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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

چوب حراج به تولیدات تاکستان ها
شیری
خراسان شمالی با داشتن  18هــزار و
 500هکتار تاکستان که در  90درصد آن
انگور کالهداری تولید می شود همچنان
بــا مشکل تولید و فــروش مــواجــه است
به طوری که در بعضی از سال ها انگور
تولیدی روی دست تاکداران می ماند و
گاهی چوب حراج به دسترنج شان می
زنند تا حداقل بخشی از هزینه های شان
را تأمین کنند.
یکی از تاکداران که شرایط آب و هوایی
امسال را در کاهش محصوالت تأثیرگذار
مــی دانـــد ،مــی گــویــد :بــا ایــن کــه عمده
تولیدات باغی اســتــان انــگــور اســت اما
زیرساخت های الزم و کافی برای فروش
و تولید وجود ندارد.
وی می افزاید :با این که ساالنه حداقل
 9ماه زحمت تولید را به دوش می کشیم
اما در زمان برداشت ،قیمت تولیدات به
قــدری کاهش می یابد که حتی هزینه
های تولید را هم جبران نمی کند.
وی اظهار می کند :امسال نیز به دلیل
گرمای بیش از حد در تابستان و سرمای
فــروردیــن م ــاه ،مــیــزان تولید بــه شدت
کاهش یافت.
وی ادامه می دهد :با وجود زحمات زیاد
تولید در این بخش ،هنوز هم بازار فروش
مناسبی نداریم و هر سال ناگزیر چوب
حراج به تولیدات مان می زنیم و محصول
مــان را بــا قیمت هــای بسیار ان ــدک به

دالالن می فروشیم.یکی دیگر از تاکداران
که دل پــردردی از وضعیت تولید انگور
دارد ،می گوید :چند سال قبل با شیوع
بیماری سفیدک میزان تولیدات انگور
به شدت کاهش یافت که هنوز هم این
بیماری در تاکستان ها باقی مانده است
و باعث کاهش تدریجی تولید می شود.
وی می افــزایــد :امسال میزان تولید به
ان ــدازه ای کاهش یافته اســت که حتی
ارزش حمل و متحمل شدن هزینه های
بار را هم ندارد ضمن این که بازار فروش
مناسبی هم نداریم.
به گفته وی ،وقتی نقدینگی باغداران
کم و قیمت نهاده ها و هزینه های جانبی
بیشتر است ،نمی توان انتظار داشت از
نظر کمی و کیفی مشکلی در تولید وجود
نداشته باشد.
وی اظهار می کند :در حالی که خراسان
شمالی مــی تــوانــد یکی از اســتــان های
پیشرو در صادرات انگور باشد اما شواهد
نشان می دهد که هر سال شرایط بدتر
از سال قبل می شود و میزان تولید نیز
کاهش می یابد.
یکی دیگر از تاکداران نیز می گوید :با
وجود هزینه های باالی تولید ،درآمدها در
این بخش هر سال کمتر می شود و همین
مسئله باعث تخریب بخشی از تاکستان ها
شده است.
وی می افزاید :با توجه به این که خراسان
شمالی استانی کوهستانی و سردسیر و
انگور کالهداری هم دیررس است ،باید

متولیان امر چاره ای اساسی برای حفظ
این تاکستان ها بیندیشند این در حالی
است که هر سال با سرمای زودرس تمام
زحمات یکساله تــاکــداران از بین می
رود.
وی ادامه می دهد :برای این که با مشکل
سرمای زودرس مواجه نشویم تالش می
کنیم زودتــر از موعد تولیدات را به بازار
عرضه کنیم اما بــازار مناسبی هم وجود
نــدارد و گاهی قیمت ها به قدری پایین
است که حتی ارزش جمع کردن محصول
را هم ندارد.
به گفته وی ،امسال از نظر کمی و کیفی
در تولید انگور مشکالت زیادی داشتیم به
همین دلیل تمام تولیدات را به کارخانه
آبمیوه گیری بردیم.
وی اضــافــه مــی کــنــد :تــعــداد زیـــادی از
تاکداران در دهه اخیر تاکستان های خود
را رها کرده اند و تاکستان ها به زمینی
بایر تبدیل شده اند.
وی می افزاید :با این که چندین مرحله
سم پاشی و کوددهی زیرنظر کارشناسان
جهادکشاورزی انجام می دهیم اما باز
هم با کاهش تولید و متعاقب آن مشکل
فروش مواجه هستیم.
وی می گوید :سرمای زودرس هر سال
تولیدات ما را تهدید می کند و متولیان امر
در این بخش اقدامی اساسی نمی کنند و
تنها آمار افزایش میزان تولید می دهند.
در این میان معاون بهبود تولیدات باغی
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

بیمه  40درصد روستاییان
شـــیـــری 40 -درصــــد از جمعیت
 112هــزار خــانــواری روستاییان در
استان ،تحت پوشش بیمه روستایی و
عشایری هستند.مدیر صندوق بیمه
اجتماعی کـــشـــاورزان ،روستاییان
و عــشــایــر خ ــراس ــان شــمــالــی گفت:
از  112ه ــزار خــانــوار روســتــایــی در
اســتــان 43 ،هــزار نفر تحت پوشش
صــنــدوق بیمه روســتــایــی و عشایری

هستند«.محمدرضا غالمزاده» تعداد
بیمه شدگان در  6ماه امسال را هزار
و  120نفر ذکــر کــرد و افـــزود :اگر
چه این تعداد نسبت به سال گذشته
کاهش دارد اما تعداد تمدیدی های
بیمه نسبت به سال گذشته افزایش
داشته است.وی با بیان این که بجنورد
بیشترین و گرمه کمترین جذب بیمه
ای را تاکنون داشته است ،اظهارکرد:

گزارش جلسه

رئیس اتاق بازرگانی اعالم کرد:

نبود زیرساخت های صادراتی در استان
کاهش کشورهای مقصد صادراتی

با اشــاره به عمده ارقــام تولیدی استان
می گوید :زمان برداشت انگور از اواخر
مردادماه شروع می شود و تا آخر مهر و در
صورت مساعد بودن هوا تا اوایل آبان ماه
به طول می انجامد.
«شریکیان» می افزاید :خاک و شرایط
مساعدی داریــم و در بجنورد و به شکل
ویژه در مانه و سملقان در سطوح شیبدار
انگور کشت می شود.
به گفته وی ،امسال وضعیت تولید و بازار
این محصول مساعد بود به طوری که هر
کیلو انگور از تاکداران از  2هزار تا  2هزار
و  500تومان خریداری می شد.
وی ادامـــه مــی ده ــد :ســردخــانــه ای در
شهرستان مانه و سملقان داریم که حدود
هزار تن انگور ذخیره دارد و در مجموع
وضعیت تولید مساعد بود به طــوری که

بــرآورد ما برای تولید امسال  175هزار
تن است.
به گفته وی ،بخشی از تولیدات انگور
به خارج از استان صادر و بخشی هم به
کشمش تبدیل می شود.
وی اضافه می کند :از مجموع  175هزار
تن تولید انــگــور ،حــدود  106هــزار تن
انگور کشمشی است که  21هزار تن آن
تبدیل به کشمش می شود و  15هزار تن
آن ظرفیت صادراتی دارد.
اگرچه نظر تــاکــداران بر کاهش میزان
تولید انگور اســت امــا وی نظر متفاوتی
دارد و به افــزایــش  10تا  15درصــدی
تــولــیــد نسبت بــه س ــال گــذشــتــه اش ــاره
مــی کــنــد.وی مــی افــزایــد :اکــنــون انگور
کشمشی با قیمت باالی  5هزار تومان در
بازار عرضه می شود.

با وجود
هزینههای
باالی تولید،
درآمدها در این
بخش هر سال
کمترمیشود
وهمینمسئله
باعثتخریب
بخشیاز
تاکستانها
شده است

گفت و گو
راه اندازی سامانه صبا ،گرفتن کارنامه
بیمه گری با مراجعه به سایت صندوق،
چاپ کــارت های جدید الکترونیکی
بــرای بیمه شدگان و امکان پرداخت
الکترونیکی حق بیمه از جمله خدمات
این صندوق به مشتریان است.
وی اظهار کــرد :طی تفاهم نامه ای
با بیمه برکت ،برای افــرادی که تحت
پــوشــش بیمه روســتــایــی و عشایری
هستند امــکــان استفاده از خدمات
بیمه تکمیلی فراهم می شود که در
این راستا خراسان شمالی به عنوان

اقتصاد

۵

پــایــلــوت انــتــخــاب شــده اســــت.وی با
اشاره به این که در صدد هستیم فیش
حقوقی مستمری بگیران به عنوان
ضمانت قابل قبول باشد ،ادامه داد:
بیمه روستاییان و عشایر از سال  84با
هدف استقبال تمام روستاییان در بازه
زمانی اندک شکل گرفت.وی گفت :با
این که برای بیمه روستاییان و عشایر
دولــت هم کمک می کند و خدمات
ارزنده ای دارد اما چون اطالع رسانی
و فرهنگ سازی نشده است استقبال
در حد انتظار نیست.وی با بیان این

که حــدود دو سوم حق بیمه را دولت
بــه شکل بــاعــوض بــرای روستاییان
پرداخت می کند ،افزود :هنوز هم در
برخی روستاها باورشان نمی شود که
دولت چنین خدماتی را ارائه می کند.
وی گــفــت :دو س ــال بــعــد کــه اولــیــن
تعهدات مــان به نتیجه رسید و بیمه
شدگان با  15سال سابقه و  65سال
ســن ،بازنشسته شدند ،نمونه عینی
برای اعتماد روستاییان خواهد بود.
وی اضافه کرد :هم اکنون بیش از 43
هزار نفر بیمه شده در استان داریم و

حــدود هــزار و  500خانوار مستمری
دریافت می کنند«.غالمزاده» تصریح
کرد :باتوجه به این که هدف ما در سال
 97این است که از هر خانوار حداقل
یک نفر عضو بیمه باشد ،افــراد باالی
 15سال و حداکثر  50سال می توانند
عضو شوند.
به گفته وی ،افــرادی که در شهرهای
باالی  20هزار نفر جمعیت زندگی می
کنند در صورتی که فعالیت کشاورزی
در روستاها داشته باشند می توانند
بیمه شوند.

شیری -زیرساخت هــای صــادراتــی در
استان نداریم اما در بازارهای بین المللی
حضور فعالی داریم.رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع ،مــعــادن و کــشــاورزی خــراســان
شمالی روز گذشته با بیان ایــن مطلب
در جمع خبرنگاران افـــزود :در حالی
که استان همسایه با کشور ترکمنستان
هستیم ام ــا م ــرز تــــردد ،ف ــرودگ ــاه بین
المللی ،راه آهن و دیگر زیرساخت ها را
نداریم«.محمد صمدی» افزود :از آن جایی
که مرز پرسه سو توجیه اقتصادی خوبی
دارد و مقرون به صرفه است باید برای راه
اندازی آن پیگیری بیشتری داشته باشیم.
وی با بیان این که برای این که بازارهای
بین المللی را از دست ندهیم در روزهای
جمعه هم در دفتر کار خود حضور داریم،
اظهارکرد :راه اندازی این مرز را به طور
جدی پیگیری می کنیم چون بازگشایی
آن باعث توسعه و اشتغال زایی در استان
مــی شــــود.وی مــیــزان مــطــالــبــات تجار
خراسان شمالی از کشور ترکمنستان را
حدود  15میلیون دالر ذکر کرد و ادامه
داد :پرسه سو جــزو مرزهایی اســت که
برای استان ما به دلیل وجود روستاهای
زیاد در آن مسیر مقرون به صرفه است و
اشتغال زایی خوبی هم خواهد داشت.وی
صادرات را یکی از عوامل مهم در توسعه
اقتصادی کشورها ذکر و خاطرنشان کرد:
اتــاق بازرگانی به عنوان سازمان بخش
خصوصی و مشاور سه قوه در اقتصاد کالن
کشور سعی دارد به منظور بهره گیری
از ظرفیت های بالقوه تجار و بازرگانان
در زمینه هــای اقــتــصــادی ،صـــادرات و
واردات به اقتصاد ملی و منطقه ای کمک
کند«.صمدی» تصریح کرد :سال گذشته
به  32کشور دنیا با  82درصد افزایش،
صـــــادرات داشــتــیــم امـــا امــســال تــعــداد
کشورهایی که به آن ها صادرات انجام می
شود به  24کشور کاهش یافته است.وی

ادامه داد :در  6ماه نخست امسال بیش از
 60میلیون دالر کاال از جمله محصوالت
پتروشیمی ،کود اوره ،مالمین ،محصوالت
کشاورزی ،مصالح ساختمانی ،پالستیک
و پــودرآلــومــیــنــا بــه کــشــورهــای مختلف
صادرات داشتیم.
وی در رابطه با صادرات سیب زمینی نیز
گفت :مقرر شده صــادرات سیب زمینی
داشته باشیم امــا اگــر مصرف داخلی را
تحت الشعاع قــرار دهــد ،صــادرات انجام
نمی شود.وی افزود :امسال میزان واردات
نیز خیلی کاهش یافته است و تنها بعضی
از کاالها و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها
وارد می شود.وی تصریح کرد :با توجه به
این که کشور قرقیزستان به عنوان عضو
ســازمــان تجارت جهانی انتخاب شده،
توافق کردیم هیئتی را به این کشور اعزام
کنیمچونصادراتشبهکشورهایمختلف
تعرفه ندارد و آسان اســت.وی با اشاره به
این که صادرات به کشورهای هندوستان
 30درصد ،افغانستان  21درصد و میانمار
 15.8درصد است ،اضافه کرد :لهستان،
مجارستان ،فرانسه ،عربستان و امارات از
جمله  8کشوری هستند که صــادرات به
آن ها انجام نمی شود.وی با بیان این که
میزان واردات کاهش یافته است افزود:
طی  5ماه امسال  10.74میلیون دالر
واردات داشتیم که نسبت به سال گذشته
کاهش زیادی داریم.وی ادامه داد :مجوز
برگزاری نمایشگاه ایران در ترکمنستان
را در اسفندماه گرفتیم و اعزام هیئت هم
خواهیم داشت« .صمدی» گفت :همایش
روز ملی صادرات در استان اواخر آبان ماه
امسال برگزار می شــود.وی اظهار کرد:
این همایش مانند سال های گذشته با
حضور صنعت گ ــران ،صادرکنندگان،
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی ،مدیران
دستگاه هــای اجــرایــی و مقامات ارشــد
استانی برگزار خواهد شد.

