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مجمع مشــورتی دهه پایانی ماه صفر با
تولیت آســتان قدس رضــوی  ،نماینده
ولیفقیه در اســتان ،استاندار خراسان
رضــوی و جمعــی از مســئوالن ارشــد
اســتانی و شــهری دربــاره تدابیــر الزم
م دهــه آخر صفر
برای برگــزاری مراســ 
و ایام شــهادت امــام رضا(ع) در مشــهد
مقدس برگزار شــد .به گزارش آســتان
نیوز ،حجتاالسالموالمسلمین احمد
مروی در مجمع مشــورتی دهــه پایانی
ماه صفر که با حضــور نماینده ولیفقیه
در اســتان ،اســتاندار خراســان رضوی
و جمعی از مســئوالن ارشــد اســتانی و
شهری به میزبانی آستان قدس رضوی
در تاالر والیت حرم مطهــر امام رضا(ع)
برگــزار شــد ،دربــاره تدابیــر الزم برای
م دهــه آخر صفــر و ایام
برگزاری مراســ 
شهادت امام رضا(ع) در مشهد مقدس
ســخن گفت و ابراز کرد :طــی چند روز
در ایام دهه پایانی ماه صفر چند میلیون
زائر به مشهد مقدس مشرف میشوند و
ما کارگزاران و میزبانان مهمان حضرت
رضا(ع) هستیم.وی با بیان این که باید
تمامظرفیتهارابرایمیزبانیشایسته
اززائرانبهکارببریمتادرمحضرمبارک
حضــرت رضــا(ع) ســربلند باشــیم ،به
اهمیت اســکان زائران در آن ایام اشاره
و بیان کرد :تأمین اسکان ،تأثیر عمیقی

۳

سه شنبه 25مرداد  .  ۱۴۰۱شماره ۵۰۳۹

گزارشیازنشستمسئوالن برایدههآخرصفر

صفر و خدمترسانی شایسته به زائران
درمشهدتأکیدکرد.

استاندرتدارک  ۲۸صفر

بــر میزبانــی شایســته از زائــران دارد؛
تختهای هتلی و اقامتگاههای رسمی
مشــهد پاســخگوی جمعیــت میلیونی
زائــران نیســت ،بنابرایــن در موضــوع
اســکان بایــد از ظرفیتهــای مردمــی
استفاده کنیم و توجه به ارتقای فرهنگ
تخطبههای
میزبانیبااستفادهازظرفی 
نماز جمعه ،ائمه جماعات و رسانه ملی
حائزاهمیتاست.

باید ظرفیتهای ملی نیز برای میزبانی
از زائران به میــدان بیاید زیرا ظرفیتها
و امکانــات اســتان خراســان رضــوی
پاسخگویجمعیتباالیزائراننیست.
•ضرورت تأمین اسکان مناسب
برای زائران

•مقابله با گران فروشی به زائران

حجتاالسالموالمســلمین مــروی در
ادامــه ســخنان خود بــه برخــی عوامل
مخل روند خدمترســانی شایســته به
زائران اشــاره کرد و خواستار عزم جدی
مســئوالن برای مقابله با گرانفروشــی
و نظارت دقیــق بر قیمــت اقامتگاهها و
اجناسدرفروشگاههاشد.
ت تردد وسایل
وی با اشــاره به محدودی 
نقلیه در ایام شــهادت حضرت رضا(ع)
در خیابانهــای منتهی بــه حرم مطهر،

حمیدرضاحالجیان/درچندینخیابانیکهدور
و اطرافش را همه مغازههای مربــوط به خودرو از
انواعواقسامتعمیرگاههاوفروشندههایمختلف
لوازم جانبــی خــودرو تــا کارواشهای بــزرگ و
کوچکفراگرفتهبهدنبالارزیابیمیدانیازطرح
الزام درج کد رهگیری بــرای برخی لوازمیدکی
خودرو کــه بهتازگی 53قلم از آنهــا به این طرح
افزودهشــده رفتیم؛ طبــق اعــام وزارت صمت
از پانزدهم مــرداد امســال فرصت ثبت شناســه
کاال و کــد رهگیری برای ۵۳قلــم لوازمیدکی به
پایان میرســد و اگر پــساز این تاریخ ،بازرســان
لوازمیدکیمشمولطرحرابدونشناسهدرسطح
عرضهمشاهدهکنند،طبققانونقاچاقمحسوب
می شــود و به جمعآوری آن اقدام خواهد شــد.با
این اطالعات و پیشفرضهــا به هر مغازه فروش
لوازمیدکی که ممکن و در دســترس بود ســرک
میکشیدمونظرصاحبمغازهرادربارهاینطرح
جویا میشدم؛ باید اعتراف کرد فاصله برداشت
مغــازهداران از این طرح با نظــرات وزارت صمت
زیاد بود؛ آنها در ابتدا مشکل بازار لوازمیدکی را
بیثباتیقیمتهامیدانستندودرمرحلهبعدتنها
راه نجات قطعه سازان و خودروسازان را افزایش
کیفیتدرتولیدبیانمیکردند.
•مگرقطعههایخودشانکیفیتدارد؟

یکیازفروشندگانبهمحضشنیدناینسوالکه
آیااینطرحموجبمیشودکهقطعاتبیکیفیت
دیگر از بازار جمع شــود یا خیر؟ به ســرعت مانع
ادامهدادنمنازحرفدیگریشدوجویدهجویده
با چهره نیمه برافروختــه و باصدایی که کمی هم
بلند بود پرســید :مگر قطعه هایی که خودشــان
تولید می کنند کیفیت دارد؟ و باز ادامه داد :این
طرح تنها به این کمک می کند که قطعه ســازان
بتوانند محصوالت تولید شده در کارگاه های زیر
پله ای را خریداری و سپس خودشان بسته بندی
کنندوبهاسمقطعهاستانداردوباکیفیتواردبازار
کنند؛اینداستانازسرمنشأبومیدهد.
•کارخانهتولیدییابستهبندی؟

احســاس کردم چنان ُخلق فروشــنده محترم را
تنگ کردم که بهتر اســت برای ادامه سواالتم به
همکارانش سر بزنم؛ دیگر فروشنده لوازم یدکی
ضمن این که درست مثل همکارش از کیفیت بد

ابرازکرد:درتمهیداتترافیکیواعمال
محدودیتهــای تــردد در خیابانهای
منتهی به حرم مطهر حتم ًا باید شرایط
کهنســاالن و بیماران را در نظر گرفت
و باید وسایل نقلیه عمومی برای تشرف
ایناشخاصبهحرممطهردرنظرگرفته
شود.تولیت آستان قدس رضوی گفت:
اگر بخواهیم در ایــام پایانی مــاه صفر و
مناسبتهای مختلف مذهبی میزبانی

شایستهای از زائران داشته باشیم ،باید
از ظرفیتهای ملی اســتفاده کنیم ،در
اربعین طــی بــازه زمانی بیســتو چند
روزه چند میلیون زائر مشرف میشوند
و بســیاری نیــز در مســیر راهپیمایــی
نقشآفرینی میکننــد امــا در ایام دهه
پایانیصفرحدودششمیلیونزائرطی
تنها پنج روز به مشهد مشرف میشوند،
بنابراین عالوه بــر ظرفیتهای مردمی

آیتا ...ســید احمد علمالهدی نماینده
ولیفقیه و امامجمعه مشــهد نیز در این
جلســه بر لــزوم تأمیــن فضای اســکان
مناســب بــرای زائــران تأکیــد و بیــان
کرد :باید با ایجاد ســازوکارهایی بستر
مشــارکت مجــاوران در اســکان زائران
فراهمشودودستگاههایاجراییاستان
نیزبایداهتمامویژهبرایعملیاتیشدن
برنامههایخودداشتهباشند.
امامجمعهمشهدبابیاناینکهمشکالت
زائران در ایام نوروز باید بررســی و برای
تکرار نشــدن آنهــا برنامهریزی شــود،
راجعبهتأمیناسکانونظارتبرقیمت
کاالها و خدمات در ایــام دهه پایانی ماه

وزارتصمتبهجایجمعآوریلوازمیدکیبدونشناسهفرصت 3ماههبرایفروششانداد

فروش بیشناسه ها در وقت اضافه3ماهه!
لوازمیدکیتولیدداخلکهکدرهگیریهمروی
کارتنش بــه همراه دارد شــکایت داشــت؛ به من
قفسه مملو از محصوالت مرجوعی را نشان داد و
گفت:ازکدامکیفیتحرفمیزنیم؟اینهابرای
نشان دادن کیفیت مناسب نیســت؟ او که با بی
حوصلگی کامل به حرف های من گوش می داد
گفت :هدف طرح قالب کردن جنس بی کیفیت
در بسته بندی با کیفیت است؛ من خودم در یک
کارخانهلوازمیدکیدرشهرکصنعتیمشهدکار
می کردم و شاهد بودم که خط تولید آن کارخانه
فقطبستهبندیاجناسبیکیفیتچینیبهجای
تولید بود .در پایــان حرف هایش طــوری که می
خواست من را از مغازه کوچک خود بیرون کند ،
ادامه داد :انگار حضرت عالی توی باغ نیستی با
اینسواالتت،شماهمینجازندگیمیکنید؟
•مشکل اصلی نبود کیفیت و ثبات در بازار
است

فشــار جمله آخر چندیــن بار خفــه آورتــر از ُهرم
خورشیددرظهرتابستانبود؛مجبورشدمازمغازه
بیرون بیایم چرا که حتــی از فرصت خداحافظی
هم محــروم بــودم؛ بــی کیفیتی قطعــات یدکی
خودرو انگار دال مرکزی تمام فروشــنده ها بود؛
من تمام سعیم را می کردم جهت تکراری نشدن
صحبت ها بحث را به ابعاد دیگر گســترش دهم
اگر چه آن چنان ایــن موضوع مهم بــود که در هر
فرصتی فروشندگان به آن بر می گشتند و من را
ناموفق رها می کردند .فروشنده دیگر که معلوم
بود دل پری از اوضاع بــازار دارد به محض این که
عضویتمدرروزنامهرابرمالکردمسریعبنددلش
بازشدوشروعکردبهگالیهاززمینوزمان،سعی
کردم بحث هایش را ســمت طرح مذکور هدایت
کنم؛مغازهدارتوضیحداد:آقاجان!مشکلاصلی
نبود کیفیت و ثبات در بازار است و با این طرح ها
کهبیایندیقهمنفروشندهجزءرابگیرندهیچچیز
عوضنخواهدشد؛آبازباالدستاستکهآلوده
شــده ،با این بگیر و ببند ها در این جــا که چیزی

رای نهایی باند  15نفره قاچاق نقره در استان صادر شد

سرانجام پرونده ۲۵تن نقره قاچاق

رأیپروندهمتهمانقاچاقعمدهنقرهتوسطدادگاه
انقالباسالمیمشهدصادرودردیوانعالیکشور
تأییدشد.بهگزارشخبرگزاریمیزان،رأیپرونده
متهمان قاچاق عمده نقره که توسط شعبه چهارم
دادگاه انقالب اسالمی مشهد مقدس صادر شده
بود پــس از طی تشــریفات قانونی و پــس از فرجام
خواهی متهمان؛ توســط شــعبه دوم دیــوان عالی
کشــور تأیید شــد و قطعیت یافت.متعاقــب اعالم
مراجع نظارتی مبنی بر تالش عــده ای برای وارد
کردن نقــره به صــورت قاچاق به کشــور؛ اقدامات
قضایی آغاز و پس از تشــکیل پرونده در دادســرای
عمومی و انقالب مشــهد تحقیقات مفصــل آغاز و
پس از طی تشــریفات قانونی؛ پرونده بــرای ادامه
رسیدگی به دادگاه انقالب اسالمی مشهد ارسال
شدوشعبهچهارمدادگاهانقالباسالمینیزپساز
رسیدگیبهپرونده،مبادرتبهصدوررأیمبنیبر

•آمادگی استان برای میزبانی از
زائران

محکومیتمتهمانمیکند.متعاقبفرجامخواهی
متهمان؛پروندهبرایادامهرسیدگیبهدیوانعالی
کشورارسالشدوشعبهدومدیوانعالیکشورنیز
پس از بررسی های الزم؛ رأی صادره توسط شعبه
چهارم دادگاه انقالب اسالمی مشهد را عین ًا تأیید
کردوبدینترتیبرأیقطعیشد.
بر این اساس و مطابق رأی صادر شده توسط شعبه
چهارمدادگاهانقالباسالمیمشهدمقدسمتهم
ردیف اول محمــود فرخ بخت نظر به سردســتگی
گروهمنسجممجرمانهبهتحمل( ۲۰بیست)سال
حبس تعزیری و به ضبط کلیه نقره های مکشوفه و
نیز کلیه اموالی که از طریق خالف قانون به دست
آورده اســت به عنوان جــزای مالی در حــق دولت
محکومشدهاست.
هر یک از متهمان محسن فرخ بخت فرزند محمود
– احمد فــرخ بخــت فرزنــد رمضــان -محمدرضا

درستنمیشود؛ماسرسیلندرنو را هشتباردر
یک ماه عوض کرده ایم آخر ســر یک جنس کهنه
خارجی جوابگو بود؛ به که بگوییــم که این روش
تولیدنیست؟
•ابتدابایدزیرساختهافراهمشود

اردکانی مقدم رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم
یدکی مشــهد در گفت و گــو با خراســان رضوی
درباره طرح مذکور توضیــح داد :در صورت اجرا
شــدن طرح این موضوع به نفع مردم خواهد بود
و جامعه آماری قطعــات و لوازم یدکی مشــخص
خواهــد شــد منتهــا بــرای اجرایــی شــدن باید
زیرســاخت های آن هــم فراهم شــده باشــد ،در
بخش نامه هیئــت دولت که متعلق به ســال 96
استودررابطهباالزامدرجشناسهوکدرهگیری
هســت؛ آمده که باید تمام تولید کنندگان و وارد
کنندگان مشمول ،این اقدام را اجرا کنند یعنی
برای فروشندگان نقشــی قائل نشده است بلکه
تولیدکنندگانوواردکنندگانراملزمبهدرجکد
نقش و شناسه کرده اســت؛ با این حساب جامعه
آماریقطعاتمشخصخواهدشد.
•بایدمبدأدرستشود

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم یدکی مشهد
ادامه داد :االن سخنگوی ســتاد مبارزه با کاالی
قاچاق گفته کــه ما 50میلیون کــد را برای لوازم
یدکی تعریف کرده ایم که از این تعداد تنها حدود
 100هــزار کاال شناســه گرفتــه انــد پس جنس
باشناسهدربازاروجودنداردیعنیآنقدرکماست
که قابل اعتنا نیست؛ بنابراین مشخص است که
اینکاراگربخواهدانجامشودبایدازمبدأدرست
شــود و نه از ما که انتهای رودخانــه ایم.اردکانی
مقدمبیانکرد:بهماگفتهاندکهبایدخوداظهاری
داشته باشــید و از ماه مهر تا آذر باید تمام اجناس
شماازمغازهبهفروشرسیدهباشد؛اگرجنسیکه
این همه مدت در مغازه است با یک دستور العمل
قراربودبهفروشبرسدکهماخیلیوضعمانبهتر
فرخ بخت – خانم زهرا حســینی فرزند اســماعیل
– محمود سواری فرزند ســلمان – هاشم موسوی
صالحی فرزنــد حبیب -حبیب موســوی صالحی
فرزند محســن – حاتم موســوی اصل فرزند علی
– عبدالمطلب حسینی مجد فرزند هاشم – علی
اکبر کاظمی فرزند عبدالصاحب – محمد سعید
حلمی زاده فرزند عیاد – احمد مشــکات ذاکری
فرزندهاشم؛بهتحمل(۵پنج)سالحبستعزیری
وبهضبطکلیهنقرههایمکشوفهوکلیهاموالیکه
از طریق خالف قانون به دست آورده اند به عنوان
جزایمالیدرحقدولتمحکومشدهاند.
همچنینمتهمانمحمدحسینبرومندجاهداول
فرزند رحیم – رضا خوبرو فرزند علی – علی اصغر
حیدریفرزندعلیاکبر؛بابتبزهانتسابیمعاونت
در بــزه مذکور بــه تحمــل( ۴چهار) ســال حبس
تعزیریدرجه ۵وجزاینقدیدرحقدولت،نظر
بهزیانباربودناقداماتارتکابیمحکومشدهاند.
همچنین مطابق تبصره ۴ماده ۲قانون مجازات
اخالل گران در نظام اقتصادی کشــور متهمانی
کهرابطهاستخدامیبادولتداشتهاندبهانفصال

ازحاالبود.اصالآیاهمکارانماامکانات،توانایی
و فرصت این را دارند که عالوه بــر خرید و فروش
با این میزان قطعه و لوازم ،برای ثبت آن ها اقدام
کنند؟ و اســتخدام کاربر هزینه را بــرای مصرف
کنندهافزایشنمیدهد؟
•همهشرکتهاتولیدینیستند

او درباره بسته بندی قطعات در کارخانه ها بیان
کرد :خیلی از شــرکت های بزرگ قطعه ســازی
ما تولیــدی نیســتند و بســته بندی هســتند چه
جنــس خارجی یــا تولید داخلــی را با این بســته
بندی می فروشند یا دســت کم بعضی قطعات را
خودشــان تولید می کنند و بعضی دیگر را تحت
برند خودشــان بســته بندی و عرضه مــی کنند و
همه آن ها صرفا تولیدی نیستند.رئیس اتحادیه
فروشندگانلوازمیدکیمشهددربارهبستهبندی
قطعاتی که در کارگاه های به اصطالح زیر پله ای
ساختهمیشودگفت:آنکارگاههاهمبههرحال
باید مجوزهای الزم را از دستگاه ها بگیرند و بعد
به بســته بندی و کد نقش و رهگیری اقدام و آن را
عرضه کنند حاال بایــد ببینیم آیا ایــن روند به این
دلیل که هزینه را افزایــش می دهد برای مصرف
کنندهصرفمیکند؟
•همهماقاچاقچیهستیم؟!

اردکانیدرپایانبااشارهبهاینکهباتوجهبهنحوه
اجرای این طــرح ما در آینــده نزدیک بــا گرانی و
کمبودکاالمواجهخواهیمشد،گفت:االننسبت
کدتعریفشدهوکاالیثبتشدهدرسامانهجامع
تجارت 50،میلیــون به 100هزار اســت؛ با این
حساب ما همه قاچاقچی خواهیم بود! این طرح
خیلی خوب است منتها باید از ریشه درست شود
و ریشــه آن هــم تولیدکننــدگان و وارد کنندگان
هستند.
•برخیبهشفافیتتمایلندارند

بیاتــی کارشــناس مســئول نظــارت و بازرســی
دایممحکومشدهومتهمانیکهعنوانمعاونبزهرا
داشتهبهجایحکمانفصالدایمبهپرداختجزای
نقدیدرجه ۴محکومشدهاند.

یعقوب علی نظری اســتاندار خراســان
رضــوی نیــز در ایــن جلســه از آمادگی
کامل اســتان بــرای میزبانــی از زائران
دهه پایانــی ماه صفــر خبــر داد و اظهار
کرد :طی جلســات هماهنگی و تدابیر
اتخاذشدهوبرنامهریزیهایانجامشده
استانبرایمیزبانیاززائرانوعزاداران
ایام پایانــی ماه صفر و ایام شــهادت امام
رضا(ع) آمادگــی دارد و بــهرغم حضور
میلیونیزائرانهیچگونهنگرانیازحیث
تأمیناقالمواجناسموردنیازدرمشهد
وجودندارد.
وی بــا بیــان ایــن کــه کمیتههــای
خدماترسانیبهزائرانازمدتهاپیش
کار خود را آغاز کردهاند ،گفت :اسکان
و امنیــت از موضوعــات بســیار مهمــی
هستند که دستگاههای مسئول باید با
جدیت وظایف خــود را در این خصوص
انجام دهند.اســتاندار خراسان رضوی
همچنین راجــع به نظــارت بر قیمتها
و اطالعرســانی مناســب و به هنگام به
زائرانبهویژهدرحریمحرممطهررضوی
تأکیدکرد.

سازمان صمت استان درباره طرح وزارت صمت
بــرای درج کــد رهگیری گفــت :این طــرح برای
جلوگیــری از کاالی قاچاق موثر اســت این طرح
برایکمکفنروباتریشروعشدوموفقهمبود؛
اینکهبعضیدرمقابلاینطرحمخالفتمیکنند
بهدلیلنبودتمایلشانبهشفافیتدرفعالیتهای
اقتصادیشاناست.
•کاربایدازیکجاییشروعشود!

او در خصــوص این کــه برخورد با فروشــنده جزء
چیزی را حل نخواهد کرد و آیا بهتر نیســت طرح
از تولیدکنندگان آغاز شود؛ بیان کرد :ما با تولید
کنندگان هم برخورد می کنیم و از  15فروردین
کهطرحشروعشدهتاامروزماپروندهصنفیبرای
خرده فروش تشــکیل نداده ایــم همچنین برای
تولید کننده و توزیع کننده به همین شکل است.
کارشناس مسئول ســازمان صمت در خصوص
نسبت  50میلیون کد تعریف شــده و  100هزار
شناسهصادرشدهگفت:بههرحالکاربایدازیک
جایی شروع شــود؛ مگر یک مغازه لوازم یدکی به
طور میانگین بیشتر از  100مشتری دارد؟ پس
مقاومتبهدلیلتمایلنداشتنبهشفافیتمالی
است که یکی از اهداف دولت در این طرح همین
بحثشفافیتمالیاتیاست.
•متاسفانهمصوبهستادمبارزهباقاچاق
کاالست!

کارشــناس مســئول ســازمان صمت در پاســخ
به این ســوال که دســتور فروش تــا 15آذر بر چه
مبنایی است و آیا عجیب به نظر نمیرسد ،گفت:
متاسفانهدربارهاینمصوبهستادمبارزهباکاالی
قاچــاق وزارت صمت با هماهنگی ســتاد مبارزه
با قاچاق کشــور تصمیم گرفته شده است.بیاتی
در پاسخ به سوال دیگر در همین حوزه که مصوبه
فروشکاالهایقدیمیدقیقاازچهچیزیحمایت
خواهد کرد ،گفــت :برداشــت من از هــدف این
مصوبه این اســت که با خود اظهاری در ماه مهر،
تعداد کاالهای رسوبی و فاقد شناسه معلوم شود
و بعــد از  15آذر به تعــداد آن ها افزوده نشــود.او
دربارهکمبوداحتمالیکاالهاییکهکدرهگیری
دارند توضیــح داد :ما اکنون کمبــود کاال نداریم
و شــرکت های بزرگــی در حال تولیــد کاال با کد
رهگیریهستند   .

اخبار
گوناگون

واکنش تولیت آستان قدس رضوی
به اظهارات سخیف یکی از سران
فتنه
تولیــت آســتان قــدس رضــوی در بیاناتــی ضمــن
محکومیت اظهــارات اخیر یکی از ســران فتنــه ،این
قبیل رفتارهای غیراخالقی را عقدهگشــاییهایی با
اهدافشومونشانهگمراهیوظلمتآنهادانست.
به گزارش آســتان نیوز ،حجتاالسالموالمســلمین
احمد مروی در نشست مشورتی دهه پایانی ماه صفر
که با حضــور نماینده ولیفقیه در اســتان ،اســتاندار
خراسان رضوی و جمعی از مسئوالن ارشد استانی و
شهری در تاالر والیت حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار
شــد ،با اشــاره به اهانــت اخیر یکــی از ســران فتنه به
شــهدای گرانقدر مدافع حــرم ،ابراز کــرد :اینگونه
اهانتها به شهدای بزرگ و عزیزی که تمام عمر خود
را صرف مبارزه با دشــمنان انقالب و اسالم کردهاند،
دل هر مسلمان انقالبی را به درد میآورد.وی گفت:
ملت غیور ایران قدردان انســانهای شریفی هستند
که دوران نوجوانی ،جوانی و شــکوفایی زندگی خود
را در جبهههای دفاع مقدس و حفاظت از اسالم و این
آبوخاک طی کردند و ســپس به بازنشســتگی خود
را تقلیل ندادنــد و در عرصههای دیگری بــه مبارزه با
دشمنان اســام و انســانیت پرداختند و با پایمردی و
مجاهدت یک جریان فاســد ضد دینی و بشری به نام
داعش را از پای درآوردند.تولیت آستان قدس رضوی
مراسم باشــکوه تشییع پیکر پاک شــهید سلیمانی را
مصداق بارز قدرشناسی ملت ایران از شهدای مدافع
حرم دانســت و تصریح کرد :حضور مــردم و به میدان
آمدن اقشــار و اصناف مختلــف در تشــییع پیکر پاک
سردار دلها شــهید ســلمیانی بهعنوان نماد جریان
مقاومت ،مصداق بارزی از سپاس و قدردانی مردم از
شهداومجاهدانگرانقدرمدافعحرمبود.
وی اضافه کرد :این تشییع باشــکوه تنها بزرگداشت
شهیدسلیمانینبود،تجلیلازتمامیشهدایمدافعان
حرموشهیدهمدانیهابودکهمردمانصاف ًاحقمطلب
رااداکردند.ویافزود:انسانبهحالافرادیکهچنین
اظهارنظرهایی میکنند غصه میخورد که تا چه حد
گرفتار سقوط ،انحطاط ،گمراهی و ظلمت شدهاند.
حجتاالسالموالمســلمین مروی گفــت :این قبیل
رفتارهای غیراخالقی را محکوم میکنیم و متأســف
هستیمبرایافرادیکهاینگونهدرسراشیبیسقوط
افتادهاندوظاهر ًابنانیزندارندکهازخواببیدارشوند.

درنشستخبریانجمنحملونقل
بینالمللاستانمطرحشد:

ترانزیت در بند تعارضات
زیرساختی

گروه اقتصاد /نشســت خبری هیئترئیسه انجمن
صنفی شرکتهای حملونقل بینالملل استان روز
گذشته برگزار شد ،جلسهای که خبری از گزارش کار
در آن نبود و بیشــتر حول انتقادات فعاالن ترانزیت از
وضعیت موجود گذشــت ،نایبرئیس ایــن انجمن از
این که خراســان رضوی میتواند از ظرفیت و جایگاه
ترانزیتینهایتاستفادهراببردولیبهدلیلضعفها
درآنجایگاهنیست،گفت.امتیهزینهوزمانرااساس
ترانزیت دانســت و گفــت :ناهماهنگیهــای مرزی،
قوانین دست و پاگیر و متناقض و نبود اجرای مدیریت
واحد در گذرگاههــای مرزی بهنوعی صنعت ترانزیت
کشوررابا«تحریمداخلی»مواجهکردهاست.
امتــی بــه تحریمهــای خــارج مؤثر بــر ترانزیــت هم
اشــاره کرد و گفت :تحریمهای ظالمانه علیه صنعت
حملونقل و ترانزیت  ،بنادر و کشــتیرانی کشــورمان
است ،تحریمها موجب شده هزینه حمل بار از بندرها
وناوگانکشتیرانیوحملونقلیایرانبرایصاحبان
کاال گران و زمانبر شــود .برای مثــال هزینه ترانزیت
یکبار ترانزیتی از بندر کراچی به کشــورهای آسیای
مرکزی حدود سه هزار دالر است و در نهایت دو هفته
زمــان میبرد تا بــه مقصد برســد اما همیــن محموله
اگر از ایــران ترانزیت شــود به دلیل مشــکالتی که در
مرز ترکمنســتان وجود دارد و هزینههایی که تحمیل
میشودبرایتاجرهفتهزاردالرآبمیخوردوزمان
بیشــتری را باید معطل بماند.وی افزود :البته دولت
فعلی بــر جایــگاه ترانزیــت تأکیــد دارد و تعامالت و
پیگیریهای دیپلماتیک هم در حال انجام است که
امیدواریم خروجی مثبتی برای ترانزیت کشور باشد.

