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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گفت و گو

بازخوانی عواملی که اشتیاق سرمایه گذار را در استان گرفته است

ابر هیچ یک از استانداران برای جذب سرمایه گذار بارور نشد
اسعدی
حــمــایــت از ســرمــایــه گــــذاران از زمــان
تأسیس خراسان شمالی ،همواره پای
ثابت سخنان و وعده های مدیران ارشد
ایــن استان  15ساله از زمــان «محسن
نریمان» تا حاال که «شجاعی» استاندار
است ،بوده ولی هیچ یک از استاندارانی
که از خراسان شمالی رفتند ،نتوانستند
کارنامه عملکرد خود در حــوزه حمایت
از سرمایه گــذاران و کشاندن پای بخش
خصوصی به سرمایه گذاری های کالن و
اثرگذار به استان را در دست راست شان
بگیرند و با افتخار باال ببرند و همچنان
موضوع مشکالت سرمایه گذاران ،سرمایه
گذاری و حمایت از این فعاالن اقتصادی،
نقل نشست های مختلف اقتصادی است.
استاندار «شجاعی» ،در اظهارات خود
جدیت بیشتری نسبت به سکانداران این
استان در گذشته ،برای حمایت از سرمایه
گــذاران نشان داده و طی مــاه اخیر ،به
طور ثابت هر هفته نشست هایی را برای
رفع مشکالت این گروه داشته و کارگروه
تسهیل و رفع موانع تولید هم مانند سابق
بنا به درخــواســت سرمایه گــذارانــی که
مشکل دارنــد ،برگزار می شــود تا برای
رفــع مشکالت آن هــا ،در جلسه ای که
مدیران دستگاه ها حضور دارند ،تدبیری
اندیشیده شود.
امــا تعریف سرمایه گ ــذار واقــعــی بــرای
استانی مانند خراسان شمالی که هنوز
حکم نوجوانی را دارد که همه کارهایش
در مرحله آزمون و خطاست ،چیست که
هر کسی به خــود اجــازه ندهد با عنوان
سرمایه گذار وارد استان شود ،تسهیالتی

دریــافــت کند و در نهایت بــدون ایــن که
کــاری انجام دهــد ،استان را حتی برای
وصول اقساط بانکی اش ،دچار مشکل و
به درد کالیمانی دچار نکند؟ یا بومی این
استان باشد ،تسهیالت چند میلیاردی به
عنوان سرمایه گذاری در خراسان شمالی
دریافت کند و سرمایه این استان از کیش
و دیگر استان ها سر در نیاورد؟
از طرفی چگونه است که با وجود برگزاری
نشست های مختلف در این حوزه و ادعای
پهن کــردن فــرش قرمز زیــر پــای سرمایه
گــــذاران ،ایــن اســتــان در زمینه جذب
سرمایه گــذار ،هنوز اندرخم یک کوچه
است و بعد از  15سال هنوز در نقطه اول
قرار دارد؟
ســرپــرســت مــعــاونــت هــمــاهــنــگــی امــور
اقتصادی استاندار با حوصله در این باره

به «خراسان شمالی» پاسخ می دهد و با
این تعریف که متقاضیان سرمایه گذاری
در استان حداقل باید  30درصد حجم
سرمایه گذاری را به عنوان آورده داشته
و از تــوان فنی و دانــش الزم بــرخــوردار
باشند ،اذعان می کند :در برخی موارد
قانون موجب بروز مشکالتی می شود و
گاهی هم خود سرمایه گذاران به درستی
پای کار نمی آیند.البته «قنبری» به این
موضوع هم اشــاره می کند :کسانی که
سرمایه دار هستند ،برای سرمایه گذاری
در خراسان شمالی رغبتی نشان نمی
دهند و ترجیح می دهند سرمایه خود را
وارد فعالیت های زودبازده و پربازده کنند
و از این رو داللی و سوداگری می کنند.
به گفته او ،در نتیجه این موضوع ،کسانی
برای سرمایه گذاری در استان می مانند

که یا توان مالی یا توان فنی و مدیریتی
الزم را برای سرمایه گذاری ندارند و با اتکا
به منابع بانکی و تسهیالت به این موضوع
ورود می کنند که نسبت  110درصدی
مصارف بانک های استان به منابع شان،
دلیل این ادعاست و در نهایت این افراد
برای پرداخت اقساط بانکی شان دچار
مشکل می شوند و معوقات هزار و 625
میلیارد ریالی به بانک ها که بخشی از
آن به دریافت کنندگان تسهیالت برای
سرمایه گذاری مربوط می شود ،سندی بر
این گفته هاست.
او الــبــتــه اذعــــان مــی کــنــد کــه طــوالنــی
بودن بوروکراسی اداری و فراهم نبودن
زیرساخت های مورد نیاز و توجه سرمایه
گذاران اصلی در خراسان شمالی موجب
شــده اســت ایــن استان اولــویــت سرمایه

گــذاران بــرای سرمایه گــذاری و فعالیت
های اقتصادی نباشد.حذف بوروکراسی
اداری و فراهم کردن حداقل زیرساخت
هــا از جمله راه آه ــن ،بــه گفته معاون
اقتصادی استاندار ،از جمله مهم ترین
الزامات برای جذب و نگه داشتن سرمایه
گذاران بخش خصوصی در استان است
کــه بــرگــزاری نشست هــای مختلف با
فعاالن اقتصادی به منظور رفع مشکالت
این گــروه و ورود جدی سرمایه گــذاران
بخش خصوصی به موضوعات اقتصادی
استان ،بررسی و ارائه راهکارها به منظور
رفع مشکالت آنها در کارگروه تسهیل
و رفع موانع تولید و صدور مجوزهای بی
نام از جمله اقداماتی است که با جدیت در
حال انجام است.
او البته بــه پیگیری خــط ریــلــی نقاب-
اسفراین و اتصال آن به بجنورد و راه آهن
مشهد -بجنورد -گرگان در سطح ملی
هم اشاره و بیان می کند :با توجه به کوتاه
بودن عمر مدیریتی در خراسان شمالی،
در حوزه فراهم شدن زیرساخت ها نمی
شود کار خاصی انجام داد و همه تالش
مان را می کنیم این پروژه ها را به نتیجه
برسانیم.او سرمایه گــذاران را به سرمایه
گذاری گروهی در قالب تشکلی مشخص
هدایت می کند و با این توضیح که ممکن
است با سرمایه های خرد هر فرد به تنهایی
نتوان کاری انجام داد ،می گوید :وقتی
سرمایه خرد چند نفر با هم ادغــام شود
هم توان مالی آن ها برای سرمایه گذاری
افزایش می یابد و هم قطعا تعدادی از
این گروه توان فنی و مدیریتی انجام کار
را خواهند داشــت و طــرح هــای سرمایه
گذاری به نتایج مطلوبی خواهد رسید.
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سرمایه گذاری
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بازار

تحوالت قیمتی بازار هلو
شیری -بارگیری میوه و تــره بــار از جمله
هلو از شهرهای گرگان و گنبد و محصوالت
محلی موجود در استان تا حــدودی باعث
تعادل قیمت این میوه و بازار هلو در استان

تأمین شده بود اما با افزایش دمای هوا در
یک هفته اخیر ،بارگیری این میوه از گرگان
و گنبد انجام نشد و از آن جایی که محصول
استان تــازه رسیده اســت و وارد بــازار می

شود ،مقداری کمبود در بازار احساس شد و
به همین دلیل شنبه قیمت هر کیلو هلو  2تا
 3هزار تومان افزایش یافت.
هــلــوی ســرخــابــی و زعــفــرانــی از جمله
محصوالت پرطرفدار هستند که  2هزار
تومان افزایش قیمت داشتند و روز گذشته
هلوی  7هزار تومانی در میدان میوه و تره

اقتصاد

3

بار به شکل کلی فروشی  10هزار تومان و
هلوی  9هزار تومانی  11هزار تومان خرید
و فروش شد که با احتساب  30درصد سود
قانونی فروشنده قیمت هر کیلو به  9تا 13
هزار تومان رسید.
نایب رئیس اتحادیه میوه و تره بار مرکز استان
وضعیت بــازار میوه هــای سردرختی امسال

را به دلیل آب و هوای متعادل مناسب و نبود
مشکل را در ایــن بخش خبری خــوش برای
همشهریان دانست زیرا به گفته «رئــوف نیا»
امسال وضعیت بازار میوه و تره بار از نظر کمی
و کیفی نسبت به سال گذشته بهتر و به تناسب
عرف بازار که قیمت عمده اجناس گران شده،
تره بار هم به همین نسبت گران شده است.

معاون بنیاد مسکن خبر داد:

برخورداری شهرهای کوچک از
تسهیالت طرح ویژه مسکن
شیری -شهرهای کوچک زیر  12هزار
نفر جمعیت از تسهیالت طــرح ویــژه
مسکن طی یک ماه آینده برخوردار می
شوند.
در حالی که از محل طرح ویــژه مسکن
بــرای خــراســان شمالی ساالنه  5هزار
فقره تسهیالت در نظر گرفته شده و این
طرح از سال  85کلید خورده اما هر سال
تنها  3هزار تا  3هزار و  500فقره و از
سال  85تاکنون این تسهیالت هر سال
به همین شکل ابالغ و در استان پرداخت
شده است.
از محل تسهیالت طــرح وی ــژه مسکن
در ســال  ،97با ایــن که  5هــزار فقره
درخواست داده شده اما  3هزار و 43
فقره به استان ابالغ شد و تاکنون  2هزار
و  419متقاضی از ایــن محل به بانک
معرفی شده اند و  624فقره باقی مانده
است.
به گفته معاون امور مسکن و بازسازی

بنیاد مسکن خراسان شمالی مقرر شده
اســت تــعــداد باقی مــانــده طــی یــک ماه
آینده به بانک معرفی شوند و پس از آن
پــرداخــت تسهیالت طــرح مسکن سال
 98را آغاز خواهیم کرد.
البته تسهیالت بــاقــی مــانــده فقط در
شــهــرهــای کــوچــک زی ــر  12هـــزار نفر
جمعیت پــرداخــت مــی شــود و بــا ابــاغ
تسهیالت سال  ،98دوباره پرداخت در
روستاها آغاز خواهد شد.اگرچه سقف
تسهیالت بــرای هــر متقاضی در سال
گذشته  25میلیون تومان بود اما امسال
به گفته «روحانی» معاون بنیاد مسکن
خراسان شمالی به سقف  40میلیون
تومان رسیده است.
وی بـــه ،بــه پــایــان رســیــدن پــرداخــت
تسهیالت بازسازی واحدهای مسکونی
زلزله زده  3هزار و  500مورد روستایی
و  800مورد تسهیالت شهری نیز اشاره
کرد.

خبر
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات:

 50درصد ظرفیت اینترنت استان خالی است
شیری 50 -درصــد ظرفیت اینترنت
استان در زمان اوج مصرف خالی است.
اینترنت از جمله زیرساخت های عصر
جدید است که به دلیل توسعه شهرها
و پیشرفت تکنولوژی روز به روز میزان
مصرف از ایــن زیرساخت افــزایــش می
یابد.
طی ســال هــای اخیر میزان مصرف به
شدت افزایش یافته ولی زیرساخت ها
توسعه نیافته بود و همین قضیه تا چندی
پیش مسئله ساز و پهنای باند پایین باعث
شــده بــود کــاربــران بــا مشکل اینترنت
مواجه شوند.
حتی اعــام شــد خــراســان شمالی در
انجام امور اینترنتی از جمله مشارکت
در انتخابات به شکل الکترونیکی ،جزو
استان های آخر محسوب می شود اما
باالخره پیگیری ها برای توسعه اینترنت
جواب داد و امروز نه تنها مشکل پهنای

باند در استان وجود ندارد بلکه در زمان
اوج مصرف  50درصــد ظرفیت خالی
آمــاده واگــذاری و مدیرکل ارتباطات و
فناوری اطالعات خراسان شمالی بر
این عقیده است که جهش زیرساختی
در حوزه پهنای باند انجام شده است و
خراسان شمالی در این بخش جایگاه
خوبی دارد ،بــه طــوری کــه توانستیم
زمینه ارتباط دانشگاه ها با شبکه را در
کشور فــراهــم کنیم و اکــنــون دانشگاه
کوثر بجنورد برای ارتباط با شبکه علمی
کشور قرارداد منعقد کرده است.
به گفته «علی مرتضوی» اکنون 170
دانــشــگــاه 31 ،مرکز تحقیقاتی و یک
مرکز آموزش درمانی به این شبکه علمی
متصل هستند و حــوزه های علمیه می
توانند به این شبکه وصل شوند و اتصال
به ایــن شبکه ،در استان ما تــازه کلید
خورده است.

