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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

توپ سرگردان گرانی
شیر و تخم مرغ

شیری
این روزهــا بحث گرانی شیر ،تخم مرغ و کره
نقل محافل شده است .مدتی پیش قیمت شیر
از  3هزار تومان در بازار به  3هزار و  600تا 4
هزار و  500تومان و قیمت تخم مرغ از  9هزار
تومان به  14هــزار تا  16هــزار تومان افزایش
یــافــت و چــون دالیـــل گــرانــی ایــن محصوالت
مشخص نبود عده ای دالالن ،برخی ها کسبه و
عده ای هم دامــداران را عامالن اصلی افزایش
قیمت ها تصور می کردند در حالی که از نیمه
دوم سال گذشته قیمت بسیاری از محصوالت
کشاورزی و دامی روند صعودی به خود گرفته
است و این مسئله عالوه بر نارضایتی در بازار
مصرف ،تولیدکنندگان را هم از افزایش هزینه
های تولید و مقرون به صرفه نبودن تولیدات
شان گالیه مند کرده است و حتی بعضی از آن
ها برای ادامه تولید با هزینه های باال دچار تردید
شده اند و بر همین اساس می گویند مسئوالن
نباید انتظار کاهش قیمت ها را در این شرایط از
تولیدکنندگان داشته باشند.
یکی از دامداران در این باره می گوید :با این که
هزینه تمام شده تولید و متعاقب آن قیمت فروش
افزایش یافته است اما باز هم قیمت فروش در
بــازار مصرف فاصله بیشتری با قیمت خرید از

تولیدکننده دارد که مشخص می شود همچنان
دالالن حضور پررنگی در بازار دارند.
وی می افزاید :هر چند این روزهــا افزایش بی
رویــه نــرخ نهاده هــای دام و طیور عامل اصلی
گرانی شیر و تخم مرغ در بازار شده اما هنوز در
این زمینه چاره ای اندیشیده نشده است و تولید
کنندگان همچنان در دوراهی تولید و تعطیلی
واحدشان مانده اند.
یکی از فعاالن بــازار نیز در این باره می گوید:
گرانی هر محصولی به منزله شاخه جدیدی است
که از ریشه تغذیه کرده و به این مرحله رسیده
است اما متأسفانه دست اندرکاران با مشاهده
چنین شرایطی به جای بررسی مشکل به شکل
ریشه ای ،با سرشاخه ها که همان فروشندگان
هستند برخورد و آن ها را جریمه می کنند.
وی می افزاید :مدت زیادی است که دامداران
شیر را دیگر با قیمت  2900تومان تحویل نمی
دهند و به همین نسبت قیمت آن در بازار افزایش
یافته و متولیان امر به جای بررسی دلیل این
اقدام دامداران ،با کسبه ای که شیر را باالتر از
نرخ مصوب می فروشند برخورد می کنند و برای
آن ها پرونده تشکیل می دهند.
یکی دیگر از فعاالن بازار نیز می گوید :افزایش
قیمت خوراک دام و طیور معضلی است که حتی
مصرف کنندگان نیز از آن بی اطالع نمانده اند و

اقتصاد

می دانند کمبود و گرانی نهاده های دام و طیور
عامل گرانی شیر و لبنیات و همچنین تخم مرغ
است اما گویا متولیان امر هنوز به این مسئله پی
نبرده اند و همچنان به دنبال مقصر می گردند.
به گفته او ،زمانی که قیمت مواد اولیه مورد نیاز
هر تولیدکننده ای افزایش می یابد متعاقب آن
قیمت تمام شده محصول تولیدی نیز بیشتر می
شود که اکنون شاهد این وضعیت در بازار شیر و
تخم مرغ هستیم.
وی بر این باور است که قیمت نهاده های دامی با
نرخ مصوب ،اختالف چند برابری دارد و اگر این
شرایط ادامه یابد به طور حتم در آینده تولید به
خطر می افتد و احتمال این که قیمت تخم مرغ
افزایش بیشتری داشته باشد ،وجود دارد.
وی با اشــاره به این که بــازار تخم مرغ تعریفی
ندارد ،قیمت هر کیلو تخم مرغ را برای مصرف
کننده  16هزار و قیمت هر شانه تخم مرغ را 32
تا  35هزار تومان ذکر می کند و می افزاید :نا به
سامانی قیمت نهاده های طیور و نرخ مرغ و تخم
مرغ مدتی است بازار را تحت تأثیر قرار داده و هر
بار یکی از این اقالم با نوسان های قیمتی زیادی
مواجه می شــود .در ایــن میان رئیس اتحادیه
مرغداران بجنورد با بیان این که تأمین خوراک
طیور چند آیتم دارد ،می افزاید :در هنگام جوجه
ریزی مرغدار هزینه هایش را با توجه به قیمت
جوجه ،واکسن ،نهاده ،هزینه های جاری و ...
بــرآورد می کند و چــون هر دوره جوجه ریزی
برای این که آماده عرضه به بازار شود  45روز
است ،در این مدت اتفاقاتی می افتد که تمام
برآوردهای هزینه ای مرغدار را به هم می زند.
«عباسپور» می افزاید :وقتی قیمت نهاده ناگهان
از  2هزار و  700تومان و  5هزار تومان در بازار
آزاد به  12هزار تومان افزایش می یابد هزینه
های مرغداری نیز متعاقب آن افزایش می یابد
که اگر حمایتی انجام نشود مرغدار متضرر می
شــود.وی اضافه می کند :در چنین شرایطی
مرغدار برای ادامه حیات خود ناگزیر به عرضه
تولید بــا قیمت هــای بــاالتــر و متعاقب آن با
برخوردهای متولیان امر مواجه می شود.رئیس
اتحادیه مرغ فروشان ،قصابان ،لبنیات و تخم
مرغ فروشان هم با بیان این که قیمت مصوب
تخم مــرغ  11هــزار و  500تومان اســت ،می
افزاید :این روزها به دلیل افزایش نرخ نهاده ها،

قیمت هر کیلو تخم مرغ به باالی  14هزار تومان
رسیده است«.قاسم زاده» می افزاید :چندی
پیش با افزایش قیمت نهاده های طیور و مقرون
به صرفه نبودن تولید ،مرغداری ها بخشی از
مرغ های تخم گذار را کشتار کردند و در شرایط
کنونی هم که صادرات تخم مرغ انجام می شود،
قیمت هر کیلو تخم مرغ از 10هزار به 14هزار
و گاهی به  16هزار تومان افزایش یافته است.
در ایــن میان مدیر بازرگانی داخلی سازمان
صمت خراسان شمالی نیز می گوید :قیمت
مصوب هر کیلو تخم مرغ  11هزار و  500تومان
و مالک ما قیمت مصوب است بنابراین تا زمانی
که قیمت جدید اعــام نشود با افــرادی که به
قیمت باالتر از نرخ مصوب تخم مرغ را عرضه می
کنند ،برخورد می شود« .وحیدی» می افزاید:
افزایش قیمت کنسانتره در بازار تخم مرغ هم
تأثیر گذاشته چون این ها به شکل زنجیروار به
هم وصل هستند و تا زمانی که درآمد هزینه ها
را پوشش ندهد ،با این مشکالت مواجه هستیم.
وی در مورد بازار نا به سامان شیر هم می گوید:
قیمت تنظیم بازار شیر هم  2هزار و  900تومان
با  7درصــد کمتر یا بیشتر اســت که با توافق
طرفین معامله می شود.
وی اضافه می کند :عالوه بر این برای قیمت شیر
در دامداری ها تبصره ای زده اند که اگر درصد
چربی از  3.2درصد باالتر باشد ،با هر درصد
افزایش 50 ،تومان به قیمت شیر اضافه شود.
به گفته او ،با وجــود این مصوبه و تبصره های
اعالم شده اکنون قیمت شیر به  3600تومان
و باالتر از آن رسیده اســت.وی ادامه می دهد:
با افــزایــش قیمت هــا ،جهادکشاورزی قیمت
کنسانتره را احصا و اعالم کرد اما تأیید نشد و
مقرر شد قیمت مورد تأیید سازمان صمت اعالم
شود.وی خاطرنشان می کند :در شرایط کنونی
با متخلفان گــران فروشی شیر برخوردهایی
انجام و پرونده تشکیل شده است و متخلفان
به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده اند .وی
اظهار می کند :طی بررسی ها و قیمت گیری
هایی که از استان های همجوار داشتیم ،قیمت
های آن ها باالتر بود.
وی تصریح می کند :قیمت ها را جدید ًا افزایش
داده اند که با این وضعیت برای دامــدار صرفه
اقتصادی ندارد.
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بازار

نا به سامانی بازار مصالح ساختمانی
شیری -افزایش لگام گسیخته مصالح ساختمانی
این روزها موضوع جدیدی است که حتی صدای
فــعــاالن در ایــن بخش را هــم درآورده و آن ها
خواستار پیگیری و نظارت بیشتر بر قیمت ها شده
اند.
در ای ــن بـــاره رئــیــس اتــحــادیــه مــصــالــح و اب ــزار
ساختمانی بجنورد به خبرنگار ما گفت :با این که
مصالح ساختمانی افزایش قیمت مشهودی ندارد
اما نا به سامانی هزینه های حمل مزید بر علت
شده و قیمت مصالح ساختمانی را افزایش داده
است«.کمالی» افزود :در حالی که تا یک ماه پیش
گچ سمنان را تنی  95هزار تومان خریداری می
کردیم اما اکنون به دلیل نبود کامیون ،ناگزیر تنی
 115هزار تومان خریداری می کنیم که به همین
نسبت قیمت برای مصرف کننده نیز افزایش می
یابد.وی اظهار کــرد :طی چند روز اخیر قیمت
پودر سنگ هم به دلیل افزایش هزار تومانی قیمت
کیسه و کرایه حمل بیشتر شده است.
وی خاطرنشان کرد :مشکل حمل بار را چندین
بار پیگیری کرده ایم و هنوز هم نمی دانیم چه
مرجعی باید پیگیر این مسئله باشد که هنوز رفع
نشده اســت و با ایــن که داشتن بارنامه الزامی
است اما رانندگان به شکل توافقی بار را حمل
می کنند.
وی اضافه کرد :گاهی برخی رانندگان به دلیل
این که در پلیس راه با مشکل مواجه نشوند بارنامه
ای با کمترین قیمت ارائــه می دهند تا کمترین
حق کمیسیون را پرداخت کنند در حالی که بار را
با قیمت های توافقی حمل می کنند .وی تصریح
کرد :این شرایط عالوه بر افزایش قیمت مصالح

ساختمانی ،باعث تفاوت قیمت در فروشگاه های
مختلف شده است و مشتریان کسبه را مقصر می
دانند.
وی ادامــه داد :حمل بــار مصالح هر روز با یک
نرخ انجام می شود به همین دلیل قیمت ها در
فروشگاه های مختلف فرق می کند.
وی افـــزود :شــرایــط بــه گونه ای شــده اســت که
ناگزیر به پذیرش حمل بار با کرایه های باالتر و
بدون بارنامه می شویم به طوری که اگر بازرسان
سازمان صمت و تعزیرات درخواست بارنامه و
فاکتور داشته باشند مدارکی برای ارائه نداریم و
فقط به شکل توافقی حمل بار انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد :پیگیری ها برای رفع مشکل
در استان انجام شده اما در استان سمنان انجام
نشده است و همچنان با مشکل مواجه هستیم.

خبر
یک مسئول خبر داد:

 3675نفر مشمول دریافت وام ودیعه مسکن در استان
شیری 3675 -نفر در استان مشمول دریافت
وام ودیعه مسکن شدند.مدیرکل راه و شهرسازی
خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت 5022 :نفر
در استان متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بودند
که  3هزار و  675نفر واجد شرایط دریافت وام
شدند«.سید عبدالمجید نژادصفوی» با بیان این
که ثبت نام اولیه این طرح از  4تا  9مرداد انجام
شد ،افزود :پس از این زمان از  14تا  20مرداد
به متقاضیان مهلت داده شد بــرای بــارگــذاری
اینترنتی مــدارک خــود اقــدام کنند که به دلیل
تکمیل نکردن مدارک از سوی برخی متقاضیان،
این مهلت تا  24شهریور تمدید شد .وی بانکهای

ملی ،صادرات ،سپه ،تجارت و ملت را بانک های
عاملی ذکــر کــرد که متقاضیان خودشان برای
دریافت این تسهیالت آن ها را انتخاب کرده اند
و افزود :متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن باید
دارای اجاره نامه رسمی باشند که در مرحله اول
به  438نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و
 245نفر از افــراد تحت پوشش بهزیستی تعلق
گرفته اســت.وی اظهار کــرد :بــرای دریافت وام
ودیعه مسکن ضامن الزم نیست اما سفته یا چک با
توجه به شرایط بانک عامل از متقاضی دریافت می
شود که مبلغ وام نیز در استان به ازای هر واحد
 150میلیون ریال با کارمزد  12درصد است.

