روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎی داﻣﯽ در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
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وﺟﻮد آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی،
اﺑﺰار اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و اﻗﺪامﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ،دام و ﻓﺮآوردهﻫﺎی داﻣﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﯿﺰان ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﻓﺮوش ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل
ﺟﺎری در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  ۱۴ﻫﺰار و  ۹۰۸ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ و
ﻓﺮوش را
ﺑﻪ ﺑﻬﺎر

ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﺎ  ۱۵ﻫﺰار و  ۹۸۶ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۳ﻫﺰار و  ۵۲ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ
در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ
 ۹۵ﻣﻌﺎدل  ۷/۳۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﺎو ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل ﭘﺮواری ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﻧﺪه در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ۹۶ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۲ﻫﺰار و ۷۷۸
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ رﻗﻢ  ۱۴ﻫﺰار و  ۲۵ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۱ﻫﺰار و  ۳۲ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ
ﻓﺮوش را در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ۹۶ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر  ۹۵ﻣﻌﺎدل  ۸/۱۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآوردهﻫﺎی داﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ )ﺷﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه( در ﺑﻬﺎر
 ۹۶ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺰار
و  ۸۶۱ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ زﻧﺠﺎن ﺑﺎ ﻓﺮوش ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۴ﻫﺰار و ۶۲۴
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ و اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ۴۴۵۱رﻗﻢ  ۴ﻫﺰار و ۴۵۱
ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش را در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر  ۹۵ﻣﻌﺎدل  ۱۷درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪﺻﻮرت
ﭼﺮخﻧﮑﺮده در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮ  ۴ﻫﺰار و  ۳۷۲ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﻬﺎر  ۹۵ﻣﻌﺎدل  ۱/۲۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ رﻗﻢ  ۵ﻫﺰار و  ۷۷۹ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﺎ
ﻧـﺮخ ﻫـﺰار و  ۴۲۲ﺗﻮﻣـﺎن ﭘـﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﻓـﺮوش را در ﮐـﻞ ﮐﺸـﻮر
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺮ ﮔﺎو در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل
 ۹۶در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﺰار و  ۱۶۶ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر
 ۹۵ﻣﻌﺎدل  ۹/۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۲ﻫﺰار و  ۵۵۲ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺮخ
 ۹ﻫﺰار و  ۶۱۲ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش را در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.
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