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ازسویجبههپیروانخطامامورهبری
استانتاکیدشد:

بازار افغانستان اولین و مهم ترین بازار خراسان
رضوی است .دراین میان اما فعاالن حوزه ترانزیت
جاده ای و به ویژه رانندگان ایرانی که در مسیر
ترانزیتی ایران و افغانستان تردد می کنند از برخی
برخوردهای نامناسب و ناامنی و به تازگی افزایش
هزینه های تردد گالیه دارند .این گالیه ها شاید از
 5بهمن ماه جاری با افزایش یک باره هزینه های
رودپاس (حقوق ورودی کامیون) کمی جدی تر شده
است تا آن جا که خبرهایی مبنی بر اعتصاب رانندگان
کامیون های ایرانی در مرز دوغارون شنیده می شود.
این درحالی است که اگر مراودات تجاری ایران با
کشور افغانستان به راهی برود که ترکمنستان دنبال
کرد و پیگیری مطلوبی هم از سوی مسئوالن دولتی
صورت نگیرد قطعا این شریک تجاری و بازار ارزشمند
در همسایگی ما محل جوالن رقبای تازه نفس تری
خواهد شد و ایران یا بهتر بگوییم خراسان رضوی به
حاشیه خواهد رفت.

استاندارخراسانرضوی:

••رانندگان :مسئله اول ما امنیت و دریافت
وجوه غیرقانونی است

ترانزیت ایران  -افغانستاندرجاده خاکی
گزارش
رستم زاده

یکی از رانندگان ترانزیت به افغانستان در تماس
با خراسان رضوی گفت :اعتصاب نکرده ایم اما
به عملکرد طرف افغانستانی اعتراض داریم و تا
مشکالت آن طرف رفع نشود حاضر نیستیم بارمان را
به افغانستان انتقال دهیم .یکی دیگر از رانندگان نیز
گفت :مسئله اول ما امنیت است .اگرچه ناامنی در
افغانستان مسئله تازه ای نیست اما توقع ما این است
بعد از این همه سال که دولت در این کشور استقرار
یافته مسئله ناامنی حل و فصل شود.راننده دیگری
درگالیه هایش به افزایش هزینه های تردد اشاره کرد
و گفت :البته این هزینه ها دو دسته است؛ هزینه های
رسمی و قانونی و هزینه های غیر رسمی .وی توضیح
داد :اگرچه چند روزی است افغانستان به یک باره با
محدود کردن میزان استفاده از رودپاس عمال هزینه
های تردد به خاک این کشوررا افزایش داده است
اما واقعیت این است که گالیه اصلی از افزایش این
هزینه ها نیست چراکه احتماال بر اساس توافقات
میان دو کشور است نکته ای که وجود دارد هزینه

عکس:تزئینی است

استاندار خراسان رضوی همایش فناوری های نوین
صنعتساختمانرایکیازبهترینراههابرایارتباطموثر
میاندانشگاهوصنعتساختمانکشوردانست.بهگزارش
روابطعمومی راهوشهرسازیاستاندرچهارمینهمایش
بینالمللیفناوریهاینوینصنعتساختمان،رشیدیان
افزود :امروزه با شرایطی جدی در حوزه زندگی شهری و
روستایی و مسکن مواجه هستیم که از آن جمله می توان
بهتوسعهنامتناسبصنعتساختمانومحیطزیست،اعم
از ساختمان های ناکارآمد ،مصالح نامناسب ،بافت های
فرسوده ،حاشیه نشینی ،سازه های ضعیف و نامناسب
با وجود گسل ها و تهدیدات طبیعی که ما در سرزمین
پهناورمانداریم،نیازهایجدیدمردممابهمسکنوتوسعه
جمعیت ما در حوزه های مختلف ،اشاره کرد.
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در پی افزایش هزینه های تردد کامیون های ایرانی

سید جالل فیاضی رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری
استان خراسان رضوی از برگزاری نشست شورای مرکزی
این جبهه با حضور دبیران و نمایندگان بیش از  ۱۴حزب و
تشکل عضو رسمی جبهه پیروان که مجوز و پروانه فعالیت
از کمیسیون ماده  ۱۰قانون احزاب و جمعیت های وزارت
کشور دارند ،در شامگاه شنبه هفدهم بهمن ماه خبر داد .در
این نشست دبیران هر یک از تشکل های عضو جبهه پیروان
خط امام و رهبری به تبیین ویژه برنامه های تشکل خود در
گرامیداشت دهه مبارک فجر انقالب اسالمی پرداختند
که بر اساس آن بر ترویج گفتمان انقالب اسالمی که همان
اندیشه های ناب امام راحل و مقام معظم رهبری است،به
عنواناصلیترینبرنامهاینجبههدرایاما...دههفجرتاکید
شد و از همه قشرهای جامعه برای حضور گسترده و حماسی
در راهپیمایی سالروز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در
روز ۲۲بهمن دعوت شد.اقدامات نژادپرستانه دولت آمریکا
وتحریمهایظالمانهجدیدشیطانبزرگآمریکایجنایتکار
علیه ملت ایران از دیگر موارد مطرح شده در این نشست
بود که تمامی اعضا بر غیر قانونی بودن آن و بر لزوم پایبندی
دولتمردان آمریکا بر تعهدات بین المللی و مناسبات جهانی
تاکید کردند.در ادامه جلسه با توجه به نقش کلیدی شورای
اسالمیدرتوسعههمهجانبهشهرهاوبهمنظورایجادفرصت
و بستر مناسب برای بهره مندی از توان و ظرفیت چهره های
متخصص و کارآمد در شورای دوره پنجم،دعوت به عمل آمد
تا در فرصتی  ۱۵روزه فرایند معرفی این چهره ها به شورای
مرکزیجبههپیروانانجامگیرد«.فیاضی»اینتصمیمجبهه
پیروان خط امام و رهبری را در راستای شناسایی چهره های
توانمندبرایترغیبودعوتآنانبهنامزدیدرانتخاباتآینده
شورایاسالمیخصوصادرکالنشهرمشهدارزیابیکرد.

همایشفناوریهاینوینصنعت
ساختمانمیتواندحلقهاتصال
دانشگاهوصنعتشود

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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تشویقچهرههایکارآمدبرای
نامزدی در انتخابات شوراها
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های غیر رسمی است که قدم به قدم باید به ماموران
در افغانستان بپردازیم و حد و حسابی ندارد .

••افغانستان مقابله به مثل کرده است

نایباولرئیسکمیسیونحملونقلولجستیکاتاق
بازرگانی ایران دراین باره به خراسان رضوی گفت :
مشکالت در مرز ایران و افغانستان مسئله ای است
که از دیر باز وجودداشته و با تالش هایی که برای حل
و فصل آن صورت گرفته همچنان نگرانی هایی برای
صاحبان بار و کامیون داران باقی مانده است .مجتبی
بهاروند با بیان این مطلب درباره مسئله به وجود آمده
در مرز دوغارون و گالیه های رانندگان نیز گفت :گالیه
این رانندگان و البته به دنبال آن صاحبان بار و شرکت
های حمل و نقل بین المللی از افزایش هزینه های
تردد است .در این زمینه هم موضوع نیازمند رایزنی
منطقی میان مسئوالن دو کشور است چراکه بهانه
اصلی طرف افغانستانی در افزایش این هزینه ها
،افزایش هزینه ترانزیت(به ازای هر تن باردر کیلومتر)
از طرف ایران است .وی اضافه کرد :متاسفانه این
مسئله با وجود مخالفت کمیسیون تخصصی شورای
عالی اقتصاد که من نیز عضو آن هستم در آغاز سال
و به منظور افزایش درآمدهای دولت به تصویب شورا
رسیده است و به نظر می رسد اقدام افغانستان و پیش
از این تصمیم ترکمنستان مقابله به مثل با این تصمیم
باشد .مجتبی بهاروند با اشاره به رقابتی شدن مسئله
ترانزیت در دنیا تصریح کرد :همه تصمیمات در بخش
دولتی در حالی صورت می گیرد که دیگر رقبای ما در
منطقه با حذف تعرفه های ترانزیتی زمینه های توسعه

این بخش را ایجاد می کنند .این افزایش تعرفه ها و به
دنبال آن مقابله به مثل ها با توجه به ظرفیت و استفاده
زیاد ایران از ترانزیت در کشورهای دیگر نه تنها به نفع
اقتصادشرکتهایحملونقلبینالمللینیستبلکه
موجب میشود اقتصاد کشور نیز به طور کلی تحت
تاثیر این موضوع قرار گیرد .در نتیجه الزم است هر چه
زودتر توسط مسئوالن دولتی برای حل این مشکالت
و جلوگیری از وقوع دوباره آن اقدام کنند.بهاروند
اضافه کرد :البته امروز هم جلسه ای با وزیر ترانسپورت
افغانستان داشتیم که مشکالت به وجود آمده را
منعکسکردیموتمهیداتیبرایحلمشکلپیشبینی
شد .با این حال حرف این مقام افغانستانی هم این بود
که همان طور که ما از کامیون ایرانی عوارض میگیریم
ایران نیز چنین رفتاری با کامیون های ترانزیتی
افغانستاندارد.بنابراینبهنظرمیرسداینمشکلدر
صورتیحلخواهدشدکهدوطرفبهیکنظرمشترک
در حذف این تعرفه ها یا کاهش آن ها برسند.

••تعرفه ها میان دو کشور باید حذف شود

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل
و نقل بینالمللی استان نیز در گفت و گو با خراسان
رضوی با اشاره به اعتصاب رانندگان کامیون در مرز
دوغارون گفت:در مرز افغانستان و در مسیر ترانزیت
به این کشور مشکالت متعددی وجود دارد که موضوع
افزایش هزینه ها در واقع بهانه این اعتصاب و اعتراض
قرار گرفته است.احمد زمانیان یزدی افزود:عالوه
بر ناامنی موجود در کشور افغانستان به ویژه برای
رانندگان ایرانی که تاکنون نیز مخاطرات بسیاری

را برای آن ها داشته است وجوهی خارج از هزینه
های قانونی از آن ها دریافت می شود که جایی
ثبت نمی شود و به حساب نمی آید اما عمال ریسک
و هزینه ترانزیت را افزایش می دهد.عالوه بر همه
این ها به تازگی کنسولگری افغانستان اعالم کرده
رانندگانی که روادید سه ماهه دارند و قبال با این
روادید می توانستند به طور نامحدود تردد کنند از
این پس از5بهمن ماه جاری تنها می توانند برای
پنج سرویس تردد کنند و برای سرویس های بعدی
باید رودپاس جدید بگیرند .وی ادامه داد :رانندگان
عموما با یک روادید و یک رودپاس 450دالری می
توانستند در یک دوره سه ماهه  9سرویس انجام
دهند که با این دستورالعمل جدید به نظر می رسد
برای همان تعداد سرویس الزم است دو رودپاس
450دالری دریافت کنند.زمانیان ادامه داد :علت
دیگر این نارضایتی برخوردهای بدی است که در
مسیر افغانستان با رانندگان میشود .رانندگانی
که از دوغارون وارد خاک افغانستان میشوند،
هدف اذیت و آزار قرار میگیرند که مقرر شده این
موضوع از طریق کنسولگری دو کشور بررسی
جدی شود .وی با اشاره به سفر وزیر ترانسپورت و
هوانوردی جمهوری اسالمی افغانستان به مشهد
گفت :پیشنهاد مشخص ما در این مذاکرات حذف
تعرفه های ترانزیتی میان دو کشور است چراکه
هم اکنون بخش خصوصی دو طرف متضرر شده
اند.رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای
حمل و نقل بینالمللی استان همچنین با اشاره به
برگزاری جلسه امروز(روزگذشته) با وزیر ترانسپورت
و هوانوردی جمهوری اسالمی افغانستان نتایج آن
را مثبت ارزیابی کرد و افزود :در این نشست مقرر
شد تا هیئتی کارشناسی با عضویت هر دو طرف
ایرانی و افغانستانی تشکیل شود تا در صورت بروز
چنین مشکالتی به نمایندگی از طرف بخش دولتی
و خصوصی دوکشور برای حل آن اقدام کنند.
زمانیان تصریح کرد  :وزیر ترانسپورت افغانستان به
شدت از موضوع وجوه غیر قانونی و خارج از عرف در
مرز افغانستان ابراز نگرانی کرد و وعده داد تا با این
موضوع برخورد کند و از رانندگان خواست تا اوال از
پرداخت چنین وجوهی خودداری کنند و ثانیا در
صورت برخورد با چنین مواردی اسم و مشخصات
مامور خاطی را به کنسولگری اعالم کنند.وی با

اشاره به این که تا کنون 20کامیون متوقف شده
وارد افغانستان شدند ادامه داد  :وزیر ترانسپورت
افغانستان فردا(امروز )از مرز دوغارون بازدید خواهد
کرد و از نزدیک در جریان این مشکالت قرار خواهد
گرفت و امیدواریم مشکل به زودی رفع شود.

••بازار افغانستان اولین و مهم ترین بازار
خراسان رضوی است

همچنین مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و
بین الملل استانداری به خراسان رضوی گفت  :هنوز
بازار افغانستان اولین و مهم ترین بازار خراسان رضوی
است و می توان با حل مشکالت موجود و برقراری
نمایشگاه ها و همایش های مشترک ضمن توسعه
صادرات برای تقویت واردات نیز با هدف ارزش افزوده
اقدام کنیم.علی رسولیان افزود :باید کاری کنیم
هزینه های مبادالت تجاری میان دو کشور کاهش یابد
تا این روابط تقویت شود .رسولیان همچنین بااشاره به
پیشنهاد ارائه شده از سوی ایران برای کاهش یا حذف
هزینه های رود پاس گفت:وزیر ترانسپورت با استقبال
از این پیشنهاد وعده داد تا موضوع رااز طریق مجاری
قانونی در کشورش پیگیری کند.

••تقویت بازارچه های مرزی وکاهش عوارض
دریافتی از رانندگان ایرانی

شایان ذکر است در پی مشکالت به وجود آمده طی
روزهای اخیر وزیر ترانسپورت و هوانوردی جمهوری
اسالمی افغانستان در صدر هیئتی متشکل از بخش
های دولتی و خصوصی به خراسان رضوی سفرکرد و
با علی رضا رشیدیان استاندار دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی،
رشیدیان در این دیدار تقویت بازارچه های مرزی،
بررسی موضوع کاهش عوارض دریافتی از رانندگان
ایرانی ،تامین زیر ساخت های حمل و نقل جاده ای،
تسهیل در تردد کامیون های ترانزیت ،تامین امکانات
رفاهی و پارکینگ های امن در جاده ها و تکمیل خط
آهن خواف – هرات را از جمله مواردی دانست که باید
باجدیتدنبالشود.محمدا...بتاشوزیرترانسپورتو
هوانوردیجمهوریاسالمیافغانستاننیزبابیاناین
که اولویت ما تسهیل در تردد و تجارت بازرگانان و تجار
ایرانیبهمنظورتوسعهتجارتقانونیاست،افزود:باید
در این زمینه از همه ظرفیت ها استفاده کنیم.

چــهــره ها و خبرها
معاوناستاندارخراسانرضوی:

 ۲۷۰طرح صنعتی تا پایان سال ۹۶در استان افتتاح می شود

معاون اقتصادی استاندار گفت :تا پایان سال ،۹۶بهره برداری  ۲۷۰طرح بزرگ
صنعتی در استان به انجام میرسد.به گزارش تسنیم ،مروجالشریعه ظهردیروز
در جمع خبرنگاران اظهار کرد :سهمیه استان در تسهیالت رونق تولید که برای
واحدهای دارای مشکل در نظر گرفته شده بود  7000میلیارد ریال بوده که از
این میزان تا کنون  4230میلیارد ریال به  400واحد پرداخت شده است .وی
با اشاره به پرداخت  30هزار میلیارد ریال از منابع داخلی بانکها به واحدهای
مستقل ،خاطرنشان کرد :از ابتدای امسال تا کنون حدود  10هزار میلیارد ریال تسهیالت به واحدهای
صنعتی داده شده که محوریت اصلی آن با سازمان صنعت ،معدن و تجارت بوده است.

رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به قانون جامع مالیاتی خبرداد:

مالیات از سال آینده« علی الراس» دریافت نمی شود
علی بیات  -رئیس اتاق اصناف مشهداز برداشته شدن
قانون دریافت مالیات به صورت علی الراس از سال
آینده خبر داد و گفت :براساس قانون جامع مالیاتی
قرار شده احتماال از سال آینده مالیات علی الراس
دریافت نشود و برای اصناف خرد ،این مالیات به صورت
جداگانه مشخص خواهد شد .با این تغییرات ،مزایایی
برای مشاغل خرد ایجاد می شود و گام موثری در جهت

شفافیتعملکردپرداختهایمالیاتیبرداشتهخواهد
شد .بنانژادهمچنین از برگزاری نمایشگاه بهاره از13
تا  20اسفند ماه در مشهد خبر داد.به گزارش خراسان
رضوی ،محمود بنانژاد روز گذشته در نشست خبری
به مناسبت دهه فجر در اتاق اصناف مشهد از برگزاری
نمایشگاهبهارهخبردادواظهارکرد:برگزارینمایشگاه
پاییزه ضرورت اجرایی نداشت چرا که تنها در چند قلم

مدیرکلدفتراموراقتصادیاستانداریخراسانرضوی:

 ۲۴۰۰تن برنج در استان توزیع می شود

مدیرکل دفتر اموراقتصادی استانداری خراسا نرضوی گفت ۲۴۰۰ :تن
برنج دانه بلند هندی برای تنظیم بازار در خراسانرضوی توزیع میشود.علی
رسولیان در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد :با توجه به برگزاری کمیته تنظیم
بازار خراسانرضوی و مثبت ارزیابی شدن طرح عرضه گوشت قرمز ،قرار شد که
این طرح ادامه داشته باشد.وی ادامه داد :همچنین طرحی برای توزیع برنج نیز
در نظر گرفته شد که در آن برنج دانه بلند هندی با کیفیت خوب با قیمت 3800
تومان به دست مصرفکننده نهایی میرسد .رسولیان بیان کرد :هماکنون  2400تن برنج دانه بلند
هندی در نظر گرفته شده که البته توزیع آن بهصورت تدریجی و با توجه به نیاز بازار انجام میشود.

کاالی محدود می توانست فعالیت کند به همین دلیل
استفاده از آن فضای نمایشگاهی برای این اقالم کم
تعداد ضرورتی نداشت از این رو در آن زمان فروش فوق
العادهبرگزارشد.ویادامهداد:ایننمایشگاهقراراست
 13تا 20اسفندماهبرایفروشکاالهاییمانندآجیل،
شیرینی ،شکالت و لباس با تکیه بر فروش کاالهای
داخلی برپا شود .نمایشگاه بهاره با توجه به وسیع بودن
طیف نیازمندی به اقالم مختلف کاال در این ایام برگزار
میشودالبتههمزمانباایننمایشگاه،طرحفروشفوق
العادهنیزبهخصوصدرکاالهاییمانندپوشاکوکفش
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برگزار خواهد شد.بنانژاد تصریح کرد :فلسفه برگزاری
نمایشگاه عرضه مستقیم کاال ،حمایت از تولید داخل
است و اصرار ما این است که کاالهای خارجی فقط در
صورتی که فاقد نمونه داخلی باشد ،در این نمایشگاه
عرضه شود .وی افزود :امسال این نمایشگاه فقط در
فضاهای مسقف برگزار خواهد شد مگر غرفه های
مواد پروتئینی که باید در فضای باز برپا شودو کمتر از
 1000غرفه در این نمایشگاه برپا خواهد شد.رئیس
اتاق اصناف مشهد با بیان این که حدود  2000واحد
نانوایی پروانه دار در شهر فعالیت دارند ،تصریح کرد:

رئیسمجمعنمایندگانخراسانرضوی:

5هزار کیلومتر از آبراه های استان لوله گذاری میشود
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت ۵۰۰۰ :کیلومتر از آبراههای
مزارع خراسا نرضوی که از قنات ها و چا ههای عمیق سرچشمه میگیرند،
لولهگذاری میشود.حسین مقصودی در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد:
هماکنون با تالش مجمع نمایندگان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی
خراسانرضوی اعتبار  100میلیاردتومانی برای مدرنیزهکردن سیستم آبیاری
در استان اعتبار در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد :این اعتبار از محل فروش
اوراق مشارکت تأمین شده و بناست برای انتقال آب از محل سرچشمه قنات ها به مزارع و انتقال آب
چاههای عمیق تا ابتدای مزارع مورد استفاده قرار گیرد.

به طور کلی  10تا  15درصد از واحدهای صنفی ابتدا
فعالیت خود را آغاز کرده و سپس برای مجوز اقدام می
کنندواینفعالیتتازمانصدورپروانهازنظرماغیرمجاز
است.ویدرخصوصمیزانبازرسیهایصورتگرفته
از اصناف در سال جاری بیان کرد :بازرسی نظارت
اصناف در سازمان صنعت و معدن و اتحادیه اصناف در
حوزه های تولید و توزیع پنج پایگاه در مشهد در فلکه
آب ،طبرسی ،الماس شرق ،بولوار معلم و پایگاه مرکزی
در خود اتاق اصناف مشهد را شامل می شودو تعداد
کل بازرسی ها در  10ماه امسال  414هزارو 163

فقره در استان بوده که تعداد پرونده های تشکیل شده
 28هزارو 330پرونده است.معاون بازرسی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان با اشاره به رسیدگی به
پروندههای تخلفات اصناف گفت :ارزش ریالی این
پرونده ها نسبت به سال قبل  254درصد افزایش یافته
ومیزانآنحدود 10میلیاردتوماناست.علیباخردنیز
با اشاره به رویکردهای سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان برای حمایت از تولید داخل اظهار کرد :برای
حمایتازحقوقمصرفکنندهبرنامههاییبرایبرخورد
با کاالهای قاچاق در دستور کار ما قرار گرفت.

