اخبار
جامعه

سخنگویشورایشهرنیشابور:

حکم شهردار نیشابور صادر شد

شجاعی مهر /ســخنگوی شــورای شــهر نیشابور
گفت:حکم شــهردار نیشــابور از طریق وزارت کشور
صادر شــده ولی هنوز به شــورای شــهر ابالغ نشــده
است .میرفانیشهردارمنتخبنیشابوردرجلسه۱۰
شهریور ماه شورای شــهر با رای اعضای شورای شهر
نیشابور به سمت شهردار نیشابور انتخاب شده بود و
حاالپساز ۴۵روز سخنگویشورایشهرنیشابوراز
صدورحکم وی توسط وزیر کشور خبرداده است.در
همین باره ،سخنگوی شورای شهر نیشابور در گفت
و گو با خراســان رضوی با تایید این خبــر اظهار کرد:
حکم شــهردار نیشــابور از طریق وزارت کشور صادر
شــده ولی هنوز به شورای شــهر ابالغ نشــده است.
احمد همت آبادیافزود :قطعاپساز ابالغ رسمیبه
شورایاسالمیشهربرنامهمعارفهوشروعبهکارآقای
میرفانیاعالموانجامخواهدشد.

امضایتفاهمنامهبینمنابعطبیعی
و نیروی انتظامی خلیل آباد برای
حفظمنابعطبیعی
حسین نوری /تفاهم نامه همکاری بین اداره منابع
طبیعــی و مجموعــه انتظامــی خلیلآبــاد بــه منظور
حفظ و نگهداری منابع طبیعی به امضا رسید  .حمید
ترابــی رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری در
این جلســه اظهارکرد :بــا توجه به گســتردگی عرصه
های منابع طبیعی و حوادث مختلفی که آن را تهدید
مــی کنــد نیازمنــد همــکاری مشــترک بــا مجموعه
انتظامی شهرستان هســتیم  .ترابی افزود :حفاظت
از منابع طبیعی و نگهداشــت این میراث خدادادی از
رسالتهایخطیرومهمهردومجموعهبهشمارمیرود
و در ادامه بر استفاده از ظرفیت باالی نیروی انتظامی
در حفاظــت از منابع طبیعــی تاکید کــرد و همچنین
خواســتار همکاری و تعامل بیشــتر عوامــل انتظامی
در حفظ و حراســت از انفال و عرصههــای ملی به ویژه
قاچاق چوب در این عرصهها شــد  .سرهنگ غالمی،
فرمانده انتظامی خلیلآباد گفــت :حفاظت از انفال و
منابعطبیعی،تثبیتحاکمیتدولتورعایتقوانین
و مقررات حاکم بر این عرصهها از وظایف مهمی است
کههمگاندربرابرآنمسئولهستیم.

مدیرجهادکشاورزیفریمانخبرداد:

کشتار 30درصد دام مولد برخی
دامداران به دلیل خشکسالی

اصغــری /مدیر جهــاد کشــاورزی فریمان از کشــتار
30درصد دام مولد برخی دامداران فریمان به دلیل
خشکســالی و مشــکالت مالی برای نگهــداری دام و
گذراندن زمســتان خبــر داد.مدیر جهاد کشــاورزی
فریمانگفت:بروزخشکسالیوکاهشنزوالتجوی
در یک سال گذشته بر وضعیت دام و طیور شهرستان
فریمان آثار نامطلوبی داشته و بسیاری از مراتع از بین
رفته و چرای دام دچار مشکل شــده است .به گزارش
خراسانرضوی،کاظمیفریمانیافزود:خشکسالی
موجب شــده تا برخــی دامــداران به دلیل مشــکالت
مالی و برای نگهداری دام و گذراندن زمستان ،اقدام
به کشــتار 30درصد از دام مولد خود کنند که این امر
گرانی و تأمین نشــدن به موقع نهاده هــا و بی رغبتی
تولیدکنندگانصنعتطیوررانیزفراهمساختهاست.
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اجتماعی-اقتصادی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

پیگیری مشکالت جوانان در شرف ازدواج درشهرستان خلیل آباد

چالشضامنبرایدریافتوامازدواج

حســین نوری /چندی اســت کــه از طریق فضای مجــازی در
شهرستان خلیل آباد مشــکالت جوانان و به ویژه زوج ها مطرح
می شود و از دشــواری های پرداخت تســهیالت در شهرستان
توسط بانک ها گالیه می کنند .مشــکالت این روزهای جوانان
دربحثتامیناقالمموردنیازوتهیهجهیزیهوگرفتنتسهیالت
ازدواجکهبرایتسهیلامورجوانانبایدپرداختشودبرسختی
آغازیکزندگیمشترکافزودهاست.
•گالیهجوانان

حمیدیکیازجوانانخلیلآبادی میگوید:هرچندکهباتوجه
بهشرایطاقتصادیکنونیورشدبیسابقهقیمتهادرزمینه
مسکن،تهیهجهیزیهو ...اینرقم وامازدواجکافینیست،اما
بااینحالمیتواندبرخیگرههایمسیرتشکیلخانوادهراباز
کند .با افزایش یافتن مبلغ وام ازدواج ،بســیاری از جوانان در
آستانهازدواجبرایدریافتاینرقماقداموبرایآنبرنامهریزی
کردند .وی افزود :بانک ها باید جوانان را دریابند و در گرفتن
وام از بانک ها نگاه اقتصادی را که به افراد دارای کســب وکار
یا ســرمایه گذار دارند به یک جوان که می خواهــد وام ازدواج
بگیرد نداشته باشند ،لذا باید به جوانان امید داد تا بتوانند در
ابتدای تشکیل زندگی خود دغدغه ای نداشته باشند.خانم
معصومی هم جوان دیگری است که می گوید :پس از چندی
کهنوبتتسهیالتمارسیدهاستبانک اسممنراحذفکرده
و می گوید دوباره باید ثبت نام کنید .وی موانع تامین ضامن را
هم مشکل دیگر جوانان برشــمرد و افزود :موانع زیادی بر سر
راه پرداخت وام قرار دارد و یکی از آشــکارترین موانع دریافت
تسهیالتازدواج،داشتنضامنوشرایطدشواربانکهابرای
پذیرش آن اســت .وی اظهار می کند :بر اســاس شــرایط درج
شده در سایت مربوط به پرداخت تســهیالت ازدواج ،بانکها
موظف به پرداخت این وام با یک ضامن معتبر یا در نظر گرفتن
یارانه زوج ها به عنوان ضامن هســتند .این در حالی است که
برخی بانکها بدون در نظر گرفتن قوانین مربوط ،وجود یک
ضامن را برای پرداخت وام کافی نمی دانند و وجود سه ضامن
راضروریمیدانند.
•توضیحاترئیسشعبهبانک

رئیس شــعبه یک بانک بزرگ در شهرســتان خلیل آبــاد در این
خصوص گفت :هر ماه از طریق مرکز ،تعدادی را برای هر شعبه

ا ز میان خبر ها

بهمنظورپرداختوامازدواجبرایشهرستاناعالممیکنندکه
فرد متقاضی باید در مهلت مقرر به بانک مراجعه کند وتشــکیل
پروندهدهد.ویگفت:درصورتیکهنتوانددرمدتمقررضامن
خودرابهبانکمعرفیکند،ایناحتمالهستکهازطریقمرکز
اسم وی حذف و فرد جایگزین دیگری به شهرستان اعالم شود.
وی در توضیح مطلب خــود افزود :ضامن کارمنــد یا یک ضامن
کاسبدارایچکجدیدوبدونچکبرگشتیوتسهیالتمعوق
می تواند ضامن باشــد و از طرفی فرد وام گیرنــده هم باید بدون
تســهیالت معوق و چک برگشتی باشــد که بتواند از تسهیالت
استفادهکند.
وی در خصوص مشکل ضامن برای وام ازدواج گفت  :ممکن
استمراجعانبرایضمانتمشکلداشتهباشند،زیراجمعیت
شهر محدود و تعداد کارمندان هم کم است که احتماال توان
ضمانت را ندارند .سید قاسم حسینی ،رئیس بانک صادرات
در شهرســتان خلیل آباد با بیان این که طی امســال فقط این
شعبه  59میلیارد ریال تسهیالت ازدواج داده است ،افزود :در
شعبه صادرات تسهیالت بدون معطلی به افراد پرداخت شده
است .وی یکی از دالیل تاخیر در بعضی از شعبه های بانکی را
کمبود منابع بانکی دانســت .وی میزان تســهیالت ازدواج را
که 10ساله است برای زوج ها بین  70تا 100میلیون تومان
اعالمکرد .ابراهیمقاسمپورفرماندارشهرستانخلیلآبادهم
دربازدیدسرزدهازشعبهبانکسپهدراینشهرستانبرموضوع
پرداخت تســهیالت و ارائه خدمت به مراجعــان در موعد مقرر
تاکید کرد و افزود :تکریم ارباب رجوع و پاسخ به موقع به افراد
و شفاف سازی و پاسخ درست توسط دستگاه ها و ادارات و نیز
بانک ها امری ضروری است .وی همچنین بر تعامل و همکاری
بانک ها با مردم وبه ویژه جوانان تاکید کرد.
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مدیرامورآبوفاضالبفریمان
خبرداد:

آغازعملیاتآبرسانی
به 10روستایمحروم
مدیــر امــور آب و فاضــاب فریمــان از آغــاز عملیات
اجرایــی آب رســانی بــه 10روســتای محــروم ایــن
شهرستان در قالب طرح های مشارکتی خبر داد.
موسی رضایی ،ســرمایه گذاری مورد نیاز این پروژه را
40میلیارد ریــال برآورد کــرد که 10تــا 15درصد آن
توسطافرادخیروبامشارکتمردموبقیهازمنابعداخلی
آبفایخراسانرضویتامینوپرداختمیشود.
• 1500خانوار روستایی در فریمان از آب شرب
برخوردارمی شوند

به گفته وی با افتتــاح این پروژه هــزار و 500خانوار
روســتایی در شهرســتان فریمــان از طریــق مجتمع
های نزدیک یــا ظرفیت های موجود نظیر چشــمه و
قنات از آب شــرب برخوردار می شــوند.وی با اشاره
به وجود  155روستا در شهرستان خاطرنشان کرد:
95روستا تحت پوشــش خدمات آبفای فریمان قرار
دارند که با احتســاب  10روســتایی که قرار اســت تا
پایان سال آبدار شــوند تعداد روســتاهای برخوردار
از خدمات آبفا به 105مورد می رسد.رضایی افزود:
ارائــه خدمــات بخــش آب بــه روســتاهای محــروم و
روســتاهایی کــه زیر پوشــش آبفــا نیســتند  ،اولویت
نخست امور آبفای فریمان محسوب می شود.

مدیرمخابراتسبزوارخبرداد:

حلمشکلقطعیاینترنت
در کالته مزینان

ملکی /مدیر مخابرات سبزوار گفت :مشکل قطعی
اینترنتبرخیازمناطقمزیناندرشهرستانداورزن
با نصــب قطعه جدید حــل شــد.کاظم نیکومنش در
گفت وگو با خراســان رضوی با بیان ایــن که به علت
ســوختگی یکی از قطعات ســایت مخابرات مزینان،
بخشیازاینترنتروستاهایمجاورمزیناندردوهفته
گذشتهقطعشدهبود،افزود:باخریداریونصبقطعه
جدیدمشکلقطعیاینترنتازاواخرهفتهگذشتهدر
اینمناطقحلشدهاست.

سرپرست اداره کل ارشاد استان
منصوبشد
سرپرستادارهکلفرهنگ
و ارشــاد اســامی اســتان
منصوب شــد .به گــزارش
روابــط عمومــی اداره کل
ارشاد،طیحکمیازسوی
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،سرپرســت اداره کل
فرهنگوارشاداسالمیخراسانرضویمنصوبشد.
عزتمیرنجاتی،معاونتوسعهمدیریتومنابعانسانی
این اداره کل بــا حکم محمد مهدی اســماعیلی وزیر
فرهنگوارشاداسالمیبهعنوانسرپرستادارهکل
فرهنگوارشاداسالمیخراسانرضویمنصوبشد.

رئیسمیراثفرهنگیگنابادخبرداد:

دریافتیک میلیاردتسهیالت
مشاغل خانگی در گناباد

صفری /رئیــس میــراث فرهنگــی گناباد گفــت :با
هدف حمایت از تولیدات داخلی و اشتغال ،از ابتدای
ع دســتی پــس از بررســی و
امســال ۱۹طــرح صنایــ 
تصویبدرکمیتهمشاغلخانگیشهرستانگنابادبه
بانکهایعاملمعرفیشدهاند.شناساییاظهارکرد:
این تسهیالت با سود  4درصد و بازپرداخت پنج ساله
است.ویبابیاناینکهگنابادازدیربازجایگاهویژهای
ع دستی استان و کشور داشــته است ،افزود:
در صنای 
روستای مند گناباد همواره به عنوان یکی از سه قطب
اصلیسفالگریدرکشورمطرحبودهاست.ویگفت:
نمدمالی ،ســبدبافی ،گلیمبافی ،قالیچه و ...از دیگر
صنایعدستیهستندکهدرگوشهوکناراینشهرستان
ودرروستاهاتولیدمیشوند.

