اخبار

شــهــرســتــانهــا

شهرستان ها

یادواره شهید چمران و  9شهید
تربت جام برگزارشد
حقدادی    /یادواره  9شهید از شهدای تربت جام و
شهید واال مقام دکتر مصطفی چمران در تربت جام
برگزار شــد .به گزارش خراســان رضوی همزمان با
ایام سالروز شــهادت دکتر مصطفی چمران یادواره
این شهید واالمقام در ســالن ابن سینای دانشکده
علوم پزشــکی تربت جام برگزارشــد.دراین محفل
معنویرئیسبنیادچمرانبااشارهبهدونامهمتفاوت
ن گفت :
شــهید چمران دربدو ورودبــه لبنان و ایــرا 
شــهید چمــران یکــی از فعال تریــن افرادسیاســی
و مذهبــی بودکــه در آمریکا و لبنــان پایه گــذار این
جریانات شد.مهندس مهدی چمران افزود:شهید
چمران با سالح شــهادت ،ایمان و اعتقاد به پیروزی
رسیدوبزرگترینسالحچمرانشهادتطلبیبود.
•یادواره شهدای سنگر ساز بی سنگر تربت
جام برگزارشد

همچنین حجت االسالم احمدی پناه مسئول دفتر
نمایندگی ولــی فقیه درســازمان جهاد کشــاورزی
خراسانرضویدریادواره 9شهیدواالمقامازسنگر
ســازان بی ســنگر در هیئت رزمندگان اسالم تربت
جام باذکــر یادونام ۶۳۱شــهید تربت جــام گفت :
شهدا درمیدان عمل ایســتادند و از صراط مستقیم
منحرف نشــدندو در راســتای اوامرالهــی ثابت قدم
ماندندوجانخودرافدایدین،اسالم،قرآنوانقالب
اسالمیکردند.

خریدتضمینیگندماستان
از 110هزار تن گذشت
با گذشــت یک ماه از آغــاز عملیات خریــد تضمینی
گنــدم در خراســا ن رضوی بیــش از  110هــزار تن
گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است.
بهگزارشروابطعمومیشرکتغلهمنطقه،5نوری
مدیر عامل این شرکت ضمن اعالم خرید 110هزار
تنی گنــدم اظهار کرد :خرید تضمینی در خراســان
رضوی از ابتدای خردادماه بــا پیش بینی  68مرکز
و کمیسیون با پراکنش مناســب در استان آغاز شده
است.وی گفت :امسال گندم مازاد بر نیاز کشاورزان
با احتساب  4درصد افت مفید و یک درصد افت غیر
مفید و قیمــت تضمینی  17هــزار ریــال خریداری
میشــود که با توجه به کیفیت مناســب آ ن متوسط
قیمت هر کیلو گندم در استان به بیش از  17هزار و
 330ریال افزایش یافت.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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با حضور استاندار در خلیل آباد وبردسکن امضا شد

 21تفاهمنامه 700میلیاردی
گزارش جلسه
حسین،علی نوری ،مهدیان

اســتاندار خراســان رضوی روز گذشــته با هدف
گسترش طرحمثلثتوسعهاقتصادیوفرهنگی
کهدراستانکلیدخوردهاستبهشهرستانهای
خلیلآباد،بردسکنوکاشمررفتودرخلیلآباد
وبردسکن 21تفاهمنامهبهارزش 700میلیارد
تومانسرمایهگذاریراامضاکرد.
اســتاندار در ســفر بــه شهرســتان خلیــل آبادبا
شرکت در جلســه اقتصاد مقاومتی که با حضور
 16مدیــرکل یــا معاونان دســتگاه هــای اداری
اســتان  ،امام جمعه  ،نماینده مردم در مجلس و
اعضــای شــورای اداری و تامیــن و معتمــدان و
نخبگان اقتصــادی در ســالن اجتماعــات اداره
فرهنگ و ارشاد اســامی این شهرستان برگزار
شــد اظهار کرد :در راســتای طرح مثلث توسعه
اقتصادی و فرهنگی که در اســتان کلید خورده
است ،امروز (دیروز) این نشســت در شهرستان
خلیل آباد برگزار شد و شش تفاهم نامه باسرمایه
گذاری  32میلیارد تومان به امضای معین های
اقتصادی شهرســتان و اســتانداری رســید .وی
گفت:شــرکت پیشــرو صالــح در بحــث پرورش
طیور در روســتاهای بخش مرکزی ،ایران رشته
در دهستان رستاق و نیز شرکت نساجی کاشمر
مدرس در بخش ششــطراز به عنوان معین های
اقتصادی تفاهــم نامه های فــی ما بیــن را امضا
کردنــد .رزم حســینی با بیــان این کــه اقدامات
اقتصــاد مقاومتی  ،مســئول جهــادی می طلبد
افــزود :کارهــای اقتصــادی خوبــی در حــوزه
کســب و کار و نیز توســعه اقتصادی در شهرها و
روستاهای اســتان در دست اجراست که الگوی
دیگر اســتان ها خراســان رضوی اســت .وی از
فراخوان اســتانداری برای واگذاری طرح های

ناتمامدولتیبهبخشخصوصیخبردادوگفت:
بر اســاس قانون طــرح هــای دولتی کــه بعضی
ناتمام یا راکد رها شــده  ،با شــرایط آسانی که در
قانون به آن اشــاره شده اســت به افراد متقاضی
بــرای تکمیــل و اســتفاده الزم واگــذار خواهــد
شــد .همچنین قاســم پور فرماندار شهرســتان
خلیل آباد در این جلســه با بیان ایــن که اقتصاد
شهرســتان خلیل آباد بر محور کشــاورزی است
افزود :در شهرســتان  16هزار هکتار ســطح زیر
کشــت انواع محصوالت باغی و زراعی داریم و 6
هزار هکتار از این مقدار باغ های انگور اســت که
ساالنه 180هزارتنانگورو 30هزارتنکشمش
تولیدمیشود .حجتاالسالمعلیناهیدیامام
جمعه خلیل آباد نیزدر این مراسم گفت:بااین که
 16ســال از تبدیل خلیل آباد به شهرستان می
گــذرد ،هنوز نارســایی هــای مختلفــی دارد که
اســتقرار نداشــتن بعضی از ادارات از خواســته
های مردم این شهرستان است .وی نیز خواستار
تامین پزشــک مورد نیاز در تنها بیمارستان این

شهرستان از سوی مدیران استان شد .همچنین
دکتر بهــروز بنیــادی نماینده مردم خلیــل آباد،
کاشــمرو بردســکن گفت :خلیل آباد با داشــتن
 5هزار کیلومتر مربع وســعت در مســیر توســعه
گام برداشته اســت .وی با بیان این که با توجه به
مشکالت این شهرستان و نیز بعضی از شاخص
های اقتصادی متاســفانه در آیتم های ســازمان
برنامهوبودجهبهعنوانشهرستانبرخوردارذکر
شده اســت و به همین دلیل از اختصاص بعضی
از اعتبــارات به این شهرســتان محروم هســتیم
افزود:خاموشــی چــاه هــای موتور شهرســتان
در ســال گذشــته که بــدون اطالع کشــاورزان و
باغداران انجام شــده خسارت ســنگینی به این
قشــر عظیم وارد کرد .وی گفت :این خسارت ها
را چه ســازمانی جبران خواهد کرد و تا کنون نیز
عمال جبرانی نشــده اســت .بنیادی خلیل آباد
را بدون شهرک صنعتی دانســت و پیشنهاد داد
با توجه به وســعت شــهرک صنعتی بردســکن و
جایگاهآندرحدفاصلخلیلآبادوبردسکن،این
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شهرک به شهرک صنعتی خلیل آباد و بردسکن
به صورت مشــترک نام گذاری شــود تا ســرمایه
گذاران این منطقه هم در فضایی از این شــهرک
سرمایه گذاری داشته باشند .وی به بیمارستان
 32تخت خوابــی خلیل آباد اشــاره کرد و گفت:
در نظر اســت ایــن بیمارســتان به عنــوان مرکز
جراحی هــای کوچــک در بخش چشــم  ،گوش
 ،حلــق و بینی فعالیــت کنــد و این بخــش ها در
بیمارستان تجهیز شود .وی پیشنهاد دیگری نیز
به استاندار خراسان رضوی داد و افزود :مناسب
است هرهفته استاندار خراســان رضوی در یک
شهرستان حضور یابد و مشکالت همه جانبه این
مناطق با حضور مردم و مسئوالن بررسی شود.
علی رســولیان معاون اقتصادی استاندار گفت:
اجرایمثلثتوسعهاقتصادیوفرهنگیباکمک
ومشارکتمردمبایدپیشبرود.تاکنون 67معین
برای استان انتخاب شده است و اکنون خراسان
الگو دهنده طرح های اقتصادی به دیگر اســتان
هاست .وی از آموزش 550تسهیل گر در استان
برایکمکبهاقتصادمقاومتیوهمکاریبامعین
هاخبردادواظهارکرد:طرحهایسرمایهگذاری
معین ها در اســتان بعضــی اوقات بــا  65درصد
پیشــرفت کاری مواجه اســت .طــرح های معین
اقتصادی با نظارت ائمه جمعه و امضای نماینده
مجلس ،رئیس دادگستری و اســتاندار اجرا می
شودوتاکنون 716تفاهمنامهسرمایهگذاریدر
استان به امضا رســیده و برای 55هزار نفر شغل
برنامهریزیشدهاست.
•رسالت اصلی معین های اقتصادی رونق
دادن کسب و کار در مناطق روستایی است

اســتاندار در یکصد و بیســت و هفتمین جلســه
ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان بردسکن
گفت :تاکنــون  67معیــن اقتصــاد مقاومتی با
بیــش از  700تفاهــم نامه ســرمایه گــذاری به
امضا رسیده و میزان سرمایه گذاری منعقد شده
 26هزار و  381میلیارد تومان است .مهندس
علیرضــا رزم حســینی گفــت :در شهرســتان
بردســکن مجتمــع مس نســیم (شــرکت کومه
معدن پارس) ،کارخانه تولیدی فرش عرسین،
معدن طالی ســه بندون( شرکت آســیا پی جو
بینالود) ،کشت و صنعت آستان قدس رضوی و

پست بانک کشور به عنوان معین های اقتصادی
مشخص شده اند که دراین زمینه 15تفاهم نامه
به امضا رسید .همچنین در شهرستان بردسکن
هزار و  422شــغل ایجاد خواهد شــد که دراین
باره  668میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام
خواهــد شــد.وی اظهــار کــرد :رســالت اصلی
معیــن هــای اقتصــادی رونــق کســب و کار در
روستاهاست.
•سرمایهگذاری 668میلیاردتومانیبا15
تفاهمنامهمعینهایاقتصادیدربردسکن

معاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری
خراســان رضــوی در حاشــیه یکصــد و بیســت و
هفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان
رضــوی در بردســکن گفــت :دراین جلســه 15
تفاهمنامــه بــا معینهــای اقتصــاد مقاومتــی
بردسکن با سرمایه گذاری  668میلیارد تومان
و ایجاد اشــتغال برای هــزار و  422نفــر به امضا
رسید .مهندس علی رســولیان افزود :بر اساس
تفاهمنامههایمنعقدشده،پستبانکبهعنوان
معین توســعهای بخش شــهرآباد ،شــرکت آسیا
بینالودبهعنوانمعیندهستانکوهپایه،شرکت
کشــت و صنعت انابد بــه عنوان معین دهســتان
صحرایــی شــهر انابــد ،شــرکت فرش عرســین
بهعنوان معین دهســتان کناردشــت و شــرکت
معدن پارس نیز بهعنوان معین دهســتان درونه
بخشانابدانتخابشدند.
•ادای احترام استاندار به مقام شهدای
کاشمر

استاندار در بدو ورود به کاشمر با حضور در گلزار
شهدا واقع در زیارتگاه امامزاده سیدحمزه(ع)
با قرائت فاتحــه و نثار شــاخه هــای گل به مقام
شــامخ شــهیدان ادای احترام و با آرمــان های
شــهدا و بنیان گذار جمهــوری اســامی ایران
تجدید پیمــان کرد .حضور در یکصد و بیســت و
نهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان  ،امضای تفاهم نامه معین های اقتصادی
سرمایه گذاری کاشمر و افتتاح مرکز غربالگری
وتشخیصزودهنگامسرطانوبیماریهایغیر
واگیر بیمارستان شــهید مدرس از برنامه های
سفر استاندار به کاشمر است.

سوژه ها وخبرها

اختصاص 400میلیون اعتبار برای خانه
صنایع دستی در روستای ملی بسک

خروج گندم
از درگز ممنوع شد
مقصودی /باهدف پیشگیری از فعالیت ســودجویان و ایجاد نظم در
حملونقلگندموهمچنینفراهمشدنزمینهتسهیلدرخریدگندم
از کشــاورزان  ،خروج هرگونه محموله گندم ازدرگز ممنوع اعالم شــد
و در صورت مشاهده توسط ســازمان های مربوط ضبط خواهد شــد .خالقی مدیر جهاد کشاورزی
درگزافزود:براساساینتصمیماتوجهخریدگندمازطریقبانککشاورزیپرداختخواهدشدو
مقررشدهاینبانکهیچگونهدخلوتصرفیدروجهمربوط نداشتهباشد.

بخشــی /محمــدی  ،رئیــس اداره میــراث فرهنگی وگردشــگری
شهرستان تربت حیدریه درگفت وگو با خراسان رضوی ازاختصاص
 400میلیون تومان اعتبار برای خانه صنایع دستی در روستای ملی
بســک خبر داد و افزود :این اعتبار با هدف ایجادکارگاه متمرکزابریشــم کشی وابریشم بافی،
تبدیل حمام قدیمی روستا به خانه صنایع دستی ،کدگذاری کارگاه های ابریشم کشی وآموزش
دوره های ابریشم بافی هزینه خواهد شد.

راه اندازی ۲مرکز قرآنی
در سبزوار
کالته /رئیس اوقاف و امور خیریه ســبزوار از راه اندازی دو مرکز قرآنی
تحت نظارت ایــن اداره خبر داد.حجت االســام مهدوی خــواه گفت:
ایجاددومرکزقرآنیباعنوان"یارانخراسانیامین"حاصلطرحتربیت
حافظان قرآن کریم در این شهرستان است.وی با توجه به ابالغ سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر
مردمی کردن فعالیت های قرآنی و فرهنگی در بقاع متبرکه ،تصریح کرد :آســتان مقدس امامزاده
شعیب(ع)بامحوریتفرهنگیدرقالبمرکزفرهنگیوقرآنی"افق"اینشعبرا پوششمیدهد.

اخبار
دســت یافتند مبنی بر این که در برخی شهرستان های دیگر
استان از جمله مشــهد و فریمان نیز از ســوی باند مذکور ،این
اتفاق افتاده اســت.این مقــام انتظامی تصریح کــرد :با تالش
کارآگاهــان خانــم جوانی که قبال به عنوان منشــی پزشــکان
فعالیت می کرد ،شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی
دســتگیر شــد.وی ادامــه داد :متهــم  36ســاله در مواجهه با
ادله و مســتندات پلیس تــا کنون به هشــت فقره جعــل مهر و
کالهبــرداری با کمک و همدســتی یک خانم و ســه مرد دیگر
اعتراف کرده اســت و پس از آن در عملیات هــای جداگانه ای
پلیس دیگر اعضای این باند را دستگیر کرد.

باندجاعالن ُمهرپزشکان
متخصصاستانمتالشیشد
شــجاعی مهــر /فرمانــده انتظامی شهرســتان نیشــابور از
شناســایی و دســتگیری پنــج نفــر از اعضــای باند جعــل مهر
متخصصان پزشــکی در این شهرســتان خبر داد".ســرهنگ
حســین دهقانپور" گفت :با دریافت خبری مبنــی بر فعالیت
افرادی در زمینه جعل مهر متخصصان پزشکی و سوءاستفاده
از آن ،موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان نیشابور
قرار گرفــت.وی افــزود  :کارآگاهــان دایــره مبارزه بــا جعل و
کالهبرداری پلیس آگاهی در تحقیقات فنی و پلیسی متوجه
شــدند افرادی با آشــنایی کامــل از وضعیت قیمــت داروهای
اعصاب و روانُ ،مهر برخی متخصصان اعصاب و روان را جعل
می کنند و بــا ثبت داروهای گــران قیمــت روی دفترچه های
برخی از دوســتان شــان ،داروهــا را از داروخانه هــا به قیمت
مصوب تحویــل مــی گیرند و ســپس با قیمــت آزاد بــه فروش
میرسانند.ســرهنگ دهقانپور خاطر نشان کرد :کارآگاهان
اداره پلیس در ادامه تحقیقات پرونده به ســرنخ های جدیدی

مرزبانی و 2درصد را اداره کل اطالعات خراسان رضوی انجام
دادهاند.وی افزود :از این میزان کشفیات مواد مخدر پنج هزار
و ۳۷۴کیلوگــرم تریاک ،هزار و ۱۱کیلوگرم حشــیش۵۵۰،
کیلوگــرم مرفیــن ۲۷۰،کیلوگــرم هروئیــن و ۲۰۳کیلوگرم
شیشهبودهاست.همچنیندراینمدت ۳۷۹۰معتادمتجاهر
و 2هزارقاچاقچیدستگیرو ۱۸باندمتالشیشدند.سههزار
و ۷۹۰معتادمتجاهرودوهزارو ۶۷۶قاچاقچیوخردهفروش
هم دســتگیر و ۱۸باند توزیع مواد مخدر در این مدت متالشی
شــدهاند.جهان همچنین گفت ۷۵۰:نوع ماده مخــدر و روان
گردان شناســایی شــده که بهترین راه مبارزه و مقابلــه با آن ها
آگاهیبخشی،اطالعرسانیعمومیوپیشگیریاست.

 ۳۳تن مواد مخدر از تیرسال گذشته
تاکنون در خراسان رضوی کشف شد

باز هم ژئو ممبران ،باز هم قربانی

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراســان رضوی
گفت:ازپنجمتیرپارسالتاکنون ۳۳تنانواعموادمخدروروان
گرداندرایناستانکشفشدهکهنسبتبهمدتمشابهپیشاز
آن4درصدبیشتراست.محمدحسنجهاندرجمعخبرنگاران
افزود ۸۹:درصد کشــفیات از ســوی نیــروی انتظامی صورت
گرفته 8،درصد آن را مرزبانــی و 2درصد را اداره کل اطالعات
خراسان رضوی کشف کرده و یک درصد کشفیات هم مربوط
بهگمرکاتاست.ازاینمیزانکشفیاتتریاکبا ۷۴درصددر
صدر قرار دارد و ماده مخدر حشیش با ۱۲درصد ،هروئین۱۰
درصد،شیشه 6درصدومرفینبایکدرصدحجمکشفیاتدر
رتبههایبعدیقراردارند.ازپنجمتیرپارسالتاکنونهمچنین
 ۱۲تنانواعپیشسازموادمخدروروانگردانتوسطمأموران
گمرکخراسانرضویکشفوضبطشدهاست.ویهمچنین
گفت :ظرف ســه ماه نخســت امســال هم هفــت هــزار و۵۰۰
کیلوگرم انواع مواد مخدر و روان گردان در این اســتان کشف و
ضبطشدکهنسبتبهمدتمشابهپارسال ۲۲درصدکمترشده
و نشانگر سخت شدن ورود مواد مخدر از مرزها به داخل کشور
است ۸۴.درصداینکشفیاترانیرویانتظامی ۱۴،درصدرا

شعبانی/مسئول روابط عمومی اورژانس  ۱۱۵تربت حیدریه
از غرق شــدن مــردی حــدود  ۴۰ســاله در روســتای قلعه نوی
صفی آباد شهرستان زاوه در استخر کشــاورزی دارای پوشش
عایق ژئوممبران خبر داد.به گفته حجت حســین زاده،ساعت
 ۱۵:۱۵دیروز طی تمــاس تلفنی با مرکز ارتباطــات اورژانس
 ۱۱۵مبنی بر احتمال غرق شــدگی فردی در یکی از اســتخر
هایکشاورزیروستایقلعهنو،کارکنانپایگاهچخماقبهمحل
اعزام شدند.وی افزود :پس از رسیدن به صحنه حادثه با توجه به
شواهد موجود در لبه های اســتخر ،عملیات جست وجو داخل
آب با همراهی مردم محلی آغاز شده بود و پس از  ۲ساعت و نیم
باالخره جسدفردغرقشدهازداخلآببیرونآوردهشد.حجت
حسین زاده خاطر نشــان کرد :متاســفانه فرد غرق شده آقایی
حدود۴۰سالهومجهولالهویهبودکهپسازمعاینهمشخصشد
اینفردبهداخلاستخرسقوطکردهوبهعلتنداشتنمهارتدر
شنا،ساعتهاقبلجانباختهاست.شایانذکراست ،خراسان
رضوی در سلســله گزارش های پیگیرانه بــه موضوع خطرات
جانــی اســتخرهای ژئو ممبــران وضــرورت رســیدگی به این
استخرهای کشاورزی پرداخته است.

گوناگون

بارش های بهاری در استان نسبت به سال گذشته 2/5برابر شد

مدیر کل هواشناسی خراســان رضوی گفت :بارش های فصل بهار امســال در این استان نسبت به مدت
مشابه در دوره آماری بلند مدت دو برابر ونسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز دو و نیم برابرشده است.
محسن عراقی زاده در گفت و گو با ایرنا افزود :میزان بارندگی های سه ماه اول امسال در این استان ۱۵۵
میلی متر گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز دو و نیم برابر شده است.
وی اظهار کرد :از ابتدای ســال زراعی جاری تاکنون  ۳۲۳میلی متر بارندگی در استان خراسان رضوی
گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته  ۱۴۲درصد و نسبت به دوره آماری  ۶۵درصد
افزایش داشته است.وی میزان بارندگی در این استان را طی مدت مشابه در دوره بلند مدت  196میلی
متر و در مدت مشابه سال گذشته  ۱۳۳میلی متر ذکر کرد.

تربت جام زندانی مهریه ندارد

حقدادی/رئیسدادگستری تربتجامدرجمعخبرنگاراناظهارکرد:زمانرسیدگیبهپروندههادردادگاه
ها۱۴درصدنسبتبهگذشتهکاهشیافتهودالیلآنافزایششعب،تعدادقضاتومدیریتورودیپروندهها
بودهاست.وی  بااشارهبهکاهشجمعیتزندانیانواینکهزندانیمهریهدرتربتجام نداریمگفت:دادگستری
بهدنبالجایگزیناحکامحبس استواکنونهیچزندانیبرایمهریهدرزندانتربتجامنداریم،زندانمناسب
حالبدهکارانمالینیستمگراینکهبدهکاراموالیداشتهباشدومخفیکندکهکارسادهاینیستودادگاه
درهرصورتبهنتایجاموالبدهکارمهریهمیرسد.احمدعارفینیاافزود:درحوزهدعوایخانوادگی۵۰درصد
کاهش پرونده موجودی داریم که ناشی از ایجاد مرکز مشاوره ،داوری و شــورای حل اختالف بوده و به صلح و
سازشمنجرشده۴،درصدهمورودیپروندهدرسال۹۷نسبتبهگذشتهکمترشدهاست.

 3خط بین المللی مسافربری با اتوبوس در مشهد فعال است
معاونحملونقلراهداریوحملونقلجادهایاستانگفت:سهخطبینالمللیمسافربریازطریقاتوبوس
مسافران را در مسیر مشهد به افغانستان ،پاکستان ،عراق و برعکس جابه جا می کنند.وحدتی فرد در گفت و گو
با ایرناافزود:سالگذشتهدرمجموع ۱۳۰هزارنفربااتوبوسازمشهدبهکشورهایافغانستانوعراقسفرکردند.
ویاظهارکرد:طی ۲ماهنخستامسالنیز ۲۲هزارنفردراینمسیرهاترددداشتندکه ۲۰هزارنفرآنانازپایانه
امامرضا(ع)مشهدبهشهرهراتافغانستانعزیمتکردند.وحدتیفردافزود:درمسیرمشهدبهایروانپایتخت
کشورارمنستاننیزبرخیشرکتهاخطغیردایماتوبوسیبرقرارکردهاندوگاهیمسافرانیدراینمسیرتردد
میکنند.ویبااشارهبهانتشاربرخیخبرهامبنیبرراهاندازیخطاتوبوسیمشهد-باکواظهارکرد:بهتازگی
موافقت نامه ای بین ایران و کشور جمهوری آذربایجان برای راه اندازی این خط به امضا رسیده است اما شرکت
مسافربریخصوصیکهپیگیربرقراریاینخطمسافربریاست،تاکنونموفقبهراهاندازیآننشدهاست.

