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افتتاحنخستینمرکزدندانپزشکی
کودکانناتوانذهنیوحرکتی
در سبزوار
کالته /نخستین مرکز تخصصی دندان پزشکی کودکان
ناتوان ذهنی و حرکتی کشور بااعتباری حدود 300
میلیارد تومان در سبزواربه بهرهبرداری رسید .مراسم
افتتاحیه نخستین مرکز تخصصی دندان پزشکی
کودکان ناتوان ذهنی و حرکتی ظهر دیروز در بیمارستان
حشمتیه سبزوار برگزار شد .مشاور وزیر در امور دندان
پزشکی و سالمت دهان و دندان در این مراسم گفت:
یکی از سیاستهای وزارت بهداشت در توسعه و ارائه
خدمت به مردم در نظام سالمت و دندانپزشکی موضوع
تمرکز برای ارائه خدمات مطلوب به بیماران خاص است.
حسن رزمی افزود :را هاندازی مرکز تخصصی دندان
پزشکی کودکان ناتوان ذهنی و حرکتی میتواند در
مسیر ارائه خدمات به بیماران خاص کمک کند و بخش
زیادی از خدمات را در استان ارائه دهد.

رانندگانگنابادیخواستار
راهاندازیسامانهنوبتدهیبارشدند
صفری /تعدادی از رانندگان خودروهای سنگین در
گناباد با امضای طوماری ضمن انتقاد از روند کنونی
ارسال بار ،خواستار راه اندازی سامانه نوبت دهی بار در
این شهرستان شدند .در این طومار که برای معاون وزیر
و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارسال
شده ،آمده است :تعدادی افراد سودجو و فرصت طلب
موجب شدند که در توزیع بار افراد غیربومی در اولویت
قرار گیرند و این مسئله شرایط بحرانی برای کامیون
داران زحمت کش گناباد ایجاد کرده است و گناباد با
داشتن بزرگ ترین ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور،
از داشتن سالن اعالم بار و دفتر نوبت دهی برای اعالم
عادالنه بار بی بهره است و راه اندازی این دفتر از سوء
استفاده افراد سودجو جلوگیری می کند.

مهرتاییدرئیسآزمایشگاههای
استانبرسالمتآبشربقوچان
ایشان زاده /رئیس آزمایشگاه های امورآب خراسان
رضوی بااشاره به برخی نگرانی های اخیر شهروندان
قوچانی درباره سالمت آب شرب قوچان گفت :براساس
مستندات وآزمایش های متعدد  ،آب شرب قوچان
سالم است.دکتر اکبری گفت :درپی نگرانی برخی
شهروندان درباره سالمت وکیفیت آب آشامیدنی قوچان
 ،ازحدودیک هفته قبل با نمونه برداری ازتصفیه خانه،
مخازن وشبکه  ،آزمایش های دقیق تری انجام دادیم و
به آزمایش ها ونتایج آزمایشگاه آبفای شهری هم اکتفا
وتوجه نکردیم که می توان گفت آب شرب قبل از ورود به
تصفیه خانه هم آلودگی ندارد.

تنهامرکزکمتوانانذهنیبردسکن
چشمانتظارکمکخیرانومسئوالن
نوری /مدیر موسسه خیریه قمر بنی هاشم(ع) و مرکز کم
توانان ذهنی ایثار بردسکن به خراسان رضوی گفت:
برای ساخت و تکمیل پروژه مرکز کم توانان ذهنی
بردسکن چشم انتظار کمک خیران و مسئوالن هستیم و
تاکنون فقط  430میلیون تومان هزینههای ساخت این
مرکز را خیران تامین کرده اند که امید است با مشارکت
خوب آنها بتوانیم در آینده نزدیک این پروژه را تکمیل
کنیم و به بهرهبرداری برسانیم.
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طرقبهشاندیز،رتبهآخرجذبتسهیالتاشتغالروستاییدراستان
گزارش
ناسخ

سهم شهرستان طرقبه شاندیز از اعتبارات ابالغ
شده اشتغال روستایی کل کشور دو میلیارد و
 ۲۰۰میلیون تومان بوده که  10برابر این میزان
به مبلغ  ۱۹۴میلیارد ریال طرح اشتغال روستایی
در کارگروه اشتغال این شهرستان مصوب شده
است .این در حالی است که از کل مبلغ دو میلیارد
و  ۲۰۰میلیون تومان ابالغ شده به این شهرستان
فقط  ۹۹۷میلیون تومان آن تخصیص پیدا کرده
است .با وجود این از میزان طرح های تصویب شده
در کارگروه شهرستان که به کارگروه استانی برای
تصویب نهایی ارسال شده ،طرح هایی با اعتبار ۹۰
میلیارد ریال به سرپرستی بانک ها معرفی شده که
بانک های عامل نیز از این میزان طرح هایی را با
اعتباری به مبلغ  ۴۹میلیارد ریال  ،برای پرداخت
به متقاضیان به شعب خود معرفی کردند ولی
به گفته فرماندار طرقبه شاندیز به عنوان رئیس
کارگروه اشتغال این شهرستان شعب بانک های
عامل که  ۱۳بانک در طرقبه شاندیز و مشهد
هستند حتی یک ریال تسهیالت هم به متقاضیان
پرداخت نکرده اند.این موضوع موجب گالیه
روستاییان و مسئوالن شهرستان طرقبه شاندیز
شده است چرا که معتقدند سخت گیری بانک ها
موجب شده است دست متقاضیان از این وام ها
کوتاه بماند.
موسوی نژاد مدیر عامل یکی از شرکت های تعاونی
در طرقبه که طرح وی در زمینه احداث کارگاه
و بسته بندی خشکبار برای دریافت تسهیالتی
به مبلغ یک میلیارد و  ۶۰میلیون تومان به یکی
از شعب بانک توسعه تعاون درمشهد معرفی
شده  ،تاکنون موفق به دریافت تسهیالت نشده
است.وی درگفت وگو با خبرنگار ما درباره علت
این موضوع میگوید:بانک ها درخواست های
فراقانونی دارند،چند سال است که مجلس و بانک
مرکزی به بانک ها ابالغ کرده اند تا امالک مشاع
روستایی را به عنوان وثیقه قبول کنند ولی بانک ها
امتناع میکنند.وی افزود :کسی که کار و زندگی
وملکاش در روستاست از کجا سند ششدانگ
ملک شهری بیاورد! وی بیان کرد:برای طرح
خودمان سند مشاع دارای حدود و ثغور ارائه دادیم
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که تغییر کاربری نیز داده شده ولی بانک می گوید
چون زمین مشاع است باید همه مالکان آن بیایند
و اسناد بانکی را امضا کنند و در چنین شرایطی آیا
می توان صد نفر را به بانک برای امضا آورد؟ وی
می افزاید :بانک از ما خواسته برای پروژه خشک
کردن میوه کاتالوگ ادوات مربوط را ارائه و نقشه
جانمایی دستگاه ها را نیزبه بانک بدهیم و اکنون
سوال این است که این موارد چه ربطی به بانک
دارد؟موسوی نژاد گفت :برای ساخت کارگاه نیز
بانک می گوید باید ساخت آن را به پیمانکار دارای
گرید بدهید حال آن که در طرقبه اصال چنین
پیمانکاری وجود ندارد و دیگر این که سپردن کار
به پیمانکار حدود  30تا  40درصد هزینه های مان
را افزایش می دهد.
یکی از بانوان روستایی نیز گفت :وقتی به بانک
مراجعه کردم دیدم می خواهند مبلغ زیادی از
اعتبار طرح مرا کاهش دهند زیرا معتقد اند طرح
من نیاز به این مبلغ اعتبار ندارد.یک روستایی
دیگر نیز گفت :بانک از من خواسته وثیقه یا ضامن
بیاورم که تا کنون موفق به انجام این کار نشدهام.
متقاضی دیگری نیز بیان کرد :بانک به طرح
من ایراد گرفته و گفته است برای طرحی که
انفرادی است مبلغ  ۱۵۰میلیون تسهیالت
تعلق نمیگیرد.آن چه ذکر شد ادعاها و گالیه
های متقاضیان دریافت تسهیالت روستایی بود
و مدیران بانک ها نیز حتما دفاعیاتی در این زمینه

دارند.فرجیان مدیر بانک توسعه تعاون شعبه
بولوار معلم درباره پرداخت نشدن تسهیالت به
ن و دامداران طرقبه می گوید:طرح
تعاونی مرغدارا 
این تعاونی مشکل مجوز داشت زیرا نتوانستند
مجوز محیط زیست را دریافت کنندبنابراین قرار
شد مجوزشان اصالح شود تا به آن ها تسهیالت
پرداخت شود.
وی افزود:در زمینه موارد دیگر نیز باید گفت
فشارها از جانب دستگاه های حسابرسی به
بانک ها زیاد است وگرنه ما هم تمایل داریم هرچه
زودتر تسهیالت چنین مشتریان خوش حسابی
را پرداختکنیم که با اصالح مجوز به زودی
تسهیالت این شرکت پرداخت می شود.وی به
طرح های دیگر اشاره کرد وگفت :خانمی طرح
بافتنی سنتی را ارائه کرده است که باید به آن ۱۵۰
میلیون تومان تسهیالت داده شود .حال سوال
این است یک نفر که در حد یک یا دونفر اشتغال
زایی می کند چه نیازی به  ۱۵۰میلیون تومان
تسهیالت برای چنین طرحی دارد و مگر هزینه
های ادوات بافتنی سنتی چقدر است؟
یکی دیگر از مدیران بانک هم گفت:بانویی که
طرح انفرادی ارائه داده در بازدیدها مشخص
شدهکه حتی برای  10نفر اشتغال زایی کرده در
صورتیکه با طرح انفرادی مبلغ اندکی به او وام
تعلق می گیرد بنا بر این اصالح طرح از انفرادی
بهکارگاهی ضروری است.

مدیر بانک دیگری هم در بیان دلیل پرداخت
نشدن تسهیالت به یک بانوی روستایی میگوید:
این فرد صورت حساب خرید رایانه یا دوربین مدار
بسته و آیفون تصویری آورده و به این امور تسهیالت
تعلق نمی گیرد.صبوری مدیر بانک ملی شعبه
خیابان راهنمایی هم گفت :دنبال جذب منابع
هستند و از طرفی من به عنوان یک روستایی
افتخار می کنم به یک روستایی تسهیالت بدهم
و او اشتغال ایجاد کند.وی افزود:طرح یک بانوی
روستایی به بانک ما ارسال شد و خودم به وی تلفن
کردمکهچرا پیگیر امور وام نیستی که در نهایت
مراجعه کرد و چون بحث پیش دریافت مطرح شد
مقرر شد صورت حساب بیاورد که به محض ارائه آن
وام وی داده می شود.
مدیر یکی از شعب بانک کشاورزی هم درباره
پرونده چند متقاضی تسهیال تگفت:یکی از
طرح ها احداث گلخانه است که متقاضی در حال
ارائه مدارک به شعبه است.وی افزود :کسانی
کهنمی توانند وثیقه بیاورند در مواردی با ضمانت
تسهیالت شان پرداخت می شود.وی افزود :یک
طرح شیالت هم هست که بهمحض ارائه صورت
حساب ها از سو یمتقاضی به بانک پرداخت
می شود.وی گفت :درباره یکی از طرح هاکه
بسته بندی تخم ماکیان است مدارک محل بسته
بندی مشکل دارد چون زمین آستانه ای است
و مجوز بنا به آن داده نمی شود ودرباره طرح
دیگری نیز چون مبلغ تسهیالت  ۵۰۰میلیون
تومان بود و از سطح ضمانت شعبه خارج بود از
متقاضی وثیقه درخواست کردیم که نتوانست
ارائه دهد و بانک مساعدت کرد و مقرر شد دو
ضامنمعتبر بیاورد که هنوز موفق به اینکار
نشده است.با قبول این نکته که شعب بانک
ها ملزم به رعایت دستورالعمل های ابالغ
شده ازسوی سرپرستی بانک ها هستند وازسوی
دیگر متقاضیان ایجاداشتغال روستایی نیز معموال
دارای تمکن مالی باالیی نیستند و ممکن است
نتوانند همه مدارک مورد نیاز بانک رافراهم
کنند خوب است که شعب بانک ها پیشنهادهایی
برای کاهش مدارک اضافی وتسهیل روند اداری
پرداخت وام به سرپرستی ها ارائه کنند تا شرایط
ازرکود فعلی درپرداخت تسهیالت خارج شود.
شاید طرح پرداخت تسهیالت به روستاییان به
سرانجامی برسد .
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اصغری -آیت ا ...سید ابوالفضل طباطبایی اشکذری
نماینده ولی فقیه در کشور سوریه با حضور در فریمان از
مصالی در حال ساخت نماز جمعه فریمان بازدید کرد.
وی در جمع بسیجیان پایگاه های مقاومت بسیج
فریمان با اشاره به این که یک سوم آیات قرآن مربوط به
دشمن شناسی است ،گفت :اختالفات داخلی نباید ما
را از دشمن اصلی و شیطان بزرگ آمریکا غافل کند.
* سردار«ماشاءا ...جان نثار» فرمانده مرزبانی استان
خراسان رضوی از کشف 12هزار و  950لیتر سوخت
قاچاق به همت مرزبانان این فرماندهی خبر داد.
خاکشور /جمعی از کشاورزان شهرستان رشتخوار از
دیرکرد تحویل مطالبات شان از مسئوالن انتقاد کردند.
*حیدری ،مدیر آموزش و پرورش فیروزه اظهار کرد:
فرایند زیرسازی ،آماده سازی و سرانجام روکش آسفالت
در روستاهای معدن علیا،سلیمانی،گرماب بزرگ و
نیرآباد شامل آموزشگاه های وکیلی ،55شهید دلدار،
محمد رضا سلیمانی،شهدای نیرآباد،عترت (حجاب) و
شهید رجبعلی گرمابی به مساحت  5200متر به اتمام
رسید وکارکنان  ،دانش آموزان و اولیا از این خدمت مفید
بهره مند می شوند.
فیض عارفی -محمد دانشگر مدیر عامل شرکت آب و
فاضالب روستایی استان از تحت پوشش قرار داشتن
 2500روستای خراسان رضوی در شبکه آب و فاضالب
روستایی خبر داد.
غضنفری/رخشانی مهرمعاون وزیر آموزش و پرورش و
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با بیان این که
اولویت اصلی این سازمان تکمیل پروژه های نا تمام
است ،افزود :بر همین اساس امسال هفت هزار کالس
درس به فضای آموزشی کشور اضافه می شود.
کالته /سرپرست اداره تأمین اجتماعی سبزوار از طلب
 37میلیارد تومانی این نهاد از کارفرمایان و دستگاههای
اجرایی این شهرستان خبر داد.
حقدادی/مدیر کمیته امدادتربت جام در نشست خبری با
اصحاب رسانه گفت  :کمیته امداد تربت جام تعداد هزار
و ۲۱۴یتیم تحت پوشش دارد که۷۸درصد حامیان ایتام
غیر بومی هستند.
ابراهیم بای  /فرمانده نیروی انتظامی شهرستان خواف
از کشف  24تن برنج در بازرسی از یک دستگاه تریلی
اسکانیا قبل از رسیدن به مقصد خبرداد.
ابراهیم بای  /شهردار شهرسالمی گفت :به علت نبود
کنار گذر شاهد تردد وسایل نقلیه به ویژه خودروهای
سنگین از بولوار شهرسالمی هستیم که این موضوع
عالوه بر ایجاد بار ترافیکی زیاد باعث مشکالتی برای
شهروندان شده و نیازمند توجه ویژه به موضوع از
قبیل روکش آسفالت  ،نصب تابلوها و عالیم راهنمایی
و رانندگی و ایمن سازی تقاطع ها و معابر منتهی به
بولوار است.
ناسخ-در مراسمی با حضور فرماندار و برخی مسئوالن
دستگاه های اجرایی رئیس جدید جهاد کشاورزی
شهرستان طرقبه شاندیز معرفی شد.به گزارش
خراسان رضوی در این مراسم مهندس نادری به
عنوان رئیس جهاد کشاورزی این شهرستان معرفی و
از خدمات مهندس جوانبخت رئیس سابق این اداره
تقدیر شد.

