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اخبار

از میان خبرها

تولیت آستان قدس رضوی:

هیچ کس نباید به خاطر بی پولی از زیارت
حضرت رضا(ع) محروم شود

▪ ▪برکات زیارت معصومین(ع)
تولیت آستان قدس رض��وی با اش��اره به برکات متعدد
زیارت مشاهد مشرفه ،تاکید کرد :تشرف به زیارت ائمه
معصومین(ع) از جمله اقدامات اثباتی و ایجابی است
که می تواند نقش به سزایی در کاهش ناهنجاری ها و
آسیب های اجتماعی و به تبع آن پرونده های قضایی
ایفا کند .حجت االس�ل�ام و المسلمین سید ابراهیم
رئیسی افزود :فردی که به زیارت حضرت رضا(ع) مشرف
می شود ،تا مدتی رغبت به گناه و کژی ندارد و به برکت
آثار زیارت ،از نابهنجاری های اجتماعی مصون می ماند.
وی با بیان این که حضور در بارگاه منور حضرت رضا(ع)
انسان ساز و موجب تحول انسان هاست ،اظهار کرد :در
سیره ائمه اطهار (ع) نیز شاهدیم که افراد هر زمان که
با مسائل ،مشکالت و کج روی ها مواجه می شدند ،در
محضر این بزرگواران حضور می یافتند و به این وسیله
پاک می شدند .امروز نیز اگر حجاب ها برداشته شود،
شاهد خواهیم بود که همه ما در محضر ام��ام هستیم.
تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد :بر این اساس ما
تسهیل امر زیارت را به عنوان یکی از راهبردها و اولویت
ها در دستور کار قرار داده ایم ،تا فرصت بهره مندی از این
ظرفیت عظیم و انسان ساز برای همگان فراهم شود.
▪ ▪تامین نیاز زائران؛ از مبدأ تا مبدأ
حجت االسالم والمسلمین رئیسی سپس با تاکید بر ضرورت
نگاه جامع و همه جانبه به نیازهای زائ��ران ،گفت :مقوله
زیارت حضرت رضا(ع) فقط به محدوده حرم مطهر رضوی
محدود نمی شود ،بلکه تمام نیازهای زائران از زمان حرکت
از مبدأ تا زمان بازگشت باید احصا و تامین شود.وی افزود:
هر خاطره ناخوشایندی که در مسیر تشرف به زیارت حضرت
رضا(ع) در ذهن زائر باقی بماند ،نقطه ای از خاطره زیارت او
به حساب می آید که بازگو می شود و بر دیگران نیز تاثیر می
گذارد.تولیت آستان قدس رضوی با تاکید بر این که مسائل
امنیتی مشهد مقدس و بارگاه منور رضوی منحصر به فرد
هستند ،گفت :باید بررسی ها به گونه ای صورت گیرد که
برای همه مسائل قابل پیش بینی ،برنامه ریزی و پیشگیری
الزم در دستور کار باشد.حجت االسالم والمسلمین رئیسی
این کار را وظیفه همه مسئوالن و متولیان در همه نهاد های
مرتبط دانست و افزود :باید تمام فرایندهای دخیل در امر
زیارت شامل جاده ،راه ،هتل ،خیابان و  ...در این زمینه مورد
توجهباشد.
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در دیدار با روسای شورای اسالمی شهرستان ها و اعضای شورای اسالمی استان:

آیت ا ...علم الهدی:این که برای هر مسئله ای عوارض
پیش بینی کنیم ،برای مردم هزینه سازی کرده ایم
اعضایشورایشهروروستاآلودهکارهایسیاسینشوند

رستم زاده -نماینده ولی فقیه در خراسان
رضوی گفت :شوراهای اسالمی در روستاها و
شهر ها باید مردم را در امور به کار بگیرند اما
برای آن ها هزینه تازه ای ایجاد نکنند .
آیت ا...سید احمد علم الهدی روزگذشته در
دیدار با روسای شورای اسالمی شهرستان ها
و اعضای ش��ورای اسالمی استان با بیان این
که تکالیف قانونی شوراها در قانون اساسی
حداقل های وظایف این نهاد مردمی را معین
ک��رده است تاکید کرد :شایداین تصور وجود
داشته باشد که بین توقعات و انتظارات مردم و
وظایف محوله قانونی یا حتی امکانات شوراها،
فاصله زیادی وجود داشته باشد .اما حق واقعی
این مطلب و تکلیف واقعی اعضای شوراهای
شهر و روستا ب��رآوردن انتظارات مردم است نه
آن تکالیف قانونی و این باید به عنوان محور و
دورنمای حرکت شوراها قرار گیرد .
ام��ام جمعه مشهد تاکید ک��رد:اگ��ر در خدمت
به مردم اخالص وجود نداشته باشد و انسان
پایش را روی م��ردم بگذارد و آن ها را سکوی
پرتاب و پیشرفت خود قرار دهد مرتکب گناهی
نابخشودنی شده است که با توبه نیز جبران نمی
شود.وی با اشاره به این که انتظارات مردم از
شوراها نیز گاهی به انتظارات و توقعات فردی و
اجتماعی تقسیم می شود تصریح کرد :انتظار ما
این است که توقعات جمعی و اجتماعی مردم از
شوراها برآورده شود و مسائل عمومی مردم حل
و فصل شود.
▪ ▪ تحویل گرفتن مردم به معنای راه دادن
آن ها به داخل دفتر شورانیست
وی اف��زود :م��ردم در انتخاب اعضای ش��ورای
شهرها و روستا ها بصیرت بیشتری به خرج می
دهند چون از نظر مردم حل مشکالت منطقه
ای توسط شوراها نسبت به دولت ها امکان پذیر
است بنابراین آن ها به اعضای شوراها به عنوان
نخبگان و نمایندگان واقعی خود نگاه می کنند
و توقع دارند تا مسائل آن ها حل شود.
وی با بیان این که اعضای شوراها باید مردم را
تحویل بگیرند اف��زود :تحویل گرفتن م��ردم به

▪ ▪ لزوم ساماندهی عملکرد ها براساس آینده پژوهی و
پیشگیری
رئیس ش��ورای قضایی استان در دی��دار با تولیت آستان
قدس رضوی و مشاور رئیس قوه قضائیه بر لزوم ساماندهی
عملکرد ها براساس آینده پژوهی و پیشگیری تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان
رضوی ،رئیس شورای قضایی استان در دیدار با تولیت
آستان قدس رضوی و مشاور رئیس قوه قضاییه گفت:
سیاست دستگاه قضایی خدمت رسانی هرچه مطلوب تر
به مردم بزرگوار است.حجت االسالم والمسلمین مظفری
که در رأس هیئتی از مقامات قضایی و نظارتی استان
خراسان رضوی با تولیت آستان قدس رضوی و مشاور
رئیس قوه قضاییه سخن می گفت ،برگزاری انتخابات
متعدد در کشور را یک افتخار دانست و افزود :در انتخابات
مجلس عملکرد استان خراسان رضوی بسیار مطلوب
و شایسته بود و الحمدهلل ب��دون هیچ گونه دغدغه ای،
انتخاباتی قانونمند و اخالقی با حضور حداکثری مردم
فهیم و با بصیرت برگزار شد.وی خاطر نشان کرد :در این
دوره از انتخابات شاهد افزایش قابل مالحظه تعداد ثبت
نام کنندگان و نامزدها بودیم که این مسئله نشان دهنده
اعتماد و اقبال جامعه به نظام مقدس جمهوری اسالمی
ای��ران اس��ت .وی با اش��اره به تحقیقات انجام ش��ده در
خصوص مسئله صالحیت ها افزود :تمام اقدامات انجام
گرفته در حوزه تبیین صالحیت ها توسط هیئت نظارت و
شورای نگهبان بر مبنای شرع و قانون بود و نتیجه رضایت
بخشی حاصل شد.حجت االسالم والمسلمین مظفری
کنترل ورودی ه��ا را یکی از دغ��دغ��ه ه��ای همیشگی
دستگاه قضایی دانست و افزود :با اعمال مدیریت مناسب
قضایی شاهد کاهش  20درصدی پرونده های وارده به
شعب در سال  94نسبت به سال قبل بودیم که این کار با
استفاده از ظرفیت های موجود قانونی و با همکاری اداره
کل ثبت به نحو خوبی به انجام رسید .وی مردمی بودن،
زائر محوری و تعامل بسیار خوب آستان قدس رضوی را
از برجسته ترین ویژگی هایی دانست که در دوره جدید
مدیریت این آستان منور مورد توجه قرار گرفته است و
خاطر نشان کرد :مجموعه قضایی استان با تمام توان در
ترویج فرهنگ زیارت تعامل خواهد کرد.

معنای راه دادن آن ها به داخل دفتر شورانیست
بلکه باید م��ردم را در ام��ور ش��ورا و حل مسائل
منطقه به کار بگیرند اما مراقب باشند تا برای
آن ها هزینه تازه ای ایجاد نکنند .آوردن مردم
به صحنه تحمیل هزینه به مردم نیست .این که
ب��رای هر مسئله ای ع��وارض پیش بینی کنیم
،نوسازی و حق تراکم و چیزهای دیگر بگیریم
برای مردم هزینه سازی کرده ایم .این هزینه
ها ممکن است صرف تزیینات و گلدان در یک
بخش خاصی از شهر شود اما در منطقه ای که
قشر آسیب پذیر زندگی می کنند همچنان
خیابان ها و معابر خاکی باشد.
آیت ا...علم الهدی تاکید کرد :شما عضو شورا
شده اید تا زندگی مردم را توسعه دهید اما در
این مسیراگر نگاهتان کمک به دولت باشد یا
گمان کنید که آمده اید تا حق مردم را از گلوی
دولت و نظام بیرون بکشید فکر غلطی است.
چ��ون دول��ت ها نامحدود نیستند و با مسائل
مختلفی روب��ه رویند .همچنان که از ابتدای
انقالب تا کنون دولتی ایده آل در حوزه های
اقتصادی نداشته ایم.حتی دولت سازندگی که
پس از جنگ تحمیلی کارهای زیادی را در حوزه
ه��ای عمرانی انجام داد بیشترین نارضایتی
مردم را نیز به همراه داشت .
برای همین باید با استفاده از ظرفیت مردمی و

بدون وابستگی به دولت ها کارها را پیش برد و
آن جایی که کار با مانعی رو به می شود با رایزنی
روی کمک دولت و مسئوالن حساب کرد .
علم الهدی تصریح کرد :اگر از اول نگاهمان این
باشد که دولت موانع را از پیش پای ما بردارد و
بودجه ما را تامین کند به جایی نمی رسیم .
▪ ▪ مشکل اصلی ما این است که در وظایف
شورا ها محدودیت ایجاد شده است
وی اف���زود :مشکل اصلی ما ای��ن اس��ت که در
وظایف ش��ورا ها محدودیت ایجاد ش��ده است
این محدودیت از روز اول مطرح شد و در حالی
که در همه امور اجتماعی ،سیاسی ،اخالقی
و ...طبق سفارش قرآن نیازمند شور ومشورت
هستیم ،مسئله شوراهای ما تقاطع و خیابان
و گلدان و ...ش��ده است و وقت زی��ادی از همه
اعضای شوراها را گرفته است و انتظار این است
شورا سطح زندگی همه مردم را باال ببرد.
وی گفت :این که شما برای همان منطقه ای که
از آن جا به شورا راه یافته اید طرحی آماده کنید
و بعد با دست پر به سراغ مسئوالن بروید می
تواند در پیشرفت برنامه های شما موثرتر باشد
.البته این طرح ها نباید کالن باشد بلکه باید
برای همان منطقه و بر اساس مشکالت آن تهیه
شده باشد .امام جمعه مشهد با بیان این که تمام

موفقیت انسان در خدمت به دیگران وابسته به
اخالص اوست تصریح کرد:وقتی وارد عرصه
خدمت گ��زاری به م��ردم می شوید مادامی که
اخالص در عمل داشته باشید و کارها را برای
خدا انجام دهید ق��درت خدا نیز پشتوانه کار
شماست و موانع را برطرف می نماید .
▪ ▪ شمامراقبباشیدسوژهسیاسینشوید
وی اف��زود:م��م��ک��ن اس��ت در هنگام کاندیدا
شدن برای شورا یا حتی ورود به شورا تصویر و
دورنمای دیگری از خدمت در ذهنتان متصور
ب��وده اید که با آن چه اکنون می بینید فاصله
داشته باشد این الزم است که تصویر خود را
اصالح کنید و با همان اخالص پیش بروید چون
رمز موفقیت در همین اخالص است .
وی در بخش دی��گ��ری از صحبت ه��ای خود
خطاب به روس��ای ش��ورای اسالمی شهرستان
ها و اعضای ش��ورای اسالمی استان تصریح
ک��رد :کشور ما یک کشور سیاست زده است.
عرصه های اجتماعی ما غالبا با سیاست آلوده
شده است.جریان ها و آدم های سیاسی همه
چیز را س��وژه سیاسی می کنند .شما مراقب
باشید سوژه سیاسی آن ها نشوید و در شورا کار
سیاسی نکنید .وی با اشاره به این که مسلمان از
سیاست جدانیست تاکید کرد :با این حال نباید
عمله سیاسی آدم ها و جریان های سیاسی شد
که اگر عمله سیاسی آن ها بشوید دین و دنیای
خود را باخته اید.در خور ذکر است در ابتدای
این دیدار غالمرضا بصیری پور ،رئیس شورای
عالی استان خراسان رض��وی در توضیحاتی
درباره عملکرد شوراهای اسالمی استان گفت:
متاسفانه با وجود همه کارهای صورت گرفته
شورا ها هنوز به جایگاه اجتماعی واقعی خود
دست نیافته اند .وی تصریح کرد :ما به دنبال
رسیدن به یک الگوی مطلوب شورایی در کشور
هستیم .همچنین برخی از اعضای ش��ورای
اسالمی استان روزگذشته و در این دیدار مطالبی
را درب��اره ض��رورت اجرایی شدن قانون تعیین
حریم روستاها و همچنین معضالت فرهنگی
موجود در شهرستان های استان مطرح کردند.

دبیرشورایهماهنگیبانکهای استان با اشاره به عدم تامین منابع مالی اعالم کرد:

فعال از وام ازدواج خبری نیست

▪ ▪ بازنگریدرقانونانتخابات
تولیت آستان قدس رضوی اظهارکرد :به نظر می آید امروز
نیز باید توسط افراد مطلع و صاحب نظر در بخش نظارت
و اجرای انتخابات و متناسب با تجربیات به دست آمده،
قانون اساسی و اقتضائات جامعه و به دور از نگاه های
بخشی و اقلیمی و شتابزدگی ،بازنگری هایی در قانون
انتخابات ص��ورت گیرد.تولیت آستان قدس رض��وی در
بخش دیگری از سخنانش ضمن تقدیر از خدمات و تالش
های هیئت نظارت بر انتخابات استان ،گفت :انتخابات
در کشور ما دارای سازوکاری اطمینان بخش و مبتنی بر
قانون اساسی است که جریان اجرا و نظارت را از یکدیگر
جدا کرده و در نهایت نیز امر برگزاری انتخابات را برعهده
مردم گذاشته است.وی وجه مشترک دستگاه قضایی و
شورای نگهبان را کار داوری دانست و تصریح کرد :هر
دو این مجموعه ها داوری و قضاوت را مبتنی بر اسناد و
مدارک انجام می دهند.

عکس:پایگاه اطالع رسانی آیت ا ...علم الهدی

حجت االسالم والمسلمین رئیسی طی سخنانی در جمع
اعضای ش��وراه��ای قضایی و نظارت بر انتخابات استان
خراسان رض��وی اظهار کرد:هیچ کس نباید به خاطر بی
پولی از زیارت حضرت رضا(ع) و ابراز دلدادگی و محبت
به خاندان عصمت و طهارت(ع) محروم شود.به گزارش
پایگاه اط�لاع رسانی آستان قدس رض��وی ،وی همچنین
ب��ر ف���راه���م آوری ش��رای��ط ت��ش��رف قشر ج���وان ب��ه زی��ارت
مضجع منور حضرت رضا(ع)تاکیدکرد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان

علی بیات -من از مهرماه سال گذشته برای وام
ازدواج در سایت ثبت نام کرده ام.اطالعات من و
همسرم را بانک ملی تأیید کرده اما شعبه بانکی
اعطای وام تعیین نشده است اکنون هم هیچ
بانکی در استان خراسان برای ثبت نام جدید
در لیست نیست.من چند ماه است برای ثبت
نام به بانک مراجعه می کنم ولی هردفعه که می
روم در جواب می گویند شماره ملی شما اشتباه
است .درصورتی که اطالعات شناسنامه ای من
درست است امروز برای چندمین باردر سامانه
ثبت نام کردم ولی باز همین پیغام را به من می
دهد .خواهشمند است شما به عنوان رسانه
مشکل ثبت ن��ام وام ازدواج را ب��ه مسئوالن
انعکاس دهید .من چند وقتی است که موفق به
ثبت نام نمی شوم .مدام سامانه ایراد در انتخاب
بانک را می گیرد .گویا این ایراد به خاطر حذف
نام بانک بوده است به طور کلی ثبت نام برای
هیچ کسی مقدور نیست .من بعد از چند ماه
دوندگی به این نتیجه رسیدم که به این زودی
وام ازدواج نمی گیرم .از سوی دیگر خانواده
همسرم اصرار می کردند زودتر مراسم عروسی
را بگیرند ومن ناچار شدم عطای وام را به لقایش
ببخشم واسباب واثاثیه خودم را قسطی با چند
برابر سود بخرم!این گالیه ها بخشی ازصحبت
های چند زوج بود که در سامانه وام ازدواج ثبت
ن��ام ک��رده ان��د ول��ی خبری از وام نیست ورفت
وآمد های پی در پی به بانک ها آن ها را آزار می
ده��د .هرچند مدتی است ب��رای سهولت کار،
بانک مرکزی هرگونه دخل وتصرف را از بانک
ها گرفته است ولی باز هم با نک ها در انجام
وظایف خود کوتاهی می کنند.
به گزارش خراسان برای گرفتن وام ازدواج بعد
از این که وارد سایت سامانه تسهیالت قرض
الحسنه ازدواج می شویم و ثبت نام اینترنتی
می کنیم ،باید منتظر بمانیم که پیغامی از این
سامانه برایمان ارس��ال شود و با م��دارک برای
گرفتن وام سه میلیونی در شعبه بانک اعالم شده
حضور پیدا کنیم! اما نباید همه صبرمان را همین
جا خرج کنیم چون راه زی��ادی در پیش داریم.
ضامن بانکی مان باید ده ها شرطی را که بانک
تعیین می کند داشته باشد .اگر در این قسمت
به مشکل بر بخوریم باید چندین هفته یا حتی
چندین ماه دنبال ضامن معتبر بگردیم تا باالخره
ضامنی را پیدا کنیم که به تایید بانک برسد!
▪ ▪ جواب بانک ها به متقاضیان دریافت وام
ازدواج
به گزارش خراسان رضوی ،برای یافتن واقعیتی
فراتر از سامانه مجازی تسهیالت ازدواج به
بسیاری از شعب بانکها و مؤسسات اعتباری
سطح شهر مشهد مراجعه کردیم .اغلب بانک
ها اعتباری برای ارائه تسهیالت به مشتریان
نداشتند.بانک مسکن ،صادرات ،رفاه کارگران،

س��پ��ه ،ملی و ت��ج��ارت ه��م ب��ان�که��ای دیگری
هستند که به آنها مراجعه کردیم .اما همه آن
ها ما را دوباره به همان سامانه تسهیالت ازدواج
ارجاع دادند  .بعد از پرس و جو در برخی شعب
بانک ها ،به تعدادی از صندوقها و مؤسسات
قرضالحسنه سطح شهر مشهد ه��م سری
زدیم،اما آن ها هم مانند بانک ها هیچ تسهیالت
بدون سپردهای برای ازدواج جوانان نداشتند.
ان��ت��ظ��ار داش��ت��ی��م دس���ت ک���م ص���ن���دوق مهر
ام��امرض��ا(ع) که در چند سال اخیر تبدیل به
متولی پرداخت تسهیالت به زوج ها شده بود،
اعتباری ب��رای ای��ن تسهیالت داش��ت��ه باشد.
ام��ا متصدی باجه صندوق هم  از تمام شدن
اعتبارات خ��ود سخن گفت و ما را به سامانه
تسهیالت ازدواج ارجاع داد ومتذکر شد:برای
سال  95هنوز اعتباری توسط بانک مرکزی به
این کار اختصاص نیافته است.
رییس سابق شعب امور بانک های استان خراسان
رضوی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان
به خراسان رضوی گفت:هر گونه پرداخت وام
ازدواج را بانک مرکزی انجام می دهد به طوری
که بانک مرکزی اعتبار الزم را به استان ها ابالغ
می کند وتوسط سامانه ،شعب مدنظر بانک ها
ب��رای متقاضیان مشخص می شود.عدالتی با
اش��اره به این که بانک ها خودشان هیچ دخل
وتصرفی در پرداخت وام به متقاضیان ندارند
افزود:معموال هرچند وقت یک بار سامانه فعال
می شود ومتقاضیان اقدام به ثبت نام می کنند.
وی در پاسخ به سوال خراسان مبنی بر این که
چرا هم اکنون در سامانه ثبت نام وام ازدواج
هیچ بانکی برای دریافت وام ازدواج وجود ندارد
وبرخالف آن در استان های خراسان شمالی
وجنوبی هرکدام سه بانک برای ثبت نام معرفی
می شوند؟ گفت:من حدود دوهفته قبل سایت
وام ازدواج را بررسی کردم سه بانک باز بود ولی از
امروز بی خبر هستم.وی ادامه داد :بانک مرکزی
در صدد است اقدامات جدی تری به عمل آورد تا
متقاضیانی که موفق به ثبت نام شده اند حداقل
در مدت دوهفته وجه وام را در یافت کنند.
▪ ▪ پرداخت 17هزارفقرهوامازدواج کشوردر
یک ماه
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درگفت وگو
با فرهنگ نیوزدرخصوص میزان وام اعطایی
ازدواج در س��ال ج��اری تصریح ک��رد :در یک
ماه اخیر امسال  16هزار و  958فقره وام در
مجموع به مبلغ  525میلیارد ریال وام قرض
الحسنه ازدواج از طریق بانک ها پرداخت شده
است.
میرمحمد صادقی با اشاره به این که در شش
م��اه دوم س��ال گذشته به دلیل ای��ن که برخی
بانک ها نسبت تسهیالت به سپرده هایشان ،
باالی 100درصد بود بانک مرکزی مجبور شد

در سامانه ،ارائه تسهیالت آن ها را غیرفعال کند
،تصریح کرد :بر این اساس بانک هایی که در
سامانه می توانستند به مردم خدمت ارائه دهند
تعداد کمتری بودند و به این دلیل مردم مجبور
به ماندن در صف انتظار بیشتری برای دریافت
وام ازدواج بودند اما خوشبختانه با آماری که
اکنون در دست داریم پنج بانک ملی  ،کشاورزی
 ،صادرات  ،تجارت و ملت نسبت تسهیالت به
سپرده هایشان زیر  100است و بانک مرکزی از
فردا با فعال کردن سه بانک ملی  ،کشاورزی و
تجارت عالوه بر بانک های صادرات و ملت در
سامانه ،وام ازدواج را به مزدوجین پرداخت می
کند .وی با بیان این که دستورالعمل قبلی در
ارائه تسهیالت ازدواج به قوت خود باقی است
تاکید کرد :درصورت وجود منابع قرض الحسنه
 ،بانک ها می توانند به متقاضیان وام ازدواج تا
سقف پنج میلیون تومان اعطا کنند.
میرمحمدصادقی در پایان از برنامه بانک مرکزی
ب��رای کاهش زم��ان ص��ف انتظاردریافت وام
ازدواج خبر داد و افزود :چند بانک خصوصی
آموزش های الزم را فراگرفتند و به زودی این
بانک ها نیز به ارائ��ه تسهیالت قرض الحسنه
ازدواج خواهند پرداخت.
▪ ▪ پرداخت وام ازدواج نیازمند خط اعتباری
دبیر ش��ورای هماهنگی بانکهای خراسان
رضوی درباره دلیل پرداخت نشدن وام ازدواج
طی چند ماه اخیربه متقاضیان گفت :پرداخت
وام ازدواج نیازمند تامین منابع مالی و اعتباری
الزم است.علی صادقی در گفت و گو با خراسان
رضوی افزود :سال گذشته نیز بانک ها با مشکل
تامین منابع مالی و اعتباری برای پرداخت وام
ازدواج به متقاضیان روبه رو بودند اما دولت با
موافقت و تصویب مجلس ش��ورای اسالمی از
محل اعتبارات صندوق ذخیره ارزی مبلغی را
برداشت و در اختیار بانک ها قرارداد تا از محل
آن به متقاضیان وام ازدواج پرداخت کند .
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وی تصریح کرد :در آن زمان با توجه به تامین
منابع مالی محدودیتی هم برای پرداخت ایجاد
نشد و هر استان به هر میزان که متقاضی وام
ازدواج داشت می توانست از منابع ابالغ شده
جذب کند .
صادقی تاکید کرد:با این حال منابع مالی جدیدی
به بانک مرکزی ابالغ نشده است از طرف دیگر
مبلغ وام ازدواج نیز بر اس��اس اظهارات منتشر
شده طی روزهای گذشته از سه میلیون تومان به
 10میلیون تومان افزایش یافته است که همین
افزایش مبلغ وام ازدواج نیز باید پس از تصویب
مجلس توسط دولت به بانک مرکزی ابالغ شود
تا بانک مرکزی برای آن تامین منابع کند .دبیر
ش��ورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی
یادآور شد  :منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت
وام ازدواج در قالب یک خط اعتباری تعریف شده
در بانک مرکزی نیست و تا حدی وابسته به میزان
سپرده های قرض الحسنه مردم نزد بانک هاست
که اتفاقا طی سال های اخیر با فعالیت موسسات
مالی و اعتباری و  ...این سپرده ها کاهش جدی
داشته است .بنابراین الزم است تا دولت منابع
مورد نیاز را تامین و به بانک مرکزی ابالغ کند تا
بانک مرکزی نیز براساس آن ،سهمیه بانکها را
پیشبینیکند.صادقیاضافهکرد:تاهمینلحظه
که با هم گفت و گو می کنیم بودجه برای پرداخت
وام ازدواج به ما ابالغ نشده است .وی همچنین
درب��اره تعداد متقاضیان در انتظار دریافت وام
ازدواج در خراسان رضوی گفت :آماری از تعداد
متقاضیان نداریم .چون سایت ثبت نام وام ازدواج
پس از پایان منابع مالی در سال گذشته بسته شد
و اکنون عالوه بر کسانی که پیشتر در سامانه ثبت
نام کرده اند و هنوز موفق به دریافت وام نشده اند
تعدادی نیز منتظر هستند تا سامانه باز شود و اقدام
به ثبت نام کنند .صادقی البته پیش بینی کرد
با توجه به شرایط موجود ودر صورتی که ابالغیه
دول��ت به بانک مرکزی ب��رود تا پایان ماه جاری
موضوع ثبت نام وام ازدواج دوباره عملیاتی شود .

خبر

استاندار در گفت و گو با خراسان رضوی:

اگر قیمت سهام پدیده کمترارزیابی شود،
مابه التفاوت از سهام هیئت مدیره قبلی
تامین می شود

محمد جواد رنجبر /استاندار خراسان رضوی گفت :اگر
قیمت سهام پدیده در حسابرسی تنزل یابد ،مابه التفاوت
تا  12هزار تومان از سهام هیئت مدیره قبلی تامین می
شود.علیرضا رشیدیان شنبه شب گذشته در گفت و گوی
اختصاصی با خراسان رضوی درباره آخرین وضعیت شرکت
پدیده شاندیز افزود :براساس مصوبه  16بندی و پس از آن
تصویب هفت گامی که برای راه ان��دازی موتور کار پدیده
انجام شده بود ،هیئت مدیره ای انتخاب شدند که بسیار
توانمند و کارآمد هستند.وی ادامه داد :هیئت مدیره از بین
افرادی که برای تصدی مدیریت عامل پدیده وجود داشتند،
فردی را انتخاب کردند که از وی خواستند برنامه کاری
خود را در چارچوب همان مصوبات و اختیارات قانونی
داده شده به آنان ،ارائه کند که بنده طرحی را چهارشنبه
هفته گذشته مالحظه کردم که قرار شده بررسی کنند و
ان شاء ا ...سریع تر کار اجرایی را شروع کنند و پدیده بتواند
از این حالت ایستایی خارج شود و ان شاء ا ...بتوانند هم
سرمایه گذاری جذب کنند ،هم کارهای اجرایی را آغاز کنند
و هم این شرایطی را که برای مردم به وجود آمده ،مدیریت
کنند.استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد :بسیاری از
سهامداران پدیده به حالت عسر و حرج افتاده اند که اعضای
هیئت مدیره جدید باید بتوانند سریع تر حداقل راهکاری
برای حل مسائل معسرین بیابند.
▪ ▪زمان پرداخت مطالبات سهامداران پدیده
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار خراسان رضوی که فکر می
کنیدپرداختمطالباتسهامدارانوتعهدنامههایدردست
آنان از چه زمانی آغاز شود؟ اظهار کرد :موضوع مطالبات
مردم و پرداخت ها مسلما بحث یک شرکت است و شرکت
پدیده هم همچنان به قوت خود باقی است .این شرکت مثل
موسسه میزان که یک هیئت تصفیه برای آن تعیین شده،
منحل نشده است.رشیدیان اف��زود :مسلما هیئت مدیره
و مدیرعامل[جدید]پدیده باید با راه اندازی چرخ پدیده و
فروش بناها و ساختمان ها و امالکی که آن جا تولید می شود
و واگذاری آن به اشخاص ،بتواند سرمایه گذاری جذب کند و
از این طریق بتواند بعضی مطالبات مردم و بدهی های خود را
پرداخت کند.وی ادامه داد :اما راجع به سهامداران بیشترین
کاری که باید انجام شود ،این است که با تبدیل شرکت پدیده
به شرکت سهامی عام و ورود آن به بازار بورس ،سهام همه
سهامداران به سهام قانونی تبدیل ش��ود و سهامداران
بتوانند سهام خود را حتی در ب��ازار خرید و فروش کنند.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :این نکته را باید عرض
کنم که ممکن است در حسابرسی ،سهام این شرکت به
دلیل شرایطی که دارد ،تنزل پیدا کند .به طور مثال اگر
االن قیمت یک سهام در کالم آقای مدیرعامل سابق پدیده
12هزار تومان بوده است ،در حسابرسی به چهار هزار تومان
تقلیل یابد که اگر به بورس برود ،در بورس با شعار و این ها
قیمت تعیین نمی شود و با یک کار حسابرسی فنی قیمت
سهام مشخص می شود.وی افزود :ممکن است به عنوان
مثال قیمت سهام پدیده به چهار هزار تومان تقلیل یابد ،اما با
توجه به تضمین هایی که مقام قضایی از مالکان و سهامداران
عمده شرکت پدیده دریافت کرده است ،به اندازه آن 12هزار
تومانی که این آقایان امضا داده اند که سهام این شرکت این
رقم می ارزد ،از سهام این آقایان که  77درصد سهام آنجا را
در اختیار دارند ،به سهام مردم افزوده می شود تا مردم در
بازار سهام متضرر نشوند.رشیدیان ادامه داد :یعنی همه،
این همت و تالش را دارند که از سرمایه مردم پاسداری شود
تا مردم متضرر نشوند .وی گفت :اما همان طور که شما اشاره
کردید ،ما امیدوار بودیم که پس از شهریورماه سال گذشته
که آن مفاد  16بندی در جلسه کمیسیونی که به ریاست وزیر
کشور و حضور وزرای مربوطه تشکیل و مصوب و به شورای
امنیت کشور ارسال شد و این شورا نیز آن را تایید کرد ،بسیار
سریع تر ،هیئت مدیره سابق پدیده کار اجرایی را برای راه
ان��دازی چرخ حرکت این شرکت آغاز کنند و حقوق مردم
را تامین و نگرانی های سهامداران را رفع کنند که خب به
هر دلیلی انجام نشد.رئیس شورای اداری خراسان رضوی
افزود :امیدواریم در دوره هیئت مدیره جدید که هم انگیزه و
هم برنامه دارند ،کار سریع تر انجام شود.
▪ ▪زمان آزاد شدن تبلیغات پدیده
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار خراسان رضوی که آیا
تبلیغات پدیده هم آزاد می شود؟ اظهار کرد :مسلم ًا پس از
این که این اقدامات اولیه در این هفت گامی که مشخص
شده ،انجام شود؛ یکی از اختیارات مشخص شده برای
این شرکت پس از گام های اولیه و شروع فروش قسمت
هایی که اجازه آن داده شده ،اجازه تبلیغات برای فروش
به آن ها است.

بازار روز
نام محصول

قیمت به ریال

10000
سیب زمینی (قلوه)
45000
پنیر  400گرمی
73000
سیمان خاکستری تیپ 2
17800
میلگرد ( 12آجدار)
30000
شیر (  2.5درصد چربی)
215000
روغن نباتی (جامد)
53000
مرغ گرم (استقالل)
10000
پیاز زرد (اندازه متوسط)
58000
موز (پریما)
840000
الستیک پرایدی ز 165-65-13
1150000
الستیک پژویی 185-65-14
27000
گوجه فرنگی (تخم مرغی شکل)
26000
شکر
75000
عدس کانادایی
60000
لوبیا قرمز
پرتقال تامسون شمال (اندازه متوسط) 55000
65000
برنج پاکستانی درجه1
265000
گوشت گوسفندی (الشه)
330000
گوشت گوسفندی (ران بدون چربی)
49000
روغن مایع (الدن)
27000
سیب زرد (ارومیه /اندازه متوسط)
300000
گوشت گوساله (سردست)
34000
تخم مرغ
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