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نماینده  5شهرستان خراسان شمالی
در مجلس خبر داد:

فروشتولیداتبدونفراوریباعثکاهشارزشافزودهوکاهشدرآمدتولیدکنندگانمیشودوجایخالیصنایعتبدیلیدراستانبرای
فراوریاحساسمیشود«.علیقربانی»نماینده 5شهرستانخراسانشمالی گفت :خراسانشمالیباوجودپیشگامبودندربخشهای
مختلفازجملهکشاورزیودیگرتولیداتمعدنیوصنعتی،برایفروشتولیداتبامشکلمواجهاست.

جای خالی صنایع تبدیلی

خام فروشی؛ تیشه ای بر ریشه تولیدات خراسان شمالی
پروانهشیری-خراسانشمالیاستانیباظرفیتهایغنی
در زمینه تولیدات کشاورزی ،دام پروری ،معدنی و صنایع
دستیاستامابسیاریازتولیداتایناستانبهشکلفراوری
نشدهوبهعبارتیخامفروشی،بهبازارعرضهمیشود.اگرچه
ایجاد ارزش افزوده برای این محصوالت در دستورکار قرار
گرفته است ،اما شواهد حاکی است توفیق چندانی در این
زمینهحاصلنشدهوبهگفتهکارشناسانکمبودمنابعمالی
و نبود زیرساخت های الزم برای ایجاد واحدهای گوناگون
ف��راوری در ح��وزه های مختلف از جمله علل افزایش خام
فروشیدراستاناست.
▪ ▪ نبوداستراتژیتولید

یکی از فعاالن عرصه معدن که تولیدات خود را برای فراوری
بهیکیازاستانهادرغربکشورارسالمیکند،دراینباره
می گوید :یکی از دالیل خام فروشی ،نبود استراتژی تولید
و آمایش سرزمین است و با وجود این که اکتشافات معدنی
زیادی در استان داریم ،اما مسافت استخراج مواد تا فراوری
آن ها بسیار زیاد و غیراقتصادی است .به همین دلیل ناگزیر
بهخامفروشیمیشویم،درحالیکهباانجامفراوری،ارزش
افزودهتولیداتنیزدراستانحفظمیشود.

▪ ▪ ازبینرفتنتوجیهاقتصادی

در حالی که تولیدکنندگان ،ف��راوری نشدن محصوالت
معدنی و کشاورزی را عامل خروج سرمایه ها از استان می
دانند«،عابدی»یکفعالدرعرصهمعدننظرمتفاوتیدارد.
اومیگوید:فراوریبرخیازموادومحصوالتمعدنی،توجیه
اقتصادیندارد،بنابراینخامفروشیمیتواندصرفهبیشتری
داشته باشد ،زیرا فاصله زیاد معدن تا واحد فراوری به اندازه
ای است که هزینه های حمل و نقل توجیه اقتصادی فراوری
راازبینمیبرد.
ویمیافزاید:باوجوداینهنوزهمابزاروامکاناتالزمبرای
فراوریتمامموادمعدنیوجلوگیریازخامفروشیدراستان
وجودندارد.
وی اضافه می کند :نه تنها معدن بلکه در دیگر بخش ها نیز
تولیداتبدونفراوریوبههمراهارزشافزودهازاستانخارج
می شود و این مسئله تأثیر مستقیم در کاهش اشتغال زایی
دارد.

▪ ▪بازاریابیانجامنشدهاست

یکی از کارشناسان فعال در عرصه کشاورزی که ساالنه
تولیدات زیادی را به دلیل نبود بازار مناسب و افت قیمت
در زمان برداشت ،ناگزیر با قیمت بسیار پایین به واسطه ها
عرضه می کند ،می گوید :با این که محوریت اقتصاد استان
کشاورزی است ،اما هنوز صنایع تبدیلی و تکمیلی مناسبی
دراستاننداریموتولیداتتوسطواسطههابهدیگراستانها
حملمیشود.

«محمدزاده»کهبهگفتهخودساالنه 300تنسیبزمینیرا
باقیمتهایپایینمیفروشد،میافزاید:
زمان برداشت محصول ،قیمت هر کیلو سیب زمینی به زیر
500تومانهمکاهشمییابداماپسازفراوریقیمتهمان
میزان سیب زمینی در قالب چیپس بسیار افزایش می یابد،
درحالیکهاگرصنعتتولیدچیپسدراستانایجادشود،به
طورحتمعالوهبرحفظارزشافزوده،اشتغالزاییزیادینیز
برایاستانایجادخواهدکرد.
ویکمبودمنابعمالیواعطانشدنتسهیالتبانکیراعامل
فراهمنشدنزیرساختهایفراوریدراینبخشمطرحمی
کندوادامهمیدهد:متأسفانهبرایفروشوعرضهمحصوالت
ف��راوری شده ،بازاریابی الزم انجام نشده است و هنوز هم
مشتریانمتقاضیمحصوالتخاموفراورینشدههستند.
وی با بیان ای��ن که محصوالت پس از خ��روج از کشور ،به
محصوالت نهایی تبدیل می شود و ارزش افزوده ای را برای
کشورواردکنندهایجادمیکند،میگوید:بااینشرایطخام
فروشیتوجیهوصرفهاقتصادیندارد،زیراخامفروشیمواد
ومحصوالت،آثارمنفیبراقتصادکشورداردکهبیشترینآثار
آنبرتولیدواشتغالاست.
اگرچه خام فروشی مواد و محصوالت مختلف آثار منفی بر
اقتصاداستاندارد،بااینحالکارشناسانمعتقدندکهخام
فروشی نیز برای کشور ارزآوری دارد ،اما خام فروشی صرف
همبهطورمسلمبهاشتغالزاییلطمهمیزند.
▪ ▪ عواملخامفروشی

رئیسانجمنخبرگانکشاورزیخراسانشمالیبااشارهبه
خامفروشیصرف 90درصدیمحصوالتکشاورزیاستان
می گوید :نبود و کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش
کشاورزی ،از جمله عوامل خام فروشی است که متأسفانه
تاکنوناقدامیاساسیدراینبخشانجامنشدهاست.
«کاظمی»حذفاشتغالوکارآفرینیراازمعایبنبودصنایع
تبدیلیوتکمیلیدراستانذکرمیکندومیافزاید:باخروج
هر محصولی از استان ،متعاقب آن ارزش افزوده ،اشتغال
زاییوحتیانگیزهتولیددرداخلازاستانخارجمیشود،در
حالیکهدربخشکشاورزی،جابرایکاروتوسعهاقتصادی
زیاداست.
ویخاطرنشانمیکند:انگور،سیبزمینی،گوجهفرنگی،
کلزا،دامزندهوفراوردههایلبنیازجملهعمدهمحصوالت
تولیدیاستاناستکهمتأسفانهبهدلیلنبودیاکمبودصنایع
تبدیلیبهاستانهایمجاورارسالوبهمحصولنهاییتبدیل
می شود و فرصت های شغلی نیز در این استان ها شکل می
گیرد.
ویاظهارمیدارد:درحالیکهبستهبندیگوشتبهامکانات
و زیرساخت های زیادی نیاز ندارد ،اما همچنان دام زنده از
استانخارجوپسازبستهبندیباقیمتهایچندبرابریبه
استانفروختهمیشود.
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وی با بیان این که سود بخش کشاورزی در فراوری محصول
است،میگوید:بااینکهخراسانشمالیاستانیبامحوریت
کشاورزیاست،اماصنایعتبدیلیمناسبیوجودنداردیابه
دلیل این که از نظر قیمت مزیتی برای تولیدکنندگان ندارد
به خام فروشی چه در داخل و چه در خارج از استان اهمیتی
نمیدهند.
وی اظهار می دارد :این در حالی است که در دیگر کشورها،
برایجلوگیریازخامفروشی،کشاورزاننیزدرایجادصنایع
تبدیلیوتکمیلیسهیممیشوندتاواسطههاحذفشوندو
سود موجود در این بخش به جیب کشاورزان برود ،به همین
دلیل عمده مالکان کارخانه های قند کشورهای اروپایی،
کشاورزانهستند.
وی خاطرنشان می کند :اگ��ر زمینه ای فراهم ش��ود که
کشاورزاندرقالبتعاونییاتشکلهایبههمپیوستهبتوانند
صنعتیراایجادکنند،سودشانچندبرابرمیشود.
▪ ▪ضرربهاستان

رئیس اداره صنعت و معدن سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسانشمالینیزبابیاناینکهدراستان 207معدنبا27
نوعمعدنمتمرکزوجوددارد،میگوید:حدودیکمیلیاردو
 35میلیونتنذخیرهکشفشدهکهازاینمیزان10،میلیون
و 712هزار تن استخراج اسمی است و هم اکنون استخراج
اسمیاینتعدادواحد 5،میلیونو 216هزارو 800تناست
کهبرای 2هزارو 128نفربا110میلیاردتومانسرمایهثابت،
اشتغالمستقیمایجادکردهاست.
«قلی پور» می افزاید :از این تعداد واحد تولیدی که پروانه
بهره برداری دریافت کرده اند 113،واحد فعال و 94واحد
غیرفعالاست.

وی که آماری از میزان خام فروشی و خروج ارزش افزوده
محصوالتمعدنیازاستانندارد،میگوید:هماکنونسنگ
های تزیینی استان برای فراوری به مشهد و اصفهان و باریت
بهاستانگلستانارسالوازآنجابهکشورترکمنستانصادر
می شود که ارزش افزوده را نیز به همراه خود از استان خارج
میکند.
وی اضافه کرد :برای جلوگیری از خام فروشی محصوالت
معدنی پس از نیازسنجی و ارائه پیشنهادهایی به سرمایه
گذاران اعالم کرده ایم که اولویت سرمایه گذاری در بخش
معدن،فراوریپودرسنگدرمنطقهمانهوسملقانوبجنورد
است«.قلی پور» به پیشنهاد اعتبار به استانداری و سازمان
برنامهوبودجهبرایبرقکشیوراهسازیدریکیازمعادننیز
اشارهمیکندومیگوید:اگراعتباریبهاینبخشاختصاص
یابد ،فراوری سنگ های تولیدی در همان مکان استخراج،
انجاممیشود.
به گفته وی ،در راستای اولویت های دولت در بخش معدن،
برای جذب سرمایه گذار ،تقاضای تخصیص اعتبار در این
بخشراکردهایم.

وی اظهارمی دارد :از این میزان تولیدات معدنی موجود در
استان،هیچگونهفراورینداریموتنهاکارخانههایفراوری
استاناکسیددرکارخانهآلومینایجاجرم،سیمانبجنوردو
یکسنگبریدرجاجرماستکهنیازمندفراوریپودرسنگ
بهشکلمتمرکزهستیم.
وی با بیان این که  8معدن باریت در راز و جرگالن داریم،
خاطرنشانمیکند:هماکنوننیازمبرمبهاستقراروفراوری
پودر سنگ داریم که اگر زمینه ای در استان فراهم شود ،به
طورحتمازخامفروشیجلوگیریمیشود.
وی با اشاره به وجود  32واحد سنگ های تزیینی در استان
می گوید :با وجود این تعداد واحد سنگ های تزیینی در
استان ،تنها یک واحد ف��راوری در جاجرم داریم و در مرکز
استان هیچ گونه صنایع فراوری وجود ندارد که به این طریق
تولیدکنندگانناگزیربهخامفروشیمیشوند.
وی خام فروشی به خارج استان را از نظر اقتصادی به ضرر
استانمیداندومیگوید:بااینشرایطهرگونهسنگخوبی
کهداریمدردیگراستانهافراوریوباهزینههایخیلیبیشتر
بهاستانفروختهمیشود.

▪ ▪از دست رفتن ارزش افزوده

رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتخراسانشمالینیزبا
اشارهبهقابلیتهایاستاندرتولیدبخشهایمختلفمی
گوید:باتوجهبهاینکهپشموکرکمرغوبدراستانتولیدمی
شود،اماهنوزصنایعتبدیلیمناسبدراینبخشوجودندارد
وناگزیرنخهایپشمیوابریشمیراازدیگراستانهاواردمی
کنیمکهارزشافزودهآنراازدستمیدهیم.
«نیکدل»میافزاید:بااینکهتولیدبهتریننوعفراوردههای
دامی را در استان داریم ،اما هنوز بافندگان برای تهیه مواد
اولیه ناگزیر به پرداخت هزینه های باال برای خرید نخ و دیگر
ملزومات بافندگی هستند.وی اظهارمی دارد :باید فراوری
تولیداتدرداخلاستاندراولویتبرنامههاقرارگیردتابهاین
طریقعالوهبرکاهشهزینههایتولید،اشتغالزایینیزدر
استان ایجاد شود.وی ادامه می دهد :در حالی که ظرفیت
های تولیدی بسیار باالیی در استان داریم ،اما در این بخش
کار زیادی نشده است و همچنان برای فراوری محصوالت
متکی به دیگر استان ها هستیم.

مهمترین نکات پرونده
* در حالی که بسته بندی گوشت به امکانات و زیرساخت های زیادی نیاز ندارد ،اما همچنان دام زنده از استان خارج و
پس از بسته بندی با قیمت های چند برابر به استان فروخته می شود
* با این که تولید بهترین انواع فراورده های دامی را در استان داریم ،اما هنوز بافندگان برای تهیه مواد اولیه ناگزیر به
پرداخت هزینه های باال برای خرید نخ و دیگر ملزومات بافندگی هستند
* هم اکنون نیاز مبرم به استقرار و فراوری پودر سنگ داریم که اگر زمینه آن در استان فراهم شود ،به طورحتم از خام
فروشی جلوگیری می شود
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علی اکبر کریمی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

خروج مزیت های اقتصادی با خام فروشی
شیری -در سیاست ه��ای اقتصاد مقاومتی بحث خام
فروشی ممنوع شده و به طور منطقی هم هر چه قدر فرایند
تولید در کشور به سمت مواد ساخته شده حرکت کند ،به
تبع ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند و این ارزش افزوده
همراه با تولید ثروت و اشتغال در کشور باقی می ماند.
در واقع صدور مواد خام از کشور باعث خروج این مزیت های
اقتصادی از استان و متعاقب آن از کشور می شود ،بنابراین
اگر نتوانیم از این طریق بهره ببریم ،همواره در بخش توسعه
اقتصادی با مشکل مواجه خواهیم بود .تکمیل زنجیره های
تولید در رشته های مختلف هم یکی از راهبردهای مهم در
زمینه توسعه صنعتی است که در واقع اگر این زنجیره ها در
قالب حلقه های مختلف تکمیل باشد ،باعث تداوم تولید
محصوالت مورد نیاز کشور و زمینه سازی برای صادرات
محصوالتفراوریشدهدرراستایتوسعهاقتصادیخواهد
بود که به همین دلیل این راهبرد همواره مورد تأکید است.
برنامه ابالغی برای برنامه ششم توسعه ،در راستای اقتصاد
مقاومتی این است که باید مسئوالن و دست اندرکاران در
زمینه سرمایه گذاری هایی که در این بخش انجام می شود،
مورد حمایت قرار گیرند.در این میان ،در خراسان شمالی
که استانی با محوریت کشاورزی و دام پروری است ،اما به
دلیل کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی ،خام فروشی بیشتر
انجام می شود و از آن جایی که کشاورزی یکی از بخش های
مهم اقتصادی است ،متأسفانه با وجود این گونه مشکالت
و پایین بودن دوره ماندگاری ،این محصوالت به شکل خام
به ب��ازار ارائ��ه می شود ضمن این که بخش زی��ادی از این
محصوالت در فرایند عرضه به بازار هم از بین می رود.
به همین دلیل یکی از مشکالتی که در بخش کشاورزی
داری��م میزان ب��االی ضایعات و پ��رت محصول در فرایند
برداشت و عرضه در ب��ازار است ،در حالی که اگر صنایع
تبدیلیوتکمیلیدرمناطقیباشدکهمحصوالتکشاورزی
تولید می شود ،میزان ضایعات نیز به حداقل می رسد.
بنابراین برای جلوگیری از این گونه مشکالت و خام فروشی
محصوالت که دسترنج تولید کنندگان در هر منطقه ای
است ،توزیع تسهیالت بانکی و تسهیالت از محل صندوق
توسعه ملی برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است
که امیدواریم با استفاده از این تسهیالت ،سرمایه گذاری در
بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی این استان ها انجام شود.
همواره میزان تولید محصوالت در هر استانی مورد توجه
قرار می گیرد و از میزان خام فروشی آن غفلت می شود در
حالیکهخامفروشیبایدبهعنوانشاخصیکمحصول در
نظرگرفتهشود.استانهاییکهدرصدکمتریازمحصوالت
تولیدی را با استفاده از صنایع تبدیلی و تکمیلی موجود در
استان ،فراوری می کنند ،در این زمینه ضعف دارند و این
تنها شاخص موجود در این بخش است.
متأسفانه نقش خروج محصوالت به شکل خام از استان
هایی مانند خراسان شمالی ،بسیار پررنگ است .به عنوان
مثال گیاهان دارویی به صورت فله و با قیمت های بسیار
اندک خارج می شود ،اما پس از بسته بندی و ف��راوری،
قیمت آن به چند برابر افزایش می یابد.

...

گفت و گو

2
3

رئیس اتاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و
کشاورزی خبر داد:

4
5
6

صادرات تولیدات خراسان شمالی به نام
دیگر استان ها

7
8
9
10
11

طراح جدول :مجید شادروح

 .....که از بار غم آزاد آمد  -11اسراف  -الهه زمین نزد
رومیان-آرمانشهر

-1پهلوان نامی ایران و جد رستم -پول کاغذی  -مرکز
خراسان جنوبی-2از درختان جنگلی -غم – مغز  -قلمه
گیاه-3مرمر -دگرگونی – مقیاس نمره گذاری  -ایوان
 -4بندگی – عیب جویی – نامزد – اقامتگاه چادرنشینان
-5جنس خشن -پافشاری – پیامبر نقاش  -تر -ناپیدا
 -6اسود  -ماهر  -تیرکشتی  -7شهرمذهبی -وسیله
تکثیر قارچ – ستاره دنباله دار – مظهر فریب  -برهنه -8
حرف شرط – حراج – فرکانس  -منها  -9عنوانی که در
زمان صفویه و قاجار به شاهزادگان اطالق می شد – گرد
– از القاب حضرت زهرا (س) – زمین دار -10سازمان
جاسوسی آمریکا  -بیماری ریوی – حوالی – ای خوشا

-1بازیگرزن سریال حس سوم  -2آفتاب  -نگفتنی -3
ساز و برگ -استوار -4مادر – نشانه – یک آذری -5سوپ
ایرانی – پیچیدگی و شبهه  -برجستگی الستیك  -6ماه
پرتابی  -دستاویز -7آشکار ساختن – رود مرزی -8پیکر
– غول پیکر  -9محکم و استوار– بیابان  -10شانه – ابزار
بنایی – اسب آذری -11عدد منفی – موثر  -دستور-12
نوار – درنگ  -13آسمانی – گیاه رنگرزی  -14اندیشه
– اقوام  -15مسمار – رستنی  -16پول ژاپن – مالقات
– یک دست بازی تنیس  -17مرکز گیالن – پول فلزی
– مرکزخراسان قدیم  -18روان – باشگاه ورزشی -19
سازیشبیهپیانو-شیوا-20اثریازچارلزدیكنز
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یادداشت شفاهی

 /٩٥٢١٣٢٠٠م

ا

ه

اسعدی -به دلیل نبود این صنایع در استان ،هر سال بخش
زیادی از تولیدات کشاورزی استان مانند انگور و نیز گیاهان
داروی��ی به شکل خام از استان خارج و به نام دیگر استان
ها به سایر کشورها صادر می شود و چیزی از ارز آوری این
محصوالتنصیبکشاورزانزحمتکشاستانمانمیشود.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و کشاورزی خراسان
شمالیبااعالماینمطلببهخبرنگارماگفت:ایناستان به
طور میانگین ساالنه  170تا  190میلیون دالر صادرات در
بخش های صنعت و کشاورزی دارد که بخش زیادی از این
صادرات به دلیل نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان به
شکل خام و فراوری نشده است«.محمد صمدی» افزود :این
درحالیاستکهوجودصنایعتبدیلیمیتواندهممحصوالت
تولیدی استان را تجاری سازی کند و هم ارز آوری بیشتری
برایخراسانشمالیکهازنظراقتصادیضعیفاست،داشته
باشد .وی تصریح کرد :خراسان شمالی با توجه به میزان
تولیدات صنعتی و کشاورزی ،به صنایع تبدیلی و تکمیلی
نیازمند است و از سرمایه گذاران در این بخش استقبال می
کند.وی خاطرنشان کرد :از طرفی صنایع تبدیلی می تواند
بهکاهشضایعات،افزایشاشتغال،توسعهصادرات،کاهش
ریسک در بخش اقتصادی و تکمیل زنجیره بازاریابی منجر
ش��ود.وی تصریح می کند :هم اکنون به دلیل نبود صنایع
تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی ،کشاورزان با ریسک
محصوالت خود را تولید می کنند ،در صورتی که توسعه این
صنایععالوهبرافزایشدرآمدکشاورزان،باعثتنظیمبازارو
ثباتقیمتهامیشود.رئیساتاقبازرگانی،صنعت،معدن
و کشاورزی خراسان شمالی بیان کرد :در کشور ما فراوری
محصوالت صادراتی و تطابق آن با استانداردهای جهانی
بسیارضعیفاستبهطوریکهدرمحصوالتیمثلزعفرانو
خرماکهجزوبرترینتولیدکنندگانآنهستیممتاسفانهازنظر
بستهبندیوفراوریجزوعقبماندهترینکشورهامحسوب
میشویمکههمینامرخساراتفراوانیرامتوجهکشورمان
کرده است.وی افزود :هم اکنون محصوالت کشاورزی به
صورتخاموفراورینشدهصادرمیشودکهبارونقوتوسعه
اینصنایعومطابقتتولیدبااستانداردهایجهانیمیتوان
بازارهای صادراتی بهتر و ارزش افزوده بیشتری را به دست
آورد.وی با بیان این که تغییر ساختار کشاورزی و صادرات را
بایدتاثیرانکارناپذیرصنایعتبدیلیدانست،خاطرنشانکرد:
این خصیصه به دلیل ویژگی صنایع یاد شده در ایجاد ارزش
افزوده است زیرا حفظ خواص محصوالت ،موجب باال رفتن
کیفیت و ارزش افزوده می شود« .صمدی» گفت :با توجه به
اهمیت این بخش ،نیاز است تا متولیان و مسئوالن با در نظر
گرفتنمزایاوبرنامههایتشویقی،برایجذبسرمایهگذاران
دراینبخشتالشکنند.
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