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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

بازارمرغ ازتالطم افتاد
شیری -در حالی که براساس مصوبه تنظیم بازار نرخ
مرغ باید در سراسر کشور به قیمت هر کیلو 12900
تومان به تثبیت می رسید اما این مصوبه در بجنورد نه
تنها اجرایی نشد بلکه قیمت آن حتی به  16هزار تومان
هم رسید و در ایــن شرایط بــود که متولیان امــر برای
تثبیت قیمت و اجرای نرخ مصوب تنظیم بازار وارد عمل
شدند ولی این اقدام هم نتیجه خیلی درخشانی نداشت
و همچنان نرخ مرغ نوسان شدیدی داشــت و باالخره
پس مدتی پیگیری اکنون نــرخ مــرغ اگرچه به قیمت
مصوب تنظیم بازار نرسیده اما با  800تومان اضافه روی
 13700تومان تثبیت شده است.در همین باره رئیس

اتحادیه مرغ فروشان ،قصابان و لبنیات فروشان مرکز
استان به خبرنگار ما گفت :چند روزی است که نرخ هر
کیلو مرغ  13700تومان تثبیت شده است و امیدواریم
با برطرف شدن جو روانی موجود در بازار ،مصوبه تنظیم
بازار اجرایی شود.
به گفته «قاسم زاده» ،با پایان یافتن فصل مسافرت ها و
افزایش جوجه ریزی انتظار می رود بازار مرغ از وضعیت
موجود خارج شود.
او خاطرنشان کرد :همیشه در این فصل از سال بازار مرغ
با نوسان قیمتی مواجه می شد اما امسال به دلیل کاهش
ظرفیت تولید با این مشکالت مواجه شده ایم.

گزارش خربی

کشف معدن جدید در درق؛حرف های
مردم ،بی خبری مسئوالن
چند روزی
است که نرخ
هر کیلو مرغ
 13700تومان
تثبیت شده
است

گزارش

بازاریابی پاشنه آشیل فروش تولیدات
شیری -فروش تولیدات داخلی در کنار دیگر
تولیداتی که هر روز قوی تر از گذشته در بازار
ظاهر می شوند ،یکی از بــزرگ ترین دغدغه
های تولیدکنندگان استان است و با وجود
کمبودهای زیادی که در این بخش وجود دارد
هنوز هم راهکار مشخص و عملی در این باره
داده نشده یا راهکارهای ارائه شده در برابر
مشکالت بــازار فــروش بسیار ناچیز و همین
مسئله ،به دغدغه ای بــرای تولیدکنندگان
تبدیل شده است.
تولیدکننده ای که به گفته خودش اگر بازار
فروش مناسبی داشته باشد می تواند عالوه بر
استان نیاز چندین استان دیگر را هم رفع کند،
می گوید :در شرایطی که بازار در رکود به سر
می بــرد ،بــازاریــاب متخصص و مراکز تأمین
نیروی بــازاریــاب را نداریم و تولیدکنندگان
عالوه بر تولید دغدغه فروش را هم دارند.
به گفته او ،تولیدکننده ای می تواند موفق
باشد که واحــد بازاریابی و فــروش فعالی را

در مجموعه تولیدی خــود داشته باشد زیرا
صادرات تولیدات در استان با مشکالت زیادی
مواجه است .یکی دیگر از تولیدکنندگان که
مدتی است سرمایه اش به همراه تولیداتش
دپو شده است ،می گوید :در حالی که هنوز
مشکل بازاریابی برطرف نشده بــود ،اعمال
تحریم ها و کاهش صادرات هم مزید بر علت
شد و اکنون بخش زیادی از تولیدات مان که
سرمایه زیادی برای شان هزینه کرده ایم دپو
شده و با این وضعیت توان تولید نداریم.
به گفته او ،باید معضل بازاریابی حداقل در
داخل کشور برطرف شود تا با این شرایط تولید
متوقف نشود.
او همچنین به ضعیف بــودن تولیدکنندگان
روستایی اشاره می کند و می گوید :در حالی
که تعداد زیــادی از تولیدکنندگان استان از
نظر مالی ضعیف و در روستاها هستند ،برای
بازاریابی چــاره ای اندیشیده نشده است به
طوری که به عنوان مثال یک تولیدکننده فرش
بــرای این که بتواند تولید جدیدی را شروع

کند ناگزیر تولیداتش را با قیمت های بسیار
ناچیزی به واسطه ها می فروشد که متأسفانه
به این طریق هیچ وقت نمی تواند پیشرفت
خوبی داشته باشد.
به گفته او ،در استان بازاریابی به شکل حلقه
های اتصال به بدنه اصلی تولید ایجاد نشده
و همین مسئله ،عقب ماندگی واحــدهــای
صنعتی در بازارهای رقابتی را موجب شده
است.
او با بیان ایــن که هزینه هــای بــاالی حمل و
نقل و قیمت تمام شده محصول در مقایسه
با رقبای خارجی از جمله مشکالت اصلی
استان در حوزه بازاریابی و صادرات است ،می
افزاید :اگرچه تحریم ها دسترسی به بازارهای
خارجی و صــادرات و واردات را مختل کرده
است اما اگر واحدها و شرکت های بازاریابی
با شیوه های علمی و اقتصادی در استان وجود
داشته باشند به طور حتم محصوالت استان به
راحتی در بازارها معرفی خواهند شد.
یک تولیدکننده صنایع دستی هم می گوید:

شــرایــط اقــتــصــادی و بـــازار ف ــروش بــه قــدری
نامناسب است که گاهی توان تهیه مواد اولیه
را بــرای تولید نداریم و ناگزیر تولیدات را با
قیمت های بسیار ناچیزی به واسطه ها عرضه
می کنیم.
یک کارشناس بازار و فعال در عرصه تولید که
به گفته خودش استراتژی درستی در بخش
بازرگانی و بازاریابی واحدهای تولیدی وجود
نــدارد ،می افزاید :با این شرایط واحدهای
تولیدی نمی توانند جایگاه خود را در بازارهای
ملی و فراملی پیدا کنند ضمن این که رکود
موجود در بازار ،توان و نفس تولید کنندگان
را گرفته و با وجود برخی گره گشایی ها هنوز
هم تولیدکنندگان نتوانسته اند از امکانات
فراهم شده بهره مند شوند ،در نتیجه با مشکل
نقدینگی و فروش مواجه می شوند.
یکی دیگر از تولیدکنندگان که عمده تولیدات
خود را به دلیل نبود بــازار مناسب ،با قیمت
هــای بسیار ناچیزی در دیگر استان ها می
فروشد ،می گوید :با این که زمان و هزینه های

زیادی را برای تولید محصول در استان متقبل
می شویم اما زمان فروش چون محصوالت مان
ناشناخته می ماند با مشکالت زیادی مواجه
می شویم .در این میان رئیس خانه صنعت و
معدن خراسان شمالی ،بی رغبتی مدیران
به ایجاد واحدهای فروش را یکی از مشکالت
استان در ایجاد این واحدهای بازرگانی می
داند و می گوید :با وجود تالش های زیادی که
در حوزه تولید انجام می شود نیروی متخصص
بــرای بازاریابی وجــود نــدارد و همین مسئله
ناشناخته ماندن تولیدات استان در بازارهای
ملی و فراملی را موجب شده است«.حیدریان»
همچنین ضعف در بسته بندی و صنایع تبدیلی
و تکمیلی را از دیگر مشکالت می داند و اضافه
می کند :در شرایط کنونی بخش زیــادی از
تولیدات استان به شکل فله ای و با قیمت
پایین در بازارهای مختلف عرضه می شود ،در
حالی که اگر به این بخش توجه ویژه ای شود،
می توانیم در بازارهای رقابتی حرفی برای
گفتن داشته باشیم.

خرب

وابستگی  90درصدی کشور به واردات روغن
عوض زاده 90 -درصد روغن مصرفی در کشور از خارج وارد می شود که این
مسئله خروج  4میلیارد دالری ارز را به دنبال دارد .معاون بهبود تولیدات گیاهی
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اعالم این خبر در کارگاه هم اندیشی

اقتصاد

کشت کلزا در شیروان گفت :دولت مشوق هایی را برای کشاورزان به منظور
کشت این دانه روغنی در نظر گرفته است .به گفته «محمدجواد تشکری» ،امسال
قیمت هر کیلوگرم کلزا  ۵۴هزار و  ۵۰۰ریال پیشنهاد داده شده است.مدیر جهاد
کشاورزی شیروان نیز از تامین بذر و کود مورد نیاز برای کشت این محصول در
این شهرستان خبر داد و اظهارکرد :برای کشت این محصول از ابتدا تا انتهای

3

شهریور در نظر گرفته شده است.تشکیل پرونده برای  9متقاضی به منظور ایجاد
 73هزار مترمربع گلخانه مطلب دیگری بود که «امان زاده» به آن اشاره کرد.به
گفته وی ،اکنون در شیروان 5.5هکتار گلخانه فعال وجود دارد و اقدامات اولیه
برای احداث  100هکتار گلخانه در حاشیه نیروگاه سیکل ترکیبی این شهرستان
انجام شده است.

است :کشف معدن در درق موضوع غیر
ممکنی نیست چون در این شهر معادنی
وجود دارند و باید ما شهروندان بدانیم
از معدن جدید چه نوع سنگی استخراج
می شــود« .جعفری» شــهــردار درق از
کشف معدن جدید در این شهر اظهار بی
اطالعی کرد« .ملکی» معاون فرماندار
گرمه هم گفت :تاکنون دربــاره کشف
معدن جدید در درق چیزی به ما ابالغ
نشده اســت و زمانی می توانیم کشف
آن را تأیید کنیم که مستندات آن ارسال
شده باشد.او پرواز بالگردها بر فراز درق
را هم به نقشه ب ــرداری هوایی مربوط
دانست«.کیوان» رئیس اداره صنعت،
معدن و تــجــارت گرمه هــم از وجــود 3
محدوده معدنی دارای پروانه در جنوب
درق خبر داد کــه مــعــادن سنگ های
تزیینی و مرمریت هستند و درباره کشف
معدن جدید اظهارکرد :هنوز گزارشی
در این باره به ما اعالم نشده است.

محمودیان -موضوع اکتشافات معدن
در هر منطقه ،بــرای مــردم بسیار مهم
و ارزشــمــنــد اســـت زیــــرا بــاعــث رونــق
اقتصادی و ایجاد اشتغال میشود .در
میان مــردم درق چند ماهی اســت که
زمزمه های کشف معدن جدید در کوه
های برجستان شنیده می شود .این در
حالی است که مسئوالن از وجود معدن
جدید در این منطقه اظهار بی اطالعی
می کنند.به گفته «حسن زاده» یکی
از شهروندان درقــی هر روز بالگردها
در آسمان این شهر دیده می شوند که
بیشتر به سمت کوه های برجستان در
حال تردد هستند« .امانی» یکی دیگر از
ساکنان درق گفت 3 :ماه قبل موضوع
کشف معدن را شنیدم تا این که مدتی
پیش این موضوع مطرح شد و ضروری
است مسئوالن آخرین خبر را در خصوص
این موضوع اطالع رسانی کنند.
«اربابی» دیگر ساکن این شهر هم معتقد

خرب

رسوب کاال درگمرک استان نداریم

شیری -رسوب کاال به دلیل رعایت
تمام مــوارد در گمرک استان نداریم.
بــه گفته مــدیــرکــل گــمــرک خــراســان
شمالی ،در ترخیص کاال از این گمرک
بــه دلــیــل ایــن کــه مــجــوزهــای الزم از
ســوی ســازمــان هــا ص ــادر مــی شــود و
آن هــا لینک هستند ،اگــرچــه گاهی

مشکالتی داریــم با این وجــود رسوب
کاال نداریم«.جعفری» عمده کاالهای
ورودی به گمرک استان را مواد اولیه
واحدهای صنعتی و کاالهای اساسی
ذکــر کــرد کــه بــه دلیل رعــایــت مــوارد
بهداشتی پس از انجام مراحل الزم،
ترخیص می شود.

