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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

فاصله بازار تا دامداری حدود  ۲هزار تومان

«کره » برای دالالن
ضرر برای دامداران

شیری
چندی پیش نرخ شیر در دامــداری ها از سوی
ستاد تنظیم بازار  2900تومان تعیین و به طور
رسمی اعالم شد و به نظر می رسید حداقل تا
مدتی بازار لبنیات سامان دهی شود در حالی
که هنوز هم هر کیلو شیر در دامداری ها 1900
تا  2000تومان خریداری می شود اما قیمت
برای مصرف کننده با توجه به نرخ تنظیم بازار،
 3500تا  4000تومان است.
یکی از دامـــداران با بیان ایــن که نــرخ شیر از
نرخ یک بطری آب معدنی هم کمتر است ،می
افزاید :سال های زیادی است که در این حرفه
فعالیت دارم و همواره شیر کمترین نرخ را دارد
و هر زمان هم که نرخی اعالم می شود ،دالالن و
مراکز جمع آوری شیر ،به بهانه های مختلف شیر
را کمتر از نرخ مصوب خریداری می کنند.

وی اظهار می کند :چون شیر محصولی فاسد
شدنی است و امکان نگهداری از آن را نداریم،
دالالن از این فرصت به نفع خود استفاده می
کنند و با این که نرخ شیر در دامداری ها 2900
تومان تعیین شــده از آن ها هنوز هم به نرخ
 1900تومان خریداری می شود.
یکی دیگر از دامداران نیز در این باره می گوید:
هزینه های دامــداری هر روز در حال افزایش
است به طوری که حتی توان تأمین نهاده های
دامی را هم نداریم اما در زمان فروش ،سود آن
در جیب دالالن و فرصت طلبانی می رود که
شیر را کمتر از نرخ مصوب خریداری می کنند
و با قیمت های باالتری به دست مصرف کننده
می رسانند.
به گفته او ،بازار لبنیات و شیر ،تنها با تعیین نرخ
مصوب سامان دهی نمی شود بلکه باید زنجیره
تولید تا مصرف تحت نظارت باشد تا دالالن

اقتصاد

باعث «شیر تو شیر شدن» قیمت شیر نشوند.
رئیس اتحادیه دامـــداران هم در این بــاره می
گوید :با این که نرخ مصوب شیر در دامداری ها
 2900تومان تعیین شده است اما هنوز هم شیر
دامداری ها به قیمت سابق خریداری می شود
ولی  3500تا  4000تومان به فروش می رسد.
«حصاری» می افزاید :نبود نظارت در بازار باعث
ایجاد هرج و مرج در قیمت شیر شده است به
طــوری که با تعیین نــرخ مصوب ،قیمت برای
مصرف کننده افزایش یافته و برای دامداران با
وجود افزایش هزینه های تولید ،تغییری نکرده
اس ــت.وی خاطرنشان می کند :موضوع را از
دامــداران در چند روستا جویا شدم که همه آن
ها از این که شیر هنوز هم به نرخ  1900تومان
خریداری می شود ،گالیه داشتند.
وی اظهار می کند :این روزها دامداران کالفی
سردرگم هستند و اگر شیرهای تولیدی را به

قیمت کمتر ندهند روی دست شان می ماند و
اگر هم با همان قیمت های اندک بفروشند به
طور حتم پس از مدتی نمی توانند به حیات خود
ادامه دهند.یکی از شهروندان بجنوردی نیز در
این باره می گوید :متأسفانه به دلیل نظارت های
ضعیف در بازار ،هرج و مرج های زیادی در قیمت
شیر و فراورده های لبنی ایجاد شده است.
وی اظهار می کند :اصناف قبل از این که قیمت
رسمی اعــام شــود ،قیمت ها را از  2مــاه قبل
آهسته آهسته افزایش می دهند و زمانی که نرخ
به شکل رسمی اعالم می شود به دنبال بهانه ای
برای افزایش دوباره قیمت ها هستند.
یکی از فروشندگان شیر و مــواد لبنی در این
بــاره مــی گــویــد :تــا قبل از اعــام نــرخ مصوب
تنظیم بــازار ،شیر را از دالالن کیلویی 2700
تومان خریداری می کردیم و  3000تومان می
فروختیم اما از زمان اعالم نرخ تنظیم بازار ،شیر
را کیلویی  3هزار تا  3200تومان خریداری و با
احتساب سود قانونی  3500تا  3700تومان
می فروشیم.
وی اظــهــار مــی کــنــد :تــاکــنــون چندین نفر از
مشتریان به قیمت شیر اعتراض و فروشندگان را
گران فروش و متخلف خطاب کرده اند چون به
گفته تعدادی از آن ها شیر با همین قیمت های
قبل از دامــدار خریداری می شود اما با قیمت
بیشتر به دست مصرف کننده می رسد.
وی خاطرنشان می کند :براساس گالیه های
دامـــداران متوجه شدیم دالالن و مراکز جمع
آوری ،شیر را بدون احتساب نرخ جدید تنظیم
بــازار ،از دامــدار  1900تومان خریداری اما به
اصناف با احتساب نرخ جدید عرضه می کنند
که این مسئله باعث اعتراض دامــداران و حتی
مصرف کنندگان شده است.
در این میان رئیس اتحادیه مرغ فروشان ،قصابان
و لبنیات فروشان بجنورد نیز می گوید :با این که
براساس نرخ تنظیم بازار ،نرخ شیر در دامداری
ها  2900تومان تعیین شده است اما از سه هفته
پیش گزارش هایی به دست مان رسید مبنی بر
این که دالالن شیر را با قیمت کمتر خریداری
می کنند و با قیمت بیشتر به اصناف تحویل می
دهند.
«قاسم زاده» می افزاید :با این شرایط ،دالالن و
دارندگان مجوز جمع آوری ،به یک باره قیمت
شیر را  500تا  800تومان افزایش داده اند
بدون این که نفعی برای دامدار داشته باشد.
وی خاطرنشان می کند :در همین باره گزارشی
تهیه کردیم و به اتاق اصناف ارجاع دادیم تا طی
جلسه ای تصمیم گیری شود که بر این اساس
مقرر شد شیر حداقل با نرخ  2750و حداکثر
 3هزار و  50تومان از دامداران خریداری شود.
بــه گفته وی ،مقرر شــده اســت افـــرادی کــه از
واحــدهــای تولیدی شیر جمع آوری می کنند
عــاوه بر داشتن پروانه کسب ،فاکتور خرید و
فروش نیز صادر کنند.
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تفاوت قیمت بسیار باالی دام زنده و گوشت قرمز
موضوعی است که همواره مورد گالیه دامداران
و حتی برخی اصناف بوده و در راستای رفع این
مشکل تصمیماتی گرفته شده است که باید در
نهایت قیمت های اعالم شده برای گوشت قرمز به
تصویب ستاد تنظیم بازار استان برسد.
در همین ب ــاره رئــیــس اتــحــادیــه مــرغ فــروشــان،
قصابان و لبنیات فروشان بجنورد به خبرنگار ما
گفت:مقرر شده است اتحادیه دامــداران و جهاد
کــشــاورزی اول هر هفته قیمت دام زنــده را به
اتحادیه قصابان اعالم کنند و بر اساس آن قیمت
گوشت قرمز تعیین شود«.حسین قاسم زاده»
افزود :اگرچه از شنبه هفته جاری قیمت دام زنده
به اتحادیه قصابان اعالم و قیمت گوشت قرمز هم

آنالیز و به ستاد تنظیم بازار ارائه شده است اما
هنوز جلسه ای در این خصوص تشکیل و قیمت
های پیشنهادی مصوب نشده است.
وی خاطرنشان کــرد :بــراســاس اعــام اتحادیه
دامداران روز یک شنبه قیمت دام زنده بین 43
تا  44هزار تومان بود که با این شرایط قیمت هر
کیلو گوشت مخلوط دام سبک (ران ،سردست،
گــردن و راسته) به  110هــزار تومان می رسد
و قیمت گوشت دام سنگین نیز  5هــزار تومان
افزایش می یابد.
وی با اشــاره به قیمت دام زنــده ،قیمت گوشت
گوساله نرینه مجلسی را  80هزار و مخلوط آن را
 75هزار تومان ذکر کرد و ادامه داد :این ها هیچ
کدام هنوز مصوبه تنظیم بازار را نگرفته است.

اخبار
مدیرکل بنیاد مسکن خبر داد:

اشتغال زایی  10هزار نفر در طرح های مقاوم سازی و
ساخت مسکن روستایی
از محل فعالیت در طــرح هــای مــقــاوم ســازی و
ساخت مسکن روستایی در استان برای  10هزار
نفر اشتغال زایی شده است.مدیرکل بنیاد مسکن
خراسان شمالی با بیان این مطلب به «خراسان
شمالی» اظــهــارکــرد :برنامه ریــزی شــده تا افق
 75 ،1405درصد مسکن روستایی کشور مقاوم
سازی شود که اکنون در استان در آستانه  60هزار
واحــد هستیم«.محمدی» افــزود :میانگین سهم
استان از این محل  5هزار واحد است.
وی ادامــه داد :در شرایطی که اعتباری برای
پرداخت وام نداشته باشیم ،متقاضیان از منابع
خودشان کار را انجام می دهند و پس از تخصیص
اعتبار ،این افراد در اولویت پرداخت وام قرار می
گیرند .وی اظهار کرد :بخش اعظم این تسهیالت
با کارمزد  4درصد برای حمایت از جامعه روستایی

است و بنیاد مسکن و بانک ها پای کار هستند که
از این نظر تقریب ًا جزو استان های مناسب هستیم.
وی ادامه داد :اگرچه در این بخش میانگین کشور
 45درصد است اما در استان نزدیک به  60درصد
واحــدهــای مسکن روستایی مقاوم ســازی شده
است.وی تصریح کرد :اکنون  100هزار و 221
واحد مسکونی در روستاهای استان داریم و تقریب ًا
 110هزار خانوار در این واحدها ساکن هستند.
«محمدی» افزود :در این  2سال از محل ظرفیت
قیر رایــگــان ،اعــتــبــارات ملی و استانی ،کمک
دهیاری ها و بنیاد مسکن مسیر  130روستا یعنی
حــدود  110تا  115کیلومتر آسفالت شد.وی
اظهار کرد :سال گذشته  35میلیارد تومان اعتبار
برای رفع نقاط حادثه خیز و پیشگیری از سوانح در
 4روستای رانشی تخصیص یافت.

اتصال اسفراین به شیروان در انتظار احداث یک پل
نجفیان -اتصال اسفراین به شــیــروان و بهره
بـــرداری از آن بــه عــنــوان راه شریانی مــیــان ۲
شهرستان در انتظار احـــداث پــل در روستای
اسطرخی است که امید می رود تا پایان امسال به
بهره بــرداری برسد.این خبر را «طاهر رستمی»
فرماندار اسفراین اعالم و مطرح کرد :با پیگیری
مدیرکل راه و شهرسازی استان و قول اختصاص

اعتبار از منابع  ۲شهرستان اسفراین و شیروان و
مساعدت از سرجمع اعتبارات استانی این مهم
بناست عملیاتی و اجرا شود.
آن طور که او گفت گویا مناقصه برگزار شده است
و با آغاز عملیات اجرایی آن عملیاتی شدن اتصال
اسفراین به شیروان سرعت و شتاب بیشتری به
خود خواهد گرفت.

