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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

راه اندازی بازارچه مرزی همچنان در نقطه صفر
موضوع راه انــدازی بازارچه مرزی پرسه
سو که تقریب ًا  2دهــه از پیگیری ایجاد
آن می گذرد ،برای ما حکم «آش کشک
خاله» را دارد و به هر قیمتی که شده می
خواهیم این آش را نوش جان کنیم .اما
برای این آش ،از طرف مقابل که همان
کشور ترکمنستان اســت ،آبی گرم نمی
شــود .از ما اصــرار بــرای ایجاد بازارچه
مرزی پرسه سو و از کشور ترکمنستان،
انکار که نمی خواهیم و نمی شود.
در این مدت ،راهی نمانده که خراسان
شمالی و کــشــورمــان بـــرای ایــجــاد این
بازارچه نپیموده باشد؛ از پیگیری های
استانی و وزارتخانه ای گرفته تا پیگیری
های دیپلماتیک اما ترکمنستان همچنان
اصــرار دارد که راه انــدازی این بازارچه
برای کشورش توجیه اقتصادی نــدارد و
خراسان شمالی می خواهد بازارچه ای
مشترک با کشور هم مرزش داشته باشد.
امــا آخرین پیگیری ها بــرای ایجاد این
بازارچه مرزی به کجا رسید؟

در این باره ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
مــعــادن و کــشــاورزی خــراســان شمالی
می گوید :ما همچنان پیگیر ایجاد این
بازارچه مرزی هستیم چون از یک طرف
بیش از  300کیلومتر مــرز مشترک با
کشور ترکمنستان داریم و از طرف دیگر
زیرساخت ها برای ایجاد آن آماده است و
از سویی راه اندازی این بازارچه می تواند
بر اقتصاد و معیشت زندگی مرزنشینان
مان تأثیر مثبتی بگذارد.
«صمدی» می افزاید :کشور ترکمنستان
می گوید به دلیل آماده نبودن زیرساخت
ها در کشورش ،به راه اندازی این بازارچه
تمایلی ندارد ولی ما پیگیری های مان را
ادامه می دهیم.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان شمالی هم می گوید :پیگیری
راه انــدازی بازارچه مــرزی پرسه سو در
دستور کــار سفر اخیر رئیس جمهور به
ترکمنستان هم بود اما کشور ترکمنستان
می گوید با توجه به این که بازارچه های
مشترک دیــگــری بــا ایـــران دارد کــه یا
غیرفعال هستند یا با تمام ظرفیت فعالیت

شیری -در سال های گذشته مقرر شد
با پالک گذاری تراکتورها ،سوخت گیری
در جایگاه های سوخت انجام شود که با
وجود هزینه های باال این امر انجام شد
امــا چند روز پیش دوبــاره دستورالعمل
تأمین سوخت بخش کشاورزی به تعاونی
های روستایی ارجاع داده شد که همین
مسئله باعث نگرانی کشاورزان شده است
زیرا استفاده از تانکرهای پوسیده را باعث

آسیب رسیدن به پمپ انژکتور تراکتورها
می دانند که کشاورزان زیادی در رابطه با
این موضوع دچار مشکل شده اند.
در همین بــاره یکی از کشاورزان گفت:
در گذشته بر پــاک گــذاری تراکتورها
به منظور تحویل کــارت سوخت اصــرار
داشتند که همه کشاورزان با هزینه های
بسیار باال اقــدام به پالک گــذاری کردند
اما با دستورالعمل جدید ،تأمین سوخت

اسعدی

نمی کنند فعال نیازی به ایجاد بازارچه
جدید نیست.
«یحیی نیکدل» ادامه می دهد :پیگیری
مستقل برای ایجاد بازارچه مرزی پرسه
سو که هم مصوبه دولت قبل است و هم
برای خراسان شمالی که در نوار مرزی
روســتــاهــای بــســیــاری دارد و از طرفی
بازارچه مرزی مشترک با کشور همسایه

نــدارد ،ضــروری اســت ،دیگر پاسخ نمی
دهــد و باید از طریق دیپلماسی دنبال
شود.
وی مــی افــزایــد :بــرای راه انـــدازی این
بازارچه باید منافع هر  2کشور در نظر
گرفته شــود و ما چــون استان مستقلی
هستیم و هر استان هم مرز با کشورهای
خــارجــی ،حــداقــل یــک بــازارچــه مــرزی

مشترک دارد ،پیگیر ایجاد بازارچه مرزی
پرسه سو هستیم اما طرف مقابل یعنی
کشور ترکمنستان هم باید به این موضوع
رضایت دهــد که متأسفانه پیگیری ها
تاکنون بدون نتیجه مانده است.
وی تصریح می کند :ما این موضوع را به
امید این که به نتیجه برسد و این بازارچه
راه اندازی شود ،ادامه خواهیم داد.
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گزارش خبری

گالیه کشاورزان از روند تأمین سوخت

دستورالعملی برای برگشت به  30سال قبل

توسط کشاورزان به روال  30سال پیش
انجام می شــود.وی اضافه کــرد :با این
که برای پالک گذاری هر تراکتور 300
هــزار تومان هزینه کــرده ایم اما با روال
جدید باید یک روز را برای گرفتن حواله
و سوخت گیری از دست بدهیم در حالی
که اگر کــارت سوخت داشته باشیم ،در
صــورت نیاز بــرای سوخت گیری اقــدام
می کنیم و مــازاد سوخت هم باقی می
ماند.یکی دیگر از کشاورزان با گالیه از
دستورالعمل جدید در ایــن بــاره گفت:
چند روزی است که به منظور فعال کردن
شرکت های تعاونی ،سوخت گازوئیل را
به این شرکت ها واگذار کرده اند و از آن
جایی که تانکرهای آن ها قدیمی ،زنگار
بسته و پوسیده اســت ،به پمپ انژکتور

تــراکــتــور کــه  10میلیون تــومــان اســت،
آسیب می رسد.
به گفته وی ،جهادکشاورزی به جای این
که سازمان تعاونی ها را در چرخه تولید
راه اندازی کند خدمات را با واسطه گری
واگذار می کند که به ضرر کشاورز است.
مدیرعامل شرکت پخش ف ــراورده های
نفتی خــراســان شمالی نیز در ایــن باره
گفت :مشکلی کــه در جایگاه سوخت
داشتیم بحث فراورده های آلوده بود که
دستورالعملی مبنی بر جداسازی سوخت
ابالغ و از روز شنبه اجرایی شد.
«شکوری» اضافه کرد :کشاورزان نگران
کیفیت سوخت در تعاونی هــا نباشند
زیرا از فراورده ها هر ماه  5مرتبه بازدید
می شــود .وی با اشــاره به کشوری بودن

دستورالعمل مربوطه تصریح کرد :با توجه
به این که  231مورد فروشندگی سوخت
داشتیم که با گازرسانی به روستاها این
فروشندگی هــا غیرفعال شــدنــد بــرای
داشتن صرفه اقتصادی آن ها ،این قضیه
متمرکز شد و در حال حاضر هر شهر 3
نمایندگی دارد.به گفته وی ،هیچ مشکلی
در رابطه با تأمین و تحویل سوخت بخش
کشاورزی نداریم و تاکنون مشکلی در
این باره گــزارش نشده اســت.وی میزان
ســوخــت بــهــاره پیش بینی شــده بــرای
کــشــاورزان در این بخش را  12میلیون
لیتر ذکر و خاطرنشان کرد :کشاورزان
می توانند از طریق سامانه تجارت آسان
درخواست حواله دهند و به حضور آن ها
در تعاونی ها نیازی نیست.

کشاورزان
نگرانکیفیت
سوخت در
تعاونیها
نباشندزیرا
از فراورده ها
هر ماه 5مرتبه
بازدید می
شود

اقتصاد
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گفت و گو

استارت آپ به جای اقتصاد نفتی
اسعدی -معاون اشتغال و کارآفرینی
اداره کل تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی
خراسان شمالی با اشاره به بازخوردهای
مثبت دورهمی های استارت آپ ،بر لزوم
جایگزینی دیدگاه آن با دیدگاه اقتصاد
نفتی تأکید کرد.
«نجفی» در گفت و گــو بــا خبرنگار ما
افــــزود :تــاکــنــون  4دوره اســتــارت آپ
بــا حضور  400نفر در قالب  40تیم
در خــراســان شمالی بــرگــزار شــده که
بازخوردها و نتایج خیلی خوبی داشته
است.
وی با اشاره به تفاوت میان استارت آپ
و اقتصاد نفتی بیان کــرد :در استارت
آپ برای توسعه حرفه ای در شهرهای
مختلف یا ایجاد حرفه های مختلف ،به
اعتبار و هزینه کرد دوبــاره نیاز نیست
مثال در تهران ،می توان طرح را در دیگر
استان های کشور نیز توسعه داد اما در

اقتصاد سنتی و نفتی ،توسعه شغلی
مستلزم هزینه کرد و سرمایه گذاری های
دوباره است.
وی افزود :از طرفی برای اقتصاد سنتی
همواره به اعتبارات و حمایت دولت نیاز
اســت در حالی که در استارت آپ این
گونه نیست و با ایده های خالقانه می
توان حتی از زباله نیز کسب درآمد کرد.
وی خروجی دوره های استارت آپ را که
در استان برگزار شده است مورد توجه
قرار داد و گفت :از این دوره ها خروجی
خــوبــی گــرفــتــیــم کــه نــشــان مــی دهــد
خراسان شمالی در این زمینه توانایی
بالقوه ای دارد.
وی اظهارامیدواری کــرد :با درک این
موضوع و حمایت های متولیان ،بتوان
این دوره ها را گسترش داد و شغل های
جدیدی را بر پایه اطالعات الکترونیکی
ایجاد کرد.

اخبار

خسارت سیالب به راه ها
جاری شدن سیالب در روزهای گذشته
به راه هــای خــراســان شمالی خسارت
زد.مــدیــرکــل راهــــداری و حمل و نقل
جــاده ای خراسان شمالی با بیان این
مطلب اف ــزود :خسارت سیالب به راه
هــا از شهرستان هــای راز و جرگالن،
شیروان ،بجنورد ،گرمه و مانه و سملقان
گــزارش شده است«.علی اصغر بدیعی
مقدم» اظهار کــرد :در شهرستان راز و
جرگالن ،راه روستای سوخسو هاشم،

تنگه ترکمن و بک پوالد دچار خسارت
شده و در شهرستان شیروان راه های
دهستان جیرستان دچــار رســوب گل
و الی و در بخش مــرکــزی شهرستان
بجنورد و بخش مانه شهرستان مانه و
سملقان نیز گزارش هایی از رسوب گل
و الی ثبت شده است.وی افزود :عوامل
راهــداری در حال پاکسازی جــاده ها
هستند و اکنون تردد در تمام محورها
بدون مشکل خاصی برقرار است.

اعالم دلیل افزایش رقم قبض های آب
رواب ــط عمومی شرکت آب و فاضالب
شهری خراسان شمالی دلیل افزایش
رقم قبوض آب در این دوره را اعالم کرد.
«ربانی» گفت :قبوض آب همیشه برای
دوره  60روزه صادر می شود و در این
دوره به دلیل قــرار داشتن در آستانه
تعطیالت نوروز کنتورها با تاخیر قرائت
شد و قبوض صادر شده در این دوره 70
تا  80روز است به همین دلیل رقم اش
نسبت به دوره های قبل افزایش دارد.
وی بیان کرد :از دیگر سو ،با توجه به این

که این قبوض شامل اسفند ماه نیز می
شود و شست و شو در آن ماه به واسطه
فرا رسیدن عید نوروز زیاد بود ،مصرف
مشترکان باال رفت و این موضوع روی
افزایش نرخ آب در قبوض صادر شده،
تاثیر گذاشت.
وی تصریح کرد :وزیر نیرو فقط در رسانه
ها اعالم کرد آب بها طی امسال افزایش
می یابد اما در این بــاره هنوز ابالغیه
ای صادر نشده و قیمت افزایش نیافته
است.

