از میان خبرها

شهرستانها

اقتصادی

مدیر گمرک دوغارون خبرداد:

 700کامیون در مرز دوغارون
منتظرورودبهافغانستانهستند
مدیر گمــرک دوغارون گفــت 700:دســتگاه کامیون در
این گذرگاه مــرزی توقف کرده اند تا در صورت مســاعدت
طرف افغانســتانی ظــرف دو روز از مرز ایران خــارج و وارد
کشور همسایه شــوند.محمد کوه گرد در گفت و گو با ایرنا
افزود :معطلی ایــن خودروهــای باربری در مــرز دوغارون
ناشی از فقدان زیرساخت الزم برای پذیرش کامیون های
ترانزیتــی و صادراتی در گمرک افغانســتان اســت .وی به
فعالیت 10واحدباسکولدرگمرکمنطقهویژهاقتصادی
و نیز بازارچه مرزی دوغارون در خاک ایران برای تســهیل
و شــتاب در اعزام کامیون های ترانزیتی و صادراتی اشاره
و بیان کرد :این در حالی است که گمرک افغانستان در آن
سویمرزتنهایکدستگاهباسکولدراختیارداردوهمین
امرباعثمعطلیکامیونهاپشتمرزشدهاست .ویادامه
داد:طیمذاکراتیبامسئوالنگمرکافغانستانبهمنظور
افزایش فعالیت در این گذرگاه مــرزی زمان کاری گمرک
دوغارون تا ساعت 17:30هر روز افزایش یافته است .وی
گفت :روز 13اسفند تنها 400دستگاه کامیون از گمرک
دوغارون وارد خاک افغانســتان شــد زیرا ظرفیت پذیرش
طرف مقابل بیشتر از این نیســت.با انجام مالقات مرزی با
مسئوالن اسالم قلعه افغانســتان تا چهار روز آینده مشکل
ترافیکتریلرهادرمرزدوغارونبرطرفمیشود.شرافتی
رادفرماندارتایبادنیزگفت:بهدلیلچپکردنتریلرحامل
باردرمرزافغانستانومقدارباالیکاالیترانزیتطیدوروز
گذشتهتعدادتریلروکامیونهایترانزیتدرمرزدوغارون
افزایشیافت.ویافزود:سهتاچهارروزطولخواهدکشید
کهترافیکروانشود.

معاونسرمایهگذاریمیراثفرهنگیصنایع

دستیوگردشگریاستان:

گردشگری معدنی باعث افزایش
ماندگاری زائر در استان می شود

معاونسرمایهگذاریوتأمینمنابعسازمانمیراثفرهنگی
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با اشاره به این
کهگردشگریمعدنییکیازشاخههایخاصگردشگری
اســت ،گفت :گردشــگری معدنی میتواند ایجــاد جاذبه
گردشــگری و اقامت بــرای معادن فعــال و غیرفعــال کند
و همچنیــنباعــث افزایــش مانــدگاری زائران در اســتان
شــود.احمد دیناری با اشــاره به ایجاد گردشگری معدنی
در شهرســتان طرقبه و شــاندیز ،اعالم کرد :بــه تازگی در
شهرســتان طرقبه و شــاندیز موافقتهای اولیه بــا اتکا بر
حفظ زیستبومهای طبیعی و محیط زیست منطقه برای
ایجادپارکومحیططبیعتگردیبرایگردشگریمعدنی
صادرشدهاست.

سارقاندریچههایفاضالب وگاز
درچنگالقانون
غضنفری /فرمانــده نیــروی انتظامــی تربــت حیدریه از
دســتگیری ســارقان دریچه هــای آب وفاضــاب ودریچه
های گاز خبرداد .سرهنگ کیانی گفت :درپی وقوع چند
فقره سرقت دریچه های آب وفاضالب ودریچه های گازدر
شهرستان،پیگیریموضوعدردستورکارمامورانکالنتری
 11فردوسیقرارگرفت.ویافزود:مامورانبابررسیدقیق
محل سرقت وســرنخ های به جامانده،به فردی سابقه دار
مظنون شــدند و با هماهنگی مقام قضایی وی را دستگیر
کردند.وی افزود:متهم با مشــاهده مستندات به 28فقره
سرقتشامل 23فقرهدریچهآبوفاضالبوسرقتدریچه
گازباهمدستیدونفردیگرازدوستانشاعترافکرد.
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روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

گزارشی از حال و روز کارخانه قدیمی روغن نباتی سه گل نیشابور

کارخانهای قدیمیکه میتوانست
موزه شود با خاک یکسان شد

شــجاعی مهر /یکی از معضالتی که گریبان گیر واحدهای تولیدی
وصنعتی قدیمی می شود  ،توسعه و گسترش شهرهاست.
یک کارآفرین که  50یا 60ســال پیش باهدف کمک به تولید کشــور
کارخانه ای را احداث کرده اســت وحاال با توســعه وگسترش شهر در
داخلمحدودهشهرقرارگرفتهبهدالیل متعددیمانندآلودگیزیست
محیطی و ...باید کارخانه اش را به خارج شهر منتقل کند .حاال دراین
فرایند ودرشرایط ســخت اقتصادی چه هزینه های سنگینی متحمل
شــود و آیا بتوانــد از پس خریــد خطوط جدیــد تولید و احــداث مکان
جدید برآید یا نه موضوع مهم دیگری اســت .ازسوی دیگر دربسیاری
از کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه وقتی کارخانه ای قدیمی
به دلیل گسترش وتوسعه شهر داخل محدوده شهر قرار می گیرد پس
ازانتقال کارخانه به بیرون شهر یا شهرک صنعتی کارخانه قدیمی را
که یادآور خاطرات گذشته است ضمن بازسازی آن را به موزه ای برای
جذب گردشگر و حفظ پیشــینه یک صنعت تبدیل می کنند وبه جای
خراب کردن آن واحد صنعتی وتولیدی که راحت ترین کاراست مکان
قدیمی را محلی برای زنده کردن خاطرات گذشته می دانند   .
یکــی از قدیمی تریــن کارخانه هــای خراســان رضوی و شهرســتان
نیشــابور که به نوعی یکی از نمادهای صنایع غذایی خراسان رضوی
است کارخانه در حال تخریب روغن نباتی سه گل است .مکان قبلی
کارخانــه روغن نباتــی ســه گل در ســال  ۱۳۴۳در نیشــابور احداث
شــد و اکنون پس از  ۵۵ســال با تمــام خاطرات تلخ و شــیرینش برای
مردم نیشــابور در حال تخریب اســت .به همین دلیل به این کارخانه
قدیمی سری زدیم و با نماینده حقوقی این شرکت گفت وگو کردیم.
نماینده حقوقی این شــرکت در گفت وگو با خراســان رضــوی با بیان
تاریخچه این شرکت افزود :این شرکت در سال  ۱۳۴۳توسط بخش
خصوصی و باظرفیت تولید  ۵تن روغن نباتی جامد در روز آغاز به کار
کرد .ابوالفضل فرحبخشی افزود :آن زمان این کارخانه در خارج شهر
ن کارخانه
و در کنار کارخانه روغن کشی و کارخانه پنبه به عنوان دومی 

بزرگ صنعتی تاریخنیشابور پس از کارخانه قند احداث شد .وی بیان
کرد :اینمجموعه اولین کارخانه روغننباتی شــرق کشــور است و تا
چند سال پیش به عنوان تنها واحد تولید روغن در منطقه ،شرق کشور
را پشتیبانی می کرد.
وی اظهار کرد :پس از ســال  ۵۷ظرفیت این مجموعــه افزایش یافت
و به  ۷۵تن در روز رسید و تا  ۴۰۰نفر نیرو در آن فعالیت می کردند.
فرحبخشــی با بیان این کــه تولید در مــکان قدیمی خود پــس از ۵۰
سال در ابتدای سال  ۹۵متوقف شــد و به مکان جدید در اکبر آباد که
ظرفیت ۱۵۰تن دارد و تا  ۳۰۰تن نیز قابل توسعه است انتقال یافت،
تصریح کرد:تمام فرایند های تولید توسط خود شرکت انجاممیشود
و هماکنون  ۲۰۰نفر در واحد اکبرآباد مشغول به کارند.
وی دربــاره علت جابــه جایی کارخانه گفت :با توســعه شــهر کارخانه
دربافت شــهری قرار گرفت و از ســال  ۸۹شهرداری و شــورا به خاطر
بحث های ایمنی ما را مکلف کردند تا جابه جاشویم .نماینده حقوقی
ل خراسان ادامه داد :ما هیچ گونه مشکل زیست محیطی
شرکت سه گ 
نداشتیم و چون مصرف آب را برای صرفه جویی از ۲۰به ۳لیتر در ثانیه
رسانده بودیم و اینفعالیت در یک چرخه بسته انجام می شد بوی روغن
در فضا میپیچید که منجر به ناراحتی مردمشده بود.
وی با اشــاره به عملیاتتخریب ایــن کارخانه قدیمــی گفت :عملیات
تخریب از اول دی ماه آغاز و ابتدا واحد روغن کشی سابق تخریب شد
و تا آخر سال به اتماممی رسد.

•در کشوری مثل آلمانکارخانجات قدیمی خود را تبدیل
به موزه می کنند چون بخشی از تاریخ آن هاست

فرحبخشــی ادامه داد :در کشــوری مثــل آلمانکارخانجات قدیمی
خود را تبدیل بــه موزه می کنند چون بخشــی از تاریخ آن هاســت .در
این کارخانه سه نسل از مردم نیشابور کار کرده و بازنشسته شده اند و
مردم یک حس نوستالژیک به آن دارند اما ما مجبوریم به علت شرایط
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کلثومیــان /فرماندار تایبــاد گفــت :از ابتدای امســال تاکنون 957
هزار و  184لیتر انواع فراورده های نفتی قاچاق در مرز مشترک این
شهرســتان با افغانستان کشف شد که نســبت به مدت مشابه پارسال
 160درصد بیشتر شده است.
حسین شرافتی راد این کشفیات را شامل گازوئیل ،نفت سفید و بنزین

ذکر کرد و افزود :ارزش ریالی این میزان سوخت کشف شده دو میلیارد
و  873میلیون و  952هزار ریال است.
وی اظهار کرد 90 :درصد این کشــفیات از نوع گازوئیل ،ســه درصد
بنزین و دو درصد نفت سفید بوده و سوخت قاچاق در سه حوزه هنگ
مرزی ،نیروی انتظامی و گمرک دوغارون تایباد کشف شده است.

فرهنگی
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بازار و جبران نقدینگی آن را تخریب کنیم و زمین آنرا نیز بفروشیم اما
آمادگی داریم اگر کمک مالی شود و تسهیالت بدهند زمین آن را برای
فعالیت های مختلف نگه داریم.
فرحبخشی با بیان این که جا به جایی کارخانه هزینه سنگینی بر دوش
این واحد گذاشته است ،تصریح کرد :انتقال کارخانه سرمایه سنگینی
را هدر داد و  ۲۰۰میلیارد ریال درزمانی که دالر ســه هزار تومان بود
برای آن هزینه کردیم ،این درحالی است که برای انتقال این کارخانه
هیچ گونه کمکی به این مجموعه خصوصی نکردند و به خاطر همان
هزینه ها و جبران نقدینگی مجبور به تخریب و فروش کارخانه قدیمی
خود هستیم .وی ادامه داد :البته برای همین موضوع نیز دچار مشکل
شده ایم و دو سال است مجوز تغییر کاربری را نداده اند و هنوز پرونده
ما در کمیسیونماده  ۵استان است .امیدواریم استانداری سریع تر آن
را به ما ابالغ کند تا بتوانیم با فروش آن ،با جبران بخشــی از هزینه ها،
کارخانه جدید و تولید را سرپا نگه داریم.
فرحبخشی با اشاره به وضعیت این روزهای تولید گفت :روغن نباتی
یک محصول استراتژیک برای کشور است که برای تمام صنایع غذایی
کاربرد دارد و اگر مواد اولیه به دست ما برسد تولید می کنیم .از طرفی
صادرات ممنوع شده و بازارهایی مثل افعانستانتشنه و مستعد است
ولی هم اکنون به دلیل ممنوعیت نمی توانیم صادرات داشته باشیم.
وی بیان کرد :کارخانه اکبرآباد که ظرفیت  ۱۵۰تن دارد با  ۷۰درصد
توان در حال کار است و می توانیم آن جا را توسعه دهیم و افزایش تولید
داشته باشیم .از طرفی خط قدیمی که از کارخانه قدیمی خود باز کرده
ایم تا  ۸۰تن میتواند به ظرفیت تولید ما بیفزاید که این موضوع باعث
اضافه شــدن  ۵۰درصد نیرو به مجموعه و اشــتغال زایی است.البته
اینموضوع مستلزم حمایت و فراهم شدن شــرایط است ،اگر مشکل
مواد اولیه ،دالر و صادرات ما حل شود می توانیم ظرفیت تولیدی خود
را به مراتب افزایش دهیم.
شهردار نیشابور در گفت وگو با خراسان رضوی گفت :با توجه به طی
شدن روال اداری و مشــکالتی که در بحث وجود کارخانه صنعتی در
حریم شهر وجود دارد دستور تعطیلی اینکارخانه در سال های گذشته
توسط مراجع ذی صالح صادر شده است.

•شهردار نیشابور :نمی توانیم از بخش خصوصی انتظار
داشته باشیم بخش زیادی از سرمایه خود را راکد نگه دارد

علی نجفی با بیان این که این کارخانه یکی از کارخانه های قدیمی و از
نمادهای صنعتی نیشابور است و امکان تبدیل آن به موزه یا مجموعه
ای فرهنگــی وجود داشــته ،افزود :نمــی توانیم از بخــش خصوصی
انتظار داشته باشــیم بخش زیادی از ســرمایه خود را راکد نگه دارد و
به تنهایی کار فرهنگــی انجام دهد .وی ادامــه داد :وظیفه نهاد های
اجتماعی و فرهنگی است که این اعتبار را فراهم و ملک را تملک کنند
و به آن شکل و صورت مطلوب و مد نظر استفاده و بهره برداری کنند.
نجفی خاطر نشــان کرد :با توجه به اوضاع اقتصادی امروز جامعه که
در بخش های جاری نیز نمی توانیم کمک های دولتی داشته باشیم
در این باره از اینمســئله نمی توانیم اســتفاده کنیم .از طرفی بخش
صنعت نیــز در این شــرایط نمــی تواند ســرمایه خود را مــدت زیادی
معطل نگه دارد و برای جبران نقدینگی در شــرایط موجود مشکالت
مهم تــری از مقوله فرهنــگ دارد و مجبور به فروش امــاک و دارایی
های خود استتا بتواند چرخ تولید را بچرخاند و اشتغال ایجاد کند.
شــهردار نیشــابور بیان کرد :پیشــنهاد تغییر کاربری ایــن ملک را به
کمیسیونماده  ۵استان فرستاده ایم و منتظر دستور آن ها برای نحوه
مجوز ساخت و ساز در آن هستیم.

فرماندار تایباد :

کشف سوخت قاچاق در مرز تایباد 160درصد افزایش یافته است

اخبار

وی گفت 90:درصد این کشفیات در حوزه مرزبانی ،پنج درصد توسط
نیروی انتظامی و پنج درصد در حوزه گمرک دوغارون بوده است.
فرماندار تایباد افزود :بیشتر سوخت قاچاق در گذرگاه مرزی دوغارون
توسط گالن کش ها و خرید و فروش در مناطق اقتصادی گمرک انجام
می شود.

تشییعپیکرسربازشهیدمرزبانی
در چناران

باقری /پیکر مطهر سرباز شهیدمرزبانی مجتبی یزدان
پناه ساعت 9صبح دیروز پس از تشییع از مقابل مصالی
نمازجمعه تا میدان بسیج چناران به زادگاهش روستای
ســیدآباد منتقل شــد و در گلزار شــهدای این روستا آرام
گرفت در مراســم تشــییع و خاکســپاری پیکر این شهید
عالوه بــر آحــاد مــردم ،مســئوالن اجرایی وائمــه جمعه
چناران و گلبهار  ،همرزمان شهید وفرماندهان انتظامی
و مرزبانی حضور داشتند همچنین پیکر این شهید مدافع
امنیت مرزی ظهر دوشــنبه پــس از انتقــال از زاهدان به
فرودگاه مشــهد  ،بــه چناران منتقل شــد و مراســم وداع
با پیکر شــهید همزمان با نماز مغرب و عشــاء در مســجد
امام رضا(ع) چناران برگزار شــد .ســر باز شهید مجتبی
یزدان پناه یکی از ســه مرزبانی اســت کــه در میرجاوه به
هنــگام حراســت از مرز هــای میهــن اســامی در حادثه
وقوع سیالب به شهادت رسید.

 15دشت خراسان رضوی در
وضعیتممنوعهبحرانیاست
کالته /محمــد علی نعمت نــژاد ،معاون حفاظــت و بهره
برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان این
که  34دشــت استان در شــرایط فعلی ممنوعه و ممنوعه
بحرانی اســت ،افزود :از این تعداد  15دشــت استان در
وضعیت ممنوعه بحرانی اســت و دشت هایی وجود دارد
که افت سطح آب های زیرزمینی آن بیش از دو متر است.

انتقادسخنگویشورایشهرسبزواراز
شهردارسبزوار

 20مصوبه فرهنگی اجرا نشد

کالته /پسندیده ،سخنگوی شورای اسالمی شهر سبزوار
از اجرانشدن بیش از  20مصوبه شورای اسالمی شهر در
خصوص موضوعات فرهنگی توسط شهردار انتقاد کرد و
گفت :در نشست اخیر شورا به دلیل اجرانشدن مصوبات
فرهنگی طی امسال به شهردار کارت زرد داده ام.

برگزاریمسابقهاستانیهرسکاری
درموقوفهعبدا...رضویشاندیز
مســابقه بزرگ هــرس کاری بــا شــرکت هــرس کاران و
کشــاورزان خبره در بــاغ موقوفه عبدا ...رضوی ســوران
شاندیز برگزار شد.به گزارش خبر نگار ما در این مراسم که
با حضور فرماندار طرقبه شاندیز  ،مدیران جهاد کشاورزی
اســتان و طرقبه شــاندیز و مدیــر موقوفه عبــدا ...رضوی
برگزار شد هرس کاران به رقابت در زمینه هرس درختان
میوه باغ بزرگ موقوفه عبد ا ...رضوی پرداختند و داوران
این رقابت جذاب را داوری کردند که در پایان هرس کاران
مشــهد  ،کالت و طرقبه شــاندیز رتبه های اول تا ســوم را
کسب کردند که به آن ها جوایزی اعطا شد.

