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کاسپین سپرده های تا 10میلیون
تومان فرشتگان را پرداخت کند

بانک مرکزی روز گذشــته اعالم کرد :موسســه کاســپین
موظف است بدهی ســپردهگذاران زیر 10میلیون تومان
تعاونیمنحلشدهفرشتگانراطبقبرنامهپرداختکندکه
باایناقدامازمجموع 458.826سپرد هگذار397.392
نفر یعنی ( 87درصد) این تعاونی تعیین تکلیف میشوند.
به گزارش خراســان رضوی اطالعیه بانک مرکزی که روز
گذشتهتوسطاینبانکصادرشده،بهشرحزیراست:پیرو
اطالعیــه مــورخ  1395.12.27و صدور مجــوز فعالیت
مورخ 1394.12.27موسسه اعتباری کاسپین باهدف
ســاماندهی تعاونیهای اعتبار منحل شــده هشــتگانه
(فرشــتگان ،الزهراء ،دامداران و کشــاورزان کرمانشــاه،
عام کشاورزان مازندران ،حسنات ،پیوند ،بدر توس و امید
جلین)وانجامارزیابیونقلوانتقالداراییهابامسئولیت
هیئتهایتصفیهوموسسهومتناسبباآنحسبموافقت
مرجــع قضایی ،انتقــال ســپردههای تعاونیهــای منحل
شده هشــتگانه به موسســه اعتباری مذکور به استحضار
میرســاند؛با توجــه به اقدامــات بانــک مرکــزی و مراجع
محترم قضایــی در خصوص تســریع در رونــد نقلوانتقال
داراییها و بدهیهــای تعاونیهای منحل شــده در پایان
سال ۱۳۹۵و با توجه به انجام بخش قابل قبولی از فرایند
ارزیابیونقلوانتقالداراییهاوفراهمآمدنامکانانتقال
تدریجیسپردههایتعاونیاعتبارمنحلشدهفرشتگانو
درخواست موسسه اعتباری کاسپین بهمنظور اخذ مجوز
تأسیس شــعب ،مقرر شــد؛ با توجه به احراز شــرایط الزم،
مجوز افتتاح ۲۰شــعبه برای موسســه اعتباری کاســپین
صادر[شود]وبدینترتیبموسسهمجازشدنسبتبهانجام
امور بانکی اقدام کند .در این مرحله موسسه موظف است
حسب نظر مرجع قضایی نخست نسبت به پذیرش تعهد و
پرداختسپردهگذارانتعاونیاعتبارمنحلشدهفرشتگان
تا مبلغ یکصد میلیون ریال برای هریک از مشــتریان این
تعاونی منحل شــده ،طبق برنامه زمانبندی که در پایگاه
اطالعرسانی موسســه اعتباری کاســپین به اطالع عموم
خواهدرسید،اقدامکند.برنامهتعیینتکلیفسپردههای
تایکصدمیلیونریالتعاونیاعتبارمنحلشدهفرشتگان
قدم نخست بوده و موسسه اعتباری کاسپین مکلف است
برنامه تعیین تکلیف تدریجی سایر سپردهگذاران محترم
باهماهنگیبانکمرکزیومراجعمحترمقضاییراانجام
[دهد] و اخبار آن را به اطالع عموم برســاند .شــایانذکر
است با این اقدام از مجموع  458.826نفر سپردهگذار
تعاونی منحل شــده فرشــتگان وضعیت  397.392نفر
(بهمیزان ۸۷درصد)تعیینتکلیفخواهدشد.شایانذکر
اســت بنا به اظهارات منتشر شــده از رئیس بانک مرکزی
رویخروجیایسناودرگفتوگوباهمین خبرگزاری قرار
بود روز دوشنبه این بانک اطالعیهای درباره تعیین تکلیف
سپردهگذاران تعاونی منحل شده فرشــتگان صادر کند
اگرچهفردایانتشاراینمطلبایسناقیدزمانیدرجشده
در این گفت و گــو را از مطلب خود حذف کرد .به هر حال
این اطالعیه روزگذشته و با دو روز تأخیر صادرشده است.

تا تحریمها و فشــارها را افزایش دهد.این دانشــجو
اظهار کرد :حضور من پــای صندوقهای رأی برای
تضمین ســامت کشــور و تضمیــن انقالبی اســت
که خونهــای زیادی برایش داده شــده اســت .من
کاندیدای خاصــی را تبلیغ نمیکنــم .فقط از همه
جوانــان میخواهم پــای صندوقهــای رأی بیایند
زیرا تمام دنیا و بدخواهان ،هــر کاری میکنند تا ما
را از نظام مأیوس کنند .لذا بیایید و نشان دهید هم
برای کشور و هم برای نظام و هم برای انقالب حاضر
هستید همه اختالفنظرها را کنار بگذارید .

•انقالب کردیم که حق انتخاب داشته
باشیم

مردم از خلق حماسه ای دیگر در جمعه  29اردیبهشت می گویند

گزارش

جمعهانتخاب

گروه سیاسی

برگزاریهمزماندوازدهمیندورهانتخاباتریاست
جمهوریبههمراهپنجمیندورهانتخاباتشوراهای
شــهر و روســتا از این حیث که برای یک دوره 4ساله
دیگر سرنوشــت تــازه ای را برای کشــور رقم خواهد
زد و از دیگر ســو به دلیل اهمیت حضور مردم در پای
صندوق های رای برای دفاع از جمهوریت نظام مهم
است،بیتردیددراینمیانبیشازدعوتنخبگانو
چهرههاازمردمبرایحضورموثردرانتخاباتکهطی
روزهایگذشتهاطالعیههاوفراخوانهایمتعددی
پیرامون آن صادر شده است ،درک مردم از این نقش
بی بدیل می توانــد حضور حداکثری پــای صندوق
های رای را در  29اردیبهشــت صورت دهد .به نظر
می رســد امروز با توجه به شرایط حســاس منطقه و
جهان اســام در بعد تعیین رئیس جمهور کشور و با
عنایت به بلوغ نظام شــورایی پــس از  4دوره تجربه،

مردمباحضورشان تابلوییبینظیرازحماسهحضور
رابه تصویربکشند.برخی ازاین مردم در گفت و گو با
خراسانرضویازاهمیتحضورشانمیگویند.

•هیچ کس در اهمیت دفاع از نظام و حفظ
انقالب تردیدی ندارد

فرهادی ،شــهروند مشــهدی بــا تاکید بــر اینکه در
انتخابــات شــرکت خواهــد کرد ،مــی گویــد :همه
دوستان و کسانی که میشناســم را بهپای صندوق
رأی خواهــم آورد .حضورمــان در انتخابــات یــک
وظیفه انقالبی است .ممکن است گاهی در مواردی
انتقاداتی در حوزه امور اجرایی کشور وجود داشته
باشد یا نارضایتی هایی به وجود بیاید اما هیچ کس
در اهمیت دفــاع از نظــام و حفظ انقــاب تردیدی
ندارد.رحیمپور،جوان دیگری است که در این باره
به ما می گوید :همه میآییم و باید بیاییم .همه مردم
و همهکســانی که واجد شرایط هســتند برای آینده
انقالب و نظام اســام بایــد پــای صندوقهای رأی
بیایند.تجربه ثابت کرده رای مردم در انتخابات اثر

بخش است .کســی نمی تواند بگوید رای من اثری
ندارد .برگزاری  12دوره انتخابات که در دوره های
متعدد آن ،دولت هایی با نــگاه های متفاوت و البته
در خط انقالب به پیروزی رسیده اند ،نشان می دهد
آرای مــردم در تعیین ریاســت جمهــوری اثر بخش
است .وی درباره انتخابات شــوراهای شهرو روستا
هم می گوید :برگــزاری همزمان ایــن دو انتخابات
نباید اهمیت انتخابات شورا ها را کاهش دهد بلکه
باید در میزان مشارکت آن اثر مثبت بگذارد .تعیین
شورای مطلوب به انتخاب شهردار مطلوب منجر می
شود و این دو در کنار هم شهری ایده آل را می سازد.

•انتخابات مظهر اراده مردم است

صادقی که دانشــجوی معماری اســت  ،مــی گوید
:اگر دیوار تحریــم ها ترک برداشــته بــا اراده مردم
اتفاق افتاده است .مظهر این اراده ،انتخابات است.
این انتخابــات بیش از هــر زمان دیگری حســاس و
سرنوشت ساز است ،زیرا استکبار مترصد این است
که مــردم کمتر پای صندوقهــای رأی حضور یابند

عزیزی ،معلم بازنشسته ،از خاطرات خود در دوران
رژیمشاهنشاهی میگویدواضافهمیکند:درزمان
شــاه مردم اجازه انتخاب هیچ چیزی را نداشــتند و
حجابها بهزور از ســرزنان برداشــته می شد و برای
ما تصمیم میگرفتند .ما انقــاب کردیم تا خودمان
تصمیم بگیریــم ،لذا وظیفه دینی و شــرعی ماســت
که در انتخابات شرکت کنیم .ما مدیون خون شهدا
هستیم .این معلم بازنشســته تأکید کرد :مشکالت
هست،اختالفنظرهستونارضایتیهموجوددارد
 ،نمیشــود آن را نادیده گرفت ،امــا اگر میخواهیم
روبهجلوبرویموکشورمانسربلندوآبادباشد وامنیت
و آرامش همیشه و بیشازپیش در کشورمان تقویت
شود و اگر می خواهیم شهری آباد داشته باشیم باید
باجانودلپایصندوقهایرأیبیاییم.

• باید مسئول خوب برای شهر و کشور
انتخاب کنیم

رســولی کارگــر ســاختمانی اســت .وی
درباره اهمیت حضور پــای صندوقهای رأی می
گوید :همیشــه برای حل مشــکالت نمی تــوان از
مسئوالن انتظار داشــت اما در انتخاب آن ها نقش
نداشــت .ما باید مســئول خوب برای شهر و کشور
خود انتخاب کنیم تا با خوب کار کردن مشــکالت
را برطرف و ریشه فقر و بیکاری را خشک کند .من
می آیم و رأی میدهم به خاطر اینکه اگر رأی ندهیم
و پای صندوقهای رأی حاضر نشویم سرنوشتمان
مانند کشورهای همسایه ای خواهد شد که دشمن
در آن ها حضور پیدا کرده و امنیت شــان را به خطر
انداخته است.این گزارش اگرچه بخش مختصری
از نظرات شهروندان مشــهدی و خراسانی درباره
اهمیت انتخابات است اما حضور بی شمار مردم و
جوانــان در ســتادهای تبلیغاتــی نامزدهــا به ویژه
طی هفته جاری که بعضا تا لحظات اولیه بامداد به
طول می انجامید ،نشــان از عزم راسخ ملتی دارد
که در جمعه انتخاب برای تعیین سرنوشت خود به
پاخواهد خاست.

دعوت حوزه علمیه خراسان برای
حضور فراگیر در انتخابات

حوزه علمیه خراسان در بیانیه ای از آحاد ملت خواست تا
با شرکت فراگیر خود در روز انتخابات ،استکبار جهانی
را دچار سر گیجه ای آزار دهنده کرده و دل رهبری بیدار
و بصیر و هوشمند را شاد کنند و زمینه ظهور حجت الهی،
بقیة ا ...االعظم(عج) را فراهم آورند .در این بیانیه آمده
اســت «:انتخابات در نظــام مقدس جمهوری اســامی،
عام ترین و ســهل تریــن نوع مشــارکت سیاســی و حقی
عام و تکلیفی الهی اســت که در امر حاکمیت اســامی،
پر نمودتریــن و بارزترین نقش حمایتی را بــروز می دهد
و مظهر انتقال قدرت به برترین ها و گذر از کاســتی های
احتمالی اســت .بر این اســاس ،ســیری اســت به سوی
گزینش برترین ها در اداره امــور اجتماعی و حاکمیتی و
مظهری روشن از مظاهر حماسه سیاسی و دینی است.
در اندیشــه امــام خمینــی(ره) و مقــام معظــم
رهبری(مدظله العالــی) ،انتخابات ،عمق اســتراتژیک
نظــام جمهوری اســامی اســت و نشــان دهنــده ایمان
مــردم به اســام و نظــام سیاســی بر آمــده از آن اســت.
اکنون حوزه علمیه خراسان ،در دعوتی همگانی جامعه
ایمانی را مخاطب قرار می دهد کــه ای تابش های زرین
در عالم ظلمــت ،ای نغمه های همیشــه در ترنم ،ای قوم
رسالت مدار ،ای طایفه پوینده راه رسول رحمت ،ای که
در دل هایتان ایمانی جوشــان به حقایق دین و رسالت و
عترتش نهفته است ،اقدامی شکوهمند ،دشمن شکن و
حماسه آفرین را از خود بروز دهید و در پای صندوق های
رأی« ،نَۀ» بزرگ خــود را به نظــام الحادی و اســتکباری
عالم ،به رخ جهانیان بکشــید و با نگاه به ســنجه های یاد
شده و اسالمی ،انتخاباتی پر شــکوه و اقتدار آفرین را به
منصه عمل برسانید.

درجلسهماهانهانجمناسالمیمهندسین
خراسانتاکیدشد:

حضورگستردهپایصندوقهای رای

سخنرانی ماهانه انجمن اســامی مهندسین خراسان،
عصر چهارشــنبه با حضور و معرفی کاندیداهای شورای
شــهر مورد تایید این انجمــن و جبهه پیــروان خط امام و
رهبری در بنیاد رجایی برگزار شد .به گزارش خراسان
رضوی در این جلســه ،هریــک از کاندیداهــا در فرصتی
 ۴دقیقه ای بــه بیان دیــدگاه هــای خــود پرداختند.در
این نشســت ســید محســن بنی هاشــمی دبیــر انجمن
اسالمی مهندسین خراســان بااشــاره به تاکیدات مقام
معظم رهبــری مبنی بر حضــور حداکثــری در انتخابات
دوازهمیــن دوره ریاســت جمهــوری و پنجمیــن دوره
شــوراهای شــهر و روســتا گفت:از عمــوم مردم بــه ویژه
شــهروندان و هــم اســتانی های عزیــز دعوت مــی کنیم
بــا لبیــک بــه فرمایشــات رهبــری و بــه منظــور دفــاع از
دستاوردهای انقالب اسالمی و نیز پاســخ به یاوه گویی
دشــمنان پای صندوق های رای حاضر شوند و دست به
انتخاب اصلح بزنند.

