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فرخ نژاد -از آن به عنوان یکی از بنیان های توسعه
یافتگی هر نقطه ای یاد می شود زیرا تا راه دسترسی؛
ایمن ،مطمئن و مناسب نباشد ،رهرو هر چقدر هم
قوی و توانمند یا وسیله اش مطمئن باشد نمی تواند
راه ناهموار و ناایمن را به تندی بپیماید بدون این که
مشکلی برای او ایجاد شود.
اولین چالشی که در حوزه زیرساختی خراسان جنوبی
از آن نام می برند به عقب ماندگی شاخص های حمل
و نقل جاده ای ،ریلی و هوایی در استان بر می گردد،
طوری که این کمبود ،خراسان جنوبی را در ردیف
استان های حادثه خیز ایران قرار داده است و آن طور
که رئیس انجمن طرفداران ایمنی راه های کشور پنج
شنبه گذشته در بیرجند گفت :میزان قربانیان جاده
های خراسان جنوبی بیشتر از  1.5برابر متوسط
کشور است.
اعالم این آمار نشان از این دارد که ایمنی و استاندارد
شریان های مواصالتی خراسان جنوبی ،خط قرمز را
رد کرده و آژیر خطر ،سال هاست که به صدا درآمده؛ آن
هم با قربانیان بسیاری که جاده های استان گاه و بی
گاه می گیرد بر شمار آن ها افزوده می شود.
هر چند در این سال ها مسئوالن همت را بر ارتقای
جاده های استان از راه اصلی به بزرگ راه نهاده اند اما
محدودیت اعتباری و طول زیاد محورهای مواصالتی،
حرکت سریع راه سازی را از پیمانکاران گرفته است،
طوری که با حرکت الک پشتی که احداث و ارتقای
شریان های جاده ای استان به دلیل محدودیت های
اعتباری طی می کند ،نمی توان چندان به برخورداری
خراسان جنوبی از جاده های ایمن در آینده امیدوار
بود .اما موضوع دیگری که ضرورت دارد مسئوالن در
برنامه راه سازی به آن اهتمام ویژه داشته باشند ،این
است که ارتقای شریان های مواصالتی فقط به محور
بیرجند -قاین بر نمی گردد و نباید تمرکز مسئوالن
به این محور باشد زیرا حوادث جاده ای خراسان
جنوبی فقط مربوط به این محور نمی شود و الزم است
محورهای دیگر مانند بیرجند -نهبندان ،بیرجند-
اسدیه ،بیرجند -طبس و  ...در کانون توجه قرار گیرد
زیرا آن طور که از گفته های مسئوالن بر می آید در این
محورها نیز حوادثی که رخ می دهد کمتر از این محور
نیست و گاهی آمار تصادف ها در این محورها بسیار
بیشتر از محور دلهره است .این موضوع هم باید به
مسئوالن مرتبط گوشزد شود که اهتمام ها فقط نباید به
محور بیرجند -قاین معطوف شود بلکه همه محورها در
کنار هم دیده شوند و به آن ها پرداخته شود تا به همان
تناسب که بر ایمنی جاده ها افزوده می شود به همان
میزان از آمار قربانیان و حوادث جاده ای کاسته شود
زیرا محورهای مواصالتی استان همانند جورچینی
است که هر قطعه از آن ایمن نباشد ،شاخص های ایمنی
جاده ای خراسان جنوبی را تحت تاثیر قرار می دهد.

فرخ نژاد -خودروهای راه سازی هر چند کند ،اما
در حال اتصال قطعه قطعه شریان های مواصالتی
استان هستند.
موضوع چالش برانگیزی که در کنار روند طوالنی
احداث راه های مواصالتی خراسان جنوبی وجود
دارد ،احداث و آسفالت قطعه هایی است که تا مرحله
نصب عالیم پیش رفته است اما به دلیل نداشتن
عالیم ایمنی قابل استفاده نیست زیرا تا قطعه ای از
یک جاده عالیم الزم را نداشته باشد ،زیر بار ترافیک
نمی رود .یعنی پیش رفتن تا این مرحله هر چند
اقدامی در خور تحسین به حساب می آید اما تا مسیر
آسفالت شده قابل استفاده نباشد ،همان معضل
همیشگی ارتقا نیافتن شریان های مواصالتی استان
و خطرهای متاثر از آن باقی است.
حدود سه ماه قبل مدیر کل راه و شهرسازی در گفت
و گو با «خراسان جنوبی» از احداث و آسفالت 70
کیلومتر از محورهای مواصالتی استان و انتظار
برای نصب عالیم در آن خبر داد و به این موضوع
اشاره کرد که هر چند هزینه خرید عالیم باالست
اما باید پیمانکاران این هزینه ها را نقدی بپردازند و
چون اعتباری که در اختیار آن ها قرار می گیرد در
قالب اسناد خزانه اسالمی است که نمی توانند از
پس خرید آن برآیند به همین دلیل باید تالش شود
با پیگیری و رایزنی ها با وزارت راه و شهرسازی ،این
منابع به صورت نقدی تامین شود.
حال با گذشت این مدت اگر چه هنوز منابع مورد
نیاز برای خرید عالیم به صورت نقدی تامین نشده
است اما پیمانکاران برخی از قطعات ،خود این
اعتبار را تامین کرده و نصب عالیم  34کیلومتر از
این  70کیلومتر را در دستور کار قرار داده اند ،هر
چند طی این مدت  24کیلومتر دیگر از مسیرها
آماده نصب عالیم شده است و اگر  36کیلومتر باقی
مانده برای نصب عالیم را به آن اضافه کنیم60 ،
کیلومتر از شریان های حیاتی آماده ،در انتظار نصب
عالیم است .آن طور که مدیر کل راه و شهرسازی
به «خراسان جنوبی» گفت 34:کیلومتری که
پیمانکاران در حال نصب عالیم آن هستند شامل
 16کیلومتر از محور بیرجند  -اسدیه ،پنج کیلومتر
در محور مود -سربیشه ،سه کیلومتر در محور خوسف
– فدشک ،شش کیلومتر در محور طبس -یزد و چهار
کیلومتر در محور بیرجند -قاین است.
مهندس «مهدی جعفری» با بیان این که پیگیری ها
برای تامین اعتبار مورد نیاز محورهای آماده شده تا

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت
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ازﺑﻴﻦﭘﻴﺎﻣﮏﻫﺎىدرﯾﺎﻓﺘﯽ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

 از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه  ٠٩١٥٤...٢٠٠ﭼﻨﻴﻦ
ﭘﻴﺎﻣ را ﺑﺮا ﻣﺎ ارﺳﺎل ﺮدﻧﺪ» :ﺑﺎﺳﻼم وﺗﺸﺮازروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳــﺎن اﻣــﺮوز ﻓﻬﻤﻴــﺪم ﺑﺮﻧــﺪه دوﻣــﺎه اﺷــﺘﺮا راﮕﺎن
ﺷــﺪهام .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮﺷــﺤﺎل ﺷــﺪم اﻣﺎﻣﻦ ﺗﺎآذر ٩٨اﺷــﺘﺮا

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

مرحله نصب عالیم ،توسط وزارت راه و شهرسازی
از سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه دارد افزود:
اعتبار مورد نیاز که حدود شش میلیارد تومان می
شود باید به صورت نقدی تامین شود تا پیمانکاران
بتوانند عالیم مورد نیاز را خریداری کنند .به گفته
وی 60،کیلومتر دیگر از محورهای مواصالتی استان
آسفالت شده است و در مرحله نصب عالیم قرار دارد
که با تامین اعتبار آن به صورت نقدی ،می توان این
قطعه های آماده شده را زیر بار ترافیک برد.

• •بهره برداری  66کیلومتر

وی ادامه داد :از ابتدای سال گذشته در استان
عملیات اجرایی  160کیلومتر باند دوم محورهای
خراسان جنوبی اجرایی شده که  66کیلومتر آن به
بهره برداری رسیده و  94کیلومتر دیگر آن آسفالت
شده است و به زودی به بهره برداری می رسد.
«خراسان جنوبی» به دلیل این که ارتقای شریان
های حیاتی استان از بنیان های توسعه خراسان
جنوبی به حساب می آید ،پرداختن به روند ارتقای
محورهای مواصالتی استان آن هم با دو بانده شدن
را در ابعاد مختلف در برنامه های خود دارد طوری که
 21مهر ماه امسال در مطلبی با عنوان «نصب عالیم
جاده های استان در چالش اعتبار گرفتار شد70/
کیلومتر جاده دو بانده در انتظار همت وزیر» به این
موضوع اشاره کرد که  70کیلومتر از شریان های
حیاتی استان آسفالت شده اما به دلیل نداشتن
عالیم زیر بار ترافیک نرفته است و برای نصب عالیم
مورد نیاز آن حدود پنج میلیارد تومان اعتبار نقدی
الزم است.

• • اعتباری تخصیص نیافت

مهندس «مهدی جعفری» گفت :هنوز هیچ اعتباری
تخصیص نیافته است و این منابع را باید سازمان
مدیریت و برنامه ریزی تامین کند که وزارت راه و
شهرسازی در حال پیگیری است.
مدیر سابق ساخت و توسعه راه های اداره کل راه
و شهرسازی هم  28مرداد امسال در گفت و گو با
«خراسان جنوبی» با بیان این که نصب عالیم بر عهده
پیمانکار مجری پروژه های راه سازی است ،افزود:
چون نصب عالیم نیاز به اعتبار نقدی دارد و هزینه ای
که در عملیات راه سازی به پیمانکار داده می شود در
قالب اسناد خزانه اسالمی است ،وی حاضر به نصب
عالیم نمی شود ،به همین دلیل 70کیلومتر دو بانده

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﻴﺎﻣ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳ ﻣﺷﻮد...

کاهش مسافران فرودگاه بیرجند

 60کیلومتردوبانده سازیمعطلتوجه
سازمانبرنامهوبودجه

جورچین ناقص ارتقای جاده ای

ﺳﺎده

یکشنبه  ۲۷آبان  ۱۰ . ۱۳۹۷ربیع االول  .۱۴۴۰شماره ۲۸۵۹

نصب عالیم در  34کیلومتر آغاز شد

یادداشت



پرونده روز

دارم،ﺑﻬﺘﺮﻧﻴﺴــﺖ ﺟﺎــﺰه ﻧﻔــﺮدوم ﻫــﻢ ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺷــﺪ؟ ﻟﻄﻔﺎ
رﺳﻴﺪﮔ ﻨﻴﺪ،اﺻﻼﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ﻨﻴﺪ.ﺗﺸﺮ«.
در ﭘﺎﺳﺦ اﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺰﺰ ﻋﺮض ﻣﻨﻢ ﻪ :ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﻮاﺰ
ﺑــﻪ دو ﺑﺨــﺶ »ﻧﻘــﺪ« و »ﻏﻴﺮﻧﻘﺪ«)اﺷــﺘﺮا روزﻧﺎﻣــﻪ(
ﺗﺼﻤﻴﻤ ﺑﻮد ﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﻴﺶ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺪﺪ
ﺑﺨﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن اﻦ روال ﻫﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن روزﻧﺎﻣﻪ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻦ
اﺷــﺘﺮا دو ﻣﺎﻫﻪ را ذﺧﻴﺮه ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن دوره
اﺷﺘﺮا ﻓﻌﻠﺗﺎن ،ﻣﺼﺮف ﻨﻴﺪ.
آﻗﺎ رﺷﻴﺪﻧﮋاد ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤﺮاه  ٠٩١٤٤...٥٦٨ﺑﺮا
ﻣﺎاﻦﺳﻮاﻻتراﭘﻴﺎﻣ¾ﺮدﻧﺪ»:ﺑﺎﺳﻼموﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪﻟﻄﻔﺎ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻴﺪ(١:آﺎاﮔﺮﺴﺑﺮﻧﺪهﺷﺪﻣﻤﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺎردوم وﺳﻮم
و ...اﺳــﻤﺶرا درﻗﺮﻋﻪ ﺸ ﺷــﺮﺖ ﺑﺪﻦ؟  (٢آﺎﺷﺪه ¾

،،

چوننصبعالیمنیازبهاعتبار
نقدیداردوهزینهایکهدر
عملیاتراهسازیبهپیمانکارداده
میشوددرقالباسنادخزانه
اسالمیاست،ویحاضربهنصب
عالیمنمیشود،بههمیندلیل
 70کیلومتردوباندهآسفالتشده
بدونعالیمماندهاست
آسفالت شده بدون عالیم مانده است.
مهندس «رضا رجبی» عالیم هر مسیر را بسته به
نوع محور دانست و ادامه داد :تابلوهای اخباری
که برای تقاطع ها باید نصب شود بسیار گران
است ،طوری که قیمت هر تابلو با تجهیزات آن
بین  35تا  40میلیون تومان است .به عالوه بر
اساس آیین نامه راهنمایی و
رانندگی در شانه های بیشتر از  1.6متر باید
گاردریل نصب شود که قیمت هر کیلومتر
گاردریل  150میلیون تومان است.
وی با اشاره به این که نقد شدن اسناد خزانه ای
که به پیمانکاران داده می شود؛ زمان بر است،

اضافه کرد :برای نصب عالیم 70 ،کیلومتر از
دو بانده سازی آسفالت شده است و حدود پنج
میلیارد تومان اعتبار نقدی نیاز دارد که چنین
منابع نقدی در اختیار نیست.خراسان جنوبی
در سال های اخیر با میزان زیادی از تردد در
محورهای مواصالتی خود ،با توجه به قرارگیری
در کریدور شرق مواجه است اما با این وجود
دچار چالش های عمده مالی در دو بانده سازی
محورهاست که از جمله آن می توان به دو بانده
سازی محور اصلی نهبندان – بیرجند و بیرجند
 قاین اشاره کرد که این موارد سبب شده استهر چند وقت این مسیرها شاهد به وقوع پیوستن
تصادف های خونین باشد.

خبر مرتبط

پیمانکاران راه های استان  100میلیارد تومان طلبکارند
فرخ نژاد -پیمانکاران حوزه راه استان بیش از  100میلیارد تومان از وزارت راه و شهرسازی طلبکارند.
سرپرست مدیریت ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی در گفت و گو با «خراسان جنوبی»
گفت :این اداره کل در حال بهره بردن از ظرفیت های موجود در قانون مانند اسناد خزانه اسالمی و اسناد
تسویه است تا بتواند با استفاده از تهاتر ،بدهی پیمانکاران را تا حدودی به آن ها بپردازد .مهندس«مودی»
با بیان این که نیمی از مطالبه پیمانکاران به قبل از سال  95برمی گردد ،افزود :باقی مانده این مطالبه
ها مربوط به سال گذشته و امسال است .به گفته وی ،تالش بر این است با استفاده از تهاتر نیمی از بدهی
پیمانکاران با همکاری بانک ها پرداخت شود .وی گفت :بدهی پیمانکاران مربوط به  100پروژه ای
است که در حوزه راه های استان مانند راه روستایی ،دو بانده سازی و راه های اصلی در حال اجراست.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﻧﻔﺮدوﺳﻪﺑﺎرﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪهﺑﺎﺷﻪ؟ (٣آﺎ٥ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎﺗﺎ١٢ﺷﺐوﻗﺖ
دارﻢﺗﺎﺟﻮاﺑﺎروارﺳﺎلﻨﻴﻢﺎﺟﻤﻌﻪﻫﻢﻣﺷﻪارﺳﺎلﺮد؟«
در ﭘﺎﺳــﺦ اﻦ ﺳــﻮاﻻت ﻫﻢ ﻋﺮض ﻣﻨﻢ ﻪ (١ :ﺑﻠﻪ ،ﺷــﻤﺎ
ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺮﺖ ﻨﻴﺪ و ﻣﺎ
در داور ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪا ﺑﺮا ﺣﺬف ﺮدن ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎ ﺗﺮار
ﻧﺪارﻢ (٢ .ﺗــﺎ اﻦﺟﺎ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻪ ﻓﺮ ﻧﻤﻨﻢ ﺴــ
دوﺑﺎر ﺑﺮﻧﺪه ﺷــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ (٣ .ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ١٢ﺷــﺐ آﺧﺮﻦ روز
ﺗﻌﻄﻴﻼت)ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻌﻪ( ﻓﺮﺻﺖ دارﺪ ﭘﺎﺳــﺦ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ را
ارﺳﺎل ﻨﻴﺪ .ﭼﻮن ﭘﺲ از اﻦ ﺳــﺎﻋﺖ وبﺳﺎﺖ ﺧﺮاﺳﺎن،
ﺻﻔﺤﺎت روزﻫﺎ ﺑﻌــﺪ را ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﻨﺪ ﻪ ﺣﺎو ﭘﺎﺳــﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

و ﺣﺮﻓﻪا

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻ¾ﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸÉآنﺑﺎﺪ»¾ﺧﻂﺷﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕﭘُﺮرﻧﮓﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻢرﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.
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دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

در هفت ماه امسال ورود و خروج مسافر از فرودگاه
بیرجند کاهش یافت.
مدیر کل گمرکات با بیان این که در این مدت برای13
هزار و  252مسافر ورودی و  13هزار و  309مسافر
خروجی از فرودگاه بین المللی بیرجند و گمرک
ماهیرود ،خدمات گمرکی و تشریفات مسافری امور
گمرکی انجام شد ،افزود :از این تعداد سه هزار و
 815مسافر ورودی و سه هزار و  645مسافر خروجی
از فرودگاه بیرجند بوده اند که نسبت به مدت مشابه
سال قبل مسافران ورودی  28درصد و مسافران
خروجی  26درصد کاهش داشته است.
مهندس «خاشی» افزود :همچنین آمار  9هزار و
 437مسافر ورودی و  9هزار و  664مسافر خروجی
از گمرک ماهیرود ثبت شده است که نسبت به مدت
مشابه سال قبل ،مسافران ورودی و خروجی هر کدام
 40درصد افزایش نشان می دهد.
در این مدت  114دستگاه کامیون به وزن دو میلیون
و  476هزار و  84کیلوگرم شامل مرغ منجمد ،روغن
موتور ،سپر مستعمل و تایر ،رینگ مستعمل خودرو
و بونکر حمل ،گاز مایع ،تخم مرغ خوراکی ،پارچه و
فورفورال اکستراکت از برزیل ،ترکیه ،عراق ،امارات
متحده عربی ،جمهوری آذربایجان و چین از طریق
گمرک ماهیرود به افغانستان ترانزیت شد که نسبت به
مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد کامیون  75درصد
و از نظر وزن  79درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد :به عالوه از ابتدای امسال  92فقره
اظهارنامه صادراتی به ارزش سه هزار و  962دالر و
به وزن  384کیلوگرم تشکیل شده است که نسبت
به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد اظهارنامه 84
درصد ،از لحاظ ارزش  132درصد و از نظر وزن 123
درصد افزایش نشان می دهد.
وی عمده کاالهای صادر شده را شامل خشکبار،
زعفران ،البسه ،شیرینی ،سبزی خشک و  ...اعالم
و تصریح کرد :از ابتدای امسال اظهارنامه واردات
امانات پستی نداشته ایم.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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