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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گوجه فرنگیکاران در انتظار ابالغ خرید حمایتی
شیری -افت شدید قیمت گوجه فرنگی در بازار و هزینه های
سرسام آور تولید از مرحله کشت تا برداشت ،مسئله ای است
که امسال صیفی کاران با آن مواجه هستند و این احتمال
وجود دارد که به دلیل نبود الگوی کشت ،کشاورزان در سال
آینده به کشت گوجه فرنگی رغبتی نداشته باشند که در این
صورت با کاهش تولید و افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.
برای جلوگیری از بروز این مشکالت ،وزیر جهاد کشاورزی
طرح خرید حمایتی گوجه فرنگی با نرخ مصوب را ابالغ کرد
که اکنون خرید در برخی استان ها آغاز شده است.یکی از
کشاورزان که به گفته خودش  35هکتار سطح زیرکشت
گوجه فرنگی دارد ،از اجرایی نشدن طرح یاد شده گالیه
کرد و افزود :در حالی که در استان هایی همچون خراسان
رضوی ،خرید گوجه فرنگی حمایتی با نرخ مصوب آغاز شده
اما در خراسان شمالی چنین طرحی اجرایی نشده است و
پیگیری های ما از جهاد کشاورزی نتیجه ای نداشت ضمن
این که این سازمان از اجرای این طرح اظهار بی اطالعی
کرد.
او افزود :وقتی امسال یک کیلو گوجه فرنگی با هزینه های

تمام شده باال فقط  700تومان به فروش می رسد و خراسان
شمالی مشمول این طرح نیست ،به طور حتم سال آینده
رغبتی به کشت این محصول نخواهیم داشــت که تبعات
بعدی را به همراه دارد.
در این میان نایب رئیس انجمن خبرگان کشاورزی خراسان

شمالی که در حــوزه کــشــاورزی فعال اســت ،اج ــرای طرح
حمایتی گوجه فرنگی را عاملی بــرای جلوگیری از ضرر
کشاورزان و تنظیم بازار دانست و گفت :گوجه فرنگی به شکل
توافقی خرید می شود و اکنون شرکت تعاونی روستایی کل
کشور با کارخانه های رب انعقاد قرارداد کرده است تا گوجه

فرنگی به نرخ مصوب  1150تومان از کشاورزان خریداری
شود که این طرح در بعضی از استان ها اجرایی شده ولی هنوز
در خراسان شمالی برای خرید با نرخ مصوب اقدام نشده است.
به گفته «اقبالی» قیمت پایین گوجه فرنگی باعث می شود سال
آینده به دلیل کاهش سطح زیر کشت ،سونامی قیمت گوجه
فرنگی ایجاد شود مگر این که تعاونی روستایی وارد عمل شود.
او اضافه کرد :از آن جایی که گوجه فرنگی هزینه های بذر ،سم،
کاشت ،داشت و برداشت باالیی دارد اگر امسال کشاورزان
حمایت نشوند سال آینده گران خواهد شد که مشکالت بعدی
را به همراه خواهد داشت«.اقبالی» نرخ خرید فعلی گوجه
فرنگی در کارخانه های رب را به صورت سه ماهه  800و خرید
نقدی  700تومان ذکر کرد .یک منبع آگاه در این باره گفت:
هم اکنون  6یا  7استان برای خرید حمایتی گوجه فرنگی
انتخاب شده اند که خراسان شمالی هنوز در این فهرست قرار
ندارد و ممکن است براساس نوع محصول انتخاب شده باشد.
به گفته او ،اکنون زیرساخت ها در استان برای خرید حمایتی
فراهم شده است و به محض ابالغ کشوری ،خرید حمایتی
گوجه فرنگی آغاز خواهد شد.

گزارش

حاشیه جاده؛ ویترین محصوالت کشاورزان و باغداران استان
جای خالی بازارچه محصوالت کشاورزی در کنار جاده ها

شیری
فروش محصوالت کشاورزی در حاشیه
ج ــاده هــا سالیان زیـــادی اســت کــه در
زمان برداشت محصوالت به وفور دیده
می شود و کشاورزان و باغداران استان
برای کسب درآمد و گاهی حذف دالالن
این گونه به فروش محصوالت خود اقدام
می کنند.
یکی از باغدارانی که به دلیل هزینه های
باالی حمل و نقل و نقش پررنگ واسطه
ها بخش زیادی از تولیداتش را در حاشیه
جاده عرضه می کند ،ایجاد مراکز فروش
مناسب برای تولیدکنندگان را ضروری
دانست و گفت :با وجود هزینه های باالی
تولید ،در زمان فروش قیمت ها به قدری
کاهش مــی یابد کــه حتی هزینه هــا را
جبران نمی کند.
به گفته او ،برخی کشاورزان برای این
کــه بــا فــروش محصوالت بــه واســطــه ها

زیاد متضرر نشوند بخشی از محصوالت
شان را در حاشیه جاده به افراد عبوری
و مسافران عرضه می کنند در حالی
که اگر مراکز فروش مناسبی برای این
منظور ایجاد شود آن ها با معضل عرضه
محصوالت شان مواجه نخواهند شد.
از نظر یکی دیگر از بــاغــداران ،قیمت
بــاالی میوه در فروشگاه هــای مختلف
اجحاف در حق آن هاست زیرا دالل ها،
محصوالت کشاورزان را با قیمت های
بسیار ناچیزی خریداری می کنند اما
قیمت میوه در فروشگاه هــای مختلف
بسیار بــاال و مــورد اعتراض شهروندان
است.به گفته او ،اگرچه بازارچه اتحاد
بــجــنــورد بـــرای عــرضــه بـــدون واســطــه
محصوالت کشاورزی در نظر گرفته شده
اما برای معرفی و عرضه محصوالت به
مسافران ،الزم است بازارچه هایی در
مسیر عبور آن ها ایجاد شود تا هم تولید
کننده سود کند و هم خریداران مجبور

به خرید با قیمت های گزاف نشوند.او
با بیان این که حمایت از تولیدکنندگان
در حد حرف باقی مانده است ،افزود:
تــولــیــدکــنــنــدگــان در هــنــگــام ف ــروش
مــحــصــوالت شــان بــا مشکالت زیــادی
مواجه هستند و اگرچه دست اندرکاران
هر سال وعده هایی در راستای حمایت
از تولید می دهند امــا ایــن وعــده ها به
مرحله اجرا نمی رسد.
در ایــن مــیــان رئــیــس انجمن خبرگان
کشاورزی خراسان شمالی انگور ،خربزه
و هلو را از عمده محصوالتی دانست که
در حاشیه جاده ها به فروش می رسند
و افـــزود :از آن جایی کــه در ایــن گونه
بازاریابی ،واسطه ها حذف می شوند و
فروش رونق بیشتری دارد تولیدکنندگان
رغبت بیشتری برای فروش به این صورت
دارند.
«کاظمی» ایجاد بازارچه های محصوالت
ک ــش ــاورزی در مسیر عــبــور مــســافــران

اقتصاد

۵

خبر
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مطرح کرد:

ضرورت تعامل دستگاه ها برای مقاوم سازی
ساختمان ها
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
خــراســان شمالی ،از افــزایــش ضریب
ایمنی ساختمان ها در دهه های اخیر،
حرکت استان به سمت کاهش خسارت
های ناشی از حــوادث طبیعی و نیاز به
تعامل دستگاه ها بــرای مقاوم سازی
ساختمان ها خبر داد« .رمضانی» اضافه
کـــــرد :بـــا پــیــگــیــری و تــــاش جــامــعــه
مهندسی 6 ،استاندارد بــرای ارتقای
کیفیت خدمات مهندسی ابالغ و این امر
موجب شده است در دهه های گذشته
ضریب ایمنی ساختمان ها افزایش پیدا
کند.
وی در چــهــارمــیــن هــمــایــش زلــزلــه،
مدیریت بحران و دورنمای آینده به تعهد
جامعه مهندسان و خدمات داوطلبانه
مهندسان استان در سیل اخیر و زلزله
ســال  96اشــاره کــرد و اف ــزود :با تعهد
موجود و حرکت هایی که بــرای مقاوم
ســازی بنا انجام شــده استان به سمت
کاهش خسارت هــای ناشی از بالیای
طبیعی پیش رفته اســت امــا باید نگاه
هــای تخصصی در حــوزه ساخت و ساز
وجــود داشته باشد که این امر مستلزم
همکاری و تعامل تمام دستگاه های

اجرایی استان است که امروزه با مدیریت
اســتــانــداری محقق شـــده اســت.ایــن
مسئول البته ابراز امیدواری کرد که در
آینده گام های خوبی در حوزه پیشگیری
و اجرای ضوابط و مقررات برداشته شود
زیرا این موضوع منجر به کاهش خسارت
های ناشی از حوادث طبیعی می شود.
وی خــاطــرنــشــان کـــرد :اگــر بــا فلسفه
روزمرگی پیش برویم و به دنبال ارائه
آمارهای کذب باشیم و در حوزه مسکن
به اقتصاد آن و در حوزه تولید مسکن به
موضوع صرفه جویی انرژی توجه نکنیم
به طور حتم با بحران مواجه می شویم
که خسارات برخی بحران ها را تا چند
ســال نمی تــوان جبران کــرد .وی بیان
کرد :در  4ماه ابتدایی امسال نسبت به
مدت مشابه سال قبل در حوزه آموزش
مهندسان  284درصــد رشــد داشتیم
که این موضوع نشان دهنده استقبال
آن ها از به روز رسانی دانــش است.به
گزارش خبرنگار ما ،چهارمین همایش
زلزله ،مدیریت بحران و دورنمای آینده با
مدیریت سازمان نظام مهندسی خراسان
شمالی و حــضــور مــســئــوالن اســتــان و
استادان برتر کشور برگزار شد.

بازار

خروج بازار شکر از تب و تاب گرانی

از جمله پمپ بنزین هــا ،مساجد بین
راهــی و پــارک باباامان را بــرای حمایت
از تولیدکنندگان ضـــروری دانــســت و
ادامــه داد :باید کشاورزان بــرای فروش
محصوالت شــان در بــازارچــه ها سامان
دهــی شــونــد.وی ایجاد بــازارچــه گذری
را در مسیرهایی کــه مــســافــران توقف

میکنند برای معرفی محصوالت استان
مؤثر ذکر و خاطرنشان کرد :بازارچه های
موجود در داخل شهر فقط برای مصرف
کنندگان داخلی هستند و مسافران به آن
ها دسترسی ندارند.به گفته او ،با ایجاد
این بازارچه ها ،می توانیم سرمایه هایی را
که از استان خارج می شود ،حفظ کنیم.

برای معرفی و
عرضهمحصوالت
به مسافران ،الزم
است بازارچه
هایی در مسیر
عبور آن ها ایجاد
شود تا هم تولید
کنندهسودکند
و هم خریداران
مجبور به خرید با
قیمت های گزاف
نشوند

شــیــری -در حــالــی کــه مــدتــی پیش
قیمت شکر به شدت افزایش یافته بود
و شهروندان در پی یافتن شکر با قیمت
تعاونی بودند اما اکنون قیمت شکر به 4
هزار و  50تومان کاهش یافته و آرامش
در بازار حاکم است.یکی از فروشندگان
شکر در این باره به خبرنگار ما گفت :به
دلیل توزیع شکر تعاونی ،بازار به آرامش
رسیده و برنامه ریزی های انجام شده
در این بخش بیانگر این است که قیمت
شکر باز هم کاهش خواهد یافت.
او که تمایلی به ذکر نام خود در این خبر
ندارد ،افزود :هر کیلو شکر تعاونی برای
آبنبات ســازان  3هــزار و  650تومان و
بــرای شهروندان  4هــزار و  50تومان
است که به نظر می رسد دست اندرکاران
در پی کاهش قیمت آن هستند.

او وعده توزیع شکر تعاونی  900گرمی
به نرخ  3هزار و  750تومان در استان
را عامل کاهش جو روانی در بازار شکر
دانست و گفت :به تدریج زمان برداشت
چغندرقند آغــاز می شــود و آرامــش به
حدی رسیده است که کسی تمایل به
تهیه و فروش شکر ندارد.

