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شناساییلولهواتصاالتگازیغیراستاندارددرگشتمشترکخراسانوصمت
بههمراهرئیسانجمنصنفیکارفرماییگازرسانانمشهد

گزارش
بهاره موفقی

چندی قبل یک منبع آگاه در مراجعه حضوری به
روزنامه خراسان مدعی شد که برخی از لوله های
گازی که در پروژه های سطح شهر استفاده می شود
استاندارد الزم را ندارد .این شخص ادعا می کرد:
« بسیاری از ساختمان هایی که از لوله های گازی
استفاده می کنند غیر استاندارد است .شما به هر
لوله فروشی که مراجعه کنید نشان استاندارد روی
لوله نصب شــده ،اما وقتی وزن می کنیم مطابق
مشخصات استاندارد نیست .اداره استاندارد هم
نظارت زیادی بر این مسئله نــدارد» .از سویی دیگر
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گاز رسانان شهر
مشهد هم مدعی می شود به دلیل استفاده از لوله
ها و اتصاالت غیر استاندارد گاز در سطح شهر و نبود
نظارتبراینموضوع،درصورتافزایشفشارگازاز
یکچهارمپوند 50درصدخانههایمشهددرخطر
انفجار قرار دارند .این مسئول همچنین اظهار می
کند :ضمن تذکر مکرر درباره این تخلفات و خطرات
ناشی از آن هیچ کدام از سازمان های متولی به این
موضوعرسیدگینکردهاند.پیرواینمسئلهمسئوالن
استاندارینیز اظهارمیکنندکهاینادعاهنوزثابت
نشده است و برای بررسی این موضوع به سازمان
های متولی دستور بررسی داده ایم که برخی از آن
هاهنوزبهماپاسخیندادهاند.ازسوییدیگریکیاز
تولیدکنندگانپیشرودرحوزهاتصاالتگازکشوردر
گفتوگوباخراسانادعامیکندکهضایعاتتولیدی
تولیدکنندگانلولهواتصاالتگازازبازارمشهدسردر
می آورد .موضوع نگران کننده ای که رئیس انجمن
صنفی گاز رسانان شهر مشهد به خاطر بی توجهی
برخی از مسئوالن مربوطه به این موضوع اظهار می
کند از اردیبهشت ماه سال آینده کنار می روم چون
دیگرنمیتوانمشاهدچنینتخلفاتیباشمودرنامه
ای خطاب به مسئوالن دادستانی نوشته ام :خسته
شده ام .برای پیگیری این موضوع گشت مشترکی
به همراه بازرسان سازمان صنعت و معدن و رئیس
انجمن صنفی کارفرمایی گازرسانان شهر مشهد
داشتیم و به فروشگاه های لوله و لوازم اتصاالت گاز
درسطحشهرمراجعهکردیمکهدرزیرمیخوانید:
•نظارت ضعیف

وارد یکی از مغازه ها می شویم و خود را پیمانکار یک
پروژه ساختمانی معرفی می کنیم  .از فروشنده می
خواهیم ما را برای خرید لوله و لوازم اتصاالت ارزان
راهنمایی کند طوری که برای پروژه از سمت مجری
و ناظر تایید شود ،وی مدعی می شود :مجری گاز و
ناظر پروژه تان را معرفی کنید تا بگویم چه جنسی
ببریدچونبستگیبهمجریداردممکناستهمان
لولهسبکراتاییدکند.یکیدیگرازفروشندگانمی
گوید:اگرمهندسسرپروژهدرستتاییدکند،منبه
عنوان فروشنده جنس استاندارد می فروشم ،بقیه
درستبارمیخرندوهمهچیزاصالحمیشود.نظام
مهندسی اگر تایید نکند این جنس داخل مغازه من
نمیآید.یکیدیگرازفروشندههامیگوید:مشتری
شایدلولهراببردوبرایگازیاهرچیزیاستفادهکند.
اینموضوعبهمامربوطنمیشودچونپروژهبازرس
دارد و نظارت بر عهده آن هاست.رئیس انجمن
صنفیکارفرماییگازرسانانمشهدکهدراینگشت
مشترک ما را همراهی می کند ،می گوید :اگر ناظر
تایید نکند ،فروشنده هم به تولید کننده اعالم می
کند این لوله از من خریداری نمی شود ،پس به نظر
منمقصراولبخشنظارتسازماننظاممهندسی
اســت.ایــن در حالی اســت که یکی از ناظران گاز
نظام مهندسی می گوید :ما در بازدید لوله را به طور
تصادفی برمی داریم .ممکن است آن نمونه درست
باشد ،اما نمونه دیگر آن نادرست باشد .این زمانی
اتفاقمیافتدکهوقتیکارخانهدرپارتیبررویلوله
ای که وزن استاندارد ندارد ،عالمت استاندارد درج
می کند ،من به عنوان ناظر تشخیص این را نخواهم
داشتچونمنهمهلولههاراوزننمیکنم.ازطرفی
منلولهراوزنمیکنمودرستاستامابعدازبازدید

گزارش

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

بازیباجانمردم!

کردیم که هر کدام در حیطه وظایف خودشان این
مسئلهرا بررسیواعالمنظرکنندچراکهدروهلهاول
این موضوع یک ادعاست و باید توسط سازمان های
متولی ثابت شود.وی درباره نتیجه بررسی سازمان
های متولی می گوید :هنوز پاسخی نداده اند فقط
پاسخشرکتگازاینبودهکهآنچهبهمامربوطاست
بر اساس استانداردهای شرکت ملی گاز در بحث
تامین ،توزیع و انتقال تا در منازل به درستی انجام
شده و بعد از آن به لوله کشی های داخل منزل برمی
گرددکهسازمانهایمتولیخاصخودرادارد.

لولهرابالولهایکهوزنشنادرستاست،جابهجامی
کنند .این هم برای من دیگر قابل تشخیص نخواهد
بود.بنابراینتولیدکنندهمقصراست.
•تولیدکاالیتقلبیوغیراستاندارد

روی برخی از مصالح گاز عالمت استاندارد حک
نشده و روی برخی از آن ها عالمت استاندارد بدون
شماره سریال درج شده بود .از طرفی روی بیشتر
اتصاالت گاز حتی نام برند تجاری درج نشده بود.
همچنین روی لوله های گاز مشخص شده بود که
لولهبرایگازکاربرددارد،درحالیکهوزناستاندارد
الزم لوله های گازی را نداشت و عالمت برند تجاری
روی لوله ها به راحتی با دست پاک می شد.یکی
از فروشندگان در این باره می گوید :مشکل تولید
کننده است که روی این ها مارک زده است.یکی
دیگرازفروشندگانمتخلفمدعیمیشود:مالوله
را می دهیم و برایمان اتصاالت گاز تولید می کنند
چون خیلی ها دنبال جنس ارزان هستند .در واقع
کار همان لوله های استاندارد را می کند هیچ فرقی
ندارد .قالبولولهاشیکساناست.
•کمفروشی

یکی از فروشنده ها که قصد فروش لوله به صورت
شاخهایرادارد(درحالیکهازکارخانهبراساسوزن
خریداری می کنند) لوله گازی یک اینچ را با وزنی
مشخصبهمااعالممیکنداماوقتیبازرسانصمت
ازفروشندهمیخواهندلولههارارویوزنهقراربدهد،
لولههایکیدرمیانازوزناعالمشدهکمتربود .لوله
گازی یک اینچ هر مترش باید  2کیلو و  440گرم
باشدو 6مترآنباتوجهبهدرنظرگرفتنکمترینحد
استاندارد نباید از 13کیلو و  176گرم کمتر شود.
در صورتی که  12کیلو و  650گرم بود یعنی حدود
نیمکیلوازآنچهبهعنوانلولهاستانداردبهمشتری
تحویل می شود ،وزن کمتری دارد .همچنین لوله
یک و یک چهارم اینچ هر متر آن باید  3کیلو و 140
گرمباشدووزنهرشاخهآناز 16کیلوو 956نباید
کمترباشد،اماوزنمحمولهبرخیشاخهها 16کیلو
و  350است یعنی  600گرم در هر شاخه از پایین
ترینوزناستانداردهمکمتراست.
در بــازدیــد مــیــدانــی وقــتــی ب ــازرس ــان صــمــت از
فروشندگان متخلف درخواست ارائــه فاکتور می
کنند ،برخی از آن ها فاکتور رسمی ندارند .یکی از
فروشندههادراینبارهمدعیمیشود:فاکتورمعتبر
لوله فروش در مشهد اگر توانستید برای من بیاورید
چونبهجزدوفروشندهکهنمایندهکارخانههستند،
بقیهفاکتورندارند.
•بسیاریازمجریانازلولههایضعیف
غیراستاندارداستفادهمیکنند

محمد اسالمی ،رئیس انجمن صنفی کارفرمایی
گازرسانان مشهد در مراجعه حضوری به خراسان
دربارهاینموضوعمیگوید:متاسفانهلولههاییکه
درمشهدکارمیشودهمهلولههایغیراستانداردی
استکهوزناستانداردندارد.ضخامتلولههمکهبا
چشمغیرمسلحتشخیصدادهنمیشود.بسیاریاز
مجریان از لوله های ضعیف غیر استاندارد استفاده
می کنند و به هیچ عنوان نظارت خوبی وجود ندارد.
فشار گاز در خانه یک چهارم بر یک پوند اینچ است.
بههردلیلیدرمشهدفشارگازمقداریازیکچهارم
پوندبیشترشود،یارگالتورسرعالمتشخرابشود
 50درصدخانههایمشهددچارانفجارمیشود.
رئیس انجمن صنفی گاز رسانان شهر مشهد درباره

جزئیات تخلفات بیان می کند :در عرض این 10
سال شاید تا به حال بیش از 100تن لوله و اتصاالت
غیراستانداردگازفقطدرشهرمشهداستفادهونصب
شده و شاید ساالنه مبلغ 40تا 50میلیارد تومان در
بخش همین لوله های سبک و سنگین این طرف و
آن طرف می شود .ما می پذیریم برخی مجری های
مامتخلفهستندوبحثینداریم .بخشنظارتباید
جلوی این ها را بگیرد اما در بخش نظارت هم تخلف
وجوددارد.برایمقابلهبااینتخلفاتحکمگرفتیم،
اما هیچ کدام اجرا نشده است .وی در ادامه گالیه
ها مدعی می شود :آخرین نامه ای که به دادستانی
نوشتممربوطبه22آبانامسالبوده،اماتاکنونهیچ
گونهمکاتبهایباماانجامندادهاندنوشتمدیگرخسته
شده ام ،هر جا رفتم سد مافیا مقابلم بود .سازمان
صمت به عنوان متولی کار به هیچ عنوان رسیدگی
نمی کند .هر گاه مراجعه کردیم معاون مربوط در
صمتاصالجوابگونیست.
•سازمانراهوشهرسازیفهرستفروشگاههای
استانداردراهنوزارائهندادهاست

اسالمی دربـــاره عملکرد ســازمــان مسکن ،راه و
شهرسازی نیز مدعی می شود :متولی گاز در یک
چهارم پوند خانگی سازمان مسکن و شهرسازی
است .باید شرکت ها و فروشگاه های استاندارد را
معرفیکندکهازاینهاخریدشود.مطابقماده 2بند
 10شرحوظایفمسکنوشهرسازی،اینسازماناز
 20سالپیشبایداقدامبهمعرفیشرکتهاییمی
کرده که مجاز به فروش لوله بوده اند ،اما متاسفانه
تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و فقط هم در
استانخراسانرضویشرایطاینگونهبودهاست.
مدیرعاملیکیازشرکتهایتولیدیاتصاالتگاز
در تهران می گوید :اتصاالت گاز مواد اولیه اش لوله
هایگازیاستاندارداست،امابرخیازکارخانههایا
کارگاه های زیرپله ای به جای لوله گازی استاندارد،
لوله های سبک را خریداری می کنند یا آن دسته از
ضایعات لوله های کارخانه های دیگر را که نشت
سوزنی و مویی دارد که قابل شناسایی با چشم
غیرمسلحوغیرآزمایشگاهینیست(،کارخانههااین
هارابهعنوانآهنگریبهبازارمیدهند)خریداریو
اتصاالت می کنند .وی می افزاید :خریداران مشهد
که به ما مراجعه می کنند 90 ،درصد همکاران من
تمایلی برای ارائه پیش فاکتور ندارند برای این که
قابل رقابت نیست .علتش این است که ما قطعه ای
باضخامت 3میلیمترتولیدمیکنیموکارگاههای
زیرپلهایباضخامت 2.5میلیمتر.برایهمینمابا
قیمتتمامشدههمکهبدهیم،قابلرقابتنیست.ما
بارهاداشتیمکهجنسضایعاتیرابهصورتکیلویی
فروختیم.مثالیکتنجنسیکهقیمتآن 70هزار
تومانبوده،کیلویی 12هزارتومانفروختیموچون

اجناس مان کد لیزری و گارانتی مادام العمر دارد،
قابل ردیابی است .بنابراین متوجه شدیم از مشهد
سر درآورده و حتی روی پــروژه نصب شده است.
وی در اشاره به موارد دیگر می گوید :ما به یکی از
تولیدکنندگاننوارعایقسفارشی 10تنیباآنالیزی
مشخص را دادیم .ایشان این جنس را تولید کرد و
خراب از کار درآمد .به علت این که به اندازه کافی
کشسانینداشتوآزمایشگاههایماراپاسنکرد.در
نهایتماجنسرامرجوعکردیم.اینفردبهمنگفت
کهبرایماحرصخوردنندارد،فوقشبهمشهدمی
فروشیم .یعنی این برای تولید کننده های خط گاز
یک چیز عادی شده که جنس بد را اگر کسی نخرد،
به مشهد ارزان تر می دهیم و به فروش می رسانیم.
زمانیکهمامیخواهیممثالبهشیرازجنسبفرستیم
هزار فیلتر دارد اما مشهد این گونه نیست .بدترین
زانوبندیکهبرایمنبهعنوانمهندسمتصوراست،
زانوبندی 160گرمی استامادرمشهدبهوفورزانو
بندی 140گرمی پیدا می شود و جالب است180
گرمی استاندارد هشت هزار و 400تومان است اما
آن جنس نامرغوب هشت هزار تومان است .یعنی
بــرای  400تومان که  5درصــد می شــود ،جنسی
را کار می کنند که فاجعه درست می کند .به دلیل
همین سیاست های قیمت گذاری من و بسیاری
از تولید کنندگان استان خراسان رضوی را از دایره
مشتریان شان خارج کرده اند .همه این ها به دلیل
نبودنظارتاستاندارددرنصبقطعاتدرمحلپروژه
هاست.مهمتریناشکالدرسازماننظاممهندسی
خراسانرضویاستکهنظارتیرویاجرایقطعات
ندارد.علی اصغر شعبانی ،رئیس اتحادیه لوله و
لوازم بهداشتی مشهد می گوید :اگر تخلفی انجام
شود باید جلوی کارخانه تولید کننده گرفته شود.
تاکنون هم شکایتی مبنی بر این موضوع نداشتیم.
اگر واحدی را گزارش دهید که لوله غیر استاندارد
به فروش می رساند که نشان آن با دستمال پاک می
شود،اعالمکنیدتابهتخلفشرسیدگیکنم.منتابه
حالچنینموضوعیرانشنیدمودربازارندیدممگر
همین یکی دو ماه اخیر رخ داده باشد .از طرفی لوله
را کیلویی می فروشند و ما نمی توانیم بر این مسئله
نظارت داشته باشیم خود واحد نظارتی این نظارت
راانجاممیدهد.اگرازلولهسبکبرایگازاستفاده
شودقطعامقصرمهندسناظرپروژهاستوگرنهبرای
فروشندهفرقیندارد.مهدیسالیانی،مدیرکلدفتر
فنیاستانداریدربارهپیگیریاینموضوعمیگوید:
انجمنصنفیکارفرماییگازرسانانمشهدنامهایبه
دادستانیارسالکردهکهرونوشتآننامهنیزبهدفتر
فنی استانداری ،سازمان بازرسی و سازمان صمت
ارسال شده است .ما هم پیرو این نامه ،موضوع را به
سازمانهایمرتبطازجملهشرکتگاز،مسکنوراهو
شهرسازی،سازمانصمتونظاممهندسیمنعکس

•استانداردمصالح؛دررأستخلفاتحوزه
مکانیکنظاممهندسی

فرامرز ذوقی مرندی ،مشاور رئیس سازمان نظام
مهندسی در ایــن بــاره مــی گــویــد :ســازمــان نظام
مهندسیبراساسگزارشهاییکهناظرانگازاعالم
میکنندسالیانهحدود 900ساختمانرابازدیدمی
کنند که ناشی از اعالم ایراد توسط ناظر گاز است.
یکی از موضوعات این ایرادات استاندارد نداشتن
مصالحیاهمانلولههاست.ساختمانهاییکهلوله
کشی توکار انجام می دهند سه مرحله و ساختمان
هایی که لوله کشی رو کار انجام می دهند دو مرحله
مورد بازدید ناظر قرار می گیرند .اولین بازدید ناظر
صرفا مربوط به جنس لوله و استاندارد مصالح لوله
است.بنابرایندرتمامساختمانهابازدیداستاندارد
مصالحانجاممیشود.ویمیافزاید:درسهماهاخیر
درمجموع 38هزارواحدآپارتمانی کهمربوطبه16
هزار ساختمان بوده مورد بازدید ناظران قرار گرفته
است.درخواستتوقفعملیاتاجراییحدود840
ساختمانهمبامکاتبهمهندسانمکانیکبهسازمان
نظاممهندسیصورتگرفته کهدرراسایننواقص
همین بحث استاندارد مصالح بوده است .بنابراین
این مــورد در چرخه کــاری ناظر گاز سازمان نظام
مهندسیبودهوهرجاناظرگازاعالمکردهمکاتبات
الزم برای توقف عملیات اجرایی به انجام رسیده
است.وی درباره نظارت بر عملکرد ناظران گاز نظام
مهندسی می گوید :در این خصوص بازدید نظارت
مضاعف داریم که به صورت تصادفی انجام می شود
که در صورت مشاهده تخلف ضمن این که از طریق
قانون نظام مهندسی مراتب را به شورای انتظامی
نظام مهندسی منعکس می کنند ،تذکر الزم را به
مهندس ناظر می دهند و جلوی عملیات اجرایی را
هممیگیرند.ویدربارهنامهاستانداریدرخصوص
اینمسئلهمیگوید:متاسفانههمکارانمسابقهنامه
استانداریدرسازمانراپیدانکردند.اصالدرجریان
نامهقرارنگرفتندکهپاسخرابدهند.
•ادارهمسکنوشهرسازی:اعالم فهرست
فروشگاههابهعهدهمانیست

در شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت
ملیگازایران ماده 2بند 10چنینآمدهاست":تهیه
فهرستاقالمانواعمصالحاستانداردلولهکشیگاز
وسایرمواردمرتبطواضافهنمودنمصالحاستاندارد
جدید مــورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتیایراندرفهرستمذکور".درحالیکهرئیس
انجمنصنفیکارفرماییگازرسانانمشهدبااستناد
به این ماده قانونی اظهار می کند ،اداره مسکن و
شهرسازی استان از  20سال پیش باید اقــدام به
معرفیشرکتهاییمیکردهکهمجازبهفروشلوله
بودهاندوتاکنونچنیناقدامیراانجامندادهاست،
رئیسادارهنظاممهندسیمسکنوراه وشهرسازی
این موضوع را تکذیب می کند .محمود خیاطی،

رئیس اداره نظام مهندسی راه و شهرسازی در این
باره می گوید :اعالم فهرست فروشگاه ها به عهده ما
نیست و این موضوع را تکذیب می کنم ،من چنین
چیزی ندیدم .درواقع این ها را اداره استاندارد باید
اعالم کند .در شیوه نامه قید شده اقالم استاندارد
مصرفی.اقالماستانداردبارکددارد.منازکجابدانم
اقالم با توجه به این که وزن استاندارد دارد ،تقلبی
بودهاست؟ویدربارهنامهاستانداریمیگوید:من
به تازگی مکاتبه ای ندیدم .اگر شماره نامه را داشته
باشیدجستوجوکنمچونحجمنامههازیاداست.
•دراستانواحدتولیدکنندهلولهگازرسانی
نداریم؛تولیداتزیرپلهایاست

احــســان عرفانی ،کارشناس نــظــارت بــر اجــرای
استاندارد اداره استاندارد می گوید :بخشی از
وظایف ما نظارت بر بازار و واحدهای تولیدی است.
مادراستانواحدتولیدکنندهلولهگازرسانینداریم
و پروانه ای در این خصوص صادر نکردیم .بنابراین
اگر هم تولید می کنند زیرپله ای است .وی درباره
وزنغیراستانداردلولههایگازباوجوددرجعالمت
استاندارد می گوید :بعضی ها ممکن است حتی
برندیککارخانهمعتبرراجعلکنند.عالوهبرجعل،
گاهی ممکن اســت ابتدای خط تولید دستگاه و
غلتک ها مشکل دارد که ممکن است چند متری از
لوله خارج شود و با ابعاد و اندازه ها متناسب نباشد
امابعدازراهافتادنخطباتنظیمدستگاهبهحدمجاز
برسد .عالمت استاندارد با کد  10رقمی باید حتما
باشد وگرنه تخلف نشانه گذاری محسوب می شود.
قدم اول این است که شما به عنوان شهروند کد 10
رقمیزیرعالمتاستانداردرابهشماره1001517
پیامککنیدبرایشماپاسخمیآیدکهکاالاستاندارد
اســت یا خیر.وی خاطر نشان می کند :کارخانه
لوله را وزنی می فروشد اما فروشنده شاخه ای می
فروشد در نتیجه برایش به صرفه است که بار سبک
بخرد .وی می افزاید :در آذر و دی ماه ،شش مورد
بازدید داشتیم که یک مورد تخلف داشت که وزنش
کم بود و کارخانه تولیدی آن مربوط به استان های
دیگربود.ماچندروزاخیربهسازمانملیاستاندارد
نتایج را اعالم کردیم تا پیگیری کنند .ما اداره ای
تخصصی هستیم که درباره کاال اظهارنظر و تعیین
ماهیتمیکنیمالبتهشناساییمواردتخلفبازهمبه
نوعیدروظایفسازمانمادیدهشدهاست،امابیشتر
ازادارهاستاندارد،بهعهده سازمانصمتاستچرا
کهمتولیبازار،سازمانصنعتومعدناست.
•کشف 4هزارو 250کاالیتقلبیدر 2واحد
صنفی

بخشعلیبیاتیقلهزو،کارشناسمسئولبازرسی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت درباره واحدهای
صنفی متخلف می گوید :از میان بازدیدهای انجام
شده ،دو واحد صنفی مشمول تخلف تقلب بودند.
برای یک مورد از واحدها با  3هزار و  50مورد انواع
اتصاالت گازی شامل زانو و سه راهی ،پرونده ای به
ارزش 26میلیونو 900هزارتومانوبرایدیگریبا
هزارو 200عددانواعاتصاالتگازیشاملزانووسه
راهیدراندازههایمختلفپروندهایبهارزششش
میلیون و  495هزار تومان تنظیم شده است .این
بازدیدهاهمچنانادامهداردودردستورکارماست.
ویدربارهفاکتورهایخریدبیانمیکند:باتوجهبه
بازدیدیکهازواحدهایصنفیانجامشدجهتارائه
ندادن فاکتور خرید از سوی فروشندگان که اعالم
کردند به جهت مسائل مالیاتی فاکتور صادر نمی
کنند،ماموضوعرابهاستانهایمبدأتولیدگزارش
میکنیمتاباخودواحدتولیدیبهجهتصادرنشدن
فاکتوررسمیبرخوردقانونیانجامشود.خریداران
نیز درخصوصدرخواستفاکتورازواحدهایصنفی
اقدام کنند تا در صورت مشکل شکایت آن ها قابل
مشاهده باشد.با این حال هادی شریعت یار ،معاون
دادستاندربارهنامهرئیسانجمنصنفیکارفرمایی
گازرسانان مشهد که در آبان امسال درباره شکایت
از سیستم لوله کشی از لوازم غیر استاندارد نوشته
است ،می گوید :من هنوز اطالعی نــدارم و به این
موضوعورودنکردهام.

فریمان  ،شهری که هتل ندارد!

شهر تاریخی فریمان با  100اثر تاریخی ساالنه پذیرای صدها گردشگر است
گزارش
حسن اصغری فریمانی

فریمان شهری با  100اثر تاریخی که  50درصد
آن ثبت ملی شده است و با جاذبه های فراوان
تاریخی ،مذهبی و طبیعی مشهور که تا قبل از
شیوع ویــروس کرونا پذیرای صدها گردشگر
بود،حتی یک هتل هم بــرای اقامت نــدارد.
این شهرستان در جنوب شرقی شهر مشهد ،
موقعیتی بسیار عالی برای جذب سرریز مسافر
و گردشگر در شهر مشهد را دارد اما متأسفانه
گردشگران امکان اقامت شبانه را در فریمان
ندارند و مجبورند ساعت ماندگاری خود در شهر

فریمان را کوتاه کنند و به شهر مشهد بازگردند.
•درد دل های فعاالن حوزه گردشگری

مالک یک هتل ناتمام در فریمان که  70درصد
پیشرفت در ساخت دارد و  15سال است که
مواجه با پیچ و خم مشکالت اداری و بانکی است،
گفت:در دو سال اولی که برای سرمایه گذاری در
ساخت هتل در فریمان قدم گذاشتم با ما خوب
رفتار شد ومن ابتدا خودروی گران قیمت ام را
فروختم و کار را آغاز کردم ولی بعد فهمیدم که
بیشتر حرف است تا عمل  ،چرا که هر کس آمد
قول مساعد داد ولی همکاری و عمل نکرد و
میراث فرهنگی نیز زیر بار نرفت و مجبور شدم

برای ادامه کار از حساب شخصی ام وام بگیرم
و کار را ادامــه دهم ولی در مقطعی نتوانستم
اقساط آن را پرداخت کنم و برای ما مشکالتی
از سوی بانک ایجاد شد.وی گفت:این مجموعه
هتل ناتمام  3هزار متر زیر بنا و  25اتاق دارد
و هم اکنون معطل وامی که مصوب شده است
هستم  ،هر چند دیگر مبلغ دو میلیارد و 400
میلیون تومانی که مصوب شده با تورمی که با آن
مواجه هستیم به درد ما نمی خورد و حداقل 10
میلیارد تومان وام الزم است تا بتوانیم ساخت
هتل را به سرانجام برسانیم .وی با گالیه از این
که تمام هزینه های دریافت خدمات آب  ،برق
 ،گاز و تلفن را بدون هیچ مالحظات و تخفیفی

پرداخت کردم ،گفت:اگر من همین مبلغی را که
تاکنون سرمایه گذاری کرده ام در حساب بانکی
ام می گذاشتم و سود آن را دریافت می کردم
امــروز شرایط بسیار بهتری نسبت به وضعیت
فعلی داشتم و حتی دغدغه و اضطرابی را که 15
سال است با آن مواجه هستم نداشتم.مالک دیگر
هتل ناتمام فریمان نیز گفت:فریمان شهری
گردشگری است که در مسیر جاده ابریشم و عبور
زائران آقاعلی بن موسی الرضا(ع)و مسافران
مختلف قــرار گرفته بنابراین به همت سرمایه
گـــذاران ایــن هتل با  60درصــد پیشرفت در
حال تکمیل و احداث است.وی گفت:این هتل
مجموعه ای خصوصی است که از محل منابع

شخصی و داخلی سرمایه گــذاری آن در حال
انجام است و شامل  15سوئیت اقامتی است.
•توضیحات رئیس میراث فرهنگی فریمان
درباره  2پروژه احداث هتل ناتمام

رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری فریمان هم در خصوص ناتمام
مــانــدن دو پــــروژه احــــداث هــتــل شهرستان
فریمان گفت:اولین هتل ناتمام فریمان حدود
 15ســال اســت که موافقت اصولی آن انجام
شده و معطل دریافت تسهیالت است.حسن
گیاهی گفت:ما به عنوان متولی گردشگری
در شهرستان موافقت اولیه را برای وی صادر

کرده ایم ،هرچند موافقت اصولی وی مشکالتی
داشت اما بیش از دو سال است که این مشکالت
هم رفع شده اســت.وی با بیان این که تکمیل
این پروژه مهم حداقل پنج میلیارد تومان اعتبار
نیاز دارد،تصریح کرد:نزدیکی فریمان به مشهد
هم می تواند مزیت و هم چالش باشد چرا که
درخصوص هتل فقط بحث گردشگر نیست و
مــوارد دیگری نیز برای جذب گردشگر دخیل
است.گیاهی در خصوص هتل ناتمام دیگر شهر
فریمان گفت :چندین سال است که این هتل
ناتمام رها شده است اما تاکنون به طور رسمی
مراجعه ای برای احداث هتل از سوی مالک این
مجموعه نداشته ایم و موافقت اصولی هم ندارد.

