
روی �ط حاد� دست اندركاران اين صنعت در گفت و گو با قدس عنوان كردند

چوب سياست هاى غلط الى چرخ صنعت چوب خراسان رضوى
محبوبه على پور هرچند مسئوالن و متوليان 
صنعت چوب خراسان رضوى، همواره سعى دارند 
با القاب وعناوينى همانند «قطب صنعت چوب 
كشور»، «رتبه نخست توليد كنندگان مصنوعات 
چوبى» وديگر عبارت هاى دلخوش كننده، روزگار 
خاكسترى اين صنعت را رنگين و پررونق نشان 
دهند اما زنگ هشــدار اوضاع بى سامان صنعت 
چوب اين استان از10 ســال گذشته به وضوح 
شنيده مى شد. از همين رو فعاالن صنفى و حتى 
توليد كنندگان خرد در تالش بودند تا با تدابير 
خود راهى براى رهايى از اين تنگناها پيدا كرده 
و حداقل زيان را از اين توفان زودهنگام متحمل 
شوند. اين درحالى بود كه شوك هاى مكرر ارزى 
در ســال هاى اخير فعاالن اين حــوزه را هرروز 

نااميد تر از گذشته مى ساخت.
به اين ترتيب متوليان صنعت چوب حال بى هيچ 
كتمان و انكارى از ركود و تعطيلى اين صنعت در 

استان خراسان رضوى سخن مى گويند.

 هجوم بى تخصص ها به صنعت چوب 
در حــال حاضر از ويرانى شــانديز، خين عرب 
و جــاده كالت و ميامى تا خيابان هاى شــهيد 
صدوقى، ســناباد و كالهدوز مشــهد به گستره 
فعاليت صنعتگران، نمايشگاه داران و ديگر عوامل 
مؤثر در صنعت چوب بدل شده، چنانكه بنابر نظر 
متوليان اين صنف، يكى از داليل آشفتگى حوزه 
صنعت يادشده همين كثرت بى ضابطه و عنان 

گسيخته فعاالن پرشمار است.
حميد فرهاديان، رئيس هيئت مديره شــركت 
تعاونى سامان چوب با تأكيد بر اين امر مى گويد: 
بى ثباتى شغلى درجامعه باعث شده افرادبسيارى 
براى تداوم حضورشان در بازار كار به ساير مشاغل 
كه هيچ تجربه وتبحرى ندارند وارد شــوند كه 
عرصه صنايع چوبى نيز از اين مســئله مستثنا 
نمانده اســت. چنانكه بيش از افراد داراى مجوز 
افراد فاقد مجوز در اين صنعت به كار مشغولند. 
ناگفتــه نماند كه به دليل ســهولت در دريافت 
مجوزها برخى شاغالن اين عرصه نيز تبحر كافى 
براى اشــتغال و اداره كارگاه ها ندارند كه اين امر 
در بروز مشكالت اين صنف بى تأثير نبوده است؛ 
همچنين جــا دارد به دليل بى اطالعى فعاالن از 
فراز و فرود اين حرفــه به مقوله آموزش نيروى 
انسانى توجه جدى شود، زيرا از مسائل قابل تأمل 
در حوزه اشتغال در صنعت چوب تنش هاى ميان 
كارفرمايان، پيمانكاران و كارگران است كه ناشى 
از ناآگاهى از قوانين و اصول انعقاد قرارداد است. 

 نبود حمايت از دست اندركاران 
صنعت چوب

حامد مجــرد، يكى از توليدكنندگان مصنوعات 
چوبى اظهار مى كند: نگرانى از نبود امنيت سرمايه 
باعث شــده فعاالن اقتصادى بــراى حفاظت از 
اندوخته هاى خود در حوزه هاى مختلف مشاركت 
كرده و ســرمايه گذارى كنند چنانكه شاهديم 
افراد همزمان در حوزه ســاخت و ساز با صنعت 
چوب فعاليت مى كننــد؛ بنابراين براى رفع اين 

معضل بايد سياست گذاران و 
برنامه ريزان به تقويت جايگاه 
شاغالن اين عرصه ها بپردازند. 
براى نمونه من در حوزه صنايع 
مصنوعات  توليد  به  دســتى 
چوبــى متعدد مى پــردازم و 
بارها از سوى مسئوالن ميراث 
فرهنگى مــورد قدردانى قرار 
گرفتم اما همه حمايت ها فقط 
درحد روى ســن و برگزارى 
جلسات تشــويقى بوده است. 
در واقــع بســيارى از فعاالن 
اين حوزه از ســوى نهادها و 
سازمان هاى متعددى تأييد و 

تشويق مى شوند اما نه برنامه اى براى طبقه بندى و 
رتبه بندى اين افراد وجود دارد و نه حمايتى براى 

فعاليت هاى تخصصى ديده مى شود. 
مجرد كه تجربه همكارى با مشتريان كشورهاى 
همسايه را نيز دارد در اين زمينه تصريح مى كند: 
به دليــل تنگناهايى كه در بــازار داخلى داريم 
ناگزيريــم صادرات محصــوالت چوبى را جدى 
بگيريم؛ البته در ســال هاى گذشته طى رابطه 
دو سويه كه با مشترى ها داشتيم سفارش هايى 
را قبــول مى كرديم اما در حــال حاضر به دليل 
تحريم ها موانع صادرات نيز افزوده شده كه براى 

رفع آن مسئوالن بايد چاره انديشى كنند.
وى مى افزايد: درماه هاى اخير شــاهد رشد قيمت 
مواداوليه بوديم چنانكه يك مترمكعب چوب را اواخر 
سال گذشته به قيمت 890 هزار تومان مى خريديم 
كه در هفته هاى گذشته براى تهيه همين ميزان 
3 ميليون تومان پرداختيم. اين درحالى است كه 
ما توليدكننده محصوالت چوبى صنايع دســتى 
هستيم بنابراين مشــترى هاى خاصى داريم؛ در 
حالى كه توان خريد مردم براى عادى ترين كاالهاى 

نمى توان  يافته،  كاهش  چوبى 
انتظار داشت مردم براى خريد 
صنايع دستى اين ميزان هزينه 

بپردازند. 

 در انتظارتحقق روياها
از  يكــى  پيــش  ســال  دو 
مسئوالن حوزه توليد مبلمان 
كشور اعالم كرد طبق نقشه 
راه تدوين شده بايد صادرات 
ما با افزايــش 10 برابرى در 
پنج ســال آينده به رقم 200 
ميليــون دالرى برســد. آيا 
به  امروز مى توان  درشــرايط 
تحقق اين خواســته اميد داشت؟ فرهاديان در 
اين باره مى گويــد: بى هيچ ترديدى هنرمندان 
و صنعتگــران ايرانى توان حضــور در بازارهاى 
منطقــه اى و جهانى را دارند و اين مســئله نيز 
براى تداوم فعاليت در عرصه صنعت چوب كشور 
ضرورى است؛ البته در كشورهايى همانند تركيه 
و عراق نســبت به اين مشــاركت نيز استقبال 
وجود دارد امــا به داليل متعددى هنوز در اين 
زمينه موفق نبوديم، چراكه حوزه صنعت چوب 
مجموعه اى از حلقه ها و عناصرى است كه ضعف 
و ناتوانى در هر بخش مى تواند باعث ناكارآمدى 

كل اين مجموعه شود. 

 انتظار 10 ساله
 براى ساخت شهرك صنعت چوب

بنابر آمار رســمى بيش از 6000 واحد صنعتى 
چوب به طور پراكنده در شــهر مشهد فعاليت 
مى كنند. از اين رو ايده ايجاد شــهرك صنعت 
چوب در اين شهر مطرح شده كه باگذشت حدود 

10 سال همچنان بى ثمر مانده است.

فرهاديان دراين زمينــه مى گويد: چنانچه روند 
پيگيرى ها و حمايت هاى متوليان و مسئوالن به 
همين روال باشــد اتمام اين شهرك تا سال هاى 
آينده ادامه خواهد داشت اما چنانچه اين مسئله 
جدى گرفته شود مى توان اميد داشت تا كمتر از 

يك سال به نتيجه برسد.
وى همچنين تأكيد مى كند: طى اين ســال ها 
مكاتبات و نشســت هاى مختلفى با مسئوالن 
كشــورى و استانى داشــتيم كه هيچ كدام به 
ســرانجام نرســيده زيرا افراد با تغيير جايگاه و 
سمت هاى خود نظرات، عملكردها و برنامه هاى 
متضــاد و متناقضى دارنــد. در حالى كه ايجاد 
اين شــهرك مى تواند نقش مؤثرى در توسعه 
و تقويت صنعت چوب اســتان خراسان رضوى 

داشته باشد. 
فرهاديان با تشــريح مزاياى ايجاد شهرك 
چوب ادامــه مى دهد: در حــال حاضر هر 
روزه هزار تن  ام.دى.اف و چوب درمشــهد 
به عنوان ضايعات ســوزانده مى شــود كه با 
تجمع كارگاه ها در شهرك چوب با تسهيل 
در بازيافــت اين مواد مى توان هر ســاله از 
هدررفت 10 تــا 15 هزار ميليــارد تومان 
سرمايه پيشــگيرى كرد؛ همچنين در اين 
شهرك حضور واسطه ها به حداقل مى رسد 
كه اين امــر نيز باعث كاهــش هزينه هاى 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان مى شــود 
اين درحالى اســت كه امروزه هر ورق «ام.
دى.اف» را كارخانــه بــه قيمت 270 هزار 
تومان مى فروشــد كه به مشترى به قيمت 
480 هزار تومان عرضه مى شود؛ البته ساير 
خدمــات نيز با همين تفــاوت قيمت ها در 
بازارها ديده مى شوند كه به دليل پراكندگى 
فعاالن صنعت چوب امكان نظارت از سوى 

اتحاديه هاى مربوط وجود ندارد.

آب و �وا
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 ادامه بارش هاى پراكنده در خراسان رضوى
قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد بر اساس تحليل 
خروجى نقشه ها و مدل هاى پيش يابى طى 48 ساعت آينده 
با عبور تناوبى امواجــى ناپايدار، افزايش ابرناكى، بارش هايى 
پراكنده بويژه در نيمه شــمالى و شرقى و نيز براى نقاطى از 
استان (بويژه در نواحى سردسير و كوهستانى ) تشكيل مه و 
كاهش ديد پيش بينى مى شــود. انتظار مى رود امروز به طور 

موقت در اكثر نقاط استان دما افزايش يابد.
كمينه و بيشينه دماى هوا در مشهد نيز براى امروز يكشنبه به 

ترتيب 3 و 14 درجه سلسيوس پيش بينى مى شود.

��ر
 تجهيز تاكسى هاى مشهد

 به دستگاه من كارت آغاز شد

قدس: مديرعامل ســازمان فنــاورى اطالعات و ارتباطات 
شهردارى مشــهد از آغاز تحويل و تجهيز تاكسى هاى خط 

آزادشهر مشهد به دستگاه پوز من كارت خبر داد. 
محمد جواد رجاييان گفت: طبق برنامه  ريزى و پيگيرى هاى 
به عمل آمده، با هدف بهينه  سازى عبور و مرور و همچنين 
رفع بســيارى از مشــكالت شــهروندان و مســافران در 
پرداخت هاى خرد درون شهرى، در مرحله اول و به صورت 
پايلوت عمليات تجهيز تاكســى هاى خط امامت (آزادشهر) 
مشهد به دستگاه پوز من كارت از هفتم آذرماه جارى آغاز 
شــده اســت، به نحوى كه تعداد 200 نفر تاكسيران فعال 
در اين خط، دستگاه هاى پوز من كارت را تحويل گرفتند. 
وى اظهار داشــت: شــهروندانى كه در مسير تاكسى خط 
آزادشــهر (امامت) مشــهد تردد دارنــد، مى توانند مبلغ 
كرايه نمايش داده شــده بر روى تاكســيمتر را با نزديك 
كردن من كارت و يا كيف پول همراه (كيپاد) به دســتگاه 
پــوز مــن كارت نصب شــده درون تاكســى بــه راحتى 

پرداخت نمايند.

رئيس اداره مبارزه با بيمارى هاى واگيردار 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد:

 وجود 750 نفر مبتال به ايدز 
در مشهد

ايرنا: رئيس اداره مبارزه با بيمارى هاى واگيردار دانشــگاه 
علوم پزشــكى مشهد گفت: ســاالنه 60 تا 70 مورد جديد 
ابتال به ويروس ايدز در مناطق زير پوشش اين دانشگاه در 

استان خراسان رضوى ثبت مى شود.
دكتــر زهرا نهبندانــى ديروز همزمان بــا روز جهانى ايدز 
افزود: موارد ابتال به ويروس ايدز از طريق تماس جنســى 
رو به گسترش مى باشــد به طورى كه بيشتر موارد جديد 

شناسايى شده از اين طريق بوده است. 
وى اظهار داشت: از ابتداى شناسايى ايدز تاكنون 770 نفر 
مبتال به اين بيمارى در خراســان رضوى شناسايى شده اند 
كه 220 نفر آنان فوت كرده و 175 نفر به استان هاى ديگر 

مراجعه كرده اند. 
وى گفــت: هم اكنون بيش از 200 نفر از بيماران مبتال به 
ايدز در اين اســتان پرونده پزشكى داشته و تحت مراقبت 

و درمان هستند. 
نهبندانى با بيان اينكه ابتال به ويروس ايدز در زنان بيشــتر 
شده است، افزود: سال گذشــته 39 درصد از مبتاليان به 
ويروس ايدز در اين اســتان زن و 61 درصد مرد بودند در 
حالى كه طى سال هاى گذشته 20 درصد مبتاليان به ايدز 

در خراسان رضوى را زنان تشكيل مى دادند. 
وى شعار امســال روز جهانى ايدز را «من هم براى اطالع 
از ســالمتى خود آزمايش اچ. آى. وى مى دهم» ذكر كرد و 
اظهار داشــت: در هفته اطالع رسانى بيمارى ايدز از هشتم 
تا 14 آذر ماه، برنامه هاى آموزشــى و فرهنگى مختلف در 

مناطق زير پوشش اين دانشگاه اجرا خواهد شد. 
وى همايش سفيران سالمت، ايجاد غرفه هاى اطالع رسانى 
و انجام آزمايش ســريع ابتــال به ويروس ايــدز در مراكز 
مختلف مشهد نظير بازار رضا (ع)، الماس شرق، هايپرمى، 
پروما، راه آهن، پايانه مسافربرى و خوابگاه هاى دانشجويى 
را از جمله برنامه هاى هفته اطالع رســانى بيمارى ايدز در 

مشهد برشمرد.
مسئول كنترل و پيشگيرى از HIV دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد گفت: براساس تخمين ما حدود 5000 نفر مبتال به 

بيمارى HIV در مشهد هستند. 
 ،HIV علــى  حســين پور در خصوص تعداد مبتاليــان به
شناسايى شده در مشهد، اظهار كرد: 750 نفر بيمار مبتال 
به HIV مثبت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
هستند. اگر انگ، تهمت و طرد شدن را رسانه ها از فرهنگ 
بگيرند، اين افراد راحت تر مراجعه كرده و به دنبال پيگيرى 

بيمارى خود خواهند رفت. 
وى ادامه داد: پيش بينى مى شود تا 5 برابر اين تعداد بيمار 
HIV در مشهد وجود داشــته باشد. خطر، مبارزه، جنگ 
براى اين بيمارى نبايد گفته شــود چرا كه HIV مثل تمام 

بيمارى هاى ديگر است. 
بايد درســت فكر كرد كه چطور جامعه مبتال نشــود. افراد 
بيمار تهديد نيستند و نبايد به چشم كسى كه ديگ    ران 
را بيمــار مى كند، به آن ها نــگاه كنيم كه اين گونه بيمارى 

مخفى مى ماند. 
مسئول كنترل و پيشگيرى از HIV دانشگاه علوم پزشكى 
مشــهد عنوان كرد: واقعيتى كه در حال حاضر وجود دارد 
دارو، درمــان و قابــل كنترل اين بيمارى اســت. با درمان 

ويروس كم  و انتقال ديگر صورت نمى گيرد. 
بايد كارى كنيم كه افراد براى آزمايش و شناسايى مراجعه 

كنند. 
افرادى هستند كه آزمايش داده جواب آزمايش آن ها مثبت 
بــوده، اما به خاطر ترس از طردشــدن از خانواده و جامعه 

براى درمان نيامدند. 

 حكم بازداشت يك پيمانكار
 در جغتاى صادر شد

قدس: دادستان عمومى وانقالب جغتاى با اشاره به بازداشت 
يك پيمانكارگفت: دوماه پيش درحادثه اى در محور جغتاى 
به كارخانه سيمان جوين، راكب موتورسيكلت به علت نبود 
عاليم راهنمايى و رانندگى ازپل نيمه كاره سقوط كرد وجان 
خود را از دست داد. مهدى حسينى افزود: بى توجهى به 6مورد 
تذكر ناظر اداره، رعايت نكردن اصول جاده ســازى، اهمال و 
بى توجهى به نامه ها و تذكرات اداره راه وشهرســازى از ديگر 

داليل صدور حكم بازداشت اين پيمانكار است.
وى ياد آور شــد: در بارندگى هاى اخيــر نيز محور ارتباطى 
6روستا بامركز شهرستان بابيش از3000 نفر جمعيت،به علت 
سيالب به مدت 24 ساعت قطع شد، كه بر اثر سيالب يك نفر 
جان باخت در اين حادثه نيز هم پيمانكار و هم اداره راه مقصر 

حادثه شناخته شدند.

 اعضاى بدن نوجوان مرگ مغزى 
نجات بخش جان 3 نفر شد

ايرنا: اعضاى بدن نوجوان 14 ســاله نيشــابورى دچار مرگ 
مغزى جان سه بيمار نيازمند عضو را نجات داد.

در هشتصد و بيست و دومين عمل اهداى عضو از اهدا كننده 
مرگ مغزى اين دانشگاه، بدن «محمد جواد رحمانى» كه از 
بيمارستان حكيم نيشابور معرفى شده بود، پس از تأييد مرگ 
مغزى و رضايت خانواده وى در بيمارســتان منتصريه مشهد 

تحت عمل جراحى اهداى عضو قرار گرفت.
براســاس اين گزارش كليه هاى اين بيمار مرگ مغزى به 2 
مرد 28 و 30 ساله ساكن شهرستان هاى قوچان و مشهد كه 
سال ها از نارسايى كليه رنج مى بردند و با دياليز تحت درمان 

بودند به صورت رايگان اهدا و پيوند زده شد.
كبد مرحوم رحمانى نيز در بيمارستان منتصريه مشهد به مرد 

54 ساله ساكن اين شهر پيوند شد.

 دستگيري سارق حرفه اى خانه باغ ها 
خليل آباد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامي شهرســتان 
خليل آباد از دســتگيري يك ســارق حرفه اي خانه باغ ها و 

كشف 10 فقره سرقت در اين زمينه خبر داد. 
سرهنگ غالمى اظهار كرد: در پي اعالم چند فقره سرقت 
از خانه باغ ها در سطح شهرستان، مأموران اداره مبارزه با 
ســرقت پليس آگاهي اين فرماندهي موضوع را به صورت 
وي ژه در دســتور كار خود قرار دادند. وي افزود: كارآگاهان 
پليــس آگاهي پس از چنــد روز كار ميداني و بررســي 
زمان وقوع ســرقت، موفق شــدند يك ســارق را در اين 
رابطه شناســايي و با هماهنگي مقام قضايي در عملياتي 

غافلگيرانه وى را دستگير كنند. 
فرمانده انتظامي شهرســتان خليل آبــاد بيان كرد: متهم 
ابتدا منكر هرگونه ســرقتي بود، ولي در مواجهه با مدارك 
غيرقابــل انكار پليس به 6 فقره ســرقت از خانه باغ ها، 2 
فقره سرقت منزل و 2 فقره ســرقت احشام اعتراف كرد.
غالمى با بيان اينكه متهم دستگير شده و پس از تشكيل 
پرونده جهت ســير مراحل قانوني تحويل مقامات قضايي 

شد، گفت: اموال مكشوفه به مالباختگان تحويل گرديد.

 جلوگيرى فرماندار از حضور شهردار 
كاشمر در يك جلسه 

فارس:فرماندار كاشــمر از حضور شهردار كاشمر به دليل 
تأخير يك ساعته در جلسه جلوگيرى كرد.

اين جلسه كه با هماهنگى قبلى و ارسال دعوتنامه با تأكيد 
بر حضور شخص دعوت شده ظهر ديروز با حضور دادستان 
و نمايندگان قصاب ها به منظور ســاماندهى كشتارگاه در 
محل فرماندارى برگزار شــد، فرماندار كاشــمر در ابتداى 
جلســه محترمانه از حضور على صميمى معاون خدمات 
شهرى شهردارى كاشمر كه به جاى شهردار در اين جلسه 
حاضر شده بود عذرخواست و بر حضور شخص شهردار در 

جلسه تاكيد شد. 
در ادامه و با گذشت يك ساعت از شروع جلسه، زمانى كه 
شهردار قصد داشت وارد جلســه شود، فرماندار از حضور 

وى به خاطر تاخير يك ساعته جلوگيرى كرد.
فرماندار كاشمر در اين جلســه با تأكيد بر خدمت رسانى 
بى منت به مردم، از عدم حضور شــهردار در جلسه انتقاد 
كرد و گفت: اينكه شــهردارى اعالم كند كشتارگاه براى 
اينكه منفعتى ندارد و زيانده اســت قابل قبول نيســت، 
چرا كه بســيارى از امورى كه شهردارى در خدمت رسانى 
به شــهروندان انجام مى دهــد را از طريق دريافت عوارض 

تأمين مى كند.
نبى پور با بيان اينكه شهردارى به جاى منت گذاشتن بايد 
به فكر حل مشــكالت و معضالت كشتارگاه باشد، از ورود 
دادســتانى به موضوع كشــتارگاه تقدير كرد و خاطرنشان 
كرد: بهداشــت و سالمت شــهروندان دغدغه همه ماست 
و اينكه دادســتان كاشــمر به عنوان مدعى العموم به اين 

موضوع ورود كرده است، قابل تقدير است.
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معاون دادستان عمومى و انقالب مشهد در گفت وگو با قدس خبر داد

تاثير مثبت تشويق در عملكرد دارندگان موتورسيكلت هاى سنگين 

گپ

هاشم رسائى فر: شــايد روزى سوار شدن 
موتورهاى سنگين در خيابان ومعابر مشهد 
براى دارندگان اين موتورســيكلت ها رؤيا بود 
و موتورســواران غيرقانونى و به دور از چشم 
پليس و قانــون گاهــاً در خيابان ها جوالن 
مى دادند؛ امــا از چندى پيــش با همراهى 
دادستانى و پيگيرى معاون دادستان عمومى 
و انقالب مشــهد ورئيس كار گروه تصادفات، 
شرايطى براى دارندگان موتورهاى سنگين به 
وجود آمده كه آن ها عالوه بر ساماندهى و تردد 
قانونى در زمان هاى خاصى كه برايشان تعيين 
شــده اســت حتى در مواردى كمك دست 

پليس و نيروهاى امنيتى هم مى شوند.
اتفــاق جالب و البته نادرى هــم در روزهاى 
منتهى به اربعين براى گروه موتورهاى سنگين 
افتاد كه سبب شــد تا برنامه ريزى خوبى از 
سوى معاون دادستان عمومى و انقالب مشهد 
صورت پذيرد و براى اولين بار در كشور كاروان 
موتورسواران ســنگين از مشهد راهى كربال 
شــود. اتفاقى كه مورد توجــه زائران پياده و 
سواره در كل مسير منتهى به كربال واقع شد. 
ســيد هادى شــريعت يارمعاون دادستان 
عمومى و انقالب مشــهد و رئيس كارگروه 
خصــوص  در  تصادفــات  از  پيشــگيرى 
ســاماندهى موتورهاى ســنگين در مشهد 
گفت:بــا اقداماتــى كه از ســوى كارگروه 
پيشــگيرى از تصادفات انجام شــده است 
تصميم بر آن شــد تا ساماندهى موتورهاى 

يــك  بــه  تبديــل  ســنگين 
فرصت شــود بر همين اســاس 
برنامه ريزى هــا انجام شــد و در 
حال حاضر خيلى از آن ها قانونى 
فعاليت مى كننــد و در مواردى 
كه نياز باشــد پليــس و نيروى 
انتظامــى از وجودشــان بهــره 

مى برد. براى مثــال در مورد اجراى قوانين 
راهنمايى و رانندگى وحركت خودروها در 
داخل خطوط در مســير بلوار وكيل آباد از 
زمانى كه همكارى موتورهاى سنگين را در 
كنار خودمان داشتيم طبق آمار كاركنان در 
كارگروه پيشگيرى از تصادفات شرايط قانون 
پذيرى رانندگان تغيير محسوسى داشته و 

حتى تصادفات هم كمتر شده است.

 تقيد به قانون
نكتــه ديگــر ومهمى كــه وجود 
دارد اين اســت كه توجــه به اين 
موتورسواران سبب شده تا خودشان 
مقيد به قانون مدارى شوند و در كنار 
آن ها موتورسواران موتورهاى عادى 
هم وقتــى مى بينند آن ها قانون را 
رعايت مى كنند آن ها هم تشويق به تبعيت 

از قانون مى شوند. 
بارها شــده كه خودشان اعالم كردند ما قبًال 
پليس را كه مى ديديم فرار مى كرديم االن كه 
ساماندهى شــديم و به ما توجه مى شود هم 
مقــررات را رعايت مى كنيم موتورهاى ديگر 
هم كه ما را مى بينند خواه ناخواه رفتارشــان 

را اصالح مى كنند.

معاون دادســتان عمومى و انقالب مشهد در 
ادامــه افزود: اين جوانــان در حال حاضر به 
صورت افتخارى و بدون هزينه با ما و نيروى 
انتظامى همكارى دارند همين كه توانسته ايم 
ديد آن ها را بدون هيچ فشارى نسبت به قبل 
عوض كنيم و حتى بــه كمك خود ترغيب 
كنيم اتفاق خوب و اميدوار كننده اى است كه 
اين پيام را دارد كه قوه قهريه هميشه جواب 
نمى دهد و مى شــود از راه هــاى ديگر نتايج 

بهترى گرفت.

 عضويت در هيئت اتومبيلرانى و 
موتورسوارى

معاون دادســتان عمومى و انقالب مشــهد 
در پاســخ به اين سؤال كه آن هايى كه هنوز 
موفق نشده اند به صورت قانونى موتورهايشان 
ساماندهى شــود چه بايد بكنند، گفت:همه 
كســانى كه موتور دارند بــدون دغدغه كه 
شايد موتور آن ها توقيف شود از طريق هيئت 
اتومبيلرانى و موتورسوارى عضو شوند و پالك 
مخصــوص هيئت را دريافــت نمايند از اين 
به بعد هم هيچ مشــكلى نخواهند داشت و 
خواهند توانســت در شرايط و زمان هايى كه 
براى آن ها در نظر گرفته شــده است بدون 
دغدغه و نگرانى موتورهايشان را از خانه بيرون 
بياورند و سوار شوند؛ اما اگر شرايطشان عادى 
باشــد و عضويت و پالك مخصوص نداشته 

باشند قطعاً با آن ها برخورد خواهد شد.

بنابر آمار رسمى بيش از 
6000 واحد صنعتى چوب 

به طور پراكنده در شهر 
مشهد فعاليت مى كنند. از 
اين رو ايده ايجاد شهرك 
صنعت چوب در اين شهر 
مطرح شده كه باگذشت 
حدود 10 سال همچنان 

بى ثمر مانده است

بــرش


