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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گفت و گو

درددل های شالی کاران در فصل برداشت

رنج های برنج کاران
شیری
فصل برداشت برنج در مناطق محدودی
از استان که این محصول کشت شده ،آغاز
شده اســت .قیمت برنج تولیدی استان
با توجه به کیفیت خوب و میزان کم آن
باالست اما طرفداران خاص خــودش را
دارد .شالی کــاران استان که روزهــای
سختی را برای تهیه این محصول پشت
سر گذاشته اند حمایت نشده اند چرا که
مدتی است موضوع ممنوعیت کشت برنج
به منظور مدیریت مصرف آب مطرح است.
امسال مقرر شد براساس مصوبه هیئت
دولــت تا  3سال محدودیت و پس از آن
به طور کامل ممنوعیت کشت برنج انجام
شود که بارندگی های فــراوان فروردین
و اردیبهشت باعث شد آب بیشتری در
دسترس کشاورزان قرار گیرد و به کشت
برنج ترغیب شوند ،این در حالی است که
براساس شیوه نامه های ابالغ شده به 2
وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی ،باید سم
و کود یارانه ای به برنج کاران داده نشود
و تعرفه آب هم  50درصد افزایش یابد.
وجود همین محدودیت ها باعث افزایش
هزینه های برنج کاران شده به طوری که
بخشی از مشتریان خود را به دلیل گرانی
قیمت برنج از دست داده اند.
یکی از برنج ک ــاران منطقه محمدآباد
که به گفته خودش سالیان زیادی است
کشت برنج دارد و در گذشته برای فروش
مشکلی نداشت ،می گوید :در سال های
اخیر با افزایش قیمت ها و فراوانی برنج
هــای واردات ــی که نسبت ًا قیمت کمتری
هم دارنــد ،برای فروش با مشکل مواجه
هستیم به طوری که در نظر داریم کشت
برنج را در سطوح کمتری انجام دهیم.
وی می افزاید :در گذشته برنج منطقه
محمدآباد ،مشتریان ثابت خود را داشت
به طــوری که این برنج به بــازار هم نمی
رسید و مشتریان خودشان بــرای خرید
اقــدام می کردند امــا اکنون با افزایش
قیمت ها تعداد مشتریان و میزان تقاضای
شان کاهش یافته است.
وی می افــزایــد :اگرچه طی ســال های

اخیر محدودیت و ممنوعیت کشت برنج
مطرح است اما امسال به دلیل بارندگی
هــای زیــادی که داشتیم کشت برنج به
سهولت انــجــام شــد و اکــنــون کــه زمــان
برداشت است هنوز میزان تقاضا در حد
انتظار نیست.
وی مــی افــزایــد :بــا مــطــرح بـــودن طرح
ممنوعیت کشت برنج ،هر گونه مشکلی
هم که باشد جهادکشاورزی حمایت نمی
کند ضمن این که امسال هم کود و سم
یارانه دار در بین برنج کاران توزیع نشد.
یکی دیگر از برنج کاران خراسان شمالی
هم محدودیت کشت برنج در کشور به
غیر از  2استان شمالی را عاملی برای
افزایش هزینه ها می دانــد و می گوید:
هنوز طرح ممنوعیت کشت به طور کامل
اجرا نشده و هزینه های کشت به دلیل
دریافت هزینه آب و حذف کود و سم یارانه
ای افزایش یافته است در نتیجه ناگزیر به
افزایش قیمت برنج می شویم که در چنین
شرایطی همان تعداد اندک مشتریان را از
دست خواهیم داد.
یکی دیگر از برنج کــاران نیز می گوید:
امسال اعالم شد کشت برنج نباید انجام
شــود بــه همین دلیل محدودیت هایی
ایجاد کردند با این وجود به دلیل بارندگی
های فراوان ،کشت برنج انجام شد.
وی خاطرنشان می کند :برای مدیریت
آب باید برنامه ریزی درستی داشته باشند

نه این که با افزایش هزینه های کشت،
برای کشاورزان محدودیت ایجاد کنند.
یکی دیگر از برنج کــاران نیز می گوید:
کشت برنج در این منطقه به شکل گسترده
انجام نمی شود و از همان گذشته های
دور محدودیت کشت داشتیم و هر سال
فقط در یک منطقه کشت انجام می شود.
وی خاطرنشان می کند :محمدآباد از
همان زمان های قدیم ،سهمیه آب داشت
و به همین دلیل در آن کشت برنج انجام
می شد امــا اکنون همان میزان آب را
هم سهمیه بندی کرده اند و بابت آن از
کــشــاورزان هزینه می گیرند که عاملی
برای افزایش قیمت ها و از دست دادن
بازار فروش شده است.
به گفته او ،در گذشته عمده برنج کشت
شده قبل از برداشت به فروش می رسید
اما اکنون مشتریان بسیار اندکی داریم.
وی معتقد است :مطالعات الزم برای این
طــرح انــجــام نشده اســت و بــه جــای حل
مسئله ،چنین طــرح هایی را اجــرا می
کنند.
در این میان یک وارد کننده برنج در این
باره می گوید :برنج های منطقه محمدآباد
و باباامان اگرچه کیفیت باالیی دارد اما
به دلیل هزینه های باالی کشت ،قیمت
باالیی هم دارد که همین موضوع عاملی
برای کاهش مشتریان آن شده است.
«صالحی» می افزاید :به هر حال برنج

استان قابل رقابت با استان های شمالی
نیست چون به شکل سنتی کشت میشود
و قیمتی باالتر از برنج شمال دارد.
به گفته او ،محدودیت کشت برنج به دلیل
جلوگیری از بحران آب از سال گذشته
ابالغ شده اما وقتی انحصاری کار شود
رقابتی بــرای بهبود کیفیت ایجاد نمی
شود.
وی اظهار می کند :کــشــاورزان استان
ق ــدرت مــالــی نــدارنــد تــا حتی بــه شکل
اتحادیه ای برنج های کشت شده را به یک
مرجع بفروشند در نتیجه هر کسی با یک
قیمت محصول خود را به مشتریان عرضه
می کند.
در عین حال ،مدیرعامل شرکت سهامی
آب منطقه ای خراسان شمالی با بیان
این که ممنوعیت کشت برنج به غیر از
 2استان مصوبه هیئت دولت است ،می
افزاید :براساس این مصوبه به وزارتخانه
های نیرو و جهادکشاورزی شیوه نامه ای
ابالغ شده که باید طی  3سال جایگزینی
برای برنج انجام شود که سال شروع طبق
این شیوه نامه امسال است.
«مرتضوی» می افــزایــد :از آن جایی که
امسال بارندگی زیاد و دسترسی به آب
راحت تر بود ،این شیوه نامه به درستی
عملیاتی نشد و کشت برنج مانند سال
های گذشته انجام شد.
وی اظهار می کند :در حالی که قرار بود

اقتصاد

3

امــســال  50درصــد و ســال بعد هــم 50
درصد میزان کشت کاهش یابد و در سال
سوم کشت جدید جایگزین شود اما طی
گــزارش جهادکشاورزی ،کشت برنج در
استان کاهش که نیافته به دلیل فراوانی
آب چند درصدی هم افزایش یافته است.
وی خاطرنشان مــی کند :بــارش های
فراوانی که امسال اتفاق افتاد مــردم را
به کشت بیشتر برنج تشویق کرد و با این
شرایط این شیوه نامه امسال نتیجه خوبی
نداشت.
وی ادامــه می دهــد :براساس این شیوه
نامه وزارت جهادکشاورزی مکلف شده
بذر و سم به برنج کــاران ندهد و وزارت
نیرو هم تعرفه های آب را افزایش دهد که
طبق برنامه ریزی های انجام شده امسال
 50درصــد و سال آینده هم  50درصد
به تعرفه های آب اضافه شود که عامل
بازدارنده کشت برنج خواهد شد.
وی تصریح می کند :افزایش تعرفه های
آب را در سال آبی جدید که از اول مهر
شروع می شود اعمال و به تشکل های آب
بران هم ابالغ کردیم.
به گفته «مرتضوی» با رهاسازی آب سد
شیرین دره و فراوانی آب ،اهرم مدیریتی
برای جلوگیری از کشت برنج نبود اما در
سال های بعد اگر باز هم برنج کشت کنند
با تعرفه باالتر آب مواجه می شوند.
او اظــهــار مــی کــنــد :بــر اســـاس مصوبه
ممنوعیت کشت برنج تا  3سال محدودیت
کشت و پــس از آن بــه غیر از  2استان
ممنوعیت به طور کامل اعمال می شود.
یک منبع آگاه در سازمان جهادکشاورزی
خــراســان شمالی هم محدودیت کشت
برنج را تأیید می کند و می گوید :مدتی
است محدودیت کشت برنج مطرح است و
به غیر از  2استان گیالن و مازندران نباید
در استان های دیگر کشت شود اما امسال
هم برخی کشاورزان به شکل خودجوش
و بدون حمایت های جهادکشاورزی به
کشت این محصول اقدام کرده اند.
وی می افــزایــد :در نظر داریــم با ایجاد
محدودیت های بیشتر طی  3سال کشت
برنج به طور کامل در استان ممنوع شود.

خواب خوش برنج های وارداتی در گمرک
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شــیــری -چــنــدی قــبــل بــا ممنوعیت
واردات در آستانه برداشت برنج ایرانی،
به بخشی از برنج های وارداتــی اجازه
ترخیص از گمرک داده نشد در نتیجه
 500تــن برنج پاکستانی در گمرک
خراسان شمالی باقی ماند امــا مدتی
بعد برای این که هزینه های انبارداری
واردکــنــنــدگــان افــزایــش نیابد ،اجــازه
ترخیص از گــمــرک مــشــروط بــر توزیع
نشدن برنج داده شد با این وجود هنوز
هم برنج های وارداتی در انبار گمرک به
سر می برند.
یــک وارد کننده برنج در ایــن بــاره به
خبرنگار ما گفت :با این که مدت زیادی
است برنج های وارداتی در گمرک است
اما هنوز اجازه ترخیص بار را نداده اند و
فقط بخشنامه ای مبنی بر ترخیص برنج
به شرط توزیع نشدن در بازار ارسال شد
که در آن آمده است؛ باید کلید انبار برنج
به اداره صنعت ،معدن و تجارت داده
شود که نه تنها در خراسان شمالی بلکه
در دیگر استان ها واردکنندگان تمایلی
به ترخیص برنج از گمرک نداشتند.
«صالحی» افــزود :واردکنندگان تمایل

ندارند کلید انبار را به دولت بدهند.وی
اظهار کرد :پس از این بخشنامه تاکنون
هیچ خبری نشده و همچنان برنج های
وارداتی در گمرک مانده است.
سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه
تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان شمالی در این بــاره گفت :بر
اس ــاس تصمیمات ســتــاد تنظیم بــازار
کــشــور ،بــه منظور جلوگیری از هزینه
های انبارداری ،طی بخشنامه ای مجوز
ترخیص برنج مشروط بر توزیع نشدن در
بازارها داده شد اما واردکننده خراسان
شمالی تمایلی به ترخیص نداشت و هنوز
 500تن برنج در انبار گمرک است.
«قربانی» افــزود :به دلیل قیمت باالی
برنج داخلی و تقاضای برنج پاکستانی
مکاتبه کردیم تا ترخیص از انبار گمرک
انجام شود و بر همین اساس مقرر شد
برنج ها ترخیص شــود و با هماهنگی
سازمان صمت ،تا پایان برداشت برنج در
بازار توزیع نشود.او با اظهار بی اطالعی
از تحویل کلید به اداره صمت گفت:
اکنون پیگیر هستیم و هنوز زمان توزیع
این برنج ها مشخص نشده است.

با سرمایه گذاران
رئیس خانه صنعت و معدن استان مطرح کرد:

سرمایه گذاری نیازمند مشوق های جدید
شــیــری -خــراســان شــمــالــی ،استانی
کمتر توسعه یافته است به همین دلیل
باید مشوق هایی به غیر از مشوق های
کشوری در نظر گرفته شود تا سرمایه
گذاران را ترغیب به سرمایه گذاری کند.
رئیس خانه صنعت و معدن خراسان
شمالی با بیان ایــن مطلب در گفت و
گو با خبرنگار ما افزود :سرمایه گذاری
به منظور ایجاد اشتغال در استان به
مشوق ها و تخفیف هایی نیاز دارد تا
سرمایه گ ــذاران بــرای سرمایه گــذاری
ترغیب شوند و در استان توسعه ایجاد
شود«.حیدریان» خواستار برطرف کردن
مشکالت زیرساخت های سرمایه گذاری
در استان شد و خاطرنشان کرد :ارزان تر
بودن زمین صنعتی اگرچه نوعی مشوق
محسوب می شــود امــا در عین حــال به
دلیل نبود زیرساخت های مناسب حمل

و نقل ،سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه
گــذاری در استان نــدارنــد و الزم است
مشوق های بهتری در این زمینه در نظر
گرفته شــود .وی تصریح کــرد :مشوق
های صنعتی ،راهی برای توسعه یافتگی
استان اســت.وی اظهار کــرد :عــاوه بر
مشوق ها باید قوانین سرمایه گــذاری
هم در استان های محروم متفاوت باشد
چــون هنوز هم با مشکالت زیــادی در
بخش مالیات و بیمه مواجه هستند.وی
ادامــه داد :وقتی مشوق ها در مناطق
مــحــروم و کمتر توسعه یافته بیشتر و
بهتر نباشد و قوانین سختگیرانه باشد،
با کوچک ترین مشکل و محدودیتی در
حین اجرا ،سرمایه گذار ترجیح می دهد
سرمایه اش را به استان های برخوردار
کــه تمام زیرساخت هــای شــان فراهم
است ،انتقال دهد.

