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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

یک مسئول خبر داد:

تصویب  50میلیارد تومان
اعتبار عمران روستایی

شیری 50-میلیارد تومان اعتبار عمران روستایی در استان مصوب شد.معاون عمران بنیاد
مسکن خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افــزود :اعتبار عمران روستایی در
گذشته  15و  20میلیارد تومان بود اما برای سال  50 ،96میلیارد تومان مصوب شد که تاکنون
 25میلیارد تومان آن اختصاص یافته و  25میلیارد تومان دیگر تا پایان سال مالی باید جذب و

عملیاتی شود«.صابری» اظهارکرد :از آن جایی که تخصیص ها در انتهای سال گذشته قطعی
شد ،اکنون مناقصه برگزار و پیمانکار انتخاب شده است که عملیات اجرایی به تازگی شروع شده
و تا  3ماه آینده ارائه می شود.به گفته وی ،این میزان اعتبار برای اجرای طرح هادی در 50
روستای جدید و  115روستایی که این طرح ناتمام مانده است ،هزینه می شود.این  80میلیارد

اوضاع کشمشی بازار کشمش
صادرات کشمش استان به نام همدان و مالیر؛مدیران بی خیال

شیری
این روزها نوسان قیمت دالر و تأثیر آن در بازارهای
مختلف ،باغداران را نیز دچار نگرانی هایی کرده است.
اگرچه هنوز زمان تولید کشمش فرا نرسیده و تولیدات
سال قبل هم به پایان رسیده است اما تــاکــداران از
هم اکنون برای بازار فروش و قیمت ها دغدغه دارند
زیرا خراسان شمالی قابلیت کشاورزی به ویژه تولید
کشمش دارد که به دلیل نبود صنایع فراوری و تجار
قوی ،هر سال این محصول با قیمت های ناچیزی به
همدان و مالیر ارسال و از همان جا صادر می شود.
اما اخیر ًا افزایش نرخ ارز و دالر بازار کشمش را دچار
مشکالتی کرده است.
در این میان یکی از تاکداران که ساالنه چند تن کشمش
تولید می کند ،می گوید :هر سال برای فروش کشمش
با مشکل مواجه هستیم و کشمش ها را با کمترین قیمت
عرضه می کنیم ولی با باالترین قیمت در بازار عرضه می
شود.وی اظهارکرد :اعتراض های کشاورزان در زمان
تولید نتیجه ای ندارد زیرا متولیان امر تصمیم گیری برای
این گونه محصوالت را مستلزم زمان بیشتری می دانند.
یک کشاورز دیگر نیز در این باره می گوید :شیروان و

فاروج مرکز تولید کشمش است اما تولیدکنندگان آن
به دلیل نبود امکانات فراوری و حمایت های ویژه گمنام
مانده اند و هر سال تولیدات خود را به بهای ناچیزی به
واسطه ها می فروشند.وی می افزاید :اگر صنایع تکمیلی
و تبدیلی مرتبط با این بخش در استان فراهم باشد به

جای عرضه کلی محصول به واسطه ها می توانیم در
استان فراوری کنیم تا به این طریق ارزش افزوده ایجاد،
سپس با قیمت های باالتری به دیگر کشورها صادر شود.
وی اظهارمی کند :در شرایط اقتصادی موجود تولید
کشمش می تواند بسیار مقرون به صرفه باشد اما مستلزم

حمایت و تصمیم گیری هــای اساسی از ســوی دست
اندرکاران است.
رئیس اداره بازرگانی تعاونی روستایی خراسان شمالی
در این باره می گوید :هر سال به دلیل نداشتن امکانات
و ضعیف بودن بخش خصوصی ،ناگزیر کشمش استان
توسط تجار همدانی و مالیری خریداری و صــادر می
شود«.حاکم نجفی» اظهارمی کند :کشمش استان به
دلیل نبود تجار قوی به نام همدان و مالیر صادر می
شود.به گفته وی ،طی هفته های گذشته به دلیل نوسان
قیمت دالر ،قیمت کشمش نیز افزایش یافت ولی در
حال حاضر کشاورزان استان محصولی بــرای فروش
ندارند.وی با بیان این که قیمت هر کیلو کشمش در
بازار  8هزار و  500تا  9هزار تومان است خاطرنشان
می کند :سال گذشته در راستای حمایت از باغداران
به ازای هر کیلو کشمش  5هزار ریال یارانه پرداخت شد
که در همین زمینه تولید  17هزار و  243تن کشمش
برای دریافت یارانه در سامانه ثبت شد.وی تصریح می
کند :سال گذشته تشکل های تخصصی تاکداران در
فاروج و شیروان تشکیل شد که وظیفه اصلی این تشکل
ها سامان دهی ،خرید ،فروش و صادرات است و احتماال
امسال کارهایی در این زمینه انجام می شود.

گفت و گو

حلقه نامناسب بین تولید تا صادرات
شیری -بین تولید ،اســتــانــداردســازی،
بازاریابی و صــادرات حلقه اتصال خوبی
شکل نگرفته است .معاون توسعه و برنامه
ری ــزی ســازمــان مدیریت و برنامه ریــزی
خــراســان شمالی بــا بیان ایــن مطلب در
گفت و گو با خبرنگار ما افــزود :با این که
بسیاری از محصوالت امکان صادرات دارد
و قیمت آن ها قابل رقابت در بازارهای
جهانی است اما بازارهای هدف به درستی
شناسایی نمی شود تا براساس سلیقه و نیاز
بازار محصول صادر شود برای همین نمی

توانیم کاالیی را که تولید می کنیم صادر
کنیم« .مصطفی عربی» اظهارکرد :برخی
صادرکنندگان مواد اولیه صادر و فوالد را
که خودمان تولیدکننده آن هستیم وارد
می کنند .وی افــزود :خیلی از موارد را به
شکل خام صــادر و پس از فــراوری و بسته
بندی دوبــاره با قیمت های باالتری وارد
می کنیم در حالی که اگر صادرکنندگان
اطالعات کافی و درستی از بازارهای هدف
و استانداردها داشته باشند می توانند
تولیدات داخل را به استانداردهای الزم

اقتصاد

برسانند ،سپس برای صادرات اقدام کنند.
وی گفت :گیاهان دارویی یک نمونه کامل
و با ظرفیت باال در رابطه با صادرات است و
دنیا نیز به این محصوالت نیاز دارد اما افراد
متخصص در این بخش که بتوانند اطالعات
و استانداردهای بازار هدف را داشته باشند
و حلقه بین تولید و استانداردها را ایجاد
کنند ،نــداریــم.وی ادام ــه داد :با ایــن که
در استان ظرفیت های صادراتی زیادی
داریم اما نتوانسته ایم این محصوالت را در
بــازارهــای هــدف عرضه کنیم.وی تصریح
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تومان اعتبار مصوبی است که  50درصد آن اختصاص یافته و  50درصد هم باید تا پایان سال
مالی جذب و اجرایی شود.وی گفت 8 :میلیارد تومان اعتبار هم قیر رایگان برای پروژه های
آسفالت سال  96در نظر گرفته شده است که اجرای پروژه های عمران روستایی را تسهیل می
کند.وی خاطرنشان کرد :برای سال  97هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است.

یادداشت

پیش نیازهایی برای خرید کاالی ایرانی
اســعــدی -ایــن روزهـــا تاکید همه مسئوالن بر
استفاده از کاالی ایرانی و حتی استفاده از کاالی
تولید شده در خراسان شمالی به منظور حمایت از
تولید کنندگان است اما چگونه می شود مردم را به
استفاده از کاالی تولید داخل و حتی کاالی ایرانی
که با نمونه های خارجی یا تولیدات دیگر استان ها
مزیت رقابتی ندارد ،ترغیب و تشویق کرد؟
برای این که بتوانیم مردم را بیشتر به خرید کاالی
ایرانی ترغیب کنیم باید عالوه بر فرهنگ سازی در
این زمینه ،مؤلفه های مهم دیگری نظیر افزایش
توان رقابت پذیری و سهم بازار این نوع کاالها را
نیز در نظر بگیریم که تحقق هر کدام مسیر موفقیت
تولیدات داخلی را هموار می کند و تولیدکنندگان
باید این مهم را در نظر بگیرند زیرا قطعا این انتظار

وجود ندارد که مردم کاالی ایرانی را با هر کیفیت
و قیمتی خریداری کنند .رفتار مردم و اقبال آنان
به خرید کاالی ایرانی ،با افزایش کیفیت و قیمت
گذاری مناسب ارتباط مستقیمی دارد.به اذعان
متولیان ،خراسان شمالی در خیلی از فعالیت
های اقتصادی سهمی از بــازار نــدارد و در زمینه
های محدودی هم که فعالیت دارد ،حرفی برای
گفتن نــدارد.در نتیجه بهتر است قبل از ارسال
پیام های تشویقی به مردم برای خرید کاالی تولید
استان و کاالی ایرانی ،زمینه های رقابتی را برای
کاالهای مشابه فراهم کنیم و مزیت کاالی تولید
استان و تولید کشور نسبت به کاالی خارجی را
به مردم نشان دهیم ،سپس از آن ها بخواهیم که
کاالی تولید داخل خریداری کنند.

خبر

اجرای رجیستری تمام گوشی ها از اردیبهشت
تمام گوشی های تلفن همراه از اردیبهشت ماه
مشمول اجرای طرح رجیستری می شود.
رئیس اتحادیه الکتریکی مرکز استان در این باره به
خبرنگار ما گفت :با اجرای این طرح در اردیبهشت
ماه ،گوشی بدون رجیستری نخواهیم داشت.
«فتح زاده» افزود :طی اجرای طرح رجیستری در
دوره های قبلی یکی ،دو مورد گوشی مشکل دار
شناسایی و طی پیگیری هایی این مشکل رفع شد.
وی اظهارکرد :گوشی هایی که در زمــان اجرای
طرح شناسایی و غیرفعال شوند ،پس از پرداخت
عــوارض دوب ــاره فعال می شــونــد.وی ادامــه داد:
گوشی هایی که سیم کارت روی آن ها نگذارند و
رجیستری انجام شود ،آنتن آن ها از بین می رود.

وی همچنین در رابطه با بــازار خرید و فروش نیز
گفت :در حال حاضر با وضعیت بازار دالر ،قیمت
گوشی مقداری افزایش و خرید و فــروش کاهش
یافته است.
وی اضــافــه کــرد :در شــرایــط فعلی مــردم منتظر
مشخص شـــدن وضــعــیــت نـــرخ دالر هستند به
همین دلیل خرید و فروشی انجام نمی شود.وی
خاطرنشان کرد :با افزایش نرخ دالر ،قیمت گوشی
تلفن همراه به ازای هر یک میلیون تومان 50
هزار تومان افزایش یافته است.به گفته وی ،قیمت
گوشی های تلفن همراه به قیمت دالر بستگی دارد
چون عمده گوشی های تلفن همراه خارجی و لوازم
گوشی های ایرانی ،وارداتی است.

شهرک های اشتغال در گوی نیک ایجاد می شود
کــرد :از آن جایی که  60درصــد واردات
وابسته به نــرخ ارز اســت با افــزایــش نرخ
ارز باید مــیــزان صـــادرات را نیز افزایش
دهیم«.عربی» بیان کرد :به نظر می رسد

اگر در بخش هایی سرمایه گذاری کنیم که
به واردات مواد اولیه نیاز نباشد و به جای
مواد اولیه بیشتر ماشین آالت وارد کنیم در
این صورت موفق خواهیم بود.

نجاهی ۲ -شهرک دامداری ،کارگاه تولیدی و گلخانه در روستای گوی نیک بخش مرکزی راز و جرگالن
ایجاد می شود.بخشدار مرکزی راز و جرگالن گفت :روستای گوی نیک بخش مرکزی راز و جرگالن به
عنوان روستای هدف بدون بیکار مطرح شده است«.آیتی» افزود :در خصوص احداث شهرک های اشتغال
در این روستا جلساتی با اهالی به همراه اعضای شورای اشتغال برگزار و مقرر شد زمین برای احداث
شهرک دامداری و شهرک کارگاه های تولیدی و گلخانه واگذار شود.

