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روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

حرف مردم

برایاطالعمسئوالن

وعده  2هفته ای برای رفع نواقص باند فرودگاه

خوانندگان عزیز ،ستون «حرف مردم» روزنامه خراسانرضوی انعكاس دهنده صادق
نظرات ،انتقادات و مشكالت شما است.
تلفن05137009111:

روابطعمومیفرودگاههایاستانتصاویرسازمانهواپیماییازنواقصباندفرودگاهمشهدراردکرد!

عکس :ارشیو  -دهقانی

محمد حسام مسلمی  /دومینوی ترکیدن
الستیک هواپیما در باند فرودگاه مشهد ،طی
روزهــای گذشته با انتشار گــزارش سازمان
هواپیمایی کشوری درباره مشکالت این باند
کامل شد؛ گزارشی که با انتشار تصاویری
مستند از وضعیت باند فرودگاه ،بر مشکالت
آن صحه گــذاشــت .حــاال آن طــور که روابــط
عمومی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد
اعالم کرده  ،پیرو وعده های قبلی ،عملیات
رنگ آمیزی باند فرودگاه مشهد آغاز شده و
تا دو هفته دیگر پایان خواهد یافت .روزنامه
خــراســان در گــزارش هــای متعدد موضوع
ترکیدگی الستیک هواپیما در فــرودگــاه
مشهد را در دستور کار خود قرار داد ،ماجرای
ترکیدگی الستیک در این باند هرچه هم که
تکذیب ،خبرسازی و شایعه خوانده شود سر
دراز داشته که سرنخ آن به حقیقت می رسد،
یک بــار رنــگ آمیزی باند ،یک بــار وزن زیاد
هواپیما و یک بار هم نقص فنی هواپیماها
علت ترکیدگی های تکرارشونده الستیک
اعالم شد اما هرچه که بود نگرانی مسافران
را به دنبال داشت .اگر چه تاکنون اداره کل
فرودگاه های مشهد به هیچ وجه قبول ندارد
که ترکیدگی الستیک ها به دلیل نقص در
باند فرودگاه مشهد است اما انتشار تصاویر و
گزارشی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری
بر وجــود مشکالتی در باند فرودگاه مشهد
صحه گذاشت .به گفته جعفری مدیر روابط
عمومی اداره کــل فــرودگــاه هــای استان،
سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون محل
دقیق ایــن عکس ها را اعــام نکرده و طبق
بررسی انجام شده در هیچ جای باند وجود
چنین چــالــه ای مشاهده نــشــده اس ــت .به
هر حال با تمام اظهارات ضد و نقیض18 ،
مردادماه ،اداره کل فرودگاه های استان در

گــزارش روزنامه خراسان که با عنوان "باند
فــرودگــاه روی خط رفــع نقص" منتشر شد،
اعالم کرد که باند فرودگاه مشهد در حوادث
اخیر نقشی نداشته اما بــرای آرامــش مردم
به سازی را آغاز می کنند .در همان گزارش
مدیر روابط عمومی فرودگاه های استان گفته
بود که با توجه به این که موضوع باند فرودگاه
مشهد مطرح شــده با نظر مدیران شرکت،
عملیات رفــع نواقص و رنــگ آمیزی مجدد
باند اصلی فرودگاه مشهد به زودی آغاز می
شود و حاال در گفت وگوی مجدد با «خراسان
رضوی» ،وعده داد رنگ آمیزی باند ،طی دو
هفته آینده به اتمام برسد .جعفری در پاسخ
به پیگیری ما از رونــد اجــرای طرح به سازی
باند فــرودگــاه مشهد به «خــراســان رضــوی»
گفت :سازمان هواپیمایی کشوری چهار علت
احتمالی برای ترکیدگی الستیک هواپیما
اعــام کــرده که یکی از آن ها موضوع رنگ
آمیزی باند اســت ،همکاران ما در فرودگاه

کار رنگ آمیزی باند فرودگاه مشهد را شروع
کردند .وی افزود :هم اکنون نیز برای عملیات
رنگ آمیزی باند ،رنگ های قبلی به صورت
کامل پاک و رنگ جدید جایگزین می شود تا
هیچ مشکلی به وجود نیاید  ،رنگ آمیزی باند
هم مطابق با استانداردها انجام می شود که
هیچ ابهامی ایجاد نشود و طی دو هفته آینده
به اتمام می رسد .وی تصریح کرد :به سازی
باند فرودگاه مشهد یا همان روکش آسفالت،
زمان بر است که دراین راستا باید پروازها به
حداقل برسد تا پیش زمینه به سازی فراهم
شود ،ضمن اینکه بحث به سازی و روکش باند
فرودگاه از سال های گذشته انجام می گرفته
است  ،اما اینکه علت حوادث اخیر مربوط به
باند باشد از نظر ما هیچ گونه مشکل فنی در
باند فرودگاه وجود نــدارد .وی با بیان اینکه
باند فرودگاه مشهد یکی از باند های استاندارد
کشور است افزود :این نکته را باید گفت که هر
باند فرودگاهی همیشه نیاز به اصالحیه دارد،

اگر به فرض باند فرودگاه مشکل فنی داشته
باشد باید سازمان هواپیمایی اعــام کند،
سازمان هواپیمایی عکسی از چاله مربوط به
باند فرودگاه مشهد را منتشر کرده که هنوز
محل آن عکس در باند به ما اعالم نشده است،
ولی ما صد در صد اعالم می کنیم که این عکس
در مسیر باند فرودگاه نیست .مدیر روابط
عمومی اداره کل فرودگاه های استان با بیان
اینکه کشور قطر که هواپیماهای پیشرفته دارد
از فرودگاه مشهد استفاده می کند ،تصریح
کرد :اگر باند فرودگاه مشهد مشکل داشت،
این شرکت به هیچ عنوان هواپیماهای خود
را وارد خط پروازی مشهد نمی کرد ،تا کنون
هیچ یک از شرکت های خارجی گزارشی از
اینکه باند فرودگاه مشکل فنی داشته باشد به
ما اعالم نکرده اند.
•ادعای یک منبع آگاه درباره کیفیت پایین

الستیک ها

همچنین یک منبع آگاه که یکی از خلبانان
بازنشسته است نیز یکی از دالیــل محتمل
ترکیدگی الستیک را کیفیت پایین الستیک
هــا دانــســت و گفت :چــون اصــوال باید بــرای
هر بار ریکپ روی الستیک عالمت بزنند و
عمال ایــن کــار صــورت نمی گیرد ،من چند
مــورد چک کــردم بــرای همین نمی شــود از
تعداد دفعات ریکپ ها مطلع شد ،از طرفی
تامین کننده الستیک ها هم عمدتا دالل
های نامعتبر هستند ،من برای نمونه الستیک
به یکی از شرکت ها معرفی کــردم ،با قیمت
مناسب و منبع اروپــایــی ،اما معاون فنی آن
گفت قیمت ها بسیار باالست ،ولی بعد که
جویا شدم دیدم همان شخص که مخالف بود
با قیمت باالتری الستیک ریکپ شده در همان
شرکت می خرید.

داد مردم از مشکالت جاده مشهد  -گلبهار
جاده مشهد به گلبهار  ،به ویژه قطعه سه راه
فردوسی تا ساغروان حدود  ۱۰سال است که می
خواهد تعریض شود ،این جاده اصلی مواصالتی ،
نیازمندتوجهاست.لطفاگزارشیدراینزمینهبرای
توجهبیشترمسئوالناستانمنتشرکنید.
چرا کسی به کار نانوایی ها در مشهد نظارت
نمیکند؟ ساعت  7صبح به چند نانوایی مراجعه
کردمهیچکدامهنوزپختراشروعنکردهبودند.
راهنمایی و رانندگی در شهرک شهید رجایی
حر  28یک سه راه درست کرده که با نصب چراغ
قرمزباعثتصادفاتفراوانوترافیکسنگینشده
است.
از ساکنان هاشمیه هستم ،چرا کسی جلوی
رانندگانی که از ساعت 2تا 5بامداد با ویراژ دادن و
ایجاد سروصدا آرامش را از ما سلب کرده اند نمی
گیرد؟ این منطقه پاتوقی شده است برای حرکات
نمایشیخودروهاتوسطبرخیها.واقعادیگرخسته
شده ایم و نمی دانیم دردمــان را باید به چه کسی
بگوییم .چه کسی با این افراد باید برخورد کند؟
جالباینجاستکهباپلیسهمکهتماسمیگیریم
می گوید پالک خودرو را بدهید ،آن موقع شب من
پیرمردکهدررختخوابهستمپالکخودروراازکجا
بهشمابدهمکهپیگیری کنید؟
ازساکنانمجیدیههستم.واقعاازدستبازارهای
روز شهرداری خسته شده ایم .قبال مشکل ما با بازار
خودرو در روز جمعه بود االن روزهای یک شنبه و سه
شنبهوچهارشنبههمبهآناضافهشدهاست.مردماین
منطقهواقعاازاینشرایطومشکالتبهوجودآمدهبه
خاطر ایــن روز بــازارهــا خسته شــده انــد .بارها این
مشکالتمنعکسشدهاستولیهیچکسپاسخگو
نیست .چرا شــهــرداری در این بــاره چــاره ای نمی
اندیشد؟خواهشمیکنیمکسیبهدادمابرسد.
نانواییسنگکدرخیابان....بهنام....درحضور

در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی چه گذشت؟

واکاوی راهکارهای احیای معادن راکد
در نودوششمین نشست شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی خراسان رضوی ،موضوع تعطیلی
 483معدن استان و راهکارهای احیای مجدد آن ها
بررسی شد .مسئلهای که با تاکید «یعقوبعلی نظری»،
استاندار خراسان رضوی نیز همراه بود؛ نظری در این
نشست خواستار تعیین تکلیف معادن راکد و پرهیز از
معطل ماندن این سرمایههای مردمی شد.
اســتــانــدار خــراســان رضــوی بــا بیان ایــن کــه اجــازه
نمیدهیم هیچ سرمایهای که مربوط به مــردم و
بیتالمال است ،معطل بماند ،تصریح کرد :ما در
حوزه صنعت به دنبال احیای واحدهای راکد تولیدی
بخش خصوصی هستیم و در حــوزه معدن نیز که
اساس ًا متعلق به مردم است ،قطعا بر تعیین تکلیف
واحدهای راکد تاکید داریم.
نظری اضافه کرد :معادن راکد باید تعیین تکلیف
شوند زیرا جزو سرمایههای اصلی مردمی هستند .اگر
بهرهبردار خود اقدام به احیای معدن کرد ،به او کمک
می کنیم؛ در غیر این صورت معطلی را نمیپذیریم و
الزم است سازمانهای مرتبط و معاونت اقتصادی
استانداری با تشکلهای معدنی بخش خصوصی
درخصوص راهکارهای فعالیت دوبــاره معادن ،به
جمع بندی الزم برسند.
•نگاهی به چالشهای معدنی استان

در این نشست ،گریزی هم به مهم ترین مشکالت پیش
روی معدنکاران در خراسان رضوی زده شد؛ تناسب
نداشتن کیفیت و کارآمدی ماشین آالت معدنی با نیاز
واقعی فعالیتهای معدن کاران و مشکالت مالی
در بهروزرسانی ماشینآالت ،فرایند پیچیده تامین
سوخت ماشینآالت معدنی ،نقص زنجیره ارزش
بــرای واحــدهــای صنعتی کوچک مقیاس ،توجیه
نداشتن فعالیت برخی معادن به دلیل نبود تقاضا
برای محصوالت آن ها ،اختصاص ندادن هزینهکرد
کامل سهم یک درصــد از حقوق دولتی معادن در
استان و  ...از جمله چالشهای موجود در این حوزه
است که علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه شورای
گفتوگویاستانبهآنهااشارهکرد                                                                                        .
•پیشنهادهایی برای احیای معادن راکد

لبافی در تشریح پیشنهادهای مربوط به چگونگی
فعال سازی و تعیین تکلیف  483معدن غیرفعال
اس ــت ــان خـــراســـان رضــــوی گــفــت :آن ت ــع ــداد از

80درصــد قیمت روز اراضــی و باغ های مذکور با
احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری ،بابت
عوارض از مالکان وصول و به خزانهداری کل کشور
واریـــز شــود کــه بــا توجه بــه افــزایــش قیمت زمین،
این عــوارض عموما برخی فعالیتهای تولیدی را
غیراقتصادی میکند .بنابراین شورا مقرر کرد از
طریق شورای گفتوگوی مرکز به دولت و مجلس
پیشنهاد شود  ،مبلغ ۸۰درصد قبل از تغییر کاربری
به جای بعد از تغییر کاربری محاسبه و از متقاضیان
سرمایهگذاری دریافت شود.
•ضرورت یکسان سازی نحوه برخورد با
واحدهای صنعتی دولتی و غیردولتی در
پرداخت «عوارض سبز»

بهر هبردارانی که امکان راه انــدازی و فعا لسازی
معدن را (در فرصت مناسبی که با تشخیص سازمان
صمت و با مشارکت خانه معدن و کمیسیون معدن
اتاق مشهد تعیین میشود) داشته باشند ،مکلف
خواهند بود در مدت تعیین شده درخصوص فعال
سازی معدن بدون هرگونه قید و شرطی اقدام کنند.
همچنین ،به آن تعداد از معادنی که به هر دلیل راکد
بودن آن ها ناشی از اختالف با دستگاههای اجرایی
و بدون میل و اراده بهره بردار است ،فرصت مناسبی
برای فعال سازی داده شود؛ بدیهی است با سپری
شدن مهلت تعیین شده در صــورت اقــدام نکردن،
موضوع مجدد قابل طرح و تصمیم گیری خواهد بود.
پیشنهاد دیگر این که آن تعداد از معادنی که به هر
دلیلی اقتصادی نیستند ،از ردیف معادن غیرفعال
استان حذف شود.
درخــصــوص تخصیص ســوخــت بــه مــعــادن نیز دو
پیشنهاد مــطــرح شــد؛ نخست ایــن کــه تخصیص
سهمیهها به جــای یک ماهه سه ماهه شــود و دوم
ایــن کــه ،تا مــدت  20روز تاخیر در ثبت اطالعات
معادن در سامانهها ،از سهمیه ماهانه سوخت معدن
کسر نشود .در خصوص پروانه اکتشاف معادن و
دریافت سوخت هم مقرر شد سازمان صمت و شرکت
پخش فراورد ههای نفتی استان ظرف یک هفته با
دستگا ههای ملی مرتبط با وزارتخانه مکاتبه و به

همراه ادله الزم ،امکان اختصاص سهمیه سوخت
را پیگیری و نتایج به دست آمده را به شورا منعکس
کنند.
•تاکید بر اصالح قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغها

در ادامه این نشست ،دو دستور کار دیگر بررسی شد؛
پیشنهادهای مربوط به اصالح قانون حفظ کاربری
اراضی زراعی و باغها به عنوان یکی از موانع جدی
توسعه صنعتی و نیز تقاضای استثنائات تبصره ۸ماده
 ۲۷قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) به
کارگاهها و کارخانجات تولیدی و به طور کلی صنایع.
طبق آن چه مطرح شد ،قانون حفظ کاربری اراضی
بدون در نظر گرفتن اقلیمهای متفاوت استا نها
بــه صــورت یکسان و یکنواخت در همه استا نها
دیده شده است.بنابراین شورا مقرر کرد موضوع
منطقهای شدن قانون با توجه به نظر مشترک متولیان
امر و بخش خصوصی کشاورزی از طریق شورای
گفتوگوی مرکز به صورت ملی مطرح و به دولت
پیشنهاد شود.
به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان،
به موجب ماده  ۲قانون حفظ کاربری اراضی زراعی
و با غها ،در مــواردی که به این اراضــی مجوز تغییر
کــاربــری داده مـیشــود ،بنا به تکلیف قانون باید
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تقاضای استثنائات تبصره  ۸ماده  ۲۷قانون مالیات
بر ارزش افزوده به کارگاهها و کارخانجات تولیدی،
دیگر موضوعی بود که به عنوان دستور کار این نشست
بررسی شد.
قانون گذار در تبصره  ۸ماده  ۲۷قانون مالیات بر
ارزش افزوده آورده است «در صورتیکه پاالیشگاهها
و نیروگا ههایی که سوخت اصلی آن ها نفتکوره
و نفتگاز نیست ،در مقاطع خــاصــی از ســال با
درخواست دولت ،مجبور به استفاده از سوختهای
مزبور شوند ،سازمان حفاظت محیط زیست موظف
اســت ایــن مــوضــوع را در احتساب سطح و مدت
آالیندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آالیندگی
ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل
از الزام مزبور محاسبه کند».
لبافی در این خصوص گفت :در فصل زمستان اصوال
با کمبود گاز مواجه می شویم و برخی واحدهای
صنعتی باید از مشعل دوم خود استفاده کنند که
این موضوع در نهایت به جریمه بنگاه ها از سوی
دستگاه محیط زیست منجر میشود .از آن جایی
که در شرایط فعلی کشور ،بسیاری از واحدهای
صنعتی و تولیدی به دلیل تامین نشدن گاز و خارج از
میل و اراده مسئوالن بنگاه اقتصادی ،از استفاده از
سوخت گاز منع می شوند و به ناچار ملزم به استفاده
از سوختهای جایگزین دارای آالیندگی هستند،
پیشنهاد میشود تبصره  ۸ماده  ۲۷قانون مالیات بر
ارزش افزوده (عوارض سبز) مصوب سال  ۱۴۰۱به
بنگاههای اقتصادی صنعتی تولیدی نیز تسری یابد و
از طریق شورای مرکز به دولت پیشنهاد شود.

مشتری بدون در نظر گرفتن این که زن و بچه مردم
در صف ایستاده انــد ،با گوشی نان را به صورت
اینترنتی با قیمت باالتر می فروشد ،چندین بار با
۱۲۴تماسگرفتمولیمتاسفانههیچترتیباثری
انجامنگرفتهاست.
در محور قوچان به مشهد مجتمع های رفاهی
بین جادهای را با توجه به حجم سفر و تردد باالی
خودرو و خستگی رانندگان که به سمت مشهد می
آیند و نیاز به استراحت دارند افزایش دهید و این
اماکنرادرتمامساعاتشبانهروزوبهخصوصشب
هافعالکنید.
رفتوآمدوتوقفتانکرهایحملآبغیرشرب
در ابتدای آزادی  ۳۶خطرناک است و باید به جای
دیگریمنتقلشود.
ظاهرا شهرداری منطقه ۱۱کندرو بزرگراه
آزادیراجزومنطقهخودشاننمیدانندوهیچگونه
توجهیبهآنندارندلطفامنعکسکنیدتارسیدگی
کنند .آسفالت حد فاصل آزادی  ۲۰تا  ۳۶خیلی
خراباست.
لطفا برای پیاده رو حد فاصل میدان بسیج و
چهارراهلشکرچارهایبیندیشید،تبدیلبهپیست
موتورسواریشدهاست.
شارژ من کارت جنب عبادی  96را بسته اند و
مردمشهرکامام(ره)سرگردان هستند.
لطفا بگویید مسئوالن مربوطه به زایشگاه
ام البنین مشهد هم ســری بزنند! اوضــاع آن جا
افتضاح است  ،برخورد پرسنل با مردم و بیماران
بسیار بد و زننده است و اصال جواب نمی دهند!
بسیاربداخالقهستند.
در پارک فرشته گلبهار به وسیله دو موتورسوار
چند مورد زورگیری شد .واقعا نیروی انتظامی در
شهر کوچک گلبهار چه می کند؟ مردم احساس
ترسمیکنند.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد:

ضرورت ارتقای سهم بخش کشاورزی از
تسهیالت بانکی ،با هدف پیشگیری از
تشدیدبحرانمنابع
رئـــیـــس اتـــــاق بـــازرگـــانـــی،
صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران گفت :بخش کشاورزی
بــا چــالـشهــای متعددی در
مــوضــوع منابع آبــی و خاکی
مواجه است و بیش از هر زمان
نیازمند حمایتگری به ویژه
از منظر تسهیالتدهی است.
امنیت غذایی جامعه به این بخش وابسته است و باید در این خصوص دقت نظر
و تامل بیشتری صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان
رضوی« ،غالمحسین شافعی» ،در نود و ششمین جلسه شورای گفتوگوی
دولــت و بخش خصوصی استان ،متذکر شد :هم اکنون پیشنهادی برای
تخصیص سهم 15درصدی از تسهیالت بانکی کشور به بخش کشاورزی در
شورای پول و اعتبار مطرح است که با توجه به نیازهای این حوزه ،باید مورد
بازنگری قرار گیرد.
وی تاکید کرد :در استانهایی همچون خراسان رضوی که کشاورزی یکی
از ارکان مهم بخش اقتصاد کشور به شمار میآید ،متولیان امر باید به این
موضوع ورود کنند و مطالبهگری الزم را برای اصالح در این حوزه داشته
باشند.
شافعی با ابراز تاسف درخصوص سهم پیش بینی شده برای بخش کشاورزی،
تصریح کرد :با تدقیق در مسائل کشور به ویژه موضوعات مرتبط با حوزه
اقتصاد ،درمییابیم که مشکلی بزرگ تر و معضلی پیچید هتر از «آب» برای
آینده کشور وجود ندارد و با این تفاسیر ،تعیین سهم 15درصدی برای بخش
کشاورزی از تسهیالت بانکی ،فاجعهبار است .ظرفیتهای این بخش باید به
اندازه کافی توسعه یابد تا هدررفت منابع آبی در بخش کشاورزی به حداقل
برسد و این حوزه در مسیر بهرهوری و بهینگی حرکت کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با اشاره به وضعیت ویژه خراسان رضوی
در موضوع آب و مشکالت ناشی از خشکسالی برای این خطه ،متذکر شد:
شورای گفت وگو باید به این حوزه ورود جدی داشته باشد و منابعی را که در
این حوزه نیاز است با نگاهی کارشناسانه ،احصا و اعالم کند.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش به رتبه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراسان رضوی در آخرین ارزیابی های صورت گرفته از سوی وزارت
کشور اشاره کرد و گفت :طبق ارزیابیهای وزارت کشور و اتاق ایران ،شورای
گفتوگوی خراسان رضوی توانسته است به شایستگی موقعیت گذشته خود
را بازیابی کند و در جایگاه ممتاز کشور قرار گیرد که یکی از علل اصلی این
موضوع  ،برگزاری منظم جلسات شورا با حضور استاندار بوده است.
وی بر تقویت این ساختار تعاملی و مشورتی که پیوندی ارزشمند میان بخش
خصوصی و دولتی به شمار میآید ،در سراسر کشور تاکید کرد.

