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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شیری
کــشــاورزان چشم انتظار گندم بــذری و
بــذرکــاران در انتظار دریــافــت مطالبات
شــان هستند .کــشــاورزانــی که بی ادعا
چــرخ تولید استان را به حرکت در می
آورنــد هر ســال با مشکالتی مواجه می
شوند و اگرچه انتظارشان از دولت معقول
است و افزایش تولید را به دنبال دارد اما
به دلیل برخی مشکالت ،سال به سال از
انگیزه آن ها برای کشت کاسته می شود.
تا سال گذشته توزیع بذر با کیفیت یکی
از خواسته های مهم کشاورزان بود اما
اکنون که کیفیت بذر استان تا حدودی
افــزایــش یافته گــاهــی گــنــدم ب ــذری که
اهمیت و ارزش باالتری نسبت به گندم
هــای معمولی دارد ،به سیلوها تحویل
داده می شود.
یکی از کشاورزان با اشــاره به مشکالت
گندم بذری در استان می گوید :زمانی که
به توصیه جهاد کشاورزی اقدام به کشت
گندم بــذری کــردم ،تحت نظارت آن ها
تولید داشتم و اگرچه ایرادهای به حقی
می گرفتند اما در زمان تحویل گندم با
مشکالتی مواجه شدم.
«رحمانیان» افـــزود :بــا ایــن کــه  5سال
کشت گــنــدم ب ــذری دارم امــا در زمــان
تحویل کارشناسان به دلیل کوچک ترین
اشــکــاالت ،گــنــدم هــای ب ــذری را برمی
گردانند که این مسئله باعث سرخوردگی
کشاورزان می شود.
وی بــا بیان کــه مطالبات گندم کــاران

گندم کاران منتظر بذر
بذرکاران در انتظار مطالبات

در این بخش هم با تأخیر پرداخت می
شود ،می گوید :سال گذشته گندم بذری
تولیدی ام را به دلیل این که برگردانده
شــد بــه عــنــوان گندم معمولی بــه سیلو
تحویل دادم.
وی اظهار می کند :اگر سختگیری ها بر
اساس پایه علمی برای همه باشد ،خوب
است و کــشــاورزان سعی در رفع مشکل
می کنند اما این سختگیری ها برای همه
نیست.
یکی دیگر از کــشــاورزان هم به کمبود
گندم بذری در سال های گذشته اشاره
کرد و در این باره گفت :با این که گندم
بذری به مقدار زیاد در استان کشت می
شود اما به دلیل وجود مشکالتی در زمان
تحویل و حتی پرداخت مطالبات متأسفانه
برخی از تولیدکنندگان خسارت هایی را

متقبل می شوند و گندم بذری را به جای
گندم معمولی با قیمت پایین تری به سیلو
یا دالالن تحویل می دهند.
وی اضــافــه کــرد :در فصل بــرداشــت به
قدری فشار روی کشاورز است که فقط
می خواهد مشکالت را پشت سر بگذارد.
وی اظـــهـــارکـــرد :بــرخــی کـــشـــاورزان
که فضای کافی برای نگهداری محصول
دارند ،گندم های بذری را نگهداری می
کنند و در زمــان کشت بــدون هیچ گونه
مشکلی استفاده می کنند.
یکی دیگر از تولیدکنندگان گندم بذری
که به گفته خودش تا زمانی که تأییدیه
برداشت داده نشود ،کــشــاورزان اجــازه
برداشت ندارند ،می افزاید :با این وجود
در زمــان تحویل ایرادهایی از محصول
می گیرند به طوری که کشاورزان برای

تولید این محصول بی انگیزه می شوند
و گاهی گندم بــذری را به عنوان گندم
معمولی تحویل می دهند.در این میان
یک منبع آگاه می گوید :با توجه به این
که شرکت های بــذری ،پول بذر را نمی
دهند و حمایتی از تولیدکنندگان در این
بخش نمی شود مانند سال گذشته دوباره
با کمبود بذر مواجه خواهیم شد.
وی که تمایلی به ذکــر نــام خــود در این
گزارش ندارد ،می افزاید :با کمبود گندم
بــذری ،زمــان کشت به تأخیر می افتد و
در این صورت محصول با خسارت سرما
زدگی احتمالی مواجه خواهد شد.
وی با بیان ایــن که  5شرکت بــذری در
استان فعال هستند ادامه می دهد :وقتی
مطالبات گندم کــاران را در ایــن بخش
پرداخت نمی کنند انگیزه ای برای تولید

بازار

حباب گرانی حبوبات

بذر باقی نمی ماند در نتیجه با کمبود بذر
در استان مواجه می شویم.وی اظهار می
کند :به عنوان مثال زمین کشاورز آماده
است اما به دلیل کمبود بذر نمی تواند
کشت کند بنابراین باید بحث بذر را جدی
بگیرند تا مشکالت ســال هــای گذشته
تکرار نشود.
وی با بیان این که کشت به موقع باعث
تناژ باال می شود ،خاطرنشان کرد :با این
که تولیدکنندگان گندم بذری هزینه های
باالیی را به دلیل کشت اصولی متقبل می
شوند اما شرکت ها ،مطالبات آن ها را با
تأخیر پرداخت می کنند.
وی با اشــاره به ایــن که به لحاظ بذری
خراسان شمالی جایگاهش باالتر رفته
است ،می افزاید :از سال گذشته سیاستی
را در نظر گرفتند کــه بــذر کــشــاورزان
را تحویل بگیرند امــا به جــای پرداخت
مطالبات آن ها وام می گیرند و وام را در
صندوق می گذارند و با سود ناشی از آن
تمام مشکالت مالی شان را جبران و در
عــوض کــشــاورزان را با مشکالت زیــادی
مواجه می کنند.
وی اضافه می کند :سال گذشته با توجه
به این که خشکسالی بود ،کمبود شدید
بذر داشتیم با این وجود با مبلغ  2هزار و
 700تومان این محصول قاچاق می شد.
به گفته وی ســال گذشته بــذر به مقدار
کافی تولید نشد و همان میزان تولیدی
را هم کــشــاورزان به دلیل بدعهدی در
پرداخت مطالبات تحویل ندادند و استان
با کمبود شدید بذر مواجه شد.

وقتیمطالبات
گندم کاران را
در این بخش
پرداخت نمی
کنندانگیزه
ای برای تولید
بذر باقی نمی
مانددرنتیجه
با کمبود بذر در
استان مواجه
میشویم

گفت و گو
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اعالم کرد:

بخشودگی دیرکرد بدهی های صنایع کوچک استان
دیرکرد بدهی های واحدهای صنعتی مستقر
در شهرک ها و نواحی صنعتی استان مشمول
بخشودگی می شود.مدیرعامل شرکت شهرک
های صنعتی خراسان شمالی با بیان این مطلب
افــزود :به مناسبت روز ملی حمایت از صنایع

کــوچــک و در راســتــای حمایت از واحــدهــای
صنعتی ،صنفی ،خدماتی و کارگاهی که مشمول
پرداخت تعدیل بدهی های معوق بودند و تاکنون
موفق به پرداخت «اصل بدهی و تعدیل معوق»
نشدند از  ۲۱مــرداد تا  8شهریور ماه مشمول

مشوقات بخشودگی خواهند شد«.سیاوش
وحــدت» گفت :این طرح در راستای رفع موانع
تولید ،ایجاد انگیزه و افزایش سرمایه گذاری،
رونق تولید و اشتغال زایی هر چه بیشتر و اعطای
مشوقات به واحدهای صنعتی و صنفی مستقر در

شهرک ها و نواحی صنعتی طبق دستور العمل
بخشودگی جرایم دیــرکــرد بدهیهای معوق
ابــاغ شــد.وی اضافه کــرد :واحــدهــای تولیدی
دارای پروانه بهره بــرداری که به بدهی آن ها
جرایم تعلق گرفته باشد با پرداخت  ۵۰درصد
اصــل بدهی مشمول  ۶۰درص ــد بخشودگی
و با پــرداخــت صد درصــد اصــل بدهی مشمول
 ۸۰درصد بخشودگی می شوند.وی اظهارمی
کند :واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی باالی
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 ۵۰درصد که به بدهی آن ها جرایم تعلق گرفته
باشد ،با پرداخت  ۵۰درصد اصل بدهی مشمول
 ۵۰درصــد بخشودگی و با پرداخت صددرصد
اصــل بدهی مشمول  ۷۰درص ــد بخشودگی
خواهند شــد.وی تأکید کــرد :همه واحدهای
صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی تا
هفته دولت « 8شهریورماه» با مراجعه به شرکت
شهرک های صنعتی خراسان شمالی می توانند
از مشوقات بخشودگی تعدیالت بهره مند شوند.

شیری -این روزهــا قیمت حبوبات هم
متأثر از وضعیت آشفته بــازار ،افزایش
حبابی دارد در حالی که تا چندی پیش
بــازار خرید و فروش این محصول راکد
بـــود.در همین بــاره یــک عمده فــروش
حبوبات به خبرنگار ما گفت :آخرین
قیمت نــخــود تــا هفته گذشته در هر
کیلو  6هزار و  500تومان بود اما اکنون
به دالیل نامعلومی و شاید هم به دلیل
صـــادرات ،قیمت آن به  8هــزار تومان
رسیده است.
«مهام» افزود :قیمت لپه نیز در هر کیلو به
 8هزار تومان رسیده و دلیل آن این است
که واردات نخود این نوع لپه انجام نمی
شــود .وی با بیان ایــن که قیمت عدس
هــای داخلی  3هــزار و  500تا  5هزار
تومان با توجه به کیفیت محصول متفاوت
است ،اضافه کرد :عدس های کانادایی
به دلیل واردات و صــادرات از  3هــزار و
 200تومان به  6هــزار تومان افزایش
یافته است.وی ادامه داد :تا چندی پیش
که بــازار حبوبات راکد بود ،برای تأمین
محصول مــورد نیاز مشکلی نداشتیم و
همکاری انجام می شد امــا در شرایط
فعلی تنها با واریز نقدی و قیمت باال عرضه
می شود.

وی قیمت هر کیلو لوبیا قرمز را  8هزار،
چیتی درجــه یــک را  10ه ــزار ،لوبیای
خارجی را  8هزار و  500و لوبیا سفید را
 7هزار تومان ذکر کرد .وی در ادامه عمده
دلیل این گرانی ها را عرضه کم محصول
به بازار ذکر و خاطرنشان کرد :با بروز هر
مشکل یا کمبودی در بازار ،عرضه متناسب
با تقاضا انجام نمی شود و همین مسئله
بازار را آشفته می کند .وی اظهارکرد :باید
متولیان امر با برخورد مناسب با متخلفان،
مانع بلبشو در بازار شوند.

خبر

فهرست کاالهایی که احتکار آن ها جرم تلقی
می شود ،اعالم شد
اسعدی -رئیس ستاد استانی مبارزه
با احتکار و اختفای کــاال در خراسان
شمالی فهرست کاالهایی را که احتکار و
اختفای آن ها جرم تلقی می شود ،اعالم
کرد.
«نــیــکــدل» گــفــت :تــولــیــد کــنــنــدگــان،
واردکنندگان ،توزیع کنندگان و عرضه
کنندگان نباید برای احتکار و اختفای
کـــاال و خــدمــات غـــات شــامــل گندم
خوراکی ،گندم دامی ،جو و برنج سفید
و کاالهای اساسی شامل روغــن نباتی
ساخته شده ،روغن خام ،شکر خام ،شکر
سفید و کــره و مــواد پروتئینی از جمله
گوشت قرمز ،گوشت مــرغ ،تخم مرغ و
شیرخشک صنعتی اقدام کنند.
وی همچنین افــزود :احتکار و اختفای
نهاده ها شامل جوجه یک روزه ،تخم

مرغ نطفه دار ،ذرت دامی ،کنجاله سویا،
سبوس گندم ،دانه های روغنی شامل
سویا ،آفتابگردان ،کلزا و کانوال و نیز
مواد اولیه تولید ،انواع حبوبات ،لوازم
خانگی شامل یخچال ،فریزر ،ماشین
لباسشویی و تلویزیون تولید داخلی و
انواع لوازم یدکی ،انواع الستیک سبک و
سنگین ،کاغذ شامل کاغذ چاپ ،تحریر و
روزنامه ،انواع پودر شوینده و نیز مصالح
ساختمانی شــامــل مــحــصــوالت فلزی
پرمصرف و سیمان جــرم است.رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
شمالی از هم استانی ها خواست در
صورت مشاهده هر گونه تخلف در این
باره ،موضوع را از طریق سامانه  124به
این سازمان اطالع دهند تا پیگیری و با
متخلفان برخورد شود.

