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مسعود حمیدی

 ۵پیشنهاد استان برای بودجه۹۸

یک شنبه  ۲۵آذر  . 1397شماره ۴۰۱۷

7ماهگذشت؛اعتباراتسفررئیسجمهوربهاستانابالغنشد

گزارشی از پیامد دستور العمل های کشاورزی بدون توجه به دانش بومی کشاورزان استان

الگویکشتتحمیلی

گزارش
مسعودحمیدی

اجرای سیاست های الگوی کشت بدون توجه به
دانشبومیکشاورزاناستانو نداشتنسیاست
های پشتیبان و ترغیب کننده کشاورز ،شکست
خورده اســت.به گزارش خراســان رضوی ،چند
سالیاستکهدشتهایاستانبابحرانکمآبی
مواجه انــد .این بحران باعث شــده اســت میزان
و نحــوه اســتفاده از منابع آبــی اســتان در بخش
کشــاورزی به شــدت زیر ذره بیــن قرار گیــرد .بر
اساس آمارها ،بخش کشاورزی 90درصد منابع
آبی اســتان را مصرف میکند و بهــرهوری الزم را
ندارد.برخیکارشناسانومنتقدانمعتقدندکه
الگویکشتدراستانبااقلیموذخایرآبیاستان
مطابقت نــدارد و به کشــت محصــوالت آب بری
مانند هندوانه ،خربــزه و امثال آن در اســتان ،آن
هم بهصورت کشت سنتی انتقاد وارد میکنند.
کشــت محصــوالت ســازگار بــا کمآبی ،توســعه
کشــتهای گلخانهای و آبیاریهای تحتفشار
ازجمله موضوعاتی است که طی چند سال اخیر
بهصورت گسترده در بین کارشناسان استانی و
ملی مطرحشــده اســت .وزارت جهاد کشاورزی
حدود 10سالاستبامطرحکردنالیحهالگوی
کشــت در دولت ،پیگیر انطبــاق و اصالح الگوی
کشت در مناطق مختلف کشور ازجمله خراسان
رضوی اســت.رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی
استاندرگفتوگوباخراسانرضویدرخصوص
الگوی کشــت در اســتان با اشــاره به بحران آب،
اظهارکرد:بااجرایسیاستهایالگویکشت،
چغندرکاران و پنبهکاران استان به سمت کاشت
محصوالتــی مانند پســته و زعفران کــه آب کمی
مصرف میکننــد ،گرایش پیداکردهاند و ســطح
زیرکشتمزارعپنبهاستاناز 55هزارهکتارطی
 20سالاخیربه22هزارهکتاروسطحزیرکشت
چغندرقندنیزامروز از 65هزارهکتاربه 21هزار
هکتاررسیدهاست.

•مقاومتدانشبومیدربرابرالگوی
کشت

مجتبی مزروعــی افزود :الگوی کشــت عالوه بر
اینکهبایدمنطبقبرمنابعطبیعیواقلیممنطقه
باشــد ،بایــد بادانش بومــی مناطق هــم تطبیق
داشته باشد .یعنی کشاورزی که سالیان زیادی
چغندرقنــد کشــت میکــرد ،بهراحتــی دانش
الزم برای تغییر کشــت خــود به زعفران و پســته
یا دیگر محصــوالت را ندارد .درواقع بســیاری از
کشــاورزانی که در اســتان به سمت کشت پسته
رفتهانــد ،هنــوز نتوانســتهاند آنطور کــه باید از
مزارع خود بهرهبرداری کنند.وی بابیان این که
دانش بومی یکــی از مقاومتهایی اســت که در
برابرتغییرالگویکشتانجاممیشود،ادامهداد:
درواقعکشاورزانیکه الگویکشتخودراتغییر
میدهند،دانشالگویکشتجدیدراندارند،به
همین دلیل بهرهوری در الگوهای کشت جدید
پایینمیآید.

•نبایدنوعکشتراتغییردهیم

رئیس جهــاد کشــاورزی اســتان بابیان این که
خربزه ،چغندرقند ،طالبی ،انار ،ســیب و گالبی
جــزو برندهــای اســتان ومتکی بر دانــش بومی
منطقهاست،تصریحکرد:بهطورمثال بیشترین
صنایع تبدیلی وابســته به چغندرقند در اســتان
خراســان رضــوی واقعشــدهاند لــذا نمیتــوان
بهراحتی این میزان از ســرمایهگذاری و اشتغال
وابستهبهکشتچغندررادراستاننادیدهگرفت.
وی تصریــح کــرد :نباید نوع کشــت در اســتان
تغییر کند ،بلکه باید کشــاورز را متقاعد کنیم از
آبیاری تحتفشــار اســتفاده کنــد .کاری که در
بخش کشت چغندرقند انجامشده و امروز بیش
از  90درصــد کشــت چغندرقنــد اســتان تحت
آبیاری تیپ(نواری) قرار گرفتهاســت.مزروعی
یکی از اشــکاالت الگوی کشت اســتان راوجود
مزارع گوجهفرنگی بیان کرد و گفت :متأسفانه
بخش گســتردهای از مزارع گوجهفرنگی ،تحت
پوششسامانههایآبیاریقرارنگرفتهاندوازبذر
اصالحشدهاستفادهنمیکنند.بنابرایننیازمند
آن هســتیم کــه کارخانههــای رب گوجهفرنگی
هــم ماننــد کارخانههــای چغندرقنــد از گوجــه
کاراناستانحمایتکنند تاگوجهکارباامنیت
اقتصــادی ،بــه ســمت آبیاریهای تحتفشــار
حرکتکند.ازسوییدرکشتخربزهباحذفدو
مرحلهنهالکاریوکشتبذر،توانستیمچندین
میلیون مترمکعــب در مصرف آبکشــت خربزه

استانصرفهجوییکنیم.ویگوجهفرنگی،ذرت
علوفهای ،پنبــه و یونجه را مهمترین کشــتهای
آب بر استان اعالم کرد و افزود :سطح زیر کشت
گوجهفرنگی استان طی  5ســال گذشته از 20
هزارهکتاربه 15هزارهکتارکاهشیافتهاست.
از ســویی برنامهریزیهــای انجامشــده در ایــن
راستاست که 2500هکتار از اراضی زیر کشت
گوجهفرنگیدراستانبهکشتگلخانهایتبدیل
شــود تا همه نیاز اســتان به گوجه «تــازه خوری»
پوشــش داده شــود البته ایــن موضــوع نیازمند
سرمایهکالناست.

•برایاجرایالگویکشتنیازمند
اعتباراتهستیم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی علت ناکامی در
حوزههای کشاورزی استان برای اصالح الگوی
کشــت و صرفهجویــی در مصــرف آب را ،کمبود
اعتبــارات و گران بودن تســهیالت فعلــی برای
کشتهایگلخانهایدراستاندانست.مزروعی
بابیاناینکهسطحزیرکشتمزارعوباغهایآبی
اســتان حدود 850هزار هکتار اســت که350
هزارهکتارآن،ظرفیتاجرایشبکههایآبیاری
نوینرادارد،افزود:طیپنجسالاخیر 80 ،هزار
هکتارازاینمیزانبرایآبیاریتحتفشارتأمین
اعتبارشده که حدود  59هزار هکتار آن اجرایی
شــده اســت .درمجموع هم اکنون حدود 190
هزارهکتارازکلاراضیاستانتحتآبیاریهای
نوینقرارگرفت هاست.

•سیاستالگویکشت،شکستخورده
است

هرچند رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان
مانع اصلی اجرای سیاســتهای الگوی کشت
در اســتان را مقاومت انجام شــده از سوی دانش
بومــی کشــت میدانــد امــا اســتاد کشــاورزی
دانشــگاه فردوسی مشــهد معتقد اســت اعمال
سیاستهای الگوی کشــت از باال به پایین ،یک
سیاســت شکســتخورده بــوده اســت.محمد
قربانــی ،عضــو هیئتعلمــی گــروه کشــاورزی
دانشگاهفردوسیمشهددرگفتوگوباخراسان
رضویدراینخصوصاظهارکرد:الگویکشت،
موضوع جدیدی نیســت و نیاکان ما در کشــت و
کار خود همیشه الگوی کشت خود را منطبق بر
نوع اقلیم و خشکســالی تنظیم کردهاند .این که
وزارتجهادکشاورزییکالیحهرابهدولتارائه
کرده است و میخواهد الگوی کشت را از باال به
پایین به کشــاورزان تحمیل کند ،یک سیاســت
شکستخوردهاست.ایناستاددانشگاه معتقد
است یک الگوی کشت موفق ،باید دارای پویایی
الزمونگاهسیستمیبهالگویکشتباشدیعنی
دراجرایاینسیاستهمهحوزههایکشاورزی
اعم از کشــت ،توزیــع و صنایــع تبدیلــی و حتی
دامداریهاحضورداشتهباشند.ازسویدیگرآیا
دولتدر اجرایالگویکشتخود،سیاستهای
پشتیبانیکنندهبرایترغیبکشاورزدرتغییرنوع
کشترادرنظرگرفتهاست؟لذاباتوجهبهاینکه
سیاستهایالگویکشتهیچکدامازشاخص
هایمدنظرراندارد،حتیاگربهصورتتحمیلی
درمزارعاجراشود،باشکستمواجهخواهدشد
کهنمونههایاینشکستدرکشوروجوددارد.

•دولت،مقصرمشکالتآبیامروزاست

قربانی افزود :دولت برای اجرای الگوی کشــت،
عالوه بــر آن چه ذکر شــد باید نهادهــای محلی و
کشاورزانراواردعرصهاجرایسیاستخودکند
ودولتتنهاپشتیباناجرایالگویکشتباشد.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی در دفاع تمامقد
خود از کشاورزان استان اظهار کرد :اگر امروز در
استان با مشــکالتی مانند کاهش آب سفرههای
زیرزمینی در استان مواجه ایم ،علت آن را باید در
سیاســتهای مدیران دولتی جســت وجــو کرد.
درواقع سیاستهای دولت ،کشاورز را به سمتی
هدایتکردهاستکهازمنابعآبیبیشتراستفاده
کند .بهطور مثال درگذشته کشاورزان آیش را در
مزارعخودانجاممیدادنداماسیاستهایدولت
در قیمتگــذاری محصوالت و دیگر سیاســتها
باعث شده است کشاورز به کشت بیشتر گرایش
پیدا کند .درواقع دولت در اجرای سیاســتهای
خود ،هیچگونه شبیهسازی انجام نمیدهد.وی
توضیحداد:وقتیدولتقیمتبرخیمحصوالت
مانندکلزا،چغندرقندو...راافزایشمیدهد،باید
اینشبیهسازیراانجامدهدکهنتایجاینافزایش
قیمت درکشــت ایــن محصوالت چیســت.عضو
هیئتعلمیدانشگاهفردوسیمشهدگفت :دولت
در اجرای تعادل بخشــی منابع آبــی ،هیچ برنامه

روز بازار
پروتئینی
محصول

میوه

میزانتغییر

قیمت

گوشتگوسفند(رانبدونچربی)

-

۷۲۰۰۰

گوشت گوسفندی(الشه)

-

۵۶۰۰۰

گوشت گوســاله (سردست/
جوانه) بدون چربی

-

۶۷۰۰۰

میزانتغییر

قیمت

محصول
تامسون جنوب

-

۶۵۸۰

سیب درختی

-

۸۱۸۰

موز

-

۱۲۳۰۰

انار

-

۶۷۴۰

گوشت مرغ(مشهد)

-

۹۸۰۰

کیوی

-

۸۴۳۰

تامسون شمال

-

۳۳۸۰

تخم مرغ

-

۹۶۰۰

هندوانه

-

۱۹۲۰

روغــن مایــع آفتابگــردان ۹۰۰
گرمی(نرخمصوب)

-

۷۴۵۰

نارنگی

-

۵۷۶۰

لیمو شیرین

-

۳۹۶۰

* منبع  :سازمان صنعت  ،معدن و تجارت خراسان رضوی
براساس میانگین قیمت

منبع  :ســازمان سامان دهی مشــاغل شهری
و فراوردههای کشاورزی شهرداری مشهد

عکس :آرشیو

گرانیوتورمافسارگسیختهکهالبتهبرخیازآقایانمسئول
هنوز به آن اعتراف نکرده اند ،همچنــان گریبان گیر آحاد
مردم اســت .جوالن گرانی در بازار باوجود کاهش نســبی
قیمت دالر و اختصاص ارز دولتی به کاالهای اساسی همه
را به ســختی و محنت انداخته اســت و گویی قرار نیست به
روزهایخوشارزانیبازگردیم.
امابایداذعانکردکهگرانیباهمهبالیا،سختیها،مشقت
ها و گرفتاری هایی که به وجود آورده ،مزایایی هم داشــته
است!!
باورکنیداینروزهادیگرکسیرویایخریدخودروحتییک
پرایدراهمدرسرنداردچهبرسدبهارتقایخودرویسواری
اشوتبدیلآنبهماشینشاسیبلندکهبهواقعرویانیست،
یکتخیلاست!
باور کنید بر اثر گرانی و تورم ،این روزها دیگر کسی حاضر
نیست مثل گذشته در بازار گوشت قدم بزند و هر ماه برای
خود و خانواده اش چند کیلو گوشــت قرمز و سفید بخرد و
این بار سنگین را به دوش بکشد و با خستگی زیاد به منزل
برســاند .این روزها با خرید چند صدگرم گوشــت قرمز و با
اسرافزیادیعنیخریدیکعددمرغکوچکازنوعمنجمد
آن،خیلیراحتوبابارسبکتریمیتوانراهیمنزلشد!
همینچندشبپیشیکپزشکتغذیهدرتلویزیونخودمان
گفتچرااینقدرگوشتمصرفمیکنید؟آیآدمبزرگها
هر 10روزیکبارهمکهگوشتمصرفکنید،زیاداست!!
بایدچاقیرامهارکردوگرانیچارهاینکاراست.
باور کنید این روزها دیگر کسی دوســت ندارد برای خانه و
اهالیخانهمثلگذشتههامیوهراسبدیبخرد.حملوجابه
جایی سبد میوه به دلیل ســنگینی وزن! باعث شده اغلب
مردم به ویژه حقوق بگیران از نوع شاغل و بازنشسته ،میوه
رادرحدچندعددوالبتهبهصورتنمایشیخریداریکنند
ضمناینکهدچاردیسککمرنخواهندشد.
اص ً
ال مصرف میوه در این روزها یک حرکت اشرافی گری و
غیرانسانیوعاطفیاست!
باورکنیداینروزهابایدقدرگرانیرابیشتربدانیم؛چراکه
اگر یکی از وسایل منزل تان مثل لباس شویی ،جاروبرقی،
اتو،بخاریو...خرابشودوبهتعمیرنیازداشتهباشدیافکر
تعویض و خرید نوع جدید آن را داشــته باشید ،همان بهتر
که به صورت خراب شــده در گوشــه منزل و به عنوان دکور
از آن استفاده کنید .جاروبرقی که خراب شد می توانید از
جاروهای دستی مثل گذشــته که مادربزرگ ها از آن بهره
میبردندونوعیورزشمحسوبمیشد،استفادهکنید.
اگرماشینلباسشوییخرابشد،مشکلینیستچراکه
یکزوجدرکنارتشتلباسمیتوانندبامشارکتهملباس
بشویندوگفتوگوهمداشتهباشند.
اتوی بخــار منزل هــم اگر خراب شــد ،نگران نشــوید مثل
گذشــته های دور ،لبــاس خودتان و بچــه ها را زیر تشــک
ســنگین وزن ترین فرد خانواده قرار دهید ،تا صبح کارتان
راهمیافتد.
اگربهزودیزود،بنزینهمگرانشدبهزندگیلبخندبزنید
وکامخودرادربرابرگرانیتلخنکنید.باورکنیدبااستفاده
ازاتوبوسهایسازماناتوبوسرانیوباقرارگرفتندرمیان
جمعیت و ازدحام مســافران گرامــی والبته با له شــدن در
موج جمعیت می توانید به راحتی هر روز چند کیلویی وزن
کم کنید و نیاز به مراجعه به پزشــک الغری ومصرف دارو و
 ...ندارید .ضمن این که در همین اتوبوس ها می توانید از
صحبت های جالب و شــنیدنی و شــایعات داغی همچون
گرانی!بیشترمطلعشوید.
باورکنیدگرانییکشایعهاستچراکههمینچندروزپیش
قیمتلبنیاتکهخیلیخیلیباالرفتهبود،یکمقداریهر
چندناچیزوالبتهبهصورتنمایشیپایینآمدوبههمهثابت
شدکهگرانینداریم.
باورکنیدبهزودیعیدنوروزخواهدرسیدالبتهغصهخرید
لباسنوبرایخودتانوبچههارانداشتهباشید.هنوزلباس
هایی که به تــن دارید یا در کمد لباس جاخــوش کرده اند،
قابلپوشیدنهستندوبهاینزودیهاکهنهنمیشوندواز
مد نخواهند افتاد .حداقل امسال نگران نباشید ،عید99
خدابزرگاست!
این گرانی نکته مثبت دیگری هم داشــته اســت و آن نکته
این که تا چند ماه پیش داخل همه خانه ها انبوهی از ارزاق
عمومیانباشتهشدهوبسیاریازآنهادرحالفسادوخراب
شدن بود و االن به طور کامل پاک ســازی و این نگرانی هم
بحمدا...رفعشدهاست.
درخصوصافزایشتعرفههایآب،برق،گاز،تلفنو...هم
خیلی دغدغه نداشته باشــید چرا که گرانی این خدمات،
باعثشدهتامنوشماکمترانرژیمصرفکنیموآبوبرق
وگازبرایآیندگانبیشترذخیرهخواهدشد.
می گویند گرانی باعث شده سن ازدواج جوانان ،باال برود
اماایندرستنیستچراکهباباالرفتنسنازدواججوانان
ما حداقل فهم ،درک ،عقل و ســواد آن ها هم باال می رود و
شک نکنید در برابر این نوع باال رفتن ،آمار طالق و جدایی
هاپایینخواهدآمد!
درباره اجاره خانه و خریــد خانه و آپارتمان هــم باید اذعان
کرد به برکت گرانی ،حاال دیگر شاهد رشد و توسعه افسار
گســیخته شــهرها نخواهیم بود .شــهرهای بزرگ مان در
همین حــد باقی خواهنــد ماند و چه بســا خیلی هــا راهی
روستاهایخودبشوند.
این گرانی با مهاجرت معکوس خود مــی تواند آثار مثبت و
فزاینده ای به دنبال داشــته باشــد .خیلی ها به روستاها و
شــهرهای کوچک خود باز می گردند و همــان جا به جای
خرید یک صفحه تخم مرغ به ارزش  20هــزار تومان ،مرغ
هر کیلو 11هــزار تومان و گوشــت 70هزار تومانــی و ....
به تولیــد این محصوالت مــی پردازند و گرانی را به ســخره
خواهندگرفت.
باور کنید تا چند ماه پیش ،فضای مجازی باعث شده بود تا
خانوادههاوگفتمانبیناعضایخانوادهبهحداقلممکن
برسد امام همین گرانی و آثار خوب آن باعث شده تا بچه ها
پول کمتری به اینترنت بدهند و کمتــر موبایل بازی کنند
و همین موضوع به گفتمان اعضای خانواده کمک شــایان
توجهیکردهدرحالیکههمهازآنغافلبودهایم.
ختمکالماینکه،ببینیداینروزهاهمهمدیرانومسئوالن
عزیزومحترمباشمامردماظهارهمدردیمیکنند.اعتراف
می کنند که اقشــار مختلف مردم در معیشــت خــود دچار
سختیومرارتشدهاندوهمیناعترافوهمدردیاگرچه
درحدحرفاستامابازهممایهدلگرمیاست!
باالخرهقبولدارندروزهایسختیراپشتسرمیگذارید
وهمچنانبهآیندهوروزهایخوشفرداامیدوارهستیداما
بایدصبرکنید.
باورکنیدهمینآقایانمسئولو مدیرانمحترمهمرنجمی
برندهرچندحقوقآنها،امکاناتآنها،نوعرفتوآمدهای
آنها،سفرهاوماموریتهایآنهاوخریدهایآنهاکمی
و فقط کمی!! با ما فرق دارد اما باالخره دغدغه من و شما را
فراموشنکردهاند.بههرحالچارهاینیست،خونخودرا
کثیفنکنید،بایدصبرکردوبهتورمگفت:درودبرگرانی!!

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

گفت و گو

جامعی نــدارد .به اعتقــاد بنده امروز کشــاورزان
در حال تطبیق خــود با شــرایط اقلیمــی و انجام
کشتهای متناسب با میزان آب هستند.درواقع
کشاورزی ،یک دانش بومی اســت که روزبهروز با
دانشهاینوینخودراتطبیقمیدهد.

• اراضیکوچکوکشاورزیمعیشتی
مانعهستند

وی دربــاره علــل موفقیت برخی سیاســتهای
الگویکشتدرکشورهاییمانندکانادا،آمریکاو
دیگرکشورهایتوسعهیافته،گفت:درکشورهای
موفقی مانند کانــادا ،آمریــکا و هلند مــزارع زیر
کشــت در قطع بســیار وســیعی هســتند .یعنی
یک کشــاورز در آمریکا یا کانــادا ،زمینی معادل
چند صد و حتی چند هزار هکتــاری دارد و برای
توســعه و افزایش بهرهوری کشــاورزی خــود ،از
دانشهــای نویــن نهایــت اســتفاده را میکند و
حتی خــود ســفارشدهنده دانشهــای خاص
اســت درحالیکــه در ایران ،قطــع اراضی حتی
به کمتر از یک هکتار میرســد و این خود مانعی
جدی در خصوص اجرای سیاســتهای الگوی
کشت اســت.قربانی تأکید کرد :درواقع زراعت
درایرانبرعکسدیگرکشورهابرمبنایمعیشت
است و کشاورز بیشــتر توجهش به رفع نیازهای
معیشتیخوداست.علتاینموضوعهمدرواقع

سیاستهایدولتاستکهکشاورز دیدمثبتی
بهاینسیاستهاندارد.

•تعادلاکولوژیکی ایجادشدهدربخش
کشاورزیقابلقیمتگذارینیست
ایــن اســتاد دانشــگاه در خصــوص میــزان
مصــرف آب در بخــش کشــاورزی اســتان اظهار
کرد :باید ایــن واقعیــت را در نظر داشــت آبی که
در بخــش کشــاورزی مصــرف میشــود ،تعادل
اکولوژیکــی اســتان را تنظیــم میکنــد .یعنی
مزیتهــای بخــش کشــاورزی تنهــا محصولــی
که برداشــت میشــود ،نیســت بلکه ارزشهای
اکولوژیکی را که خاک استان ،آبوهوای استان
وحتیمناظرزیباییشناسیایجادمیکند،نباید
نادیده گرفت کــه این ارزشهــا بههیچوجه قابل
قیمتگذارینیستند.عضوهیئتعلمیدانشگاه
فردوسیمشهد،راهحلهایبرونرفتازوضعیت
کنونــی را آگاهی بخشــی و تبییــن کارکردهای
اکولوژیکیبخشکشاورزیبرایانسانومحیط،
انجاممطالعهدقیقدربرآوردمیزانارزشافزوده
ایجادشده آب در بخش کشاورزی نسبت به دیگر
بخشها،تبیینجایگاهبخشکشاورزیدرامنیت
غذایی کشــور و نــگاه سیســتمی و دوری از نگاه
جزیرهایبهبخشهایمختلفبیانکرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی اســتان ،بابیان این که اعتبارات
ســفر اردیبهشــت ماه رئیسجمهور به اســتان هنوز ابالغ نشده است،
افزود :چون بیشــتر مصوبات ســفر رئیسجمهور به اســتان ملی بوده
اســت ،این احتمال وجــود دارد که همــه یا بخشــی از اعتبارات ســفر
رئیسجمهور به اســتان در بودجه  98گنجانده شود .رضا جمشیدی
در گفت و گــو با خراســان رضوی درباره علــت ابالغ نشــدن اعتبارات
ســفر رئیسجمهور بــه اســتان افــزود :علت اصلــی ابالغ نشــدن این
اعتبارات ،شرایط خاص اقتصادی کشور است .اگرچه اقدامات اولیه
برای ابالغ اعتبارات سفرهای ریاســت جمهوری انجام شده اما تا این
لحظه هیچکــدام از اعتبــارات دور دوم ســفر رئیسجمهور به اســتان
ابالغ نشــده اســت.وی در خصوص امــکان گنجانده شــدن اعتبارات
ســفر رئیسجمهور در قانون بودجه  98نیــز گفت :با توجــه به این که
تعداد زیــادی از مصوبات ســفر رئیسجمهور به اســتان ،ماهیتی ملی
داشتهاســت این احتمال وجود دارد تمام یا بخشــی از اعتبارات ســفر
رئیسجمهور به استان در قانون بودجه  98گنجانده شود.
به گزارش خراســان رضــوی ،رئیــس جمهــور در دومین ســفر خود به
اســتان در اردیبهشــت مــاه امســال ،حــدود دو هــزار و  100میلیارد
تومــان اعتبار بــرای تکمیل  44پــروژه اســتان اختصــاص داد اما بعد
از گذشــت هفت مــاه از ایــن موضوع ،هنــوز ایــن اعتبارات به اســتان
ابــاغ نشــده اســت.رئیس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان
همچنین دربــاره تفاوتهــای الیحــه بودجــه  98بــا  97اظهــار کرد:
امسال برای اولین بار در ســتادهای بودجه کشــور ،به استانها نقش
داده شــد و بنــده بــه نمایندگی از اســتان در ســتاد الیحــه بودجه 97
و ســتاد بودجه اســتانها حضور یافتــم .وی تأکیــد کرد :در جلســات
ســتادهای بودجه در خصــوص سیاســتگذاریهای بودجهای بحث
و ارائه پیشنهاد میشــود .آن چه نمایندگان اســتانها در این ستادها
پیگیری میکردند ،موضوع تفویض اختیارات بودجهای به اســتانها
بوده است.جمشــیدی افزود :یکی از پیشــنهادها ،افزایش اختیارات
شورای برنامهریزی و توسعه استانهاست .دومین پیشنهاد این بود که
درآمدها به تفکیک استانها در بودجه درج نشــود زیرا باعث میشود
درآمدهــای اســتانی در قانــون بودجه ،از حالــت کارشناســی خارج و
بیشتر،موضوع مدیریتی شــود به همین دلیل بهاحتمالقوی ،امسال
ستون درآمدهای استانی برخالف ســال های گذشته از قانون بودجه
حذف می شــود.وی ادامه داد :در این ســتادها همچنین درخواســت
کردیم اعتبارات هزینهای اســتانها افزایش پیدا کنــد و بودجه تعداد
دیگری از دســتگاههای اجرایــی بهصورت اســتانی در قانــون بودجه
 98درج شــود لذا بهاحتمالزیــاد ،بودجه گمــرک ،اداره کل مالیات،
اداره کل ثبتاحوال ،اداره کل ثبتاســناد و اداره کل فنی و حرفهای
استان ها در قانون بودجه  ،98اســتانی خواهد بود .از سویی به دلیل
حساســیتهایی که درباره بودجه آموزش پرورش و بنیاد شهید وجود
دارد ،نظر بر این است که در شــرایط فعلی بودجه این دو نهاد متمرکز
باقی بماند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گفت :در خصوص بودجه
عمرانی استان نیز بحثهایی شــد و این احتمال وجود دارد که بودجه
عمرانی استان افزایش پیدا کند .از سویی در خصوص طرحهای ملی
که استانی شدهاند نیز پیشنهاد استان این بود که مجموع اعتبارات این
طرحها به اســتان ابالغ و در داخل اســتان در خصوص نحوه تخصیص
اعتبارات طرحهای استانی تصمیمگیری شود.وی افزود :اگرچه این
پیشنهادها در ســتادهای بودجه مطرح و با آنها موافقت شد امااز این
که این پیشنهادها در الیحه بودجه  98که به مجلس تحویل داده شد،
گنجاندهشده است یا خیر ،اطالعی ندارم.

