
چالش ایمنی 
در بزرگراه تبریز- سهند

هیچ وقت از بنیاد شهید
تقاضایی نداشتیم

به بهانه آسمانی شدن مادر شهیدان محمدعلی و محمدرضا ارباب خالصوقوع تصادف زنجیره ای در نخستین روز افتتاح مسئله ساز شد

 کلنگ ســاخت بزرگراه تبریز - ســهند در ســال 
۱۳۸۹ به زمین زده شــد تا ســاکنان شــهر جدید 
ســهند کــه بخــش عمــده ای از آنــان را ســرریز 
جمعیــت کالنشــهر تبریــز تشــکیل می دهــد، 
بتواننــد در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه تبریــز 
دسترســی داشــته باشــند، اما این طرح مهم در 
ســال های گذشــته به طور مکرر به تأخیر افتاد و 

اکنون افتتاح آن در نخستین...

رفتن و ندیدن و فراق همیشــه ســخت اســت به 
خصــوص اگــر خبــر متعلق به مــادر باشــد و آن 
هم مادر شهیدی که دو فرزندش را برای دفاع از 
ناموس، ارزش های نظام و کشورمان تقدیم کرده 
است. »کبری یاهوئیان قالی باف« مادر شهیدان 
»محمدرضا و محمدعلی ارباب  خالص« در سن 
۸۷ سالگی به علت کهولت سن و پس از سال ها 

تحمل دوری از فرزندان... .......صفحه 2 .......صفحه 4 
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مصارف برخی بانک های خصوصی شفاف نیست
 توسط رئیس زندان مشهد 

صورت گرفت

تجلیل از پرستاران 
شاغل در زندان

جلو سوء استفاده 
از اسناد هویتی کاغذی را 

بگیریم

هوشمندسازی 
شناسنامه ها 

شاید وقتی دیگر!

.......صفحه 3 

در  نشست خبری مدیرعامل 
شرکت آبفای مشهد بررسی شد

ازجمع آوری 
چاه های آب 
تا چالش 
تصفیه خانه

بــا  مشــهد  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اشــاره بــه نیــاز ۱۳هزار میلیــاردی این شــرکت برای 
تکمیــل یــا اجرای شــبکه آب و فاضــالب گفت: بر 
اســاس برنامه ریزی های درازمــدت ۳۷درصد منابع 
آب مــورد نیــاز ایــن شــهر متکی به پســاب اســت، 
ایــن در حالــی اســت کــه عقب ماندگــی جــدی در 
ســاخت تصفیه خانه داریم. حســین اسماعیلیان 
در نشســت خبری روز گذشــته خود با خبرنگاران 

اظهار کرد: نیاز آبی مشهد...

بانک های خصوصی حدود 13 هزار میلیارد تومان از منابع خراسان رضوی را در اختیار دارند

.......همین صفحه 

همزمان با والدت حضرت زینب کبری)س( و روز پرستار، آیین 
پاسداشــت این مدافعین ســالمت، در زندان مرکزی مشــهد 

برگزار شد. علی عبدی، مدیر زندان...

پیگیری های قدس نشان داد در صورت گم شدن شناسنامه های 
از  جلوگیــری  بــرای  مناســبی  زیرســاخت  هیــچ  کاغــذی، 

سوءاستفاده های احتمالی وجود ندارد...

۳۰ درصد آرد یارانه ای خراسان 
رضوی در مشهد توزیع می شود

معــاون توســعه و برنامه ریــزی فرمانــدار مشــهد گفــت: 
۳۰درصــد از آرد یارانــه ای و ۶۰ درصد از آرد نیمه یارانه ای 
خراســان رضــوی میان نانوایی های این شهرســتان توزیع 
می شود.به گزارش ایرنا شکوه میرشاهی افزود: در مجموع 
ماهانه حدود ۲۵ هزار تن آرد در مشهد توزیع می شود که 
۱۵ هــزار تــن آن یارانــه ای و بقیــه نیمه یارانه ای اســت.وی 
شمار نانوایی های شهرستان مشهد را ۲ هزار و ۴۰۵ واحد 
عنوان کرد و گفت: از این تعداد هزار و ۲۷۰ واحد نانوایی 
آرد یارانه ای به قیمت ۶ هزار و ۶۵۰ ریال و بقیه آرد نیمه 
یارانه ای دریافت می کنند که آرد نیمه یارانه ای با احتساب 
هر کیلوگرم گندم به قیمت ۹ هزار ریال قیمت گذاری شده 

و به نانوایی ها تحویل داده می شود.

کاهش 4 میلیمتری بارش های 
پاییزی خراسان رضوی 

مدیر کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: حجم بارش های 
زمستانی در سطح این استان در ماه های دی و اسفند امسال 
بــه میــزان طبیعــی و در بهمــن مــاه کمتــر از میــزان طبیعــی 
پیش بینی شده است.به گزارش ایرنا محسن عراقی زاده افزود: 
میانگین حجم بارندگی در خراسان رضوی طی پاییز امسال 
۳۵ میلیمتر بود که چهار میلیمتر کمتر از پارسال و دو میلیمتر 
کمتــر از دوره آمــاری اســت.وی ادامــه داد: پاییــز امســال در 
شهرستان مشهد نیز ۳۸ میلیمتر نزوالت آسمانی بارید که ۹ 
میلیمتر بیشتر از پاییز پارسال و پنج میلیمتر کمتر نسبت به 
دوره آماری است. مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت: 
میزان بارش فصل پاییز امسال در بیشتر شهرستان های این 
استان کمتر از پارسال بود اما در مقایسه با دوره آماری بارش 
بیشتری داشته اند. وی افزود: امسال بیشترین افزایش میزان 
بارش پاییز در خراسان رضوی نسبت به پارسال ۴۶ میلیمتر و 
در دوره آماری ۳۳ میلیمتر بود که در ایستگاه ریوش واقع در 
جنوب غربی خراســان رضوی ثبت شــد.عراقی زاده ادامه داد: 
بیشترین حجم کاهش بارندگی امسال در بین شهرستان های 
استان خراسان رضوی نسبت به پاییز پارسال نیز از نیشابور با 

کاهش ۴۰ میلیمتری گزارش شده است. 
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اطالعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت خدماتی شهرک صنعتی گناباد به شماره ثبت 

1265وشناسه ملی14003646570
مجم��ع عمومی عادی ش��رکت خدماتی ش��هرک 
م��ورخ  چهارش��نبه  روز  در  گناب��اد  صنعت��ی 
99/10/24 در س��اعت 10صب��ح در مح��ل دفتر 
شرکت شهرک صنعتی واقع در شهرک صنعتی 
در کیلومت��ر 5ج��اده گناب��اد _ترب��ت حیدریه 

برگزار می شود.
بودج��ه  وتصوی��ب  1_ط��رح  جلس��ه.  دس��تور 

پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 1400
2_ط��رح و تصوی��ب آئین نام��ه انتخاب هیئت 

مدیره و بازرسین شرکت
3_سایر موارد که در صالحیت مجمع می باشد.

 هیئت مدیره شرکت خدماتی
ع شهرک صنعتی گناباد  9

91
01
19

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت      
 استان خراسان رضوی )سهامی عام( نماد : ) وسرضوی(

 شماره ثبت 27616و شناسه ملی 10380430077

,ع
99
10
12
5

مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه برای س��ال مالی 
منته��ی ب��ه 99/06/31 ش��رکت س��رمایه گذاری 
اس��تان خراس��ان رضوی در س��اعت 10 صبح روز 
س��ه ش��نبه مورخ 99/10/30 به آدرس مشهد-
میدان تلویزیون - ابتدای بلوار ش��هید منتظری 
بع��د از پم��پ بنزی��ن - مرک��ز رفاهی دانش��گاه 
فردوس��ی مش��هد بصورت الکترونیک به آدرس 
تارنما  dima.csdiran.irبرگزار می ش��ود از کلیه 
نمایندگان حقیقی و یا حقوقی سهامدارا ن ثبتی 
و ی��ا وکی��ل و یا قائ��م مقام قانونی صاحب س��هم 
شرکت  دعوت میگردد جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موارد ذیل حضور بهم رسانند  
 الف -دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی )تراز نامه و 

حساب سود و زیان (  
3- تصمیم گیری برای تقسیم سود عملکرد سال 

مالی منتهی به 99/06/31 

و                        قانون��ی  حس��ابرس  و  ب��ازرس  انتخ��اب   -4
علی البدل و تعیین حق الزحمه آن 

5- تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی
6- تصویب پاداش و حق حضور غیر موظف هیئت 

مدیره 
7- انتخاب اعضای هیئت مدیره 

8- س��ایر موارد ک��ه اتخاذ تصمی��م در خصوص 
آنه��ا در صالحی��ت مجمع عمومی عادی س��الیانه  

می باش��د .
 ب – نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بمنظ��ور حض��ور الکترونیکی در مجم��ع از تاریخ 
99/10/27 ب��ه تارنم��اdima.csdiran.ir  مراجعه 

فرمایند .
 از کلیه کاندیداهای تایید صالحیت ش��ده دعوت 
بعم��ل می آید ت��ا در تاری��خ 99/10/30 در محل 
برگزاری مجمع فوق الذکر حضور داشته باشند .

 هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری
 استان خراسان رضوی

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان 
رضــوی گفــت: آمــار و اطالعات مربوط بــه مصارف برخی 
بانک هــای خصوصــی در ایــن اســتان شــفاف نیســت و 
اغلب آن ها از دادن آمار به شــورای هماهنگی بانک های 

استان خودداری می کنند.
بــه گــزارش ایرنا، علی رســولیان در نشســت هم اندیشــی 
پرداخــت  فراینــد  افــزود:  اســتان  بانک هــای خصوصــی 
منابــع و نســبت مصــارف به منابــع بانکــی در بانک های 
خصوصــی ماننــد بانک های دولتی اســت اما با هر روش 
که بتوان محاســبه کرد میــزان پرداختی برخی بانک های 
خصوصــی نســبت بــه منابــع آن هــا از بانک هــای دولتی 

استان کمتر است.
بانک هــای خصوصــی خراســان رضــوی  ادامــه داد:  وی 
دســت کم ۱۲۰ تــا ۱۳۰ هــزار میلیارد ریال منابع اســتان را 
در اختیار دارند اما تعدادی از آن ها آمار شفافی از میزان 

پرداخت این منابع ارائه نمی دهند.
معــاون اســتاندار خراســان رضــوی گفــت: برخــی از ایــن 
بانک هــا حتــی در انجــام تکالیــف اســتان در خصــوص 
یــا   ۱۸ تبصــره  محــل  از  مختلــف  تســهیالت  پرداخــت 
تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه و تســهیالت حمایتی دولت در 

بخش هــای دیگــر مشــارکت نکرده اند یا میــزان پرداختی 
آن ها بسیار کم بوده است.

وی افــزود: عــدم همــکاری ۱۴ بانــک خصوصــی خراســان 
رضــوی در ارائــه آمــار و اطالعــات مربــوط بــه مصــارف و 
منابع، موجب شده بود همواره تفاوت فاحشی بین آمار 
ارائه شــده توســط شــورای هماهنگی بانک های اســتان با 
آمار ارائه شــده توســط بانک مرکزی از وضعیت منابع و 

مصارف بانکی استان وجود داشته باشد.
رســولیان ادامــه داد: در پــی تذکــرات متعدد اســتانداری 

بــر  مبنــی  رضــوی  خراســان  خصوصــی  بانک هــای  بــه 
ضــرورت ارائــه آمار و اطالعات خود به شــورای هماهنگی 
بانک هــای اســتان، تعــدادی از بانک هــا در این خصوص 
زمینــه  ایــن  در  بانــک  امــا هنــوز هشــت  کردنــد   اقــدام 

همکاری نداشته اند.
وی گفــت: مشــخص نبــودن عملکــرد شــبکه بانک هــای 
در  ابهــام  ایجــاد  ســبب  رضــوی  خراســان  خصوصــی 
مصــارف نســبت بــه منابــع بانکــی در اســتان می شــود 
بنابرایــن درخواســت مــا از بانک ها این اســت که حداقل 
نســبت مصــارف بــه منابــع آن هــا از میانگیــن کشــوری 
 باالتــر باشــد تــا بتــوان رضایــت نســبی را از ایــن بانک ها 

بدست آورد.
اســاس  بــر  افــزود:  رضــوی  خراســان  اســتاندار  معــاون 
بخشــنامه بانــک مرکــزی بانک هــا باید ۵۰ درصــد منابع 
خــود را در اســتان محــل اســتقرار خــود هزینــه کننــد، از 
آنجــا کــه بانک هــای خصوصــی، بنگاه هــای اقتصــادی به 
شــمار می روند باید در بهبود فضای اقتصادی در کشــور 
مشــارکت داشــته باشــند، اما برخی از این بانک ها حتی 
بــه برخــی مصوبات کارگروه ســتاد تســهیل و رفــع موانع 

تولید استان عمل نکرده اند.

بانک های خصوصی حدود 13 هزار میلیارد تومان از منابع خراسان رضوی را در اختیار دارند

مصارف برخی بانک های خصوصی شفاف نیست
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