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شهرداری

گالیه مردم و اصناف از کمبود و گرانی برنج درجه یک پاکستانی

برنج پاکستانی نایاب شد
•هزار و  300تن برنج پاکستانی
بهزودی در بازار توزیع میشود

«دو ،ســه هفته اســت بــرای
خـــریـــد یـــک کــیــســه بــرنــج
پــاکــســتــانــی ،خــیــابــانهــای
مــصــلــی و فــلــســطــیــــــــن و
دیــگــر نــقــاط شــهــر را زیــرپــا
گــذاشــت ـهام امــا از هــر پنج،
شـــش مــــغــــازه ،فــقــط یکی
دارد ،آن هــم بــا افــزایــش
ِ
قیمت 60 ،50هزارتومانی.
لــطــفــا پــیــگــیــری کــنــیــد طی
هفتههای اخیر چه اتفاقی
در زمینه ورود و توزیـــع برنج
پاکستانی کــه قــوت غالب
برخی خانواد هها و مورد نیاز
و مصرف بیشتر رستورانها و
غذاخور یهاست ،افتاده که
هم نایاب شده و هم بهشکل
عجیبی ،گـــران».

گزارش
خدیجه علینیا
دریافـت این گالیــــهها بـه شـکل تماس و
پیامـک و چهـره بـه چهـره دربـاره کمیـاب
شـدن برنـج پاکسـتانی در مشـهد باعـث
شـد بهواسـطه اهمیـت موضـوع ،بـرای
بررسـی و راسـتیآزمایی مسـئله به یکی،
دو نقطـه از شـهر کـه محــل فـروش برنـج
بـه شـکل جزئـی و عمـده اسـت سـر زده
و بـا فروشـندگان کلـی و جزئـی برنـج
پاکسـتانی حـرف بزنیـم.
•فقط ُوسعمان به تهیه برنج پاکستانی
میرسید که ظاهرا از آن هم محروم
شدیم

مـرد میانسـالی کـه بـه عنـوان مشـتری،
در جسـتوجوی برنـج پاکسـتانی اسـت،
میگوید«:سرپرسـت یـک خانـواده
پرجمعیـت هسـتم و بـه دلیـل گرانیهای
اخیـر ،توانایـی خریـد برنـج ایرانـی بـرای
مصـرف روزانـه را نـدارم و بـا توجـه بـه
تفـاوت قیمـت برنـج ایرانـی و پاکسـتانی،
مدتهاسـت خانوادگی برنج پاکسـتانی
میخوریــــم .منتهـا در روزهـای اخیـر،
برنـج پاکسـتانی کمیـاب شـده و بـه هـر
کـدام از فروشـگاههایی کـه قبلا از آنهـا
خریـد میکـردم ،سـر زدم ،یـا میگوینـد
ِ
قیمـت چشـمگیر،
نیسـت یـا بـا افزایـش
آنهم به شـکل محـــدود عرضه میشود.
قیمـت یـک کیسـه برنـج 10کیلویـی
پاکسـتانی درجـه یک کـه به نـام شاندیـــز
در بازار معروف اسـت ،از  89هـزار تومان
در ماههـای گذشـته بـه  110هزارتومـان

رسـیده بود امـا در روزهای اخیـر به 180
هـزار تومان رسـیده ،تـازه اگـر پیدا شـود.
چنـد روزی اسـت کـه ماکارونـی و املـت
و کوکوسـیبزمینی میخوریـم ولـی
تـا کـی میشـود ایـن طـور ادامـه داد؟
فقـط ُوسـعمان بـه تهیـه برنـج پاکسـتانی
میرسـید کـه ظاهـرا از آن هـم محـــروم
شـدیم».
•فروشندگان :عمدهفروشان
میگویند مرزها بسته و انبارها
خالیانــد

یکی از فروشندگان قدیمی بولوار مصلی
در اینبـاره توضیـح میدهـد« :برنـج
پاکسـتانی درجه 2که کیفیـت و تقاضای
بسـیار پایینـی دارد ،موجـود اسـت امـا
برنـج پاکسـتانی درجـه یـک که طرفـدار و
تقاضای زیادی دارد ،در بازار نایاب شـده
و بایـد گفـت خـدا بیامـرزدش .االن اگـر
شـما برنج پاکسـتانی درجـه یـک در خانه
دارید ،خـود من خریدارم و از شـما کیسـه
10کیلویـی اش را  180هزارتومـان
میخرم .فعال کل مشهد را بگردید ،برنج
درجه یـک پاکسـتانی پیـدا نخواهید کرد
و عمد هفروشـان و مسـئوالن هـم تاییـد
میکننـد ایـن مـدل برنـج ،نزدیـک بـه
20روز است در بازار نیسـت ».یکی دیگر
از فروشـندگان ادامـه میدهـد« :شـاید
باورتـان نشـود اما صبـح تا همیـن االن که
ظهر شـده ،بیاغراق  200مشتری برای
خرید برنج پاکسـتانی درجه یـک مراجعه
کردهانـد و دسـت خالـی برگشـتند .دریغ
از یـک کیلـو برنـج پاکسـتانی؛ مقـدار
بسـیار محـدودی هـم کـه موجـود اسـت،

کیلویـی 18هزارتومـان ،یعنی هرکیسـه
10کیلویـی 180هزارتومـان عرضـه
میشـود کـه البتـه آن هـم نیسـت و اگـر
هـم باشـد ،بعید اسـت ُوسـع قشـر ضعیف
به خریـدش برسـد .هربار کـه سـراغ برنج
فروشـان تامیـن
پاکسـتانی را از عمـده
ِ
کننـده برنـج بـازار میگیریـم ،میگوینـد
انبارهـا خالـی اسـت و ابتـدای زمسـتان
ممکن اسـت وارد بازار شـود ».یـک خرده
فـروش برنـج هـم میگویـد« :طبیعتـا
بـازار برنـج در دسـت واردکننـده و توزیـع
کنندگان عمده اسـت و اینهـا میگویند
فعلا مرزهـا را روی ورود برنج پاکسـتانی
بسـتهاند؛ حـاال یـا بـرای اجبـار مـردم
بـه مصـرف برنـج ایرانـی اسـت یـا بـرای
کـردن برنـج
کـردن بـازار و گـران
تشـنه
ِ
ِ
پاکسـتانی اسـت کـه تـا حـدی هـم اتفـاق
افتـــاده اسـت».
•ادعای عمدهفروشان :گمرک جلوی
واردات برنج پاکستانی را گرفته است

در ادامـه پر سوجوهایـم ،بـه یکـی،
دونفـر عمدهفـروش و توزیـع کننـده برنـج
پاکسـتانی برمیخـورم کـه در اینبـاره
مدعـی میشـوند« :اگـر اجـــازه واردات
برنـج پاکسـتانی را بدهنـد و برنجهـا
در گمـرک نمانـد ،مـا کـه نگهشـان
نمیداریـم .بههرحـال مـا هـم بـه دنبـال
ِ
گمرک
فروش و عرضـه هسـتیم ،اما فعلا
مـرز چابهـار بـا پاکسـتان ،جلـوی واردات
برنـج پاکسـتانی را گرفتـه و در همین حد
میدانیـم کـه احتمـاال تـا یکـم د یمـاه،
وضعیـت بـه همیـن شـکل اسـت .مـا هـم
کاری از دسـتمان برنمیآیـد».

در روزهای اخیر
برنجپاکستانی
کمیاب شده و
به هر کدام از
فروشگاههایی
که قبال از
آنها خرید
میکردم ،سر
زدم ،یا میگویند
نیستیابا
ِ
قیمت
افزایش
چشمگیر،آنهم
به شکل محــدود
عرضه میشود.
چند روزی است
که ماکارونی
و املت و
بزمینی
کوکوسی 
میخوریم ولی
تا کی میشود
اینطور ادامه
داد؟

«علـی غفور یمقـدم» معـاون امـور
بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت
خراسـان رضـوی ضمـن تاییـد نایـاب
شـدن و افزایـش قیمـت برنـج پاکسـتانی
در روزهـای اخیـر در بـازار مشـهد،
دربـاره دالیـل ایـن اتفـاق و برنامههـای
سـازمان صمت برای مدیریتـش ،توضیح
میدهـد« :هرسـاله براسـاس مصوبـات
سـتاد تنظیـم بـازار کشـور ،شـرایط بـه
ایـن صـورت بـوده کـه از زمـان شـروع تـا
پایـان فصـل برداشـت برنـج ،واردات
هرگونـه برنـج خارجـی بـه کشـور ممنـوع
بـوده و هسـت و ایـن کمیـاب شـدن برنـج
پاکسـتانی ،از تبعـات ایـن محدودیـت
اسـت و از آنجــا کـه فصـل برداشـت برنج
هنـوز تمـام نشـده ،احتمـاال ایـن شـرایط
تا آخـر آذرماه جـاری ادامه داشـته باشـد.
از آنجـا که امسـال ،شـرایط با سـالهای
قبل متفاوت اسـت و افزایـش قیمت برنج
ایرانـی و الـزام واردات برنـج خارجـی بـا
ارز دولتـی ،تقاضـای برنـج پاکسـتانی را
بسـیار بیشـتر میکنـد ،امسـال برخلاف
سـا لهای قبـل بـا ایـن چالـش مواجـه
شدهایــــم .ضمـن اینکـه بـه تازگـی چند
محمولـه برنـج پاکسـتانی کـه بیـش از
هـزار و  300تـن را شـامل میشـود،
بـه علـت تخلـف در عرضـه ،در اسـتان
توقیـف شـده اسـت کـه بـا تعییـن قیمـت
کارشناسـی بـه زودی بـا نـرخ مصـوب
وارد بـازار خواهـد شـد .منتهـا بهرغـم این
شـرایط ،گرانفروشـی برنـج پاکسـتانی،
یـک تخلـف آشـکار اسـت و آخریـن قیمـت
مصوب بـرای برنج درجه یک پاکسـتانی،
کیلویی هشـت هزار و  900تومان است.
باتوجـه بـه ایـن کـه ذائقـه مـردم خراسـان
رضـوی ،بـه ویـژه شـهروندان مشـهدی،
مصـرف روزانـه و دایـم برنـج پاکسـتانی
را میطلبـد و میپسـندد و اسـتان مـا
نسـبت بـه اسـتا نهای دیگـر کشـور،
بیشـترین مصـرف برنـج پاکسـتانی را
دارد ،مهـم اسـت ایـن افزایـش قیمـت و
نایـاب شـدن ،هرچـه سـریعتر بـه بهتریـن
شـکل مدیریـت شـود .بـا توجـه به شـرایط
فعلـی و کمبـود شـدید برنـج پاکسـتانی
و افزایـش قیمتـش در اسـتان ،موضـوع
را بـا وزارتخانـه صنعـت ،معـدن و تجـارت
درمیـان گذاشـته و بـا سـتاد تنظیـم بـازار
کشـور نامـه نگار یهایـی کـرده ایـم تـا
اجـازه ترخیـص و توزیـع برنج پاکسـتانی،
بـه شـکل ویـژه و اسـتثنایی بـه اسـتان مـا
داده شـود .آخرین مکاتبه مربوط به هفته
گذشـته اسـت و منتظـر پاسـخ هسـتیم».

آسفالت ورودی خیابان آیــت ا ...نمر از
چهارراه فرامرز خراب است و نیازمند لکه گیری
است .لطفا رسیدگی کنید.
لطفاراجعبهوضعیتبدمسیرشهیدطرحچی
همگزارشیکارکنیدتابررسیورسیدگیشود.
چراشهرداری منطقه  9بعداز دو سال که
قرارداد احداث پارک انتهای بولوارشهرستانی،
پشت مدرسه امام حسن مجتبی(ع) را منعقد
کرده ،کاری انجام نمیدهد؟ این فضا تبدیل
شده به محل ریختن زبالههای ساختمانی.
جــو یهــای خیابان تــورج (سمت بولوار
شهیدکالهدوز) حدفاصل تورج  25و  27باید
پوشانده شــود .همچنین به دلیل وجــود چند
مغازه لوله و اتصاالت وانباری ،بارها شاهد پارک
نامناسب و دوبل وانتهای مغاز ههای مذکور
بــوده ایم که موجب کندی حرکت و درگیری
لفظی و بوق ممتد رانندگان عبوری میشود.
ســرافــرازان  51محل پــارک خودروهای
سنگین شــده .تریلر ،اتوبوس و کامیون حین
پارک ،حتی تعمیر و نظافت هم دارند.
تقاضا داریم قبل از شروع موج بارندگیها
به شــهــرداری محترم و شرکت آب و فاضالب
محترم بفرمایید در سرتاسر مشهد چاله چولهها
را ترمیم کنند .یکی از مهم ترینهایش ،چهارراه
عبادی ،کوچه حسین باشی است که نیازمند
تعمیر و بهسازی فوری است.
کلخطکشیهایخیابانصدمتری،بهویژه
سمت پل فجر پاک شده .از شهرداری و راهنمایی
ورانندگیمشهدتقاضاداریمترمیمکنند.
در منطقه9شهرداری ،جنب پارک بهامین،
مغاز ههای صافکاری ونقاشی وجــوددارد که
باعث آزار و اذیت کودکانی است که در آن جا
بازی میکنند .چندبار با 137تماس گرفتیم
ولی هیچ اقدامی انجام ندادند .حداقل شما
منعکس کنید ،شاید موثر باشد.

راهنمایی و رانندگی

از مسئوالن محترم تقاضا دارم صبحها و
عصرها سری به بولوار بهمن ،ورودی و خروجی
جاده کالت بزنند؛ حداقل نیم ساعت در ترافیک
معطلی و دریــغ از یک مامور پلیس .ایــن چه
وضــعــی اســـت؟ چــرا بـــرای وقــت و اعــصــاب و
برنامهریزی مردم ارزش قائل نیستید؟
میدان جانباز چــرا چــراغ راهنما نــدارد؟

تلگرام09393333027 :

چهارراه جانباز  7همزمان سبز میشود! چهاراه
حامد جنوبی و شمالی و چهارراه گلریز هم چراغ
راهنمایشان ،ایراد دارد.

شهرستانها

سال گذشته پیام دادم که وضعیت آسفالت
جاده میامی که مزار امامزاده یحیی(ع) در آن
واقع است و زائران بسیاری به آن جا رفت و آمد
دارند ،بسیارخراب است .متأسفانه بعد از یک
سال که رفتم هیچ رسیدگی انجام نشده و برخی
قسمتها آسفالتش کال از بین رفته و آن قدر
چاله چوله دارد و ترک خــورده که از دنــده دو
بیشتر نمیشود رفت .یک سال گذشت؛ چرا
هیچ رسیـدگی به این قضیه نمیشود؟
از مسئوالن محترم اداره آب خواهشمندم
برای تعویض لوله عرض خیابان خاتمالنبیین 4
نیشابورکه حدود هشت ماه است با تعویضش
موافقت شده و سه بار در این مدت شکسته و
توسط اهالی عوض شده و فشار آب بسیار کم
است ،اقدام کنند.

الیت

یکی ،دو روز قبل ،برای توقف از 10:35
صبح تا  12:13ظهر در خیابا ن محتشمی که
کمتر از دوساعت بود و در ساعت اوج هم نبود،
 35315ریــال کسر شــده؛ یعنی حتی اگر
دوســاعــت هم حساب کنیم ،ساعتی بیش از
 1750تومان! این انصاف است؟

متفرقه

در خبرها اعالم شده پایگاه انتقال خون
درخــواســت اهــدای خــون دارد .لطفا بگویید
پایگاههای انتقال خون را در نقاط مختلف شهر
و به تعداد بیشتر برای راحتی در اهدای خون
مستقر کنند.
آمبوالنس با سرعت و آژیر کشان بیمارم را به
اورژانسبیمارستان 17شهریوررساند.دکتردستور
سونو گرافی داد .وقتی سوال کردم سونوگرافی
کجاست ،گفتند دستگاه خــراب است باید ببرید
بیرون و جواب را بیاورید .بیمار اورژانسی را با درد
بسیار به خیابان پرستار بردم و با مشکالت زیاد از
جملهپارکخودروودکترنیستومنتظرشوید،بعد
از دو ســاعــت جـــواب را بـــرای پــزشــک اورژانـــس
بیمارستانبردم.آنجابودکهمعنایبیماراورژانسی
راکهدقیقههابرایشحیاتیاستفهمیدم.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

زبالهگردهای پردردسر
حتما شــما هم به عنوان یک شهرونــــد ،این روزهـــــا چنیــن منظرههایی را زیــاد میبینید؛
زبالهگردهایــی که حتما از ســر بیــکاری و نداشــتن درآمد و ناچاری ،به بررســی و تجســس
کیسههای زباله رو میآورند و بعد از جستوجو ،آشغالها را در پیاده رو و جوی و معابر رهــــا
میکنند و با این کار ،هم زحمت پاکبانان را چندبرابر میکنند و هم چهره شهر آلوده میشود.
ِ
غیرســاعات جمعآوری زباله در معابر و
ندادن زبالههای شان در
ایکاش شهروندان با قرار
ِ
مسئوالن شهری ،یکبار برای همیشه فکری برای حل معضل زبالهگردها میکردنــد.

بــرای اســتــحــضــار مــردم
نمابر051 37626501 :

مسئوالن و مدیران روابط عمومی سازمانها میتوانند پاسخهای خود به پیامکهای مردم را از طریق پست الکترونیکی kho.razavi@gmail.comبهروزنامه خراسان رضوی ارسال کنند .پاسخ
مسئوالن به پیامکهای مردمی ،روزانه در همین ستون منتشر خواهد شد و به استحضار مردم خواهد رسید.

شرکت الیت

اتوبوسرانی

در پاسـخ به پیامـک شـهروند محترم
بـا ایـن مضمـون کـه« :شـرکت الیـت
کـه خیابانهـای شـهر را قـرق کـرده
و بابـت پـارک خـودرو کنـار خیابـان،
میلیاردهـا تومـان کاسـبی میکنـد،
بایـد موظـف شـود ماننـد یـک
پارکینـگ ،مسـئولیت حفـظ خودرو
را از نظـر سـرقت به عهـده بگیـرد .نه
ایـن کـه پـول بدهیـم و بـاز هـم وقتـی
برگشـتیم ،بـا جـای خالـی خـودرو
یـا خـودروی آسـیب دیـده مواجـه
شـویم ».بـه اسـتحضار ایـن شـهروند
عزیـز میرسـاند ،براسـاس قانـون
دریافـت وجـه تنهـا عامـل بازدارنـده
بـرای کاهـش توقفهـای بلندمـدت
بـوده و حفاظـت از خودروهـای
شـهروندان جـزو وظایـف قانونـی
همـکاران پارکبـان نیسـت.

در پاسخ به پیام شهروند محترم مندرج در
شماره  20206مورخ  98.7.6با موضوع «چرا
اتوبوسرانی سایبانی برای ایستگاههای اتوبوس
در بولوار چمن ترتیب نمیدهد تا مردم در زمستان
و تابستان زیر برف و باران اذیت نشوند؟» به
استحضار شهروند محترم میرساند ،نصب سایبان
در ایستگا ههای شهر با استفاده از شاخصهای
مختلف انجام میشود که اهم آن میزان مسافر
ایستگاه است ،از همین رو تمامی ایستگا ههای
شهر براساس میزان مسافر اولویتبندیشده و در
فهرست نصب قرار گرفتهاند.
در پاسخ به پیام شهروند محترم مندرج در شماره
 20151مورخ  98.4.30با موضوع «تابلوهای
هوشمند اطالعات ایستگاه اتوبوس کد1045
و کد 1039خراب است ،لطفا به این موضوع
رسیدگی کنید ».به استحضار شهروند محترم
میرساند ،مشکل تابلوی هوشمند در ایستگاه
صدف بولوار وکیل آباد (با کد )1045مرتفع شد
و ایستگاه هاشمیه(مسیر برگشت با کد )1039
بدون تابلوی هوشمند است.

در پاسخ به پیام شهروند محترم مندرج در شماره
 20192مورخ  98.6.20با موضوع «به جای
خط 59که از شهید رجایی تا بازار فردوسی را
پوشش میداد ،ون گذاشتند! از اول مهر تعداد
زیادی دانش آموز دبیرستانی و هنرستانی ساعت
 7صبح میخواهند بروند مدرسه،در حالی که
یک ون ،در نهایت برای 10مسافر فضا دارد.
تکلیف چیست؟» به استحضار شهروند محترم
میرساند ،اختصاص اتوبوس و مینی بوس به
هر خط براساس میزان مسافر جابه جا شده در
آن خط برنامه ریزی میشود ،هم اکنون خط 59
با شش دستگاه مینی بوس (دو در) و میانگین
سرفاصله 20دقیقه در حال سرویس دهی به
شهروندان محترم است که طی بررسی سامانه
نظارت تصویری ( )AVLخط مدنظر از آمار ناوگان
مناسبی برخوردار است .بنابراین هماهنگی الزم
با مسئول خط برای دقت در رعایت سرفاصلهها
انجام شد .همچنین با آغاز فصل مدارس تقویت
ناوگان خط و کاهش سرفاصله اعزام نیز در
دستورکار همکاران انتظامات قرار دارد .در پایان
از شهروندان محترم تقاضا میشود در صورت

افزایش سرفاصله در مسیر خط ،مراتب را با ذکر
مشخصات دقیق (تاریخ ،بازه و ایستگاه محل
انتظار) به شماره تلفن  33235اداره بازرسی
سازمان اعالم کنند تا امکان رسیدگی دقیقتر
فراهم باشد.
در پاسـخ بـه پیـام شـهروند محتـرم منـدرج در
شـماره  20176مـورخ  98.5.30بـا موضـوع
«ایسـتگاه اتوبوس مجیدیه ،10تابلوی هوشـمند
نـدارد .لطفـا رسـیدگی کنیـد ».بـه اسـتحضار
شـهروند محتـرم میرسـاند ،تابلوهـای زمـان
رسـیدن اتوبـوس براسـاس شـاخص فنـی و
بهرهبـرداری در شـهر نصـب و راهاندازی میشـود
که با توجه بـه محدودیتهـای تامین سـخت افزار
و همچنیـن هزینـه بـاالی تهیـه و نصـب تابلوهـای
مذکـور ،نـرم افـزار موبایلـی بـه نـام نقشـه همـراه
مشـهد ایجـاد شـده اسـت کـه موقعیـت و زمـان
رسـیدن اتوبو سهـا در تمامـی ایسـتگا ههای
شـهر را به شـهروندان نمایـش میدهد .نـرم افزار
موبایلـی یادشـده در پورتـال اینترنتی سـازمان به
نشـانی  bus.mashhad.irقابـل دریافت اسـت.

شهروندخبرنگار

گره ترافیکی ،یک مشکل تکراری
این تصویر ،مربوط به یکی ،دوشب قبل ،در منطقه چهارراه خیام است .چراغ راهنما ایراد
پیدا کرده بود ،طبق معمول از پلیس و مامورراهنمایی و رانندگی خبری نبود ،با شمارههایی
که به ذهنمان میرسید تماس گرفتیم و هیچ کدام برای مدیریت ماجرا پاسخ گو نبودند و
دقایق طوالنی ،مردم اسیر و گرفتا ِر گره ترافیکی بودند.

