اخبار

اقتصاد و سیاست

اقتصادی-سیاسی

در راستای دفاع از مصرف کننده

توپ پرمعاون وزیر

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس سازمان
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
گفت :هیچ واحد تولیدی در کشــور مستثنا از درج
قیمــت مصــرف کننــده روی کاال نیســت و اجرای
طــرح درج قیمت مصرف کننده از مبــدا تولید کاال
مــورد تاکید شــخص رئیس جمهــور اســت و اصل
نیز بر اجرای این سیاســت اســت .به گزارش ایرنا،
عبــاس تابــش در جمــع برخــی از تولیدکنندگان
استان در تشــریح طرح قیمتگذاری از مبدا تولید
کاال افــزود :ســازمان حمایــت از حقــوق مصــرف
کننــدگان و تولیدکننــدگان قیمت  ۸۴هــزار قلم
کاال را بررســی کرده و به تفــاوت  ۲درصدی قیمت
آن از در کارخانه تا رسیدن به دست مصرف کننده
پی برده اســت .وی تصریح کــرد :در واقــع اجرای
طرح درج قیمــت از مبدا تولید کاال براســاس ماده
 ۲۳سیاست های اقتصاد مقاومتی است که وزارت
صمت را مکلف می کند فرایند تولید تا توزیع شفاف
شود و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به
عنوان دبیرخانه اجرای این طرح هیچ محدودیتی
در اصالح روشهای آن ندارد.

یک فعال سیاسی اصالحطلب:

احزاب تنها در بخشی از
پازل قدرت حضور دارند

یک فعال سیاســی اصالحطلب گفت :در کشــور ما
وضعیت به گونهای است که احزاب تاثیر چندانی در
ساختار قدرت ندارند و تنها در بخشی از پازل قدرت
میتوانند حضور داشــته باشــند .جوادی حصار در
ت و گو با ایسنا با بیان این که در نظامهای سیاسی
گف 
مختلف ،احزاب به دو دسته دولتساز و دولتساخته
تقسیم میشوند ،اظهار کرد :در نظامهای دموکرات
و مردمســاالر ،احــزاب برنامههای خــود را به مردم
ارائه میدهند و در صورتی که مورد قبول مردم واقع
شــوند ،رای میآورند و دولت یا پارلمان را تشــکیل
میدهند .در این کشــورها ،قدرت به وسیله احزاب
مدیریت میشــود .چنین احزابی در دســته احزاب
دولتســاز جای میگیرنــد .نوع دیگــری از احزاب
در دنیــا وجود دارند که دولتســاخته هســتند .وی
تصریح کرد :در کشــور ما وضعیت به گونهای اســت
که بود و نبود احزاب تاثیر چندانی در ساختار قدرت
ندارد ،در ایران ،احزاب تنها در بخشی از پازل قدرت
میتوانند حضور داشــته باشند که در همین حد هم
کارکردی کنترلشده دارند.
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فرمانده نیروی دریایی ارتش در مشهد:

دشمن آرزوی خود را به گور خواهد برد
فرماندهنیرویدریاییارتشجمهوریاسالمیایرانگفت:
نیروی دریایی به نیروی تعیین کننده منطقه در عرصههای
مختلفتبدیلشدهاست،دشمنانبهدنبالازصحنهخارج
کردن ما هستند ولی این آرزوی خود را به گور خواهند برد.
به گزارش ایرنا ،دریادار شــهرام ایرانی در حاشــیه مراسم
پایانی پنجمین جشنواره سراسری ســرود نیروی دریایی
ارتشجمهوریاسالمیایراندرمشهدبااشارهبهرزمایش
مرکبکمربندامنیتدریایی ۲۰۲۲کهباحضوریگانهای
سطحیوپروازینیروهایدریاییکشورهایچین،روسیه
و ایران در منطقه شــمال اقیانوس هند به وسعت  ۱۷هزار
کیلومتر مربع و با شــعار «با هم برای صلح و امنیت» برگزار
شد گفت :در شرایطی که برخی کشورها تالش دارند یک
تک قطبی در جهان تعریف کنند ،این سه کشور مستقل در
کنار هم قرار میگیرند که در تمام حــوزه های ژئوپلیتیک
منطقــهای اثرگــذار اســت و یــک هژمونی جدید را شــکل
میدهد.ویافزود:ماالگوییرابهجهانارائهکردیمکهمی
شود کشورها در کنار هم با رعایت احترام ،امنیت جهانی را
برقرار کنند زیرا امروزه نیــروی دریایی در فاصله حداقل۲
هــزار کیلومتری کشــور مشــغول تامین امنیت شــاهرگ
اقتصادی کشور اســت .دریادار ایرانی تصریح کرد :سعی
میکنیم هر سال یک ناوگروه در تمرینات مشترک نظامی
داشته باشــیم تا پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران در
پهنه های مختلف آبی جهان افراشــته باشد .وی گفت :در
طول  ۴۳ســال حاکمیت نظام جمهوری اســامی ،مثلث
شــوم توطئه ،تحریم و تهدید علیه کشــور ما شکل گرفت و
نیرویدریاییکشورتوانستبابهرهگیریازظرفیتعلمی
نخبگان ،دانشمندان و جوانان کشور تجهیزات خود را در
سطحروزنگهداردزیرابایددرصحنهبینالمللحضورفعال
داشته باشیم .وی همچنین با اشــاره به تاکید رهبر معظم
انقالب بر استفاده از هوش مصنوعی اظهارکرد :به دنبال
آن هستیم که بتوانیم از زبان ماشین به نحو احسن استفاده
کنیموبراساسهوشمصنوعیتسلیحاتوتجهیزاتخود
رابهدرجهایازتوانمندیبرسانیمکهبتوانیمعکسالعمل
جدی و به موقع در برابر تهدیدات کشــورهای اســتکباری
داشــته باشــیم .رئیس عقیدتی سیاســی نیــروی دریایی
ارتش جمهوری اســامی ایران نیز به ایرنــا گفت :توجه به
هنر و کشف اســتعدادها در حوزه هنر یکی از رسالت های
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آفت شبکه داللی
بر جان تولیداتکشاورزان
گالیه رئیس سازمان تعاون روستایی از دالالنی
که قیمت تولیدات کشاورزان را تا  ۷۰۰درصد
افزایش می دهند

عقیدتی سیاســی ارتش جمهوری اســامی ایران اســت.
حجت االســام و المســلمین حســین صنعتی پور افزود:
تبلیغ معارف دینی از طریق برنامههای جذاب و گوناگون
از جمله ســرود باعث کشــف اســتعدادهای جدید در کنار
اســتحکام وحدت بین شــرکت کنندگان از نقاط مختلف
کشور می شود .وی ادامه داد :از نظر دینی باالترین ثروت
در جامعه فرهنگ اســت و بدترین فقر از نــوع فرهنگی آن
است .رئیس عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش گفت:
در دنیای معاصر مکتبی ترین نیروها در جمهوری اسالمی
ایرانهستندکهرهبرآنیکمجتهدعادلاستومیطلبد
نیروهای مســلح نیز این پیوند را با والیت که پیوند با ارزش
هاســت ،مســتحکم تر کنند .وی افزود :تشــکیل عقیدتی
سیاســی که با نظر امام راحل شــکل گرفت ،باعث ارتقای
ارزش هــای دینی در نیروهای مســلح شــد و امروز شــاهد
هستیم در حوزه دفاعی به نقطه ای رسیده ایم که تجهیزات
در کنار بخش اصلی معنویت و دینداری معنا پیدا میکند.
حجت االســام صنعتــی پــور ادامــه داد :اگر کشــورهای
اسالمی نیروهای نظامی خود را زیر نظر قرآن و دستورات
اسالمی تربیت کنند می توانند تاثیرگذار باشند و استکبار
جهانی هم نمیتواند کاری انجام دهد .وی گفت :سازمان
عقیدتیسیاسیارتشعالوهبربرگزاریجلساتتخصصی
سعی دارد ساالنه همایش هایی را در دانشگاه امام خمینی
(ره)نوشهرکهمحلتربیتنیروهایجواناستبرگزارکند
و اولین دوره آن آذر ماه امسال برگزار شد.
شایان ذکر اســت ،در پنجمین جشــنواره سراسری سرود
نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران در مشــهد
 ۲۳۰نفر در قالب ۲۱گروه در ۱۰بخش مختلف با یکدیگر
رقابت کردند.

رئیس ســازمان تعاون روســتایی کشــور با انتقــاد و گالیه از شــبکه
داللی در تولیدات کشــاورزی گفت :قیمت تولید کشاورز تا زمانی
که به مصــرف کننده میرســد گاهی توســط شــبکه داللــی ۷۰۰
درصد هم افزایش پیدا میکند .به گزارش تسنیم ،اسماعیل قادری
فر در نشست ملی «کوثر هدایت» در مشــهد با بیان این که در جهاد
کشاورزی به دنبال احیای شــبکه مردمی تعاون هستیم که در دهه
اول انقــاب بهتریــن و امنترین خدمــت را ارائه داده اســت اظهار
کرد :کشور دچار چالشهای متعدد است که اصلیترین آن مسئله
اقتصاد و بیکاری است ،بیکاری مسئله اجتماعی و اقتصادی است
که با مســئله فرهنگی نیز گره خورده است .وی افزود :قیمت تولید
کشــاورز تا زمانی که به مصرف کننده میرســد گاهی توسط شبکه
داللی  700درصد هــم افزایش پیدا میکند؛ حــوزه امنیت غذایی
و حذف واســطهها و شــبکه داللی غیرضروری جزو برنامههاســت.
قادریفر تصریح کرد:در گام دوم انقالب به کمک امامان جماعات
که اداره دســت کم  22هزار مســجد را برعهده دارند به دنبال احیا
و بازطراحی شبکه بزرگ مردمی کشــور با رویکرد تعاون محوری و
مفاهیم ناب آن هستیم .رئیس سازمان تعاون روستایی با بیان این که
برای غلبه بر مشکالت اقتصادی از نظر امنیت غذایی راهی جز ایجاد
شبکههای مردمی و اجتماعی و مروجان آن نداریم افزود :باید مانند
دوران دفاع مقدس از شبکه مساجد در این زمینه استفاده کنیم.
•برای احیای  30هزار واحد تولیدی تعطیل باید مردم را به
میدان آورد

همچنین امیرحسین مدنی ،معاون توسعه روستایی و مناطق محروم
نهاد ریاســت جمهوری اظهــار کرد :رهبــر معظم انقــاب در بیانات
مختلف به جوانان تاکید کردهاند که کارهــا را از روی زمین بردارید،
معظملهبهدولتهمفرمودهاندهنرداشتهباشدومردمراوسطمیدان
بیاورد و به فرموده ایشان دولتی مردمی است که برای استفاده از ایده
و عمل و نظارت مردم ساز و کار داشته باشد .وی افزود 30:هزار واحد
تولیدی ،صنعتی و معدنی تعطیل شده در بخشهای مختلف کشور
داریمکه برایاحیایواحدهایاقتصادیبایدمردمرابهمیدانآوریم.

از میان خبرها
گوناگون

رئیسادارهصنایعمعدنیصمتاستانخبرداد:

کاهش چشمگیر
صادرات سیمان به افغانستان

رئیــس اداره صنایــع معدنــی ســازمان صنعــت،
معــدن و تجــارت اســتان بــا بیان ایــن که بــه تازگی
صادرات سیمان استان به کشور افغانستان کاهش
چشــمگیری داشــته اســت ،افزود :میانگین قیمت
عرضه ســیمان نســبت بــه شــهریور مــاه  ۱۰تا ۱۵
درصد کاهش داشته و روند افزایش عرضه نسبت به
تقاضا منجر به ثبات تعادل و پایداری در بازار سیمان
شده است .افشین در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
میزان تولید ســیمان در واحدهای تولیدی به دلیل
تغییرات دورهای پایان ســال ،کاهش یا قطع انرژی
مصرفی و همچنین مشــکالت گاز مصرفی واحدها
به حداقل رسیده اما از نظر عرضه این کاال در استان
هیچ مشکلی وجود ندارد و حتی شاهد مازاد عرضه
بر تقاضا نیز هســتیم .اکثر نیاز بــازار از محل ذخایر
کلینکــر کارخانههای اســتان تامین میشــود .وی
افــزود :خراســان رضــوی دارای هفت واحــد تولید
ســیمان بــا ظرفیــت  8/25میلیــون تن ،اشــتغال
 ۲۲۲۶نفــر و ســرمایهگذاری حــدود  ۱۵۰هــزار و
 ۵۶میلیارد ریال اســت ،همچنین ســهم واحدهای
تولید سیمان استان در کشــور از نظر ظرفیت تولید
9/3درصد ،در ســرمایهگذاری  18/6درصد و در
اشتغال  6/7درصد است.

مدیرکلاموراقتصادیوداراییاعالمکرد:

حضور  ۲۹کشور برای
سرمایه گذاری در استان

مدیر کل امــور اقتصــادی و دارایی خراســان رضوی
گفــت :از ســال  ۲۹ ، ۱۳۹۲کشــور در اســتان
ســرمایهگذاری کردهانــد .رضــا خواجــه نایینــی در
گفت و گو با ایرنا افزود :از ابتدای امســال ۷۱ ،طرح
سرمایهگذاری خارجی با مبلغ  ۶۱میلیون دالر برای
اســتان مصوب شــده که اجرای آن حدود  ۵۰درصد
پیشــرفت داشــته اســت .وی ادامــه داد :پیشبینی
میشود تا آخر امسال شمار طرح های سرمایهگذاری
خارجی به  ۱۰۰طرح برسد .مدیرکل امور اقتصادی
و دارایی گفت :از ســال  ۳۵۲ ، ۱۳۹۲طرح سرمایه
گذاری خارجی با مبلغ یک میلیــارد و  ۲۰۰میلیون
دالردراستانبهتصویبرسیدهکهسرمایهگذارانآن
از ۲۹کشور هستند .وی افزود :بیشترین رقم سرمایه
گذاریدراستانبهترتیبمربوطبهکشورهایچین،
امارات ،عراق ،آلمان و افغانستان است.

اعتبارات عمرانی خراسان رضوی درالیحه بودجه ،1401کفاف نیاز پروژه های نیمه تمام استان را نمی دهد

اگــر چرتکــه ای بیندازیــد بــر ارقــام تخصیصی به
خراســان رضوی در الیحــه بودجه ســال ،۱۴۰۱
میبینید که 42هزار میلیــارد تومان یعنی معادل
 7/2درصد از کل اعتبارات جاری و عمرانی استان
هایکشور،سهماینخطهشدهاست.اماازمجموع
بودجه خراسان رضوی در الیحه بودجه سال آینده،
38هزار میلیارد تومان مربــوط به اعتبارات جاری
دستگاههایاجراییشاملاعتباراتاستانیوملی
اســت .از این میان ،اعتبارات عمرانی این اســتان
نیز در الیحه بودجه  ،1401حدود 4هزار میلیارد
تومان برآورد شده اســت که معادل  4/9درصد از
اعتبارات عمرانی اســتان های کشــور است .سال
هاست که بخش دولتی و خصوصی استان ،گالیه
مند از حجم اعتبــارات عمرانی تخصیصــی به این
خطه هستند و آن را متناسب با جایگاه و جمعیت و
البتــه نیازهایش نمی دانند .بخشــی از پروژه های
عمرانی مهم استان هم در ســنوات اخیر به واسطه
محدودیت هــای بودجــه ای معطل مانده اســت و
بخش خصوصی که عمدتا در اجرای این پروژه ها به
مشارکت گرفته می شود ،هر سال خود را مواجه با
محدودیت های جدیدتری می بیند .در بازه بررسی
الیحــه بودجــه در مجلــس ،نیمنگاهی بــه چالش
بودجههایقطرهچکانیبرایطرحهاینیمهتمام
عمرانی استان داشتیم.
*مشــکالت جــذب
اعتبــارات عمرانــی
اســتان؛ جالب اســت
بدانید که حتی جذب
همیــن مقــدار بودجه
عمرانــی پیــش بینی
شــده برای خراســان
رضوی هم با مشکالتی همراه اســت .به گفته رضا
جمشیدی ،رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی
اســتان ،از کل اعتبارات عمرانی خراسان رضوی،
بخشــی مربوط به اعتبارات نفت و گاز می شود که
قانون توزیع خود را دارد و براســاس سهم جمعیت
مناطق توسعه نیافته اســتان ،از کل مناطق توسعه
نیافتــه کشــور توزیع مــی شــود .بخش دیگــری از
اعتبارات عمرانی خراسان رضوی برای سال آینده
نیز مربوط به ســهم ۲۷صــدم درصــدی مالیات بر
ارزش افزوده کشــور در اســتان اســت که براساس
میــزان وصول مالیات بــر ارزش افزوده محاســبه و
بخشدیگریازایناعتباراتبهمبالغبهدستآمده
از جرایم راهنمایی و رانندگی مربوط می شــود که
براساسعملکردپلیسراهنماییورانندگیاستان

اعتبارات عمرانی استان؛یک مویز و چهل قلندر

اســت و قوانین خاص خود را دارد .بنابراین جذب
این بخش از اعتبارات عمرانی بستگی به عملکرد
نهادهای مختلف دارد.
*دشــواری های جــذب اعتبــارات عمرانی بخش
ملی؛ نکته دیگر این که بخشــی از اعتبــارات مورد
نیاز پروژه های عمرانی باید از محل اعتبارات ملی
تامین شــود که این امر با مشــکالتی همراه است؛
کمااین که به گفته جمشیدی ،پروژه های عمرانی
زیادیکهمحلتامیناعتباراتآنازمحلاعتبارات
ملی بوده ،از سال های قبل در استان باقی مانده و
تکمیلنشدهاست.رئیسسازمانمدیریتوبرنامه
ریزی خراســان رضــوی تصریــح می کنــد :فرایند
اجرای پروژه های ملی به این نحو است که دستگاه
های اجرایــی باید هم از طریق وزارتخانه هایشــان
پیگیر افزایش سهم پروژه های موجود از اعتبارات
ملی باشــند و توامان به انجام مطالعات پروژه های
جدید کمک کنند تا این پروژه هــا بتوانند در الیحه
بودجه ســال بعد قرار بگیرند و در واقــع پروژه های
جدیدی برای استان در الیحه منظور شود .وضعیت
خراســان رضوی در جذب اعتبارات بــرای اجرای
پروژه های ملی چندان مطلوب نیست ،هم اکنون
 3/2درصد از کل پروژه های ملی کشور مربوط به
این استان است که با شاخص های توسعه یافتگی
خراســان رضــوی فاصلــه دارد .جمشــیدی تاکید
می کند :اعتبارات عمرانی ســاالنه استانی تقریبا
۳۰درصد از اعتبارات عمرانی بودجه کل کشور را
تشکیل می دهد و ۷۰درصد باقی مانده مربوط به
پروژه های ملی است که دستگاه های اجرایی باید
با پیگیری از طریق وزارتخانه های خود برای جذب
ســهم اســتان از این اعتبارات و از محل ردیف های
متمرکز اعتباراتی که به آن ها تعلق می گیرد ،عقب
ماندگی استان در خصوص پروژه های نیمه تمام را
جبران کنند.
*نقــش «صنــدوق
توســعه و عدالــت» در
بودجه عمرانی استان
ها؛ اما بد نیســت نظر
بخش خصوصی فعال
در حوزه عمرانی را نیز
درباره بودجه اســتان
و عملکرد دســتگاه ها بدانیم .محسن خنداندل،
رئیس کمیسیون خدمات فنی ،مهندسی و عمران
اتاق بازرگانی خراســان رضوی با اشــاره به پیش
بینی «صنــدوق توســعه و عدالــت» در اســتان ها
می گویــد :دولت بــه منظــور پوشــش ناکارامدی

بودجه از منظر عدالــت توزیعی ،صندوق توســعه
و عدالت را بــا اعتبار دوهزار میلیاردی در اســتان
ها درنظرگرفته اســت که البته همین موضوع هم
جای اما و اگر دارد؛ زیرا محــل تامین این منابع به
درستی تبیین نشده و عالوه بر آن عدالت محوری
در این طرح نادیده گرفته شده است.قطعا استان
های مختلف کشــور نیازها ،ظرفیت ها و ضرورت
های متفاوتی دارند و تخصیص سهم برابر به استان
های برخوردار و کم برخوردار ،شاخص عدالت را
ناکارامد می کند .وی می افزاید:گفته شده که قرار
اســت منابع مالی و بانکی و البته سودهای بانکی
نیز در این صندوق ذخیره شود تا به واسطه گردش
مالی ،بــرای پــروژه هــای اســتانی تامیــن اعتبار
صورت بگیرد اما بانــک اطالعاتی قابل اتکایی در
خصوص پروژه های نیمه تمــام (به صورت جامع)
در سطح کشور موجود نیست و تنها اعالم می شود
که 70هزار پروژه نیمه تمام وجود دارد و برای آن
ها هم اولویت بندی صورت نگرفته است .اولویت
بندی و شاخص گذاری برای این پروژه ها نیازمند
دخالت مستقیم و مشخص شدن سهم هر کدام از
دستگاه های دولتی است .در مجموع ،باید دید آیا
این صندوق می تواند برای تکمیل پروژه های نیمه
تمام ،قدم شایسته ای بردارد؟
*پروژه هــای عمرانــی مهــم و نیمه تمام اســتان؛
رئیس کمیسیون خدمات فنی ،مهندسی و عمران
اتاق بازرگانی خراســان رضــوی ،اختصاص تنها
 4/9درصد از بودجه عمرانی کشور به این استان
را نامطلوب می داند و می گوید :این میزان سهمیه
در حالی پیــش بینی شــده که پروژه هــای معطل
مانده زیــادی همچون قطار برقی مشــهد -تهران
و آزادراه حــرم تا حــرم در ایــن خطه وجــود دارد.
بخش هایی از این پروژه مهم در اســتان های قم و
سمنان به بهره برداری رسیده یا پیشرفت فیزیکی
باالی  ٩٠درصد داشــته اســت اما قطعه سوم این
آزادراه که در اســتان خراســان رضوی واقع شده
کمتر از ١۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تشنه
اعتبارات اســت و اما در الیحه بودجه  ١۴٠١تنها
 ٩٠میلیــارد تومان پیش بینی شــده که کمکی به
تکمیل آن نمی کند .تخصیص بودجه کافی برای
تکمیل این طرح می تواند در حــوزه خدمات فنی
و مهندســی اســتان تحول آفرین باشــد و اشتغال
مطلوبی را برای این خطه رقم بزند .وی ادامه داد:
قطار شهری مشهد -گلبهار نیز از دیگر پروژه های
مهم خراسان رضوی است که باید هر چه سریع تر
به نتیجه برسد .سال هاســت که این پروژه معطل

مانــده و امســال هم عــدد ناچیزی بــرای آن پیش
بینی شده اســت .برای اتصال دوغارون به شبکه
ریلی که یک موضوع خطیر برای صادرات اســتان
به شــمار مــی آید هــم در ردیــف بودجــه مربوطه،
عدد قابل اتکایی نیســت .خنداندل به پروژه های
مختلف دیگری در حــوزه های شهرســازی ،آب و
عمران اشــاره کرد که همگی مدت هاست معطل
اعتبارنــد تا وارد فــاز بهره بــرداری و به اشــتغال و
آبادانی منجر شــوند .وی ادامه می دهــد :از عمر
بســیاری از پروژههای عمرانی استان بیش از 10
ســال میگذرد و با این بودجه های قطره چکانی
هم امیدی به تکمیل آن ها وجود ندارد.
* نامیزانــی ســهم
درآمــد و بودجــه
خراســان رضــوی؛
محســن شــادمان،
رئیــس کمیســیون
انرژی اتــاق بازرگانی
خراســان رضــوی نیز
میزان بودجه عمرانی که در الیحه بودجه 1401
برای خراســان رضوی پیشــنهاد شــده را با توجه
به رشــد قیمت ها ،بســیار ناچیز مــی خواند و می
گویــد :وقتــی یــک تقاطــع غیرهمســطح و پروژه
بزرگ اعتباری هــزار میلیــارد تومان بــرای اجرا
نیــاز دارد ،بــا توجه به وســعت خراســان رضوی،
رقم 4هزار میلیارد بســیار ناچیز است .از طرفی،
تناسب نداشتن سهم درآمدی و بودجه ای استان
در الیحه بودجه  1401را شــاهدیم .وی نقبی به
اعتبارات پیش بینی شده برای حوزه برق استان
می زند و می گوید :امسال 40میلیارد تومان سهم
بودجه ای در این بخش داشتیم که تاکنون حدود
 10میلیارد تومان از ایــن مبلغ معادل 25درصد
تخصیص یافته است و این مقدار حتی برای پروژه
بســیار کوچک برق یک کارخانه هم کفایت نمی
کند .شادمان می افزاید :در الیحه بودجه 1401
برای حل تنش های آبی اســتان ما 175میلیارد
تومان بودجه برای اجرای حدود 20طرح درنظر
گرفته شده است که با این رقم نمی توان اقدامی
اساسی را در این حوزه رقم زد .رئیس کمیسیون
انرژی اتاق مشــهد تصریح می کنــد :وقتی هزینه
اجرای یــک پروژه هــزار میلیارد برآورد می شــود
و ردیف بودجــه آن  50میلیارد تومان 20 ،ســال
طول خواهد کشید که آن پروژه به سرانجام برسد.
البته در عمل از همان  50میلیون تومان هم تنها
 20تا 30درصد در طول سال تخصیص می یابد.

*ورشکســتگی پیمانکاران در پــی عمل نکردن
دولت بــه تعهداتش؛ زمانی که ردیــف بودجه هر
استان تعیین می شود ،دستگاه های اجرایی به
دنبال مناقصه گذاری پــروژه های مدنظر خود و
در نتیجه ایجاد تعهد می روند .پیمانکاران برنده
در مناقصه نیــز کار را آغــاز می کنند؛ امــا تجربه
سال های اخیر نشان می دهد به دلیل تخصیص
نیافتن بخش زیادی از بودجه پیش بینی شــده،
پیمانکاران ســال هــا در انتظــار می ماننــد تا به
مطالبات خود دست پیدا کنند .شادمان درباره
عملکــرد دســتگاه هــای اســتان در ایــن حوزه،
خاطرنشــان می کند :متاســفانه این روند باعث
شده بسیاری از پیمانکاران ورشکسته شوند زیرا
نتوانســته اند مطالبــات خــود را از دولت وصول
کنند و دولت هم در این زمینه پاسخگو نیست .از
طرفی ،سازمان های نظارتی نیز متاسفانه صرفا
در جهت منافع بیت المال پیگیر امور هستند و در
پی آن نبودند تا تعهدات دولت به پیمانکاران هر
چه زودتر عملیاتی شود.
*تالش برای افزایش
منابع استان از طریق
کمیســیون تلفیــق؛
حضور محسن زنگنه،
نماینده مــردم تربت
حیدریــه ،زاوه و مــه
والت در کمیســیون
برنامه و بودجه مجلس شــورای اســامی ،نقطه
امیدی بــرای پیگیری وضعیت خراســان رضوی
در بودجه ســال آینده اســت .فعاالن اقتصادی و
مســئوالن دولتی معتقدند شــاید بتــوان از محل
«بودجه زیارت» و «بودجه حاشیه شهر» اعتباری
افزون بر بودجه پیش بینی شده در الیحه 1401
برای خراسان رضوی تامین کرد .اما زنگنه درباره
تغییر وضعیت بودجه ای خراسان رضوی توضیح
می دهد :با توجه به توافق دولت و مجلس درباره
عدم تغییر ســقف بودجــه ،افزایش ســهم بودجه
ای استان دشوار اســت .او البته خاطرنشان می
کنــد :اگــر در کمیســیون تلفیــق بتوانیــم هزینه
هایی را حــذف کنیم ،مــی توان بــه اضافه کردن
برخی منابع امیدوار بود .هرچند این مسائل باید
قبــل از تقدیم الیحــه بودجه به مجلس ،از ســوی
دستگاه های مختلف بررســی و پیگیری شود اما
باز هم نمی توان گفت امکان افزایش سهم بودجه
استان وجود ندارد .ما در کمیسیون تلفیق سعی
میکنیم عدالت استانی را اجرا کنیم.

*مدیران استانی برای دریافت اعتبارات بیشتر،
پای کار باشــند .در سال های گذشــته برخی از
مدیران دیگر استان ها با رفت وآمدها و مراودات
و رایزنی هــای بســیاری که بــا وزارتخانــه های
متبوع خود داشــته اند ،ســعی کردنــد اعتباری
بیش از ســهم بودجه تخصیص یافته برای پروژه
های مربوط به دســتگاه شــان را دریافت کنند.
زنگنه نیــز نقبی به این موضوع مــی زند و درباره
عملکرد دســتگاه های اجرایی خراسان رضوی
در دریافت اعتبارات پیش بینی شده می گوید:
در بســیاری از اســتان ها بیش از ســقف بودجه
درنظــر گرفته شــده ،هزینــه صورت مــی گیرد
تــا در انتهای ســال بــه عنــوان بدهی اســتان به
بخش خصوصی ،اعتبار بیشــتری دریافت شود
اما متاســفانه در خراســان رضــوی این ایــراد را
شاهدیم که تعامل اکثر دســتگاه های دولتی با
تهران بسیار کم اســت و ارتباط مدیران ادارات
ما با دســتگاه های ملی و وزارتخانــه ای ضعیف
اســت .عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس
تصریح می کند :مدیران اســتان بایــد در جهت
آشنایی با مسیرهای تامین مالی و هزینه آن نیز
توانمند شــوند تا از ظرفیت های قانونی موجود
برای جــذب منابع اســتفاده کنند .یکــی از این
ظرفیت ها« ،مــاده  56قانون الحــاق موادی به
قانون تنظیــم بخشــی از مقررات مالــی دولت»
اســت که به ورود بانک ها به اجــرای پروژه های
ملی اشــاره دارد؛ با توجه به اعتبــارات پایین در
حوزه طرح های تملک ســرمایه ای ،می توان از
منابع بانکی بــرای تکمیل پروژه هــای عمرانی
اســتفاده کرد .وی می افزاید :قانون گذار برای
پروژه هایی کــه نیازمنــد  100میلیــارد تومان
اعتبار اســت و شــاید  10تا  15میلیــارد اعتبار
بگیرد ،شــیوه جایگزینــی درنظر گرفته اســت.
بر این اســاس ،یک بانک میتواند کل ســرمایه
مورد نیاز پروژه را پرداخت کند و ســپس ،دولت
اعتباراتی را که هر سال برای آن پروژه اختصاص
میدهد به عنوان اقساط بانکی بپردازد که البته
این مسئله نیازمند آشنایی مدیران استانی ما و
ارتباط شان با مرکز(تهران) است .زنگنه درباره
تامین بودجــه برخی پروژه هــا در قالب «بودجه
زیارت» نیز یادآور می شود :بودجه زیارت دارای
کارگروه خاصی است و می توان منابع بخشی از
پروژه ها را از آن محــل تامین کرد؛ ضمن این که
بخشی از پروژه های بزرگ استانی نیز هم اکنون
با مشارکت بانک ها در حال انجام است.

