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برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان
می رساند.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

شهرداری

کشاورزان ،زیرسنگآسیابنرختضمینیگندم
دولت گندم را 1700تومان می خرد ،دالالن 1750تا 2300تومان

•تا امروز نه گزارشی مبنی بر قاچاق گندم
داشتیم ،نه ابالغیهای برای افزایش قیمت
خرید

گزارش
محمد بهبودی نیا

«مــن محمدحســین علیمیرزایــی،
یکی از کشاورزان شهرستان سرخس
هستم که هر ســاله 30هکتار از زمین
هایم را به کاشت گندم دیم اختصاص
میدهم .از اول خرداد برداشت گندم
در ســرخس و خریــد تضمینــی گندم
توســط دولت ،از دهــم خــرداد با نرخ
 1700تومــان شــروع شــده .دالل ها
ِ
قیمت
گنــدم را بــه صــورت نقــدی بــا
1750در محل کشت و  2300تومان
درسیلــــو ،بدون هیچ دردســری از ما
خریداری می کننــد و ما نه کرایه حمل
می دهیم ،نــه چند ماه بــرای دریافت
پولمان معطل می شویم و نه در قیمت
گذاری ها براساس کیفیت سنجیهای
غیرمنصفانه که به «افت مفید» معروف
اســت گیر میافتیم .اگر چه این روزها
قــرار اســت دولــت پــول گنــدمکاران
سرخس را بعد از  10روز تسویه کند اما
در آینده و با باالرفتن حجم برداشت ها
در کشور ،قطعا این پرداختها با تاخیر
سه ماهه یا بیشتر انجام می شود و با در
نظر داشــتن این موضوعات اســت که
کشــاورزان رغبتی به فــروش گندم به
دولت ندارنــد .یکی از مــوارد دیگری
که باعث می شود کشــاورزان ،امسال
رغبت کمتری به فروش گندم به دولت
داشته باشند ،این است که قیمت جو
که خوراک غالب دام است ،به هر کیلو
 1800تومــان رســیده اســت ،یعنــی
صدتومان هم بیشــتر از قیمت گندم.
روی همین حســاب ،برخی گندم ها را
برای تغذیه دامهایشان نگه می دارند و
تعداد این کشاورزان قابل توجه است.
با توجه به نزدیک شدن زمان برداشت گندم در
کشور و نوســانات بازار ارز ،زمزمه هایی مبنی
بــر ورود دالالن به حــوزه خرید و فــروش گندم
و احتمــال قاچــاق ایــن محصول اســتراتژیک
از گوشــه و کنــار کشــور بــه گــوش می رســد.
موضوعی کــه در صورت تحقق یافتن در ســال
 ،98دولــت را بــا مشــکالت فراوانــی روبــه رو
خواهد کرد.
عالوه بر نوســانات بازار ،موضوعــی که برخی

کشاورزان در گفت و گو با خراسانرضوی بیان
کردهانــــد ،رغبت نداشتن به فروش تضمینی
گندم به دولت با قیمت هر کیلو  1700تومان
اســت .مبلغی که به اعتقاد کشــاورزان به هیچ
عنوان بــا افزایــش قیمت هــای سرســام آور از
جمله حقــوق کارگــران (90هزارتومان برای
هر روز کار) ،هزینه کمباین ،هزینه کود و نهاده
های الزم برای کشــت گندم همخوانی ندارد.
همه اینها دلیلی شــد برای بررسی و پیگیری
این دغدغه.
•اگر وضع به همین منوال پیش برود،
بهزودی دولت مجبور به واردات گندم با
مبلغ باالی  3500تومان می شود

«محمد شــفیع ملک زاده» رئیــس نظام صنفی
کشاورزی و منابع طبیعی کشــور که تا امروز در
زمینه قیمت تضمینی گندم و اشکاالت موجود
در قیمت گذاری به صورت مســتقیم ،جلساتی
را با مســئوالن کشــوری برگزار کرده است ،در
اینباره به خراســان رضوی می گویــد« :دولت
یک حرکت دیکتاتوری با خرید تضمینی گندم
انجام داده که خودش قیمــت را تعیین می کند
و کشــاورز را مجبور مــی کند گنــدم را به دولت
بفروشد.
در صورتی کــه در تعریف خریــد تضمینی آمده
است کشاورز آزاد است گندمش را به هر قیمتی
که قادر است در کشوربفروشد و در صورتی که
نخریدند ،در این مرحله دولــت باید برای خرید
تضمینــی ورود کند و برای جلوگیــری از ضرر و

زیان کشاورزان ،محصول را به صورت تضمینی
بخرد .اما در ســال های اخیر دولــت گندم را از
کشاورز تحویل می گرفت و سه ماه بعد به صورت
قطره چکانی مبلغ را می داد .چند روز قبل من
موضوع فــروش گندم بــه افرادی به جــز دولت
را در شــورای دبیران مطرح کــردم و وزیر جهاد
کشــاورزی گفت برای فروش گندم هیچ منعی
وجود ندارد و نمی توان کشاورزان را به فروش
گندم مجبور کرد .
هزینــه تولید گنــدم چندصــد درصــد باالرفته
و دولتمــردان انتظار دارنــد با تنهــا  20درصد
افزایــش قیمــت ،کشــاورز را متقاعــد کنند که
گندمش را به دولت بفروشد.
ولی واقعیت این است که اگر قرار باشد قیمت
تمام شده گندم به همین شکل باال برود ،در سال
های آینده به شــدت با کاهش تولید مواجه می
شــویم و دولت مجبور به واردات گنــدم با مبلغ
باالی  3500تومان می شود .در روزهای اخیر
اخباری مبنی بر خرید گندم از کشاورزان توسط
دالالن به قیمــت  2300و قاچــاق آن به خارج
از مرزها به گوش می رســد و دولت اگر گندم را
به قیمت منطقی بخرد ،کشــاورز تا کیلوی آخر
گندمش را به دولت می فروشد نه به دالل .ولی
موقعی که دولت از کشــاورز با قیمتی کم گندم
را خریداری می کند ،کشــاورزان گندم خود را
به افــرادی که به قیمت مناســب مــی خرند می
فروشند .البته من موضوع قاچاق گندم را تایید
نمی کنم و ما هم هر گونه قاچــاق را مذموم می
دانیم».

در ادامه گــزارش ،برای شــنیدن صحبت های
«نجفقلــی صالحــی» معــاون بهبــود تولیــدات
گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان
رضوی بــا او تماس مــی گیریم که ابتــدا درباره
احتمــال قاچــاق گنــدم در اســتان خراســان
رضوی ،در سال  98و با توجه به نوسانات ارزی
توضیح میدهد« :در استان خراسان رضوی تا
امروز به ما گزارشی در زمینه قاچاق گندم داده
نشده اســت و با توجه به شــروع برداشت گندم
و با در نظر گرفتن این احتماالت ،جلســاتی در
استانداری برگزار شده و با نیروی انتظامی برای
برخورد با قاچــاق احتمالی گنــدم ،هماهنگی
های الزم به عمــل آمــده ».وی بهرغــــم این که
تعداد زیادی از کشاورزان اعالم کردهاند حاضر
بــه فــروش گندمهایشــان بــه دولت نیســتند،
خاطر نشان می کند« :ما در سطح استان خرید
تضمینــی انجــام مــی دهیــم و کشــاورزان هم
گندمهایشان را به ما تحویل می دهند و مشکلی
در این قسمت نداریم».
در ادامه ،از صالحی دلیل قیمت گذاری گندم به
مبلغکیلویی 1700تومانواعتراضکشاورزان
ودلسردیآنهابهواسطهاینقیمتخریدسوال
می کنیم که پاسخ میدهد« :نحوه قیمت گذاری
گندم ،بارها بیان شــده و در حــال حاضر مطرح
کردن این بحث جز این که باعث دلسردی مردم
شــود ،نتیجه ای در پی نخواهد داشت .در مورد
ادعای مطرح شــده از ســوی برخی کشــاورزان
مبنی بر این کــه به دلیل گــران تر بــودن قیمت
جــو ،به جای فــروش گندم بــه دولت یــا دالالن،
محصوالتشــان را برای خوراک دام هایشان نگه
دارنــد ،باید بگویــم قیمت جــو ،کیلویی 1500
تا  1600تومان اســت و به نســبت گنــدم ارزان
تر اســت و نمی توان قیمت جو بــه مبلغ 1800
تومان در هر کیلو را پذیرفت ».در پایان ،صالحی
درباره احتمــال احتکار گندم با شــرایط موجود
هم می گوید« :کارخانجات در حد نیازشان مجاز
به خریداری شده اند و در صورت هر گونه احتکار
با آن ها برخورد می شود و باوجود اتفاقات اخیر
و بی رغبتی کشــاورزان به فروش گندم به دولت
و احتمال به وجود آمــدن کمبودهایی در ذخایر
گندم کشــور ،دولت هنوز هیچ ابالغیه ای مبنی
بر افزایش قیمت نرخ تضمینی گندم نداشــته و
ابالغیهای به دست ما نرسیده است».

رئیسهیئتمدیرهشرکتآبوفاضالبخراسانرضویخبرداد:

حذف تبصره ۳از قبوض مشترکین تربت حیدریه
گزارش
شعبانی

چندی پیش ،مهســا رمضان پور عضو شــورای
اســامی تربــت حیدریه با انتشــار اســنادی با
انتقاد از اجرای تبصره  ۳در قبوض مشترکین
آب و مشــخص نبودن حــدود  ۵۰درصد مبالغ
دریافتی از این موضوع انتقاد کرد .در همین
خصوص علــوی رئیــس هیئت مدیره شــرکت
آبفای اســتان بــه جلســه شــورای شــهر تربت
حیدریه آمــد و به ایــن انتقادها واکنش نشــان
داد.
بــه گــزارش خراســان رضوی ،رمضان پــور در
انتقادش گفتــه بود که تبصره  ٣در اواخر ســال
 ٩٤با شــروط خاص و مهمــی در جهت اصالح
شبکه و بازسازی انشعابات آب ،مصوب شورای
شــهر آن زمان شــد .حال بعــد از گذشــت چند

دوشنبهها با

سرزده
صفحه حرف مردم

ســال ،آخریــن گــزارش درآمــد و هزینــه بنــا بر
جدول مبالغ دریافت شــده تبصره  ٣در قبوض
مشترکین طی ســنوات  ٩٤تا  ٩٧نشان از این
دارد کــه وصولــی تبصــره  ٣مبلغی حــدود ۶۶
میلیارد است که از این درآمد فقط  ٣٣میلیارد
آن در اصالح شــبکه و بازســازی انشــعابات آب
در شهر تربت حیدریه هزینه شــده و سؤال مهم
و نکته مبهم این جاســت که بقیه وصولی یعنی
حدود  ۵۰درصد آن پول کجاست؟
رمضانپور گفته است :یکی از بندهایی که منجر
بــه موافقت تبصره  ٣در ســال  ٩٤شــد ،افتتاح
حســاب جداگانه نزد یکی از بانک هــا در تربت
حیدریه بود تا درآمد فقط در آن حســاب و صرف ًا
برای اصالح شــبکه و بازســازی انشــعابات آب
شهر تربت حیدریه هزینه شود که متاسفانه طی
مکاتبات فراوان باز هم درآمد وصولی به خزانه
استان روانه شد!

رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر
درخصوص خواســته شــورا هــم اکنــون چنین
گفته است :مطالبه شورای شهر عالوه بر حذف
تبصــره  ٣از قبــوض مشــترکین ،عــودت بقیــه
وصولــی به شــهر تربت حیدریــه و هزینــه آن در
جهت اصالح شبکه فرسوده آب است.
امــا علــوی ،رئیــس هیئــت مدیره شــرکت آب
و فاضــاب خراســان رضــوی نیز بــا حضور در
جلسه شورای اســامی شــهر تربت حیدریه با
اعــام حــذف تبصــره  ،۳گفــت ۳۵ :درصد از
شبکه آب رسانی شــهر تربت حیدریه فرسوده
اســت و نیــاز بــه اصــاح دارد و نبــود و کمبود
اعتبــارات نباید مانعــی برای اجرانشــدن این
اصالحات باشــد چرا کــه با گذشــت زمان این
فرسودگی بیشتر و کار در سال های بعد سخت
تر خواهد شد.
وی افزود :از اردیبهشــت امســال تبصــره  ۳به

درخواست شورای اســامی این شهر از قبوض
مشترکین حذف شد و دیگر وجهی از این محل
از مردم دریافت نمی شــود اما برای ادامه روند
اصالح شبکه آب نیاز جدی به اجرای این تبصره
داریم و از محل اعتبارات دولتی قادر به اجرای
این طرح نیستیم.
علوی خاطر نشــان کــرد :مبالغ باقــی مانده از
محل تبصره  ۳از شهر خارج نشده و می توان این
مبالغ را به مرور در شهر هزینه کرد و تیم جدیدی
که اکنون در اداره آبفای تربت حیدریه مشغول
به خدمت اند،تیم عملیاتی و خبره ای هســتند
و برای تحقق خواســته های به حق شــهروندان
گام برمی دارند.
گفتنی است سال گذشته ،امیری ریاست وقت
اداره آبفــای تربــت حیدریه در نشســت خبری
خود با خبرنگاران ،آمار دریافــت وجوه و هزینه
کرد تبصره  ۳را تقریبا برابر هم اعالم کرده بود.

دیدار «سرزده» با ادارات و اصناف
اگر برای شما هم پیش آمده که برای انجام و
پیگیری ِ کاری ،به یک اداره دولتی سر بزنید و
به هر دلیل از این تجربه ،خاطره خوشی در
ذهنتان نمانده؛ اگر بوروکراسی و کاغذبازی،
کاستیهای چارت اداری ،ناهماهنگِ سیستم،
امروز و فردا کردن کارمندان ،برخورد نامناسب
با اربـابرجوع و مرخصی و ماموریت و
جلسات طوالنی مدیـــران ،باعث شده از
ساز و کار و نحوه پیشرفت امور در ادارههـای

دولتی شاکی باشید.دوشنبههای هرهفته،
آیتم «سرزده» در صفحه حرف مردم روزنامه
خراسانرضوی را از دست ندهید .دوشنبهها
بیخبر به ادارات مختلف مشهد سر میزنیم
و کاستیها در زمینههای مختلف را رصد
و گـزارش میکنیم .با ما از تجربهتان در
مراجعه به ادارات مختلف استان بگویید و
مشکالت و گالیهها را با هشتگ #سرزده به
پیامک کنید.
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کاش طرحی تصویب میشد که قطارشهری
و اتوبوسهای درون شــهری ،کرایه را براساس
مســافت از مســافر میگرفتند تا در حق کســی
اجحاف نشود.
روز جمعه بهشت رضا(ع) بودم؛ متاسفانه
آب سردکن ها خاموش بود ،آب نوشیدنی گرم
بود ،اتوبوس ها بدون نظم و کولر بیش از تعداد
ظرفیــت  ،مســافر ســوار مــی کردنــد و خالصه
شــرایط خوبــی برقــرار نبــود .لطفا رســیدگی
کنید.
خیابان عتــرت ،پشــت اســتانداری نیاز به
روشنایی از دو سمت خیابان دارد.
اتوبوسهای خط قائم ،همــه دیر می آیند و
خیلی آرام میروند.
کاش شــهردار محتــرم منطقــه  8بــا مغازه
دارهای خیابان شــیرازی (بین چهارراه شهدا و
شیرازی  )10که با پارک کردن موتورسیکلت و
دوچرخــه و چرخهای آجیــل ،باعث ســدمعبر و
مزاحمت برای عابران و دیگر کســبه می شوند،
برخورد کند.
اداره راهنمایی و رانندگی به انتهای بولوار
ســرافرازان منتقل شــد و روی همین حســاب،
ایستگاه اتوبوس جابه جا و شرایط برای کودکان
و سالخوردگان سخت شد.
مــا جمعــی از ورزش دوســتان صبحگاهی
بوســتان بســیج واقع در منطقه 4هســتیم كه از
شهردار منطقه درخواست تعویض دستگاههای
ورزشی را داریم.
برای آسفالت كوچه یاســمین 3تا االن سه
بار نامه بــه شــهرداری دادیــم و بیــش از 10بار
حضوری رفتیم ولی توجه نمی كنند.
چرا شهرداری و نیروی انتظامی درخصوص
ایســتگاه های اتوبوس کــه تبدیل بــه پارکینگ
سواری شده ،بی تفاوتاند؟
آســفالت خیابان صیــاد شــیرازی از میدان
خیام بــه ســمت شــهرک صابر بســیار خــراب و
نیازمند ترمیم و بهسازی است.

شهرستانها
از کالت نادر هستم و دانش آموزانی دارم
که اســتعداد خوبی دارنــد ولى به دلیل ســهل
انگاری یــا بحران دوران نوجوانــی ،اهمیتی به
درس نمى دهند .کاش شــما پیگیــرى کنید تا
حق چنین افرادی به واســطه کمبــود امکانات
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ضایع نشود.
متاسفانه جاده سبزوار تا نیشابور و باغچه آن
قدر خراب است که جلوبندی خودروها را خراب
می کند .بابا به فکر مردم باشید.
از مسئوالن محترم شهرداری و استانداری
خواهشــمندیم وضعیــت اراضی ابتــدای جاده
شــاندیز را مشــخص کننــد .هیچ اســتعالمی را
پاسخ گو نیســتند و می گویند در محدوده مورد
اختالف اســت .سال هاســت ســرمایه ما آن جا
بالتکلیف مانده و با این که چندین بار در ستون
برای اطــاع مســئوالن این مطلب چاپ شــده،
ولی متأسفانه هیچ پاسخ قابل قبولی داده نشده
است.
کاش اورژانس نیشابور توجیه شود که وقتی
تماس می گیریــم ،به جای ســوال و جواب های
طوالنی به وظیفه شان عمل کنند.
پروژه های مختلف شهرســتان قاین حال و
روز خوشــی ندارد و پیگیری بیشــتری از ســوی
نماینده ،فرماندار و استانداری میطلبد.

متفرقه
چرا ماموران راهنمایی و رانندگی که همه
جا در شــهر برای جریمه حضور دارند ،بعضی از
راننده های کامیون را که خالف پارک می کنند،
نمی بینند؟
رفته بودم داروخانــه ای در بولوار پیروزی،
نزدیــک هاشــمیه .خانم دکتــر چنــدان خوش
برخــورد نبــود و چنــان بــا مشــتری برخــورد
خودخواهانــه ای داشــت کــه منصرف شــدیم و
رفتیم جایی دیگر.
ما در خانه یک بیمارسرطانى داریم كه فقط
یک آمپولش می شــود 800هزارتومــان .با این
قیمــت داروهــا ،واقعــا از تصــور شــرایط آینــده
میترسم.
امیدوارم روزی برســد که بیمارستان های
امــام رضــا(ع) و قائم(عــج) تجمیــع و بــرای
خدماترسانی به بیماران ،آماده تر شوند.
آیا این همه خیریه در شهر ،مجوز دارند؟ چه
کســی بــر کار خیریههای بــدون مجــوز نظارت
می کند؟
ای کاش شــهرداری ،حــاال کــه مدرســه ها
تعطیل شــده و بچه ها بیکارند ،برنامه مناســبی
برای پر کــردن اوقات فراغت در فرهنگســراها ،
پارک هــا و کانون های پــرورش فکــری تدارک
ببیند.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

تکلیف شاخههای روی
زمین مانده چیست؟
چنــدروز قبــل ،یکــی از شــاخه هــای درخت
محدوده جانباز ،7شهیدمنفرد 3شکست .اما
پس از قطع شاخه شکسته شده توسط عوامل
شهرداری ،متأسفانه با گذشــت چندین روز،
هنوز شــاخه های قطع شده بهرغــــم پیگیری
های متعدد چندین نفر از همسایگان و اهالی
محل ،جمع آوری نشده است.

شهروندخبرنگار

پیش از بروز فاجعه،
فکریکنید
دوســتان عزیز حــرف مــردم روزنامه خراســان،
حواســتان باشــد اگر روزی خبری برای شما آمد
کهچندیننفربراثرسانحهدرجادهگلبهارآسیب
دیدنــد و چندین خانــواده داغدار شــدند ،به این
خاطر بود که هیچ کس صدایمان را نشــنید .این
وضعیت الســتیک اتوبــوس های جدیــد گلبهار
اســت .شــما را به خدا قبل از بروز فاجعه ،به فکر
درمان باشــید .ما آرزو داریم و نمیخواهیم مثل
حادثهدانشگاهآزاد،مسئوالنفراموشمانکنند.
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