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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نکته

اعتبار 18٫2میلیارد تومانی بحران پشت درهای بسته
شیری 18 -میلیارد و  200میلیون تومان اعتبار بحران استان
پشت درهای بسته سازمان برنامه و بودجه مانده است.مدیرکل
مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی با بیان این مطلب

به خبرنگار ما افزود :برای سامانه هشدار سیل و هواشناسی 6
میلیارد و  200میلیون و برای سامان دهی رودخانه های استان
و آبخیزداری و آبخوان داری حدود  12میلیارد تومان اعتبار را

در بخش بحران پیشنهاد داده ایم«.نظری» گفت :تخصیص
تمام این اعتبارات به رئیس سازمان برنامه و بودجه بستگی دارد
که اکنون به دلیل شرایط اقتصادی کشور ،در آن جا گیر کرده

شرکت های دانش بنیان منتظر پشتیبانی

است.وی خاطرنشان کرد :امیدواریم با پیگیری های مجدانه
ای که استاندار خراسان شمالی دارد ،این اعتبارات از محل
ماده  10و  12تخصیص یابد.

گزارش خبری

ایستگاه قطار جاجرم روی ریل کمبودها
معینی
ایستگاه قطار جاجرم تنها مسیر ریلی در خراسان شمالی
است که از این ظرفیت استفاده درستی نمی شود .با توجه
به این که یکی از ایمن ترین و راحــت ترین سیستم های
حمل و نقل عمومی ،ریلی است این ایستگاه می تواند نقش
موثری در جذب گردشگر داشته باشد اما مسیر منتهی
به این ایستگاه حال و روز خوبی ندارد و دارای عرض کم
و آسفالت نامناسب است .همچنین سیستم حمل و نقل
مسافران از امکانات رفاهی مناسبی برخوردار نیست و
ضعیف عمل می کند.
س ــال گــذشــتــه در ای ــن بـــاره گــزارشــی بــا عــنــوان «تــوقــف
کمبودها در ایستگاه قطار امیرآباد» چاپ شد با این وجود
هنوز امکانات رفاهی برای مسافران در این ایستگاه سامان
دهی نشده است.
در همین خــصــوص« ،پورعلی فــرد» یکی از شهروندان
جاجرمی می گوید :سالن انتظار ایستگاه جاجرم مناسب
نیست و از لحاظ سرمایشی و گرمایشی مشکل دارد

همچنین نبود فضای کافی و نامناسب بودن صندلی ها
از دیگر مشکالت آن است.وی با اشاره به تأخیر های 15
دقیقه تا یک ساعت قطار می گوید :مسیر جاجرم به ایستگاه
قطار از استانداردهای الزم برخوردار نیست و همین مسئله
میزان خطرات در شب را دوچندان کرده است«.رضایی»
دیــگــر شهروند جاجرمی مــی گــویــد :مسیر جــاجــرم به
ایستگاه قطار به علت عرض کم و خــراب بــودن آسفالت
بسیار خطرناک است و سرویس حمل و نقل مسافران اصال
مناسب نیست و نمی توان به ایمن بودن سفر اطمینان
داشت.
وی با اشاره به این که چاپ و ارائه بلیت در خود ایستگاه
انجام نمی شود ،می افزاید :سالن انتظار صندلی های
نامناسبی دارد و سکوهای ایستگاهها در زمستان رو باز
اســت.وی اظهار می کند :با توجه به خــراب بــودن جاده
جاجرم به ایستگاه و قدیمی و ضعیف بودن سرویس های
حمل و نقل ،مسافران با استرس خود را به ایستگاه قطار
می رسانند.با وجود پیگیری های مکرر در این زمینه موفق
به دریافت پاسخ از فرماندار جاجرم نشدیم.

مسیرجاجرم
بهایستگاه
قطار از
استانداردهای
الزم برخوردار
نیستوهمین
مسئلهمیزان
خطرات در شب
را دوچندان
کرده است

گزارش جلسه

استاندار در جمع شهرداران و روسای شورای شهرها اعالم کرد:

حال ناخوش استان برای پذیرش بخش خصوصی
محمد آگاهی
استاندار خراسان شمالی در نشست شهرداران و روسای
ش ــورای شهرها ضمن بیان مشکالت حــاد اســتــان بــرای
پذیرش بخش خصوصی چند پیشنهاد را برای جذب آن به
شهرداری ها ارائه کرد ضمن آن که دستور داد دیگر دستگاه
های اداری از شهرداری ها به دستگاه قضایی شکایت نبرند.
به گزارش خبرنگار ما ،استاندار خراسان شمالی صبح پنج
شنبه در دیدار شهرداران و روسای شورای شهرهای استان
پس از گوش دادن به مشکالت شهرداری ها به مشکالت
مختلف استان برای جذب سرمایه گذار و بخش خصوصی

اش ــاره کــرد و گفت :خــراســان شمالی عــاوه بــر نداشتن
زیرساخت های اساسی در بخش های هوایی ،ریلی و راه
های مناسب با مشکالتی در زمینه بوروکراسی پیچیده
اداری و بانکی ،نامناسب بودن فضای کسب و کار و همچنین
وجود تفکرات محلی و شهرستانی روبه رو است که این موانع
باید برای ورود بخش خصوصی به استان برطرف شوند.
«شجاعی» با بیان این که حال استان بــرای پذیرش بخش
خصوصی خوب نیست ،افزود :طی مدت حضورم در خراسان
شمالی متوجه شدم هنوز که هنوز است محلی فکر می کنیم
و بعد از آن شهرستانی و با درگیری های درونی به دنبال این
هستیم که فالن مدیر کل متعلق به کدام شهرستان است .وی

خاطرنشان کرد :نگاه شهرستانی حاصلی جز عقب ماندگی
ندارد و از این نوع نگاه ها نه متفکران این نوع نگاه ها و نه
مردم سودی نمی برند .استاندار همچنین با اشاره به مشکل
همخوانی نداشتن هزینه های جاری و عمرانی شهرداری
های استان اظهار کرد :شهرداری ها سازمانی برای ارائه
خدمات به شهروندان هستند نه آن که یک بنگاه کاریابی و
برای این ایجاد شده باشند که یک عده ای دور هم جمع شوند
و حقوق بگیرند .وی خاطرنشان کرد :تجربه ثابت کرده است
سپردن کارها به بخش خصوصی همواره با سوددهی بیشتری
همراه بــوده است و شهرداری ها نباید بخش خصوصی را
رقیب شان بدانند و باید شرایط را برای ورود بخش خصوصی
فراهم کنند .وی شهرداری ها را به اتکا به درآمدزایی از محل
پروانه های ساختمانی برحذر داشت و گفت :در کشورها و
مناطقی که به توسعه گردشگری فکر می کنند به امنیت و
نشاط گردشگر اهمیت می دهند اما برای ورود سرمایه گذار
به این استان به گونه ای رفتار می شود که او حق کسب سود

اقتصاد

3

نباید داشته باشد .وی در ادامه سخنان خود به راهکارهای
حل مشکالت شهرداری ها اشــاره کرد و گفت :پــروژه های
قابل واگذاری در هر شهرستان به بخش خصوصی شناسایی
و برای آن مجوزهای الزم دریافت و بی نام صادر شود ،زیرا این
بهترین کار برای سرمایه گذار است و تا می توانید معافیت
مشوق های خود را افزایش دهید«.شجاعی» خاطرنشان کرد:
تکلیف استان ،تبدیل شدن به یک برند خاص برای جلب توجه
سرمایه گذار است تا او به جای انتخاب استان های بزرگ تر
این استان را انتخاب کند و در این مسیر جلب مشارکت های
مردمی حائز اهمیت است تا سریع تر در تصمیم سازی ها به ما
کمک کنند.وی درخصوص مشکل پسماند اظهارکرد :باید هر
چه سریع تر بحث پسماند و محل دفن زباله در تمام شهرستان
ها حل و حتی از سرمایه گذار خارج از استان استفاده شود.
وی تصریح کــرد :ادارات دولتی حق شکایت از مجموعه
شهرداری ها را ندارند و تمام پرونده های موجود در این حوزه
و در سیستم قضایی باید صفر شود.

شرکت های دانــش بنیان طی سالیان
اخیر مــورد توجه قــرار گرفته انــد .طبق
گفته دست انــدرکــاران این بخش باید
حـــدود  600مــیــلــیــارد دالر از طریق
محصوالت تولیدی درآم ــد و ارز وارد
کشور می شد که طی دهــه اخیر تنها
حـــدود  7مــیــلــیــارد دالر داشــتــیــم که
متأسفانه فاصله بسیار زیادی با این آمار
دارد .در واقع گره کار این است که بحث
دانــش بنیان در جامعه هنوز نهادینه
نشده است.
گفته می شــود بسیاری از بنگاه های
اقتصادی واحــدهــای تحقیق و توسعه
نــدارنــد و هــنــوز وقــتــی قطعه ای الزم

می شود به جای توجه به شرکت های
تولیدی داخلی ،به دنبال واردات هستند
و شاید مشکل اساسی ایفا نکردن نقش
واحدهای تحقیق و توسعه در این بخش
است.
در حالی که «اقتصاد مقاومتی» ،رمز
توسعه اقتصاد کشور اســت ،متأسفانه
هــنــوز در بــرخــی دســتــگــاه هــا بــه طــور
ملموس شاهد آن نیستیم.
وقتی شرکت نمی تواند محصولش را
بفروشد و در حال ورشکستگی است،
انگیزه ای برای ادامه کار ندارد ،در حالی
که باید زنجیره ای برای پشتیبانی وجود
داشته باشد.

خبر

احیای  4هزار و  655هکتار مراتع در استان

شــیــری-در  4هــزار و  655هکتار از
مراتع استان امسال از محل اعتبارات
صندوق توسعه ملی عملیات احیا انجام
شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
خراسان شمالی با بیان این مطلب به
خبرنگار ما افــزود :از این میزان هزار و
 209هکتار صرفا تبدیل دیمزارهای کم
بازده بوده است چون در استان با کمبود
علوفه مواجه هستیم.
«حسن وحید» گفت :حدود  580هزار
هکتار طرح مرتع داری در استان داریم
که طبق ماده  3قانون حفاظت از جنگل
ها می توانیم طرح های مرتع داری را
طی انعقاد قرارداد به بهره برداران عرفی
احاله مدیریت کنیم.
وی اظهار کرد :تاکنون حدود  260هزار
هکتار از این طرح در مراتع اجرا شده و
بقیه آن را طی برنامه دو ساله در 580
هکتار احاله مدیریت می کنیم.
وی یکی از محاسن احاله مدیریت اجرای

طرح به بهره برداران را عرق خاص افراد
به عرصه های منابع طبیعی دانست و
ادامــه داد :زمانی که احاله مدیریت و
تحویل انجام می شود ،به دلیل تعصب
خاصی که به عرصه های منابع طبیعی
دارنــد ،در راستای برنامه های توسعه
ای تــاش مــی کــنــنــد.وی اضــافــه کــرد:
در سال  97اعتبار ملی  22میلیارد و
 713میلیون تومان بوده که تاکنون 14
میلیارد و  280میلیون تومان تخصیص
داده شــده اســت و در استانی هم 15
میلیارد و  830میلیون تومان بــوده و
تاکنون  8میلیارد و  735میلیون تومان
تخصیص یافته است«.وحید» با اشاره به
تخصیص  21میلیارد تومانی اعتبارات
در حوزه آبخیزداری گفت :برای اجرای
عملیات آبخیزداری در ابتدا  24حوزه
را با اولویت مشارکت جوامع محلی و
بحرانی بــودن آن ها انتخاب کردیم و
برنامه های جامعی بــرای اجــرا در نظر
گرفته شده است.

