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قیمت آلو خشک «طالیی» نیست

شجاعی مهر/پروفسور اورهــان آتاالی نماینده مجلس
ترکیه و عضو کمیته اجرایی اتحادیه مجالس کشورهای
عضو سازمان همکاری هــای اسالمی از جاذبه های
فرهنگی و گردشگری نیشابور بازدید کرد.رئیس میراث
فرهنگی نیشابور گفت :در این برنامه اعضای این هیئت
ترک از سایت باستانی فوشنجان و زادگاه حاج بکتاش
ولی ،سایت تاریخی شادیاخ ،آرامگاه های خیام ،عطار
و کمال الملک بازدید کردند .اعتمادی افزود :در این
برنامه دربــاره زمینه های مختلف همکاری در حوزه
گردشگری با کشور ترکیه به ویــژه تسهیل در ورود
گردشگران به نیشابور تبادل نظر شد.

برگزاریازدواج زوجنیشابوری
درجوارگلزارشهدایگمنام
شجاعی مهر -اعظم السادات حسینی و سید محمد
حسینی زوج جوان نیشابوری مراسم ازدواج خود را در
جوار گلزار شهدای گمنامدانشگاه آزاد واحد نیشابور
برگزار کردند.رئیس ستاد ازدواج دانشجویی دانشگاه
آزاد نیشابور بااعالم این خبر گفت :هدف از برگزاری
این مراسم  ،ترویج فرهنگ ازدواج آسان است تا با حذف
هزینه های مازاد سنت ازدواج در بین جوانان راحت تر
صورت گیرد.حجت االسالم خوش نیت افزود :امیدواریم
با ایجاد فرهنگ ساده زیستی و توجه بیشتر مسئوالن به
جوانان ،با افزایش پیوندهای مقدس ازدواج ،کاهش
معضالت اجتماعی را در جامعه شاهد باشیم.

عضوشورایشهرستاننیشابوراعالمکرد

جلساتشورایشهرستاننیشابور
 ۵ماه است که برگزار نمی شود
شجاعی مهر -عضو شورای نیشابور گفت :جلسات این
شورا بیش از پنج ماه است که برگزار نمیشود .مجتبی
باری گفت :شورای شهرستان شورای فرادست است و
نقش نظارتی مهمی دارد اما متاسفانه همچنان هیئت
رئیسه این نهاد نیز بالتکلیف است .عضو شورای شهر
نیشابور افزود :نیشابور دارای تعداد زیادی روستا ،بخش
و شهر است که نیاز به رسیدگی دارند اما جلسات شورای
شهرستان مدتی است برگزار نمی شود.

دهی -2 .بخش فراوری و خشکاندن آلو که باید با
استانداردها مطابقت داشته باشد و در امر خشک
کردن آن باید از دستگاه های خشک کن استفاده
شود - 3 .بحث فروش محصول نهایی که تنها راه
حل آن ایجاد اتحادیه ای با عضویت صادرکننده ها
برای صادرات است .فرهمند افزود :برای حمایت
از کشاورزان از ابتدای سال آینده یک کارشناس
ناظر در این شهر مستقر می شود و همچنین برای
راه اندازی یک اتحادیه طی روزهای آینده جلسه
ای با صادر کننده ها برگزار خواهیم کرد تا هرچه
زودتر اتحادیه ای در این شهر دایر شود.

مرشدلو

شهر خرو در  18کیلومتری شهرستان نیشابور
با بیش از  1000هکتار باغ آلو به پایتخت آلوی
ایران معروف است .هر سال مقدار قابل توجهی
از انواع آلو به ویژه آلوی طالیی در این شهر خشک
وبسته بندی می شود و درطول سال به فروش می
رســد امــا ایــن روزهــا به علت پایین بــودن قیمت
آلــوی خشک دیگر قیمت این محصول همچون
رنگش طالیی نیست .در شرایطی که همه عوامل
مرتبط با محصوالت باغی طی یک سال گذشته
افزایش قیمت داشته است اما قیمت آلوی خشک
نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این مسئله
باعث گالیه فراوان باغداران شده است.

•گالیه باغداران

رحمانی یکی از باغداران خرو گفت :محصول آلو
تنها محصول کشاورزی است که باید یک کشاورز
با تمام اعضای خانواده اش در طول یک سال تالش
کنند تا این محصول مفید غذایی و دارویی را به بازار
برسانند اما در پایان دسترنج این باغداران باید به
نازل ترین قیمت از سوی عده ای دالل و واسطه
خریداری شود .حیدری باغدار دیگر خروی هم
گفت :طی یک ســال گذشته قیمت محصوالت

دیگر کشاورزی افزایش یافته است اما قیمت آلو
نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم داشته و این
در حالی است که هزینه های کود و سم و ادوات
کشاورزی حداقل سه برابر شده است .حسینی
باغدار دیگر هم گفت :با توجه به این که شهر خرو
قطب اصلی باغداری و کشاورزی در استان و حتی
در کشور است و  95درصد ساکنان آن به باغداری
و کشاورزی مشغول اند اما اداره جهاد کشاورزی
حتی یک نمایندگی در این شهر نــدارد و محلی
هم برای عرضه کود و سم و ...در این شهر از سوی
مسئوالن دایر نشده و همچنان این شهر مورد بی
مهری مسئوالن قرار گرفته است .فتاحی باغدار

دیگر این شهر هم ضمن گالیه از حمایت نکردن
مسئوالن از محصوالت باغی گفت :اگر مسئوالن
چاره ای برای قیمت آلو نیندیشند ممکن است
دندان های تیز اره ها به جان درختان آلو بیفتد و
جوانان و باغداران به دنبال شغل روانه شهر های
بزرگ شوند و شغل های کاذب را پیشه سازند.

•3مشکل اصلی برای تولید وفروش آلو

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور گفت:
تولید آلــو و مشکالت آن بــه ســه بخش تقسیم
میشود - 1 :بخش تولید و اصول اصلی پرورش
و نگهداری و تغذیه درخــتــان بــرای افــزایــش بار

فرمانداردرنشستخبرنگارانآزادصداوسیمایاستاندرتربتحیدریه:

ظرف دوهفته آینده دفتر صداوسیما در تربت حیدریه راه اندازی می شود

بخشی -هشتمین نشست تخصصی خبرنگاران
آزاد صدا و سیمای خراسان رضوی با حضور مدیر
کل صدا و سیمای خراسان رضوی ومسئوالن این
شهرستان برگزار شد.مدیر کل صداوسیمای
خراسان رضوی در این نشست بااشاره به ظرفیت
هــای شهرستان تربت حیدریه درحـــوزه های
فرهنگی ،اقــتــصــادی وگــردشــگــری گفت :این
شاخصه ها باعث شده تا این شهرستان درخراسان
برجسته باشد ونــیــازاســت کــه ایــن ظرفیت ها
ازطریق رسانه بهترمعرفی شود".محسن نصرپور"
همچنین بــا اش ــاره بــه درپــیــش بــودن چهلمین

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی افزود :اصحاب
رسانه به ویژه خبرنگاران رسانه ملی باید تالش
کنند تا دســتــاوردهــای معنوی ومــادی انقالب
درطــول این  ۴۰سال به نمایش گذاشته شود.
وی تصریح کــرد :باید ازسیاه نمایی پرهیز کرد
وخدمات شایسته معرفی شود چرا که آگاهی مردم
ازخدمات ارائه شده باعث امیدواری درجامعه می
شود .معاون استاندار و فرماندار تربت حیدریه نیز
دراین همایش با اشاره به ظرفیت های شهرستان،
تاسیس دفتر خبری مستقل و کــارآمــد در این
شهرستان را یک امر ضــروری دانست و افــزود:

شهرستان  250هــزار نفری تربت حیدریه در
جنوب خراسان رضوی به عنوان چهارمین شهر
بــزرگ استان در راهگذر شمال به جنوب قرار
گرفته و به عنوان دروازه جنوبی به مشهدالرضا(ع)
نقش به سزایی در تحوالت مختلف ایفا کرده است.
رستمی افزود :با رایزنی های انجام شده توسط
مــدیــر کــل صــداوســیــمــا ،ظــرف دوهــفــتــه آینده
دفتر خبری صداوسیما درتــربــت حیدریه راه
انــدازی می شود که امیدواریم تا سه ماه آینده
بــا دراخــتــیــارقــراردادن مکان مناسب ازســوی
مسئوالن شهرستان واجــرایــی شــدن تعهدات

شهرستان ها

رئیس پلیسراهاستان بااشارهبهسانحه
جادهجغتایتشریحکرد:

انحرافبهچپ وسرعتغیرمجاز
۲عامل تصادفیکه 8قربانیگرفت

گالیهباغدارانپایتختآلو ازپایینبودنقیمتمحصوالت

گزارش

اخبار

•آمادگی برای همکاری با صادرکنندگان آلو

ایمانیرئیسادارهصنعتمعدنوتجارتشهرستان
نیشابورنیز گفت :ما هم این آمادگی را داریم تا با
صادر کنندگان آلو برای تسهیل در امور صادرات
همکاری الزم را داشــتــه باشیم .مسئول اتــاق
بازرگانی شهرستان نیشابور هم گفت :از فعالیت
اتاق بازرگانی شهرستان نیشابور هشت سال می
گذرد که طی این هشت سال در خصوص صادرات
آلوفقطپنجنفربهصورترسمیبهمامراجعهوکارت
بازرگانی دریافت کرده اند .اکبر آبادی افزود :ما این
آمادگی را داریم تا برای افرادی که در زمینه صادرات
فعالیت می کنند کالس های آموزشی برگزار و
کارت بازرگانی صادر کنیم.
صداوسیما برای تجهیز دفتر ،ازابتدای سال آینده
دفتر خبری تربت حیدریه به صــورت رسمی وبا
امکانات مجهز کارخودرا آغاز کند.نماینده مردم
تربت حیدریه ،مه والت و زاوه در مجلس هم در این
نشست با اشاره به پیشرفت های وسیع رسانه ای
گفت :متاسفانه با وجود پیشرفت در این زمینه،
سواد رسانه ای ما پیشرفت قابل قبولی نداشته
است«.سعید باستانی» افــزود :باید این نقیصه
اصــاح شود وهرچند این تغییر ازوظایف ذاتی
وزارت ارشاد است اما صداو سیما هم باید در این
خصوص میدان دار شود چرا که موضوع سواد
رسانه ای موضوعی عام است.وی افزود :متاسفانه
تا به حال درحوزه شهرستان تربت حیدریه ازتوان
بــاالی صداوسیما بــه درســتــی اســتــفــاده نشده
است .راه انــدازی دفتر خبری دراین شهرستان
میتواندتاحدودی این نقیصه را مرتفع سازد.

طی حدود یک هفته گذشته ،شاهد دو تصادف مرگبار
در جادههای خراسان رضوی بودیم .دو تصادف در جاده
فریمان که  ۹کشته بهجا گذاشت و یک تصادف در جاده
جغتای که در آن هشت نفر کشته شدند.رئیس پلیس راه
فرماندهی انتظامی استان گفت :با بررسی کارشناسان
پلیس راه «سرعت غیرمجاز و انــحــراف به چــپ» عامل
سانحه رانندگی مرگبار پنج شنبه شب گذشته در محدوده
جغتای اعالم شد.سرهنگ هادی امیدوار دیروز در گفت
و گو با ایرنا افزود :در این حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه
کامیون با خودروی سواری پراید در جاده جغتای هشت نفر
از جمله دو کودک جان خود را از دست دادند.وی گفت:
انحراف به چپ و سرعت باالی هر دو خودرو و لغزندگی
مسیر از مهم ترین عوامل این سانحه دلخراش بوده است.
وی افــزود :رانندگان باید هنگام رانــدن به خصوص در
روزهایی که مسیرهای جاده ای لغزنده هستند با احتیاط
کامل رانندگی کنند.وی به همراه هیئتی از کارشناسان
کشوری و استانی با حضور در محل سانحه از نزدیک عوامل
بروز این حادثه را بررسی کردند.

کشف 2هزارو 280کیلوآردسفید
قاچاقدرخوشاب
ملکی /فرمانده انتظامی خوشاب گفت :ماموران پاسگاه
انتظامی مشکان درحین گشت زنی در حوزه استحفاظی
به یک دستگاه وانت پیکان حامل آرد سفید مشکوک
شدند و به منظور بررسی بیشتر این خودرو را متوقف
کردند.سرهنگ حسن آشیانی با بیان این که در بازرسی
از این خودرو دو هزار و  280کیلوگرم آرد سفید قاچاق
کشف شد ،افزود :در این زمینه یک متهم دستگیر و پس
از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی
به مراجع قضایی معرفی شد.

انتقادفرماندارباخرزازتأخیردر
پرداختتسهیالتاشتغالزایی
نشتیفانی/فرماندار باخرز از کند بودن برخی دستگاهها
و بانک های عامل در پرداخت تسهیالت اشتغال زایی
انتقاد کرد .شافعی فرماندار باخرز در جلسه شورای
هماهنگی بانک ها با اشاره به رویکرد دولت در پرداخت
تسهیالت اشتغال زایی گفت :جذب تسهیالت اشتغال
زایــی نیازمند جدیت و همت مــدیــران اجــرایــی بانک
هاست .وی افــزود:جــذب تسهیالت اشتغال زایــی و
حرکت در راستای ایجاد اشتغال پایدار نیازمند همدلی
و همراهی همه دستگا هها و بانک های عامل است تا
بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده در خصوص اشتغال
دست یابیم.

سوژه ها و خبرها

پرداخت 5میلیارد ریال
تسهیالتبههنرمندانسرخس
مدیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری سرخس از پرداخت
بیش از پنج میلیارد ریــال تسهیالت به هنرمندان صنایع دستی
این شهرستان خبرداد.به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان ،حسینی با بیان این مطلب افزود:
این تسهیالت کم بهره با بازپرداخت  60ماه با تایید کارگروه اشتغال
شهرستان و از منابع بانکی در قالب  59طرح در حوزه صنایع دستی
پرداخت شده است.او ادامه داد :این طرح ها شامل  55طرح مستقل
و چهار طرح پشتیبان بوده و برای  69نفر اشتغال ایجاد شده است.

باخبرنگاران
شهرستانها

حقدادی /فرمانده سپاه پــاســداران انقالب اسالمی
تربت جام گفت:امروزه در حالی مدال شهادت بر سینه
شهیدان نقش می بندد که سعادتش همگان را در بر
میگیرد ،این فیض عظما چیزی نیست جز همان آرمان
یک ملت آزاده و شهید پرور تجلی یافته در افق و نگاه ژرف
پیر و مرادشان خمینی کبیر(ره) که فرمود«:ملتی که
شهادت دارد اسارت ندارد».
سرهنگ پاسدارابوطالب جوانافزود :مردم شهرهای
مـــرزی ایـــران اســامــی طعم آســایــش و امنیت را به
واسطه ایثارگری و از خود گذشتگی نیروهای مسلح و
همرزمانشان بیشتر درک می کنند و این اقتدار را مرهون
جان فشانی ها و روحیه شهادت طلبی می دانند.
*معاو ن فرماندارتربت جام درجلسه شــورای آموزش
وپرورش با انتقاد از نبود مشارکت ونظارت اولیای دانش
آمــوزان درمسائل آموزشی گفت :متاسفانه درجلب
مشارکت مــردم ،مسئوالن واولیای دانــش آمــوزان در
مسائل آموزشی،تربیتی و پرورشی ضعیف عمل کردیم
و مشارکت به نحو احسن صورت نگرفته ودرکار تیمی
هم خوب عمل نشده است.حسن کاظمی افزود:باید
به مشارکت در مسائل آموزشی  ،پرورشی و تربیتی
بیشترتوجه کنیم اما از آن غافل شدیم.

خبر
شهرستانها

گالیه های مردم دررود از
بی توجهی به این شهر در ارتقای
زبرخانبهشهرستان

نجم الشریعه /تعدادی از مــردم دررود روزجمعه بعد
از اقامه نماز جمعه ایــن شهر در اعــتــراض به در نظر
نگرفتن موقعیت دررود درطرح ارتقای بخش زبرخان
به شهرستان ،مقابل مصالی نماز جمعه تجمع کردند.
این افراد درحالی که پالکاردهایی با مضمون (ما موافق
ارتقای زبرخان هستیم اما موقعیت این شهر در ارتقا
کجاست؟و )...خواستار رسیدگی مسئوالن ذی ربط به
این موضوع شدند.

هشدار دام پزشکی سبزوار درباره
خطربروزتب برفکی دردامداری ها
کالته /رئیس شبکه دام پزشکی شهرستان سبزوار با توجه به بروز
بیماری تب برفکی در برخی مناطق درباره شیوع این بیماری دامی
در بین دامهای شهرستان هشدار جدی داد.ولــی ا ...جغتایی به
خراسان رضوی گفت :دامداران از خرید دام جدید برای نگهداری
به ویژه از میدان دام و دام های فاقدگواهی بهداشتی دام پزشکی
خودداری و از تردد افراد به ویژه کسانی که با میادین خرید وفروش
دام ،کشتارگاه ها و دیگر دامداری ها در ارتباط هستند به داخل گله
یا دامداری جلوگیری کنند.

گمانهزنیتعیینحریممحوطه
تاریخیفرهادگردفریمان
رئیس میراث فرهنگی فریمان گفت :عملیات گمانه تعیین عرصه و
حریم محوطه باستانی شهر فرهادگرد فریمان باصدور مجوز از سوی
پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور و با اعتبار شهرداری این شهر،توسط
باستان شناسان آغاز شد.به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی
استان« گیاهی» با بیان این که برای اولین بار گمانه زنی در محوطه
فرهادگرد انجام می شود ،افــزود :این محوطه که از وسعت قابل
توجهی برخوردار است از دوره های مختلف پیش از تاریخ،تاریخی و
دوران اسالمی الیه های گوناگونی را در خود جای داده است.

گالیه های شهروندان تربت جامی از طی مسافت 160کیلومتری تربت جام تا مشهد برای دریافت های نقدی از بیمه ها

معضل نبود مراکز پرداخت تعدادی ازنمایندگی های بیمه درتربت جام
اعلمی-یکی از مشکالتی که سبب گالیه تعدادی از
شهروندان تربت جامی شده این است که آن ها برای
دریافت خسارات ووجوهی نظیر دیه یا هزینه های
دیگر از نمایندگی های بیمه به غیر بیمه ایران باید به
مشهد مراجعه کنند ودرشهرستان تربتجام مراکز
پرداختبیمهوجودندارد .بهگزارشخراسانرضوی،
طی روزهاوماه های گذشته تعدادی از شهروندان
تربت جامی درخصوص این مشکل که برای دریافت
هاینقدیبیمهبایدفاصله 160کیلومتریتربتجام
به مشهد را طی کنند و به مشهد بیایند ودرشهرستان
خــودشــان تربت جــام مــراکــز دریــافــت نقدی بــرای
نمایندگی های بیمه به غیر ازبیمه ایران وجود ندارد،
گالیه هایی را مطرح کردند.

•فقط بیمه ایران باجه پرداخت
در تربت جام دارد

وجود چندین نمایندگی بیمه درشهرستان تربت
جــام ما رابــرآن داشــت تا ســری به ایــن دفاتر بزنیم
و از زبــان مسئوالن این باجه ها درخصوص نحوه
پرداخت خسارت به زیان دیده ها سوال کنیم .نحوه
پرداخت خسارت جانی درنمایندگی ها متفاوت
است درصورتی که بیمه ایــران درتربت جام تنها
نمایندگی است که برخالف دیگرنمایندگی ها عمل
می کند وپرداخت خسارات جانی کال درنمایندگی
بیمه ایــران درایــن شهرستان پرداخت می شود.
خبرنگارما درتربت جام به همین منظور با مسئوالن
و همچنین زیان دیده های ناشی ازحــوادث گفت
وگویی انجام داده که می خوانید.

•مشکالت تردد جاده ای !

خدادادی یکی ازشهروندان تربت جام که همسرش
درواژگــونــی خــودرو دچارحادثه شده به خراسان
رضوی گفت  :درسال گذشته همسرم که فرهنگی
اســت درمسیرجاده تربت جــام تا روستای حسن
آبادباالجام محل خدمتش به علت حــوادث جاده
ای (واژگــونــی خــودرو ) مصدوم ودرایــن خصوص

رانــنــده به علت بی احتیاطی مجرم شناخته می
شودوپرونده ای دردادگستری تربت جام تشکیل
وراننده محکوم به پرداخت دیه می شود وازآن جا که
وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه آسیابوده واین بیمه
شعبه پرداختی درتربت جام ندارد رفت وآمد همسرم
به مشهد باتوجه به مصدومیت ،مشکالتی رابرای
وی به وجودآورده بود .وی همچنین افزود :درتربت
جام بیمه آسیا باجه ای را راه اندازی کرد که برای
زیان دیدگان درمان ودیه ای تنها مبادرت به تشکیل
وتکمیل مدارک کرده اند وبرای پرداخت حتما باید
فردزیان دیده به مشهدمراجعه کندواین کار برای
افرادی که دچارمصدومیت شدیدی شده اند ونمی
توانند مسیرتربت جام تا مشهدراطی کنند مشکل
است واگرمتولیان امر با راه اندازی شعبه پرداخت
تمامی مراحل تشکیل وتکمیل پرونده وپرداخت را
درهمین تربت جام انجام دهند ،خیلی ازمشکالت
تــرددجــاده ای مــردم باتوجه به مسافت بین تربت
جام تا مشهدنیزحل خواهدشد ضمن این که این
کار می تواندتبلیغ خوبی هم برای بیمه آسیا دراین
منطقه باشد .یکی دیگر ازشهروندان تربت جامی
که درحــوادث جــاده ای فرزندش را ازدســت داده
است می گوید :فرزندم در مسیر تربت جام تا روستای
حسن آبــادبــاالجــام به علت بی احتیاطی راننده
که منجربه واژگونی خــودرو شد جانش راازدســت
داد وبــرای دریافت خسارت دیه باید مسیر160
کیلومتری تربت جام تا مشهدراطی کنیم وچه خوب
است که با یاری متولیان امردرکنارتشکیل وتکمیل
پرونده ها درتربت جــام همین پرداخت خسارت
درمان ودیه به حادثه دیدگان هم درتربت جام انجام
شود تا مجبورنشویم مسافت تربت جام تا مشهدرا
طی کنیم هرچند باید ازبیمه آسیا که حداقل تشکیل
وتکمیل پرونده ها رادرهمین شهرستان انجام می
دهد ،تشکر کنیم .وی می گوید :اگرمسئوالن بیمه
آسیا بتوانند شعبه پرداخت خسارت درمان ودیه را هم
درتربت جام راه اندازی کنند مشکالت دیگرساکنان
شهرستان های همجوارتربت جام همچون تایباد،

صالح آبــاد وباخرز باتوجه به بعدمسافت نیزحل
خواهدشد.

•دردفاتر نمایندگی های بیمه به غیر از
بیمه ایران درتربت جام پرداخت صورت
نمی گیرد

خوشدل مسئول دفترنمایندگی بیمه معلم درتربت
جــام می گوید :درهیچ یک ازدفاتربیمه درتربت
جام پرداخت خسارت جانی صورت نمی گیرد .وی
همچنین می گوید :دردفترنمایندگی بیمه معلم
درتربت جام نحوه خسارت بیمه جانی ( دیه ) به این
صورت انجام می گیرد که پس ازطی مراحل قانونی
دردادگستری پرونده زیان دیده دراین نمایندگی
تکمیل وبرای پرداخت به استان ارسال می شود یا
زیان دیده به مشهدبرای دریافت مراجعه می کند یا
شماره حساب شبا به نمایندگی بیمه معلم درتربت
جــام ارائــه وازمشهد مبلغ دیــه به حساب شخص
زیان دیده براساس شماره حساب داده شده واریز
میشود.حمید حاصل دوست مسئول نمایندگی
بیمه البرزهم به خبرنگارماگفت :فردخسارت وزیان
دیده به دفترنمایندگی درشهرستان مراجعه می کند
وتشکیل پرونده صورت می گیرد وپس ازطی مراحل
قانونی دردادگستری ازنــام بــرده تعهد محضری
میگیرند وبه شماره حسابی که ارائه می دهد مبلغ
دیه واریزمی شود .جمشیدرفعت مسئول نمایندگی
بیمه رازی هم میگوید :پرداخت خسارت مالی
دراین نمایندگی به این صورت است که فردخسارت
دیــده ازطــریــق شرکت سامانه نگارکدرهگیری
دریافت می کند وکارشناس این شرکت درمحل
حاضرمی شود و به کارشناسی اقدام می کند وپس
از 48ساعت خسارت به حساب نام برده ازتهران
واریزمیشود .وی درباره نحوه پرداخت دیه به زیان
دیــده میگوید :پرداخت دیــه هم به همین طریق
صورت میگیردوپس ازتشکیل پرونده درنمایندگی
بیمه رازی درشهرستان وپس ازطی مراحل قانونی،
ازطریق دادگستری وتکمیل تمامی مدارک الزم،

پرونده به مشهد ارجاع می شود و درصورت نبودنقص
درپــرونــده تکمیل شــده به تهران ارســال ومجدد
ازتــهــران بــرگ تعهد محضری به نمایندگی تربت
جام ارجاع می شود که پس ازگرفتن تعهد محضری
اززیان دیده مبلغ دیه ازتهران به شماره حسابی که
ازفردزیان دیده دریافت شده است به حساب وی
واریزمی شود.

•راه اندازی شعبه پرداخت خسارت
درتربت جام دردست اقدام است

مسئول باجه پرداخت بیمه آسیادرتربت جام هم
می گوید :این باجه درمــردادمــاه سال  95دراین
شهرستان راه انــدازی شده است و هم اکنون فقط
خــســارت هــای وارد شــده بــه خ ــودرو درای ــن شعبه
پرداخت می شودآن هم حداکثر تاسقف  10میلیون
تومان برای خودرو های سواری و 15میلیون تومان
برای خودرو های بارکش واگرمبلغ خسارت بیش
ازاین مبالغ باشد باید فردزیان دیده به مشهد برود.
محمدرضا اکبری همچنین برای پرداخت هزینه
های درمــان وپرداخت دیه به فوت شدگان ناشی
ازحوادث می گوید :درتربت جام هم اکنون هزینه
هایی بــرای این موردپرداخت نمی شود منتها ما
دراین باجه پرونده ها را تشکیل می دهیم وتکمیل
می کنیم وبه مشهدارجاع می دهیم وشخص زیان
دیده باید به مشهد برای دریافت خسارت مراجعه
کند .ازآن جا که شخص زیان دیده باید مسافت بین
تربت جام تا مشهدراطی ودرمشهدچک یاحواله
خسارت رادریافت کند این کار مشکالتی رابرای
خسارت دیدگان به دنبال دارد .وی میگوید :اگرما
تنهادراین باجه درتربت جام تشکیل پرونده بدهیم
وپرداخت ها درمشهدصورت گیرداین نارضایتی
مردم ازخدمات بیمه آسیا را به دنبال خواهدداشت.
اگرپرداخت هزینه درمان ودیه به این باجه محول
شود خیلی ازمشکالت مــردم نیزحل خواهد شد
وتردد بین تربت جام تا مشهد امکان دارد حوادث
جاده ای دیگری برای مردم درپی داشته باشد وبا

دادن مجوزپرداخت هزینه درمان ودیه به باجه بیمه
آسیادرتربت جام ضمن این که می تواندبارترافیکی
پــرونــده هــای ارســالــی بــه مشهدراکاهش دهــد،
می توانیم خدمات بیمه ای را به شهرستان های
همجوارازجمله تایباد  ،باخرز و صالح آباد ارائه دهیم .
سرپرست منطقه چهار کشوری بیمه آسیا درمشهدبه
خبرنگارما گفت :مجوز پرداختی که برای باجه بیمه
آسیادرتربت جام گرفتیم پرداخت خسارت های وارد
شده به خودرو است وبرای پرداخت خسارت هزینه
درمان ودیه ودیگررشته ها به بیمه گزاران به باجه
تربت جام دستورداده شده به خاطر سهولت کار به
زیان دیدگان ناشی ازحــوادث به تشکیل وتکمیل
پرونده ها درتربت جام اقدام وپس ازتکمیل پرونده
ها آن را به مشهد برای پرداخت ارسال کنند .حسن
اکبری همچنین اظهارکرد  :درصورتی که ماخواسته
باشیم شعبه پرداخت برای تمامی رشته ها درتربت
جام احداث وراه اندازی کنیم باید مجوزآن را ازبیمه
مرکزی دریافت کنیم واین نویدراهم من به مردم
تربت جام وشهرستان های همجواراین شهرستان
ازجمله صالح آباد  ،تایباد وباخرزبدهم که درخواست
راه اندازی شعبه پرداخت خسارت برای تمامی رشته
ها ازطریق بیمه آسیا را دراستان به مدیرعامل شرکت
بیمه آسیا درمرکزداده ایم که خوشبختانه آن ها هم با
احداث وراه اندازی شعبه پرداخت خسارت درتربت
جام موافقت کرده اندومجوزاین که ما محلی را برای
ایجادشعبه خریداری کنیم ،داده اند واین کاردرحال
ارزیابی است وان شاءا ...به زودی محلی راخریداری
میکنیم وبــعــدازآن به احــداث وراه انــدازی شعبه
پرداخت خسارت برای تمامی رشته ها درشهرستان
تربت جام اقدام خواهدشدکه با راه انــدازی شعبه
پرداخت خسارت درتربت جام ضمن این که ازحجم
پرونده های مشهدکاسته خواهدشد مشکل تردد
ساکنان شهرستان های تربت جام  ،تایباد  ،صالح آباد
وباخرز نیزبه مشهد حل می شود ودرصورت نیازبه
پرداخت خسارت دیگرنیازبه مشهد نیست ودرهمان
تربت جام نیز پرداخت خواهدشد.

