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رئیس اتحادیه امالک مشهد 95:درصد
تخلفات بنگاه های امالک از سوی واحدهای
صنفی غیرمجاز انجام می شود

•سهم  95درصدی بنگاه های امالک
غیر مجاز در تخلفات

محمد عیدی ،رئیس اتحادیه امالک مشهد گفت:
 95درصــد تخلفــات بنگاه هــای امالک از ســوی
واحدهای صنفی غیرمجاز ســر می زند .از ابتدای
ســال تاکنــون در زمینه طــرح پایــش 426 ،مورد
امالک غیر مجاز را شناسایی کردیم که برای آن ها
اخطار صادر شــد .از این تعداد  190مورد مراجعه
کردند و تشکیل پرونده دادند که به صورت قانونی
رفع شــد 101 .مورد پلمب شــدند و  134مورد از
مواردی که اخطار گرفتند در صف پلمب هســتند و
پرونده آن ها به اجرائیات اتــاق اصناف ارجاع داده
شده است .وی خاطرنشــان کرد :طبق پیش بینی
ما بر اساس اخباری که به ما می رسد ،در سطح شهر
حدود هزار تا هزار و  500بنگاه امالک غیرمجاز در
ســطح شــهر وجود دارد .طرح پایش هــم به منظور
شناسایی همین واحدهاست .وی درباره پیگیری
هــا دربــاره رســیدگی به ایــن موضــوع بیــان کرد:
آخرین جلسه ای که هفته گذشته در سازمان صمت
داشتیم درباره شناسایی همین واحدهای صنفی
غیرمجــاز بود .ایــن واحدها بــه صــورت زیرزمینی
فعالیت می کنند و شناسنامه دار نیستند .بازرسان
ما ،بازرســان اتاق اصناف و تعزیرات مــدام در حال
بازرســی هســتند .در واقع این طرح پایــش ،طرح
مســتمری اســت که ادامه دار خواهد بود .از این رو
افرادی که شرایط پروانه کسب را دارند برای صدور
پروانه کســب مراجعه کنند .واحدهایــی هم که به
صورت غیرمجاز بازگشایی کرده اند و شرایط کسب
پروانه را ندارند از همین االن خودشان جمع آوری
کنند تا با مشکالت عدیده مواجه نشوند.
•بنگاه های امالک غیر مجاز مشمول جریمه
ریالی نمی شوند

عیدی در پاســخ به این ســوال که بیشــترین بنگاه
های غیر مجــاز در کــدام منطقــه بوده اســت؟می
گوید :بیشــترین میزان ســمت الهیه و گلشهر بوده
اســت .پلمب ها هم در همین دو منطقه بوده که در
منطقه الهیه پلمب ها انجام شده و در منطقه گلشهر
در مرحله پلمب است .وی درباره نوع برخورد با این
واحدهای متخلف می گوید :اخطاری که به این ها
داده می شود فعال در بحث پلمب و جمع آوری است
و مشــمول جریمه ریالی نمی شــوند .این ها پروانه
کسب ندارند و معامالتی هم که انجام می دادند از
قراردادهای چاپی منسوخ شده بوده است.
•پاسکاری مسئوالن

بــرای پیگیری ایــن موضوع با مســئوالن ســازمان
تعزیــرات و ســازمان صمــت به طــور مکــرر تماس
حاصل کردیم اما مدیران روابط عمومی این نهادها
به نقل از مســئوالن مافوق خود بیان می کردند که
این موضوع را از ســازمان های دیگر و اتاق اصناف
پیگیری کنیم.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

یک شنبه ۱۲تیر  .  ۱۴۰۱شماره ۵۰۰۶

سهمیکهبهاستاندردولتقدیموجدید رسید

آزادراهحرمتاحرم؛فقطوعده

مســعود حمیــدی /عنــوان پــروژه آزادراه
حرم تــا حــرم اســت اما ســهم حــرم علــی بن
موســیالرضا(ع) که پروژه با نام ایشــان کلید
خورد بعد از گذشت  12سال هنوز صفر است.
پروژهای که در ســال  89با مشــارکت قرارگاه
خاتماالنبیا شروع شد در سه قطعه تعریف شد،
قطعه اول قم تا گرمســار ،قطعه دوم گرمسار تا
ســمنان و قطعه سوم ســمنان به مشهد است.
آزادراهی با مســافت  980کیلومتر که 223
کیلومتــر آن در جغرافیــای خراســان رضــوی
واقعشــده امــا در طول عمر ســه دولــت دهم،
یازدهم و دوازدهم باید بگوییم اقدامات دولت
برای عملیــات اجرایی قطعــه آزادراه در خاک
خراســان به صفر تمایل داشــته.دقیق ًا منطق
گریز از مرکــز بر این پــروژه حاکم اســت یعنی
هرچه فاصله قطعه در دست احداث از پایتخت
فاصلــه بگیرد اعتبــار کمتری به آن میرســد.
قطعه اول این پروژه حدفاصل قم تا گرمسار بود
کهسال 94بهبهرهبرداریرسید.قطعهدومآن
حدفاصل گرمسار تا سمنان است که با سرعت
قابل قبولــی این قطعــه در حال اجراســت اما
خراسان رضوی که جزو ضعیفترین استانها
ازنظر پوشــش آزادراهی اســت از پروژهای که
با نام امام هشــتم  12ســال پیــش کلنگ زنی
شده صفر است .این وضعیت بیانگر کم مهری
 3دولــت گذشــته بــه خراســان رضوی اســت
دولتهای گذشته به صراحت اعالم کردند که
قطعه خراســان رضوی ایــن آزادراه در اولویت
کاری آنها نیست ،هرساله ردیف اعتباری این
پروژه در لوایح دولت تخصیــص میگرفت اما
عمده آن در قطعات خارج از خراســان رضوی
هزینه میشد ،با روی کار آمدن دولت سیزدهم
شــعار زیارت ارزان و آسان در دســتور کار قرار
گرفت ،اما زیارت ارزان و آســان بدون برطرف
کردن ترافیک سنگین ورودیهای کالنشهر
مشهد با احداث آزادراه ممکن نیست.
•تا االن ما سهمی از اعتبارات نمی بردیم

معاون عمرانی استاندار درباره آخرین پیگیری
ها بــرای احیای پــروژه آزادراه حرم تــا حرم در
جغرافیای خراســان رضوی می گویــد :پروژه
آزادراه حرم تا حــرم یک اعتبــار عمومی برای
کل مسیر داشته است .آن چه برای ما مشخص
شد این است که در تمام این سالها اعتبارات
تخصیصیبهقطعاتخارجازاستاناختصاص
پیداکرده و بــرای ما هــم جای تعجب داشــت
که چــرا در تمــام این ســالها حداقلــی از این
اعتباراتدرقطعهخراسانرضویهزینهنشده
اســت .یعنی این پروژه که یک ضلع آن مشهد

عکس  :مسیر پروژه آزادراه حرم تا حرم قطعه مشهد -نیشابور

بهــاره موفقی /آنطور کــه رئیــس اتحادیه امالک
مشــهد میگوید 95 ،درصــد تخلفات بنــگاه های
امالک از ســوی واحدهای صنفی غیــر مجاز انجام
می شــود و با این که پیــش بینی ها حاکــی از وجود
حدود هزار تا هزار و  500مورد از بنگاه های صنفی
غیر مجاز در سطح شهر است ،از ابتدای سال تاکنون
 426مورد شناسایی شده است .فعالیت بنگاه های
امالک غیر مجاز معضلی است که مردم شهر مشهد
را ســال هاســت گرفتار کرده به خصوص ســاکنان
حاشیه شــهر یا کسانی که قصد ســرمایه گذاری در
این مناطق را دارند ،فروش زمین و اراضی قولنامه
ای به چند نفر ،فروش زمین های دولتی و امثال آن،
معامالت مشکوک و  ...از جمله تخلفات بنگاه های
غیر مجاز اســت به همیــن دلیل بود که دادســتانی
مشــهد در ســال  99دســتور جمع آوری مشاورین
امالک غیــر مجاز در مشــهد را داد .از طــرف دیگر،
رئیــس جمهور در خــرداد امســال دســتور اجرایی
شدن سقف افزایش ســاالنه اجارهبها در تهران 25
درصد و در شهرســتان ها  20درصد را صادر کرده
بود .موضوعی حائز اهمیت که بــا توجه به وضعیت
نابســامان اجاره های مسکن این ســوال را در ذهن
ایجاد می کند که آیا با وجــود این واحدهای صنفی
غیر مجاز کــه به راحتــی اقدام بــه تخلــف در زمینه
اجاره بها می کنند ،این قوانین به طور کامل اجرایی
خواهد شد یا خیر؟ مسئله فقط به همین موضوعات
منتهی نمی شود بلکه به نظر می رسد برخورد با این
واحدهای غیر مجاز منع قانونــی الزم را ایجاد نمی
کند ،طوری که بنا به ادعــای رئیس اتحادیه امالک
مشهد برخورد با این واحدها در سطح پلمب و جمع
آوری اســت و مشــمول جریمــه ریالی نمی شــوند.
موضوعی که بــرای پیگیری آن خواســتار پاســخ از
مسئوالن سازمان صمت و سازمان تعزیرات بودیم،
اما ما را به سازمان های دیگر ارجاع می دادند.

۳

است اعتبارات دارد اما استان ما سهمی از آن
نمیبرد.
•رابطه ما با وزارت راه دچار خدشه شده بود

معاون اســتاندار معتقد اســت نظــام پیگیری
اعتبارات از اســتان دربــاره این پــروژه و نحوه
تعامل با وزارت راه و شهرسازی «دچار خدشه»
شدهبود.ویاظهارمیکند:شایدایناستنباط
به وجود آمده بود کــه آزادراه حرم تا حرم برای
خراسان رضوی چندان مهم نیست و تالش ما
درترمیم این تعامل بوده که این آزادراه برای ما
بسیار مهم است.
خدایی میافزایــد :پیگیریهای مــا منتج به
این شــد که وزارت راه قطعــه اول ایــن آزادراه
یعنی حدفاصل مشهد -نیشــابور را بهصورت
جدی فعــال کند .مشــکالتی هم بیــن وزارت
راه و قرارگاه وجود داشت که سعی کردیم این
مشکل برطرف شود.
•آن چه تا االن شده به نظر ما پیشرفت
نبوده

معاون استاندار میگوید :سعی ما بر این است
که طرح اجرایی آزادراه حرم تا حرم در محدوده
جغرافیایــی خراســان رضوی تهیــه و تصویب
شود.االنبخشهاییازاینمسیرطرحمصوب
دارد و بخشهایــی هــم بــدون طــرح مصوب
هســتند .مث ً
ال فاز  ۲مســیر مشــهد -نیشابور
اص ً
ال اجرایی نشــده اســت که طی هفته آینده
اجرایی خواهد شــد .در قطعــه اول هم اعتقاد
ما بر این است که تا ســهراه تربتحیدریه اص ً
ال
معنی نــدارد و ایــن قطعه بایــد تا شــهر جدید
بینالودکشیدهشودوکارهاییکهتااالندراین
قطعه انجامشــده ازنظر ما پیشرفت محسوب
نمیشود.

کشف  381میلیارد ی کاالی قاچاق
موفقــی /کارشــناس مســئول
بازرسی سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراســان رضوی از کشف
بیش از  381میلیارد ریال کاالی
قاچاق در خرداد امسال خبر داد.
بخشعلیبیاتیقلهزو،کارشناس
مســئول بازرسی ســازمان صمت
اظهار کرد :درخرداد امسال هزار
و  415مــورد بازرســی از انبارها و
مراکز نگهداری کاال  ،باراندازهای
کاال ماننــد باربــری هــا  ،مراکــز
عمــده فروشــی و خــرده فروشــی

واحدهای تولیدی صنعتی انجام
شد .ارزش ریالی کشفیات در 73
مورد صورت جلســه کشــف بیش
از  381میلیارد ریــال ،تعداد 37
پرونده حــدود 50میلیــون ریال،
و تعــداد  36پرونــده کمتــر از 50
میلیون ریال بوده است .بیاتی قله
زو تصریــح کــرد :عمــده کاالهای
مکشوفه شامل انواع مواد غذایی،
پوشاک ،دســتگاه اســتخراج رمز
ارز ،پوشاک ،سیگار و لوازم خانگی
است.

ی افزاید :فاز دوم قطعه اول تا نیشابور
خدایی م 
و قطعــه نیشــابور فاقد طــرح اجرایــی مصوب
هستند که تا پایان ســال طرح اجرایی آنها به
تصویب خواهد رسید.
•قرار است پیشنهادهای تامین اعتبار به
هیئت دولت داده شود

معاون اســتاندار معتقد اســت که آزادراه حرم
تا حــرم با اعتبــارات دولتــی به اتمــام نخواهد
رســید .وی میگوید :حتم ًا یک تجدید برنامه
درباره سرمایهگذاری این آزادراه وجود دارد و
سهم آورده دولت و قرارگاه قرار است از  70به
 30به  50درصد دولــت و  50درصد قرارگاه
تغییر یابد و اســتفاده از ماده  56هم در دستور
کار قرار گیرد .با ســرمایهگذاران و بانکها در
حال مذاکره هســتیم تا نظام ســرمایهگذاری
در احداث آزادراه حرم تا حــرم را تغییر دهیم.
در ســفر رئیسجمهور به اســتان هــم مصوب
شــد که ما با وزارت راه و شهرســازی و سازمان
برنامهوبودجــه یک برنامــه اجرایی بــرای این
پــروژه را طــی چند ماه آینــده به هیئــت دولت
ارائه دهیم.
•از پیشنهاد سرمایه گذار جدید تا 1500
میلیارد اعتبار

خدایی میافزاید :پیشــنهاد خراسان رضوی
برای این پروژه جذب سرمایهگذار چه داخلی
و چــه خارجی یا بانکهــا برای اجــرای پروژه
آزادراه حــرم تا حــرم اســت .البته ایــن پروژه
امســال در مجمــوع  480میلیــارد تومــان
اعتبار گرفته اســت.معاون عمرانی استاندار
میگوید 480 :میلیارد تومــان آورده وزارت
راه برای اجرای این پروژه برای تمامی قطعات
مسیر در استان و خارج استان است و معادل

آن هــم قــرارگاه بهعنوان شــریک بایــد آورده
داشــته باشــد .عالوه بر اینیک ســهم وزارت
قرار اســت بخشــی از منابــع را بهصــورت قیر
در ایــن پروژه آورده داشــته باشــد که مجموع
ســهم آورده وزارت راه حــدود  600یــا 700
میلیارد تومان خواهد بود که با احتساب آورده
قرارگاه شــاید امســال هزارو  300تــا هزارو
 500میلیارد تومــان اعتبار برای کل مســیر
آزادراه حرم تا حرم در نظر گرفته شود اما این
که اعتبار قرار است در کدام قطعه هزینه شود
مهم است به همین دلیل ما پیگیر هستیم که
اولویت با قطعه مشهد -نیشابور باشد.
•زمان بدهید وعده محقق شود

وی در واکنش به این کــه این وعدهها را معاون
عمرانی سابق استاندار نیز دو سال پیش داده
بــود و تکــراری هســتند ،اظهارمی کنــد :اگر
معاون سابق وعده داده پس چرا محقق نشده
است؟ ما در پروژه مشهد -چناران وعده دادیم
م زمان
و ماحصــل آن را دیدید در این پــروژه ه 
بدهید تا ماحصل پیگیریهای ما را ببینید.
•سهم  150میلیاردی استان از اعتبارات
 480میلیاردی

نماینده مجری آزادراه های کشــور در استان
خراســان رضوی نیز با بیان این کــه با اجرای
طــرح جدید دسترســی شــهروندان به شــهر
جدید بینالود سریع تر خواهد بود ،می افزاید:
تا پیش از این ،مردم برای دسترســی به شــهر
جدید بینالود و منطقــه باید از مســیر آزادراه
باغچه ،تردد و مسافتی حدود  55کیلومتر را
طی می کردند .اما بــا تصویب طرح جدید که
ادامه مســیر مشهد تا ســه راه تربت حیدریه یا
شریف آباد تا شــهر جدید بینالود است ،مسیر
 55کیلومتــری بــه  28کیلومتــر تقلیــل پیدا
می کند.
وی بــا بیان ایــن که طــرح جدید بــه تصویب
رســیده ،اظهار می کند :تا پیش از این اعتبار
مورد نیاز تکمیل این مسیر حدودهزارو 600
میلیارد تومان برآورد شــده اما بــا هزینه های
جدیــد و قیمــت هــای روز  30درصد بــه این
مبلغ افزوده شده اســت .حجم اعتباراتی که
دولت برای کل مســیر آزادراه حرم تا حرم در
نظر گرفته  480میلیارد تومان است که سهم
استان خراسان رضوی از این اعتبارات حدود
 120تا  150میلیارد تومان برآورد می شود.
البته بــا پیگیری های اســتانداری خراســان
رضوی وضعیت قطعه خراسان رضوی این آزاد
راه متحول خواهد شد.

رسانهمحلهمحورفعالمیشود
حقدادی /مسئول بسیج رسانه خراسان
رضــوی در همایــش فعاالن رســانه تربت
جــام گفت :بــا توجه بــه ضــرورت جایگاه
رسانهدرجامعه«رسانهمحله»باساختاری
چابــک و منســجم درمحالت  ،مســاجد،
دانشــگاه  ،مــدارس و...به عنوان رســانه
های محلــی کوچک درشهرســتان های
خراسانرضویفعالمیشود.بهگزارش
خراســان رضوی ،مهدی شــاد افــزود :با
توجه بــه اهمیت وضــرورت ایجاد رســانه
«محله محــور» کــه بــه انســجام و توانایی
قطعیدرمحلهها،مدارسو...کمکمی

کنــد ،امامانجمعه و جماعــات و مدیران
به فعالیت های رســانه محالت توجه ویژه
داشــته باشــند.وی بیان کرد :مهم ترین
دستاوردفعاالنرسانهمحلیدرشهرستان
ها و محــات ،ایجــاد پایگاه هــای خبری
مســئله شناســی اســت و مهم ترین توقع
ایــن اســت کــه در شــناخت چالشهای
شهرســتان کوشــا باشــند .در حوزه های
مختلــف اجتماعــی ،فرهنگی،درمانــی
 ،گازرســانی  ،آب رســانی ،کار تحقیقی،
تحلیلی ،میدانی و  ...با قلم و زبان فعاالن
محالتراحتترمیشودکارراجلوبرد.

گزارش خبری
اقتصادی

گالیه از بلیت های دالری مسافران
خارجی
حمیــدی /رئیــس هیئتمدیــره انجمــن صنفــی
کارفرمایــی دفاتــر خدمــات مســافرت هوایــی،
جهانگردی و زیارتی اســتان معتقد است محاسبه
بلیت هواپیما با نرخ دالر برای زائران خارجی منجر
به کاهش ورودی زائران خواهد شــد و ســخنگوی
ســازمان هواپیمایــی نظــر ایــن ســازمان دربــاره
بلیتهای دالری را به چند روز آینده موکول کرد.
به گزارش خراســان رضــوی ،چند روزی اســت که
عرضهبلیتهواپیمابهاتباعخارجیبرایپروازهای
داخلی بر اســاس نرخ دالر محاســبه میشود و این
موضوعمنجربهگالیههاییازسویاتباعومسافران
خارجی کــه قصد مســافرت به ایران بــه خصوص،
زائرانی که قصد تشــرف به مشــهد را دارند ،شــده
است.رئیسهیئتمدیرهانجمنصنفیکارفرمایی
دفاترخدماتمسافرتهوایی،جهانگردیوزیارتی
اســتان در گفت وگو با خراسان رضوی ضمن تایید
این موضوع در گفت وگو با خراســان رضوی اظهار
کرد 10 :روزی اســت که شــرکتهای هواپیمایی
برای فروش بلیت خود کالس جدیدی بازکردهاند
که بر اســاس آن فروش بلیــت به اتبــاع خارجی بر
اساس دالر انجام میشود.
ســعید ولی زاده توضیح داد :بر اســاس این کالس
جدید ،نــرخ بلیت باقیمت دالر محاســبه میشــود
و مســافر خارجی بهــای بلیــت را بهصــورت ریالی
و بــر اســاس نــرخ تعیینشــده توســط صرافیهــا
پرداخت میکند .این اتفاق در تمامی شرکتهای
هواپیمایی بهغیراز دو شرکت دولتی رخداده است.
این شرکتها میگویند مجوز الزم برای این کار را
گرفتهاند.
وی تأکید کــرد :ایــن نرخگــذاری باعــث گالیه و
ناراحتی زائــران و مســافران خارجی به خصوص
زائران امام هشتم(ع) شده است و بدون شک این
تعرفه گذاری جدید به ضرر صنعت گردشــگری و
ورود زائران خارجی به مشهد خواهد شد .مشهد
یک شــهر ویژه اســت و بههرحال زائران به خاطر
زیــارت امام رضــا(ع) به این شــهر میآینــد و باید
تمهیدات خاصی برای آنها در نظر گرفته شود تا
شاهد رکود ورود زائران خارجی نباشیم.
رئیــس هیئتمدیــره انجمــن صنفــی کارفرمایی
دفاتــر خدمــات مســافرت هوایــی ،جهانگردی و
زیارتی اســتان میافزاید :بر اســاس آن چه گفته
میشود شــرکتهای هواپیمایی نرخ بلیت برای
پروازهای بیش از یک ساعت را  100دالر و برای
پروازهای باالتر از یک ساعت را  150دالر اعالم
کردهاند.
«میراکبــر رضوی ســخنگوی ســازمان هواپیمایی
کشور» نیز در گفت وگو با خراسان رضوی دراینباره
میگوید :سازمان هواپیمایی به موضوع ورود کرده
و در حال بررســی مســئله اســت و تا چند روز آینده
نظر قطعی و قانونی خود را دراینباره خواهد داد.
وی مــی افزایــد :شــرکتهای هواپیمایــی به طور
مســتقل برای ایــن کار اقــدام کردهانــد و اینگونه
مطرح میکننــد که این کالس پــروازی جدید تنها
برای مســافران غیر ایرانی اســت زیرا یارانه ای که
ما بــه مســافران ایرانــی بابــت اســتفاده از خطوط
هوایی میدهیم نباید در اختیار غیر ایرانیها قرار
گیرد .بااینحال پاسخ رسمی سازمان هواپیمایی
دراینباره را چند روز آینده اعالم خواهیم کرد.

مراقب تب کشنده کریمه کنگو باشید
رئیس دام پزشــکی تربت جــام با توجه به
افزایش احتمال شیوع بیماری تب کریمه
کنگو درفصول گرم سال همزمان با فصل
فعالیت مخــزن بیماری (کنه هــا) گفت:
عموم مردم به ویژه گــروه های در معرض
خطرشاملدامداران،کارکنانکشتارگاه
هــا ،قصابان  ،کشــاورزان و روســتاییان و
عشــایر گرامی که به نحــوی با دام ســر و
کار دارند و شهروندانی که برای تفریح به
اطراف شهرها و گردشــگاه های طبیعی
مــی روند گوشــت مصرفی خــود را صرف ًا
از مراکز عرضــه فراوردههــای خام دامی

مجاز که تحت نظارت دام پزشکی است،
تهیه کنند.دکتر معتمدی افزود :از نکات
مهم اســتفاده از دســتکش هنــگام خرد
کردن گوشــت در مراکز عرضــه و منازل،
خــودداری از خرید گوشــت هــای بدون
نظارت دام پزشکی  ،خودداری از کشتار
دام خــارج از کشــتارگاه و خــودداری از
مصرفگوشتتازه(گوشتتازهذبحشده
خارج از کشــتارگاه باید بــه مدت حداقل
 ۲۴ســاعت در یخچال تا  ۴درجه سانتی
گراد نگهــداری و ســپس مصرف شــود)
است.

