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استان ها

دامداران استان مطرح کردند:

دِر بانک های کهگیلویه و بویراحمد به روی دامداران بسته است
فرزانه شریفی

یاسوج - ایرنا - دامداران کهگیلویه و بویراحمد که به دلیل شرایط اقتصادی چاره ای جز اخذ وام برای حفظ واحدهای تولیدی خود،تامین علوفه و توسعه دامپروری هایشان ندارند

از موانع دست و پاگیر این تسهیالت گالیه داشته و انتظار دارند مسووالن به منظور گرهگشایی از این مشکالت اقدام های جدی تری انجام دهند.

 هر چند کارگروه رفع موانع تولید کهگیلویه و بویراحمد در دولت سیزدهم تالش های زیادی برای کاهش مشکالت سد راه تولیدکنندگان کرده به طوری که همین

امسال چندین واحد راکد استان به چرخه تولید بازگشته اند اما هنوز فعاالن اقتصادی پرشماری نیازمند حمایت هستند.

اگرچه برخی بانک ها با پیش بینی اقدام هایی مانند بخشودگی جرایم دیرکرد سعی دارند تا به تولیدکنندگان برای پرداخت اقساط کمک کنند اما از سویی این

بخشوگی شامل همه وام ها و بانک ها نمی شود و از سوی دیگر سنگین بودن وثیقه درخواستی برخی بانک ها، باال بودن مبلغ اقساط، ناتوانایی دامداران در

پرداخت قسط به دلیل رکود بازار فروش در دوران کرونا باعث زمین گیر شدن بسیاری از تولیدکنندگان شده است که به نظر می رسد نیاز است تا دولت چاره ای

عاجل در این خصوص بیاندیشد.

تولید کنندگان محصوالت دامی در کهگیلویه و بویراحمد که به صورت صنعتی و سنتی در حال تولید محصوالتی مانند گوشت،شیر،کره،کشک،پشم و مو هستند با

اشاره به اینکه بخش عمده ای از مردم کشورمان مصرف کننده هستند می گویند که نیاز است تا با رفع موانع موجود و فراهم کردن امکان اخذ وام از بانک ها بدون 

موانع  دست و پاگیر زمینه رونق تولید و امنیت غذایی بهتر در کشور کمک کنند.

فعاالن عرصه تولید این استان می گویند که گران بودن علوفه دستی، نیاز به سرمایه گذاری کالن به منظور خریدن ملزومات دامپروری ها و احداث فضاهای مورد نیاز

باعث شده کمتر بهره برداری باشد که بتواند واحد تولیدی خود را بدون اخذ وام های بانکی بچرخاند به همین دالیل دولت باید حمایت های بیشتری نسبت به بهره

برداران داشته باشد.

 باال بودن نرخ سود برخی وام ها،روند طوالنی دریافت ، مشکالت تامین وثیقه به ویژه برای دامپروران سنتی،اقساط سنگین و ناتوانی در پرداخت وام های بانکی از

جمله گالیه هایی است که بهره برداران کهگیلویه و بویراحمدی در مسیر دریافت وام مطرح می کنند. 

ناتوانی تولیدکنندگان برای تامین قسط های سنگین

دارنده یکی از واحد های تولیدی پرورش دام های نژاد سانن و آلپاین در کهگیلویه و بویراحمد می گوید که به دلیل رکود بازار فروش در دوران کرونا پرداخت

اقساطش به تعویق افتاد و جریمه زیادی شامل وامش شده به همین علت بانک نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه اش به او هشدار داده است.

هدایت کرمی تاکید کرد: از۸۰۰ میلیون � اقساطش که تاکنون سررسید آن فرا رسیده ۲۰۰ میلیون � آن باقی مانده و بانک او را تحت فشار قرار داده

است.         

وی با اشاره  به اینکه روزگار کرونا وضعیت تولید بسیار سخت بود تاکید کرد که نباید قوانین زمان صلح برای دوران جنگ (بحران کرونا) عملیاتی شود.

کرمی ابراز داشت:در دوران کرونا شیرهای تولیدی او به علت هشدارهای بهداشتی برای مصرف شیرهای غیر بسته بندی روی دستش باقی ماند و مجبور به فروش

این محصوالت به قیمت بسیار ارزان شده است.

وی ادامه داد: بسیاری از مشتریانش که قرار بود از استان اصفهان برای خرید دام اقدام کنند به دلیل محدودیت های تردد در دوران کرونا نتوانستند خود را به ماهور

باشت برسانند به همین علت ناچار به کاهش تولید شد و این امر منجر به ناتوانی در پرداخت به موقع اقساط شد.

کرمی تاکید کرد: مسووالن بانک ها را موظف کنند تا به وام گیرندگان واحدهای تولیدی که اقساط آنان در دوران کرونا به تعویق افتاده و مشمول جریمه های

سنگین شده فرصت بیشتری برای تامین اقساطشان بدهند.

سنگین بودن اقساط و جریمه دیرکرد

صاحب یک دامپروری که در منطقه امامزاده جعفر فعالیت تولیدی دارد با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۶ برای راه اندازی واحد تولیدی خود وام دریافت کرده است می

گوید: هم اکنون به منظور توسعه دامپروری ۵۰۰ راسی خود نیازمند اخذ وام است اما به دلیل باال بودن مبلغ اقساط وام های بانکی نمی تواند اقدام کند.

کهگیلویه و بویراحمد /
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محمد محمدی با اشاره به اینکه برای وام ۶۰۰ میلیون تومانی سالیانه ۲ قسط ۶۰ میلیون تومانی آن هم چند سال پیش پرداخت کرده تاکید کرد که به دلیل ناتوانی

در تامین اقساط ناچار به فروش خودرو و  قطعه زمین خود شدم.

وی عنوان کرد: در صورت بهبود شرایط تسهیالت بانکی برای اخذ وام اقدام خواهم کرد.

این تولیدکننده با یادآوری اینکه به تعویق افتادن اقساطش منجر به باال رفتن سود مشارکت شد تاکید کرد:اگرچه وام راه اندازی دامپروری او، براساس قرارداد به نرخ

۱۱ درصد بود در مجموع ۱۴درصد بابت آن سود پرداخت کردم.

محمدی با یادآوری اینکه اکنون با توجه به تورم هم نیاز به وام سنگین تری برای راه اندازی واحد تولیدی وجود دارد و هم به تبع آن قسط های سنگین تر تاکید

کرد:پرداخت چنین اقساطی برای بهره برداران بسیار سخت است.

طوالنی بودن روند دریافت وام

جهانپور پناهپوری از عشایر کهگیلویه و بویراحمد که ۲۰۰ راس دام را به صورت سنتی پرورش می دهد با اشاره به باال بودن قیمت علوفه می گوید: دامداران مناطق

عشایری استان با توجه به خشکسالی امسال و خشک بودن مراتع و اینکه مراتع خشک هم با سیالب تابستانی از بین رفته نیازمند دریافت وام هستم.

او می گوید: با وجود نیاز به اخذ وام به  دلیل روند طوالنی اخذ وام، نیاز به تامین وثیقه سنگین نمی توانم برای اخذ تسهیالت بانکی اقدام کنم.

وی با اشاره به فاصله زیاد و جاده های خاکی مناطق عشایری تاکید کرد: بوروکراسی طوالنی اخذ وام برای دامداران منطقه عشایر بسیار سخت کرده است.
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این بهره بردار با بیان اینکه ۳۸ میلیون � برای اجاره سه قطعه زمین داده ام و ۲۴ میلیون � برای دارو پرداخت کرده ام تاکید کرد:دولت برای رسیدن وام به

تولیدکنندگان واقعی تالش بیشتری داشته باشد.

او با بیان اینکه هم اکنون قیمت هر کیلوگرم کاه پنج هزار �،یونجه هشت و جو پانزده هزار � است تصریح کرد: ادامه حیات تولید محصوالت دامی از سوی

دامداران سنتی نیازمند نگاه نو است.

وثیقه های سنگین

صاحب یک دامداری صنعتی در روستای سرآبننیز گچساران باال بودن میزان وثیقه های بانکی را از مهمترین مشکالت سد راه تولیدکنندگان واقعی برای دریافت

تسهیالت بانکی ذکر کرد.

داود سلیمی نژاد تاکید کرد: برای دریافت وام ۹۶۰ میلیون تومانی وثیقه ۲ میلیارد تومانی از من درخواست شد که تامین آن برای جوان جویای کاری که تازه برای

اشتغال کرده است غیرممکن است.

استفاده از وثیقه اولویت آخر

مدیر شعب بانک کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: استفاده از وثیقه برای بازگشت وام های کشاورزان در اولویت آخر این بانک قرار دارد و تنها برای بدهکارانی

استفاده می شود که پس از چند سال نتوانند اقساط خود را پرداخت کنند.

بهنام فرحبخش اظهار داشت: دولت در راستای اجرای دستورالعمل بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور از کشاورزان دارای اقساط معوق حمایت می کند

به طوری که امسال مبلغ ۵۰۲ میلیارد ریال از جرایم و سودهای بانکی کشاورزان  کهگیلویه و بویراحمد بخشیده شده است.

 مدیر شعب بانک کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه امسال چهارهزار و ۹۰۱ بهره بردار حوزه کشاورزی استان از بخشودگی

سود تسهیالت و جرایم دیرکرد این بانکی بهره مند شده اند.

فرح بخش از کشاورزان استان خواست به منظور استفاده از این فرصت قانونی و تع�ن تکلیف مطالبات خود در اسرع وقت به شعب بانک کشاورزی مراجعه کنند.

حمایت های پیش بینی شده در صندوق کارآفرینی

مدیر صندوق کارآفرینی امید کهگیلویه و بویراحمد نیز در این خصوص گفت: وام های اشتغال خانگی حداقل سه ماه دوره تنفس  و طرح های تولیدی نیز دارای ۶

ماه دوره تنفس و ۶ ماه دوره راه اندازی طرح هستند که طی این دوره وام گیرنده فرصت بهره برداری از طرح  و ایجاد درآمد را بدست خواهد آورد و به عبارتی در

این زمان وام گیرنده پرداخت اقساط نخواهد داشت .

وی در پاسخ به سوالی در خصوص حمایت های پیش بینی شده در قانون برای صاحبان کسب و کارهای کوچکی که توان پرداخت اقساط خود را ندارند تاکید کرد:

با توجه به اینکه تسهیالت صندوق قرض الحسنه می باشد برابر بخشنامه بانک مرکزی استمهال مطالبات قرض الحسنه ممنوع است اما در راستای حمایت از تولید،

آن دسته از کارگاه های تولیدی که دچار مشکل شده و یا کسب و کارهایی که بر اثر بالیای طبیعی مانند سیل ، زلزله ، آتش سوزی و سایر حوادث یا پیامدهای

پساکرونایی از چرخه خارج و دچار آسیب شده اند با بررسی و در چارچوب های قانونی در کمیته کشوری "عالی معوقات" مطرح و مساعدت خواهند شد.

مدیر صندوق کارآفرینی امید کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: به عنوان مثال همه کسب وکارهای خسارت دیده از زلزله سی سخت و یا سیل اخیر استان از این قانون

استفاده کردند.

حاجی پور به وام گیرندگانی که با وجود داشتن شرایط خوب اما اقساط خود را به موقع نمی پردازند ، توصیه کرد :تکلیف شرعی و قانونی خود را در قبال عقود و

تعهدهای خود به عمل آورند تا دچار مشکالت قانونی نشوند.

وی تاکید کرد: در راستای شفافیت و سالم سازی تسهیالت ، افرادی که به بهانه اجرای طرح های اشتغالزا از صندوق کارآفرینی امید تسهیالت دریافت می کنند و

سپس  کارگاه های خود را می فروشند براساس قانون به دلیل انحراف تسهیالت با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
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معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: حمایت های این حوزه برای احیای واحدهای راکد با قوت ادامه دارد و این معاونت پذیرای سرمایه

گذارانی است که طرح آنان با مشکل روبرو شده است.

احسان عسگری افزود: طرح های راکد و مشکل دار در کارگروه رفع موانع تولید بررسی و مشکل آنان رفع می شود و در صورتی که چندین بار در کارگروه مطرح شوند

تا به نتیجه رسیدن کار ادامه خواهد یافت.

کهگیلویه و بویراحمد با مساحتی حدود ۱۶ هزار و ۲۴۹ کیلومتر مربع و در اختیار داشتن یک درصد خاک ایران از شمال با چهار محال و بختیاری، از غرب با خوزستان،

از جنوب غرب با  بوشهر، از جنوب شرق با فارس و از شمال شرق با  اصفهان همسایه است.
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اتحادیه مرکزی مرغداران م�هن با صدور اطالعیه �رای اعضا اعالم کرد: �رای مد�ریت تولید

و تنظیم بازار تخم مرغ خوراک�، م�زان جوجه ر�زی مجاز در آبان ماه تکمیل شده و از

هرگونه درخواست جوجه ر�زی جدید تا ابتدای آذر ماه خودداری شود.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم، اتحادیه مرکزی مرغداران م�هن  با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: در راستای مد�ریت تولید و

تنظیم بازار تخم مرغ خوراک�، با توجه به �رنامه ر�زی م�زان جوجه ر�زی مجاز در آبان ماه 1401 تکمیل شده است از

هرگونه درخواست جوجه ر�زی جدید تا ابتدای آذر ماه خودداری کنید.

بنا�را�ن گزارش مشاهدات میدان� نشان م� دهد که قیمت تخم مرغ در روزهای اخ�ر در مقایسه با گذشته کاهش

یافته است به طوری که هر شانه تخم مرغ 30 عددی حدود 74 هزار تومان در بازار به فروش م� رسد که کم� پا��ن

تر از قیمت مصوب خود به فروش م� رسد.

انتهای پیام/

ظرفیت ماهانه تولید تخم مرغ در کشور تکمیل شد؟
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�ر اساس مشاهدات میدان� قیمت مرغ به ز�ر و تخم مرغ به باالی نرخ مصوب آمد به

طوری که کف هر کیلوگرم مرغ ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان و هر شانه تخم مرغ ۸۲ هزار تومان

به فروش م� رسد.

به گزارش خ�رنگار اقتصادی خ�رگزاری تس�یم قیمت مصوب  هر کیلوگرم مرغ به تازگ� با افزایش 3500 تومان به 63

هزار تومان رسیده است اما مشاهدات میدان� نشان م� دهد که ا�ن محصول به ز�ر نرخ مصوب آمده به طوری که

هر کیلوگرم مرغ 59500 تومان در �وسف آباد تهران و در میاد�ن و م�وه و تره بار ن�ز در هم�ن محدوده  به فروش م�

رسد.

 به فروش م� رسد اما نرخ مرغ در بسیاری از  البته در �رخ� از فروشگاه ها باالتر از نرخ مصوب ن�ز قیمت مرغ 

فروشگاه ها در محدوده نرخ مصوب قیمت گذاری شده است.

قیمت تخم مرغ باالتر از نرخ مصوب 

قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ  بعد از مردم� سازی یارانه ها و �رداشته شدن ارز 4200 تومان� نهاده های دام�

مورد استفاده مرغداران �رای مصرف کننده 39800 تومان و درب مرغداری 35500 تومان اعالم شد یعن� هر شانه 1.9

کیلو�ی 76 هزار تومان قیمت دارد.

مشاهدات میدان� اما نشان م� دهد که قیمت هر شانه تخم مرغ 30 عددی  82 هزار تومان به فروش م� رسد.

انتهای پیام/

قیمت مرغ به ز�ر و تخم مرغ باالی نرخ مصوب رسید
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تاریخ: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۰کد خبر: ۳۶۲۹۷۴۲

بررسی قیمت تخم مرغ و مرغ در گفتگو با رئیس اتحادیه سراسری
مرغ تخم گزار میهن و دبیر فدراسیون طیور

مشکالت و تبعات قیمت دستوری مرغ و تخم مرغ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حمید کاشانی

رئیس اتحادیه سراسری مرغ تخم گزار میهن و

آقای طالکش دبیر محترم فدراسیون طیور ایران

در برنامه صبح و  گفتگو  در رادیو گفتگو به برر

سی قیمت تخم مرغ پرداختند ،که این گفتگو به

شرح ذیل است :

مجری: از قیمت تخم مرغ بفرما�د؟

کاشانی: در مورد قیمت تخم مرغ ما از ۲۱ اردیبهشت که مردمی سازی یارانه ها صورت گرفته قبل از این که

این اتفاق بیفتد به دولت اطالع داده بودیم که قبل از آزادسازی نرخ ارز باید این حمایت ها و این اتفاقات

بیفتد که آزادسازی ارز صورت بگیرد، چون بار مالی سنگینی برای دام و طیور کشور بود یعنی قرار بود یارانه ای

که دو سال به این صنعت داده می شد یک دفعه این را قطع کنند و این یارانه را به انتهای زنجیره و مصرف

کننده بدهند و چندین مرتبه هم مثل مشوق صادراتی، خرید تضمینی، طلب نهاده های مختلف قبل از ۲۱

اردیبهشت، اصالح قیمت واقعی، تمام این کار ها را به ایشان گفته بودیم که انجام بدهند و ۲۱ اردیبهشت که

این کار انجام شد متاسفانه دولت به هیچ کدام از وعده هایی که داد عملی نکرد و حتی قیمتی که برای

دوران گذار روی قیمت یک تخم مرغ گذاشته بود، که این قیمت ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان درب مرغداری و ۳۹

هزار و ۸۰۰ تومان برای مصرف کننده بود که یک شانه دو کیلویی اش می شود ۸۰ هزار تومان قرار بود که این

یک مدت کوتاهی جهت همکاری با وضعیت مردم که قیمت زیاد باال نرود دو ماه الی سه ماه تولید کننده با

این که زیان می بیند همراهی با دولت بکند که ا بتوانند این طرح را اجرایی کنند.

مجری: آقای طالکش دبیر محترم فدراسیون طیور ایران میهمان دیگر برنامه هستند .

کاشانی: اول شهریورماه قول داده بودند که قیمت تخم مرغ اصالح شود و جلسات متعددی که با معاون اول

کشور داشتیم ایشان هم قول دادند که این اتفاق می افتد، ولی متاسفانه االن دو سه ماه است می گذرد و قیمت

http://www.iribnews.ir/
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اصالح نشده است، قیمت تخم مرغ گران نشده، قیمت تخم مرغ اگر درب مرغداری، االن که روی قیمت مصوب

است، روی قیمت مصوب آن ها است یعنی در قیمت دستوری که در شش ماه گذشته اعالم کردند هست، ۲۵ تا

۳۶ هزار تومان و در بازار هم قیمت فله ۸۵ هزار تومان، ۹۰ هزار تومان باید باشد که حاال ممکن است کسی

گران تر بفروشد، که گران فروش مالک نیست.

ولی ما هشدار دادیم به رئیس قوه قضائیه، به رئیس مجلس و به خود رئیس جمهور حتی دفتر مقام معظم

رهبری که این قیمت واقعی که در مورد تخم مرغ اعالم نمی شود، صد در صد تداوم تولید پایدار در آینده رو 

به خطر می اندازد.نمی شود دولت هفت ماه یک کاالیی را دولت ارزان تر به دست مصرف کننده بدهد و یارانه

آن را از جیب تولید کننده پرداخت کند.  

این اصال شیوه خوبی نیست ما بنگاه اقتصادی هستیم معلوم است وقتی مرغدار زیان بدهد شروع به حذف

می کند و در آینده به مشکل بدتر می خورد و ما اصال به تمام مسئوالن هم گفتیم که آقا قیمت جهانی را قبول

دارید ما حاضریم به قیمت جهانی تخم مرغ عرضه کنیم، حاضریم به قیمت کشور رقیبمان ترکیه به قیمت

کارشناسی او کارشناسی قیمت شود حاضریم به سازمان حمایت که مرجع کارشناسی خودتان است برود و

کارشناسی کند و وزارت جهاد کشاورزی قیمت ما را اعالم کند.  ...  

مجری: االن کدام از این ها اعالم کردند هیچ کدام اعالم نکردند؟

کاشانی: همه قبول دارند که قیمت باالتر از اینست، اما می گویند شرایط کشور و مردم خاص است.

مجری: االن من خریدار که می روم تخم مرغ می خرم چند می خرم که گران نخرم، ولی هست و یعنی باشد؟

کاشانی: االن فله باید ۹۰- ۸۵ هزار تومان باشد .

مجری: هر شانه تخم مرغ چقدر می شود؟  

کاشانی: شانه تخم مرغ دو کیلویی تقریبا ۹۰ هزار تومان است .

مجری: االن می فرما�د که اگر این نباشد که نباید باشد، باید چند عرضه شود؟ محاسبه ای که خودتان

کردید؟

کاشانی: قیمت تخم مرغ تقریبا ۲۰ روز پیش از ۳۵ هزار تومان شد، ۳۷ - ۳۶ هزار تومان، یک ماه پیش؛

این ها گفتند  بروید تخم مرغ وارد کنید، رفتند تخم مرغ گرفتند و باالخره قیمت را هم اعالم کردند تخم

مرغی که بخواهند وارد کنند باالی ۵۵ - ۵۲ هزار تومان تمام می شود؟ 

ما نامه زدیم همین قیمتی که شما می خواهید وارد کنید از کشور های دیگر، ۵ درصد زیر قیمت از خود ما

بخرید چرا می خواهید بروید، از جای دیگر تخم مرغ وارد کند و با زیان بفروشد و با ما یعنی تولید کننده

رقابت کند؟
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مجری: فرمایشات شما را به چه کسی بگو�م ؟ شما می گو�د نامه زدید جواب گرفتید ... ما بعنوان رسانه

صحبت های شما را به کدام ارگان انتقال بدهیم؟

کاشانی: ما سه جلسه با آقای مخبر گذاشتیم و ایشان به ما قول دادند که انجام بشود.

مجری: خودشان قول دادند که خودشان نمی توانند کاری کنند عامل اجرا کیست؟

کاشانی: وزارت جهاد و معاون اول رئیس جمهور  

مجری: صحبت های آقای کاشانی را شنیدید این اتفاق حتما درباره مسائلی که راجع به تخم مرغ هست

حتما به دام و طیور تسری پیدا می کند ؟

طالکش: من سالم عرض می کنم خدمت جناب کاشانی و کامال مطالبی که فرمودند را تا�د می کنم. اتفاقی

که افتاده متاسفانه دولت در تمام بخش هایی که قرار بوده برای تغ�ر نرخ ارز انجام شود یک تعهداتی را

پذیرفته است و هیچکدام از آن تعهدات را  هم عمل نکرده و متاسفانه همه آن ها را می خواهد از حوزه تولید

کننده بگیرد و این کار اشتباهی است، نه برای کارت الکترونیک عمل کردند نه برای تسهیالتی که قرار بود به

نقدینگی مرغدار انجام بدهند و از اول هم تکلیف مصرف کننده مشخص بود. یعنی ما با عدد هر تخم مرغ ۳

هزار و ۵۰۰ تومان هم اگر در بازار امروز می بود نباید سوالی پیش می آمد، سوالی که پیش آمده اینست که

قرار نبود مصرف کننده از اضافه قیمتی که ناشی از تغ�ر نرخ ارز می شود نگران شود، چون قرار بود کارت

الکترونیک بدهند که هم برود مرغش را با خیال راحت بخرد در حد ارزش وزنی که برای یک آدم سالم

تعریف می شود هم برای تخم مرغ، چون دولت به این عمل نکرده هم فشار شدیدی به تولید کننده می آورد

و هم جو روانی بازار را به هم می زند و متاسفانه بنده و آقای کاشانی یا آقای اسداله نژاد از بحث مرغ باید

پاسخگو باشیم این قضایا کامال هم مکتوب شده بوده و امروز شما می فرما�د ازچه کسی بپرسیم دقیقا باید

از آقای دکتر مخبر نه بعنوان معاون رئیس جمهور بعنوان رئیس تنظیم بازار کشور که نسخه اصلی را برای

کشور در تنظیم بازار می پیچند از ایشان باید سوال کنید. چرا شما پیش بینی نکردید و امروز بازار به این

التهاب باید مصرف کننده پاسخ بدهد.

مجری: آقای کاشانی اگر جمع بندی در صحبت ها دارید، چون نکاتی که شما فرمودید بهرحال نکاتی هست

که هم به نظر منطقی می آید و هم جایی و مرجعی که باید پاسخ بدهد شما از ایشان استعالم کردید و

خواستید مکتوب و غیرمکتوب بار ها هم مجلس و هم دولت و هم آقای معاون اول رئیس جمهور و

هیچکدام به شما پاسخ ندادند این نشان می دهد که وقتی رسانه موضوعی را مطرح می کند برای گرفتن

پاسخ است قضاوت هم با مردم است، حرف های شما را مردم شنیدند و ما هم شنیدیم قطعا قضاوتی که

انجام خواهند داد بعهده مردم هست و بیشتر از این حرفی باقی نمی ماند.
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کاشانی: من بعنوان نماینده مرغداران کل کشور واقعا معذرت می خواهم از مردم ، من شرایط کشور را درک

می کنم می دانم وضعیت اقتصادی را، ولی ببینید ما باید تمام همراهی که می شده در این شش ماه ما انجام

دادیم باالی ده هزار میلیارد تومان صنعت و مرغدار من زیان دیده است. کیلویی ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان مرغدار

من که داشته تولید می کرده در این هفت ماه بخاطر این که دولت، خود ما هم همراهی کردیم و دو سه

ماهش را به زور و با دستوری این زیان را به ما تحمیل کرده از جیب مان گذاشتیم و واقعا توان ادامه دادن

نیست و ما خواسته غیرمنطقی نداریم.  

هم از رئیس ستاد تنظیم بازار کل کشور که جناب آقای مخبر است و هم از وزیر جهاد کشاورزی و هم از

ریاست جمهوری می خواهم حرف منطقی و کارشناسی را بپذیرند اگر نمی شود با قیمت دستوری هر چقدر ما

این را فشار بدهیم باالخره این صنعت یک جایی رها می شود و به جای تخم مرغ شانه ای صد هزار تومانی

تاوان آن را مصرف کننده خواهد داد و روزی خواهد رسید که تخم مرغ برسد به دویست هزار تومان و

دویست و ده هزار تومان با حذف مرغدار و آن روز می گو�م که کاش با حرف کارشناسی و منطقی مخالفت

نمی کردیم و راهی که درست و منطقی است و صالح مصرف کننده و تولید کننده در آن هست را پی

می گرفتیم االن هم هنوز هم دیر نشده کارت الکترونیکی که تخم مرغ بود زودتر در نظر بگیرند پیشنهاد خود

ما بود، چون نگران مصرف کننده بودیم قیمت کاالی ما زمانی که باال برود و توان خرید مصرف کننده نباشد

ما خودمان نگرانیم. 

که چه کسی می خواهد این کاال را از ما بخرد؟ حتما باید کاالبرگ داده شود که مصرف ما کاهش پیدا نکند.

از شما خیلی ممنونم و تقاضا دارم که واقعا وضعیت مرغدار ها را با دید کارشناسی و منطقی و بازنگری

اساسی حداقل در این هفت ماه و هشت ماه گذشته انجام شود. جالب است بگویم تا ۲۱ اردیبهشت تخم

مرغ ما را و تولید محصول ما را آمدند گرفتند و با قیمت ۱۸ هزا رتومان قیمت کمتر از مصوب برج دو،

نهاده ای که باید بدهند ما در بازار و قرضی از کارخانجات مرغدار های ما رفتند طلب کردند طلب مرغدار های

ما را نمی دهند و جالب است که وزارت جهاد قبول دارد فرستاده است برای معاون اول، معاون اول نامه زده

به سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه می گوید من پول ندارم بدهم یعنی ۶-۷ ماه است طلب

مرغدار ما را پرداخت نمی کنند نزدیک به ۸۳۴ هزار تن نهاده است که ده هزار میلیارد تومان می شود این

پول را االن اصال پرداخت نمی کنند.

مجری: ما بعنوان وظیفه رسانه درباره تخم مرغ که یکی از مواد مهم سبد خانوار است آمدیم بعنوان مطالبه

مطرح کنیم و به قول رسانه ای ها یقه قسمتی که گیر هست را بگیریم و حرف های شما منطقی است و

قضاوت هم با مردم است و من بعنوان شنونده انتظار دارم که از جای دیگر این رسیدگی و پیگیری انجام

شود.
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تقویت صندوق توسعه دامپروری برای حمایت از دامداران

در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر تقویت صندوق توسعه دامپروری برای حمایت از دامداران

روستایی و عشایر تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما  به نقل از پایگاه وزارت جهاد کشاورزی، در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی

دولت به ریاست دکتر رئیسی، چگونگی حمایت از دامداران خرد روستایی و عشایری در حوزه دام سبک

بررسی و مقرر شد برای حفظ دام مولد روستا�ان و عشایر، منابع مالی صندوق توسعه دامپروری تقویت

شود. 

همچنین در این نشست، پرداخت مطالبات دامداران بابت نهاده های دامی پیش از مردمی سازی یارانه ها

مطرح و مقرر شد وزارت جهادکشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا پایان امسال این مطالبات را

پرداخت کنند. 

چگونگی پرداخت مطالبات کشاورزان بابت خسارت ناشی از خشکسالی و سیل از دیگر موضوعات مطرح

شده در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی بود که قرار شد سازمان برنامه و بودجه از محل منابع پیش بینی

شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات الزم در این زمینه را در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار دهد.

https://www.iribnews.ir/
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رییس اتحادیه فروشندگان گوشت و مرغ اهواز ایسنا/خوزستان 
گفت: علت افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار اهواز کمبود دام
است؛ در دوره ای در استان و به خصوص در شهر اهواز دام وجود
ندارد و دامی که در حال حاضر در بازار وجود دارد از استان های

دیگر وارد می شود و هیچ مسئولی در این زمینه پاسخگو نیست.

سید اصغر حسینی بهارانچی در گفت گو با ایسنا در خصوص
وضعیت قیمت گوشت در بازار اهواز اظهار کرد: افزایش قیمت
گوشت قرمز در کل کشور منجر به افزایش قیمت گوشت قرمز در

اهواز نیز شده است.

وی افزود: علت افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار اهواز کمبود
دام است. در دوره ای در استان و به خصوص در شهر اهواز دام

وجود ندارد و دامی که در حال حاضر در بازار وجود دارد از استان های دیگر وارد می شود و هیچ مسئولی در این زمینه پاسخگو نیست.

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت و مرغ اهواز تصریح کرد: یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار صادرات گوشت به
کشورهای عراق و دبی است و همچنین یکسری اشخاص که در اتحادیه دام تهران هستند به دروغ اعالم می کنند دام مازاد داریم. در صورتی

که دام مازادی وجود ندارد.

حسینی بهارانچی ادامه داد: شاید در شهرستان های کوچکی مانند خرم آباد به دلیل استفاده کم مردم از گوشت قرمز دام مازاد وجود داشته
باشد اما حدود ۱۰ تا ۵۰ شهرستان مانند اهواز در کشور وجود دارند که با کمبود دام مواجه هستند و تقاضا و خرید گوشت قرمز در آن ها

بسیار زیاد است.

وی تصریح کرد: مسئولین می خواهند قیمت گوشت قرمز را با زور کنترل کنند اما این عمل نه تنها قیمت را کنترل نمی کند بلکه قیمت
گوشت را به طور ناگهانی افزایش می دهد. به طور مثال قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز را از حدود ۷۰ هزار تومان به حدود ۲۵۰ هزار تومان

می رساند.

حسینی بهارانچی با اشاره به اینکه قیمت خرید گوشت قرمز توسط فروشندگان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است،
عنوان کرد: در حال حاضر قیمت خرید هر کیلوگرم گوشت قرمز توسط فروشندگان نسبت به قیمت مصوب سال گذشته ۴ تا ۵ برابر افزایش
یافته و به هر کیلوگرم ۱۷۵ تا ۱۸۰ هزار تومان رسیده است که اگر بخواهیم حداقل ۱۰ درصد سود برای فروشندگان درنظر بگیریم هر فروشنده

باید هر کیلوگرم گوشت را حدود ۲۰۰ هزار تومان در بازار بفروشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر گوشت قرمز از نظر موجودی مشکلی ندارد و کمبودی در این خصوص نداریم اما با قیمت باال در بازار وجود
دارد، افزود: در حال حاضر قیمت گوشت قرمز در بازار اهواز دارای نوسان و متغیر است و فروشندگان هر کیلوگرم گوشت قرمز را به نرخ

دلخواه مثال از ۱۷۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان می فروشند.

بهارانچی در خصوص بحث برخورد با گرانفروشی و کم فروشی عنوان کرد: در صورتی می توان با گرانفروشی برخورد کرد که فروشنده گوشت
قرمز را گران بفروشد اما در صورتی که فروشنده گوشت را با قیمت باال خریداری کند مجبور است گران بفروشد و در آن صورت نمی توان با آن

برخورد کرد.

وی با اشاره به اینکه قیمت گوشت قرمز رو به افزایش است و در روزهای آینده گران تر خواهد شد، افزود: متولی این کار سازمان جهاد
کشاورزی خوزستان است اما آن ها هیچ کاری برای مردم انجام نمی دهند و از نظر بنده در زمینه طیور و دام ناکار آمد هستند.

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت و مرغ اهواز بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار ۶۲ هزار تومان تا ۷۱ هزار تومان
است، گفت: در حال حاضر قیمت مرغ دارای نوسان است و قیمت ثابتی ندارد. فروشنده هر کیلوگرم مرغ را حدود ۶۴ هزار تومان خریداری
می کند و سود آن ها باید ۳ هزار تومان باشد اما ما به عنوان اتحادیه مرغ از آن ها می خواهیم که هر کیلوگرم مرغ را با ۲ هزار تومان سود

دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز در اهواز چیست؟
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بفروشند که غیر ممکن است. بنابراین اگر فروشنده گران فروشی و یا کم فروشی کند به دلیل ناکارآمدی ما مسئولین است ما باید ابتدا خود
را اصالح کنیم و سپس اقدام به اصالح فروشندگان کنیم.

حسینی بهارانجی گفت: به دلیل عدم توان خرید مردم هیچ کمبودی در بازار مرغ وجود ندارد. در حال حاضر قیمت هر عدد تخم مرغ شانه ای
۴ هزار و ۶۰۰ تومان است و قیمت فله ای آن ۲هزار و ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان است و کمبودی در بازار وجود ندارد.

انتهای پیام
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نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی از کشتار دام
مولد در سطح کشور و بی توجهی به دامداران انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، علی جدی در تذکر شفاهی در جریان جلسه
علنی نوبت دوم امروز مجلس خطاب به وزیر جهاد کشاورزی،
بیان کرد: چرا به بحث دامداری اهمیتی داده نمی شود. بحث
خرید دام سبک و سنگین در وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه
قرار نمی گیرد. دامداران با زحمت مواجه شده و امروز  دام مولد
در کشور کشتار می شود. اگر این موضوع مورد توجه قرار نگیرد و
خرید تضمینی صورت نگیرد در سال آینده شاهد واردات گوشت

قرمز خواهیم بود.

وی در ادامه در تذکری خطاب به وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد:
چرا عملیات اجرایی راه آهن مشهد، شیروان، بجنورد و گرگان صورت نمی گیرد.این روند ظلم به استان خراسان رضوی است.ضرورت دارد

اقدامات الزم جهت تکمیل این راه آهن صورت گیرد.

انتهای پیام
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ُپرشدن ۹۵ درصد ظرفیت
انبارهای بندر امام از نهاده های

دامی
مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: هم اکنون ۹۵ درصد ظرفیت انبارهای بندر امام خمینی از

کاالهای اساسی ُپر شده است.

حمید بدوی مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان،امشب در گفت وگو با خبرنگار فارس در
اهواز،اظهارکرد:هم اکنون مجموع ذخایر نهاده ها در انبارها و لنگرگاه های بندر امام خمینی به

۶/۲ میلیون ُتن رسیده که کم سابقه است. 
وی کمبود کامیون و نقدینگی را عامل اصلی انبارش نهاده های دامی در بندر امام خمینی
بیان کرد و افزود: عملیات ضربتی حمل ۱/۲ میلیون ُتن نهاده های دامی با کامیون و قطار
باری شروع شده و هم اکنون ۱۵ هزار ُتن نهاده های دامی از بندر امام تخلیه می شود، ولی

امیدواریم این میزان در روزهای آینده به ۳۰ هزار ُتن افزایش یابد. 
مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: هم اکنون ۲۲ فروند کشتی اقیانوس پیما به تناژ
۱/۵ میلیون ُتن در لنگرگاه مجتمع بندری امام خمینی در انتظار تخلیه محموله های خود

هستند. 
بدوی افزود: با تخلیه بخشی از انبارهای بندر امام خمینی از نهاده های دامی، تعدادی از

کشتی ها در اسکله اصلی این بندر پهلو می گیرند. 
پایان پیام/
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