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گفت و گوی ویژه

اظهارات «جدی» درخصوص تغییرات
مدیریتی و امضاهای طالیی
محمد آگاهی
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی
افــزایــش بهره وری دامــی و کــشــاورزی را بــرای
پیشگیری از خام فروشی در اولویت کــاری اش
قــرار داده اســت .دکتر «جــدی» که به عضویت
کمیسیون صنایع و معادن مجلس درآمده و نایب
رئیس دوم این کمیسیون است ،معتقد است هم
اکنون دستگاه های متولی حمایت از تولید به
جای احساس خدمت به تولید کنندگان احساس
حاکمیت بر آن ها را دارنــد و رسانه ها باید با
گفتمان سازی ،فرهنگ حمایت از تولید کنندگان
را ایجاد کنند.
او با اشــاره به برخی مشکالت ساختاری کشور
در تخصیص اعتبار به استان های کم برخوردار و
وجود امضاهای طالیی ،این موضوع را که نماینده
نباید در حوزه اجرایی استان یا شهرستان دخالت
کند ،قبول ندارد.
«جدی» می خواهد به شکل جدی ،صدای رسای
مردم حوزه انتخابیه خودش باشد و معتقد است که
نبود مطالبه و پیگیری آن از دالیل عقب افتادگی
استان در بحث توسعه است.
نماینده مــردم شیروان در گفت و گو با روزنامه
«خراسان شمالی» صحبت هایش را با این موضوع
شــروع مــی کند کــه تاکنون مسائل و مشکالت
ّ
مسکن
استان به جای این که ریشه ای حل شود
وار حل شده است.

 I Iنگاه حاکمیتی به تولید کنندگان

نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی با انتقاد از جایگاه تولید کنندگان
و تجار نزد مجموعه صنعت ،معدن و تجارت می
گوید :هنگام مراجعه تولید کنندگان ،کارآفرینان
و تجار به دستگاه هــای متولی به جــای ایــن که

نگاه خدمتگزاری به آنان وجود داشته باشد نگاه
حاکمیتی وجود دارد در حالی که آن کارمند از
بیت المال و مالیاتی که از آن کارآفرین گرفته
است حقوق می گیرد .در کشور ما هیچ کاری از
تولید سخت تر نیست چون تولید کننده باید از
 20اداره مجوز کسب کند و وقتی به یک اداره
می رود باید نیم ساعت منتظر بماند تا یک کارمند
جوابش را بدهد.
وی در این زمینه گریزی نیز به رابطه بین بانک
ها و تولید کنندگان می زند و اضافه می کند:
بانک ها در قالب مشارکت به یک تولید کننده
تسهیالت پرداخت می کنند و به نوعی خود را
شریک تولید کننده می دانند اما وقتی تولید
کننده دچــار مشکل می شــود و یک قسط اش
عقب می افتد شریک دیگر نه تنها در زیــان او
شریک نمی شود بلکه با جریمه دیرکرد سود و
پس از آن عقب افتادن دوباره قسط با سود مرکب
سود بیشتری می برد ،به عبارتی در این شراکت
با دچار مشکل شدن یک شریک ،شریک دیگر
سود می برد.
«ج ــدی» معتقد اســت کــه بــرای فرهنگ ســازی
در این خصوص باید رسانه ها با گفتمان سازی
مناسب این دیدگاه را در جامعه تغییر دهند.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش در پاسخ
به ایــن ســوال که آیــا در امــور اجرایی و تغییرات
مدیریتی در استان دخالت خواهد کرد یا نه؟ می
گوید :ساختار بودجه کشور به گونه ای است که
اگر نمایندگان دخالت نکنند هیچ اتفاقی برای
منطقه شان نخواهد افتاد.

وی با ادعــای حــذف بودجه راه آهــن بجنورد به
گرگان و به جای آن تخصیص بودجه برای راه آهن
جوین به اسفراین و بعد اسفراین به بجنورد ،آن را
فاجعه ای می داند که به گفته وی صدای کسی
برای آن درنیامد در حالی که منافع یک منطقه
بزرگ از مشهد تا گرگان فدای یک شهر شد.
وی ادامه می دهد :در هیچ جای کشور مسیر راه
آهن از نقاط کوهستانی عبور نکرده است مگر در

وی خاطرنشان مــی کند :امضاهای طالیی
در پایتخت و وزارتخانه ها رقم می خورد و 80
درصــد 70 ،درصــد یا  50درصــد یک بودجه
توسط فالن وزیر با یک امضای طالیی به یک
منطقه تخصیص می یابد و در این شرایط است
که یک نماینده باید بتواند از ابزار نظارتی اش
استفاده کند چرا که ساختار بودجه ای کشور
به گونه ای است که امضاهای طالیی در دست
پایتخت نشینان است و در این میان استان های

 I Iادعای حذف بودجه راه آهن بجنورد به
گرگان

مورد خاص پل «ورسک» و بعید می دانم این خط
ریلی از سمت اسفراین به سمت بجنورد ادامه
یابد .نماینده مردم شیروان خاطرنشان می کند:
ما در استان حتی یک کیلومتر ریل و آزادراه نداریم
و در بحث تردد هوایی نیز توسعه ای نداشته ایم
و همچنین با وجــود داشتن  300کیلومتر مرز
مشترک یک گذرگاه نداریم اما صدای بلندی برای
پیگیری این موارد در استان وجود نداشته است.

 I Iخراسان شمالی ،استان کارآموزی برخی
مدیران

این نماینده مجلس تصریح می کند :استان ما
برای برخی مدیران ،استان کارآموزی شده است و
برخی دیگر نیز به عنوان مدیر در سال های پایانی
کار به استان می آیند تا حقوق بازنشستگی آنان
افزایش یابد و در نتیجه در استان ما توسعه رقم
نمی خورد.

 I Iتغییراتمدیریتی

 I Iامضاهایطالیی
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کمتر توسعه یافته نمی توانند از بودجه مناسبی
برخوردار شوند.
«جــدی» تصریح می کند :اختیار انتصابات با
مدیر است اما یک مدیر اگر قولی می دهد باید
در زمانی که قول داده عمل کند اما اگر پیگیری
نباشد اتفاقی نمی افتد .در استان ما مدیر خوب
هست اما مدیر کم کار هم هست .در این خصوص
من با استاندار صحبت کردم که او در تالش است
اما مدیران همراه و همپای او کم هستند و این باید
اصالح شود.
وی ادامه می دهد :برای توسعه استان همه باید
منسجم شوند و قــرار نیست در همه امــور ورود
کنیم اما آن جایی که الزم باشد انتقاد می کنم.
وی همچنین تأکید می کند :باید مدیران توانمند
با اولویت بومی در پست های مدیریتی گمارده
شوند.
وی تصریح می کند :اگر اولویت با مدیران بومی
نباشد دیگر انگیزه در کارکنان بومی برای قرار

گرفتن در پست های مدیریتی ایجاد نمی شود.

 I Iغریب بودن استان با وزارتخانهها

«جــدی» در ادامــه با بیان ایــن که استان ما در
وزارتخانه های مختلف غریب است ،اظهار می
کند :ما به وزارتخانه ها نیرو گسیل نکردیم اما در
مقابل می بینم یک استان نیروهای زیادی در یک
وزارتخانه دارد ،البته این به معنای آن نیست که ما
به وزارتخانه ها برویم که فقط به فکر منطقه و قوم
خودمان باشیم بلکه باید بتوانیم از این فرصت و
امضاهای طالیی بهره بگیریم.

 I Iاولویت های کاری

نماینده مردم شیروان در خصوص اولویت های
کــاری اش به موضوع خــام فروشی محصوالت
دامی و زراعی در استان می پردازد و می گوید:
ما به درستی از ظرفیت دامــی و کــشــاورزی در
شیروان و استان استفاده نکرده ایم به گونه ای
که زنجیره تولید و فروش ما در این بخش با 40
ســال قبل تفاوتی نکرده اســت و همچنان خام

فروش هستیم .نهایت کار ما در تولید گوشت این
است که یک دام را برای کشتار به کشتارگاه ببریم
اما می شود هر قطعه از یک گوسفند را به شکل
مجزا و در بسته بندی های مختلف به قیمتهای
متفاوت بفروشیم.
وی ادامــه می دهــد :اصــاح نــژاد دام نیز دیگر
موضوعی اســت که بــرای آن پیگیری می کنم.
ماندگاری بیشتر محصوالت کشاورزی با استفاده
از پرتودهی هسته ای موضوعی اســت کــه در
اولویت های من برای پیگیری قرار دارد.
در این حوزه ها باید از سرمایه گذار حمایت کرد
اما هم اکنون خألهایی در این زمینه در استان
وجــود دارد که باید بــرای برطرف کــردن آن ها
تالش کرد.
بهره وری در حــوزه گردشگری و همچنین راه
انــدازی کارخانجات تعطیل شده دیگر مواردی
هستند که «جدی» به عنوان اولویت هایش برای
پیگیری مطرح می کند.

وضعیت بیمه روستاییان و عشایر فاروج

تخصیص  15میلیارد تومان اعتبار برای معادن

ن شمالی از کسب رتبه چهارم شهرستان فاروج در خصوص پوشش این بیمه خبر داد« .یزدانی» گفت :این
میم پرور -معاون صندوق بیمه روستاییان و عشایر خراسا 
شهرستان با  61.01درصد جذب بیمه شده رتبه چهارم را در بین شهرستانهای استان داراست .وی افزود :امسال اولین سالی است که تعدادی از بیمه شدگان در
استان به بازنشستگی رسیده اند« .مسعود صادق تیتکانلو» فرماندار فاروج نیز با اشاره به بیمه روستاییان و عشایر گفت :در این طرح ،دولت  8ماه و بیمه شده نیز  4ماه
از حق بیمه را پرداخت میکند و برای افراد بیمه شده حتی این امکان وجود دارد که سهم خود را به صورت اقساط پرداخت کنند.

 15میلیارد تومان اعتبار از محل سفر رهبری برای ایجاد زیرساخت معادن اختصاص داده و هزینه شده است .این خبر را معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان شمالی اعالم کرد و افزود :برنامه هایی برای ایجاد صنایع معدنی در استان وجود دارد«.رضازاده» ادامه داد :این برنامه ها از محل مصوبات سفر رئیس جمهور و چند طرح بزرگ
در دست اقدام است که می توان به طرح ایجاد سنگ بری در بجنورد با مشارکت سرمایه گذار خارجی ،تولید کاغذ از کربنات کلسیم در فاروج و تولید پودر میکرونیزه در راز و جرگالن
اشاره کرد .وی به ایجاد کارخانه سرب و روی پس از اتمام مطالعات آلبالغ به شرط کافی بودن این مواد معدنی اشاره کرد.

