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رئیسکمیتهامدادکشورخبرداد:

به سازی تمام واحدهای مسکونی
سیل زده مددجویان خراسان
رضوی تاپایان امسال
علــی نــوری -تاپایــان امســال تمامــی واحدهــای
مددجویان ناشی از ســیل خراسان رضوی تکمیل
و بهره برداری قرار خواهد شد .رئیس کمیته امداد
امام خمینی کشور در بازدید از واحدهای در دست
ساخت روستای ســیف آباد از توابع بخش مرکزی
بردســکن گفت :جای بسی خوشــحالی است که
اولیــن واحــد تخریب شــده از ســیل در خراســان
رضوی در روستای سیف آباد شهرستان بردسکن
در کمتر از دوماه تکمیل و تحویل مددجوی کمیته
امــداد شــد .ســید مرتضــی بختیــاری گفــت :در
خراســان رضوی به منازل  466مددجوی کمیته
امداد خسارت وارد شد که براســاس برنامه ریزی
های انجام شده تمامی این واحدها تاپایان امسال
تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد .وی گفت:
در شهرستان بردسکن هزار واحد از خانوادههای
مددجویان کمیته امداد دچار خسارت شد750 .
واحــد نیــاز بــه تعمیــرات و  250واحد آن نیــاز به
بازسازی داشت که تمامی تعمیرات تاپایان شهریور
انجام می شود و  250واحد باقی مانده نیز که نیاز
به بازســازی داشــته تاپایان امســال تحویل ســیل
زدگان خواهد شد.

مدیرعاملآبوفاضالباستانمطرحکرد:

بارش های امسال در بهبود
سفره های زیرزمینی موثر نبود

مدیرعامل آب و فاضالب اســتان گفت98 :درصد
آب شــرب مورد نیاز  73شــهر تحت پوشــش آبفای
استان از منابع زیرزمینی تامین می شود .وی بارش
های امسال را در بهبود ســفره های زیرزمینی موثر
ندانســت.به گزارش روابط عمومی آبفای استان،
علوی اظهار کرد :این شــرکت تمام امکانات خود را
برای تامین آب شــهروندان در تابســتان امسال که
در مقایســه با ســال های قبل از تعداد روزهای گرم
تری برخــوردار بــود ،بــه کار گرفت و  32شــهر این
اســتان از تنش آبــی تابســتان 98بــا موفقیت گذر
کرد.بــه گفتــه وی شــرکت آب وفاضالب اســتان با
توجه به مسئولیت آب رســانی به حدود یک میلیون
و 800هزارنفر جمعیت در  73شهراستان،از تمام
امکانات ،تجهیزات ونیروی انسانی خود برای تامین
آب شرب مورد نیازاین جمعیت استفاده کرد.
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گزارش میدانی از نزدیک ترین دروازه ورودی استان به پایتخت ترکمنستان

باجگیران درحسرت رونق گذشته
گزارشمیدانی
ایشان زاده

شــهرمرزی باجگیــران درشــمالی تریــن نقطه
قوچــان ،گــذرگاه ارتباط ایــران با ترکمنســتان
وکشــورهای آســیای مرکزی ونزدیک ترین مرز
با فاصلــه  ۳۵کیلومتر تاشهرعشــق آباد پایتخت
ترکمنســتان اســت .این شــهر در فاصله زمانی
نــه چنــدان دور دارای بازارچــه مــرزی پررونــق
و محلی بــرای فــروش کاالهــای دو کشــور بود
اما حاال ایــن بازارچه مــرزی مثل گذشــته رونق
ندارد .بــرای بررســی وضعیــت بازارچــه مرزی
وکسب وکار در این شــهر مرزی عازم باجگیران
می شــویم .واردمحور ترانزیتی قوچــان ،درگز،
باجگیران می شویم .باید مسافت ۸۵کیلومتری
قوچان تا باجگیران راپشت سر بگذاریم .مسیر،
کوهســتانی وپرپیچ وخم اســت و تــردد کامیون
هایترانزیتیدرمسیرمرزلطفآباد-درگز،یکی
پــس از دیگری ادامــه دارد و درنقاطــی ازمحور،
موجــب کنــدی حرکــت خودروهــای ســواری
میشــود و ســبقت گیری از آن ها را ســخت می
کند .به تونل مسیر می رســیم .تنها حدود ۳۰۰
متر از ورودی آن سیستم روشنایی دارد وبعدازآن
تاریک وخطر آفرین است  .سرانجام دقایقی پس
از عبور از طوالنی ترین تونل شمال شرق به طول
هزارو ۸۰متر به باجگیران می رسیم.
• شهر مرزی درسکوت

نســیم خنک صبح ،درروزهای پایانی تابســتان
درایننقطهبلندوکوهستانیبیشتراحساسمی
شود.سکوت وآرامش خاصی شــهررا فرا گرفته
است .چندان رفت وآمدی به چشم نمی خورد.
چند مســافر که ازنقــاط مختلــف باخودروهای
شخصی به هوای خرید ازبازارچه مرزی و دیدن
این شهر آمده اند و خودروهای آن ها در محدوده
گمرک پارک شده است ،دیده می شوند  .یکی

ازایــن مســافران می گویــد :درواقع تصــور ما از
باجگیــران ومــرز وبازارچــه ،چیز دیگــری بود.
دربازارچه طــرف ترکمن هــم کاالی قابل توجه
وخاصی بــرای خریــد وجودنــدارد واغلب غرفه
ها خالی وبسته هســتند .وی افزود :درشهرهم
خبــری نیســت و خیلــی از مغــازه هــا تعطیــل
اســت وجــای تعجــب دارد کــه هنــوز درچنین
شــهری جایــگاه ســوخت وپمــپ بنزیــن وجود
ندارد .یکی دیگر از مسافران گفت :من درسال
های اول بازگشــایی مرز ،یک بار بــه باجگیران
سفر کرده بودم .آن زمان جنب وجوشی درشهر
بــود .انبوه جمعیت گردشــگر ،مســافر ،پیله ور،
تاجر وصادرکننده دراین جا رفت وآمد داشتند.
• غرفه های کم درآمد

دربازارچــه مــرزی طــرف ایــران هم چنــدان که
انتظار مــی رفــت ،رونقی مثل گذشــته نیســت.
اگرچــه تعــدادی ازاتبــاع ترکمــن بــرای خریــد
درغرفه ها به چشــم مــی خوردند .یکــی از غرفه
داران قدیمی می گوید :همان طور که می بینید
بیشــترین اجناس غرفه ها را اقالمی چون پفک،
نوشــابه ،کیک وکلوچه وموادشــوینده تشــکیل
داده اســت و میتــوان گفــت غرفــه ها به شــکل
بقالی وسوپرمارکت درآمده اند ،درحالی که قبال
کاالهایی چون فرش ،موکت ،مبل و ...به ترکمن
ها عرضه می شــدو با وضع فعلــی درآمدچندانی
نداریــم وگاه به ســختی مــی توانیــم هزینه های
رفت وآمدوکرایه ها واجــاره غرفه را تامین کنیم.
درهرحال باید مسئوالن تدابیر خاصی بیندیشند
و به بازارچه مرزی سروسامان ببخشند ،ضمن این
که الزم است به برخی خواسته ها وپیشنهادهای
طرف مقابل نیز توجه کنند و در تعامل نزدیک تربا
مسئول بازارچه ترکمن به نتایج مثبتی برسند.
• رونق زودگذر

یکی از ســاکنان باجگیــران می گویــد :بعد از

بازگشــایی مــرز که پــس ازفروپاشــی شــوروی
ســابق انجام شــد ودرپی اســتقالل کشورهای
آســیای میانــه ،بــه تدریــج جمعیتــی از اهالــی
باجگیران که طی ســال های گذشــته از این جا
مهاجرت کرده بودند ،بازگشتند و کسب و کارها
و فعالیت هایی در شهر آغاز شد.وی می افزاید:
راه اندازی بازارچه مرزی مشترک در نقطه صفر
مرزی و رفت و آمدهای مردم برای خرید به ویژه
خریــد اقالمی ماننــد پارچه لی و متقال توســط
اهالی بومــی از بازارچه ترکمن به منظور فروش
در بیرون از گمرک و کسب درآمدی از این طریق،
رضایتمرزنشینانرادرپیداشتوبارقهامیدی
در دل ها تابیده بود اما متاسفانه این شور و حال و
رونق مرزی چندان که باید دوام نداشت.
•مهاجرت مردم باجگیران به قوچان

بهین پور رئیس شورای شهر باجگیران نیز از این
وضعیت ناخرســند اســت و گالیه دارد .او معتقد
است :مسائل و مشــکالت پیش آمده در فعالیت
های مرزی و گمرکی به خصوص از جانب کشور
همسایه سبب از دست رفتن فرصت های شغلی
و مهاجرت مردم به قوچان و دیگر شــهرها شــده
اســت .وی با بیان این کــه به هر حال مســئوالن
شهرســتان بــرای بهبــود وضعیت به ســهم خود
پیگیر قضایا هســتند ،می افزاید :شــهرداری نیز
با همکاری در پروژه هایی ماننــد احداث جایگاه
ســوخت و پمــپ بنزیــن ،توســعه معابر شــهری،
زیباســازی شــهر ،ایجاد پارکینگ ترانزیتی و...
هموارهدرتالشبودهاست.اگرچهاینشهرداری
با این وضعیت درآمد چندانی هم ندارد.
•ظرفیت های گردشگری مغفول مانده

حیدری بخشــدار باجگیران نیز با توجه به ایجاد
محدودیت ورود اتباع ترکمن و خریــد از بازارچه
ایران در چندی پیش ،اظهــار می کند :اگر روزی
کشــور همســایه ما دیوار بلندی هــم در این معبر

ایجاد کند ،ما بــاز هم توانایی و اســتقالل خود را
داریم ضمن آن که می توان بــا برنامه ریزی های
بهتر و حمایت های جدی تر مسئوالن از ظرفیت
های زیاد گردشــگری منطقه به خوبی اســتفاده
کردوبهرهبرد.درهزیباومنحصربهفردشمخالبه
عنوان منطقه گردشگری نمونه از موقعیت خوبی
برای جذب گردشــگران برخوردار و با اســتقبال
زیاد گردشگران و دوستداران طبیعت نیز مواجه

است .اگر چه با اقدامات مناسب باید برای جذب
ســرمایه گــذاران در ایــن بخــش تالش شــود اما
تحقق آن در نهایت همت و توجه خاص مسئوالن
را میطلبد .باتوجــه بــه مزیت های بســیار زیاد
شهر مرزی وبازارچه مرزی باجگیران ،مسئوالن
اقتصــادی ودســتگاه دیپلماســی بایــد درجهت
رفع موانع رونق گردشــگری ومبــادالت تجاری
واقتصادی دو کشور گام بردارند.

سهم ناچیز باجگیران از تردد ناوگان باربری
  رفت و آمد خودروهای ســنگین ناوگان باربری شــامل محمولــه های ترانزیتــی ،صادراتی و
وارداتی از سه پایانه مرزی خراسان رضوی به جمهوری ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای
مرکزی طی پنج ماه گذشته امسال  ۱۱درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر شده
است .بر این اساس امسال پایانه مرزی لطف آباد  ۸۵درصد و پایانه مرزی سرخس کمتر از ۱۵
از درصد مجموع رفت و آمد ناوگان باربری خارجی خراسان رضوی را به خود اختصاص دادندو
سهم پایانه مرزی باجگیران نیز در این خصوص بســیار ناچیز بود .مدیرکل راهداری و حمل و
نقل جاده ای خراســان رضوی به ایرنا می گوید ۶۴ :هزار و  ۶۷۵دستگاه کامیون و تریلر طی
پنج ماه گذشــته از پایانه های مرزی لطف آباد ،ســرخس و باجگیران واقع در نوار مرزی شمال
این استان برای حمل محموله های ترانزیتی ،صادراتی و وارداتی رفت و آمد کرده اند.ابراهیم
نصری میافزاید ۳۰ :هزار و  ۸۳۳دستگاه خودروی سنگین باری ظرف همین مدت از طریق
پایانه های مرزی لطف آباد ،سرخس و باجگیران از خراسان رضوی به سمت آسیای میانه خارج
شده اند.وی به رشــد یک درصدی ترانزیت خروجی از طریق سه پایانه مرزی این استان اشاره
و بیان کرد :بر همین اســاس فعالیت ناوگان باربری خراسان رضوی در بخش صادرات با بهره
گیری از ۱۱هزار دستگاه کامیون رشد ۲۳درصدی را نشان می دهد .وی همچنین به ورود۳۳
هزار و  ۸۴۲دستگاه کامیون باری به خراسان رضوی از سمت آسیای میانه طی امسال اشاره و
بیان کرد :ورود این تعداد خودروی سنگین باری در قالب کامیون های حامل کاالهای وارداتی
و نیز ترانزیت ورودی به ترتیب  ۵۵درصد و  ۱۸درصد رشد داشته است   .

سوژه ها وخبرها

 ۳۰خانه تاریخی در نیشابور
در آستانه آسیب هستند

جمع آوری ۵۰۰شیشه مربای تاریخ
مصرف گذشته درتربت جام
حقدادی-دبیرشورایامربهمعروفونهیازمنکرتربتجامگفت:گروه
امربه معــروف و نهی از منکر به همراه کارشناســان بهداشــت محیط
دانشــکده علوم پزشــکی ،در بازرســی از فروشــگاه های مواد غذایی
شهرستانموفقشدند ۵۰۰،شیشهمربایتاریخمصرفگذشتهراجمعآوریکنند.ذاکریافزود:
مرباهای جمع آوری شده متعلق به شرکتی است که چهار سال قبل تعطیل شده است و متخلفان
با تهیه برند جدید و چسباندن آن روی در قوطی شیشه مربا مجدد اقدام به فروش آن کردند که در
اقدامی هماهنگ توسط گروه بازرسی از سطح فروشگاه های شهرستان جمع آوری شد.

دستگیری سارقان 10فقره سرقت
پسته در بردسکن

شجاعی مهر /رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
نیشــابور گفت ۳۰ :خانه تاریخی با ارزش در نیشــابور که در معرض
آسیب هستند شناسایی شــده اند .به دنبال رایزنی با مالکان آن ها
برای حفظ این بناهای تاریخی هستیم و کار ثبتی پنج باب از آن ها در حال انجام است .اسماعیل
اعتمادی در نشست خبری افزود :سال گذشته برای مرمت آثار تاریخی یک میلیارد تومان هزینه
شد و به زودی حمام تاریخی مرمر که به دوران صفویه اختصاص دارد و انبار پالستیک شده بود با
تغییر کاربری به سفره خانه سنتی تبدیل در آن به روی گردشگران باز خواهد شد.

علی نوری-فرمانده انتظامی بردسکن از دســتگیری سارقان حرفه
ای دراین شهرستان خبرداد .سرهنگ عباس نظافتی گفت :درپی
وقوع چند فقره سرقت از باغ های پسته شهرستان ،ماموران پلیس
آگاهی یک ســارق را دراین زمینه شناســایی و دســتگیر و از مخفیگاهش مقادیرزیادی پســته
سرقتیراکشفکردند.ویافزود:سارقدستگیرشدهدربازجوییهایبهعملآمدهبه 10فقره
سرقت پسته به همراه دو همدست خود اعتراف کرد .ماموران در عملیات جداگانه ای همدستان
این سارق را به همراه یک مالخر شناسایی و دستگیر کردند.

از میان خبرها

اخبار
گوناگون

فرماندارتربتجام:

 65روستای تربت جام ازآب شرب
سالم برخوردار نیستند

اقتصادی

قاتالن جوان27ساله مه والتی در چنگال قانون

اعلمی-حمیــدی فرمانــدار تربــت جام بابیــان این
که تعداد  65روستای شهرســتان تربت جام از آب
شرب سالم برخوردار نیستند و این آمار قابل قبولی
نیســت ،افزود :درهمین زمینه موفق شــدیم مبلغ
هشــت میلیارد تومــان اعتبــار برای آب روســتایی
این شهرســتان دریافت کنیم تا بتوانیم مشکالت و
چالش های آب روســتاهای جامرود،چشــمه گل،
بشیرآباد و قلعه گک و ...را برطرف کنیم.

حســین نــوری-در حوزه اشــتغال ،مســکن ،آموزش
های توانمند ســازی ،ســواد اقتصادی ،بهداشــت
و ســامت خانواده های روســتاهای هدف ،برنامه
داریم و اعتبار خوبی برای ایــن موضوع پیش بینی
شــده است.آســوده  ،مدیرکل کمیته امداد استان
ومعین اقتصادی این شهرستان گفت :بسته ای از
مؤلفه های توانمندســازی را در شهرســتان خلیل
آباد به صورت ویژه طراحــی کرده ایم که گام به گام
اجرا می شــود .وی افزود :مشــارکت های مردمی
کمیته امداد در پنج ماهه اول ســال نســبت به پنج
ماهه مشــابه در ســال گذشــته بیش از  ۳۰درصد
رشد داشته و این نشان دهنده دغدغه مردم درباره
نیازمندان است .آســوده گفت :افرادی که توانایی
مالی دارند هموطنان خود را فراموش نکرده اند.

دیگر با حفر یک گودال دفــن کرده اند.متهمــان برای از
بین بردن آثار جرم ،خودروی سواری پراید مقتول را نیز به
حوزه استحفاظی رباط ســنگ برده و داخل دره ای آتش
زده و متواری شده اند.وی ادامه داد :تحقیقات کارآگاهان
مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی برای کشــف زوایای
بیشتر راز این جنایت خونین و کشف علت و چگونگی وقوع
قتل ادامه دارد .با دستورمقام قضایی جسد مقتول کشف
شده به پزشک قانونی انتقال یافته است.
فرماندهمرزبانیخراسانرضوی:

کشفیات مواد مخدر در دوغارون30
درصد کاهش یافته است

مدیرکلکمیتهامداداستان:

اعتبار خوبی برای اشتغال ومسکن
خلیل آباد پیش بینی شده است

مدیرعاملبانکصنعتومعدنخبرداد:

پوریوسف-فرمانده انتظامی مه والت از دستگیری قاتالن
جــوان  27ســاله مــه والتــی در زمــان حدود 48ســاعت
خبر داد.اعــام خبر مفقــودی جوان  27ســاله مه والتی
درهفدهــم شــهریور مــاه جــاری و کشــف پراید ســوخته
متعلــق بــه وی در منطقه ربــاط ســنگ خبری بــود که به
ســرعت در شــهر پیچید تا این که در کمتر از  48ســاعت
خبر دســتگیری قاتالن وی اعــام شد.ســرهنگ حمزه
ذوالفقاری فرمانــده انتظامی مه والت در تشــریح پرونده
قتل جوان 27ســاله گفت :روز هفدهم شــهریور خانواده
مقتــول مفقودشــدن اورا بــه پلیــس 110اعــام کــرده
بودنــد .تحقیقات اولیــه پلیس در این خصوص به کشــف
پراید سوخته فرد مفقود در محدوده جاده مشهد به تربت
حیدریه و حوزه اســتحفاظی رباط ســنگ منجر شــد.وی
افزود :کارآگاهــان مبارزه با جرایم جنایــی پلیس آگاهی
خراســان رضــوی در عملیاتــی هماهنــگ بــا فرماندهی

انتظامی مــه والت ،بررســی های علمــی خــود را درباره
این پرونده آغــاز کردند و ســرنخ پیگیری های پلیســی تا
شهرستان کاشمر پیش رفت.آن ها با جمع بندی و بررسی
دقیق سرنخ های به دســت آمده ،دو جوان 27و29ساله
را که یکی از آن ها تبعه خارجی اســت ،بــه عنوان مظنون
به قتل دستگیر کردند.متهمان که با پراکنده گویی قصد
منحرف کردن مسیر تحقیقات پرونده را داشتند ،در برابر
شــواهد و ادله پلیس راهی جز بیان حقیقــت ندیدند و به
قتــل هولناک جوان  27ســاله اعتــراف و اظهــار کردند،
از چندی قبل بــا مقتول اختالفاتــی پیدا کــرده وبا توجه
به مشــکوک بودن به این فرد نقشــه قتل اورا کشیده اند.
ســرهنگ ذوالفقــاری افزود:متهمان در اعترافاتشــان با
بیان جزئیات نقشه شوم خود گفتند ،مقتول را به بهانه ای
به بیابان های اطراف فیض آبادکشانده و با ضربات چاقو
او را به قتل رســانده و جســدش را پس از انتقال به محلی

فرمانده مرزبانی خراســان رضوی به ایرنــا گفت :حجم
کشــفیات انواع مواد مخدر از ابتدای امســال تاکنون در
منطقه مــرزی دوغــارون واقع در شــرق این اســتان ۳۰
درصد نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته کمتر شده
است.سردار ماشاءا ...جان نثار به ایرنا افزود :طی این
مدت  ۵۰۰کیلوگرم انواع مواد مخدر در گذرگاه مرزی
دوغارون کشف و ضبط شده است .وی ادامه داد :بیش
از  ۹۰درصد مواد مخدر کشــف شــده از نوع مواد مخدر
صنعتی است .ســردار جان نثار گفت :گذرگاه رســمی
دوغــارون نزدیــک ترین مــرز بــرای ورود مواد مخــدر از
سمت کشور افغانستان به ایران اســت بنابراین با تالش
شــبانه روزی و مســتمر نیروهای مرزبانی بــا  ۹۰درصد
فعالیت سوداگران مرگ برای ورود مواد مخدر از طریق
این مرز مبارزه شده است.وی افزود :سال گذشته بیش
از دو تــن و  ۷۰۰کیلوگرم انواع مــواد مخدر در مرزهای
مشــترک ایران و افغانســتان در شرق خراســان رضوی
کشف و ضبط شد.

باید ازروش های جدید برای احیای
آساک دوچرخ استفاده شود

ایشــان زاده  /مدیرعامل بانک صنعت ومعدن کشور
گفت :تاکنون جلساتی برای رفع مشکل دوچرخه
سازی قوچان برگزارشده اســت که باتوجه به این
که آســاک دوچرخ یک برند به شــمار می رود ،باید
برای احیای آن ازروش های جدید و ساز و کارهای
دیگر استفاده شــود .ضمن این که مطالبات بانک
صنعــت ومعدن از این شــرکت بایــد تعیین تکلیف
شــود.مدیرعامل بانــک صنعــت ومعــدن کشــور
افــزود :هزارمیلیــارد ریال خــط اعتباری توســط
این بانک درســال  ۹۸برای قوچــان درنظر گرفته
شــدو متاســفانه این بانک از ســال  ۹۳تا  ۹۷هیچ
کارکردی دراین شهرستان نداشته اما طی امسال
برای پنج طرح بــه ارزش  ۴۶میلیــارد ریال تامین
اعتبارکرده اســت که با هــزار میلیاردریال فاصله
دارد.آمادگی اجرای دوطرح بزرگ دیگر رادراین
شهرســتان داریم .مهــری گفت :بانک هــا متولی
تســهیالت ارزان قیمــت نیســتند بلکــه متولی آن
 ،قانون گذاراســت کــه ســرمایه گــذاران باید این
موضوع رااز نمایندگان مجلس مطالبه کنند.
وی دربــاره وضعیت دوچرخه ســازی قوچــان نیز
تصریح کــرد :تاکنون جلســاتی برای رفع مشــکل
این واحدبرگزارشــده اســت که باتوجه بــه این که
آساک دوچرخ یک برند به شمار می رود ،باید برای
احیای آن ازروش های جدید و ساز و کارهای دیگر
استفاده شود .ضمن این که مطالبات بانک صنعت
ومعدن از این شــرکت باید تعیین تکلیف شود .وی
افزود  :اما درکارخانه کاشــی جوششی دیده نمی
شود و محال است بانک عامل بدون توجیه وبرنامه
واردمیدان شود.

