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مانده مطالبات گندم کاران استان
از  2300میلیارد تومان گذشت

روزگار خاکستری
گندم کاران استان

حمیــدی /بنا بــر اذعان رئیــس ســازمان جهاد
کشاورزی اســتان ،مانده مطالبات گندم کاران
استان از مرز  2300میلیارد تومان گذشت.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،دولــت نــرخ
خریــد تضمینی گندم را امســال گــران کرد تا
کشــاورزان رغبت کنند و محصول خــود را به
دولت تحویــل دهند.از ابتدای امســال قیمت
جهانی گندم نوسانات زیادی را متأثر از بحران
اوکرایــن تجربــه کــرد و همــه کشــورها برای
تأمیــن ایــن ذخیره اســتراتژیک دســتبه کار
شدند .ممنوعیت صادرات یا واردات به انحای
مختلف ،شرایط بازار را برای فعالیت واسطهها
و بازار ســیاه گنــدم فراهم کرد ،بــازاری که به
دلیل تفاوت قیمت این محصــول با نرخ آن در
کشورهای همسایه حتی به خروج آن بهصورت
قاچاق دامن زده و اینیکی از دالیل مهم دولت
برای اجرای سیاست تعدیل یارانه آرد در کشور
اســت .خرید تضمینی گندم با قیمت  12هزار
تومان مشوق خوبی برای کشــاورزان است اما
ســابقه دولت در پرداخت مطالبات گندم طی
چند سال گذشته چندان مطلوب نبوده و شاید
همین عامل باعث کاهش خرید تضمینی گندم
ن حال دولت وعده
توسط دولت شده است .با ای 
داده است امسال مطالبات را سه روزه نقد کند
اما بعد از گذشت حدود دو ماه از خرید تضمینی
گندم در اســتان باز هم دولت در پرداخت پول
گندم کاران خلــف وعده کرده اســت .هر چند
در ابتدای خرید تضمینی که از  27اردیبهشت
شروع شد مطالبات پرداخت شد اما بهیک باره
از نیمه دوم خرداد مطالبات گندم کاران معلق
ن طور که
و قطرهچکانی به آنها پرداخت شد .آ 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان میگوید
مانده مطالبات کشاورزان اســتان که در هفته
گذشــته کمتــر از  1500میلیارد تومــان بوده
روز گذشــته به بیش از  2300میلیــارد تومان
رسیده است.
اورانی در گفت وگو با خراسان رضوی میگوید:
امســال با توجه بــه قیمت تعیین شــده از ســوی
دولــت خریــد تضمینــی گندم نســبت به ســال
گذشته رشد قابلتوجهی داشــته ،به طوری که
ی شده از سوی
تا  14تیرماه میزان گندم خریدار 
دولت در اســتان به حدود  253هزار تن رسیده
که در مقایسه با سال گذشته افزایش حدود180
درصدی داشته است.
وی ارزش کل گندم خریداریشــده در اســتان
را حدود  2920میلیــارد تومان اعالم می کند و
میافزاید :از این مبلغ حدود  589میلیارد تومان
پرداختشده است  .یعنی دولت تمام مطالبات
گندم کاران اســتان را تا  15خرداد تسویه کرده
بود و طــی دو روز گذشــته بقیه مطالبــات تا 20
خرداد نیز پرداخت شــد و دولت قــول داده طی
امروز و فردا پرداختها ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان با اذعان
به اینکه بیش از  2300میلیارد تومان از طلب
گندم کاران استان هنوز نقد نشده است ،از گالیه
گندم کاران دفاع می کند و میافزاید :گندمکار
االن بــرای پرداخت پــول کمبایــن و هزینههای
برداشــت به نقدینگی نیاز دارد .وقتی دولت در
پرداخت پــول کشــاورز تعلل میکنــد گندمکار
ناچار است محصول خود را  500تومان ارزانتر
از نرخ دولتی بهواســطه و دالل بفروشد تا بتواند
هزینههای برداشت گندم را پرداخت کند.
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در میان اعتراض مدیران کل دستگاه ها از توزیع اعتبارات مطرح شد:

اعتبار امسال بردسکن؛ 27  میلیارد در قالب 69پروژه
علی نوری /کمیته برنامه ریزی شهرســتان
بردســکن با حضور معاون سیاســی ،امنیتی
و اجتماعی فرماندار بردســکن ،دبیر کمیته
برنامــه ریــزی و نماینــده ســازمان مدیریت و
برنامه ریزی خراسان رضوی و سایر مدیران
دستگاه های اجرایی این شهرستان در محل
سالن اجتماعات فرمانداری بردسکن برگزار
شــد .معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی
فرماندار بردســکن ســهم اعتبارات امســال
این شهرستان را  27میلیارد و  470میلیون
تومان در قالب  69پروژه اعالم کرد.
بهگزارشخراسانرضوی،مهدیعاشوریفر
گفــت :ایــن میــزان اعتبــار نســبت به ســال
گذشــته  48درصد رشد را نشــان می دهدو
تمامــی اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده صرف
پروژه های نیمه تمــام می شــود و هیچ پروژه
جدیدی تعریف نشده است .مدیران دستگاه
های اجرایی باید برای مبادلــه موافقت نامه
ها و تخصیص اعتبارات با ادارات کل ارتباط
برقــرار کننــد و ســهم شهرســتان را از حوزه
ادارات کل بگیرنــد .وی افزود :مدیــری در
تخصیص اعتبارات به حوزه خود موفق است
که بتواند با مدیــران کل خود چانه زنی کند و
حق شهرستان را بگیرد چرا که از پشت میز و
با صحبت تلفنی نمی توان اعتبارات بیشتری
را جذب شهرستان کرد.
•گالیه مدیران کل دستگاه های اجرایی
از نحوه توزیع اعتبارات

در ادامــه مدیر آمــوزش و پرورش بردســکن
با گالیــه از نحوه توزیــع اعتبــارات در حوزه
نوســازی و تجهیزمــدارس گفت :بــا توجه به
افزایش دانش آموزان از  14هزار به  16هزار
نفر بــا کمبــود فضــای آموزشــی از جمله در
بخــش انابد مواجه ایم و اگر تدابیــری اتخاذ
نشود ،در سال تحصیلی جدید در مرکز شهر
انابــد با کمبــود فضا مواجه می شــویم .علی

اکبر چراغیان بر تکمیل پروژه خوابگاه رضوی
در شــهر انابد تا قبل از ســال تحصیلی جدید
تاکید کــرد و افــزود :طبق اعالم کارشــناس
ناظــر اداره کل نوســازی و تجهیزمــدارس
اســتان ،برای تکمیل این پــروژه یک میلیارد
و  500میلیون تومــان اعتبار نیاز اســت و با
 400میلیون تومان این پــروژه به اتمام نمی
رسد حتی اگر  100درصد این اعتبار جذب
شهرستان شود.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان بردســکن
نیز در این نشســت بر شــفاف ســازی میزان
اعتبــارات حــوزه ورزش اداره کل ورزش و
جوانان اســتان تاکید کرد و گفت :متاسفانه
اداره کل ورزش و جوانان در توزیع اعتبارات
حوزه ورزش به شهرســتان ها ،به شــهرهای
کوچک کمتر توجه می کند و بیشتر اعتبارات
را بــه مرکز اســتان یــا شهرســتان هایــی که
از ابزارهــای مختلــف اســتفاده مــی کننــد،
اختصاص می دهد و ســر شــهرهای کوچک
بی کاله می ماند .محمد دانشور ثانی افزود:
آیا این عدالت است که از  27میلیارد تومان
اعتبــار شهرســتان بردســکن ،ســهم اداره

ورزش و جوانــان آن  120میلیــون تومــان
باشــد؛ آن هــم معلوم نیســت تخصیــص پیدا
بکند یا نه؟ دانشور گفت :بنده به عنوان رئیس
اداره ورزش و جوانان باید از حق شهرســتان
دفاع کنم .با توجه به فرسوده و قدیمی بودن
اماکن ورزشــی شهرســتان که قدمت  30تا
 40ســاله و نیــاز بــه تعمیــر دارد ،چرا اعتبار
ما این قدر اســت؟ رئیس اداره اوقــاف و امور
خیریه بردســکن نیــز میــزان اعتبــار در نظر
گرفته شده برای حوزه مساجد را  25میلیون
تومان اعالم کــرد و گفــت :با توجه بــه تعداد
مســاجد ،این میــزان اعتبــار اصــا جوابگــو
نیســت و باید اســتان در این باره تجدید نظر
کند.
رئیس جمعیت هالل احمر بردســکن هم در
بخشی از این نشســت با انتقاد از نحوه توزیع
اعتبارات گفت :متاسفانه بین تامین اعتبار
و تخصیــص اعتبار فاصله زیادی اســت چون
اعتباری که در نظر گرفته می شود ،تنها 30
درصد آن تخصیص پیدا می کند و دستگاه ها
برای هزینه کردن با مشکل مواجه می شوند.
مهندس محمدرضا مرندی اظهار کرد :سال

گذشته  64میلیون تومان اعتبار برای تعمیر
پایگاه های امداد جاده ای شهرستان در نظر
گرفته شــد که تنها هشــت میلیون تومان آن
تخصیص پیــدا کرد ،آن هــم در قالــب اوراق
در صورتــی کــه بایــد حداقــل  70درصد آن
تخصیص پیدا کند تا بتوانیم نیاز شهرســتان
را تامین کنیم.
دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان بردسکن
و نماینده ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی
خراســان رضوی هم گفت :اعتبارات ســال
گذشــته اســتان هــا در کل کشــور  45هزار
و  459میلیــارد تومــان و ســهم خراســان
رضــوی دو هــزار و  259میلیــارد تومان بود
و امسال این رقم در کل کشــور به  55هزار و
 333میلیارد تومــان افزایش پیــدا کرده که
ســهم خراســان رضوی ازاین میــزان اعتبار
دوهزار و  841میلیارد تومان است .مهندس
صفری بیان کرد :این اعتبارات در قالب سه
ردیف درآمد حاصل از صــادرات نفت و گاز و
اعتبارات اســتانی یک و دو اســت کــه درآمد
حاصل از صادرات نفــت و گاز  645میلیارد
تومان اســت و به تازگی ســهم اســتان ابالغ
شــده و اعتبارات اســتانی یک ( هزار و 244
میلیارد تومان) و اعتبارات استانی دو ( 270
میلیارد تومان) اســت که هم اکنون دســتور
العمل ابالغی آن به اســتان اعالم شده ولی
هنوز برش شهرستانی آن انجام نشده است.
وی میزان اعتبارات متوازن اســتان را 663
میلیار تومــان اعالم کرد و گفت :این دســتور
العمل به استان ابالغ شــده ولی هنوز توزیع
شهرستانی صورت نگرفته است .یک درصد
اعتبــارات درنظــر گرفته شــده برای اســتان
صرف احــداث ،تکمیل و تجهیــز پایگاه های
مقاومت بسیج 5 ،تا  8درصد اعتبارات صرف
تهیــه و اجرای طــرح های هــادی و  5درصد
اعتبارات نیــز صــرف تکمیــل و بازســازی و
تجهیز رده های انتظامی می شود.

با حضور جمعی از مسئوالن هنری و مردم
هنردوست تربت جام

نکوداشت استاد اسفندیار
تخمکار برگزار شد

حقدادی /مراســم نکوداشــت اســتاد اســفندیار
تخمــکار ،از زمــره پیشــگامان و حامــان میــراث
ناملموس کشــور در عرصه ســاخت و نواخت دوتار
شرق خراسان با حضور جمعی از مسئوالن و مردم
فرهنگ دوست تربت جام و شهرستان های اطراف
در محــل مجموعه فرهنگــی  -تاریخی ربــاط جام
برگزار شد.
به گزارش خراسان رضوی ،رئیس میراث فرهنگی،
گردشگریوصنایعدستیتربتجامگفت  :اجرای
برنامه هــای متنوع بــر پایــه فرهنگ و هنــر بومی و
سنتی تربت جام از جمله نواخت دوتار ،سرنا و دهل
نــوازی ،رقص هــای محلــی گروهی ،چــوب بازی
و ...توســط گروه های هنری از جملــه برنامه های
اینمحفل هنری بــود و لوح ثبتی حامــان میراث
فرهنگی ناملمــوس به اســتاد تخمکار اهدا شــد و
به قید قرعه به  10نفر از حاضــران در برنامه جوایز
ارزشــمندی از جمله یک شــب اقامــت در دو واحد
بوم گردی ،پذیرایی در رستوران و تولیدات صنایع
دستی اهدا شد.
شایان ذکر است ،اســتاد تخمکار در دوم فروردین
ســال  ۱۳۴۲در روســتای صیدآباد تربــت جام به
دنیا آمد و از همان کودکی در محضر پدرش مرحوم
اســتاد علی جمعه با نوازندگی دوتار و ساخت این
ســاز آشــنا شــد .وی  40ســال دل در گرو ساخت
و نوازندگــی دوتار شــرق خراســان بســته و حدود
 20ســال در مقام ریاست انجمن موســیقی تربت
جام بــه خدمت گــزاری مشــغول اســت .اداره کل
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
خراســان رضوی به پاس خدمات وافــر و صمیمانه
استاد اسفندیار تخمکار ،نام ایشــان را در فهرست
نادره کاران و حامالن میــراث فرهنگی ناملموس
کشور به شماره  51به ثبت رساند.

