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انتقاد فرماندار ازفقر اداری
در بردسکن
علی نوری-فرماندار شهرستان بردسکن گفت :با
گذشت  25ســال از ارتقای شهرستان بردسکن
نباید هنوز برخــی از ادارات در بردســکن وجود
نداشته باشند یا اجاره نشین باشند .علی دهقان
زاده یکی از مشکالت اساســی این شهرستان را
نبود برخی از ادارات دانســت و اظهار کرد :هنوز
برخی ادارات در این شهرســتان مســتقر نشدند
یا اجاره نشین هستند که باید مدیران کل هرچه
سریع تر این مهم را تعیین تکلیف کنند و نماینده
عالی دولت در شهرستان نیز همکاری الزم را در
رابطه بــا ادارات کل خواهند داشــت .وی افزود:
دولت ســیزدهم آیت ا ...رئیسی ،دولتی مردمی
و هدفــش خدمت رســانی مطلــوب تر و آســان تر
به مــردم اســت و نباید مــردم برای انجــام برخی
از کارها راهی شهرســتان دیگر شــوند .وی سفر
مدیران کل به شهرســتان را مهــم توصیف کرد و
گفت :متاسفانه در گذشــته برخی از مدیران کل
حتی برای یک بار هم به شهرستان بردسکن سفر
نکرده اند که امید اســت در دوره جدید مدیریتی
در سطح مدیران کل سفرهای شهرستانی خود را
از مناطق دور استان شروع کنند.

رئیس مدیریت حوادث نیشابور
با اشاره به آمار دی ماه خبر داد:

افزایش  ۴۵درصدی
حوادث ترافیکی در نیشابور
شــجاعی مهر -رئیــس مرکــز مدیریــت حوادث
و فوریــت هــای پزشــکی نیشــابور از افزایش 45
درصدی حــوادث ترافیکــی با  ۴۹۱مــورد در دی
ماه نســبت به مدت مشابه سال گذشــته خبر داد.
طبق آمار ارائه شــده توســط رئیس مرکز مدیریت
حوادث و فوریت های پزشــکی نیشــابور دو هزار و
 ۳۷۴مورد خدمت رســانی توسط اورژانس ۱۱۵
در دی مــاه امســال انجام شــده اســت.مصطفی
افشــار نیک گفت :حوادث ترافیکی با  ۴۹۱مورد
در دی ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵
درصد افزایش یافته است.وی ادامه داد :ماموریت
های دی ماه  ۱۴۰۰نســبت به مدت مشــابه سال
گذشته  ۲۸درصد افزایش یافته که اورژانس ۱۱۵
نیشــابور با انجام هــزار و  ۵۳۴ماموریت شــهری و
 ۸۳۱ماموریت جــاده ای بــه مردم و همشــهریان
خدمترسانی کرده است.

از میان خبرها
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قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد:

ایجاد اشتغال برای  210هزار نفر از ابتدای امسال
حسین نوری -قائم مقام کمیته امداد کشور گفت  :از اهداف
این نهاد خودکفایی افراد تحت پوشش اســت بنابراین امسال
تاکنون برای  210هزار نفر در کشور ایجاد اشتغال داشته ایم و
سال آینده برنامه کمیته امداد ،ایجاد شغل برای  500هزار نفر
است .خاکسار با اشاره به اهمیت حمایت از نیازمندان و فقرا در
جامعهگفت:مردمایرانتوجهویژهایبهموضوعانفاقدرجامعه
دارند .مصطفی خاکسار ،قائم مقام کمیته امداد امام خمینی
(ره) که به همراه مدیر کل کمیته امداد استان و معاون اشتغال
این اداره کل به خلیل آباد سفر کرده بود در گفت وگو با خراسان
رضوی اظهار کرد :کمیته امداد وظیفه خود را در راستای تحقق
یکی از احکام الهی که توجه به انفاق است ،انجام میدهد .وی با
بیان این که مردم همراهی خوبی با کمیته امداد دارند ،گفت:
هنر ما در کمیته امداد این اســت کــه به عنــوان خادمان مردم
امکانات و زیرساختهایی را فراهم کنیم که کار انفاق به بهترین
شکلدرخدمتنیازمندانقرارگیرد.خاکساربااشارهبهوظیفه
خطیر مدیــران و کارکنــان کمیته امــداد نیز گفت :مســئوالن
نمیتوانند در خدمترســانی به مــردم کوتاهی کننــد و باید از
نیازمندان که صاحبان انقالب هستند حمایت ویژه ای صورت
گیرد .وی با اشــاره به این که یکی از اهداف سفرش به استان و
بازدید از خلیل آباد بررسی مراکز نیکوکاری در این شهرستان
است ،در پاسخ به سوال خبرنگار ما که آیا برنامه ایجاد و توسعه
مراکز نیکوکاری را در کل کشور دارید ،افزود :بله ،در خلیل آباد
به صورت آزمایشی این طرح را با واگذاری اموری که مربوط به
خود مردم است به مردم واگذار کرده ایم و شاهد موفقیت های
خوبی بوده ایم که احتمال دارد همچون شهرستان خلیل آباد
صفری-مدیرکل مدیریت بحران استانداری
گفت:مجموع اعتبــاری که بــا پیگیریهای
اســتاندار و رئیس ســازمان مدیریــت بحران
کشــور بــرای قنــوات تخصیــص یافــت 28 ،
میلیارد و  250میلیون ریال اســت محســن
نجــات افزود:پــس از جــاری شــدن ســیل
اردیبهشت  1400به این شهرستان عزیمت
کردیم و بازدیدهای میدانی از نقاط آســیب
دیده را انجام دادیم.وی اظهارکرد :با بسیج

که برای هر روستا یک مرکز نیکوکاری ایجاد شده است این مهم
را در دیگر شهرستان های کشور توسعه دهیم .خاکسار با بیان
این که در مراکــز دیگر غیر از خلیل آباد فقــط در بخش زکات و
کمک به نیازمندان کار شده است ولی در این شهرستان بحث
زکات ،اعطای وام ،امور درمانی ،امور فرهنگی و رســیدگی به
امور خانواده ها در راستای این که این امور که مردمی بوده باید
توسط مردم اجرایی شود ،اقدام شده که تا امروز به خوبی در این
شهرستان اجرا شده و جواب داده بنابراین در نظر است با همین
ترکیب واگذاری امور مردمی به مردم در دیگر شهرستان های
کشور بیش از این اجرایی شود .وی در ادامه شناسایی محرومان
را راهبرد جدی کمیته امداد دانســت و اظهــار کرد :خدمت به
مردم از برجســتهترین اقداماتی اســت که عدالت اجتماعی را
محقق خواهد ســاخت .خاکســار با بیان این که کمیته امداد با
طرحهای خود زمینه را برای خدمت به محرومان توســط همه
مردم فراهــم میســازد ،افزود :شــرط تحقــق مأموریت اصلی
نظام به عنوان ایجاد عدالت اجتماعی ،حمایت کامل از کمیته

امداد و مساعدت به این نهاد است .وی ارائه خدمات و توانمند
کردن خانواده ها را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد :از اهداف
این نهاد خودکفایی افراد تحت پوشش است بنابراین امسال
تاکنون بــرای  210هزار نفر اشــتغال ایجاد کرده ایم و ســال
آینده برنامه کمیته امداد ایجاد شغل برای 500هزار نفر است
 .وی با بیان این که کمیته امداد در بحث جهیزیه و کمک های
دیگر خدماتی از جمله مسکن تالش می کند و دوری از موازی
کاری را هم امری مهم برمی شــمرد ،افزود:هم اکنون چندین
دســتگاه به صورت مــوازی از جمله کمیته امداد  ،بهزیســتی،
ســتاد اجرایی و نهادهای دیگــر همین کار را انجــام می دهند
که باید این ها از موازی کاری دست بردارند  .قائم مقام کمیته
امداد از ســامان دهی کمک ها و خدمات در کشــور خبر داد و
گفت :هم اکنون همه مراکز نیکوکاری از طریق ســامانه ای به
هم متصل هستند بنابراین از دیگر اهداف این نهاد خودکفایی
افراد تحت پوشش اســت که هر ســال تعدادی از چرخه خارج
می شــوند .ابراهیم قاســم پور ،فرماندار خلیل آباد با اشاره به
فعالیت هــای  23مرکــز نیکــوکاری در شهرســتان از اعطای
 13.5میلیارد تومان تسهیالت در دو سال گذشته توسط این
نهاد به حوزه هــای اقتصادی از جمله افراد تحت پوشــش خبر
داد و افزود :در شهرســتان فعالیت های مختلفی توسط افراد
و سرمایه گذاران ایجاد شده اســت  .حسین پور ،رئیس کمیته
امداد خلیل آباد از  1770خانوار تحت پوشــش در شهرستان
خبر داد و گفت :در شهر خلیل آباد  560خانوار تحت پوشش
کمیته امداد همگی دارای مسکن و سرپناه مستقل برای خود
شدند و دیگر مددجوی بدون منزل در این شهر نداریم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبرداد:

تخصیص  2/8میلیارد اعتبار به قنوات گناباد
تمام ظرفیتهای شهرســتانی سعی کردیم
در ایــن مــدت میــزان خســارتها را کاهش
دهیم که در همین زمینه جلسه شورای ستاد
پیشــگیری و هماهنگی پاســخ به بحــران در
محــل فرمانــداری شهرســتان برگزار شــد و
میزان خســارت مشــخص و تصمیمــات الزم

گرفته شــد.نجات افزود :این اعتبار مستقیم
بابت بازســازی قنوات و مرمت آن ها بوده که
براساس میزان خسارت در بین قنوات گناباد
تقســیم شــده اســت.وی ادامه داد :در بحث
خشکســالی و انتقال آب با لوله 3 ،میلیارد و
 350میلیــون ریال نیز به شهرســتان گناباد

تخصیص پیدا کرده اســت.مدیرکل مدیریت
بحران استان خراســان رضوی تصریح کرد:
یکــی از مباحــث دیگــری کــه پیگیری شــده
اختصاص اعتبار  50میلیارد ریالی بابت آب
شــرب گناباد بوده که ایــن اعتبــار در اختیار
آبفای شهرســتان قــرار گرفته اســت.نجات
خاطرنشان کرد :محل تامین اعتبارات بند م
ماده28قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت در استان خراسان رضوی است.
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مدیر ثبت میراث فرهنگی استان خبر داد:

پیگیری ثبت  47اثر فرهنگی
استان در فهرست آثار ملی

مدیر ثبــت میراث فرهنگی اســتان گفــت :تاکنون
 147اثر فرهنگی خراســان رضوی در فهرست آثار
ملی کشور به ثبت رسیده و پرونده  47اثر دیگر نیز در
دست اقدام است .محمود طغرایی در حاشیه مراسم
جشن نوسره روستای هدک از توابع بخش مرکزی
بردسکن گفت :برای تدوین و تشکیل پرونده یک اثر
در فهرست آثار ملی باید  10مولفه در آن دیده شود
که خوشبختانه پخت حلوا مغزی و بزباش روستای
باب الحکم   و جشن سده و نوسره روستای هدک این
شهرستان کار تحقیقات  ،مصاحبه و تدوین آن انجام
شده است که پس از بررسی پرونده آن ها برای ثبت
در فهرســت آثار ملی کشــور به تهران ارسال خواهد
شــد .وی افزود :خوشــبختانه شهرســتان بردسکن
به لحاظ وجــود آثار تاریخــی  ،فرهنگــی و آیین ها از
قدمت باالیــی برخوردار اســت که برنامــه داریم در
سطح اســتان این گونه آیین ها را مجدد احیا کنیم.
مدیرثبتمیراثفرهنگیخراسانرضویاز تشکیل
کارگروه اقدام مشــترک میراث ناملموس در استان
خبر داد و گفت :این مهم در خرداد امسال در هیئت
دولت به تصویب رسیده است که رئیس این کارگروه
درمراکزاستانهااستاندارانهستندودرشهرستان
ها بر عهــده فرمانــداران اســت و اعضــای کارگروه
آن آمــوزش و پرورش  ،میــراث فرهنگــی  ،فرهنگ و
ارشــاد و برخی دیگــر از نهادها هســتند .وی با بیان
این که بهترین پاسداشت و عوامل حفاظتی میراث
فرهنگی مردم هستند،افزود :مقدمات اولیه جشن
ســده و نوسره روســتای هدک انجام شــده است که
پس از تدوین و تحقیقات نهایــی پرونده آن برای قرار
گرفتن در فهرست آثار ملی کشور اقدام خواهد شد.
طغرایی به ثبت درختان چنار و ســرو روستای هدک
در فهرست آثار ملی اشــاره کرد و از شورای اسالمی
و دهیاری این روستا خواســت پالک ها و تابلوهایی
را در مجاورت این درختان نصب کنند تا افرادی که
به این روستا عزیمت می کنند بیشــتر با قدمت این
درختان آشــنا شــوند .وی با بیان این که آثار میراث
فرهنگی ثبت شده اســتان شــامل میراث فرهنگی
غیر منقــول (بناها و محوطــه های تاریخــی) میراث
فرهنگیمنقول(اشیایتاریخیمنحصربهفردیامهم
باستانشناسی)میراثفرهنگیناملموس(آیینهاو
مراسم سنتی ،بازیهای قدیمی یا استادان برجسته
در هنرهــای ســنتی) و همچنیــن میــراث طبیعــی
استان است ،تصریح کرد :میراث فرهنگی ناملموس
خراســان همان آیینهــا ،آداب و رســوم و جلوههای
مردم شناختی سنتی 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 سقف بودجه ،افزایش سهم بودجه ای
استان دشوار است .او البته خاطرنشان می کند:
اگر در کمیســیون تلفیق بتوانیم هزینــه هایی را
حذف کنیم ،می توان به اضافه کردن برخی منابع
امیدوار بود .هرچند این مسائل باید قبل از تقدیم
الیحه بودجه به مجلس ،از ســوی دســتگاه های
مختلف بررســی و پیگیری شــود اما بــاز هم نمی
توان گفت امــکان افزایش ســهم بودجه اســتان
وجود نــدارد .ما در کمیســیون تلفیق ســعی می
کنیم 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.

