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روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

گزارش
فعاالن حوزه صنعت سنگ ساختمان مطرح کردند

سنگ های پیش پای صادرات سنگ ساختمانی
اقتصاد

به دلیل شیوع ویروس کرونا
و رکود فعالیتهای ساختوساز
در همه کشورها و کشورهای
مقصد صادرات سنگهای
ساختمانی طبیعت ًا صادرات هم
تحت تأثیر قرار گرفته است

مسعودحمیدی

• کاهش 40درصدی صادرات!

دوســتــدار ،عضو هیئتمدیره خانه معدن استان
در اینبــاره به خراسان رضــوی میگوید :استان
خ ــراس ــان رضــــوی تــــوان صـــادراتـــی بــاالیــی در
حــــوزه ســنــگ ســاخــتــمــان دارد و ســنـگهــای
ساختمانی ما خــواهــان زیــادی در دنیا دارد اما
به دالیــل مختلفی از ابتدای امسال صــادرات ما
حتی تــا  40درصـــد هــم کــاهــش داشــتــه اســت.
این معدن کار سنگ ساختمان میافزاید :با شیوع
ویروس کرونا خریداران ما که معمو ًال از کشورهای
اروپایی ،چین و هند بودهاند به دلیل بحثهای

عکس تزئینی است

بنا بر اذعان فعاالن حوزه صنعت سنگ ساختمان
استان ،شیوع ویروس کرونا ،مشکالت ترانزیتی و
تعرفههایصادراتیباعثشدهاستصادراتسنگ
ساختمان استان در دوره بحران کرونا تا 40درصد
کاهشیابد.
به گــزارش خراسان رضــوی،حــوزه معدن استان
دارای ظرفیتهای مغفول زیادی است ،ظرفیتی
که میتواند عالوه بر درآمدزایی و اشتغال آفرینی
منبعی قابلاتکا بــرای توسعه استان باشد ،چند
سالیاستکههزینههایباالوتعددقوانیندستو
لوروز حوزهمعدناستان
پاگیرباعثشدهاستحا 
چندانمطلوبنباشد.یکیازاینظرفیتهامربوط
به معادن سنگهای ساختمان است به طوری که
گفته میشود  15ذخیره سنگهای ساختمانی
کشور در استان خراسان رضوی واقعشده است.
وجود سنگهایی نظیر مرمریت سبزوار ،مرمریت
محمدآباد عریان ،گرانیت پر مگسی مروارید مشهد
و مرمر پرتقالی و عسلی در استان که به گفته فعاالن
حوزه معدن از جمله سنگهای بینظیر در جهان
است و میتواند ظرفیتهای عظیم درآمد ارزی را
برایاستانوکشورداشتهباشد.

سالمتی برای انجام مــراودات و بازدید حضوری و
انتخابسنگبهکشورسفرنمیکنند.زیرادرگذشته
روال بر این بود که خریدار از کشورهای دیگر برای
انتخاب به معادن ما میآمد و سفارش را بهصورت
حضوریانجاممیدادامابعدازشیوعویروسکرونا
تعدادانگشتشماریخریدارخارجیحاضرهستند
برایانتخابسنگبهمشهدسفرکنند.
•تعرفه25درصدی!

عضو هیئتمدیره خانه معدن استان دلیل دیگر
کاهش صــادرات را تعرفههای سنگین صادراتی
مــیدانــد و م ـیگــویــد :اگــرچــه صــــادرات سنگ
ساختمانی چه بهصورت فله و چه بهصورت برش
خورده ممنوع نیست اما حدود شش ماه است که

دولت تعرفه صــادرات سنگهای ساختمانی را به
 25درصد رسانده است و پرداخت این میزان تعرفه
با توجه به این که بیشتر کشورهای هدف صادراتی
نیز تعرفه واردات دارند برای صادر کننده بهصرفه
نیست.
وی ادامــه میدهد :عالوه بر این ،نرخهایی که در
گمرک برای سنگهای معدنی مشخص کردهاند
بههیچوجه با واقعیت سازگار نیست .بهطور مثال
قیمت سنگ مرمریت در تعرفههای گمرک مث ً
ال
 80دالر تعیینشده اســت امــا در واقعیت ما این
ال  30دالر به فروش میرسانیم یا اص ً
سنگ را مث ً
ال
سفارشدهنده خارجی بر اساس قیمت ارز داخلی
سنگ را از ما خریداری میکند .در چنین شرایطی
صادرکننده سنگ ساختمانی عالوه بر اینکه باید

تعرفههایسنگین 25درصدیراپرداختکندباید
تعرفهرابراساسنرخغیرواقعیگمرکبپردازد.
دوستدارمیگوید:بهتازگیهموزارتصمتبدون
توجه به وضعیت اعالم کرده است که معدنهایی
را که مالک آنها اقدام به تمدید پروانه خود نکنند
به مزایده میگذارند .دولت در این شرایط نهتنها
کمکی نکرده و از ما نپرسیده است که مشکلمان
چیست معدن کار را تحتفشار هم قرار داده است.
امروز خطوط تولید و الزامات تولید حوزه معدن و
سنگهای ساختمانی بسیار گــران شده است و
ادامــه کار برای ما اصـ ً
ا به صرفه نیست به همین
دلیل برخی معدن کاران برای تمدید پروانه اقدام
نمیکنند به طوری که حداقل  20درصد معدن
کارانسنگساختماندراینمدتتعطیلشدهاند.

همچنین ایمان فاضلی یکی از فعاالن حوزه معدن
در استان نیز در گفت وگو با فارس ضمن بیان این
که  ۹۰درصد کارخانجات سنگ ُبری و معادن ما با
دستگاهها و تجهیزاتی کار میکنند که قدمتی ۳۰
ساله دارند،خاطر نشان کرد :متاسفانه به لحاظ
عقبماندگیدرداشتنفناوریاستخراجوفراوری
سنگهای ساختمانی حتی از همسایگان نزدیک
خود نظیر ترکیه ،افغانستان و کشورهای غرب آسیا
 ۸۰درصد عقب هستیم .این کشورها توان ورود
ماشینآالتمعدنیرادارندومانداریم.
این فعال حوزه معدن با بیان این که تنها یک درصد
ازتولیداتمعدنیخراسانرضویبهخارجازکشور
صادر میشود ،در خصوص علت کم بودن میزان
صادرات  ،اظهار کرد :متاسفانه حدود چهار سال
استکهدولتبابستنیکتعرفه 70درصدیبرای
صــادرات عمال بحث صــادرات را غیرقابل توجیه
کردهاست.
•تجهیزاتوفناوریقدیمی

ن باره به
نازپرور ،رئیس خانه معدن استان نیز در ای 
خراسان رضوی میگوید :متأسفانه به دلیل این
که فناوری و تجهیزات حوزه معدن ما به خصوص
سنگهای تزئینی و ساختمانی بهروز رسانی نشده
است خریداران خارجی سنگهای برش خورده
ما را خریداری نمیکنند .کشور عراق که یکی از

کشورهایمبدأصادراتسنگهایساختمانیبوده
بهتازگیبهدلیلهمینمسائلوتعرفههاخریدسنگ
ازماراکاهشدادهاست.
ویمیافزاید:ازسوییدیگرماشینآالتحوزهمعدن
بسیار گران شدهاند و معدن کار توان تهیه یا حتی
اجاره ماشینآالت را ندارد که بخواهد با کشورهای
رقیبمانندترکیهدربازارهایجهانیرقابتکند.
•بیاطالعیمتولیانصادراتاستانازموضوع

ایــن در حالی اســت کــه محمدحسین روشنک
بهعنوان رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان
در گفت وگو با خراسان رضــوی خاطر نشان می
کند  :صــادرات سنگ ساختمان استان مشکلی
ندارد و بنده نمیتوانم ادعای تعرفه  25درصدی
یا کاهش  40درصــدی صــادرات را تایید کنم زیرا
این موضوع به اتحادیه منعکس نشده است .عالوه
بر این امیرفخریان رئیس اداره بازرگانی خارجی
سازمان صمت استان دربــاره وضعیت صــادرات
سنگساختمانیاستاناظهاربیاطالعی میکند
وبهخراسانرضویمیگوید:ازابتدایسالگذشته
آمار صادرات محرمانه شده است و بنده آماری در
این خصوص ندارم .اما رئیس کمیسیون معادن
اتــاق بازرگانی استان در گفت وگو با خراسان
رضــویخــاطــر نــشــان مــی کــنــد :بــنــده سخنان
هیئتمدیره خانه معدن استان را تایید میکنم.
عالوه بر این باید توجه داشته باشید به دلیل شیوع
ویــروس کرونا و رکود فعالیتهای ساختوساز
در همه کشورها و کشورهای مقصد صــادرات
سنگهای ساختمانی ،طبیعت ًا صـــادرات هم
تحت تأثیر قرار گرفته است .از سویی دیگر یکی از
مشکالتی که ما در این حوزه داریم بحث ترانزیت
کــاالســت .در چند مــاه اخیر به انحای مختلف
ترانزیت کاالی ما با کشورهای همسایه با مشکل
مواجه شده و تحت تأثیر همین موضوع صادرات
ما در همه حوزهها و حوزه سنگهای ساختمانی
کاهش داشته است.

گزارشی درباره مشکل 6ساله در شهرستان گناباد

روشنایی محور پلیسراه گناباد-بیدخت معطل تامین اعتبار
گزارش
صفری

آن روز که اجــرای ایمن سازی محور پلیس راه
گناباد –بیدخت کلید خــورد تصور نمی شد
کــه تامین روشنایی ایــن محور ســال هــا طول
بکشد  ،پروژه ایمن سازی محور گناباد-بیدخت
حدفاصل پلیس راه گناباد تــا خــروجــی شهر
بیدخت به طول  14کیلومتر در شش باند از سال
 ۸۴آغاز شد که شامل چهار باند تندرو و دو باند
کندرو است و اکنون بیش از شش سال از بهره
برداری ناقص آن می گذرد و فقط  8کیلومتر از
مسیر دارای روشنایی شده و 6کیلومتر باقی
مانده معطل تامین اعتبار است این در حالی
است که طی چند سال گذشته چند گزارش در
خصوص به ثمر نرسیدن پــروژه روشنایی این
محور توسط روزنامه خراسان به چاپ رسیده اما
هنوز به نتیجه نرسیده است گویا تاریکی نمی
خواهد جای خود را به روشنایی بدهد.
•گالیه مردم از تاریکی مسیر

بــه گـــزارش خــراســان رضـــوی ،شــهــرونــدان و
رانندگان خــودروهــا و زائ ــران امــام رض ــا(ع)از
خاموشی مسیر ورودی به استان خراسان رضوی
گالیه دارنــد و می گویند :تاریکی ایــن جــاده ،
امنیت مردم را به مخاطره انداخته است .یکی
از کارگران شاغل در یک واحد تولیدی شهرک
صنعتی گناباد گفت :نبود روشنایی کافی در
شب و سرعت زیاد وسایل نقلیه عبوری و سرعت
گیرهایغیراستانداردبرناامنیاینمحورافزوده
است .علی دولتخواه افزود :متاسفانه با گذشت
شش سال از آغاز این پروژه ،مردم امیدی به اتمام
آن ندارند و مسئوالن شهرستان نیز از پیگیری
های مکرر خسته شده اند .وی ادامه داد :ورودی
هر شهر باید براساس ضوابط شهرسازی و راه
ســازی به گونهای طراحی شود که با جذابیت
تمام نشان دهنده ویژگیهای آن شهر باشد اما
متاسفانه ورودی به استان خراسان رضوی از
طرف خراسان جنوبی با گذشت چندین سال از

افتتاح ناقص آن با کمبود بودجه و اعتبار مواجه
شده است و هر چند روزیــک بار شاهد حوادث
ناگواررانندگیدرشب هستیم.یکیازرانندگان
وسایل نقلیه می گویند :تاریکی مسیر ورودی
به خراسان رضــوی حد فاصل شهر بیدخت تا
میدان مند و اجــرا نشدن شبکه روشنایی این
مسیر ،مشکالتی در تــردد آن ها ایجاد کرده
است .اوضاع وقتی حادتر می شود که این ورودی
به دلیل تاریکی مطلق به نقطه ای حادثه خیز
نیز تبدیل می شود  .علی عباسی افزود:با توجه
به وجود مغازه ها در کنار میدان آزادی و توقف
برخی رانندگان وسایل نقلیه سبک و سنگین
این قطعه به نقطه حادثه خیزی تبدیل شده و نیاز
است مسئوالن درخصوص روشنایی این مسیر
برای جلوگیری از تصادفات بیشتر اقدام کنند.
وی خاطر نشان کرد:میدان آزادی یکی از شلوغ
ترین میدان هاست به طوری که کسبه نزدیک این
ورودی بارها شاهد تصادفات متعدد در این نقطه
بوده اند .عباسی گفت :طی چند سال گذشته
چند مسافر و شهروند به دلیل حادثه خیز بودن
این نقطه و تاریکی جان خود را از دست داده اند.
•چندین نامه برای پیگیری رفع مشکل این

محور به وزارت راه و استانداری ارسال کردم

یکی دیگر از شهروندان گنابادی نیز گفت :وجود
مناطق مسکونی و پایانه مسافربری و چندین
روستا،مرقدعالمهبهلولودانشگاهعلومپزشکی
در اطــراف محوری که فاقد سیستم روشنایی
اســت باعث شــده اســت هر مــاه حــوادث ناگوار
رانندگی رقم بخورد .حسین قاسمی مندی که
چندیننامهبرایپیگیریرفعمشکلاینمحوربه
وزارت راه و استانداری ارسال کرده است ،افزود:
چند بار با مراجعه به نهادهای ذی ربط موضوع را
مطرح کرده ام اما هیچ اقدامی برای روشنایی و
مناسب سازی بزرگراه سردار شهید سلیمانی
انجام نشده است .وی تصریح کرد  :نامناسب
بــودن وضعیت آسفالت در هنگام بارندگی در
بزرگراه سردار شهید سلیمانی ،جمع شدن آب
باران و تشکیل جزیره هایی در این محور باعث
وقوع حوادث ناگوار مالی و جانی برای مسافران

•قول های مدیران عملی نشده است

وی با انتقاد از روند کند پروژه روشنایی پلیس
راه گناباد تا شهر بیدخت گفت  6:کیلومتر باقی
مانده از میدان آزادی تا شهر بیدخت براساس
مصاحبه مدیران راهــداری استان خراسان در
رسانه در سال گذشته باید مورد بهره برداری
قرار می گرفت اما قول های مدیران عملی نشده
است و هر از گاهی شاهد وقوع حوادث ناگواری
هستیم .قربانی اف ــزود:از طریق فرمانداری و
نماینده شهرستان پیگیر هستیم تا با استفاده از
اعتبارات ملی پروژه تکمیل شود.
• 6کیلومتر از مسیر نیازمند  3میلیارد
اعتبار است

و شهروندان شده است قاسمی مندی افزود :نه
تنها به دلیل شلوغی و تردد بیش از پیش خودروها
این نقطه حادثه خیز است بلکه به دلیل روشنایی
کم مسیر  ،خطرات آن دوچندان است.
•انتقاد فرماندار از کندی پروژه روشنایی

با گذشت چندین سال از اجــرای ناقص پروژه
ایمن سازی محور پلیس راه گناباد به بیدخت،
تاوان تخصیص نیافتن اعتبارات را باید مردم
بدهند .فرماندار گناباد از روند کند پیمانکار
اجرای روشنایی محور پلیس راه تا بیدخت انتقاد
کرد و خواستار تسریع در اتمام این پروژه شد .وی
گفت:محور پلیس راه گناباد تا شهر بیدخت به
طول حدود  14کیلومتر یکی از محورهایی است
که همیشه محل تردد وسایل نقلیه است و قرار
بود پروژه روشنایی این محور تا پایان سال 98
تکمیل شود اما اکنون روند اجرایی خوبی را طی
نمیکند .حامد قربانی افزود :این محور محل
اتصال جاده آسیایی به مرکز شهر در چندین
نقطه است و با توجه به بروز تصادفات متعدد،
وجــود روشنایی در آن بسیار مهم و ضــروری
بهنظر میرسد.

بزرگراهسردارشهید
سلیمانییکیازمحورهای
اینشهرستاناستکه
نیازمندروشناییاستکه
باپیگیری8،کیلومترآن
اجراییشدو6کیلومتر
دیگرآنبهاعتباریبیشاز
30میلیاردریالنیازداردو
باتوجهبهاختصاصنیافتن
اعتباراتهماکنونپروژه
مسکوتماندهاست

رئیس اداره راهــداری و حمل و نقل جــاده ای
شهرستان گناباد گفت  :بزرگراه سردار شهید
سلیمانی یکی از محورهای این شهرستان است
که نیازمند روشنایی اســت که با پیگیری8 ،
کیلومتر آن اجرایی شد و  6کیلومتر دیگر آن به
اعتباری بیش از 30میلیارد ریال نیاز دارد و با
توجه به اختصاص نیافتن اعتبارات هم اکنون
پــروژه مسکوت مانده اســت .مسعود گنجعلی
افــــزود:در اســتــان خــراســان  26شهرستان با
مشکالت کمبود اعتبار مواجه هستند وسال
بسیار سختی است و فعال محدود بودن اعتبارات
نیاز به پیگیری نماینده مردم و فرماندار دارد.
وی بیان کرد:هم اکنون نمی توان زمان دقیقی
اعالم کرد و در صورتی که اعتبار الزم تخصیص
یابد  6کیلومتر باقی مانده تا یک سال آینده
دارای روشنایی کافی خواهد شد .وی ادامه داد:
از طریق نماینده مردم گناباد و بجستان و فرماندار
پیگیر تخصیص اعتبار بــرای پــروژه هستیم تا
مجوز و اعتبار تخصیص داده نشود هیچ قولی
نمی توانیم بدهیم.
•در هر هفته دو روز پروژه توسط پیمانکار
بازدید می شود

گنجعلی درخصوص نواقص  8کیلومتر اجرا
شده پروژه گفت:فقط برای نگهداری پروژه به
چند میلیون ریال اعتبار نیاز داریم .در هر هفته

دو روز پروژه توسط پیمانکار بازدید می شود و در
صورت مشاهده هر گونه نقصی ،آن نقص برطرف
می شــود .رئیس اداره راهــداری و حمل و نقل
جاده ای شهرستان گناباد افزود:یکی از نقاط
حادثه خیز میدان آزادی است که به دلیل مسافر
سوار کردن اتوبوس های بین راهی مشکالتی
به وجود آمده است و همچنین مسجد بین راهی
که توسط شهرداری ساخته شده که قسمتی در
حوزه شهری و قسمتی در حوزه راهداری است
که پیگیر رفع مشکل هستیم .وی به جمع شدن
آب بــاران و تشکیل جزیره در قسمت هایی از
پروژه اشاره کرد و گفت :به دلیل فرسوده بودن
آسفالت قسمت هایی از پروژه نشست کرده است
و در هنگام بارندگی شاهد جمع شدن آب باران
هستیم که قسمتی از مشکالت به وجود آمده
رفع شده است اما نیاز به روکش آسفالت است
که پیگیری های الزم انجام شده است و در صورت
تخصیصاعتبارمشکلحلخواهدشد.گنجعلی
تصریح کــرد :قــول هــای مــدیــران در خصوص
زمان افتتاح ،صرفا براساس برنامه زمان بندی
پیش بینی و به شرط تأمین اعتبار مناسب برای
پروژه ها ،صورت می گیرد که متأسفانه به دلیل
تامین نشدن و تخصیص نیافتن کافی و به موقع
اعتبارات ،این پروژه ها با تاخیر در اتمام مواجه
شده است و در نهایت منجر به تحقق نیافتن قول
مدیران می شود.
•رفع نواقص و تأمین اعتبار پروژه روشنایی
بزرگراه سردار سلیمانی با جدیت پیگیری
میشود

نماینده مــردم شهرستان گناباد و بجستان
افزود :رفع نواقص و تأمین اعتبار پروژه سیستم
روشنایی بزرگراه ســردار سلیمانی با جدیت
پیگیری میشود .محمد صفایی با بیان این که
پروژه تأمین روشنایی پلیس راه گناباد –بیدخت
نیاز به اعتبارات ملی دارد ،افزود :جلسه ای با
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
کشور در این خصوص برگزار وقول هایی داده
شده است که با تامین اعتبار ،بقیه پروژه اجرا
خواهد شد.

