
پروژه كنارگذر بردسكن همچنان نيمه كاره است 20 درصد سوغات زائران كاالى قاچاق است
با وجود گذشت 15 سال سرپرست معاونت هماهنگى امور زائران استاندارى خراسان رضوى در گفت و گو با قدس:

قدس    پروژه كنارگذر شــهر بردسكن با 
گذشــت 15 ســال از آغاز عمليات اجرايى، 
همچنان نيمه كاره است و مردم انتظار دارند 
مســئوالن ذيربط براى تحقق آرزويشان كه 
تكميل اين پروژه اســت دست به كار شوند.
احداث كنارگذر در شــهر بردســكن كه در 

راستاى كاهش بار ...

قدس  سرپرست معاونت هماهنگى امور 
زائران استاندارى خراسان رضوى در حاشيه 
جلسه شــوراى ادارى شهرستان قوچان در 
گفت وگو بــا خبرنگار قدس از احياى بودجه 
زيارت در خراسان رضوى خبر داد. سيد جواد 
حســينى گفت: در ســال 94 رديف بودجه 
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يك مسئول: مرغ گران نيست، قدرت خريد مردم را باال ببريم!
در گفت و گو با قدس مطرح شد

گاليه پژوهشگران 
خراسانى از حمايت هاى 

كاغذى مسئوالن

.......صفحه 2

گزارش ميدانى قدس از افزايش سرسام آور قيمت ها

.......صفحه 4

در مراسم معارفه مدير كل جديد بنياد حفظ آثار 
و نشر  ارزش هاى دفاع مقدس استان عنوان شد 

تسريع در ساخت 
باغ موزه 

دفاع مقدس مشهد 

قدس   شــعار هفتــه پژوهش و فناورى امســال «پژوهش 
تقاضامحور و تجارى سازى فناورى؛ زير بناى توليد و اشتغال» 
تعيين شده كه حكايت از نقش اثرگذار پژوهشگران درتوسعه 

كشور دارد؛اما پرسش اينجاست ...

قدس    مدير كل جديد بنياد حفظ آثار دفاع مقدس خراسان 
رضوى منصوب و از خدمات سردار نجاتى قدردانى شد.رئيس 
بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس در اين مراسم 
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.......صفحه 3 

نامه معاون امورشهردارى ها 
و دهيارى هاى كشوربه 

استاندارى خراسان رضوى

واگذارى 
آتش نشانى 

مشهد به بخش 
خصوصى 

خالف قانون 
است

قدس    معاون امور شهردارى ها و دهيارى هاى 
كشوربا ارسال نامه اى خطاب به معاون هماهنگى 
امور عمرانى اســتاندارى خراسان رضوى واگذارى 
مشاغل آتش نشــانى به بخش خصوصى را خالف 

قانون دانست...



 در گفت و گو با قدس مطرح شد

گاليه پژوهشگران خراسانى از حمايت هاى كاغذى مسئوالن
آ�ما�ی �

محبوبه على پور  شــعار هفتــه پژوهش 
و فنــاورى امســال «پژوهــش تقاضامحــور و 
تجارى سازى فناورى؛ زير بناى توليد و اشتغال» 
تعييــن شــده كه حكايــت از نقــش اثرگذار 
پژوهشگران درتوسعه كشــور دارد؛اما پرسش 
اينجاست كه آيا حمايت هاى موجود از محققان 
ونخبگان جامعه درحدى است كه مارا به سوى 
اين هدف هدايت كند؟ بى شك پاسخ روشن به 
اين مسئله را بايد از زبان آن هايى شنيد كه دستى 

بر آتش تحقيق و پژوهش دارند.

  مديريت هاى كوتاه با برنامه ريزى هاى كوتاه مدت
دكتــر مصطفى عيديانى، با بيش از 15 ســال 
تجربه پژوهش در حوزه برق به قدس مى گويد: 
تحقيقات متعددى در حوزه برق و برنامه نويسى 
انجام مى دهــم، اما ديگر ايــن فعاليت ها برايم 
لذت بخش نيست، چراكه مديرانى كه مى آيند 
به دنبــال كاربلند مدت نيســتند. درحالى كه 
پروژه هاى كوتاه مدت به نتيجه نمى رسد و براى 
تكميل و بهينه سازى نيازمند زمان كافى است 
ازهمين رو شاهديم برنامه ونرم افزارهايى همانند 
ويندوز و... مكرر توســط كمپانى هاى معتبر به 
روز مى شــود. وى اضافه مى كند: در صورتى كه 
مديران در جامعه ما تنها به همان زمان و فرصت 
مديريتى خود توجه دارند و مى خواهند برنامه و 
پژوهش ها به سود دوره مديريتى آن ها تمام شود 
و ديگر توجهى ندارند كه آينده چه مى شــود؟ 
گرچه ديوار چين را مردمان بيش از2000 سال 
قدم به قدم ساختند و هيچ مسئولى براى نشان 
دادن و برجسته كردن فعاليتش ساخته ديگرى 
را تخريب نكرد، اما مديــران ما به جاى تالش 
براى پژوهش هاى ماندگار ابتدا دور خودشــان 
با ديگران ديوارى مى ســازند و برايشان اهميت 
ندارد ديگران قرار اســت چه كار كنند و سپس 
ساخته هاى ديگران را نيز تخريب مى كنند. وى 
تأكيد مى كند: من چندســالى پژوهشگر برتر 
استان خراســان رضوى معرفى شدم، اما هيچ 
حمايت و توجه جدى نديــدم، هر دوره فقط و 
فقط يك لوح گرفتم حتى زمانى كه استاندار از 
من تقدير كرد، فقط لوح داد و بسته اى شكالت 
همراه تقديرنامه نبود، آيا اين شيوه تقدير عجيب 
نيست؟ گويا مسئوالن مى خواهند فقط محققان 
را به ســود خود نمايش بدهند وعكسى با آن ها 
بگيرند. درحالى كه به عنوان پژوهشگر حمايت 
مالى جدى يا تســهيل در اجراى پــروژه اى را 
نمى خواهم اما وقتى به عنوان پژوهشگر برتر تنها 
به يك لوح اكتفا مى كنند يعنى برايشان حوزه 

پژوهش جدى نيست.

  حمايت هاى كاغذى
مهندس سيد مهدى قريشــى، فعال در حوزه 
ساخت سيستم هاى توليد انرژى پاك نيز با اشاره 
به چالش هاى اين حوزه به خبرنگار ما مى گويد: 
درتمام دنيا نمايشگاه هايى براى عرضه توانمندى 
محققــان خود برگزار مى كننــد كه هرچه اين 
نمايشگاه ها تخصصى تر باشد نتايج افزون ترى را 
براى توسعه و دانش جوامع خواهد داشت. درواقع 
اين فضاها آگاهى هاى الزم را به بازديدكنندگان 
خــاص مى دهد تا منافع توليد كنندگان تأمين 

شــده و تنها به محل هايى بــراى نمايش بدل 
نشــود. چراكه حمايت از پژوهشگر و پژوهش 
تنها با برگزارى نمايشگاه و راهكارهاى نمايشى 
ميسر نيست. در واقع بايد اين فعاليت ها هدفمند 
باشد و خروجى سودمندى براى سرمايه گذاران و 
محققان بخش خصوصى نيز داشته باشد درحالى 
كه درعمل چنين نيست و نهادهاى دولتى متولى 
ازمزاياى آن برخوردار مى شوند و نمايشگاه هاى 
جارى فرصتى براى معرفى دستاوردهاى علمى 
پژوهشگران و صنعتگران فراهم نمى كند. ناگفته 
نماند كه مسائل اقتصادى باعث شده كه مراكز 
تخصصى نيز براى عرصه هاى پژوهش اولويتى 
قايل نشــوند.وى در ادامه با اشــاره به وضعيت 
حمايت مسئوالن از محققان خاطرنشان مى كند: 
تا امروز حمايت جدى از مسئولى نديدم ودرواقع 
اغلب مى خواهند محققان را به مراكز ونهادهاى 

ديگر پاس بدهند. البته ايــن وضعيت را نيز با 
رنج آورترين حالت انجام مى دهند.

  مانع تراشى هاى واهى
وى ادامــه داد: به ايــن ترتيب كــه درابتدا با 
وعده هــاى طاليــى پژوهشــگر را نســبت به 
حمايت هاى خود كامالً اميدوار مى كنند و سپس 
با مانع تراشــى هاى واهى و ابتدايى اعتمادش را 
نسبت به هرگونه مساعدت وهمدلى مخدوش 
مى ســازند. براى نمونه با مراجعــه به نهادهاى 
متولى كه ادعاى مساعدت دارند و اين قضيه را 
بارها در رسانه ها مطرح كردند؛ شاهديم در بدو 
امربدون اشاره به محدوديت ها و كمبودهايشان از 
محققان مى خواهند كه مجوزها و استانداردهاى 
مختلفى را دريافت كنند كه اين روند شايد بيش 
از يك سال طول بكشد و سپس در مراحل نهايى 

كه پژوهشگر زمان وســرمايه اى را صرف كرده، 
مديران اعالم مى كنند ديگر بودجه نداريم. اين 
پژوهشگر اضافه مى كند: به اعتقاد من افرادى كه 
به عنوان متوليان حوزه پژوهش كشــور معرفى 
مى شوند، بايد خودشــان دردمند ودغدغه مند 
باشند يعنى وقتى محققى محصول توليدى خود 
را براى معرفى يا حمايت عرضه مى كند مسئوالن 
به جاى آنكه به دنبال پركردن فالن فرم استاندارد 
و صدور مجوزهاى كاغذى باشند و يا دو، سه سال 
پژوهشگر و مخترع را در انتظار بازديد از محصول 
و فضاى كارى بگذارند؛ خودشــان داوطلبانه و 
مصرانه اين قضيه را تعقيب كنند. اين درحالى 
است كه برخى افراد نيز بدون آنكه فعاليت جدى 
در حوزه پژوهش و نوآورى داشــته باشند تنها 
با استفاده از رابطه و رانت ها امكانات بسيارى را 
كسب مى كنند. چراكه در حوزه ارائه امكانات و 
تســهيالت به محققان نيز نظارتى وجود ندارد. 
قريشــى مى افزايد: بنابر شنيده ها قصد داشتم 
براى دريافت وامى با 8 درصد ســود و دريافت 
پس از 12 ماه به عنوان پژوهشگر اقدام كنم كه 
با مراجعه مشاهده كردم پس از 9 ماه و به طور 
كامل بايد تسويه شود درحالى كه مبلغ چندانى 
نبود و مى توانســتم معــادل آن را از خانواده و 

بستگان هم قرض بگيرم.
وى كه در حوزه انرژى هاى تجديد پذير و توليد 
سوالرديش فعاليت مى كند، ادامه مى دهد: من 
اولين و تنها توليد كننده اى هســتم كه دراين 
عرصه فعاليت مى كنم و تمام دســتگاه هاى ما 
نيز توليد داخل است. درحالى كه فتوولتائيك و 
صفحات خورشيدى كه در كشور وجود دارد در 
واقع محصول كشورهاى چين و ژاپن هستند و 
ما مونتاژ مى كنيم به اين ترتيب شرايط اشتغال 
كارگران كشورهاى ديگر را فراهم كرده ايم. اين 
درحالى اســت كه با توليد انبوه دســتگاه هاى 
ســوالرديش داخلى مى توان ضمن جلوگيرى 
از مصرف بى ضابطه ســوخت هاى فســيلى و 
استفاده از انرژى رايگان خورشيد، زمينه اشتغال 

هموطنان خود را نيز فراهم كنيم.

در حوالى امروز2

  برگزارى يادواره شهداى 
خراسان جنوبى مقيم مشهد 

قدس: نخســتين يــادواره شــهداى خراســان جنوبى كه 
خانواده هاى آنان مقيم مشــهد هستند روز گذشته با حضور 
خانواده 320 شــهيد در تاالر ابن هيثم دانشــگاه فرهنگيان 
مشهد برگزار شد.على مولوى دبير اين يادواره گفت: همه ما 
مديون ايثار و فداكارى شــهدا هستيم و نام شهيد در جامعه 

بايد زنده بماند.
وى ضمن قدردانى از برگزار كنندگان اين يادواره شهدا، افزود: 
اين پنجمين يادواره شــهداى مقيم مشهد است كه در شهر 
امام مهربانى برگزار مى شــود.گفتنى است خراسان جنوبى 
2000 شهيد، 4300 جانباز و 230 آزاده تقديم نظام مقدس 

جمهورى اسالمى ايران كرده است.

  ساخت دستگاه چاپگر سه بعدى 
چند منظوره در دانشگاه حكيم سبزوارى

قدس: چاپگر سه بعدى چند منظوره با امكان تغيير كاربرد 
در صنايع مختلف توسط يك شركت در مركز رشد دانشگاه 
حكيم ســبزوارى طراحى و ساخته شد. مدير رشد، توسعه و 
انتقال تكنولوژى دانشــگاه حكيم سبزوارى گفت: با توجه به 
اينكه بزرگ ترين شــركت هاى توليدى در دنيا سعى بر اين 
دارند كه يك بدنه و ســاختار را براى مصارف مختلف و يا با 
اسامى مختلف، باكمى تفاوت وارد بازار كنند تا به اين شكل 
بتوانند هزينه هاى توليد و خطاهاى طراحى و ســاخت را به 
ميزان قابل توجهى كاهش دهنــد، اين چاپگر اين مزيت را 
داراست كه با يك بار هزينه در زمينه توليد دستگاه مى توان به 
راحتى در صنايع مختلف بازار فروش داشت. ريحانه صباغ زاده 
افزود: از جمله ويژگى هاى اين طرح مى توان به امكان تغيير 
نازل براى چاپ سه بعدى قطعات پالستيكى، امكان تغيير نازل 
براى چاپ سه بعدى شكالتى، امكان تغيير نازل براى كاشت 
بذر در سينى هاى نشاء، امكان تغيير نازل براى تبديل شدن به 
دستگاه CNC روميزى تراش فرز چوب براى صنايع چوبى و 

فوم براى صنايع مدل سازى و پزشكى اشاره كرد. 

  ورود 25 ميليون زائر طى 8 ماهه
 امسال به مشهد

قدس: مديركل امور رفاهى زائران استاندارى خراسان رضوى 
گفت: طى هشت ماهه امسال بالغ بر 25 ميليون و 726 هزار 

و 766 زائر به مشهدالرضا (ع) وارد شدند.
مهدى فروزان افزود: اين رقم نسبت به سال گذشته در همين 
زمان كه 24 ميليون و 630 هزار زائر بود، رشــد 4 درصدى 
دارد.وى ادامه داد: از كل زائران ورودى به مشــهد طى امسال 
15 ميليون و 59 هزار و 147 نفر با وسايل نقليه شخصى به 
مشهد وارد شدند كه نسبت به سال قبل هفت درصدى رشد 

يافته است. 
به گفته وى، در هشت ماهه پارسال در مجموع 14 ميليون و 

49 هزار و 506 زائر به مشهد سفر كرده بودند.
وى آمار زائران و مســافرانى كه از طريق ناوگان حمل و نقل 
عمومى جاده اى طى اين مدت وارد مشــهد الرضا(ع) شده اند 
را 5 ميليــون و 486 هــزار و 834 نفر ذكر و عنوان كرد: اين 
رقم در سال گذشته 5 ميليون و 477 هزار نفر بود كه تغيير 
محسوسى نداشته اســت.وى اظهار كرد: همچنين امسال 3 
ميليــون و 95 هزار و 113 زائر از طريق نــاوگان ريلى وارد 
مشهد شدند كه اين رقم نسبت به سال گذشته كه 2 ميليون 
و 641 هزار و 413 نفر بود، رشــد 17 درصدى دارد.فروزان با 
بيان اينكه از طريق فرودگاه شــهيد هاشمى نژاد مشهد هم 
امسال 2 ميليون و 85 هزار و 672 نفر به مشهد سفر كرده اند، 
گفت: اين ميزان در سال گذشته 2 ميليون و 462 هزار و 285 

نفر بود كه كاهش 15 درصدى را نشان مى دهد.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى:
  كار در حوزه آموزش و پرورش 

دشوارتر شده است

قدس: مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى در جلسه 
شــوراى آموزش و پرورش نوخندان گفت: در شــرايطى كه 
كشــور از لحاظ اقتصادى شرايط مطلوبى ندارد و يك جنگ 
همه جانبه اقتصادى عليه ايران راه افتاده است كار در حوزه 

آموزش و پرورش سخت تر و دشوارتر شده است.
خدابنده با اشــاره به اينكه گســترده ترين و پرمخاطب ترين 
دســتگاه دولتى آموزش و پرورش اســت و حجم مراجعات 
بســيار زيادى در اين حوزه وجود دارد، بايد روند انجام كارها 
تسهيل شود تا كيفيت بخشى ارتقاء يابد، افزود: اگر قرار است 
به كيفيتى برسيم قطعاً نيروى انسانى مهم ترين ركن است و 
نتيجه زحمات نيروى انسانى در نهايت باعث ارتقاى كيفيت 
در هر سيستمى خواهد شد.وى اظهار داشت: ايجاد اعتماد دو 
طرفه بين كاركنان و سيستم، افتخار و وابستگى به سيستم 
و لذت بردن از كار كردن در سيســتم از جمله عواملى است 
كه باعث مى شود كاركنان عاشق، دلسوز و با انگيزه اى داشته 
باشيم.درســنى، مدير آموزش و پرورش منطقه نوخندان هم 
گفت: طبق اسناد باالدستى براى تغيير در آموزش و پرورش 
نيازمند تحوالت بنيادين هستيم و براى تربيت دانش آموزان 
بالنده، پويا، با نشاط و تمام ســاحتى بايد اين تغييرات را از 
خودمان شــروع كنيم تا منجر به تغيير استراتژى در سطح 

سازمانى شود.
وى افزود: مديريت تغيير به مديريت خودمان وابســته است 
و خوشحال هستيم با چرخش هاى تحول آفرين توانسته ايم 

دستاوردهاى ارزنده اى را در منطقه ايجاد كنيم.
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با همكارى دانشگاه فردوسى مشهد صورت مى گيرد
  تأسيس گروه زبان و ادبيات فارسى 

در دانشگاه كوفه 
ايسنا: بر اســاس قرارداد همكارى با دانشگاه فردوسى مشهد 
گروه زبان و ادبيات فارســى در دانشگاه كوفه از سال تحصيلى 
جديد راه اندازى شد. بر اساس اين تفاهمنامه دانشگاه فردوسى 
مشــهد با معرفى دو استاد زبان و ادبيات فارسى و تهيه برنامه 
درسى و معرفى منابع آموزشــى در مقطع كارشناسى، نقش 
اساسى در شــكل گيرى اين رشته در دانشگاه كوفه را داشت. 
پس از دانشگاه بغداد و دانشگاه صالح الدين در اقليم كردستان، 
دانشگاه كوفه سومين دانشگاهى است كه در كشور عراق گروه 
زبان و ادبيات فارســى در آن تأســيس مى شود. همچنين بر 
اساس اين قرارداد، دانشگاه كوفه دو استاد زبان و ادبيات عربى 
را به دانشگاه فردوسى مشهد براى تدريس و پژوهش مشترك 

معرفى كرده است.

  آمادگى فرماندار جهت برگزارى 
كرسى هاى آزاد انديشى در جوين 

جوبن- خبرنگار قدس: مراسم گراميداشت روز دانشجو با 
حضور فرماندار و جمعى از دانشــجويان در دانشگاه پيام نور 

جوين برگزار شد.
در اين مراســم فرماندار شهرســتان گفت: دين مبين اسالم 
يكى از بهترين اديان الهى است كه در آن به پيشرفت علم و 
علم آموزى توجه ويژه اى شده است و وجه متمايز آن با اديان 
ديگر تشــويق مردم به علم پرورى و علم آموزى است كه در 
قرآن كريم نيز در آيه هاى مختلف بخوبى به آن اشــاره شده 

است.
حسين جمشيدى خاطرنشان كرد: نگاه علم آموزى در جهان 
تغيير كرده اســت و مهم ترين معيار ســنجش يك كشور با 
توجه به تعاريف مختلف گذشته عوامل انسانى و علم مى باشد 
كه ايران اســالمى بعد از دوره ســياه قاجار و پهلوى به لطف 
انقالب اسالمى توانسته است جايگاه ويژه اى در علوم مختلف 
در سطح كشور هاى مطرح براى خود رقم بزند.فرماندار افزود: 
قطعاً مشكالتى در دانشگاه هاى سطح شهرستان وجود دارد 
كه سعى مجموعه فرماندارى شهرستان با پيگيرى هاى فراوان 
در پــى رفع آن ها بوده اســت كه هم اكنــون اعالم آمادگى 
مى نمايم در هر زمان و مكانى كه دانشجويان خواستار تشكيل 
كرسى هاى آزاد انديشى باشند حضور يافته و به سخنان و درد  

و دل هاى دانشجويان رسيدگى نمايم.

  770 شهيد ادارات خراسان رضوى 
شناسنامه دار شدند

تسنيم: رئيس بسيج ادارات خراسان رضوى گفت: در يادواره  
شهدا كارمندان استان خراســان رضوى 770 شهيد ادارات 

خراسان رضوى، شناسنامه دار شدند. 
سيدجواد كمالى با اشاره به اجراى ميز خدمت در مساجد و 
حاشيه شهر اظهار داشت: نزديك به 50 ميز خدمت در هفته 
دفــاع مقدس و قبل از آن انجام گرفت و مديران اســتان در 
بين مردم حاضر شدند و خواسته هاى آن ها را پيگيرى كردند. 
وى با اشــاره به اينكه هر پايگاه ما بايــد حداقل يك حلقه 
صالحين فعال داشته باشد، گفت: بحث هاى بصيرتى و سياسى 
روز، اجتماعى، ميز خدمت، برگــزارى زيارت هاى مختلف و 

برگزارى خوانش قرآنى را پيگيرى مى كنند. 
رئيس بســيج ادارات خراســان رضوى در ادامه تصريح كرد: 
بســيج ادارات در استان خراسان رضوى حدود 50 هزار عضو 
دارد و ما با بيش از 90 درصد ادارات در استان ارتباط داريم. 

 پرداخت 150 ميليارد ريال تسهيالت 
اشتغال روستايى و عشايرى در نيشابور

نيشــابور- خبرنگارقدس: معاون برنامه ريزى و توســعه 
فرماندارى نيشابوراز ابالغ اعتبار مرحله سوم تسهيالت اشتغال 
روســتايى خبر داد.احمد بوژمهرانى كه در جلســه كارگروه 
اشتغال پايدار شهرستان سخن مى گفت برمشاركت و همكارى 
بين دســتگاه ها ومؤسسات عامل درجهت جذب تسهيالت و 

كمك به افزايش توليد واشتغال شهرستان تأكيد كرد.
وى افــزود: با وجود پرداخــت بيش از 150 ميليــارد ريال 
تسهيالت اشتغال روستايى وعشايرى در شهرستان تعداد قابل 
توجهى پرونده هاى مصوب و منعقد شده به مبلغ 360 ميليارد 
ريال در بانك ها موجود بــوده ودرحال تكميل مراحل نهايى 
دريافت تسهيالت اشــتغال پايدار روستايى از منبع صندوق 
توسعه ملى مى باشند.وى خاطرنشــان كرد: مبلغ تسهيالت 
معرفى شده به بانك ها از منبع اعتبارى تبصره 18 بند «الف» و 
«ب» بودجه سال 96 تاكنون بيش از 1340 ميليارد ريال جهت 
اجــراى 41 طرح بزرگ بوده كه به حدود 90 ميليارد ريال از 
اين طرح ها تسهيالت پرداخت شده و ديگر پروژه ها در فرايند 
دريافت اين تســهيالت قرار دارند و مبلغ مربوط به طرح هاى 
معرفى شده به بانك ها از منبع اعتبارات توسعه مشاغل خانگى 

بيش از 22 ميليارد ريال مى باشد.

ا�بار

هادى زهرايى    سرپرست معاونت هماهنگى امور زائران استاندارى خراسان رضوى 
در حاشيه جلسه شوراى ادارى شهرستان قوچان در گفت وگو با خبرنگار قدس از احياى 

بودجه زيارت در خراسان رضوى خبر داد. 
ســيد جواد حسينى گفت: در سال 94 رديف بودجه زيارت در اعتبارات ساليانه استان 

حذف شده بود و امسال دو موضوع مهم در حوزه زيارت رخ داده است.
وى افزود:موضوع اول در برنامه ششم توسعه، موضوع زيارت گنجانده شد كه كار بسيار 
مهمى بود و موضوع دوم، در بودجه سنواتى سال 97 رديف بودجه زيارت احيا شد كه 
براى آن 15 ميليارد تومان اعتبار ديده شد. البته تاكنون تخصيص نيافته است؛ اما طى 
سال هاى اخير كه رديف بودجه زيارت حذف شده بود، حداقل ساليانه 10 ميليارد تومان 
اعتبار در موضوع زيارت از محل اعتبارات تملك دارايى و سرمايه اى و توازن منطقه اى به 

موضوع زيارت تخصيص داده شده است.
سرپرســت معاونت هماهنگى امور زائران استاندارى خراســان رضوى افزود: در سند 
راهبردى استان خراسان رضوى موضوع زيارت به عنوان پيشران توسعه استان اعالم شده 
است كه براى اين موضوع بايد برنامه ريزى دقيقى صورت گيرد كه براى رسيدن به اين 
هدف سند راهبردى زيارت با اعتبار3 ميليارد تومان تدوين شده است كه در اين سند 
10 راهبرد، 37 سياست، 141 برنامه و 125 پروژه تعريف شده، ديده مى شود. كه برخى 
از اين برنامه ها انجام شده يا در حال اجراست يا بايد در آينده اجرا شود و برنامه عملياتى 
اجرايى كه طى 4 ماه آينده بر اساس سند راهبردى نوشته شده است، دو هدف بزرگ، 
5 هدف كلى و 17 هدف عملياتى و 23 برنامه و 53 فعاليت ديده شده است و همچنين 
سند راهبردى دهه آخر صفر و اربعين در معاونت زيارت استاندارى در حال تدوين است.

حسينى ادامه داد: دانش بنيان بودن و دانش محور شدن برنامه ها يكى از موضوعات مهم 
در حوزه زيارت است كه در استان خراسان رضوى ساختار آن براى اولين بار در كشور 
پژوهشكده زيارت راه اندازى شد و اين پژوهشكده تنها پژوهشگاهى است كه 23 هيئت 

علمى در 4 گروه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و زيرساختى دارد.
وى ادامه داد: طى روزهاى اخير با حضور اعضاى هيئت علمى پژوهشكده زيارت، بخش 
خصوصى و نهادهاى دخيل در امر زيارت، شوراى مشورتى زيارت را تشكيل داديم و ما 
هيچ فعاليتى را ادامه نمى دهيم مگر از بعد علمى تأييد شود. يا اگردر حال انجام هستيم 
از لحاظ علمى وارســى و نقادى شود.حســينى تصريح كرد: در سال 95 سهم استان 
خراســان رضوى از اقتصاد زيارت 9000 ميليارد تومان بوده است و سوغات زيارت نيز 
2000 تا 2500 ميليارد تومان بوده، اما متأسفانه 70 درصد اين سوغات كاالهاى خارجى 

را شامل شده اســت. وى ادامه داد: موضوع تأسف بار اينكه 70 درصد كاالى خارجى، 
20 درصد آن كاالى قاچاق است كه زائرين به عنوان سوغات با خود به همراه مى برند.

  وضعيت اشتغال و اقتصادى قوچان نامطلوب است
حسينى در بخش ديگرى از سخنان خود در خصوص جايگاه شهرستان قوچان در حوزه 
زيارت گفت: شهرســتان قوچان دروازه ورودى استان از سمت شمال و دروازه ورودى 
آســياى ميانه و محل عبور مجاورين امام رضا(ع) به سمت استان هاى شمالى است و 
بر اساس مطالعات سازمان برنامه ريزى كشور و بر اساس اطالعات سال 95، شهرستان 
قوچان در حوزه فرهنگى و اجتماعى جزو برترين شهرستان هاى استان قرار گرفته است 
و در حوزه زيربنايى جزو شهرستان هاى متوسط و در حوزه اقتصادى و اشتغال وضعيت 
بدى دارد. اين درحالى است كه شهرستان قوچان چهارراه ارتباطى محسوب مى شود. 
وى اظهار داشــت:وجود 43 امامزاده، 146 كانون فرهنگى و آموزشــى و مذهبى،400 
حسينيه و مسجد، 160 هيئت مذهبى و 10 جاذبه ويژه گردشگرى و صنايع دستى در 
شهرستان قوچان، بخشى از ظرفيت هاى خوب شهرستان قوچان است كه بايد از آن ها 

به طور كامل استفاده شود.

سرپرست معاونت هماهنگى امور زائران استاندارى خراسان رضوى در گفت و گو با قدس:

20 درصد سوغات زائران كاالى قاچاق است

قدس: مدير كل جديد بنياد حفظ آثار دفاع مقدس خراسان رضوى 
منصوب و از خدمات سردار نجاتى قدردانى شد.رئيس بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش هاى دفاع مقدس در اين مراسم گفت: استقالل، آزادى و 
عزت امروز ما مرهون دفاع مقدس است و اين برهه از تاريخ تبديل به 
قطعه اى نورانى و بى بديل در تاريخ ايران و جهان اســالم شده است. 
سردار بهمن كارگربا اشاره به اينكه گنجينه دفاع مقدس تمام شدنى 
نيســت، اظهار داشت: دفاع مقدس نبايد در چپ و راست و يك قوم 
و مذهب خالصه شود، بلكه همه در ايجاد اين حماسه نقش داشتند 
و دفاع مقدس كليد وحدت در كشور است.وى ساخت باغ موزه ها در 
كشور را از مطالبات و برنامه هاى اصلى بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى 

دفاع مقدس اعالم كرد و افزود: ساخت باغ موزه دفاع مقدس در مشهد 
به عنوان پايتخت معنوى ايران بســيار با اهميت است و اميدواريم 
با حضور مديركل جديد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس 
خراســان رضوى روند ساخت اين مجموعه ســرعت بگيرد. در اين 
مراســم از خدمات سرتيپ دوم پاسدار احمد نجاتى مديركل سابق 
حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس خراسان رضوى قدردانى و 
سرتيپ دوم پاسدار حسينعلى يوسفعلى زاده به عنوان مدير كل جديد 
اين اداره معرفى شد. سرتيپ دوم نجاتى به عنوان مشاور رئيس بنياد 
حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس در امور استان هاى خراسان 

رضوى، خراسان شمالى و خراسان جنوبى منصوب شده است.

در مراسم معارفه مدير كل جديد حفظ آثار ونشر ارزش هاى دفاع مقدس استان عنوان شد 
  تسريع در ساخت باغ موزه دفاع مقدس مشهد 

متوليانى كه هراس از فناورى دارند
مهندس حامد دهنوى، مدير بازرگانى يكى از شــركت هاى قطعه ســاز نيز اظهار 
مى كند: در كشور شركت هاى قطعه ساز حوزه آب وفاضالب متعدد هستند، اما همه 
محصوالت مشابهى توليد مى كنند. درحالى كه شركت ما با توجه به مشكالتى كه 
درحــوزه آب وجود دارد براى اولين بار به طراحى قطعاتى خاص پرداخته كه ميزان 
هدررفت آب را به حداقل مى رساند. اين درشرايطى است كه حمايتى از سوى نهادها 
نمى بينم حتى به دستگاه هاى متولى مراجعه كرديم، اما مى گويند: «ما مى دانيم به 
فناورى هاى مدرن دراين حوزه نياز داريم، اما اگر با شما قرارداد ببنديم به انحصارى 
شــدن خريد كاالها متهم مى شويم.»وى مى افزايد: در همايش «ايده فن بازار كشور» 
جزو 5برند برتر شــناخته شديم اما اين مسئله و حتى ثبت اختراعات ما نتيجه اى 
نداشت درصورتى كه انتظار داريم وقتى هزينه اى براى توليد محصول مى شود به سوى 
ما بازگشت داشته باشد. به اين ترتيب ما انگيزه افزون ترى براى تداوم پژوهش ها و 
توليدات خواهيم داشت. اين درحالى است كه مسئوالن به دليل نگاه سنتى به امور 
از اســتفاده از فناورى ها، شيوه ها و محصوالت نوين و مدرن ترس دارند. حال آن كه 
با حمايت از روش هاى نوين مى توان زمينه را براى تقويت فضاى رقابتى توليد فراهم 

كرد كه اين قضيه مى تواند در تنوع و گسترش توليد اثرگذار باشد.
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را�ند�ی ا��ن 
 محدوديت سرعت و سبقت استاندارد 

چيست؟

على محمد زاده:در نوبت هاى پيشــين به موارد كلى از 
اصول اوليه رانندگى اشــاره كرديم و در ادامه به موضوع 
نحــوه تعيين ســرعت مجاز وســيله نقليــه در جاده ها 

مى پردازيم.
بى ترديــد واژه در محدوديت ســرعت را بارهــا و بارها 
شنيده ايد و تصور عامه بر اين است كه محدوديت سرعت 
تنهــا با نصب تابلوهاى هشــدارى در جاده ها مشــخص 
مى شــود، در حالى كه بر اســاس قواعد حاكم ســه نوع 

محدوديت سرعت وجود دارد.
اولين نوع محدوديت ســرعت مربوط به همان مواردى است 
كه محدوده سرعت ها با عاليم راهنمايي و رانندگي نشان داده 
شــده است. اين عاليم مي تواند از 30 كيلومتر در ساعت تا 

120 كيلومتر بر ساعت متغير باشد.
نــوع دوم محدوده ســرعت هايي كه با عاليــم راهنمايي و 
رانندگي مشخص نشده است. مثالً در نواحي مسكوني طبق 
مقررات نبايد با سرعتي بيش از حد مجاز كه مقررات تعيين 
كرده است (حتي اگر تابلو محدوديت سرعت وجود نداشته 

باشد) حركت كرد.
نوع سوم محدوديت سرعت براي وسايل نقليه خاص در يك 
جاده مشخص شده باشد، ولي براي سايرين مشخص نشده 

باشد؛ مانند محدوديت سرعت كاميون ها.

 روش سبقت گرفتن
در صورتي كه قصد ســبقت گرفتــن از خودروى جلويي 
خود را داريد، ابتدا بايــد دقت كنيد كه ممنوعيتي براي 
گرفتن ســبقت وجود نداشته باشــد. اگر جاده دو طرفه 
اســت بايد اطمينان حاصل كند كه مسير تا فاصله دور و 
مطمئني از طرف مقابل خالي از هرگونه وسيله نقليه بوده 
و تفاوت سرعت بين وسيله نقليه رو به رو و وسيله جلويي 

براي سبقت كافي باشد.
سپس با روشــن نمودن راهنماي سمت چپ و با رعايت 
فاصله عرضي مناســب از خودروى مورد نظر عبور نموده 
و پس از طي مسافت مناســب با روشن كردن راهنماي 
ســمت راســت، خودرو را به خط عبوري ســمت راست 
هدايت نماييد. (توجه: فاصله تقريبي مناسب جهت تغيير 
مســير در حين ســبقت از يك خودرو هنگامي است كه 
شــما پس از عبور خودروى مورد نظر بتوانيد چراغ هاي 

جلويي آن را در آينه خودرو ببينيد).
نكته: در صورتي كه خودرويي قصد سبقت گرفتن از شما 
را دارد، بايــد راه را بــراي او باز كرده و بر ســرعت خود 

نيفزاييد.

 ممنوعيت سبقت 
به طور كلي ممنوعيت سبقت گرفتن را مي توان در موارد زير 

خالصه كرد:
1- مواردي كه با عاليم مشــخص شده است مانند تابلوهاي 

ممنوعيت سبقت.
2- مــواردي كه براي خودروهاي خاص تعيين شــده مانند 
ممنوعيت سبقت براي كاميون ها و اتوبوس ها در معابر شهري.

3- مواردي كه بدون نصب هيچ گونه عالمتي نيز نبايد سبقت 
گرفت همچون ورودي پل ها، تونل ها، 50 متر مانده به پيچ ها تا 
50 متر پس از آن ها، تقاطع راه ها و راه آهن، سر پيچ هاي تند و 
سربااليي و يا هنگامي كه ميدان ديد به هر علتي كافي نيست.

.

 اجراى طرح بهسازى بولوار سجاد 
براى تردد توان يابان

قدس: شهردار منطقه يك مشهد از آغاز عمليات اجرايى 
طرح بهســازى و بازپيرايى بولوار ســجاد و تقاطع نمونه 
چهــارراه بهار با هدف استانداردســازى معابر شــهرى و 

تسهيل در عبور و مرور شهروندان، خبر داد.
جواد اصغــرى اظهار كرد: بهســازى و بازپيرايى معابر و 
پياده روهاى بولوار سجاد با هدف سهولت در تردد و ايجاد 
فضاى دلنشين شهرى براى شــهروندان و زائران صورت 
مى گيرد و در كنار بهسازى معابر، ايجاد مسيرهاى ويژه به 
منظور عبور توان يابان و نابينايان عزيز نيز از اولويت هاى 

اين طرح مى باشد.
وى با اشــاره به اجراى بيش از 14 هــزار مترمربع پياده 
روسازى و ايجاد فضاى ســبز در اين طرح، تصريح كرد: 
مبلغ اجراى اين پروژه بيــش از 33 ميليارد ريال برآورد 

شده است.

��ر

 حل مشكل معلوالن؛ 
همين قوانين موجود ما را بس است!

چند روزى اســت به بهانه فرارســيدن روز جهانى معلوالن، 
بارديگر مسئوالن مختلف پشت تريبون ها قرارگرفته و هريك 
به فراخور جايگاه و مقامش، با تأكيد برضرورت رفع مشكالت 

معلوالن، وعده هايى نيز مى دهند.
اين كه بزرگ ترين مشــكل معلوالن اشتغال است و فراهم 
شدن وسايل نقليه و اســتقرار امكانات تفريحى مناسب در 
سطح شهر، مناسب ســازى معابر و ساختمان هاى عمومى 
براى تســهيل تردد معلوالن، توجه به درمان آنان، ضرورى 

است، را بارها دراين روزها شنيديم.
دراين مجال كوتاه ما نيز بر ضرورت رفع اين نيازها و مطالبات 
جامعه معلوالن تأكيد مى كنيم واما از مسئوالن دستگاه هاى 
متولــى، دولتمردان و قانون گــذاران مى خواهيم قبل از هر 
اقدامى، براى رفع مشكالت معيشتى اين قشر و خانواده هاى 
آنان كه كمرشان زير بار نگهدارى عضو معلول خانواده شان 

خم شده است، چاره اى بينديشند.
بر اساس آمارهاى اعالم شده نزديك به سه ميليون معلول در 
كشور وجود دارد كه حدود 1,5 ميليون نفر از آنان را معلوالن 
شديد تشكيل مى دهند و تقريباً به همين ميزان تحت پوشش 
بهزيستى قرار دارند - بنابر آمار رسمى درحال حاضر حدود 
700 هزار نفر از معلوالن، مستمرى بگير هستند- كه چنانچه 
فكــرى به حال جمعيت خارج از چتر حمايتى بهزيســتى 
انديشيده نشــود، خانواده هاى بسيارى با فقر و محروميت و 

تنگدستى دست به گريبان خواهند ماند.
درحالى كه قوانين مختلف درحمايت از معلوالن و خانواده هاى 
آنان وجود دارد كه درصورت عمل به همين قوانين موجود، 
وضعيت معلوالن بايد خيلى بهتر از اين مى شد؛ بويژه درزمينه 
سهم قانونى معلوالن از اشــتغال، الزام شهردارى به رعايت 
ضوابط مربوط به مناسب ســازى محيط و مبلمان شهرى 
و ســاختمان هاى عمومى و امثال آن، چراكه درحال حاضر 
مشكل قانونى در حمايت از معلوالن نداريم، اما بين قانون و 

عمل فاصله زيادى است.
به عنوان مثال با وجود آنكه براســاس قانون برنامه ششــم 
توسعه، بهزيستى مكلف به تسهيلگرى ساالنه 30 هزار شغل 
از طريق پرداخت تسهيالت براى افراد تحت پوشش ازجمله 
معلوالن شده است، هنوز نرخ بيكارى معلوالن 3,5 برابر افراد 
عادى است. ساير دستگاه هاى دولتى و عمومى كشور نيز در 
مناسب سازى محيط زندگى معلوالن آن طور كه بايد و شايد 
درســت عمل نكرده اند و به جرئت مى توان گفت كه امروزه 
بيش از 80 درصد معابر شــهرى و مراكز تجــارى، ادارى و 
رفاهى براى معلوالن مناسب نيست و بسيارى از خانواده هاى 
داراى دو معلول به باال همچنان بدون سرپناه مناسب هستند.
درعين حال با توجه به اينكه هرساله حدود 50 هزار نفر به 
تعداد معلوالن اضافه مى شــود و هرچه به استان هاى مرزى 
نزديك تر مى شويم، معلوليت، بيشــتر با فقر گره مى خورد 
و هزينه هاى سرســام آور درمان، خريد وسايل توانبخشى، 
بيمارى هاى ثانويه، مســكن، اياب و ذهاب و مخارج روزمره 
زندگى در اين اوضاع بد اقتصادى و گرانى هاى افسارگسيخته، 
اين افراد و خانواده هاى آنان را خسته و مستأصل كرده است؛ 
رفع مشكالت معيشتى اين قشر بيش از پيش به عزم جزم 

دولتمردان و وكالى مجلس نياز دارد.
از متوليان اين حوزه هم نمى خواهيم با تالش خستگى ناپذير 
و ازخودگذشتگى كه شايد از حد توان آن ها بيرون باشد- بلكه 
انتظار داريــم حداقل به وظايف قانونى خود در قبال جامعه 
معلوالن عمل كنند و اجراى قوانين موجود در اين زمينه را 
سرلوحه وظايف خويش قرار دهند؛ بى ترديد جامعه معلوالن 

هم انتظار و توقعى بيش از اين را ندارند.

مديركل اقتصادى استاندارى با اشاره 
به 26 هزار پرونده در تعزيرات حكومتى:

 برخورد با محتكران در خراسان رضوى 
تشديد مى شود

قدس: مديركل هماهنگى امور اقتصادى استاندارى خراسان 
رضوى گفت: نظارت و كنترل بر بازار و برخورد با محتكران و 

متخلفان تشديد مى شود.
على رســوليان افزود: در نشستى با دســتگاه هاى نظارتى 
برنامه ريزى شد كه با اجراى طرح هاى جديد ورود گسترده اى 
در دو بعد نظارت و كنترل بر بازار و نيز برخورد با گرانفروشى 

و احتكاربا هماهنگى دستگاه قضايى داشته باشيم.
وى اظهــار كرد: در اين راســتا براى مديريــت بازار از همه 
ظرفيت استان اعم از اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، 

تعزيرات حكومتى وحتى بسيج استفاده مى كنيم.
وى گفت: از ابتداى سال هم بحث نظارت و كنترل بر بازار با 
جديت دنبال شده و در هشت ماهه گذشته حدود 245 هزار 

بازرسى از واحدهاى توليدى و توزيع انجام شده است.
 وى عنــوان كرد: در اين مــدت 59 پرونده احتكار، اختفا و 
امتناع مجموع به ارزش 328 ميليارد ريال تشكيل و رسيدگى 

شده و يا در دست بررسى است.
وى افزود: كل پرونده هاى وارده به تعزيرات حكومتى هم 26 
هزار مورد اســت كه در اين مدت در مجموع با حساسيت و 
عملكرد مطلوب اين اداره كل 28 هزار پرونده رسيدگى شده 

كه عملكرد 108 درصدى تعزيرات را نشان مى دهد.
وى ادامه داد: در اين ميان بزرگ ترين پرونده احتكار رسيدگى 
شده در حوزه هاى لوازم يدكى، برنج، حبوبات و لوازم خانگى 

بوده است.
رسوليان افزود: در كنار اين اقدام اصناف هم با اجراى هفت 

طرح مجزا اقدام به خودنظارتى و كنترل بر بازار نموده اند.
وى اظهار كرد: نظارت در حوزه نهاده هاى دامى و كشاورزى 

هم جدى تر ادامه مى يابد.
وى تصريح كرد: به منظــور جلوگيرى از هرگونه اجحاف و 
انجام كار تخصصى مقرر شده بازرسى در اين حوزه با كمك و 

همكارى جهاد كشاورزى استان انجام شود.

زاويه تصوير

برچسب هاى زشت!
بر اساس ماده 92 قانون شهردارى ها تبليغات روى 
معابر شهر به جز اماكنى كه شهردارى آنها را مجاز 
شناخته ممنوع اســت و متخلفان، تعدى كننده 
به حقوق عمومى و قانون محسوب مى شوند اما 
چسباندن اين تبليغات زشت! بر روى درب منازل 
همچنان ادامه دارد و هيچ نهادى بر انجام اين كار 

نظارت ندارد.
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  مشكل آب مشهد
مشكل آب مشــهد فقط كمبود منابع آبى 
نيست سختى و سنگينى phآب هم هست. 

915...9745

 كميته اضطرارآلودگى هوا بخواند
آقايان در كميته اضطــرار آلودگى هواى 
مشهد كجايند؛ فقط راه حل آن ها منتظر 
باران وباد بودن است و يا تعطيلى ادارات 
و مدارس! اكنون در ســطح شــهر تردد 
كاميون و اتوبوس بيابانى و تريلى بســيار 
زياد شده است، اين مجوزها را چه كسى 
صادر مى كند اين شــهر ظرفيت اين همه 

تردد را دارد؟
915...0881

 چرا نام بولوار را عوض كردند؟
مايه تأسف اســت كه نام بولوار ميثاق (عنوانى زيبا، ارزشى جذاب و جاافتاده) را از روى 
اين بولوار بزرگ در مشــهد برداشتند، جالب است كه مردم كماكان از نام ميثاق استفاده 

مى كنند.
915...4660

 قابل توجه اتوبوسرانى
براى  واحد  ازخطــوط  بعضى  راننــدگان 
راحتى، مسيرخود را به مسافر نمى گويند 
و يــا با ترفندى ســعى مى كنند مســافر 
كمترســوار كنند! مثل خطوط 83 و84 و 
بخصوص72 از مصلى به پايانه انقالب كه 
ايستگاهش در نزديك مترو و ميدان ضد 

را انكار مى كند؟
936...6158

 پاركينگ ترمينال زير نيم ساعت رايگان هست يا نه؟
يكشنبه شب مى خواستم يكى از اقوام را برسانم ترمينال، وقتى كه رساندم و مى خواستم 
از پاركينگ خارج شوم كه حتى 10 دقيقه هم طول نكشيد، مسئول گيت گفت (1000) 
تومــان ورودى! در صورتى كه يكى، دو ماه قبل در اينجا 40 دقيقه هم توقف داشــتم و 

مسئول وقت گفت: زير نيم ساعت رايگان است. 3750...910

 دريغ از اقدام
هزاران آپارتمان ساخته شده كه سال هاست 
تحويل نمى دهند؛ تهيه يك عكس هوايى در 
متن شــما و پيگيرى چرايى آن تذكر داده 

شده، ولى دريغ از يك اقدام جدى.
 915...9278

آقايان در كميته اضطــرار آلودگى هواى 
مشهد كجايند؛ فقط راه حل آن ها منتظر 
باران وباد بودن است و يا تعطيلى ادارات 
و مدارس! اكنون در ســطح شــهر تردد 
كاميون و اتوبوس بيابانى و تريلى بســيار 
زياد شده است، اين مجوزها را چه كسى 
صادر مى كند اين شــهر ظرفيت اين همه 

مشكل آب مشــهد فقط كمبود منابع آبى 
آب هم هست. 

براى  واحد  ازخطــوط  بعضى  راننــدگان 
راحتى، مسيرخود را به مسافر نمى گويند 
و يــا با ترفندى ســعى مى كنند مســافر 
 و 
 از مصلى به پايانه انقالب كه 
ايستگاهش در نزديك مترو و ميدان ضد 

هزاران آپارتمان ساخته شده كه سال هاست 
تحويل نمى دهند؛ تهيه يك عكس هوايى در 
متن شــما و پيگيرى چرايى آن تذكر داده 

ى 
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بح
 س
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چيست؟

على محمدزاده   معاون امور شــهردارى ها 
و دهيارى هاى كشــوربا ارسال نامه اى خطاب 
به معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى 
خراسان رضوى واگذارى مشاغل آتش نشانى به 

بخش خصوصى را خالف قانون دانست.
در نامه ارســالى هيربد معصومى آمده اســت: 
در پاســخ به درخواســت تعدادى از كاركنان 
آتش نشــانى شهردارى مشــهد در اعتراض به 
واگذارى تعدادى از ايســتگاه هاى آتش نشــانى 
بــه بخش خصوصى همانگونه كــه قبالً نيز در 
پاسخ به استعالم آن استان براى تعيين تكليف 
در خصوص مصوبه شــوراى شهر مشهد براى 
برون ســپارى خدمات آتش نشــانى به بخش 
خصوصى اعالم شد (نامه شماره 36727مورخ30 
مهر 97) مشاغل آتش نشانى برابر بند (ك) ماده 
8 قانــون مديريت خدمات كشــورى از جمله 
مشاغل حاكميتى بوده و قابل واگذارى به بخش 
خصوصى نمى باشد؛بنابراين با توجه به اهميت 
شغل آتش نشــانى و جلوگيرى از تبعات منفى 
تصميم گيرى هاى غيرقانونى و غيرتخصصى در 
اين زمينه، لطفاً دســتور فرماييد موضوع با قيد 

فوريت بررسى و اقدام الزم صورت پذيرد.

  واگذارى آتش نشانى موضوع 
چالش برانگيز مديريت شهرى

الزم به توضيح است كه بحث واگذارى تعدادى 
از ايستگاه هاى آتش نشــانى مشهد به بخش 
خصوصى در ســال هاى اخير همواره به عنوان 
يكــى از موضوعات چالــش برانگيز مديريت 
شــهرى بوده و آتش نشــانان شاغل در بخش 
خصوصى همواره نسبت به ناديده گرفته شدن 
بخشى از حقوق خود اعتراض داشتند و بسيارى 
نيز اين اقدام شــوراى شهر را از همان ابتدا در 

شوراى چهارم خالف قانون مى دانستند. 
نكته قابل تأمل نامه مذكور قســمتى اســت 
كه تأكيد شــده «همانگونه كه قبــالً نيز در 
پاسخ به استعالم آن استان در خصوص برون 
ســپارى خدمات آتش نشــانى اعالم شده...» 
چراكه اين تأكيد مؤيد اين اســت كه قبالً نيز 
به تصميم گيران اين موضوع اعالم شده اقدام 
آن ها خالف قانون است، ولى نسبت به اصالح 
عمــل خود اقدام نكرده انــد و بر تصميم خود 
اصرار داشته اند و همچنان كه در سطر پايانى 
نامه مذكور ذكر شده اين تصميم غيرقانونى و 

غيرتخصصى مى باشد. 

  تصويب اليحه واگذارى 
آتش نشانى به بخش 

خصوصى با 2 رأى مخالف 
الزم به ذكر است كه در آبان 
ماه سال جارى شوراى شهر 
مشهد با وجود تمام انتقادات 
به مصوبه واگذارى ايستگاه ها 
به بخــش خصوصــى رأى 
مثبــت داد، اما از نكات قابل 
توجه جلسه رأى گيرى براى 
اين موضوع اظهارات يكى از 
اعضا در مخالفت با اين اقدام 

بود.
حاجيان شهرى، رئيس كميسيون خدمات و 
محيط زيست شــورا در مخالفت با اين اليحه 
گفت: در خصوص برون ســپارى ايستگاه هاى 
آتش نشانى پژوهشى صورت گرفت، اما چون 
نتايج اين پژوهش ها موردپسند مديران مربوط 
نبود، كنار گذاشته مى شود، در حالى كه هزينه 
اين پژوهش از جيب مردم پرداخت شده است. 
وى افزود: در اين خصوصى سازى، با توجه به 
قراردادهاى قبلى هزينه هاى شهردارى بيشتر 
شده است، در حالى كه هدف از اين كار كاهش 

هزينه هاست.
حاجيان شــهرى گفت: مديران آتش نشــانى 

ديگر شــهرهاى كشــور با 
مخالــف  خصوصى ســازى 
هســتند و ما مى خواهيم در 
مشهد ســليقه اى اين كار را 

انجام دهيم.
ســرانجام اين اليحــه با 2 
رأى مخالــف تصويب شــد 
بودند  معتقــد  موافقــان  و 
مديريت و نظــارت نهايى با 
فرماندهى آتش نشانى مشهد 
است و بخش خصوصى تنها 
در فراهــم نمودن تجهيزات 
وتأسيســات و تأمين نيروى 
الزم دخالت دارد و مديريت 
نهايى در انجام مأموريت ها با آنان نيســت تا 

تفاوتى در ارائه خدمات احساس شود.

  واگذارى به بخش خصوصى باوجود 
مخالفت آتش نشانان

اما از سوى ديگر آتش نشانان شاغل در بخش 
خصوصى از برخــى تصميمات از قبيل انعقاد 
قراردادهاى كوتاه مــدت و تفاوت پرداختى ها 
نسبت به آتش نشــانان بخش غير خصوصى 
گاليه داشــتند وبارها در رسانه هاى مختلف 
خواسته هاى آن ها منعكس شده و خواهان پايان 

دادن به اين بالتكليفى بودند كه به نظر مى رسد 
با نامه اخير ديگر نمى توان بهانه اى براى ادامه 
اين روند پيدا كرد و بايد در اسرع وقت نسبت به 

اصالح آن اقدام شود. 
حال بايد ديد مديران شهرى در واكنش به اين 
دستور صريح مديران باالدستى خود كه دستورى 
قانونى را صادر كرده انــد چه رويه اى را درپيش 
خواهند گرفت و نكته ديگر اينكه اگر اين اقدام 
را از همــان آغاز كار خالف قانون بدانيم حقوق 
قانونى آتش نشانان بخش خصوصى كه در اين 
سال ها تضييع شده چه سرنوشتى خواهد داشت.

البته نكته قابل توجه ديگــر اين موضوع اين 
اســت كه همان مراجعــى كه اين اقــدام را 
غيرقانونــى مى دانند با تعيين ســقف جذب 
نيرو در آتش نشانى عمالً امكان استخدام را از 
مديران شهرى گرفته اند و مى توانند با افزايش 
سقف جذب نيرو شرايط الزم براى به كار گيرى 
قانونى تعداد قابل توجهى آتش نشان جوان را 

فراهم آورند.

طى نامه معاونت شهردارى ها و دهيارى هاى كشور به استاندارى خراسان رضوى اعالم شد

ممنوعيت واگذارى آتش نشانى مشهد به بخش خصوصى

معاون امور شهردارى ها 
و دهيارى هاى كشوربا 

ارسال نامه اى خطاب به 
معاون هماهنگى امور 

عمرانى استاندارى 
خراسان رضوى واگذارى 

مشاغل آتش نشانى به 
بخش خصوصى را خالف 

قانون دانست

بــرش

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شــماره 

300072305 پيامك كنيد.

مـخــاطـبـان گـرامى! مى توانيد 
را در  عكس ها و سوژه هاى خود 
حوزه هاى شهرى، اجتماعى و ... 

به ايميل زير ارسال نماييد.
 khorasanemrooz@yahoo.com
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متوسط قيمت 
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56,500

67,000

9,600

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندى (ران) 

گوشت گوسفندى (الشه) 

گوشت گوساله (سردست) 

تخم مرغ

روز بازار ��ھد
مهدى كاهانى مقدم
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روی �ط حاد� گزارش ميدانى قدس از افزايش سرسام آور قيمت ها

يك مسئول: مرغ گران نيست، قدرت خريد مردم را باال ببريم!
محســن متولى اشكذرى در حالى كه 
دولت مدعى اســت براى تأميــن كاالهاى 
اساســى ارز 4200 تومانــى اختصاص داده 
است و قيمت دالر هم در حال سقوط است 
امــا بازار،ايــن روزها شــاهد افزايش قيمت 
بى سابقه قيمت مرغ و ديگر اقالمى است كه 

جزو كاالهاى اساسى به شمار مى روند.
 بــه نحوى كه مرغ ركــورد قيمتى هر كيلو 
11 هــزار و 700 تومان را هــم زد و وعده 
عرضه مرغ منجمد توسط مديركل اقتصادى 
اســتاندارى خراســان رضوى هم نتوانست 
جلــوى افزايش قيمت اين مــاده پروتئينى 
پرمصرف را بگيرد. با اين اوصاف بايد منتظر 
مانــد و ديد نرخ اين كاال طى روزهاى آينده 
تحت تأثيــر عرضه مرغ منجمــد با قيمت 
مصوب دولتى روند نزولــى مى يابد يا اينكه 

مرغ همچنان به پرواز خود ادامه مى دهد.

  افسار گسيخته قيمت مرغ 
گزارش ميدانى قدس نشــان مى دهد مرغ با 
قيمت كيلويى 10800 تومــان تا 11 هزار 
و 500 تومان در نقاط مختلف شــهر عرضه 
مى شود و برخى از فروشگاه ها هم مرغ هايى 
را به عنــوان بدون آنتــى بيوتيك با قيمت 
كيلويى 14 تا 16 هزار تومان عرضه مى كنند 
كه در صحت ادعاى آن ها ترديد وجود دارد.

 براى بررسى بيشتر به بازار استقالل مشهد 
مراجعه مى كنم، زن ميانسالى كه براى خريد 
مرغ آمده اســت، مى گويد: يك ساعت است 
كــه در بازار مى گردم و هر مغــازه مرغ را با 
قيمتى متفــاوت عرضه مى كنــد و من كه 
نمى توانم گوشت قرمز را به دليل قيمت هاى 
نجومى اش خريدارى كنم بايد از خريد مرغ 
هم منصرف شوم. شهروندان ديگرى هم كه 
به اين بازار مراجعه كرده اند به افزايش شديد 
قيمــت مرغ اعتراض دارنــد، مرد جوانى كه 
خود را امامى معرفى مى كند، اظهار مى دارد: 
پس ســازمان هاى ذيربط چه كار مى كنند، 
چرا گامى براى كنتــرل قيمت مرغ برنمى 
دارند مگر نمى دانند بيشتر مردمى كه بر اثر 
افزايش سرسام آور قيمت گوشت قرمز توان 
خريد آن را ندارند، مرغ مصرف مى كنند كه 
بــا اين وضعيت ديگر تــوان خريد اين ماده 

غذايى را هم ندارند.

 قيمت هاى هماهنگ
در ادامه به خيابان دستغيب مراجعه مى كنم 
در اينجا هم قيمت ها مانند بازار اســتقالل 
است و گويى همه فروشندگان با يكديگر در 
ارتباط هستند و قيمت ها را با هم هماهنگ 
مى كننــد، پيرمرد بازنشســته اى كه خود را 
طلوع معرفــى مى كند، مى گويــد: تا 4 ماه 

پيش مرغ را كيلويى 7000 
تومان خريدارى مى كرديم و 
مى گفتيم گران اســت ولى 
فكر نمى كرديــم كه روزى 
11 هزار تومــان را هم رد 
يك  مســئول  آقايان  كند، 
فكرى به حال ما بكنند كه 
با اين حقوق بازنشســتگى 
را  نمى توانيم زندگــى مان 

اداره كنيم. 
ديگــر بازارهاى شــهر هم 
هميــن وضعيــت را دارند 
بيداد  گرانــى  و همه جــا 
مى كنند و مــردم نگران اند 
وتــوان تأميــن كاالهــاى 
اساســى و مايحتاج زندگى 

خود را ندارند.

  قيمت گوشت مرغ مناسب است!
پس از بررسى ميدانى وضعيت بازار مرغ در 
شهر براى آگاهى از علت اين افزايش قيمت 
بى سابقه به سراغ سيد احمد دلقندى مدير 
كل پشــتيبانى امــور دام خراســان رضوى 
مــى روم كــه او در اين بــاره مى گويد: نظر 
شخصى من اين است كه قيمت گوشت مرغ 
به نسبت آنچه كه ساير كاالها افزايش قيمت 

داشته، گران نشده است كه 
يك قســمت آن مربوط به 
دولت بوده و يك قســمت 
هم كشش بازار هست ويك 
قسمت هم مربوط به انصاف 

توليد كننده است. 
اگر  مى دهــد:  ادامــه  وى 
مــردم  اقتصــادى  تــوان 
گوشت  كه  نمى دهد  اجازه 
مــرغ را كيلويــى 11 هزار 
كنند  خريــدارى  تومــان 
بايــد توان اقتصادى شــان 
افزايش يابد و نمى شــود به 
توليــد كننده هــاى مــرغ 
مــردم  چــون  بگوييــم 
بايد  بخرند شما  نمى توانند 
مرغ را كيلويــى 7000 تومان بدهيد و زيان 
كنيــد تا مردم بتوانند اســتفاده كنند چون 
اين كار منطقى نيســت. دلقنــدى با تأكيد 
بر اينكه نبايد گذاشــت توليدكننده آسيب 
ببيند، تصريح مى كند: اگــر توليد كننده از 
چرخه توليد خارج شــود همين مرغ را سال 
آينــده بايد كيلويى 20 هــزار تومان خريد، 
پس بهتر است از توليد كننده حمايت كنيم 
و سياســت دولت بايد برود به سمت اينكه 
درآمــد كارمندان و مردم را از طريق يارانه و 

افزايش حقوق باال ببرد.
مديركل پشتيبانى امور دام خراسان رضوى 
درباره دليل عدم توزيع مرغ منجمد با قيمت 
مصوب مى گويد: هر زمان شركت پشتيبانى 
امور دام كشوركه زير مجموعه وزارت جهاد 
كشــاورزى است دســتور بدهد كه به علت 
افزايــش قيمت مرغ مــا ورود پيدا كنيم بر 
اســاس قيمتى كه در تهران تعيين مى شود 
و در اختيار اســتان ها نيســت، به بازار وارد 
مى شويم. وى با اشــاره به اينكه فعًال توزيع 
مرغ منجمد در دستور كار ما نيست، تصريح 
مى كند: هر روز قيمت هــا را براى وزارتخانه 
در تهران ارســال مى كنيم و نظرمان را هم 
به مركز منتقــل كرديم و اگر از تهران به ما 
مجوز بدهند با توجه به اينكه انبار هاى مان 
پر اســت و موجودى كافى هم داريم توزيع 
گوشت مرغ منجمد با قيمت مصوب را دوباره 

شروع مى كنيم.

آب و �وا
  پيش بينى بارش باران در خراسان رضوى

قدس: بررســى نقشه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره نشان 
دهنده گذر ابر بوده كه از امروز با اثر ســامانه بارشــى بر جو 

استان، بر شدت ناپايدارى هاى جوى افزوده خواهد شد. 
بر اين اساس از امشــب تا روزهاى ابتدايى هفته آينده براى 
مناطقى بارش باران (بخصوص در نوار جنوبى بارش به شكل 

رگبارى) با احتمال رعدوبرق پيش بينى مى شود. 
ضمن اينكه در پاره اى نقاط بخصوص محورهاى كوهستانى 
سردسير عالوه بر پديده مه آلودگى همراه با كاهش ميدان ديد 
افقى، بارش پراكنده برف نيز دور از انتظار نيست. همچنين 
رونــد افزايش دماى هــوا نيز تا جمعه صبــح ادامه خواهد 

داشت.

��ارش
با وجود گذشت 15 سال

 پروژه كنارگذر بردسكن همچنان 
نيمه كاره است

فارس: پروژه كنارگذر شهر بردسكن با گذشت 15 سال از 
آغاز عمليات اجرايى، همچنان نيمه كاره است و مردم انتظار 
دارند مسئوالن ذيربط براى تحقق آرزويشان كه تكميل اين 

پروژه است دست به كار شوند.
احداث كنارگذر در شــهر بردسكن كه عمليات اجرايى آن 
از حدود 15 ســال قبل آغاز شده است، همچنان در سايه 
بى توجهى متوليان نيمه كاره رها شده و اين پروژه مهم كه 
به دليل طوالنى شدن به يك پروژه تاريخى و يك آرزو براى 
مردم اين شــهر تبديل شده اســت و مسئوالن ذيربط نيز 
در اين خصوص پاسخگو نيستند، به طورى كه بازديدهاى 
مديركل راه و شهرســازى خراســان رضوى از محورهاى 
مواصالتى اين شهرستان و كنارگذر شهر بردسكن نتيجه اى 

در تسريع عمليات اين پروژه نداشته است.
با توجه به قرار گرفتن بردســكن به عنوان دروازه خراســان 
رضوى در جنوب غربى اســتان، شــاهد تردد خودروهاى 
عبورى ســبك و ســنگين از داخل شهر هســتيم كه در 
مواردى عالوه بر ايجاد آلودگى صوتى و بروز ترافيك، شاهد 
بروز تصادفات شديدى نيز هستيم كه از اين حيث صدمات 

روحى، روانى و جسمى نيز برجا مى گذارد. 
امام جمعه بردســكن بــا انتقاد از عدم رســيدگى مديران 
اســتانى و كشورى نســبت به اين پروژه مهم گفت: صالح 
نيســت پروژه اى بيش از 15 ســال نيمه كاره رها شــود و 

مسئوالن تنها به اينكه اعتبار نيست، بسنده كنند.
حجت االســالم على اصغر امينى با بيــان اينكه مجموعه 
شهرســتان براى كمــك به اجراى اين پروژه بايد بســيج 
شوند و اجازه ندهند كه شهر و شهروندان از نبود كنارگذر 
خسارت ببينند،خاطرنشان كرد: انتظارمان از تمامى مديران 
در شهرستان و استان و نيز نماينده مردم در مجلس شوراى 
اسالمى اين است كه پيگير جذب اعتبار موردنياز براى اين 

پروژه باشند.
دادســتان عمومــى و انقــالب بردســكن هــم به عنوان 
مدعى العموم نسبت به روند طوالنى اين پروژه انتقاد كرد و 
يادآور شــد: از مسئوالن مربوطه در اين حوزه انتظار داريم 
موضوع تعيين تكليف و تخصيص اعتبار موردنياز براى اين 
پروژه حياتى در شهرستان را در دستور كار قرار دهند تا هر 

چه سريع تر اين پروژه به بهره بردارى برسد.
رئيس شــوراى اسالمى شهر بردسكن هم با تأييد گاليه ها 
و درد دل هاى شــهروندان در اين خصوص گفت: متأسفانه 
با وجود پيگيرى هايى كه از طريق شــوراى شهر به عنوان 
نماينده مردم انجام داديم، اما به نتيجه اى نرسيده ايم، گويا 

اين كنارگذر طلسم شده است.
على صابرى با بيان اينكه موضوع اعتبار مهم ترين علت در 
تعلل اجراى اين پروژه مهم و حياتى براى شهر اعالم  شده 
است، خاطرنشــان كرد: اجراى اين پروژه در حقيقت يك 
مطالبه مردمى است، اما اينكه 15 سال يك پروژه معطل و 

نيمه كاره بماند، قابل  قبول نيست.
وى با اشــاره به اينكه اگر تمام مديران شهرستان در سايه 
همراهى و كمك مسئوالن استانى تكميل اين پروژه را در 
دستور كار قرار دهند قطعاً شاهد تسريع در عمليات اجرايى 
و تكميــل آن خواهيم بود، اظهار كرد: نبود اعتبار توســط 
دولت خيلى توجيه پذير نيســت، زيرا دولت در چند سال 
اخير پروژه هاى ديگرى را در استان و كشور اجرايى داشته 
است، بنابراين در صورت پيگيرى جدى مى توان از اعتبارات 

استفاده كرد.
رئيس اداره راه و شهرســازى شهرســتان هاى كاشــمر و 
بردسكن هم در خصوص اين كنارگذر گفت: اگرچه نسبت 
به  مشكالت نبود كنارگذر بردسكن آگاهى كامل دارم، اما 

نبود اعتبارات دست ما را بسته است. 
بخشــى بيان كرد: با تكميل و بهره بــردارى از اين پروژه 
تمامى خودروهاى ســنگين و ســبك كــه قصد عزيمت 
به سمت مشهد و يا استان هاى يزد، اصفهان، فارس و ساير 
استان هاى جنوبى كشور را دارند، مى تواند از اين كنارگذر 

تردد كنند.
وى با اشــاره به  اينكه ادامه اجراى پروژه كنارگذر بردسكن 
نيازمند اعتبار اســت، افزود: در صــورت اختصاص اعتبار، 
موضوع تسهيل معبرانجام و در ادامه نيز عمليات زيرسازى 

و آسفالت تسريع مى يابد.
سرپرســت فرماندارى بردســكن هم بر ضرورت تسريع و 
اختصاص اعتبار بــه اين پروژه تأكيد كرد و گفت: با توجه 
به اينكه مدت زمان اجراى اين پروژه طوالنى شــده است، 
مى طلبد مديران استانى با نگاهى ويژه در زمينه تكميل و 

بهره بردارى از آن تسريع كنند.
ابراهيم قاســم پور تأكيد كرد: عبور خودروهاى سنگين از 
داخل شهر، عالوه بر اينكه به ابنيه فنى آسفالت خيابان هاى 
شهر آســيب مى رســاند، گاهاً موجب تصادفات شديدى 

مى شود كه خسارات آن جبران ناپذير است.

 عامالن حمله به محيط بانان كاشمرى 
دستگيرشدند

ايسنا: رئيس اداره حفاظت محيط زيست كاشمر گفت: سه 
متخلف شــكار و صيد به محيط بانان اين شهرستان حمله 

كردند كه عصر روز سه شنبه گذشته دستگير شدند.
مهدى جمعه پور عنوان كرد: پيرو گزارش مردمى مبنى بر 
تخلفات شــكار و صيد در ارتفاعات كوه سفيد اوندر بخش 
كوهسرخ مأموران بالفاصله به منطقه اعزام شدند و هنگام 
پايش منطقه، متخلفان با چاقو به محيط بانان حمله كردند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت كاشــمر افزود: ســه 
متخلف، پس از ضرب و شــتم و وارد كــردن جراحات به 
دست و صورت  دو محيط بان، با برداشتن تجهيزات حفاظتى 
از محل متوارى شــدند. وى ادامه داد: صبح روز گذشته دو 
نفر از متخلفان شناسايى و حكم جلب اين افراد از مقامات 

قضايى گرفته شد.
جمعه پــور عنوان كرد: حال محيط بانــان كه هم اكنون در 

بيمارستان بسترى هستند رو به بهبود است.

 شكارچى متخلف  به دام افتاد

خليل آباد- خبرنگار قدس: رئيس اداره حفاظت محيط 
زيســت شهرســتان خليل آباد گفت: يك شكارچى كه بر 
خالف قوانين و مقررات اقدام به شــكار و زنده گيرى پرنده 
وحشى سهره طاليى كرده بود دستگير و به مراجع قضايى 

معرفى شد.
سعيد شفيعيان اظهار كرد: اين متخلف اقدام به زنده گيرى 
پرنده ســهره طاليى به وسيله تله هاى مخصوص به منظور 
فروش و كسب ســود اقدام كرده است كه در بازرسى هاى 
انجام شــده از وى، 8 عدد پرنــده، دو قفس نگهدارى و دو 

عدد تله پرنده گيرى كشف و ضبط شد.

 زمين لرزه 3.2 ريشترى فيض آباد 
را لرزاند

مهر: زمين لرزه اى به بزرگى 3.2 ريشتر فيض آباد خراسان 
رضــوى را لرزاند. طبق اعالم مركز لرزه نگارى كشــور اين 
زمين لرزه صبح روز گذشته در عمق 5 كيلومترى زمين رخ 

داده و موجب لرزه هايى در سطح شد.

 4 ميليارد ريال گندم احتكار شده 
در فريمان كشف شد

قدس: 250 تن گندم احتكار شده به ارزش 4 ميليارد ريال 
از انبارى در شهرستان فريمان كشف شد.

فرمانده انتظامى شهرســتان فريمان با اعالم اين خبرگفت: 
در پى كسب خبرى مبنى بر احتكار 4 ميليارد ريال گندم 
در انبارى در سطح شهرستان مأموران پليس امنيت عمومى 
پيگيرى موضوع را به صورت ويژه در دســتور كار خود قرار 
دادند. سرهنگ جواد خرسند افزود: مأموران در بازرسى از 
ايــن انبار مقدار 250 تن گندم بــه ارزش 4 ميليارد ريال 
كشــف كردند و در اين زمينه دو متهم دستگير كه پس از 
تشــكيل پرونده مقدماتى براى سير مراحل قانونى تحويل 

مراجع قضايى شدند.
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توليد در خراسان جنوبى، صادرات از استان هاى ديگر

اما و اگرهاى گمرك تخصصى زرشك 

ذره بين

مهر   مســئوالن وزارت جهاد كشاورزى 
در حالــى خبــر از راه انــدازى گمــرك 
تخصصــى زرشــك در خراســان جنوبى 
داده انــد كه گمــرك اعــالم مى كند اين 
محصول در فهرســت گمرك رسمى نبوده 

و زيرساخت هاى آن فراهم نيست.
داوود حبيبــى، معــاون مديــركل دفتر 
ميوه هاى سردسيرى وزارت جهاد كشاورزى 
دوم آبــان ماه امســال اعالم كــرد براى 
راه اندازى گمرك رســمى صادرات زرشك 
در بيرجند برنامه ريزى شده است. اين در 
حالى اســت كه چند ســال است صادرات 

زرشك از گمرك بيرجند انجام مى شود.
معاون فنى و امور گمركى اداره كل گمرك 
خراســان جنوبى در اين باره با اشــاره به 
اينكه هم اكنون امكان صادرات بسيارى از 
محصوالت ويژه خراسان جنوبى از گمرك 
استان فراهم است، گفت: صادرات زرشك 
از گمرك استان در حال انجام است و بايد 
ديد منظور معاون مديركل دفتر ميوه هاى 
سردســيرى وزارت جهــاد كشــاورزى از 

گمرك رسمى زرشك چيست؟
ابوالحسن ظفرنيا يادآورشد: موضوع گمرك 
رسمى زرشــك در حالى مطرح شده است 
كه ما در ســال 87 مجوز گمرك تخصصى 
زعفران را گرفتيم، اما به داليلى بزرگوارانى 
كه در استان هستند و يك سرى تكاليفى 
بر عهده دارند، صادرات زعفران را از استان 

انجام نمى دهند.
وى ادامه داد: ايــن موضوع بيم آن را دارد 
كه دوباره گمركى به نام اســتان باشد، اما 

صادرات از استان ديگرى انجام شود.
البته وى برخى از داليل صادر كنندگان را 
مى داند؛ از جمله اينكه بيشتر صادركنندگان 
مشــكالت حمل و نقلى را مطرح مى كنند 
و ادعا دارند اگــر اينجا اقدامات گمركى را 
براى زعفران انجام دهند، دوباره در فرودگاه 
مشــهد يا هر فرودگاهى كه پرواز به مقصد 
مد نظر را داشته باشد مجبور به انجام يك 
سرى اقدامات هســتند؛ بنابراين تمام امور 

را از همان مبدأ كه محل صادرات اســت و 
نماينده استاندارد نيز حضور دارد به يكباره 

انجام مى دهند.
وى نبود پرواز از مركز استان به كشورهاى 
هدف صادرات را مهم ترين مشكل ذكر كرد 
كه هميشــه از طرف صادركنندگان استان 

مطرح مى شود.
وى ادامــه داد: ســال گذشــته محصول 
صادراتــى براى قطر داشــتيم اما به دليل 
اينكه پرواز از اين اســتان نداشتيم، پرواز از 

استان فارس انجام شد.
به گفته وى بيشتر زعفران خراسان جنوبى 

از فرودگاه مشهد انجام مى شود.
ويژگى هــاى گمرك تخصصى  درباره  وى 
و اينكه آيا بايد در اســتان گمرك رسمى 
زرشك داشته باشيم؟ گفت: يكى از داليلى 
كه براى داشــتن گمرك تخصصى در يك 
استان مطرح مى شود داشتن يك محصول 
در حجم زياد اســت كه البته ارزآورى آن 

محصول نيز مد نظر است.
معاون فنى و امور گمركى اداره كل گمرك 
خراسان جنوبى اضافه كرد: در حال حاضر 

براى صادرات زرشك مشكل خاصى وجود 
نــدارد. اينكــه گمركى در صــادرات يك 
محصول تخصصى شود به اين معنى است 
كه ارباب رجــوع در انجام امور گمركى اش 
راحت تر باشد، نيروهاى مستقر در گمرك 
در شناخت آن محصول آموزش ديده باشند 
و اســتاندارد نيز همزمان بتواند اعمال نظر 
كنند و چندين آيتم ديگر كه يكى از آن ها 
توليد ميزان محصول خاص در يك استان 

است.
به گفته وى، اين موضوع باعث مى شــود در 
بحث واردات نيز گمرك با همان ويژگى هاى 
خاص عمل كنند، يعنى حساسيت هاى ويژه 
اعمال شــود، كارشــناس حاضر در گمرك 
تخصصى با محصــول صادراتى و يا وارداتى 
آشــنايى تام داشته و از لحاظ آزمايشگاهى، 
اســتاندارد، بســته بندى و... نيز مورد تأييد 

باشد.
وى عنوان كرد: عالوه بر اين به لحاظ حمل و 
نقل و پرواز به كشورهاى هدف نيز براى صادر 

كننده دغدغه اى وجود نداشته باشد.
وى يكى از مشــكالت جدى براى صادرات 

برخى محصوالت را ضعف آزمايشــگاه هاى 
تخصصــى عنوان كــرد و گفــت: خيلى از 
كاالهايى كه بايد از اين اســتان صادر شود 
به دليل نبود يا ضعيف بودن آزمايشگاه هاى 

استاندارد در چالش زمانى مى افتد.
ظفرنيا ادامه داد: مجبوريم محصول را براى 
تأييد به مشهد يا تهران ارسال كنيم كه اين 
مورد روند صــادرات را طوالنى مى كند. اين 
درحالى اســت كه چندين سال قبل وقتى 
بازارچه يــزدان هنوز فعاليت داشــت براى 
صادرات خرما كارشــناس اداره استاندارد در 
همان محل آزمايش هاى الزم را انجام مى داد.
وى افــزود: وقتى نــام گمرك رســمى يا 
تخصصى را مطرح مى كنيم، بايد دقت داشته 
باشيم كه تمام زيرساخت هاى مربوط به آن 

فراهم شده باشد.
وى بيان داشــت: اگر وزارت جهادكشاورزى 
مطرح مى كنــد كه قرار اســت در بيرجند 
گمرك رسمى زرشك داشته باشد، بايد اعالم 
كنم هم اكنون كه گمرك تخصصى زعفران 
داريم صادركنندگان به دليل مسائل پروازى و 
چندين دليل ديگر ترجيح مى دهند از مشهد 

صادرات را انجام دهند.
ظفرنيا با اشــاره به اينكه الزم اســت براى 
راه اندازى گمرك رســمى زرشك از تجربه 
مسئوالن گمرك استان استفاده شود، يادآور 
شد: زرشك در فهرست محصوالتى كه بايد 
گمرك رسمى داشته باشد قرار ندارد در اين 
خصوص حتماً جهادكشــاورزى برنامه هاى 
ويژه اى دارد چرا كه بايد تالش كند اول اين 
كاال در فهرست گمرك تخصصى يا رسمى 

قرار گيرد.
انگار در به ســرانجام رســيدن سرنوشــت 
اين محصــول خاص در اســتان، مطالعات 
مسئوالن بايد در حوزه هاى مختلف افزايش 
يابد چرا كه هم اكنون برخى از كشــاورزان 
به دليل ايراداتى كه آزمايشــگاه مورد تأييد 
جهادكشــاورزى يا اســتاندارد از عنابشان 
گرفته اند حاضر شدند عناب را از بندرعباس 

صادر كنند.

نظر شخصى من اين است 
كه قيمت گوشت مرغ 

به نسبت آنچه كه ساير 
كاالها افزايش قيمت 

داشته، گران نشده است

بــرش

س
قد

 -
ى 

ضاي
ى ر

 عل
مد

مح
س: 

عك


	page 1 khorasan
	page 2 khorasan
	page 3 KHorasan
	page 4 khorasan

