مصرف کنند .  

*از تسهیالت استفاده نکردم وي در ارتباط با استفاد از وام براي تولید نیز خاطرنشان می کند : از تسهیالت دولتی براي کارمان استفاده نکردیم

بیشترین استفاده اي که از بخش دولتی داشته ایم بحث مشاوره از جهاد کشاورزي بوده است و با توجه به فعالیت هاي اجتماعی کمک هایی از

بسیج سازندگی هم داشته و تشویق هایی هم شده ایم .  

به گزارش فارس ، بحث امنیت غذایی در همه کشورها بحث پراهمیتی است که اغلب از سوي مسؤوالن ، بیشتر از موارد دیگر مورد توجه قرار می

گیرد اما در کشور ما در سال هاي اخیر مشکالت و مسائل مربوط به تولیدکنندگان مواد غذایی علی الخصوص بحث کشاورزي و حمایت ها از سوي

مسؤوالن مرتبط مغفول مانده است ، امید آن می رود که مسؤوالن در این زمینه بیش از پیش و به طور جدي و با برنامه ریزي درست مشکالت و

موانع بر سر راه تولیدکنندگان محصوالت کشاورزي را بردارند . انتهاي پیام/86041/ج
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شیر خشک نوزادان وجود ندارد کمبود و افزایش قیمت در 

 

شیر خشک نوزاد نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش پیداکرده است و به علت مشکالت شیر خشک نوزاد کشور گفت : تولید  رییس انجمن 

تخصیص ارز و قوانینی که در وزارت صمت عوض  شده است ، باعث شده واردات برخی اقالم ممنوع شود .  

شیر خشک نوزاد وجود شیر خشک نوزاد و مشکالت تولید گفت : در حال حاضر کمبود و افزایش قیمتی در    هانی تحویل زاده درباره وضعیت بازار 

ندارد .

شیر خشک نوزاد نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش پیداکرده است و به علت مشکالت شیر خشک نوزاد کشور گفت : تولید  رییس انجمن 

تخصیص ارز و قوانینی که در وزارت صمت عوض  شده است ، باعث شده واردات برخی اقالم ممنوع شود   هانی تحویل زاده درباره وضعیت بازار

شیر خشک نوزاد وجود ندارد  شیر خشک نوزاد و مشکالت تولید گفت : در حال حاضر کمبود و افزایش قیمتی در 

شیر خشک نوزاد افزایش قیمتی نداشته ، شیر خشک اظهار کرد :  شیر خشک نوزاد کشور در واکنش به خبر افزایش قیمت  ; رییس انجمن 

شیر خشک صنعتی افزایش پیداکرده به علت اینکه قیمت شیر خام قرار است آزاد شود بنابراین باعث می شود قیمت افزایش پیدا کند؛ ولی قیمت 

لیتري هفت هزار و 400 تومان است و زمانی که به صورت شیر کامل خشک می شود افزایش قیمت پیدا می کند ، زیرا از شیر خام تاثیر گرفته است .

شیر خشک نوزاد در برخی از شهرها افزود : در شهرهاي دیگر ممکن است فقط در نقطه اي ; وي در خصوص گله مندي مردم از افزایش قیمت 

شیر خشک مالك نیست  کمبود باشد آن هم به دلیل ایجاد بازار سیاه و احتکار که این مساله براي کمبود 

شیر خشک نوزاد را بدون اطالع به بخش خصوصی ممنوع کرده است ، بیان کرد : این مساله تحویل زاده درباره اینکه آیا دولت واردات مواد اولیه 

شیر خشک را از گروه کاالهاي اساسی یک به گروه دو یعنی درست است و خود ما نیز شاکی هستیم بدون اطالع به ما واردات مواد اولیه 

غیراساسی تغییر دادند و واردات برخی اقالم را ممنوع کردند و اعالم کردند برخی اقالم تولید داخل دارد درصورتی که تولید داخل به اندازه کافی

نیست و کیفیت ندارد و باعث ایجاد کمبود نیز می شود .  

شیر خشک نوزاد را ممنوع کنند باید شش ماه شیر خشک نوزاد کشور گفت : اگر می خواهند واردات کاالهایی چون مواد اولیه  ; رییس انجمن 

قبل به ما اطالع بدهند نامه نگاري و بحث کنیم که اصال می شود این کار صورت بگیرد یا خیر ، ولی دولت به علت اینکه ارز ندارد یک طرفه تصمیم

شیر خشک نوزاد را ممنوع کرده در صورتی که این کار اشتباه است و احتماال در ماه هاي آینده به علت این قانون می گیرد و برخی از مواد اولیه 

مشکالتی ایجاد شود و دنبال این هستیم که این مساله را رفع کنیم .  

شیر خشک مقداري کاهش پیداکرده که این کاهش هم به علت این است که بعضی از مدیران وزارت صمت بدون ; وي بیان کرد : تولید 

شیر هماهنگی جلوي واردات برخی اقالم را بستند ، ولی کاهش تولید در حدي نیست که باعث ایجاد کمبود جدي در بازار شود مخصوصا 

خشک هاي رگوالر که بیشترین مصرف را دارند .
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بازار «شیر تو شیر» لبنیات فرآورده هاي لبنی از سفره مردم پرواز می کند !

 

شاید 3 سال پیش و زمانی که سیاستمداران به سیاست ارز ترجیحی روي آوردند ، تصور نمی کردند که روزي این سیاست تمام بازارها را به خود گره بزند

و این گره آنقدر کور شود اما اکنون بعد از 3 سال این اتفاق افتاده و هیچ بازاري از این ارز آرامش ندارد حتی بازارهایی که مشمول ارز 4200 تومانی

نیستند .

شاید 3 سال پیش و زمانی که سیاستمداران به سیاست ارز ترجیحی روي آوردند ، تصور نمی کردند که روزي این سیاست تمام بازارها را به خود گره

بزند و این گره آنقدر کور شود اما اکنون بعد از 3 سال این اتفاق افتاده و هیچ بازاري از این ارز آرامش ندارد حتی بازارهایی که مشمول ارز 4200

تومانی نیستند در ابتدا مشکالت با بازارهاي مرتبط با این ارز مانند مرغ ، گوشت ، روغن وغیره آغاز شد و حال بازارهاي وابسته نیز تحت تأثیر قرار

گرفته اند و نتیجه این تأثیر در سفره افراد به ویژه دهک هاي پایین درآمدي نمودار شده است روز به روز یکی از اقالم از سبد غذایی خانواده ها حذف

شد و این روزها زمزمه هاي حذف لبنیات از سفره ها هم به گوش می رسد ، این روزها افزایش قیمت لبنیات و فرآورده هاي لبنی در بازار حکایت شیر

محصوالت تو شیر دنباله داري است که تکرار می شود به طوري که این افزایش قیمت ها به نوعی عادت تبدیل شده است زنگ خطر کاهش سرانه 

لبنی با حسابی سرانگشتی متوجه می شویم که با افزایش یکباره 60 تا 70 درصدي قیمت لبنیات ، بسیاري از دهک هاي جامعه توان خرید ندارند که

در نهایت با حذف لبنیات از سفره خانوار تهدیدي جدي براي سالمت مردم و افزایش هزینه هاي درمان خواهد شد لبنیات یکی از ده ها محصولی

است که افزایش قیمت شتاب زده آن سبب شده تا مردم رغبتی نسبت به تهیه آن نداشته باشند در حالی که طبق آمارها سرانه مصرف شیر و

فرآورده هاي لبنی در کشور بسیار پایین گزارش شده است گرانی ؛ مهمان ناخوانده سفره هاي مردم گزارش هاي بی شماري درباره کاهش مصرف

سرانه لبنیات ، منتشر شده و زنگ خطر را براي مسئوالن امر به صدا درآورده اما با وجود تمامی این اخطار ها و هشدار ها و حتی با وجود افزایش

قیمت شیر در چندین مرحله باز هم این بازار به تعادل و ثبات قیمت نرسیده است 

گرانی ها یا افزایش قیمت میهمان ناخوانده اي است که مدت هاست با زندگی مردم عجین شده و گویی مانند کرونا قصد رفتن ندارد ! مصرف لبنیات

از توصیه هاي اکید پزشکان براي حفظ سالمت بوده در حالی که مسئوالن نیز تأکید کردند در شرایط کرونایی نباید اقالم مصرفی افزایش قیمت

غیرقانونی داشته باشند اما گویا اثري از عمل به این توصیه ها نیست و متأسفانه این گرانی ها یا افزایش قیمت میهمان ناخوانده اي است که

مدت هاست با زندگی مردم عجین شده و گویی مانند کرونا قصد رفتن ندارد . شروع ماجرا 

اردیبهشت ماه امسال بود که دامداران و تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت شیر شدند و 30 اردیبهشت امسال سخنگوي انجمن صنایع فرآورده هاي

لبنی از افزایش 40 درصدي نرخ شیر خام خبر داد و در آن زمان گفته می شد قیمت تمام شده شیر خام براي دامداران بیش از 6 هزار تومان است و

این در حالی بود که قیمت مصوب شیر 4 هزار و 500 تومان اعالم شد . با اینکه شیر با این قیمت به فروش نمی رفت و اصال صرفه اي براي

تولیدکنندگان نداشت ، به صورت غیررسمی شیر با قیمت باالتر از قیمت مصوب به فروش می رفت پس از آن نیز در تیرماه امسال بود که دامداران

سراسر کشور به دلیل گرانی ها و عدم توان تهیه علوفه و نهاده هاي دامی دست به اعتراض زدند و خواستار تأمین نهاده با قیمت ارزان و یا افزایش

قیمت شیر شدند هر چند به دنبال کوچک کردن سفره مردم نبودند اما نمی توانستند این ضرر را متحمل شوند کاهش سرانه مصرف شیر در کشور

سرانه مصرف شیر در ایران طی دو دهه اخیر و بعد از برداشته شدن یارانه مصرف شیر از 95 کیلو به 80 کیلو کاهش یافته در حالی که سازمان

بهداشت جهانی سرانه 150 کیلوگرم را توصیه کرده و همین طور در سند چشم انداز توسعه ایران نیز سرانه 120 کیلوگرم هدف گذاري شده است شیر

، B3حدود 10 درصد ویتامین ، B2حدود 35 درصد ویتامین ، A داراي 16 درصد پروتئین ، 15 درصد ویتامین
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نزدیک 20 درصد ویتامین B5 ، حدود 50 درصد ویتامینB12 ، حدود 25 درصد ویتامین D ، نزدیک 25 درصد کلسیم و 20 درصد فسفر است که

نیاز بدن به امالح و موادمغذي را تأمین می کند 

با توجه به پیامدهاي عدم استفاده از فرآورده هاي لبنی در سالمت افراد ، سرانه پایین مصرف شیر و فرآورده هاي لبنی در کشور باعث شده هزینه هاي

زیادي را بر نظام سالمت کشور تحمیل خواهد کرد با توجه به پیامدهاي عدم استفاده از فرآورده هاي لبنی در سالمت افراد ، سرانه پایین مصرف شیر

و فرآورده هاي لبنی در کشور باعث شده هزینه هاي زیادي در حوزه سالمت بیماري هاي دهان ، دندان ، پوکی استخوان و غیره بر نظام سالمت

محصوالت لبنی تا حد قابل توجهی کاهش می یافت . پرواز لبنیات از سفره مردم کشور تحمیل شود؛ هزینه هایی که با افزایش مصرف شیر و 

مومنی یکی از شهروندان بیرجندي در گفت وگو با فارس می گوید : بنده به عنوان کارگر یک کارخانه حقوقی که دریافت می کنم کفاف هزینه هاي

سرسام آور زندگی را نمی دهد و به دلیل باالبودن هزینه هاي زندگی ، اکثر مواقع شیر و لبنیات را ضروري نمی دانم وي با اشاره به اینکه مصرف شیر

در خانواده مان بسیار کم شده و با این روند کنونی قطعا از سفره مان حذف خواهد شد ، مطرح می کند : تا قبل از این هر کیلو شیر 5 هزار تومان بود

که طی روزهاي گذشته بین 7500 تا 8500 تومان عرضه می شود 

این شهروند در پاسخ به این سؤال که سازمان بهداشت جهانی سرانه مصرف هر فرد را 150 کیلوگرم شیر در سال عنوان کرده ، می گوید : با یک

حساب سرانگشتی می توان گفت که ماهانه فرد باید حدود 10 تا 12 کیلو شیر استفاده کند که با این حساب براي خانواده 5 نفره ما ماهانه باید حدود

400 هزار تومان فقط براي این امر در نظر بگیریم؛ البته بدون استفاده از مابقی فرآورده هاي لبنی؛ این را هم باید در نظر بگیریم که هر دو ماه قیمت

شیر پر می کشد؛ حال مسئوالن پاسخ دهند چگونه با یک حقوق کارگري و آن هم با خانه اجاره اي و تأمین مایحتاج ضروري زندگی می توان از این

فرآورده یا سایر فرآورده هاي لبنی استفاده کرد؟ وي ادامه می دهد : هر چند عدم بهره مندي از این مایع سودمند اثرات و عواقبی براي انسان دارد که

شایع ترین بیماري پوکی استخوان است و تمام گروه هاي سنی را تهدید می کند اما وقتی درآمد و ثبات قیمتی نباشد و نتوان این ماده سودمند را به

بدن تزریق کرد چه باید کرد .  

فرآورده هاي لبنی در حصار گرانی زنگویی یکی دیگر شهروندان با بیان اینکه این افزایش قیمت ها فقط براي شیر و ماست نیست ، می افزاید : پنیر ،

کره ، روغن حیوانی ، خامه و دوغ از جمله محصوالتی هستند که طی روزهاي اخیر قیمت شان افزایش چشمگیري یافته است و به نظر می رسد

عرضه کنندگان این اقالم در نبود نظارت به دلخواه خود قیمت گذاري می کنند .  

محصوالت لبنی هم وجود دارد؛ از پنیر گرفته تا کره و خامه و غیره همه از صبحانه مردم پر می کشد و این مسئله باعث این حکایت براي مابقی 

گالیه شدید شهروندان شده است وي عنوان می کند : قیمت یک برند ماست که تا 10 روز پیش 29 هزار تومان بود اکنون به 55 هزار تومان رسیده

محصوالت لبنی هم وجود دارد؛ از پنیر گرفته تا کره و خامه و غیره همه از صبحانه مردم پر می کشد و این مسئله است و این حکایت براي مابقی 

باعث گالیه شدید شهروندان شده است . «موسوي» یکی از لبنیات فروشان نیز در گفت وگو با فارس با اشاره به افزایش قیمت فرآورده ها لبنی ،

می گوید : قیمت برخی لبنیات از طی روزهاي گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده و قیمت شیر از 5 هزار تومان به طور متغیر از 7500 تومان تا

9 هزار تومان عرضه می شود وي تصریح می کند : این روزها بسیاري از اقالم و کاالها مانند دالر به نرخ روز عرضه می شود به طوري که گاهی

همراه با سفارش خرید مبلغ مورد نظر را هم واریز می کنیم اما در هنگام تحویل دوباره تقاضاي پرداخت مابه التفاوت قیمت می شود که مجبوریم

پرداخت کنیم کاهش قدرت خرید مردم این فروشنده تبیین می کند : دامداران در پاسخ به افزایش قیمت شیر ، افزایش قیمت نهاده هاي دامی و

کرایه هاي حمل را علت گرانی اعالم می کنند و با این وضعیت ما هم مجبور به افزایش قیمت در فرآیند تولید ماست و پنیر و غیره شدیم 

وي با اشاره به اینکه مدت زیادي است که قیمت لبنیات ثبات ندارد و به شکل روزانه با افزایش قیمت ها مواجه هستیم ،
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تصریح می کند : با افزایش قیمت تقاضا براي خرید در بازار کاهش یافته و این امر آسیب جدي هم به سالمت مردم و هم دامدار و فروشنده وارد

می کند و بسیاري از مردم ضعیف شیر و مواد لبنی را از سبد خرید خود حذف کرده اند .  

فروش فقط براساس قیمت درج شده «محمد شریف» رئیس اتحادیه خواربارفروشان بیرجند افزایش قیمت شیر و لبنیات را تنها مختص این استان

نمی داند و این موضوع را یک امر کشوري می داند و می گوید : افزایش قیمت هایی که طی 20 روز گذشته در استان هست فقط مختص شیر نبوده و

شاهد نوسان و افزایش قیمت حدود 20 تا 25 درصد انواع کاال در استان هستیم .  

فروش محصوالت با قیمت بیشتر تخلف محسوب می شود و خریداران باید در این خصوص با سازمان صمت استان تماس گرفته و تخلفات را

گزارش دهند وي با تأکید بر اینکه فروشندگان باید براساس قیمت درج شده روي کاال اقدام به فروش کنند ، بیان می کند : فروش محصوالت با

قیمت بیشتر تخلف محسوب می شود و خریداران باید در این خصوص با سازمان صمت استان تماس گرفته و تخلفات را گزارش دهند .
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دامداري که بدون حمایت مسؤوالن کمر همت را براي تولید بست/ مسؤوالن دغدغه تولید
ندارند

 

یکی از تولیدکنندگان دام و طیور با گالیه از مسؤوالن در عدم حمایت از آنان می گوید : مسؤوالن ما اکثرا دغدغه و درد تولید ندارند و تولید را رها کرده

اند؛ در بخش کشاورزي سیستم نامطلوبی در ارتباط با خوراك دام وجود دارد که نشان می دهد گروهی دارند سوء استفاده می کنند و گروهی هم به

عنوان مسؤول نمی دانند چه فاجعه اي در آینده در بخش تولید موادغذایی ایجاد می شود .

 

به گزارش خبرگزاري فارس از شهرستان ساري ، کسب و کار و داشتن شغل نقش کلیدي در روند توسعه و پیشرفت اقتصادي هر جامعه دارد ،

افرادي بدون وابستگی به دولت و با هزینه شخصی براي خود شغلی دست و پا می کنند که به جاي حمایت از سوي دولت با مدیریت نادرست کسب

و کارشان آسیب می بیند و گالیه هاي آنان را از مسؤوالن در پی دارد . یکی از این افراد حیدر محمدي کارآفرین سوادکوهی است ، وي در روستاي

آغوزبن از توابع شهرستان سوادکوه شمالی ساکن است ، فارغ التحصیل رشته علوم دامی و اکنون نیز در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد این

رشته است وي با این نگاه که اگر بعد از تحصیل نتواند شغلی دولتی داشته باشد و باید چگونه مخارج خود را در بیاورد ، در روستایش به پرورش دام

و طیور مشغول شد ، پرورش گاو شیري ، زنبورعسل ، گوسفند ، کرم ابریشم و پرورش مرغ از جمله اقدامات حیدر محمدي در روستاي آغوزبن

سوادکوه شمالی است به همراه خانواده اش (همسر و فرزندان) در کنار پرورش گاو شیري ، زنبور عسل هم پرورش می دهد و همچنین مرغداري

کوچک هزار قطعه اي در زمانی که سالن پرورش کرم خالی باشد ، برپا کرده و مرغ گوشتی را به صورت سنتی پرورش می دهد در پرورش گاو

محصوالت لبنی را به منطقه و شهرهاي اطراف شیري ، شیر خام را به بازار وارد نمی کند بلکه یک کارگاه خانگی تولید لبنیات ایجاد کرده که 

صادر کرده که قیمت لبنیات حاصل از شیر خام از قیمت آن بیشتر و بهتر و مجموع درآمدهاي این مشاغل نیز براي تامین مایحتاج کافی است 

زمان بندي کارهایشان هم به گونه اي است که بتوانند در هر فصل به صورت بهینه در بخش هاي مختلف تولید داشته باشند چراکه به گفته وي با

این شرایط و وضعیت اقتصادي نمی توان یک تولید را با بیشترین بهره وري انجام داد و تولید و پرورش هاي مختلف در طول سال می تواند سود

بیشتر و بهتري داشته باشد ، در بخش کرم ابریشم نیز با همکاري جهاد کشاورزي سالی سه بار کرم ابریشم پرورش می دهند .  

*مسؤوالن دغدغه تولید ندارند این کارآفرین از مشکالت و مسائل پیش روي تولیدکنندگان و عدم توجه مسوؤالن به آنها گالیه دارد و می گوید :

در چند سال اخیر مشکالتی براي اقتصاد کشور بوجود آمده است ، عوامل خارجی و عوامل داخلی منجر شد که تولید مقرون به صرفه نباشد و هم از

طرف مسؤوالن رها شود ، این نشان می دهد مسؤوالن ما اکثرا دغدغه تولید ندارند و راهکارهایی که ارائه می دهند نشان داده که تحصیالتشان هم

سنخیتی با این بخش ندارد؛ در بخش کشاورزي هم به همین صورت است که مسؤوالن اصال درد تولید ندارند ، یک سري افراد در راس کار هستند

که نگاه یک انسان شهري به تولید در روستا را دارند .  

وي ادامه می دهد : دام یک موجود زنده است و نیازهاي لحظه اي ساعتی و روزانه دارد ، سیستم نامطلوبی در بحث خوراك دام وجود دارد که نشان

می دهد گروهی دارند سوء استفاده می کنند و گروهی هم به عنوان مسؤول نمی دانند چه فاجعه اي در آینده در بخش تولید موادغذایی ایجاد می

شود ، مسؤوالن ما یا کال باید این بخش را رها کنند که نه مدیري باشد نه وزارتخانه اي و نه شرکت پشتیبانی و بازار خود تعیین و تولید را مدیریت

کند ، یعنی عرضه و تقاضا تعیین کند که قیمت چه باشد و تولید کننده ها خودشان را با آن وفق دهند ، یا اگر می خواهند مدیریت کنند باید در

صفرتا صد آن دخالت کنند یعنی حاشیه سودي براي تولیدکننده هم در نظر بگیرند .  

*انتقاد از بی مسؤولیتی برخی مدیران کشاورزي محمدي بیان می کند : انتظار ما این است که مسؤوالن ارشد کشور حداقل در بخش تولید افرادي

را بگذارند که دغدغه و تحصیالت این کار و تجربه داشته باشند و مشکل تولیدکننده را حل کنند ،
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

فارس نیوز

1400/06/09
07:22

اگر به همین شکل پیش برود با فاجعه در بخش کشاورزي روبرو می شویم در بخش خوراك مثال براي مصرف گاوداري 150 تا 200 کیلو خوراك

نیاز داریم و باید آن را روزانه از بازار تهیه کنیم اینطور نیست که ارزاق را در یک ماه ذخیره کنیم و داشته باشیم ، این در واقع بی مسؤولیتی آن مدیر

ارشدي است که آن سیستم را مدیریت می کند .  

*در روستا شغل محور نیستیم حیدر محمدي که عضو شوراي روستاي آغوزبن نیز است در ارتباط با ایجاد شغل در روستا می گوید : نگاه ما به روستا

این است که در روستا شغل محور نیستیم بلکه می گوییم روستا باید درست تعریف شود اگر روستا درست تعریف شود شغل هم وجود دارد ، اگر در

یک روستا یک نفر بتواند توانمندي هاي خود را با متناسب با توانمندي هاي جغرافیایی ، اقتصادي و شرایط روستا و منطقه بروز دهد هم براي خود

و هم دیگران درآمد دارد و می تواند با کمک به تولید و بخشی از مشکالت را حل کند . 

*طرح هادي کشاورزي تعریف کنیم وي می گوید : در بخش مسکن روستا ، بنیاد مسکن در حال تصمیم گیري است و بنیاد هم نگاهش یک

زندگی شهریست یعنی تمام قوانین بر مبناي یک زندگی شهري چیده می شود ، روستا را برمبناي یک زندگی مصرف گرا و خوش نشین می بینند

در حالیکه این نگاه باید حداقل در کشور ما با توجه به شرایط و همچنین شعار اقتصاد مقاومتی از روستا برداشته شود ، باید تعاریف را عوض کنیم و

اول به جاي اینکه با آن نگاه شهرنشینی طرح هادي تعریف کنیم طرح هادي کشاورزي تعریف کنیم ، روستا را در قالب کار تولیدي و مجموعه اي

از کارهاي تولیدي را درنظر بگیریم در این صورت تولید در روستاها شخصیت حقوقی پیدا می کند ، نمی شود که به خاطر یک اختالف کوچک و یا

پرونده قضایی یک بخش تولید را تعطیل کنیم ، اکنون مشکالتی که داریم این است که یک قاضی به راحتی می تواند در یک کارگاه تولیدي را

تخته کند و در این بخش کشاورزي هم اینچنین است . محمدي بیان می کند : ما تالش می کنیم در روستا زندگی هاي نمونه ایجاد کنیم که

ساکنین دیگر روستا چه در روستا و چه روستاهاي اطراف نیز بر مبناي این خودکفایی و خوداتکایی را تجربه و براي خود آن را طراحی کنند 

*دولت ایستایی بازار را تضمین کند یک زندگی روستایی یعنی زندگی که روي پاي خود می ایستد و تولید دارد ، مایحتاج خود را برطرف می کند و

آن را به بازار هم عرضه می کند ، به شرط اینکه دولت هم ایستایی بازار را تضمین کند با این بازار متالطم نمی توانیم هیچ تضمینی در مورد نهاده

بگیریم چون قیمت گوشت زنده حدود 65 هزار تومان بوده و یک دفعه 35 تا 45 هزار تومان شد ، کاه را سال گذشته هزار و 700 تومان خریدیم و

امسال 5 تا 6 هزار تومان .  

این کارآفرین ادامه می دهد : اینها را باید دولت تضمین کند یا از طریق بیمه یا از هر راه دیگري می تواند کارشناسی کند و آن را تولید کند ، بحث

امنیت غذایی بحثی مهم براي تمام کشورهاست در واقع یکی از مهم ترین ارکان است یعنی ما خود شعار خودکفایی را بر این مبنا می رویم که

امنیت ملی تحت تاثیر امنیت غذایی قرار نگیرد ، در سایر بخش ها به هجمه هاي بین المللی که به ما وارد می شود اما بحث غذا را به هیچ جا نمی

توان به زمانی موکول کرد کمتر از 24 ساعت وقت داریم براي مایحتاج اولیه زیستی خودمان چراکه افراد تا یک روز بتوانند تحمل کنند باالخره بعد

از یک روز باید مواد غذایی مصرف کنند .  

*از تسهیالت استفاده نکردم وي در ارتباط با استفاد از وام براي تولید نیز خاطرنشان می کند : از تسهیالت دولتی براي کارمان استفاده نکردیم

بیشترین استفاده اي که از بخش دولتی داشته ایم بحث مشاوره از جهاد کشاورزي بوده است و با توجه به فعالیت هاي اجتماعی کمک هایی از

بسیج سازندگی هم داشته و تشویق هایی هم شده ایم .  

به گزارش فارس ، بحث امنیت غذایی در همه کشورها بحث پراهمیتی است که اغلب از سوي مسؤوالن ، بیشتر از موارد دیگر مورد توجه قرار می

گیرد اما در کشور ما در سال هاي اخیر مشکالت و مسائل مربوط به تولیدکنندگان مواد غذایی علی الخصوص بحث کشاورزي و حمایت ها از سوي

مسؤوالن مرتبط مغفول مانده است ، امید آن می رود که مسؤوالن در این زمینه بیش از پیش و به طور جدي و با برنامه ریزي درست مشکالت و

موانع بر سر راه تولیدکنندگان محصوالت کشاورزي را بردارند . انتهاي پیام/86041/ج
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اتحادیه طال

1400/06/09
03:52

رئیس اتحادیه لبنیات سنتی تهران خبر داد : /جلسات فوري براي جلوگیري از افزایش قیمت
شیر / مشکل اصلی صنعت

 

رئیس اتحادیه لبنیات سنتی تهران از برگزاري جلسات فوري در هفته آینده براي بررسی راهکارهایی براي جلوگیري از افزایش قیمت شیر خبر داد و

مشکل اصلی این صنعت را اعالم کرد.

رئیس اتحادیه لبنیات سنتی تهران از برگزاري جلسات فوري در هفته آینده براي بررسی راهکارهایی براي جلوگیري از افزایش قیمت شیر خبر داد و

مشکل اصلی این صنعت را اعالم کرد به گزارش پایگاه خبري بورس پرس ، علی رجبی با اشاره به اینکه با برگزاري جلسات فوري در هفته آتی

راهکارهاي کوتاه مدت براي جلوگیري از افزایش قیمت شیر بررسی می شود ، گفت : مشکل اصلی این صنعت ، تامین خوراك دام است که عالوه

بر نایاب بودن ، قیمت بسیار باالیی دارد وي افزود : اگر خوراك دام به موقع و با قیمت مناسب عرضه شود قابلیت آن را داریم که تا 15 سال قیمت

صنایع لبنی ، می تواند قیمت محصوالت را کنترل کند رجبی ادامه داد : لبنیات را ثابت نگه داریم ارائه تسهیالت به دامداران و تولیدکنندگان 

قیمت 90 درصد محصوالت ثابت است دو شرکت لبنی در روزهاي اخیر قیمت محصوالت را افزایش دادند که بابت این اقدام تذکر گرفتند انتهاي

پیام
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بورس پرس

1400/06/09
00:20

رئیس اتحادیه لبنیات سنتی تهران خبر داد : /جلسات فوري براي جلوگیري از افزایش قیمت
شیر / مشکل اصلی صنعت

 

رئیس اتحادیه لبنیات سنتی تهران از برگزاري جلسات فوري در هفته آینده براي بررسی راهکارهایی براي جلوگیري از افزایش قیمت شیر خبر داد و

مشکل اصلی این صنعت را اعالم کرد .

به گزارش پایگاه خبري بورس پرس ، علی رجبی با اشاره به اینکه با برگزاري جلسات فوري در هفته آتی راهکارهاي کوتاه مدت براي جلوگیري از

افزایش قیمت شیر بررسی می شود ، گفت : مشکل اصلی این صنعت ، تامین خوراك دام است که عالوه بر نایاب بودن ، قیمت بسیار باالیی دارد

وي افزود : اگر خوراك دام به موقع و با قیمت مناسب عرضه شود قابلیت آن را داریم که تا 15 سال قیمت لبنیات را ثابت نگه داریم ارائه تسهیالت

صنایع لبنی ، می تواند قیمت محصوالت را کنترل کند رجبی ادامه داد : قیمت 90 درصد محصوالت ثابت است دو به دامداران و تولیدکنندگان 

شرکت لبنی در روزهاي اخیر قیمت محصوالت را افزایش دادند که بابت این اقدام تذکر گرفتند انتهاي پیام
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واحد مرکزي خبر

1400/06/08
19:46

افزایش آسانسوري قیمت لبنیات در لرستان

 

محصوالت لبنی چه یارانه اي و چه غیریارانه به جاي پلکانی آسانسوري باال می رود. به گزارش خبرگزاري صداوسیما مرکزلرستان ، قیمت انواع 

محصوالت لبنی چه یارانه اي و چه غیریارانه به جاي پلکانی آسانسوري باال می رود به گزارش خبرگزاري صداوسیما مرکزلرستان ، قیمت انواع 

محصوالت افزایش دستمزد کارگران ، تورم و افزایش هزینه هاي تولید لبنیات و گرانی شیر و کمبود نهاده اي دامی از دالئل عمده افزایش قیمت 

لبنی در لرستان و کشور شده است کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
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تجارت نیوز

1400/06/08
16:27

رئیس اتحادیه لبنیات سنتی تهران خبر داد : /جلسه فوري براي جلوگیري از افزایش قیمت
شیر !

 

رئیس اتحادیه لبنیات سنتی تهران ، اعالم کرد : با برگزاري جلسات فوري در هفته آتی ، راهکارهاي کوتاه مدت براي جلوگیري از افزایش قیمت شیر

بررسی  می شود .

به گزارش تجارت نیوز ، علی رجبی ، گفت : اگر خوراك دام به موقع و با قیمت مناسب عرضه شود قابلیت آن را داریم که تا 15 سال قیمت لبنیات

را ثابت نگه داریم وي با تاکید بر اینکه با سخنان چندي پیش محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوري مبنی بر ارائه وام و تسهیالت به

محصوالت لبنی را کنترل کند صنایع لبنی می تواند قیمت  تولیدکنندگان موافق هستم ، افزود : ارائه تسهیالت به دامداران و تولیدکنندگان 

رئیس اتحادیه لبنیات سنتی تهران اضافه کرد : با برگزاري جلسات فوري در هفته آتی راهکارهاي کوتاه مدت براي جلوگیري از افزایش قیمت شیر

بررسی  می شود وي با بیان اینکه قیمت 90 درصد از محصول هاي لبنی ثابت است ، افزود : دو شرکت لبنی در روزهاي اخیر قیمت محصول هاي

صنایع خود را افزایش دادند که بابت این اقدام تذکر گرفتند (ایرنا) احتمال افزایش قیمت لبنیاتاین در حالی است که چندي پیش سخنگوي انجمن 

محصوالت لبنی بر مبناي قیمت شیرخام ، حدود 20 تا 30 درصد افزایش داشته است و احتمال افزایش دوباره نیز لبنی گفته بود ، نرخ کنونی 

وجود دارد 

محصوالت لبنی بر مبناي قیمت شیرخام پنج هزار و 700 تومان حدود 20 تا 30 درصد افزایش سیدمحمدرضا بنی طبا ، با بیان اینکه نرخ کنونی 

داشته است ، گفت : با تصویب قیمت شش هزار و 400 تومانی خرید به ازاي هر کیلو شیرخام از پایان مرداد ، عمال قیمت باالي شش هزار و 600

تومان براي کارخانه ها تمام می شود که با این وجود ، قیمت مجدد افزایش می یابد . گرچه افزایش قیمت در بستر نظام عرضه و تقاضا کمتر از

صنایع قیمت گذاري دستوري خواهد بود چرا که کارخانه ها در شرایط عرضه و تقاضا براي فروش بیشتر با هم رقابت می کنند سخنگوي انجمن 

لبنی ادامه داد : براساس قانون ، زمانیکه دولت تثبیت قیمت می خواهد ، باید مابه التفاوت آن را پرداخت کند ، اما توصیه ما حذف ارز 4200 تومانی

و تخصیص منابع آزاد شده به مصرف کننده بخصوص دهک هاي محروم جامعه است (باشگاه خبرنگاران جوان) آخرین خبرها از بازارهاي مختلف را

در صفحه بازار تجارت نیوز بخوانید
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ایرنا

1400/06/08
15:15

رئیس اتحادیه لبنیات سنتی تهران : /مشکل صنعت لبنیات تامین خوراك دام است

 

تهران ایرنا رئیس اتحادیه لبنیات سنتی تهران ، اعالم کرد : مشکل اصلی صنعت لبنیات ، تامین خوراك دام است که عالوه بر نایاب بودن ، قیمت بسیار

باالیی دارد .

به گزارش ایرنا از اعالم روز دوشنبه اتاق اصناف تهران علی رجبی ، گفت : اگر خوراك دام به موقع و با قیمت مناسب عرضه شود قابلیت آن را

داریم که تا 15 سال قیمت لبنیات را ثابت نگه داریم وي با تاکید بر اینکه با سخنان چندي پیش محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوري مبنی بر

محصوالت صنایع لبنی می تواند قیمت  ارائه وام و تسهیالت به تولیدکنندگان موافق هستم ، افزود : ارائه تسهیالت به دامداران و تولیدکنندگان 

لبنی را کنترل کند رئیس اتحادیه لبنیات سنتی تهران اضافه کرد : با برگزاري جلسات فوري در هفته آتی راهکارهاي کوتاه مدت براي جلوگیري از

افزایش قیمت شیر بررسی  می شود وي با بیان اینکه قیمت 90 درصد از محصول هاي لبنی ثابت است ، افزود : 2 شرکت لبنی در روزهاي اخیر

قیمت محصول هاي خود را افزایش دادند که بابت این اقدام تذکر گرفتند
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دامداران خراسان جنوبی از باتالق ورشستگی می گویند؛/دام هاي مولدي که راهی
کشتارگاه ها می شوند

 

ایسنا/خراسان جنوبی اینروزها وضعیت دامداري و نگهداري دام مطلوب نیست ، دامدارانی که در شرایط خشکسالی و فقر مراتع ، به سختی شکم دام

هایشان را سیر می کنند و در کنار آن ناکافی بودن علوفه هاي یارانه اي و مشقت هاي تهیه خوراك از بازار آزاد ، کار را براي ادامه حیات صنعت دامداري

و دامپروري سخت تر کرده است .

اتحادیه دامداران خراسان جنوبی معتقد است قاچاق علوفه و دام مولد از استان صورت می گیرد و فروش دام به دالالن را نیز به دلیل برنیامدن از

هزینه هاي نگهداري از جمله مشکالت عنوان می کند اختالف قیمت دام به نسبت نرخ ارز موجب شده تا دام مولد از خراسان جنوبی به سمت

مرزهاي غربی بارگیري و تخلیه شود براي گذر این بحران الزم است ماهانه 10 هزار تن جو دولتی به استان اختصاص یابد تا میزان کنسانتره

تولیدي براي دام هاي سنگین استفاده شود 

دام هاي مولد که آینده صنعت دامپروري کشور هستند راهی کشتارگاه ها می شوند ، گوسفندان و گاوهاي آبستن یا شیرده ! دست و پنجه نرم کردن

گاوداران براي رهایی از باتالق مشکالت ذبیح اهللا زمانی ، یک دامدار طبسی که 15 سال است به شغل دامداري مشغول است ، به ایسنا گفت : الزم

است دولت ارز ترجیحی را برداشته و به دالالن و واسطه ها فرصت سودجویی و سوء استفاده از نوسانات بازار را ندهد ، با قاچاق مقابله کرده و

تسهیالتی براي دامدار در نظر بگیرند تا راه تولید هموار شود . وي اظهارکرد : ایران کشوري غنی است و می تواند از مشکالت و موانع به خوبی

عبور کند و اگر مسئولین همراه مردم و مردم همراه مسئولین باشند ، سکان نظارت پابرجا و عرضه و تقاضا متناسب هم باشد ، همه مشکالت حل

خواهد شد 

زمانی با تاکید بر اینکه باید مبادالت ارزي با ارز ترجیحی (نرخ 4200 تومانی ) متوقف شود ، تصریح کرد : اگر هم قرار است ارزي تعلق گیرد ، در

اختیار اتحادیه ها یا شرکت هاي تعاونی هایی که داراي صالحیت هستند قرار گیرد تا آنها نهاده مورد نیاز خود را تامین کنند تا نوسانات و بی ثباتی

هاي بازار داخلی کنترل و از افزایش قیمت کاالهاي اساسی جلوگیري شود . وي با اشاره به اینکه مسئولین از مشکالت دامدار اطالع دارند ، گفت :

درحال حاضر نرخ نهاده هاي دامی چند برابر سال هاي قبل شده است به طوري که افزایش آن با قیمت فروش محصوالت دامی و لبنی مانند شیر و

گوشت در تناقض بوده و متناسب با قیمت نهاده ها نیست 

وي با بیان اینکه دامداران هر لحظه در باتالق ورشکستگی فرو می روند ، ادامه داد : انتظاري که از مسئولین داریم این است که به مشکالت

دامداران توجه ویژه داشته باشند و به جاي سنگ افکنی سر راه دامدار ، حامی و حمایت گر او باشند و مصوبه هایی را بگنجانند که قابلیت اجرا داشته

باشد ضمن اینکه نباید کاالهاي تولیدي مشمول نرخ گذاري دولتی باشد . زمانی تصریح کرد : در سال 1392 تولید شیر گاورداري یک تن بوده و بعد

از هشت سال که انتظار می رود تولید سه برابر شود ، عمًال دو برابر عقب مانده است؛ ضمن اینکه فروش محصوالت اصًال راضی کننده نبوده و هر

روز که می گذرد تعداد دام ها به دلیل افزایش هزینه ها کاهش می یابد 

در هشت سال گذشته هیچ گونه تسهیالتی از سوي دولت مشمول گاوداران نشد وي با اشاره به اینکه در هشت سال گذشته هیچ گونه تسهیالتی از

سوي دولت مشمول گاوداران نشده و وام با بهره کم در اختیار دامداران قرار نگرفته است ، بیان کرد : دولت نباید از جیب تولید کننده لبنیات ارزان

در اختیار مصرف کننده بگذارد؛ آن هم زمانی که 60 درصد هزینه هاي تولیدکننده تنها صرف خرید نهاده هایی می شود که دولت در تامین آن

نقشی ندارد و خود و تولید کننده باید از بازار آزاد خریداري کند .  

زمانی ادامه داد : دامداران انتظار دارند دست بیگانگان از سفره تولیدکننده و مصرف کننده کوتاه و با قاچاق مقابله شود ، انحصار را از میان رفته و از

صادرات بی رویه جلوگیري شود وي افزود : اکنون که در خشکسالی به سر می بریم دولت باید به دام مازاد اجازه صادرات دهد چراکه هزینه هاي

تولید باالست و دامدار با صادرات دام مازاد می تواند راحت تر در مسیر تولید حرکت کند .
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زمانی بیان کرد : امید است این مشکالت از سر راه دامداران و تولیدکنندگان برداشته شود و مسئولین کمر همت ببندند ، حرف دامداران را شنیده و

گره گشاي مشکالت باشند 

پیچ و خم هاي اداري که راه نفس کشیدن تولید کننده را می گیرد اکبر ناهید ، شتردار بشرویه اي نیز با بیان اینکه پیچ و خم هاي اداري راه نفس

کشیدن تولیدکننده را بسته است ، افزود : پیچ و خم هاي اداري نه تنها مشکالت و موانعی زیادي را به وجود آورده است ، بلکه دامدار را از ادامه

دادن در این راه مأیوس و خسته کرده است . وي با اشاره به راه سخت نامه نگاري اداري ، تصریح کرد : این امر روند سرمایه گذاري و پیشرفت را با

کندي مواجه کرده است و اصالح نظام بانکی اجرایی و تصویب قانون هایی که به نفع تولید و مصرف است ، می تواند تولیدکننده و مصرف کننده را

از بحران هایی که با آن روبه روست نجات دهد ناهید بیان کرد : مدیران دستگاه هاي اجرایی با کوتاه کردن مراحل اداري می توانند مشوق خوبی

براي کارآفرینان باشند ، چرا که رفع این مشکل باعث توسعه کسب و کار ، تولید ، اشتغال و صادرات می شود 

وي با اشاره به اینکه توجه به پرورش شتر و استفاده از گوشت آن می تواند در تامین خوراك موثر باشد ، اظهارکرد : این دام در اکوسیستم

گرمسیري و نیمه گرمسیري قابلیت تولید مثل و بازده اقتصادي دارد و استان ما نیز از چنین شرایط اقلیمی برخوردار است ، بنابراین توجه به پرورش

آن می تواند سبب ایجاد شغل ، توسعه و پایداري مناطق شرقی کشور شود . وي که 40 سال از عمر خود را صرف پرورش شتر کرده است ، گفت :

شیر شتر بسیار کمیاب است و خواص زیادي دارد و باید در نگهداري و جلوگیري از فاسد شدن شیر سعی زیادي به عمل آید این شتردار اظهار کرد :

در حال حاضر شرایط کرونایی فروش محصوالت را با مشکل مواجه کرده است که یاري مسئولین می تواند بسیاري از نگرانی هاي دامدار را در این

زمینه کاهش دهد دام مازاد عشایر به دلیل شرایط خشکسالی براي کشتار به استان یزد ارسال می شود مهدي روشن ، مدیر شرکت پشتیبانی امور

دام خراسان جنوبی نیز به ایسنا گفت : 12 هزار راس دام مازاد عشایر در دو ماه گذشته خریداري و بخشی از مطالبات دامداران نیز پرداخت شده

است وي با بیان اینکه براساس دستورالعمل صادر شده ، دام مازاد عشایر استان به دلیل شرایط خشکسالی و کمبود نهاده خریداري و براي کشتار

اغلب به استان یزد ارسال می شود ، افزود : بخش باقیمانده مطالبات نیز در هفته هاي آتی پرداخت می شود وي با بیان اینکه برنامه خرید دام در

استان ادامه دارد و زمان پایانی براي آن در نظر گرفته نشده است ، گفت : روزانه 500 راس دام خریداري شده براي کشتار به استان یزد ارسال می

شود ، اما در زمینه کشتارگاه و عدم ارسال دام به استان هاي مجاور با محدودیت مواجه هستیم مدیر شرکت پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی اظهار

کرد : به ازاي هر کیلوگرم دام زنده خریداري شده سه کیلوگرم جو با قیمت دولتی از طریق ثبت نام در سامانه بازارگاه به دامداران داده می شود

محمد ابراهیم ابراهیمی ، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی نیز بیان کرد : سال هاي اخیر کشتارگاهی با تمامی

شرایط و ویژگی هاي مورد نیاز یک کشتارگاه با سرمایه گذاري بخش خصوصی در حال ساخت بوده و از پیشرفت فیزیکی باالیی برخوردار است وي

با اشاره به احداث کشتارگاه دام سبک و سنگین در شهرستان خوسف ، افزود : در مورد کشتارگاه هایی که داراي همه شرایط خاص یک کشتارگاه

باشند ، داراي محدودیت هستیم معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی افزود : با توجه به خرید دام به منظور راه اندازي

سریع کشتارگاه و رفع مشکالت این پروژه جلساتی برگزار شده و مشکل گازرسانی براي این پروژه مرتفع شده است وي با بیان اینکه چند مشکل

جزئی و کوچک در این کشتارگاه وجود دارد که به گفته مسئوالن مجري پروژه به زودي برطرف و افتتاح می شود ، تصریح کرد : کشتارگاه خوسف

سال گذشته پروانه بهره برداري را با نظارت حفاظت محیط زیست دریافت کرده است وي با بیان اینکه این کشتارگاه یکی از مجهزترین کشتارگاه

ها در کشور است و با افتتاح و بهره برداري از آن نه تنها مشکل استان برطرف می شود بلکه پاسخگوي کشتار تمامی دام هاي وارد شده از مرز

خواهد بود ، افزود : این کشتارگاه همه اعتباراتی که براي آن مصوب شده را دریافت کرده و آماده بهره برداري است 

اخذ مجوز خرید دام مازاد عشایر و دامداران در خراسان جنوبی حسین حسین پور ، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی نیز به ایسنا گفت : با

توجه به پیگیري هاي صورت گرفته به منظور کاهش تبعات ناشی از خشکسالی ،
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خراسان جنوبی در شمار 9 استانی قرار گرفت که مجوز خرید دام مازاد عشایر و دامداران را در سال جاري اخذ کرد . وي از کشف 4 رأس گاو قاچاق

در بیرجند خبر داد و گفت : مأمورین مستقر در پلیس راه بیرجند ، حین کنترل خودروهاي عبوري از یک دستگاه کامیون تعداد 4 رأس گاو قاچاق

کشف کردند 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با بیان اینکه گزارش احشام کشف شده براي رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد ،

یسادآور شد : متهم پس از حضور در شعبه چهارم بدوي مرکز استان و احراز وقوع تخلف بر اساس مدارك و مستندات موجود در پرونده ، به استناد

تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز عالوه بر ضبط دام هاي کشف شده به پرداخت مبلغ 44 میلیون تومان جزاي نقدي در حق دولت

محکوم شد . اکنون دامداران در دو راهی فروش دام و یا ادامه کار قرار دارند ، یک دو راهی بی حاصل که تنها وقت و انرژي آنان را هدر می دهد ،

آنان اکنون سال ها وقت صرف داشته هایشان کرده اند و براي این داشته ها زحمت بسیاري کشیده اند ، زحمتی که نباید یک شبه بر باد برود

گزارش از سمانه نخعی انتهاي پیام
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