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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

کالهبرداری های سایتی برای خرید و فروش وام ازدواج

کارشناس امور
جوانان اداره
کل ورزش و
جوانان :برای
وام ازدواج تنها
یک درگاه آن هم
برای درخواست
تسهیالت وجود
دارد و آگهی
ها برای خرید
و فروش وام
ازدواج در سایت
های ایجاد شده،
کالهبرداری است

دالالنمجازیدرخانه
عروسودامادها

اکبری
صفحـه ای سراسـر پیـام هایـی وسوسـه انگیـز« .وام
ازدواج  50میلیونـی فقـط  10میلیـون تومـان» « ،وام
ازدواج همـه کارهـا انجـام شـده و دو تـا ضامـن بـرای
هـر  50میلیـون نیازمندیـم .هـر وام  50میلیونـی بـه
 15میلیـون فروختـه مـی شـود» و  ...جـزو چندیـن
تبلیغات نمایان روی صفحه سـایت های خرید و فروش
تسـهیالت ازدواج اسـت.
حـال هـم مدتـی اسـت زمزمـه هـا از خریـد و فـروش وام
ازدواج بـه اوج خـود رسـیده اسـت .نـرخ سـود انـدک
بـا بازپرداخـت بلنـد مـدت تسـهیالت بانکـی ازدواج
وسوسـه انگیـز اسـت و بسـیاری را مجاب مـی کنـد تا به
دنبال چنیـن وام هایی باشـند .حـال می خواهـد از راه
قانونـی باشـد یـا غیـر قانونـی!
البتـه ایـن بـار هـم ماننـد آن چـه در گذشـته بارهـا روی
داده اسـت سـر و کلـه کالهبـرداران در فضـای مجـازی

شهرستان ها

پیداسـت و بـرای خریـد و فـروش ایـن وام سـایت راه
انـدازی مـی کننـد .بـرای پیـام هـای آگهـی درج شـده
در فضـای مجـازی به سـراغ برخـی از این سـایت ها می
رویم .مراحـل را طی مـی کنیم تا شـماره آگهـی دهنده
و مشـخصات او را دریافـت مـی کنیـم.
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از گوشه و کنار استان

سازه ای به نام سردار دل ها
عملیات اجرایی یک سازه آبخیزداری در شهرستان مرزی سربیشه با نام سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی آغاز شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری در این آیین گفت :برای سازه آبخیزداری
النو که به نام سردار شهید سلیمانی نام گذاری شد ،بیش از یک میلیارد تومان
اعتبار هزینه خواهد شد.
«علیرضا نصرآبادی» افزود :این سازه با همکاری قرارگاه عملیاتی شهید ناصری
و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری احداث میشود.
او ادامه داد :حوضه آبریز مشوکی یکی از حوضههای مهم در کنترل روان آب به
شمار میآید و امسال در این حوضه با اعتبار یک میلیارد و  ۶۵۰میلیون ریال یک
طرح عملیاتی شده است که به زودی به بهرهبرداری میرسد.
او با بیان این که این سازه میتواند سبب افزایش دبی هفت قنات شود ،افزود:
هفت آبادی با جمعیت  287نفر از مزایای اجرای این سازه آبخیزداری بهرهمند
میشوند و تاثیر فراوانی بر دامداری و رونق کشاورزی منطقه و همچنین
مهاجرت معکوس خواهد داشت.

اولین قدم برای عضویت
در اولیـن قـدم بـرای عضویـت در سـایت و نشـان دادن
اطالعـات آگهـی دهنـده تلفـن همـراه وارد مـی شـود.
پیـام پرداخـت هزینـه اشـتراک روی صفحـه نمایان می
شود .هزینه اشـتراک یک ساله در این سـایت  89هزار
تومان ،شـش ماهه و یک ماهه به ترتیـب  59و  29هزار
تومان اسـت.
دروغ هـای رنگارنـگ و کالهبـرداری هـای متنـوع در
فضای مجازی جرئت بیشـتر جلو رفتن را می گیرد .اما
خبرنـگار ما به سـایت هـای دیگری هـم در سـایت دیوار
بـرای خریـد و فـروش وام ازدواج مراجعـه کـرد کـه در

ایـن درگاه نیـز فـرد آگهی دهنـده به سـبب نبـود ضامن
و ناتوانـی در پرداخـت اقسـاط وام ازدواج  50میلیونی
خـود را  17میلیـون تومـان بـه فـروش گذاشـته و بـرای
 100میلیون وام ازدواج درخواست  34میلیون تومان
کرده بود .درمیـان این پیامک هـا و آگهی هـای خرید و
فـروش وام ازدواج رد پـای دالالن هـم به چشـم مـی آید
که برای یک وام ازدواج  50میلیونی نرخ ها را بین 10
تـا  20میلیون تومـان اعلام می کننـد تـا بتواننـد از آب
گل آلـود ماهـی بگیرند.

سایت های غیر قانونی

 3مشکل  4روستای شوسف

آن طور که کارشناس امور جوانان اداره کل ورزش و
جوانان خبر می دهد،فعالیت این سایت ها برای خرید و
فروش وام ازدواج ،غیرقانونی است و از طریق این سایت
ها کالهبرداری انجام می شود.
به گفته «میری» برای وام ازدواج تنها یک درگاه آن هم
برای درخواست تسهیالت وجود دارد و آگهی ها برای
خرید و فروش وام ازدواج در سایت های ایجاد شده،
کالهبرداری است.

اهالی چهار روستای شوسف نهبندان در بازدید مسئوالن شهرستان از این نقاط
به بیان سه مشکل اساسی خود پرداختند.
به گزارش«خراسان جنوبی» مسئوالن شهرستان باحضور در روستاهای تل
عارف پایین ،تل زردکی ،چاهک و کالرگی در جریان مسائل و مشکالت موجود
در آن روستاها قرار گرفتند.
عمده مشکالت موجود در این روستاها نداشتن پنل خورشیدی ،آب شرب و
زمین برای ساخت خانه بود.

خاموشی های نابهنگام و اطالع رسانی نادرست سبب شد

درکمیته راهبردی مسکن درمیان اعالم شد:

خسارت سنگین قطع برق به مرغداری های فردوس

اتمام حجت با دریافت کنندگان زمین
مسکن محرومان

گروه شهرستان ها -با توجه به فصل سرما و تداوم یخ
بندان ،شاهد افزایش مصرف گاز در استان هستیم
که این موضوع سبب ایجاد محدودیتهایی در میزان
سوخت نیروگاههای برق و به دنبال آن کاهش تولید
برق شده است به همین دلیل شرکت توانیر اعمال
خاموشیهایی را در دستور کار قرار داده ولی همین
خاموشی نا بهنگام و اطالع رسانی نادرست سبب شده
است تا واحدهای تولیدی مانند گلخانه ها و مرغداری
ها با تلفات و صدمات جبران ناپذیری مواجه شوند.
به گزارش «خراسان جنوبی» قطع شدن برق در شب
و اطالع رسانی نادرست آن به واحدهای مرغداری

و گلخانه ای واقع در محدوده های خاموشی سبب
شده است تا اغلب واحدهای پرورش طیور فردوس با
خسارت های گزافی مانند از دست دادن جوجه ها و
مرغ ها و فساد تخم مرغ و ...مواجه شوند.
وارد آمدن خسارت سنگین ،تعدادی از مالکان
واحدهای تولیدی طیور فردوس را بر آن داشت تا روز
گذشته گالیه خود را به فرمانداری شهرستان ببرند و
خواستار چاره اندیشی از مسئوالن مرتبط شوند.

خسارت های هنگفت
یکی از مالکان واحدهای تولیدی طیور اعالم کرد:

خاموشی نابهنگام برق سبب شد تا  15هزار قطعه
جوجه بلدرچین 100 ،هزار عدد تخم مرغ و  90قطعه
مرغ را از دست بدهم و متحمل خسارت های هنگفتی
شوم.معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری
فردوس هم در پاسخ به گالیه مرغدار معترض گفت که
قطع برق براساس برنامه زمان بندی شرکت توانیر به
صورت ملی انجام می شود و اطالع رسانی هم انجام
شده است.
«مرتضی رئیسی» ادامه داد :واحدهای تولیدی در
شرایط فعلی باید به طور حتم موتور برق داشته باشند
یا از سوخت فسیلی در زمان قطع برق استفاده کنند که
مدیران واحدهای تولیدی در پاسخ به این گفته معاون
فرماندار اظهارکردند :وقتی یک تولید کننده 10واحد
تولیدی دارد چطور  10موتور برق داشته باشد؟
به گفته آنان در شرایط فعلی ،تامین سوخت فسیلی هم
برای واحدهای تولیدی به این سادگی ها نیست و باید
هفت خان رستم را بپیمایند تا بلکه بتوانند چند لیتر
سوخت دریافت کنند.

مجبور به اعمال خاموشی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هم گفت:
با توجه به فصل سرما و تداوم یخ بندان ،شاهد افزایش
مصرف گاز در استان هستیم که این موضوع سبب
ایجاد محدودیتهایی در میزان سوخت مصرفی

نماینده مردم:

حضور مسئوالن در روستاها پر رنگ تر شود
خوب است مسئوالن حضورشان را در روستاها
پر رنگ تر کنند چراکه این حضور سبب می شود
،مشکالت به صورت میدانی بهتر رصد شود.حجت
االسالم «نصیرایی» نماینده مردم فردوس ،طبس،
سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسالمی در جمع
مردم روستای فهالنج گفت :عمده کار مسئوالن

دهگردشینماینده
در خوسف
نماینـده مـردم بیرجنـد ،درمیـان و خوسـف در مجلـس
شـورای اسلامی بـا حضـور در روسـتاهای گل ،سـلم
آبـاد ،اکبرآبـاد و شـهر مـاژان از نزدیـک مشـکالت مردم

این است که اگر در مسیر پیشرفت نقص و خللی
وجود دارد آن را رفع کنند.به گزارش«خراسان
جنوبی» کمبود تجهیزات ورزشی و روشنایی معابر
و کمربندی روستا از مشکالتی بود که در این دیدار
توسط نماینده مورد بررسی قرار گرفت و مدیران
برای برطرف کردن آن پاسخ دادند .

را بررسـی کـرد.
به گزارش «خراسـان جنوبی» توسـعه اینترنـت ،اجرای
طـرح هـای آبخیـزداری و سـاخت سـدهای خاکـی،
توسـعه شـبکه بـرق ،جابـه جایـی سـتون هـای بـرق ،راه
انـدازی مقطـع متوسـطه اول در دهسـتان براکـوه،
مرمـت جاده هـا ،قطع مکـرر آب،کـم عرض بـودن جاده
ها ،نبود عالیـم هشـدار دهنـده در ورودی شـهر ماژان،
نبـود دکتـر ثابـت و اسـتقرار پاسـگاه انتظامـی در ایـن

«چرمه» ،روستای ملی
چادر شب بافی

چرمه سرایان به عنوان روستای ملی چادر شب
بافی معرفی شد.به گزارش«خراسان جنوبی» در
مراسم اعطای لوح ثبت شهرها و روستاهای ملی
که با حضور وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی برگزارشد ،روستای چرمه سرایان
بهعنوان روستای چادرشببافی معرفی شد.

شـهر از کمبودهـا و خواسـته هـای مـردم بـود کـه در این
بازدیدهـا مطـرح شـد.به گزارش«خراسـان جنوبـی»،
«خسـروی» نماینـده مـردم در جمـع سـاکنان مناطـق
یادشـده از پیگیری ها برای تکمیل بیمارستان خوسف
و جمـع آوری فاضلاب ایـن شـهر خبـر داد«.آخونـدی»
فرماندار خوسـف نیز در جمع مردم روستای گل گفت:
برای اینترنت به صـورت جدی پیگیر هسـتیم و تـا پایان
سال23 ،روستا به اینترنت پرسـرعت متصل می شود.

نیروگا ههای برق و به دنبال آن کاهش تولید برق
شده است و مجبور به اعمال خاموشی هستیم.
مهندس«دادگر» با اشاره به دستورالعملهای شرکت
توانیر افزود :باتوجه به فعالیت مردم ،در صورت
اعمال خاموشی ،این خاموشیها در ساعات 12
شب تا  ۴بامداد است بنابراین از مشترکان تقاضا
میشود ،پیش بینیهای الزم را انجام دهند .وی با
بیان این که در شرایط فعلی ،مشکل پیک مصرف
و محدودیت تولید برق از نظر ظرفیت نداریم،
افزود :میزان بار نیروگا هها به حدی است که اگر
سوخت کامل خود را داشته باشند امکان پاسخ به
میزان تقاضا وجود دارد ،اما محدودیت گاز مصرفی
نیروگاهها این نگرانی را ایجاد کرده است تا از مردم
بخواهیم برای کاهش مصرف برق ،همکاری کنند.
او ادامه داد :شرکت توزیع برق استان برای کاهش
مصرف گاز در نیروگا ههای خراسان جنوبی،
اقداماتی در زمینه به حداقل رساندن مصرف
انجام داده که تعدیل روشنایی معابر شهری،
کاهش روشنایی پار کها ،میادین و هماهنگی
با دستگا ههای اجرایی در زمینه استفاده
حداقلی از برق ،از جمله این اقدامات است.
به گفته او مقدار مصرف برق در شرایط فعلی بین 230
تا  240مگاوات است و از نظر پیک مصرف در استان،
مصرف غیرمتعارفی وجود ندارد.

معاون فرماندار
فردوس :قطع برق
براساس برنامه
زمان بندی شرکت
توانیر به صورت
ملی انجام می شود
و اطالع رسانی هم
انجام شده است

مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق:
باتوجه به فعالیت
مردم ،در صورت
اعمال خاموشی،
این خاموشیها از
ساعات  12شب
تا  4بامداد خواهد
بود ،بنابراین از
مشترکان تقاضا
میشود پیش
بینیهای الزم را
داشته باشند

مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی بـا افـرادی کـه در شهرسـتان درمیـان
زمیـن از ایـن نهـاد دریافـت کـرده امـا بـرای احـداث مسـکن و دریافـت پروانـه
سـاختمانی اقـدام نکـرده انـد ،اتمـام حجـت کـرد.
«آسـمانی مقـدم» در کمیتـه راهبـردی طـرح مسـکن اقشـار کـم درآمـد درمیـان
از فرصـت یـک هفتـه ای بـه ایـن افـراد بـرای مراجعـه بـه بنیـاد مسـکن و تشـکیل
پرونـده و صـدور پروانه سـاختمانی بـه منظور آغـاز عملیـات احداث مسـکن خبر
داد و گفـت :پـس از ایـن مهلت همـه واگذاری هـای زمیـن از طرف بنیاد مسـکن
به ایـن افراد لغـو قـرارداد و بـه متقاضیـان جدیـد دریافت زمیـن در همان روسـتا
واگـذار خواهد شـد.
«نـوری زاده» مدیـرکل دفتـر فنـی اسـتانداری هـم از مدیـران حاضـر در جلسـه
خواسـت زمینه بهره مندی حداکثـری مردم شهرسـتان درمیـان از مزایای ویژه
ایـن طـرح را کـه بـا پیگیـری هـای فـراوان بـه مرحلـه اجـرا درآمـده اسـت،فراهم
کنند«.بخشـی» فرمانـدار درمیـان نیـز از مدیـران کل اسـتانی خواسـت بـرای
صـدور مجوزهـا و تسـهیل موانع پیـش روی اجـرای این طرح کـه در حـوزه کاری
آن هاسـت ،مسـاعدت شـود تـا مـردم شهرسـتان درمیـان نیـز بتواننـد از مزایـای
کامـل و تسـهیالت بالعوض این طـرح اسـتفاده کنند و سـهمیه اختصـاص یافته
بـه شهرسـتان بـه صـورت کامـل جذب شـود.
بـه گـزارش «خراسـان جنوبـی» موضـوع ایـن جلسـه ،بررسـی آخریـن وضعیـت
تامین زمین و پیشـرفت فیزیکی زیرسـاخت های خدماتی آب ،برق وگاز مسکن
اقشـار کم درآمـد شهرسـتان درمیـان بود.
همچنین در این جلسـه بر تکمیل مدارک و دریافت پروانه و انعقاد قرارداد برای
متقاضیـان ثبت نام شـده حداکثر تـا پایان دی با کمـک بانک ها برای مسـاعدت
در پرداخت تسـهیالت متقاضیان تاکید شد.

