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برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان
می رساند.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

شهرداری

چرا همچنان با فروش و عرضه پارچه های قاچاق در یک شنبه بازار ،برخورد نمی شود؟

گرهکورجمعآوریپارچههایقاچاق
که به مردم فروخته اســت نمــی رود و گاهی این موضوع
بهدرگیریهاییبینخریداروفروشندهمیانجامد».

گزارش پیگیرانه
محمد بهبودی نیا

•ماجرایمبهمفاکتورهایصوریواحتمال
وجودپارچهقاچاقدرسطحشهر

چند هفته قبل بود که برای رســیدگی بــه موضوع عرضه
پارچههایمشکوکبهقاچاق،بههمراهچندتنازبازرسان
مبارزه با کاالی قاچاق ســازمان صنعــت ،معدن و تجارت
استان (صمت) ،بازرســان اتاق اصناف مشــهد و دوتن از
اعضایاتحادیهپارچهفروشان،راهییکشنبهبازارمشهد
واقعدربازارخودرویمجیدیهشدیم.محلیکهاینروزها
آوازه فروش پارچه های ارزان قیمت آن در شــهر دهان به
دهانمیچرخد.بهمحضورودبهاینبازارباتعدادزیادی
ازفروشندگانپارچههایمشکوکبهقاچاقروبهروشدیم
کهبعدازبررسیتوسطتعدادیازکارشناسان،اعالمشد
بیشترپارچههانامرغوبودارایزدگیهستند.بههمین
دلیل،تعدادزیادیازافرادیکهمشتریقبلیاینپارچهها
بودند،درخصوصجنسیکهبهآنهافروختهشدهگالیه
داشتند .در نهایت روز بازرسی قرار بر این شد که در هفته
های آینده ،تیم مشترک بازرســی در محل حضور یابند و
از ورود فروشندگان پارچه های مشکوک به قاچاق به این
بازارجلوگیریکنند.

مقدسیدرادامه،بهیکواقعیتکهتاامروزازچشمبرخی
مسئوالن رسیدگی به این موضوع دور مانده است اشاره
میکندومیگوید«:بازرسانحوزهقاچاقکاالیسازمان
صمت بعد از شناسایی چند تن از فروشندگان این پارچه
ها و دعوت آن ها به بازرســی ســازمان برای پاسخ گویی،
با فاکتورهای خریدی روبه رو شدند که نشان دهنده این
واقعیت بود کــه تمام این پارچــه ها از طریق قاچــاق وارد
کشــور نمی شــود و در بعضی موارد فاکتورها بیانگر این
بودکهاینپارچههایبیکیفیتازفروشندگانپارچهدر
مشهدبهاینبازارهاراهیافتهاست.البتهمادرحالبررسی
هستیم تا مطمئن شویم این فاکتورها ساختگی است یا
واقعاایناتفاقدرحالرخدادناست.ظاهرابخشعمده
ای از این پارچه ها ته توپ پارچه است .بنده برای بررسی
موضوع شخصا وارد عمل شده ام اما همان طور که گفته
شد ،رســانه ها باید در خصوص آگاه ســازی مردم درباره
دردسرهای اســتفاده از کاالی قاچاق و بی کیفیت ،وارد
عملشوند.منشأوروداینپارچههاازدومسیراست؛یکی
ورود از مرز به صورت قاچاق و دوم ،از سطح شهر .اگر قرار
است روزبازار کاالیی را با قیمت مناسب در اختیار مردم
بگذارد،طبیعتابایداینکاالهادارایاستانداردهایالزم
باشندوبه ِصرفارزانبودن،ارائهنشوند».

•آگاه سازی مردم ،شرط اول جمعآوری
پارچ ههایقاچاق
منتها بعد از گذشــت دو هفته از ماجرا ،خبرهایی مبنی
بر این که هنــوز هیــچ اقدامی بــرای جمــع آوری پارچه
های قاچاق از این بازار انجام نشــده بــه تحریریه روزنامه
خراسان می رســد .برای پیگیری موضوع و با خبر شدن
از دلیل جمع آوری نشدن این پارچه ها بعد از گذشت دو
هفته،ابتدابهسراغ«مهدیمقدسی»کارشناسمسئول
اداره بازرسی صمت می رویم .مقدسی درباره چگونگی
برخوردبافروشندگانپارچهقاچاقدرهفتههایگذشته
میگوید«:بازرسانحوزهمبارزهباکاالیقاچاقسازمان
صمت ،یک مرحله به همراه کارشناسان اتحادیه پارچه
فروشان و همچنین بازرسان اصناف مشهد ،بعد از چند
مرحله حضور در این بازار و شناســایی برخی افرادی که
اقدام به فروش این نوع کاال در یک شنبه بازار مشهد می
کنند بهمنظوربرخوردقاطعبااینافراد،ازساعاتاولیه
صبح یک شنبه هفته گذشته ( 24دی ماه) در این محل
حاضرشدندامانکتهقابلتاملاینجاستکهدربرخورد

بااینموردبهدلیلآگاهینداشتنبرخیمراجعاندرباره
نامرغوببودنکاالهاییکهدراینبازارارائهمیشود،جو
بازار از سمت مشــتریانی که برای خرید به این بازار آمده
بودندکمیمتشنجونیرویانتظامیمامورساماندهی
شد .به همین دلیل ،نکته مهمی که باید به آن توجه کرد
این است که ابتدا مردم در خصوص قاچاق و بی کیفیت
بودن این کاالها مطلع شــوند تا بتــوان برخورد مقتضی
با فروشــندگان انجام داد .چرا که هم اکنون ارزانی این
پارچه ها عامل اصلی تحریک مردم به خرید است که در
ادامه برایشان دردسر ساز می شود .زیرا زمانی که قصد
پس دادن پارچه هــای دارای زدگی را دارند ،فروشــنده
به هیچ عنوان زیر بار پس گرفتن پارچه های بی کیفیتی

•شادمهر:پارچهقاچاقدرشهرنیست؛
نگرانیمازروزبازارواردمغازههاشود

در ادامــه« ،مجیــد شــادمهر» رئیــس اتحادیــه پارچه
فروشــان مشــهد نیــز توضیــح میدهــد« :در گشــت
مشترکی که به همراه بازرســان صمت و اتاق اصناف،
یک شــنبه هفته قبل (24دی) داشتیم ،از ورود تعداد
زیادی فروشــنده پارچه های نامرغوب و قاچاق به یک
شــنبهبازار جلوگیری شــد اما به دلیل احتمال ایجاد
تشنج ،ساعت  11صبح اقدامات مان را متوقف کردیم
و در هفته های آینده با برنامه ریزی مناسبتری ادامه
خواهیم داد .ضمن این که بازرســان مــا هفتهای یک
بار به مغازه های سطح شهر مراجعه می کنند و به هیچ
عنوان در سطح شهر کاالی قاچاق وجود ندارد اما ما از
عرضهکاالیقاچاقدریکشنبهبازاربهشدتنگرانیم.

یکی این که وقتی پای افرادی کــه این کاالها را عرضه
می کنند در یک شــنبه بازار باز شــود ،دیگر نمی شود
ورود پارچه قاچاق را به بازارهای مشــهد کنترل کرد و
این خطری اســت که تولید کننده داخلی را به شــدت
تهدید می کند و بــه نظر بنده مســئوالن باید با جدیت
بیشتری این موضوع را پیگیری کنند».

•کیانی :اگر فردیدرروزبازار کاالی قاچاق
بفروشد،مجوزفعالیتشبالفاصلهباطلمیشود
در پایــان با «بهروز کیانی» مدیر عامل ســازمان ســامان
دهی مشــاغل و فراورده های کشــاورزی که مسئولیت
رســیدگی و نظــارت بــر روزبازارهای مشــهد بــر عهده
او و همکارانــش اســت دربــاره دلیــل مقابلــه نشــدن با
فروشندگان پارچه قاچاق در یک شنبه بازار مشهد گفت
و گو میکنیم که میگوید« :ما نامه زده و اعالم کرده ایم
که هر اتحادیه یا ســازمانی که مســئولیت رســیدگی به
موضوعاینپارچههارادارد،برایرسیدگیبهموضوعبه
کمکمان بیاید .چرا که ما تخصص الزم برای شناسایی
پارچه های قاچــاق از غیرقاچاق و مرغــوب از نامرغوب
را نداریم و بعد از اعالم نظر کارشناســان امر ،هر کمکی
که الزم باشــد برای جمع آوری این نوع کاال از یک شنبه
بازار ارائه می دهیم .هم اکنون برای ما معیار و شاخصی
وجود ندارد که کاالی قاچاق را از غیر قاچاق تشــخیص
دهیم و از بازرسان ستاد مبارزه با کاالی قاچاق و اتحادیه
پارچه فروشــان خواســته ایم که ما را در شناســایی این
پارچه ها یاری کنند ».کیانی در پاسخ به این سوال که «آیا
بعد از تشخیص فروشندگان کاالی قاچاق در این بازار،
مجوزهای فعالیت باطل خواهد شــد یا نــه؟» میگوید:
«ما مجــوز را معموال به نام فــرد صادر می کنیــم نه کاال و
در مجوزهایی که صادر شــده ،به صراحــت اعالم کرده
ایم که فرد حق فروش کاالی قاچاق و مســروقه را ندارد
ولی درباره ارائه کاالی بی کیفیت ،باید گفت کســی که
در روزبازارها دستفروشی می کند ،طبیعتا کاالی برند
نمی فروشد اما چنان چه ثابت شود فرد یا افرادی در این
بازارکاالیقاچاقمیفروشند،مجوزبالفاصلهباطلمی
شود.منتهابایدایننکتهراهممدنظرقراردادکهآیاواقعا
در پارچه فروشی های سطح شهر ،کاالی قاچاق وجود
ندارد؟ مهم اســت که مبارزه بــا کاالی قاچاق در تمامی
نقاط شهر انجام شود نه فقط در بازارهای روز ،تا عرضه
این کاال به صورت کلی ریشه کن شود».

بولوار امامت دو سال قبل آسفالت شده .اما االن
شهرداری معلومنیستبه چهدلیل،دوبارهآسفالترا
کنــده اســت .سالهاســت در ایــن زمینــه هیــچ کار
کارشناسی صورت نمی گیرد و هر سازمانی سر خود،
تصمیممیگیردوواردعملمیشودودراینمیانفقط
مردمبهدردسرمیافتند.
از شهرداری مشهد تقاضا می کنیم به مشکالت
شهرک قدس رسیدگی کند .واقعا وضعیت آن ،جای
تأسفدارد.
چراتاکسیرانیواتوبوسرانیبرایافزایشقیمت
کرایه با هم مسابقه گذاشــته اند .این چه وضعی است
چراهیچکسنظارتنمیکند؟
ازشهرداری منطقه ۹درخواست می کنیم زمین
هایرهاشدهحریمکالحدفاصلخیابانهای"سرو"
و "شــهیدچراغچی" را کــه نهادهــای دولتــی مدعی
مالکیتآنهاهستندخریداریوبرایرفاهحالاهالی،
بهفضایسبزتبدیلکند.
شــهرداری منطقه ،ابتدای خیابان دالوران ۴۹
اقدام به ایجاد آبرو کرده اســت .امــا االن کناره های
آبرو به حال خود رها شده و در صورت بارندگی ،عبور
ومروربامشکلمواجهمیشود.خواهشمنداستاین
مکانراآسفالتکنند.
اتوبــوس های خط ۱۱بســیار فرســوده و کثیف
است.لطفانوسازیکنید.
بولواردندانپزشکان،سمتوکیلآباد،ایستگاه
اتوبوسندارد.مسئوالنمربوطبهاینمنطقههمتوجه
داشتهباشند.
میدان شــهید صیاد شــیرازی در تقاطــع بولوار
فکــوری و صیــاد ،فضــای بســیارکم و ترافیــک
بسیارسنگینی دارد .بهتراست هرچه زودتر تبدیل به
چهارراهشود.
بیشازیکماهاستکهازنصبتابلوهایاتوبوس
واحد در بولوار مجد می گــذرد .ولی از اتوبوس خبری
نیستوبایدمسافتزیادیبرایسوارشدنبهاتوبوس
طیکرد.
ورودیخیابانتربیتازسمتبولوارامامعلی(ع)
دارایپلبسیارکمعرضیرویکالچهلبازهاستکه
واقعا خطرناک است و باعث ترافیک می شود .لطفا به
اینموضوعرسیدگیکنید.
در میدان بســیج و 15خرداد ،احداث پارکینگ
طبقاتی الزامی اســت چرا کــه در این منطقــه زائران
زیادیرفتوآمدمیکنندوبیشازحدشلوغاست.

شهرستانها
شبکه تلویزیونی "شما" و "تماشا" در گیرنده های
دیجیتالــی شهرســتان درگز دریافــت نمی شــود .از
مسئوالن می خواهیم یکبار برای همیشه ،برای رفع
اینموضوعاقدامکنند.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروند خبر نگار

کاش امکانات پارک تکمیل شود
ازشهرداریمنطقه2بهدلیلنصبچراغهایروشناییدرپارکمحلهنگین
سپاسگزاریم.وجوداینچراغهاازجوالنمصرفکنندگانموادمخدردر
اینمحلجلوگیریکردهاستواحساسامنیتمیکنیم.حاالوجودچند
نیمکتمیتوانداینمحلرابهاستراحتگاهخانوادگیتبدیلکندومحلی
باشدکهمردمبتواننددرروزگارزندگیدرآپارتمانهایدلگیر،ساعتیرادر
اینپارکمحلهایبگذرانندودلشانبازشود.ازشهرداریتقاضامیکنیم
درخصوصنصبنیمکتدراینپارکاقدامکند.

شهروند خبر نگار

یک خودرو و این همه بار؟
تا بــه حــال اینهمــه توانایــی پــژو  405را یک جــا باهــم ندیــده بودم.
ماشــاءا ...برای خودش یک پا وانت اســت .به نظرم ایرانخودرو باید از
این همشهری عزیز بابت آزمایشهای کنترل کیفیت تشکر و قدردانی
و از ایشان به جای مهندسان این شرکت در واحد کنترل کیفی استفاده
حداکثری کند چراکه هر خودرویی که از زیر بار آزمایشهای ایشــان به
ســامت بیرون بیاید ،میتواند سال های ســال به خوبی مورد استفاده
قرار گیرد.

تلگرام 09393333027 :

پروژهفازدوممسکنمهرسرخستوسطپیمانکار
تمام شــده اســت ،ولــی اداره هــای بــرق ،گاز و آب در
خصوصواگذاریانشعاببدقولیمیکنندتکلیفما
صاحباناینواحدهاچیست؟
روستای«سهلآباد»دربخشمرکزیشهرستان
قوچان ،آب آشامیدنی ندارد .مسئوالن در شهرستان
قوچانهمپاسخشفافیدراینبارهبهمردمنمیدهند.
آبآشامیدنیهمدیگرچیزیاستکهمابایدحسرتش
راداشتهباشیم؟
درروستای"عارفی"یکدکلایرانسلنصبشده
کهمعموالقطعاستوازآنتندهیمناسب،هیچخبری
نیست.آسفالتهایاینروستاهمخیلیخراباست.
کاشبهمشکالتاینروستارسیدگیشود.

متفرقه

از پلیس تقاضا دارم موتورســیکلت هایی را که در
پارکینگ خاک می خورند آزاد کند .برادرم تاکنون دو
دستگاهموتورباوامخریدهکهباآنکارمیکرد.امااالن
نبــودن موتور ،بیکار شــده ،موتــورش را
به دلیــل بیمه
ِ
توقیفکردهاندونمیتواندمخارجزندگیراتامینکند.
از پلیس تقاضا می کنیم با صاحبان خودروهایی
که به صورت دوبله در حاشیه خیابان سجاد پارک می
کنند ،برخــورد کند .این مســئله باعث شــده ترافیک
زیادیدراینمنطقهبهوجودبیاید.
از مســئوالن اســتان می خواهیم پادگان ها را به
بیرونشهرانتقالدهند.
دربیمارستانپاستورعملجراحیانجامدادمکه
حدود یک ســاعت طول کشــید .اما قبــل و بعد عمل،
حــدود ۳ســاعت روی تخت جراحــی مانــدم .چرا که
نیرویــی بــرای انتقال مــن به بخــش عمومــی حضور
نداشت.خندهدارنیست؟
برخیاسامیخیابانهایمشهد،تکراریاستو
باید برای تغییر آن ها اقدام شــود .چــون معموال برای
آدرسدادنبامشکلروبهروهستیم.
دانشگاه فردوسی  27ســال پیش از کارکنانش
برایخریدزمین،پولیگرفتهاماتاکنونهیچاقدامی
بــرای تحویل زمینهــا انجام نــداده اســت .تکلیف ما
چیست؟
پیاده روها جای پارک خــودرو و تعمیرات خودرو
اســت یا عبور و مرور عابران پیاده؟ جالب این که هیچ
کسهمبااینافرادبرخوردنمیکند.فرزندانمابرای
رفتوآمد،بهجایپیادهرومجبورندازکنارخیابانعبور
کنندوامنیتشاندرخطراست.
مدرســه امام حســن مجتبی(ع) واقع در پنجتن
هنوز گاز ندارد و کالس ها را با گازوئیل گرم می کنند.
واقعااینحقفرزندانماست؟
مســجد "مــروی" با۱۶۰ســال قدمــت ،یکی از
مهمترین و آخریــن آثار تاریخی واســامی بهجامانده
است که قرار است با خاک یکسان شود .کاش میراث
فرهنگیبهاینآثارتوجهکند.

