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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی
خراسان رضوی خبر داد:

معاون اداره کل
راه و شهرسازی:

 5000واحد مسکن مهر استان
ناتمام است
آیتا...علمالهدی:

نماز خواندن
آقایرئیسی ،نمایش
قدرت اسالم بود

پیش بینی احیای ۶۰درصد
واحدهای صنعتی راکد استان

Mon . 24 . Jan .2022. No.4890

گزارشیدربارهمشکالت
مردمنیشابور،فیروزه
و زبرخانبرایتعویض
پالکخودرو

دوشنبه  4بهمن 2۱ / 1400جمادی الثانی 1443
 4صفحه/شماره  / 4890قیمت 600 :تومان

روابط عمومی آبفا بدون آنکه به موضوع پاک کردن عکس های خبرنگاران خراسان پاسخ دهد
به مطلب «آقای آبفا معضل کشف رود با بگیر و ببند خبرنگار حل نمی شود» جوابیه داد!

صفحه۳

جوابیهآبفاو 5سوالمهمازمدیرکل

تولیتآستانقدس رضوی:

بازاریان اطراف حرم
باید الگوی انصاف و
نماز اول وقت باشند

صفحه۲

فروش نوبت تعویض
پالک در دیوار !

صفحه۱

بودجه26هزار
میلیاردی1401
شهرداریمشهد
رویمیز شورا

صفحه4

درستاداستانیمقابله
باکرونامطرحشد

هشدار استاندار برای
مقابلهباپیکاحتمالی

شهردار 70 :درصد
بودجه  1401مربوط
به حوزه عمرانی است

صفحه۲

مدیرکلبهزیستیخبرداد:

افزایش  50درصدی
جمعیتمعتادان
متجاهر مراکز درمان
اجباری
صفحه۲
مسئولدفترثبت
ادارهکلمیراث فرهنگی:

همزمان با میالد حضرت زهرا
از مادران و همسران شهدا
درمشهدتقدیرشد

(س)

تجلیلازاسوههای
صبرومقاومت

ایــن روزهــا در ســالروز میــاد حضــرت
زهــرا(س) و روز مــادر ،فرزنــدان ســعی
میکننــد به هــر طریقــی که شــده برای
دست بوسی خودشان را به مادر برسانند
و هرکســی تالش میکند در حد وسع و
توان خود به منظور گرامی داشت این روز
هدیهای برای مادرش خریداری کند...


صفحه۲

صفحه۲

گزارشیدربارهمشکالتمردمنیشابور،فیروزهوزبرخانبرایتعویضپالکخودرو

فروش نوبت تعویض پالک در دیوار !

شجاعی مهر/نیشابور ،به عنوان دومین شهر
پرجمعیت استان خراسان رضوی ،دارای مرکز
تعویــض پــاک نیســت و کار تعویض پــاک در
3دفترتعویضپالک اینشهرانجاممیشودکه
به دلیل محدودیت دفاتر ،بنابر اظهارات رئیس
پلیــس راهــور فرماندهی انتظامی شهرســتان
نیشــابور ،نوبت هــای تعویض پالک در ســایت
نوبتدهی 2دقیقهای پر میشود و این موضوع
باعث سرگردانی و ایجاد مشکالتی برای مردم
شده است؛ از ســوی دیگر بررسی های میدانی
خبرنگارخراساننشانمیدهدکهنوبتتعویض
پالکدرنیشابوردرسایتدیواراز 20هزارتومان
تا 50هزارتومانفروختهمیشود.
به گزارش خراسان رضوی این روزها صف های
شلوغتعویضپالکوشمارهگذاریباعثگالیه
تعدادیازشهروندان نیشابوریشده است.
برای بررســی موضوع سری به ســایت تعویض
پالک پلیــس راهــور مــی زنــم .تمامــی نوبت
های یــک هفته آینــده بــرای دفتر نیشــابور پر
اســت و هیــچ نوبتی نیســت .ســری بــه مراکز
شمارهگذاری سایر نقاط استان میزنم؛ آنجا
شــرایط متفــاوت اســت و نوبت بــرای تعویض
پالک برای روزهای مختلف زیاد است .اما چه
موضوعیباعثاینمشکلشدهاست؟بهسراغ
تعدادی از شهروندان نیشــابوری که کارشان
به دفتر تعویض پالکنیشابور افتاده میروم و
نظرشان را در این باره جویا میشوم .یکی از آن
ها میگوید :اکنون دو هفته اســت میخواهم
برای دریافت نوبــت ثبتنام کنم اما ســایت پر
می شود و امکان ثبتنام نیست و این درحالی
اســت که اعتبــار وکالتــم در حال تمام شــدن
است و کسی هم که ماشین را از او خریدهام در
نیشابور نیست.

•خریدوفروشنوبتتعویضپالک

یکی دیگــر از شــهروندان نیشــابوری از خرید و
فروشنوبتتعویضپالکدرسایتواپلیکیشن
دیوار خبر داد .برای بررســی صحت و سقم این
موضوع ســری به این اپلیکیشــن می زنم و واژه
تعویض پالک نیشابور را جستوجو میکنم که
تعدادزیادیآگهینشاندادهمیشود.
بهیکیازآنهازنگمیزنم؛ یکخانم آنطرف
خط میگوید بــرای هر روزی کــه برای تعویض
پــاک نوبت خواســته باشــید داریم  ،هــر نوبت
را۵۰هــزار تومان می فروشــیم .البته می گوید
خودش هر روز از روی ســایت نوبــت می گیرد و
آن را می فروشد .با شماره آگهی دیگری تماس
می گیرم .ازنحــوه فروش نوبت میپرســم.می
گویدبایدازقبلتاریخبدهیدتامابرایتانازروی
سایت بگیریم .قیمتش را  ۲۰هزار تومان اعالم
می کند .برای بررسی شرایط شــمارهگذاری و
تعویضپالکنیشابوربهسراغرئیسپلیسراهور
شهرستان نیشــابور می روم و مشکالت مرد م را
با وی در میان می گــذارم .رئیس پلیــس راهور
فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور گفت:
به طور کلی ســرعت رشــد ترافیک در نیشابور
به هیچ عنوان متناسب با زیرســاخت هایش در
حوزه های مرتبط نیســت و یکی از این حوزه ها
تعویض پالک اســت .ســرهنگ جواد حقدادی
افــزود :در ســال  ۹۵روزی  ۴۰مــورد تعویــض
پالک داشــتیم در حالی کــه این عدد امــروز به
 ۲۲۰مورد در روز رســیده اســت .ایــن اتفاق در
حالیرخمیدهدکههماکنون ۷روزهفتهبرای
این  ۲۲۰مــورد پر اســت و روز بعــدی به محض
بازشــدن ســایت در دو دقیقــه پر می شــود .وی
بیانکرد :حدود  ۳۰هزار دستگاه وسیله نقلیه
در سال در نیشــابور تعویض پالک می شود و هر

مدیرکلدفترامورشهریاستانداریدرمراسممعارفهشهردارسبزوارمطرحکرد:

رتبه دوم حاشیه نشینی سبزوار پس از مشهد

میــاد کالته/مدیــرکل دفتــر امــور شــهری
اســتانداری خراســان رضوی در آییــن تکریم و
معارفهشهردارسبزوار بابیاناینکهسبزواررتبه
دوم حاشیه نشینی را پس از مشهد در خراسان
رضویداردواینشهردرسالهایاخیرباپدیده
حاشــیه نشــینی و ســکونتگاه های غیررسمی
مواجه شــده اســت ،اظهــار کــرد :بازآفرینی در
سبزواروسعتزیادیداردواختصاصتسهیالت
برای بازسازی منازل مسکونی از سوی شهردار
جدید ســبزوار باید در دســتور کار قرار گیرد .به

خراساندرگزارشهایی
بهبررسی 4طرحاصلی
تأمینآبمشهدازفراحوضه
می پردازد

عکس :میثم دهقانی

کشفگوردستهجمعی
درمشهدهیچسندیت
قانونی ندارد

۳

گزارش خراســان رضوی ،آیین معارفه موســی
رجــب زاده شــهردار جدیــد ســبزوار بــا حضور
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان
رضوی ،فرماندار و اعضای شورای تامین و سایر
مســئوالن برگزار شــد و چهل و دومین شهردار
سبزوارفعالیتخودرابهصورترسمیآغازکرد.
بهگزارشخراسانرضوی،موسیرجبزاده49
سالهازروزسومبهمنپسازدریافترسمیحکم
وزیرکشوروقرائتسوگندنامه،سکانشهرداری
سبزواررابهمدتچهارسالبرعهدهگرفت.خادم

سال ۳هزار و ۸۰۰خودروی صفر ایرانی پالک
و به شهر نیشابور اضافه می شود .وی ادامه داد:
برای بهبود شــرایط نوبتدهی و تعویض پالک
م و از ساعت
ســاعت کاری را هم افزایش داده ای 
 ۷تا  15:30مشــغول ســرویسدهی به مردم
هســتیم .همچنین قبال دو دفتر تعویض پالک
داشتیموازابتدایامسالیکدفتراضافهکرده
ایم ولی بازهم جمعیــت و متقاضی زیــاد بوده و
نیشابور یکی از معدود شهرهای کشور است که
هر هفت روز سایت برای تعویض پالک پر است.
رئیس پلیس راهور شهرســتان نیشــابور گفت:
هماکنوندفترتعویضپالکنیشابور،شهرستان
های فیروزه و زبرخان را پوشش می دهد که در
ازدحام جمعیت و نارضایتی مردم کــه از راه دور
میآیندتاثیرگذاراست.
سرهنگ حقدادی خاطرنشــان کرد :برای این
مورد نامهنگاری کرده ایم و طــی آخرین تماس
بــا مســئوالن مربــوط در پلیــس راهور کشــور،
ظرف کمتر از دو هفته آینده دفتر تعویض پالک
زبرخانراهاندازیمیشود؛بهاینترتیبعالوه
برخلوتترشدنمرکزنیشابور،دیگرمتقاضیان
آن منطقه نیاز نیست به نیشابور مراجعه داشته
باشند.ویبابیاناینکهدیگردفترتعویضپالک
بهاینسبکپاسخگویحجممراجعهکنندگان
نیست،افزود:براینیشابوردیگردفاترپاسخگو
نیســت و بــه مرکــز تعویــض پــاک نیاز اســت.
سرهنگ حقدادی اظهار کرد :در مراکز تعویض
پالکدیگرمحدودیتتعدادتعویضدرروزوجود
ندارد؛ در حالی که در دفاتر به ازای هر دفتر -که
نیشابور سه دفتر دارد -تعداد محدودی برای ما
باز می شود .وی ادامه داد :یکی دیگر از مزایای
مرکز تعویض پالک ،تجمیع تمــام مراحل در آن
مرکز اســت ،در حالی که در دفتر فعلی نیشابور
برای هر مرحلــه باید به قســمت هــای مختلف
مراجعهکردکهعالوهبرزمانبربودنباعثایجاد
زحمتبرایمردممیشود.
پیر ضمن تاکید بر اجرای سیاســت های وزارت
کشور از سوی شــهردار جدید ســبزوار ،تصریح
کرد :سبزوار شــهری با پیشینه قدیمی است که
بایدنمادومعماریاسالمیدرخیابانهاومعابر
اینشهردیدهشود.ویبابیاناینکهسبزواررتبه
دوم حاشیه نشینی را پس از مشهد در خراسان
رضویداردواینشهردرسالهایاخیرباپدیده
حاشــیه نشــینی و ســکونتگاه های غیررسمی
مواجه شده اســت ،افزود :بازآفرینی در سبزوار
وسعت زیادی دارد و اختصاص تسهیالت برای
بازسازیمنازلمسکونیازسویشهردارجدید
سبزواربایددستورکارقرارگیرد.

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیخراسانرضویخبرداد:

پیش بینی احیای ۶۰درصد واحدهای صنعتی راکد استان

مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی خراسان
رضــوی گفــت :از  ۳۲۴واحــد صنعتــی راکــد در
شــهرکها و نواحی صنعتی اســتان تاکنون۱۱۰
واحد به چرخه تولید بازگشته و پیش بینی شده که
 ۶۰درصد از کل این واحدهای راکد احیا شــوند.

بهرامی زاده افــزود :از  ۵۶۶واحــد صنعتی راکد
شناســایی شــده در شــهرک ها و نواحی صنعتی و
خارج از آن ها در اســتان ،پروانه بهره بــرداری ۸۹
واحدبهعلتفعالنبودنماشینآالتآنها،توسط
سازمانصمتاستانباطلشدهاست.

عمان برای
سیستان
خلیجفارس
برایخراسان

صفحه۴

