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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

تاخیر در تکمیل پروژه ریلی خراسان شمالی
پروانه شیری
راه آهــن جــویــن -اســفــرایــن -بجنورد-
شیروان پــروژه مهمی است که خراسان
شمالی را به شبکه ریلی کشور متصل و
آرزوی چندین و چندساله مردم این استان
را بـــرآورده می کند .در حالی که وعده
های زیادی برای اجرای آن از سال های
گذشته داده می شد اما به غیر از بخش
اندکی از آن اجرایی نمی شد ،تا این که
سال گذشته طی پیگیری هایی مقرر شد
ساالنه  500میلیارد تومان اعتبار تا سه
سال برای تکمیل این پروژه تخصیص یابد
و این وعده به اندازه ای با قوت مطرح شد
که به گفته متولیان پیگیری پروژه قرار بود
سه سال آینده صدای بوق قطار در خراسان
شمالی شنیده شود این در حالی است که
نماینده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور در خــراســان شمالی
تخصیص های اندک اعتبارات و طوالنی
شدن مدت زمان اجرای قــرارداد را عامل
افزایش هزینه های اجرا بیان می کند و
می گوید :براساس برآوردهای انجام شده
برای تکمیل این پروژه هزار و  740میلیارد
تومان اعتبار نیاز است و حتی اگر هزار و
 500میلیارد تومان وعده داده شده هم به
موقع تخصیص یابد باز هم با کمبود اعتبار
مواجه خواهیم بود ،به همین دلیل طی
برنامه ریــزی و تصمیم گیری های انجام
شده قرار است از صندوق توسعه ملی وام
به صورت ریالی دریافت کنیم تا هر سال با
کمبود اعتبارات مواجه نشویم.
«هنرور» می افزاید :قطعه راه آهن جوین-
اسفراین -بجنورد در قالب دو قسمت
پیگیری می شــود؛ یک قسمت جوین به

اسفراین و یک قسمت اسفراین به بجنورد
است که سال  90اجرای  27کیلومتر از
 58کیلومتر قسمت اول ،در دستور کار
قرار گرفت و پیمانکار کار را شروع کرد و
در حال حاضر  92درصد پیشرفت فیزیکی
دارد.به گفته وی ،اکنون از  27کیلومتری
که طول مسیر است  22کیلومتر به پایان
رسیده و یک قسمت  5کیلومتری مانده
است اما قطعه دو که  31کیلومتر از قاسم
خان تا جوین است از سال  95عملیات
اجــرایــی آن شـــروع ش ــده و  32درصــد
پیشرفت فیزیکی دارد.
وی اضافه می کند :دو پل  122و 50
متری و یک تونل  600متری در این محور
داریم که در حال حاضر  325متر حفاری
مرحله اول تونل انجام شده است.
«هنرور» با اشاره به پیشرفت  37درصدی
عــمــلــیــات خــاکــریــزی و  83درصـــدی
خاکبرداری می گوید :در مجموع دو قطعه
جوین تا اسفراین  58کیلومتر است که 62
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اعتباری که
از سال  90تاکنون هزینه شده  53میلیارد
تــومــان اســت و هنوز هــم  160میلیارد
تومان دیگر بــرای تکمیل این قسمت ها
نیاز است.
وی کاهش اعتبارات در روند اجرای کار را
بسیار تأثیر گذار می داند و خاطرنشان می
کند :متأسفانه اعتباری که امسال برای
این طرح از محل سازمان برنامه و بودجه
تصویب و ابالغ شده  20میلیارد تومان با
تخصیص  12درصــد اســت که معادل 2
میلیارد و  600میلیون تومان می شود.
وی تصریح می کند :با تخصیص  2میلیارد
تومان اعتبار تا  160میلیارد تومان اعتبار،
سال ها طول می کشد که بتوانیم این پروژه

را به نتیجه برسانیم.به گفته وی ،قرار بود
قطعه اول در سال  97از محل سفر ریاست
جمهوری به پایان برسد اما چون به اندازه
کافی در سال های  94و  95اعتبار داده
نشد تکمیل آن نیز به تأخیر افتاد«.هنرور»
ادامــه می دهــد :طول مسیر اسفراین به
بجنورد هم حــدود  103کیلومتر است
که کارهای مطالعاتی آن در حال تکمیل
اس ــت؛ مطالعات فــاز یــک انــجــام شــده و
مطالعات فاز دو نیز در حال انجام است.
وی اضافه می کند :با برآوردهای هزینه
ای انجام شــده ،مبلغ اجــرای ایــن پــروژه
نیز قــرار اســت از طریق سرمایه گــذاری
داخلی ( )B.O.Tانجام شود که  5شرکت
اعالم آمادگی کرده اند که به صورت گروه
مشارکتی سرمایه گذاری کنند.
به گفته وی ،عملیات اجرایی این پروژه با
توجه به قیمت های سال  97حدود هزار
و  740میلیارد تومان و برای تعدیل این
پروژه هم حدود  600میلیارد تومان برآورد
هزینه شده است.
وی اظهار می کند :یکی از مشکالتی که
سال های گذشته هم درگیر آن بودیم بحث
پرداخت و بازپرداخت وام به صورت ارزی از
صندوق توسعه ملی بود که برای پیمانکار
توجیه اقتصادی نداشت.
وی اظهار می کند :با پیگیری ها و مکاتباتی
که دفتر ریاست جمهوری با صندوق توسعه
ملی داشــت ،مقرر شد این وام به صورت
ریالی پرداخت و بازپرداخت شود که این
امر نیز مستلزم تصویب و تشکیل جلسه
هیئت امنای صندوق توسعه ملی است
ولی هنوز میسر نشده است.
وی ادامه می دهد :بــرآوردی که از هزینه
ها انجام می شــود باید مشخص باشد و

طبق برآوردهای انجام شده حدود هزار
و  740میلیارد تومان نیاز اســت؛ یعنی
ساالنه  800میلیارد تومان برای این پروژه
اعتبار نیاز است و اگر  500میلیارد تومان
مصوب شده هم به طور کامل تخصیص
یابد باز هم با توجه به افزایش هزینه های
اجرایی کافی نیست.
وی یــادآور می شود :سال  ۹۵اعالم شد
با هــزار و  300میلیارد تومان این پروژه
تکمیل می شود اما امسال هزینه خالص آن
به هزار و  740میلیارد تومان رسیده است
و هرچه هزینه اجرا و زمان انعقاد قرارداد
بیشتر شود رقم ها بیشتر تغییر می کند.
به گفته وی ،پیگیری که استان می تواند
داشته باشد این است که از طریق سازمان
برنامه جلسه هیئت امنا زودتر برگزار شود
که گام اساسی رو به جلو است تا قرارداد
پرداخت اعتبار ریالی منعقد و پس از طی
مراحل پرداخت شود.
«هــنــرور» اضافه می کند :اجــرای پــروژه
اسفراین -بجنورد فعالیت شدید عمرانی را
می طلبد یعنی اگر قرار باشد  4ساله تمام

شود کلی امکانات ،نیرو ،ادوات و ماشین
آالت و توان مالی نیاز است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس از مهم
ترین ردیــف اعتباری سال  97که همان
تخصیص ســاالنــه  500میلیارد تومان
اعتبار برای پروژه راه آهن جوین – اسفراین
 بجنورد  -شیروان است خبر داده است.دکتر «قوامی» گفته است :برای این راه
آهــن امسال از ردیــف ملی  20میلیارد
تومان و از محل صندوق توسعه ملی نیز
 500میلیارد تومان اعتبار گذاشته اند
که این ردیف اعتباری بیش از بودجه های
تملک دارایی های استان است.
بــه گفته وی ،از ســال  97تــا  99سالی
 500میلیارد تومان برای اجرای این پروژه
تخصیص می یابد که در مجموع هــزار و
 500میلیارد تومان ایــن راه آهــن برای
خراسان شمالی به ارمغان خواهد آورد و
باعث می شود سهم خراسان شمالی در
استفاده از صندوق توسعه ملی جبران
این عقب ماندگی تاریخی را در سال های
گذشته بکند.

  اگر وام به
صورت ریالی
از صندوق
توسعهملی
دریافتنکنیم
اجرای پروژه
مشمول زمان
بسیار زیادی
خواهد شد

بازار

دورنمای بازار سکه
شیری -قیمت سکه در نیمه فروردین امسال
بــه بیش از یــک میلیون و  700هــزار تومان
هم رسیده بود که پس از آن همچنان با روند
افزایشی آن مواجه بودیم تا این که در هفته
پایانی فــروردیــن انــدکــی ثبات بــه ب ــازار سکه

برگشت ولــی قیمت آن بــاالی یک میلیون و
 800هزار تومان باقی ماند و این روند همچنان
ادامــه داشت تا این که مجدد ًا افزایش قیمت
سکه شروع شد به طوری که طی دو هفته اخیر
با افزایش  500هــزار تومانی رکــورد قیمتی

جدیدی از خود به جا گذاشت.یک عامل فروش
سکه در بــازار ،کاهش ارزش پول ملی ،گران
شدن دالر و نبود ظرفیت های سرمایه گذاری
مناسب در بخش هــای صنعت ،کــشــاورزی و
خدمات را عامل افزایش تقاضای سکه و گران
شدن آن ذکر کرد و گفت :در  15روز گذشته به
دلیل کمبود عرضه و افزایش تقاضا قیمت سکه
 500هزار تومان گران تر شد«.روغنی» افزود:

از آن جایی که دولت وعده و وعیدهایی داده
و قیمت سکه را مدتی ثابت نگه داشته بود با
افزایش تقاضا مجدد ًا روند صعودی قیمت سکه
در بازار شروع شد.
وی قیمت تمام سکه را  2میلیون و  500هزار،
نیم سکه را یک میلیون و  250هــزار و ربع
سکه را  705هــزار تومان ذکــر کــرد و افــزود:
اگر شرایط به همین صورت باشد ،به طور حتم

قیمت سکه گــران تر هم خواهد شد.به گفته
وی ،اگر ظرفیت های مناسب سرمایه گذاری
داشته باشیم به طور حتم سرمایه گذاری فقط
به سمت سکه و طال نمی رود.وی اضافه کرد:
مدتی است تقاضا همچنان افزایش دارد و افراد
برای خرید سکه اقدام می کنند چون در حال
حاضر بهره وری و سود تنها در خرید و فروش
سکه است.

اقتصاد

3

یادداشت

موانع اقتصاد روستایی
پروانه شیری
مهاجرت و شهرنشینی پدیده ای است
که از سال های گذشته به شکل تدریجی
و در برخی مقاطع زمانی به شــدت در
حــال انــجــام اســت و همین امــر امــروزه
باعث شده برخی روستاییان به ویژه نسل
جــوان به حضور در روستاها اعتقادی
نداشته باشند و همچنان مهاجرت بی
رویه از روستا به شهر انجام می شود به
طوری که طی سال های اخیر بسیاری
از روستاها از حالت مولد خــارج شده
اند .تأسف بارتر این که اقتصاد خراسان
شمالی بر پایه کشاورزی و دام پروری
اســت و هر نــوع توسعه و پیشرفتی در
استان می تواند بر پایه این محور باشد
اما با تخلیه شدن روستاها و سوق یافتن
بــه سمت مشاغل کــاذب در ایــن سال
ها روستاها نیز مصرف گرا شده اند و
مزیت اقتصادی اســتــان ســال بــه سال

کم رنگ تر می شود .شاید نبود جاذبه
هــای روستایی را بــتــوان عامل اصلی
ایجاد این پدیده دانست چرا که بخش
قابل توجهی از جمعیت روستاها با روی
آوردن بــه مشاغل کـــاذب ،شهرنشین
شــده انــد و هــمــان تــعــداد ان ــدک باقی
مانده هم هزینه زندگی شان را با کار
کردن در کالن شهرها تأمین می کنند
کــه خــود نشانگر ایــن اســت کــه دیگر
رونــق در فعالیت های روستایی وجود
ندارد و جوان ترها تمایلی به ماندن در
روستا ندارند .متأسفانه با خارج شدن
روســتــاهــا از حالت تــولــیــدی ،وضعیت
خودکفایی اقتصاد غذایی نگران کننده
شده و همچنین کمبود امکانات و نبود
زیرساخت های مناسب ،رکود اقتصادی
و نبود زمینه های اشتغال روستایی به
دغدغه مهاجرت روستاییان دامن زده
اســت .این در حالی است که اگر روند
تدریجی مهاجرت روستاییان ادامه یابد
ناگزیر به انجام واردات خواهیم بود.

خبر

موانع پرداخت تسهیالت پایدار روستایی
اسعدی -معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان
شمالی ،موانع سر راه ارائ ــه تسهیالت
اشتغال پایدار روستایی در استان را تشریح
کرد«.مجید پورعیسی» با اشاره به این که
سهم استان برای پرداخت این تسهیالت
 263میلیارد تومان اســت ،در مصاحبه
اختصاصی با خبرنگار ما گفت :وجود
تناقض های بخشنامه ای بین آن چه قانون
بــوده با بخشنامه های داخلی بانک ها،
پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی
را با مشکل مواجه می کند.وی افــزود:
کمبود نیرو در بانک ها به این مشکل دامن
زده است .حتی اگر در روزهای تعطیل هم
به شکل شیفتی فعال باشند اما با توجه به
کمبود نیرو در بانک ها و با مرخصی رفتن
برخی نیروها به ویژه در ایام تعطیالت این
امکان وجود نــدارد.وی اظهارکرد :طبق
فرایند کــاری ،این تسهیالت باید تا آخر
تیرماه جذب شود اما دوباره در بخشنامه
مثال فرصت یک ماهه برای بررسی به بانک
و فرصت دو ماهه به سرمایه گــذار برای
انجام امور داده شده است که این فرصت
ها زمان را از بین می برد.

وی ادامـــه داد :اســتــعــام مــجــددی که
بانک ها دریافت می کنند هم مانع ارائه
تسهیالت می شود .وقتی دستگاه اجرایی
وامــی را تایید می کند لزومی نــدارد که
بانک ها دوباره استعالم و روند پرداخت را
با مشکل مواجه کنند و نیاز است که بانک
ها هم کمی ریسک پذیر باشند در غیر این
صورت نمی توان تسهیالتی پرداخت کرد.
وی گفت :از سویی ضمانت نامه هایی
که کارفرما یا سرمایه گــذار به بانک می
دهد ،باید مورد تایید بانک باشد که یکی
از این مشکالت این است که برخی از این
ضمانت نامه ها را بانک نمی پذیرد و این
موضوع هم پرداخت تسهیالت اشتغال
پایدار روستایی را با مشکل مواجه کرده
اس ــت.وی بیان کــرد :با توجه به ایــن که
فرایند ارائه تسهیالت در استان ،انتظارات
کشور را برطرف نکرده است ،مشکالت
و موانع سر راه این تسهیالت احصا شد تا
به مرکز منتقل شود و بخشی از آن ها که
در استان قابل رفع اســت ،در همین جا
برطرف شود و برخی دیگر نیز در سطح
کشور برطرف شــود تا بتوان تسهیالت
اشتغال پایدار روستایی را پرداخت کرد.

