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فرماندارمشهدمطرحکرد:

«تقسیممشهد»شایدراهحلنهایی
مشکالتبودجهایباشد
فرماندار مشهد مقدس گفت :از آن جا که شهرستانهای
جدا میتوانند امکانات بیشتری به دست آورند ،اگر
مشکالت شهر مشهد حل نشود راه حل نهایی تقسیم
مشهد است.محمدرحیم نوروزیان در گفتوگو باتسنیم
ادامه داد :هر ساله از محل اعتبارات تملک دارایی و
ماده  180برنامه پنجم ،حدود  400میلیارد تومان
در اختیار مشهد قرار میگیرد ،این در حالی است
که طبق بررسیهای استانداری ،تنها برای سامان
دهی حاشیهشهر هزار و  120میلیار دتومان بسته
پیشنهادی برآورد شده است .تحقق این بودجه به
راحتی امکا نپذیر نیست اما بخشی از مشکالت با
اصالح رو شها و ساختارها رفع می شود.نوروزیان با
تاکید بر این موضوع که مشهد تنها برای مشهد یها
نیست ،گفت :شهر مشهد نه تنها برای مشهدیها بلکه
برای تمام ایران است .زیرساختهای این شهر فقط
متعلق به مردم شهر نیست بلکه میزبانی ساالنه 25
میلیون زائر از سراسر دنیا ،مصداقی بر این باور است.
فرماندار شهرستان مشهد همچنین گفت :به یقین
میتوانیم بگوییم مهاجرت به حاشیه شهرمشهد کاهش
نیافته است.نوروزیان با اشاره به این که درباره مبداء
مهاجرت آگاهی داریم ،بیان کرد :در بازدید کمیسیون
امنیت ملی مجلس و استاندار خراسانرضوی از حاشیه
شهر ،نخستین راهکار برای جلوگیری از مهاجرت
به حاشیهشهر ،توجه به مبداء اعالم شد .مهاجرت به
حاشیهشهر ،دالیل متعددی دارد و نمیتوان تحلیل تک
عاملی در این زمینه داشت.وی تصریح کرد :برای حل
مهاجرت به حاشیه شهر مشهد با تناقض مواجهیم؛ به
این معنا که توجه و ارائه امکانات به حاشیه شهر عاملی
برای ایجاد جذبه و مهاجرت به این مناطق است؛ بنابراین
نیازمند دقتنظر بیشتری هستیم.

سخنگویستادهماهنگیخدماتسفربا

اشارهبهآمار 5ماهنخستامسالخبرداد:

افزایش 8/9درصدی ورود
زائرانخارجیبهمشهد
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تسهیالت  300میلیارد تومانی به یک خودروساز برای تصفیه بدهی قطعه سازان استان

روغنکاری قطعه سازی
گزارش جلسه
محمد امین شرکت اول

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی ،در حاشیه افتتاح سه طرح صنعتی  ،از
اعطای وام به شرکت های خودروساز برای
پرداخت بدهی های خود به قطعه سازان استان
خبر داد .به گزارش خراسان رضوی ،راضیه
علیرضایی در این باره گفت :بانک صادرات استان
قرار است تسهیالتی را به شرکت سایپا پرداخت
کند تا قطعه سازان استان نیز بتوانند مطالبات
خود را از این طریق از شرکت های خودروساز
نقد کنند .وی افزود :مبلغ این وام در توافق اولیه
 300میلیارد تومان تعیین شده است ،به این
صورت که ما برگه چک طلب قطعه ساز را به بانک
ارائه می کنیم و بانک بر همین اساس ،مطالبه را
مستقیما به قطعه ساز پرداخت می کند و اقساط
وام را سایپا می پردازد.در گذشته هم برای ساپکو
چنین اقدامی صورت گرفت که با تخصیص وامی
حدود  200میلیارد تومان ،بخشی از بدهی های
خودروسازان به قطعه سازان استان نقد شد .در
این فرایند تا کنون  170میلیارد تومان به قطعه
سازان استان از محل قرارداد بانک با ساپکو
پرداخت شده است.

مصرف کاالی داخلی و توسعه صادرات

سخنگوی ستاد هماهنگی خدمات سفر استان ،از افزایش
 8.9درصدی ورود زائران خارجی به مشهد در پنج ماه
نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر
داد.به گزارش روابط عمومی استانداری ،مهدی فروزان
با اعالم این خبر اظهار کرد :در پنج ماه امسال  585هزار
و  720نفر به مشهد سفر کردند .وی افزود :میزان ورودی
در پنج ماه نخست سال گذشته 567 ،هزار و  240نفر بود
که رشد  8.9درصدی را نشان می دهد.وی گفت :آمار
ورودی از مرزهای استان در پنج ماه نخست سال گذشته
 192هزار و  922نفر بود که این رقم امسال به  211هزار
و  727نفر رسیده و  15درصد رشد داشته است.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خراسان رضوی نیز روز گذشته پس از
افتتاح کارگاه تولید محصوالت نانو و تمیز کننده
با سرمایه گذاری  20میلیارد ریال و ایجاد اشتغال
برای  50نفر به صورت مستقیم اظهار کرد :افتخار
امروز کشور ما استفاده از توان و دانش نخبگان
جوان است و شرایط ما در کشور و دنیا بهگونهای
بوده که باید مبنای کا رمان مصرف کاالهای
داخلی و افزایش صادرات و کاهش واردات باشد.
تولید در داخل موجب افزایش ارزش افزوده،
اشتغال و صادرات میشود و دولت تدبیر و امید
برنامههای خوبی در حوزه تولید و اشتغال دارد.
محمدمهدی مروجالشریعه با بیان این که عالقه،

انگیزه و دانشکارآفرینی ،نقش مهمی در توسعه
اشتغال ایجاد میکند ،خاطرنشان کرد :فضای
اقتصادی خوبی در شهرستان چناران برقرار است
و این شهرستان یکی از شهرهای موفق استان در
حوزه اشتغالهای صنعتی بوده است.
مرو جالشریعه تصریح کرد :استانداری خراسان
رضوی و فرماندار یهای شهرستا نهای استان
در مسیر رشد و توسعه تولید و اشتغال ،حمایت
الزم را از کارآفرینان خواهند داشت و یکی از مهم
ترین اهداف دولت دوازدهم افزایش میزان تولید
و اشتغال بوده است.
وی تاکید کرد :خراسان رضوی جایگاه ویژهای در
ایجاد اشتغا لهای مستقیم و غیرمستقیم کشور
داشته و جزو سه استان برتر کشور در این زمینه
بوده است .از این رو استانداری خراسان رضوی
تسهیالت ویژهای به کارآفرینان و تولیدکنندگان
استان اعطا میکند.محمد مهدی مروج الشریعه
همچنین افزود :برای خادمان نظام و دولت در این
استان باعث افتخار است که عملکرد یک ساله خود
را در هفته دولت با افتتاح هزار و  316پروژه در دو
بخش عمده زیرساختی و اقتصادی با اعتباری
حدود هزار و  450میلیون تومان به عرصه عمل
رساندند.وی با اشاره به ارائه گزارشی از حیطه
وظایف و عملکرد چشم انداز استان در سال های
 96و  97برای تولید و اشتغال در ابتدای امسال
به مقام معظم رهبری ،افزود :در این طرح 317
پروژه تعریف شده که به جز بخش گردشگری که
بعضی از ارقام و تعداد پروژه هایش به میزان بسیار
اندک جابه جایی دارد ،در بقیه موارد براساس
هدف پیش می رویم و  17هزار و  297میلیارد
تومان سرمایه گذاری داریم که  100درصد آن را
بخش خصوصی تامین می کند و غالب آن امسال
به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با تصریح این موضوع که بخش تولید نیاز به
فضایی امیدبخش و پر رونق دارد ،انجام دو کار
اساسی بر زمین مانده را بر عهده مجلس و دولت
دانست و در این باره افزود :منابع کشور به این
دو کار بستگی دارد که اولین آن سامان دهی
یارانه هاست ،به جای این که پول را درون جیب
مردم پخش کنیم که در تمام دنیا کاری طرد

شده است ،باید برای تامین مواد اولیه صنعت،
پرداخت دستمزد و حق بیمه ،هزینه شود .وی
ادامه داد :مورد دوم عزم جدی دولت و مجلس
برای جلوگیری از واردات هر گونه کاالیی است که
در داخل کشور قابل تولید است .مروج الشریعه در
پایان با اشاره به برنامه دولت درباره اشتغال زایی
 160نفر در استان ،نقش دولت را در این زمینه در
جایگاه تسهیل گری دانست.

 3هزار میلیارد سرمایه گذاری در یک سال

دومین طرح ،افتتاح واحدی صنعتی در حوزه
ریخته گری و تولید قطعات آلومینیوم و آلیاژهای
آن بود ،واحدی با  50میلیارد ریال سرمایه گذاری
و با ظرفیت اشتغال  55نفر نیروی کار مستقیم
که ظرف مدت یک سال پس از آغاز پروژه ،به بهره
برداری رسیده بود.
همچنین از نخستین خط تولید ورق هفت الیه
کارتن در شرق کشور نیز با هزینه  55میلیارد ریال
و با اشتغال زایی برای  40نفر نیروی کار در جریان
این بازدید بهره برداری شد  .راضیه علیرضایی در
آیین افتتاح این خط تولید ،با بیان این که امروزه
موضوع اقتصاد و صنعت ،فصل مشترک همه بخش
های کشور ،اعم از سیاسی ،فرهنگی ،علمی و...
است ،افزود :باید به سمتی حرکت کنیم که سهم
متناسب مردم ایران از اقتصاد جهان را به دست
آوریم .وی با اشاره به این که صنایع بسته بندی و
چاپ در نقطه انتهایی بحث تولید قرار دارد ،این

صنعت را یکی از شاخصه های سنجش میزان
رونق تولید دانست و گفت :زنجیره صنایع بسته
بندی استان ،زنجیره ای کامال هوشیار است و به
دنبال رونق در سایر حوزه ها ،فعالیت این حوزه
توجیه پیدا می کند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی با تاکید بر این که صنایع استان به درستی
و بر مدار توسعه در کنار هم قرار گرفته اند و در این
شرایط ،توان برطرف کردن مشکالت پیش روی
خود را خواهیم داشت ،اظهار کرد :سال  92در
خراسان رضوی در مجموع  300میلیارد تومان
پروانه صادر شد ،به این معنا که پروژه های در دست
اقدام در آن سال به این میزان ارزش داشتند و حال
خرسندم این نوید را بدهم که امسال 10برابر
سال  92پروانه صادر خواهیم کرد و به رقم سه
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در یک سال
خواهیم رسید.
محمد دهقان ،نماینده مردم چناران و بینالود
در مجلس شورای اسالمی در ادامه این مراسم
با اشاره به مشکالت کشور در بحث اقتصاد و از
خودگذشتگی تولید کنندگان گفت :برخی می
گویند ما پولمان را در بانک می گذاریم و آن ها هم
هر ماه سودی به ما می دهند که این البته نوعی
عافیت طلبی و زندگی انگلی است و هیچ نامی
برای این افراد باقی نمی ماند ،کسانی نزد خدا و
ملت گرامی و نامبردار می شوند که در مسیر تولید
و پیشبرد صنعت کشور مجاهدت کنند.

از میان خبرها
سرکنسولافغانستاندرمشهدخبرداد:

صدورتذکرهو گذرنامهالکترونیکی
برایمهاجران افغانستانیدر ایران

سرکنسول افغانستان با تشریح روند صدور گذرنامه
الکترونیکی برای مهاجران افغانستانی مقیم
خراسان گفت :خوشحالیم که سرانجام امکان صدور
تذکره(شناسنامه) و گذرنامه در ایران برای مهاجران
ما فراهم شد و مردم ما بدون هیچ مشکلی می توانند از
محل نمایندگی های سیاسی افغانستان در ایران هم
تذکره و هم گذرنامه خود را بدون این که نیازی به رفتن به
افغانستان باشد ،بعد از طی مراحل اداری دریافت کنند.
به گزارش فارس«،سید نورا ...راغی» ادامه داد :نصب
تجهیزات و تمام امکانات مورد نیاز با همکاری وزارت
امورخارجه افغانستان تکمیل شده است و مهاجران می
توانند بعد از سپری شدن تعطیالت عید قربان ،با مراجعه
به محل سرکنسولگری ،مراحل اداری صدور گذرنامه
را انجام دهند.
سرکنسول افغانستان افزود :وزارت امور خارجه و
نمایندگی های این وزارت در تالشند تسهیالت بیشتری
را برای مهاجران فراهم کنند و سفارت افغانستان در
تهران و کنسولگری مشهد آماده اند بهترین خدمات را
برای مردم خود فراهم کنند .راغی خاطر نشان کرد :کار
صدور شناسنامه و گذرنامه در ایران در پی انعقاد تفاهم
نامه میان وزارت خارجه و وزارت مهاجران افغانستان
و ثبت احوال نفوس انجام شده است و تا زمانی که نیاز
باشد کار صدور جریان دارد.
وی درباره مراحل صدور گذرنامه گفت :مراحل اداری
صدور گذرنامه در ایران صورت می گیرد و بعد از طی
مراحل اداری و کامل شدن اسناد ،مدارک به کابل
ارسال می شود و گذرنامه در افغانستان صادر و در کوتاه
ترین زمان به ایران می رسد و در اختیار مهاجران قرار
می گیرد.سرکنسول افغانستان تصریح کرد :مهاجران
قبل از مراجعه برای طی مراحل اداری صدور گذرنامه
حتما باید از سامانه ای که برای این منظور در نظر گرفته
شده است ،نوبت بگیرند و بر اساس زمان تعیین شده
به کنسولگری مراجعه کنند.وی ادامه داد :امیدواریم
روند صدور گذرنامه به خوبی انجام شود و مهاجران بعد
از دریافت نوبت ،بدون هیچ مشکلی روند اداری را طی
کنند.سرکنسول افغانستان تصریح کرد :اولویت نخست
ما برای صدور گذرنامه ،دانشجویان و افرادی هستند که
مهلت گذرنامه آن ها تمام شده است و در مراحل بعد ،در
خدمت سایر مهاجران هستیم.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان در این باره
به خراسان رضوی گفت :مقررشده است اتباع افغانی
که تذکره ( شناسنامه) و گذرنامه الکترونیکی ندارند،
با مراجعه به کنسولگری افغانستان در مشهد و با ارائه
مدارک و مستندات موردنیاز که باید به تایید منابع
رسمی در کابل نیز برسد بدون مراجعه به افغانستان
بتوانند این مدارک را دریافت کنند.عجمی افزود:
درگذشته ،اتباع برای دریافت شناسنامه و گذرنامه خود
مجبور بودند به افغانستان بازگردند که از این به بعد،
نیازی به این کار نیست.

چــهــره ه ا وخــبــرها
نایبرئیسشورایملیزعفرانخبرداد:

افزایش ۳درصدی قیمت زعفران در بازار

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت :عرضه و تقاضا بر قیمت زعفران تاثیر
میگذارد و به همین دلیل ،قیمت این محصول حدود دو تا سه درصد در بازار
افزایش یافته است.غالمرضا میری در گفت وگو با مهر با بیان این که افزایش
به معنای فروش بیشتر زعفران در بازار نیست ،افزود:حداقل قیمت زعفران
سه میلیون و  ۹۰۰هزار تومان و حداکثر پنج میلیون و  ۶۰۰هزار تومان است
که اینها قیمتهای خرید از کشاورز است که بین یک تا سه درصد برای عمده
فروشی و هشت تا  ۱۲درصد برای خرده فروشی به این قیمت افزوده میشود.

مدیرکلراهداریوحملونقلجادهایاستانخبرداد:

ارائهتسهیالتبراینوسازیناوگانمینیبوس

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت:باتوجه به این که با مازاد و
فرسودگیناوگانمواجهایمدرهمینراستابهدارندگانناوگاناتوبوس،تسهیالت
مالی تا سقف  350میلیون تومان ،با کارمزد  10درصد که مهلت بازپرداخت پنج
ساله دارد ،پرداخت میشود.نصری در گفتوگو با ایسنا ادامه داد :به دارندگان
ناوگان مینیبوس ،تسهیالت تا سقف  120میلیون تومان با کارمزد شش درصد و
مهلت بازپرداخت پنج ساله و رانندگان سواری جیلی که در جادهها تردد میکنند
تسهیالت تا سقف 45میلیون تومان ،کارمزد شش درصد و با مهلت بازپرداخت چهار ساله داده میشود.

کارشناس بازرسی و کشف کاالی قاچاق سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خبرداد:

وروددادستانیبهماجرایبرنجهایتقلبیدرکیسههایطمع

حمیدی-پیرو گزارشهای  24مرداد خراسان
رضوی با تیتر" کیسههای طمع" و  31خرداد با
تیتر" کشف  10تن برنج در کیسههای طمع" طی
هفته گذشته ،بازرسی سازمان صنعت ،معدن و
تجارت از  15واحد مظنون به فروش برنج تقلبی
بازدید کرد  .مقدسی کارشناس بازرسی و کشف
کاالی قاچاق ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان ،حاال از ورود دادستانی مرکز استان به
این پرونده خبر می دهد و بابیان این که از زمانی
که روزنامه خراسان به مسئله ورود کرده است ،
ما نیز با جدیت بیشتری موضوع را پیگیری می
کنیم ،تصریح کرد :این موضوع باعث شده عرضه
برنجهایتقلبیدربازار،ریسکبیشتریپیداکندو
بسیار کاهش یابد به طوری که به اذعان نمایندگان
رسمی فروش برنج در مشهد ،فروش برنجهای
اصلی در این مدت از رکود خارجشده است.

کشف 17تن برنج آمریکایی درراه شمال !!

مقدسی افزود :موضوع از مخلوط کردن برنجها
نیز گذشته است و ما در بازرسیها به مواردی
برخوردیم که متقلبان آرد برنجهای خوش
عطر ایرانی را در داخل کیسههای برنج ارزان
آمریکایی با قیمت کیلویی دو هزار و  700تومان
میریزند و مشتری به دلیل تشابه عطر این
برنجها با برنج شمال متوجه موضوع نمی شوند .
درواقع متقلبان با مخلوط کردن آرد برنج ایرانی
با این برنجهای ارزان قیمت ،کاری کرده اند
که مشتری متوجه تقلبی بودن آن نمی شود.
وی ادامه داد :در بازرسیهای اخیر نیز 150
کیسه  10کیلویی معادل هزار و  500کیلو
برنج تقلبی کشف کردیم که برند روی کیسهها
مربوط به برنج مشهور شمال است ولی در
داخل کیسهها برنجهای ارزانقیمت آمریکایی
ریختهاند که فقط عطر برنج ایرانی را دارد.
مقدسی در ادامه افزود :هفته گذشته نیز دریکی
از خروجیهای مشهد 17 ،تن برنج آمریکایی
کشف کردیم که مقصد آنها استانهای شمالی

کشور بود و بنا به اعتراف حمل کنندگان،قرار
بود برنجهای آمریکایی به شکل غیر قابل
تشخیصی با مقدار کمی برنج ایرانی مخلوط و در
کیسه های برنج ایرانی روانه بازار شود .مقدسی
افزود :با توجه به اهمیت موضوع و تخلف
گسترده در توزیع برنج تقلبی در مشهد ،معاون
پیشگیری دادستانی مرکز استان از بازرسی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خواستار
معرفی متخلفان به دادستانی شد که یکی از
آن ها را به معاونت دادستانی معرفی کردیم.
سرهنگ تکاملی رئیس اداره مبارزه با جرایم
اقتصادی پلیس آگاهی استان نیز در این باره
به خراسان رضوی گفت :پروندهای در این باره
در  این اداره تشکیلشده و در حال تکمیل است.
وی افزود :درصددیم منشأ و توزیعکنندگان
اصلی برنجهای تقلبی را شناسایی کنیم
سپس موضوع را رسانهای خواهیم کرد .معاون
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان
مرکز استان ،دراینباره به خراسان رضوی
گفت :با توجه به این که موضوع عرضه برنجهای
تقلبی به سالمت مردم بازمیگردد ،به دستور
دادستانی در این باره پرونده ای تشکیلشده
است.قاضی بخشی محبی بابیان این که طبق
بندهای  1و  2ماده یک قانون مواد خوردنی،

رئیساتحادیهصادرکنندگانخراسانرضوی:

آشامیدنی و مواد آرایشی و بهداشتی ،عرضه
یا فروش جنسی بهجای جنس دیگر و مخلوط
کردن مواد خارجی با جنس دیگر بهمنظور
سوءاستفاده جرم محسوب میشود ،افزود:
دادستانی به این پرونده ورود جدی کرده است.

بازی با سالمت مردم

معاون دادستان افزود :از این رو عرضه برنج
بهجای برنجی دیگر حتی در آشپزخانهها یا
حتی مخلوط کردن برنجهای درجه  2و  3با
برنجهای درجهیک تخلف است و به دلیل این
که این تخلفات باسالمت مردم در ارتباط است،
دادستانی میتواند به موضوع ورود کند و اگر این
محصوالت باعث بیماری مردم شود ،قانونگذار
مجازات سنگینی برای متخلفان در نظر خواهد
گرفت که  حداقل شش ماه حبس و حتی در
مواردی هم مجازات اعدام برای متخلفان در
نظر گرفتهشده است.وی افزود :واحدهایی که
تخلف آنها به ما گزارششده است ،واحدهای
غیر صنفی یا زیر پلهای هستند که بعضی حتی
در منازل ایجاد شده اند بنابراین دانشگاه
علوم پزشکی باید با ورود به موضوع ،مسئله را
با جدیت پیگیری کند حتی امکان این که این
مراکز پلمب شود،نیز وجود دارد .

دولت حق تولیدکننده را در تجارت اعمال نکرده است

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان گفت :دولت حق تولیدکننده داخلی را در
حقوق و تجارت اعمال نکرده است.روشنک در گفتوگو با فارس ،اظهار کرد:
زمانی که قرار بود تعدیل اقتصادی انجام شود ،قانون هدفمند کردن یارانهها
مطرح شد که خود این قانون چند ضلع داشت ،ضلع اول این قانون ،گران شدن
حاملهای انرژی بود که با یارانه این مسئله جبران شد.ویافزود :دولت دهم ضلع
اصلی و اول و دوم که باال بردن قیمت کاال ،تعدیل قیمت و پرداخت یارانه مستقیم
نقدی به مردم بود را انجام داد ،اما ضلع سوم که حقوق تولیدکننده در حقوق و تجارت بود ،اعمال نشد.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان با اشاره به آمار  5ماه امسال خبر داد:

پرداخت  48هزار و  347فقره وام ازدواج
مسعود حمیدی -منابع بانکها برای ارائه
تسهیالت قر ضالحسنه ،رابطه مستقیمی با
میزان سپردهگذاری مردم در بانکها بهصورت
قرضالحسنه دارد .یکی از مهمترین تسهیالتی
که بانکها بهصورت قر ضالحسنه در اختیار
متقاضیان قرار میدهند ،وا مهای ازدواج
است.با توجه به آغاز طرح ضربتی اعطای
تسهیالت قر ضالحسنه وام ازدواج در ماه
گذشته ،برای بررسی میزان منابع و تسهیالت
پرداختشده بهصورت قرضالحسنه در استان
و همچنین میزان تسهیالت قر ضالحسنه
پرداختشده به متقاضیان وام ازدواج در استان،
سراغ دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان
رفتیم.منصوری بابیان این که جمع کل منابع
قرضالحسنه بانکهای استان در پایان تیرماه
حدود  34هزار میلیارد ریال است ،به خراسان
رضوی گفت :از این میزان حدود  31هزار
میلیارد ریال بهصورت قرضالحسنه در اختیار
متقاضیان قرارگرفته است.وی درباره تسهیالت
قرضالحسنه وام ازدواج نیز گفت :از این میزان
تا پایان مردادماه حدود پنج هزار و  73میلیارد
ریال در قالب تسهیالت قرضالحسنه وام ازدواج
به  48هزار و  347نفر پرداختشده که از این
تعداد  23هزار و  24نفر مربوط به مردادماه و 25
هزار و  323نفر مربوط به چهار ماه اول امسال
است درحالیکه سال گذشته کل افرادی که
در استان توانستند تسهیالت قر ضالحسنه
وام ازدواج دریافت کنند ،هفت هزار و  23نفر با
اعتبار هفت هزار و  248میلیارد ریال بودهاند.
منصوری افزود :بانک ملی با هشت هزار و 487
فقره ،بانک ملت با هفت هزار و  855فقره و
بانک صادرات با پنج هزار و  944فقره ،بیشترین
تعداد پرداختی تسهیالت قر ضالحسنه وام
ازدواج را در پنج ماه امسال در بین بانکهای
استان داشتهاند.وی درباره این که ممکن است
با توجه به صرف منابع قر ضالحسنه بانکها
برای پرداخت تسهیالت وام ازدواج و این که

تعداد زیادی متقاضی در نوبت دریافت این
تسهیالت هستند ،با کمبود اعتبارات مواجه
شویم ،گفت :نگاه بانکها به بحث تخصیص
اعتبارات برای پرداخت تسهیالت قرضالحسنه
ازدواج ،نگاه ملی است ،بهطور مثال در برخی
شعب بانک تجارت استان بیش از  120درصد
منابع قر ضالحسنه به پرداخت وام ازدواج
تخصیصیافته که این کسری از طریق سایر
شعب بانک ها در استان تأمینشده است و
درصورتیکه شعب استان پاسخ گو نباشند ،از
منابع ملی بانک تجارت استفاده میشود .لذا
در پرداخت تسهیالت قرضالحسنه ازدواج ،نگاه
استانی و سهمیهبندی استانی وجود ندارد و ان
شاءا ...برای پرداخت وامهای ازدواج با کمبود
اعتبار مواجه نخواهیم شد.منصوری تصریح
کرد :البته با توجه به این که میزان سپردهگذاری
مردم در بانکها بهصورت قرضالحسنه کاهش
پیداکرده است ،تقاضا داریم از کسانی که از
این تسهیالت استفاده کردهاند ،بهموقع آن را
بازپرداخت کنند تا در پرداخت تسهیالت وام
ازدواج با مشکل مواجه نشویم.وی درباره تعداد
افراد متقاضی وام ازدواج در استان نیز گفت :تا
قبل از شروع طرح ضربتی اعطای وام ازدواج
یعنی در تیرماه امسال  23هزار و  988نفر در
صف انتظار تعیین شعبه و  33هزار و  61نفر در
صف انتظار معرفی به شعبه و پرداخت بوده اند و
 25هزار و  323نفر موفق به دریافت تسهیالت
شد هاند یعنی اگر تعداد متقاضیان را حدود
 85هزار نفر در نظر بگیریم ،حدود  50هزار نفر
تاکنون موفق به دریافت تسهیالت وام ازدواج
شد هاند.شایا نذکر است مونسان رئیس امور
شعب بانک ملی استان ،پیش از این در نشست
خبری خود گفته بود 21 :هزار و  800نفر
متقاضی وام ازدواج در شعب این بانک ثبتنام
کردهاند که از این تعداد فقط حدود هفت هزار
نفر موفق به دریافت تسهیالت قر ضالحسنه
ازدواج شدهاند.

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج از ابتدای سال تا پایان مرداد 96
نام بانک

تعداد

8.487

892.750

ملت

7.855

825.640

صادرات

5.944

620.410

تجارت

4.884

516.910

سپه

4.778

504.200

رفاه

4.632

486.600

کشاورزی

4.476

464.860

مسکن

3.769

395.400

قرض الحسنه مهر

1.074

112.100

پست بانک

930

92.770

صندوق کارآفرینی

492

52.700

اقتصاد نوین

242

25.700

توسعه تعاون

195

20.500

سینا

193

20.200

قرض الحسنه رسالت

132

14.200

ایران زمین

99

10.500

دی

71

8.800

انصار

39

3.900

موسسه اعتباری ملل

30

3.000

قوامین

19

1.900

توسعه صادرات

6

600

جمع کل

48.347

5.073.640

ملی

مبلغ

