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•رئیس جهاد کشاورزی :پیشنهاد مداوم
خرید آب کشاورزی نگران کننده است

به گزارش خراســان رضــوی ،بعــد از این که
در چنــد موضــوع بحــث خریــد آب از بخــش
کشــاورزی مطرح شــد« ،محمدرضا اورانی»
رئیس جهاد کشاورزی اســتان به آن واکنش
نشــان داد و اظهار کرد :این ســه شهرســتان
شــاکله کشــاورزی دارند و ایــن که مــدام در

جلســات پیشــنهاد میشــود آب از بخــش
کشاورزیخریداریشود،نگرانکنندهاست.
•استاندار :نمیخواهیم کشاورزی را
تخریبکنیم

این سخنان رئیس جهاد کشاورزی با واکنش
استاندار روبه رو شــد و «علیرضا رزم حسینی»
گفت :شما [رئیس ســازمان جهاد کشاورزی
اســتان] بایــد از بــه راه افتــادن بــازار آب در
اســتان اســتقبال کنید .تا زمانی که بــازار آب
در اســتان راه نیفتــد مــا قــدر آب را نخواهیــم
دانست و مشکل بخشهای صنعت و خدمات
هم حل نخواهد شد .رزم حســینی ادامه داد:
در اســتان آبی وجود ندارد که ما بــرای تأمین
آب بخــش صنعت و خدمــات مجــوز حفر چاه
بدهیم .وی افزود:بنده یــک عدد در خصوص
میزان بهــرهوری آب در حوزههای کشــاورزی
و صنعت اعــام میکنم ،میزان بهــرهوری هر
مترمکعب آب در حوزه صنعت  86هزار تومان
است و این عدد در حوزه کشاورزی تنها 860
تومان است .البته ما نمیخواهیم کشاورزی را
تخریب کنیم و این جزو سیاستهای ما نیست
بلکه میخواهیم اقتصاد کشــاورزی استان به
حرکت در بیاید.
•باید بازار آب در استان راه بیفتد

اســتاندار تصریــح کرد :بــازار آب اســتان باید
راه بیفتد ،االن معادن اســتان بــا خرید آب هر
مترمکعب پنج هزار تومــان ،کار میکنند و در
طــرح انتقــال آب دریای عمــان به اســتان هر
مترمکعــب آب را  35هــزار تومــان بــه صنعت
گران میفروشــیم .رزم حسینی همچنین در
خالل جلســه برای تأمین آب معــادن فعال در
سه شهرستان اظهار کرد :راهکار استان برای
تأمیــن آب مورد نیــاز معادن اســتان خرید آب

عکس :استانداری

دفتر اســتاندار روز گذشــته میزبــان یکصد
و ســی و هفتمیــن جلســه ســتاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی اســتان بود .جلســه ای که
در نوع خــود متفــاوت بود .رســیدگی دقیق
و جزئــی بــه مشــکالت و موانــع پیــش روی
بخــش تولیــد و بنگاههای اقتصــادی منطقه
 10مثلث توســعه اقتصادی فرهنگی استان
(شــامل شهرســتانهای کاشــمر ،بردسکن
و خلیلآبــاد) از جمله نکات مهم این جلســه
بود که با دســتورات مستقیم اســتاندار برای
حل آن ها همراه شــد اما دلیل مهــم تری که
جلسه روز گذشته را از دیگر جلسات متفاوت
کرد ،بحث داغ بر ســر دو نگاه کالن در حوزه
صنعت و کشاورزی بود .غالب بودن ساختار
کشــاورزی در شهرســتان هــای کاشــمر،
بردسکنوخلیلآبادسببشدتادراینجلسه
کــه فرمانــداران ،نماینــده مجلــس ،مدیران
دستگاه های اجرایی و معینهای اقتصادی
اینشهرستانهانیزحضورداشتند،مهمترین
موضوع،بحثتخصیصآببهبرخیطرحهاو
پروژههای اشتغالزایی باشد و همین مسئله،
جلســه را به یکی از داغ ترین جلسات برگزار
شده در دفتر استاندار تبدیل کرد.

چه از طریق تانکر یا خرید از بخش کشــاورزی
اســت .این راهکار بــرای معــدن کاران کام ً
ال
بهصرفه است.
•کشاورز مقصر نیست ،سرمایه گذاری
نشده است

این صحبت های اســتاندار هم بــدون واکنش
نمانــد و رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی
بار دیگــر دربــاره این مســئله اظهارنظــر کرد.
اورانی در پاســخ به اظهارات اســتاندار درباره
ســرمایهگذاری نشــدن در بخــش کشــاورزی
گفت :اگر در بخش کشــاورزی سرمایهگذاری
نشــود ،بهــرهوری بخش کشــاورزی نیــز ارتقا
پیدا نخواهد کرد ،کشــاورز مقصر نیست بلکه
سرمایهگذاری در این بخش انجامنشده است.
•نماینده مجلس :استعداد استان در حوزه
کشاورزی است

مباحثــه اســتاندار و رئیــس ســازمان جهــاد
کشاورزی استان در این جا ختم شد و بررسی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان

دیگرموضوعاتجلسهدردستورکارقرارگرفت
امادرادامهجلسه،نمایندهمردمکاشمر،خلیل
آباد و بردســکن نیز بار دیگر موضوع را به میان
کشید و در حمایت از بخش کشــاورزی گفت:
تالشهمهمسئوالنافزایشثروتمردماستان
به خصوص روستاییان است« .بهروز بنیادی»
افزود :اولین قدم بــرای تحقق این هدف توجه
به بخش بازرگانی حوزه کشاورزی استان است
زیراکشاورزبعدازتولیدمحصولنمیداندباید
این محصول را چگونــه به بازار عرضــه و تولید
ثروت کند .بنیــادی تصریح کرد :بــه رغم تمام
مســائل مطرحشــده باز هم اســتعداد اســتان
خراسانرضویدرحوزهکشاورزیاستوبنده
تقاضا دارم استاندار این دیدگاه را تقویت کند.
•معین های اقتصادی از طرح های
آبخیزداری حمایت کنند

وی اظهار کرد :موضوعی که باید در خراســان
رضوی بیشازپیش مدنظر مدیران باشد بحث
آبخیــزداری اســت .معینهــای اقتصــادی از

نقش صنایع کوچک در رونق تولید

طرحهایآبخیزداریحمایتکنند،روشهای
نوینکشاورزیبایدتوسطمعینهایاقتصادی
در حوزههایی مانند کشتهای گلخانهای که
ظرفیت کشاورزی دارند ،اجرا شود .همچنین
آبیاریهــای نویــن و اجرای طرحهــای علمی
در حوزه کشــاورزی هم اشــتغالزا و هم کام ً
ال
بهصرفه است.
این صحبت ها هم پایان بحث داغ کشاورزی و
صنعت در جلســه دیروز نبود .در پایان جلسه و
زمانی که استاندار ختم آن را اعالم کرد ،رئیس
سازمان جهاد کشــاورزی در حمایت از بخش
کشــاورزی جمله ای گفت که قابــل تامل بود.
اورانیاظهارکرد«:بندهدرجلسهستاداقتصاد
مقاومتــی اســتان پیشــنهاد میکنــم واردات
گندم ،علوفه ،برنج و شــکر با ارز نیمایی انجام
شــود تا یارانهای را کــه شــهریها میخورند،
بهحساب کشاورزان نگذارند».

بحث داغ فروشآبکشاورزی به صنعت
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•دیگر دستورکارهای جلسه

در ایــن جلســه ،فرمانــداران شهرســتانهای
کاشــمر ،خلیلآبــاد و بردســکن مشــکالت و
موانــع توســعه در ایــن شهرســتانها را مطرح
کردند و استاندار دســتورات الزم را به مدیران
دســتگاههای اجرایــی بــرای رفع ایــن موانع
و گرفتاریهــا داد .البتــه در ایــن دســتورات
مهلت برای دســتگاهها معین شــد که باید این
مشکالت و نارساییها را برطرف کنند .در این
جلسه مقرر شد ،شرکت شهرک های صنعتی،
بــرق واحدهــای صنعتی مســتقر در شــهرک
صنعتی کاشــمر را تامیــن کند و برنامــه ریزی
الزم را بــرای تولیــد و انتقال برق انجــام دهد.
شــرکت توزیع برق اســتان هــم متعهد شــد با
همکاریوهماهنگیادارهکلجهادکشاورزی
بــرای تامیــن بــرق و روشــنایی معابــر مجتمع
گلخانــه ای کنــدر در شهرســتان خلیــل آبــاد
حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام الزم را انجام
دهد.
همچنینمقررشد 50،هکتارازاراضیشهرک
صنعتی بردسکن طی تفاهم نامه ای به شهرک
صنعتی خلیل آباد واگذار شود و این شهرک به
شهرک صنعتی مشترک خلیل آباد و بردسکن
تغییر نام دهد.

نظر به تأکید مقام معظم رهبری در ســال های اخیر بر مقوله اقتصاد و
از آن جا که صنعت موتور محرکه اقتصاد اســت و نیز بــا توجه به این که
شعارامسال«رونقتولید»است،کلیهمسئوالنودستگاههایدولتی
و خصوصی باید در راستای تحقق آن گام بردارند .معتقدیم حمایت از
تولید و اشتغال باید بر مبنای حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده
شکل بگیرد زیرا این صنایع چابک هستند و می توانند با خلق تنوع در
محصوالت خود نیازهای گوناگون را برآورده کنند و جایگاه مناســبی
را در تولید و اشــتغال و نیز ارزش افزوده باال به دســت آورند .این بنگاه
ها با کمک به تولید ناخالص داخلی ،ایجاد شــغل ،کاهش فقر ،تولید
درآمد و تســهیل درآمــد برای مــردم ،ابــزار مهمی در رشــد اقتصادی
کشورندودرواقعاینکسبوکارهاستونفقراتاقتصاد،بهخصوص
اقتصادمحلیباتوجهبهصنایعمادرموجودهستند.بحراناقتصادی،
سیاستهایدولتی،منابعمالیوحوادثغیرمترقبهازعواملعمده
خارجی تأثیرگذار بر عملکــرد  SMEها (صنایع کوچک) هســتند .از
ســوی دیگر عوامل داخلی نظیر بازاریابی ،حمایت از نوآوری ،آموزش
های مدیریتی ،کارشناسی ،خوشه سازی و ...تأثیر شگرفی در بهبود
عملکرد SMEها می گذارند به طوری که با تقویت آن ها رشد اشتغال
پایدار ایجاد شده از صنایع بزرگ بیشــتر خواهد شد .به همین منظور
سازمانصنایعکوچکوشهرکهایصنعتیایرانبرنامههایحمایتی
باهدفتوسعهکارآفرینی SMEهادردستورکارقراردادهکهازجملهآن
ها می توان به خدمات پیمانکاری فرعی مانند اتصال تولیدکنندگان
کوچک به تولیدکنندگان بزرگ ،ایجاد خوشه های صنعتی و تجمیع
توانمندی واحدهای کوچک ،جلب ســرمایه گذارهای خارجی ،رفع
نیازهای فناورانه ،کمک به افزایش سطوح دانش بنیان شدن و کمک
بهرشدصادراتاشارهکرد.بنابراینبرایبازگرداندنقدرتاقتصادی
بایدبهتوسعهصنایعکوچکتوجهویژهایداشت.صنایعکوچکبایدبا
برندسازیوباتوجهبه نیازبازارداخلیوخارجیحرکتکنند.صنایع
کوچکی که کارآمد هستند ،بازدهی دارند و سریع تر به صنایع بزرگ
تبدیل می شوند .باید به ســرمایه گذاران خارجی پیشنهاد شود تا هم
از لحاظ تولید و اشتغال و هم ارزآوری و ارزش افزوده بتوانیم گام های
موثری در رشــد اقتصاد ملی برداریم .این صنایع می توانند با توجه به
اهداف و رویکردهای اقتصاد مقاومتی ،سهم به سزایی در چشم انداز
اقتصادیکشورداشتهباشندودولتهمباحمایتخودنقشتسهیل
گری را بــرای آن ها ایفــا کند.بنگاه های کوچــک و زود بــازده با نقش
موثریکهدرصادراتصنایعمتوسطوبزرگدارند،میتوانندافزایش
صادرات را ســریع تر رشــد دهند زیرا ویژگی های مهمی مانند تامین
مواداولیهداخلی،ارزشافزودهباالدرمحصوالتوبازارفروشمستمر
داخلی و خارجی دارند که باعث افزایــش تولید ناخالص ملی و درآمد
سرانهشدهاست.یکیازبهترینراههابرایحمایتازصنایعکوچک،
ورود آن ها بــه عرصه بازارهــای جهانی و پیونــد دادن شــان با صنایع
متوسطوبزرگاستتابتوانندسهمبه سزاییرادرچشماندازاقتصادبه
خصوصدررونقتولیدداشتهباشند.توجهبهحوزهصنعتبهخصوص
صنایع کوچک با توجه به ظرفیت های بزرگ این صنایع در استان یک
ضرورتاستتابتوانیمگامهایموثریدرراستایشعارسالبرداریم.

خبر
مسلمی

حضورمدیرانآبمنطقهایوشرکتگازاستاندرتحریریهخراسان
روزگذشتهنیزتحریریهخراسانمیزبانمسئوالنیبودکهبرایتبریکروزخبرنگارمهمانماشدند.مدیرشرکتآبمنطقهایاستانوجمعیازمدیرانشرکت
گاز خراسان رضوی در جمع ما حضور یافتند و عالوه بر تبریک روز خبرنگار درباره راهکارهای تعامل بیشتر رسانه ای گفت و گو کردند .حمید رضا پور یوسف
مدیر کل بهزیستی استان نیز روز گذشته با ارسال پیامی روز خبرنگار را به خبرنگاران خراسان و مدیران این رسانه تبریک گفت .

• اگر خراسان نبود ،سامان دهی کشف رود به جایی نمی رسید

مهندس «محمد عالیی» مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در نشست با معاون سردبیر روزنامه خراسان رضوی ،به نقش مهم روزنامه
خراسان در استان اشاره و اظهار کرد :به عنوان نمونه در حوزه آب منطقه
ای ،یکی از دغدغه های جدی ما موضوع ســامان دهی کشــف رود بود که
روزنامه خراسان عملکرد قابل توجهی در این زمینه داشت و اگر خراسان
ورود نمــی کرد ،بــه جایی هم نمی رســید .وی افــزود :موضوعــات اضافه
برداشت از چاه ها و همچنین انتقال آب از دریای عمان نیز از جمله مسائلی
است که در روزنامه خراســان پیگیری می شــود و ما نیز در این باره طرح و
برنامه های مان را ارائه می کنیم .وی در ادامه بــه طرح های در حال اجرا
در شرکت آب منطقه ای اســتان اشــاره کرد و گفت :معتقدیم همه برنامه
های ما باید پیوســت اجتماعی داشته باشــد .باید در عملکردمان با مردم
شفاف باشیم و اگر این گونه نباشــد ،مردم حرف ما را قبول نخواهند کرد.
عالیی تصریح کرد :شــما نیز به عنوان خبرنگار ،برنامه هــا و عملکرد ما را
نقد و صحت سنجی کنید تا میزان تحقق آن مشــخص شود«.سعید برند»
معاون ســردبیر روزنامه خراســان نیز با بیان این که بین رســانه و شــرکت
آب منطقه ای دغدغه های مشــترکی در حوزه موضوعات آب وجود دارد،

اظهار کــرد :تالش خواهیــم کرد همچون گذشــته در حوزه مهــم تامین و
توزیع آب ورود و با تهیه گزارش های تولیدی ،انتقادهای سازنده و برپایی
میزگردهای تخصصی با حضور کارشناســان موانع موجود در این مســیر
را شناسایی کنیم تا ان شــاءا ...با کمک و تعامل مسئوالن آب منطقه ای و
دیگر مسئوالن مرتبط با حوزه آب ،مشکالت کاهش یابد.

•پیگیری های خراسان ،مشکالت و خواسته های مردم است

•تقدیرازپیگیریخراسانبرایپروژهروستایکامهعلیا

وی به پیگیــری روزنامــه خراســان برای اجــرای پــروژه خط لولــه گاز در
روســتای کامه علیا و ایجاد مشــکالت برای مــردم این روســتا اظهار کرد:
بعد از پیگیری روزنامه خراســان ،فرماندار شهرستان با من تماس گرفت،
من نیز بــا مدیر پروژه تمــاس گرفتم و بــه او گفتم پیش فرمانــدار برود و آن
چیزی را که دغدغه مردم است ،مطرح کند .از روزنامه خراسان تشکر می
کنم که در این زمینه کانال ارتباطی مطمئنی بــرای ما بود .وی همچنین
به موضــوع اصالح تعرفههــای گاز مصرفــی خانگی در مشــهد در روزنامه
خراسان اشــاره کرد و گفت :اگر پیگیری روزنامه خراسان نبود ،شاید این

عکس ها  :میثم دهقانی

مدیران شرکت گاز استان هم روز گذشته مهمان تحریریه خراسان شدند.
«حسن افتخاری» مدیر بهره برداری این شرکت در نشست با معاون سردبیر
خراسان رضوی با اشــاره به این که روزنامه خراســان در عرصه مطبوعات
ســرآمد اســت ،اظهار کرد :مباحثی که روزنامه خراســان مطرح می کند،
صدای مردم ،از جمله صدای مشــتریان شرکت گاز اســت و در این زمینه
روزنامه خراسان کانال کامال مطمئنی بین شرکت گاز و مشتریان ماست.
وی تصریح کرد :اگر روزنامه خراسان به عملکرد ما نقدهایی داشته است،
ما نباید ناراحت شویم بلکه باید خوشحال باشــیم چون این نقد باعث می
شود در راســتای ارائه خدمت بهتر به مشتریان عمل کنیم .وی نگاه جامع
به موضوعات و مســائل مختلف را از دیگــر ویژگی های روزنامه خراســان
برشــمرد و افــزود :این روزنامــه وارد مســائل حاشــیه ای نمی شــود و اگر
خراسان موضوعی را پیگیری می کند مشکالت و خواسته های مردم است.

موضوع به نتیجه نمی رسید .خراســان این موضوع را به گونه ای مدیریت
کرد که ساختار آن اصالح شــد و این به نفع مردم بود« .سعید برند» معاون
ســردبیر روزنامه خراســان نیــز در ایــن نشســت اظهار کرد :اگــر روزنامه
خراسان گزارش هایی درباره تغییر اقلیم گاز مشــهد یا جلوگیری از قطع
شدن درختان روستای کامه علیا و ...منتشــر می کند ،همگی برگرفته از
مطالبات و خواسته های مردم است .بنابراین امیدواریم ارتباط رسانه ای
خوبی که با مسئوالن شکل گرفته است ،تداوم یابد تا این مطالبات مردمی
هر چه سریع تر به نتیجه برسد .در این نشست «فرشید دشتی» رئیس بهره
برداری گاز مرکز اســتان و «ســید رضا غفاریــان» رئیس بهره بــرداری گاز
شهرستان های استان نیز نکاتی را درباره روزنامه خراسان و راهکارهای
تعامل بیشتر رسانه ای مطرح کردند.

