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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گفت و گو

دامدار و مصرفکننده ،متضرر

گوشت قرمز؛ دیگیکه همیشه برای دالالن میجوشد

شیری
خــراســان شمالی قطب تولید گــوشــت قرمز
محسوب مــی شــود امــا همچنان بــا مشکالتی
در این بخش دست به گریبان است و هنوز هم
بین تولیدکنندگان ،عرضه کنندگان و مصرف
کنندگان گوشت اختالف نظرهای زیادی وجود
دارد به طوری که تولیدکنندگان معتقدند قیمت
دام زنده پایین اما قیمت گوشت قرمز بدون هیچ
گونه فــراوری باالست و متعاقب آن قصابان بر

این باورند که قیمت ها آنالیز و بر مبنای قیمت
دام زنده تعیین می شود .خریداران هم از قیمت
باالی گوشت گالیه مند هستند.
سال گذشته با نوسان نرخ ارز ،قیمت بسیاری
از اقالم سبد خانوار سیر صعودی داشت و در
ایــن میان گوشت قرمز هم از قافله گرانی ها
عقب نماند و اگرچه به اذعان بسیاری از دست
اندرکاران و متولیان امر در تولید و عرضه دام
مشکلی وجود نداشت اما هر یک از فروشندگان
به بهانه هــای مختلف نوسان قیمت را توجیه

اقتصاد

میکردند.یکی از دامداران می گوید :در حالی
که قیمت هر کیلو دام زنده به  40تا  45هزار
تومان رسیده بود قیمت گوشت قرمز در بازار
به  100تا  105هزار تومان رسید و با کاهش
قیمت دام زنده به  30تا  35هزار تومان ،قیمت
گوشت قرمز کاهش نیافته و به همان قیمت قبل
در بازار عرضه می شود.
وی اظهار می کند :در حالی که عمده زحمت
پرورش دام برعهده دامدار است اما سود عمده
حاصل از فروش به جیب دالالن و قصابان می
رود و در این بخش سودی عاید دامــداران نمی
شود.
یکی دیگر از دامداران نیز در این باره می گوید:
در حالی کــه هزینه نگهداری و خ ــوراک دام
باالست اما بعضی از دام ها از سال گذاشته در
دامداری ها باقی مانده اند و این موضوع فشار
مالی زیادی را بر دوش دامداران گذاشته است،
با این وجــود برخی دالالن دام زنــده را با چک
های مدت دار خریداری و گوشت قرمز را با دو
برابر قیمت در بازار عرضه می کنند.
وی خاطرنشان می کند :قیمت هر کیلو گوشت
قرمز با توجه به هزینه کشتار تنها باید چند درصد
بیشتر از قیمت دام زنــده باشد ،این در حالی
است که قیمت هر کیلو گوشت قرمز  2تا  3برابر
دام زنده است.
وی اظهارمی کند :تا زمانی که آنالیز قیمت ها
کارشناسی شــده نباشد و فقط براساس سود
دالل ها تعیین شود ،دامــداران رغبتی به ادامه
فعالیت در این بخش نخواهند داشت و با این
شرایط ممکن است رغبت به تولید در استان
کاهش یابد.
در این میان رئیس اتحادیه دامپروران خراسان
شمالی نیز می گوید :خراسان شمالی قطب
تولید گوشت قرمز است اما چون زیرساخت ها
برای فراوری در استان فراهم نیست عمده دام
به شکل زنده از استان خارج می شود«.حصاری»
می افزاید :به همین دلیل ارزش افزوده آن هم
از استان خارج و در دیگر استان ها اشتغال زایی
می شــود.وی خاطرنشان می کند :دامــدار به
هر قیمتی که دام زنده را عرضه کند در قیمت
گوشت قرمز فرقی نــدارد و دالل سود خودش
را می برد.به گفته او ،عمده گــران فروشی ها
را برخی قصابان دارند چون تنها آالیش و کشتار
همه هزینه ها را پاسخگوست و نیاز نیست قیمت
گوشت به بهانه جبران هزینه ها افزایش چند
برابری داشته باشد.

3

او بر ایــن بــاور اســت که وقتی دام زنــده پس از
کشتار فقط به شکل الشه تحویل داده می شود،
هیچ گونه فراوری روی آن انجام نشده است که
گران فروشی شود.
او می گوید :در حالی که قیمت دام سبک زنده
به  30تا  33هزار تومان هم رسید اما گوشت
قرمز همچنان بین  90تا  95هــزار تومان در
قصابی ها عرضه می شود.
وی خاطرنشان می کند :قیمت ها را دالل ها
تعیین می کنند و برمبنای ســود حاصل شده
و دست به دست کردن است.به گفته او ،هیچ
جایگاه مشخصی درباره نظارت بر خرید و کشتار
و توزیع گوشت نیست که مشخص شود قیمت
ها واقعی است یا نه بنابراین با این شرایط هم
مصرف کننده و هم تولید کننده متضرر می
شوند.
رئیس اتحادیه مرغ فروشان ،قصابی ها و لبنیات
فروشان بجنورد نیز می گوید :دو ماه پیش با
توجه به این که قیمت دام زنده کاهش داشت،
قیمت گوشت دام سبک از  110هزار تومان به
 85هزار تومان و دام سنگین از  95هزار تومان
به  80هزار تومان کاهش یافت.
«قاسم زاده» با بیان این که با کاهش قیمت هر
محصولی ،متعاقب آن قیمت محصوالت وابسته
به آن هم کاهش می یابد ،می افزاید :قیمت
گوشت قرمز در قصابی ها متأثر از قیمت دام
زنده است.
وی ادامــه می دهــد :گوشت یکی از کاالهای
اولویت دار و تحت نظارت دستگاه های مربوط
است ،حساسیت نظارتی روی آن بیشتر است
و روزانــه قیمت ایــن کــاال توسط دستگاه های
نظارتی به طور مرتب رصد و با قیمت های سال
هــای گذشته و حتی شهر و استان هــای دیگر
مقایسه می شود.
وی قیمت دام سبک زنده را کیلویی  32تا 33
هزار تومان ذکر می کند و ادامه می دهد :قیمت
دام سبک زنده که باالی  50کیلو باشد در میدان
دام حدود  36تا  37هزار تومان است که قیمت
گوشت هم به  80تا  85هزار تومان میرسد .وی
خاطرنشان می کند :هم اکنون عرضه گوشت
قرمز باالتر از  85هزار تومان در بجنورد تخلف
محسوب می شود.
«قاسم زاده» می افزاید :برای آنالیز قیمت ها،
با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی در میدان
دام و بررسی و برآورد قیمت ،از سوی نهادهای
مرتبط توافق شده است.

با کاهش قیمت
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تومان ،قیمت
گوشت قرمز
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گفت و گو با یک مدیر در استانداری و بنیاد مسکن استان

بازسازی منازل سیل زده با دو روایت متفاوت
شیری -خراسان شمالی در بازسازی منازل سیل
زده از برنامه زمــان بندی عقب است.مدیرکل
مدیریت بــحــران اســتــانــداری خــراســان شمالی
با بیان ایــن مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما
افــزود :در حالی که تاکنون حــدود  50میلیارد
تــومــان تسهیالت بــاعــوض بـــرای پـــروژه های
بازسازی استان بین خسارت دیدگان توزیع شده
اما هنوز در بحث بهره بــرداری و پایان کار عقب
هستیم«.نظری» گفت :دلیل این عقب ماندگی
ها بخشی مربوط به بنیاد مسکن و نظارت ها و
همچنین همکاری مردم و پیمانکاران است که
موجب شد مقداری در بخش عملیات اجرایی و
پایان کار با مشکل مواجه شویم.
وی تصریح کــرد :اگرچه مطابق با مقررات ملی
ساختمان برای ساخت و سازها مردم نقش اصلی
دارنــد اما برای بازسازی ،تجهیزات را دولت می
دهد بنابراین برای جبران عقب ماندگی تذکرات
الزم را به متولیان در بخش داده ایم.وی با اشاره
به مشکالت موجود ،تخصیص دیر هنگام اعتبارات
بــازســازی در مهر را از دیگر مشکالت ایــن عقب
ماندگی ذکر و خاطرنشان کــرد :از آن جایی که
بخش عمده تسهیالت در مهر در اختیار استان قرار
گرفت ،فعاالن بنیاد مسکن فرصت مناسب برای
ساخت و ساز را از دست دادند«.نظری» خاطرنشان
کرد :امیدواریم با همت مردم تا پایان سال بخش
اعظم بازسازی منازل سیل زده انجام شــود.وی
ادامه داد :به عنوان مثال وقتی تسهیالت دریافت
می شود تا زمانی که ساخت و سازی صورت نگیرد،
مرحله بعدی وام پرداخت نمی شود بنابراین مردم
هم باید تالش کنند تا بازسازی ها به موقع انجام
شود.
او اظهار کرد :هم اکنون طبق برنامه زمان بندی
بنیاد مسکن از برنامه عقب هستیم.وی اضافه
کــرد :تاکنون حــدود  50میلیارد تومان در بحث
بالعوض ،تسهیالت بین آسیب دیدگان توزیع شده
و الزم است تالش بیشتری برای ساخت و ساز و
استفاده از تسهیالت شود«.نظری» افزود :تاکنون

بیش از  16هزار تن سیمان بین آسیب دیدگانی
که در حــال ساخت و ســاز هستند توزیع و بیش
از  84درصد انعقاد قــرارداد شده اســت.او اضافه
کرد :هم اینک در حوزه شهرداری ها ،وزارت نیرو،
آب منطقه ای و آب و فاضالب شهری و روستایی،
گردشگری و آموزش و پرورش اعتبارات تخصیص
داده و به دستگاه ها ابالغ شده است .شنبه هفته
گذشته نوشتیم مدیرکل بنیاد مسکن خراسان
شمالی گفت :بازسازی واحدهای سیل زده در
استان  83درصد پیشرفت داشته است.
در ایــن میان مدیرکل بنیاد مسکن خراسان
شمالی نیز گفت :براساس برنامه ریزی هایی که
انجام داده بودیم ،تسهیالت با  6ماه تأخیر ابالغ و
باعث عقب ماندگی از برنامه شد.
«محمدی» افزود :تسهیالت بازسازی سیل در دو
مرحله یکی  20خرداد برای  1500واحد و در
مرحله دوم که  27شهریور بود برای  5هزار واحد
ابــاغ شد که از مهر متقاضیان به بانک معرفی
شدند.وی یکی دیگر از دالیل عقب ماندگی در
این زمینه را مراجعه دیرهنگام اهل تسنن برای
درخواست تسهیالت که  60درصــد تسهیالت
به آن ها اختصاص دارد بیان کرد و گفت :برای
فرهنگ سازی در این زمینه مدتی با فرمانداران و
همچنین روستا به روستا جلسه برگزار کردیم که
مقداری زمان بر شد.
او اظهار کــرد :اکنون از  6400واحــد سهمیه
استان تنها  800واحــد باقی مانده که انعقاد
قرارداد شود.

خبر

ابالغ  8میلیارد تومان اعتبار سیل به نوسازی مدارس
علوی 8 -میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات
تخصیص یافته سیل به اداره کل نوسازی ،توسعه
و تجهیز مــدارس خــراســان شمالی ابــاغ شد.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان
با بیان این مطلب به خبرنگار ما اظهارکرد107 :
مدرسه در استان در سیل امسال آسیب دیدند

که با اعتبار یاد شده این مدارس تعمیر و نوسازی
خواهند شد.
«فــاح» ادامــه داد :بعد از پیگیری های مکرر،
اعتبار ملی برای مناطق آسیب دیده از سیل در
 6استان اختصاص یافت که خراسان شمالی نیز
جزو این  6استان است.

