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فرمانداردرشورایاداریشهرستان

گزارش دالیل اغتشاشات اخیر
مشهد را به زودی به مردم ارائه
خواهیم کرد

تاخیر پروازهای روزگذشته مشهد
به دلیل کاهش دید افقی

روزگذشتهبهدنبالتغییراتآبوهواییدرمشهدوبرخی
دیگرازنقاطکشور،تعدادیازپروازهایورودیوخروجی
فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد با تاخیر مواجه شد به
طوریکهابتدایصبحدیروز،جعفری مدیرروابطعمومی
فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در این باره
به کانال تلگرامی اخبار خراســان گفت :به دلیل کاهش
دید افقی ،تمام پروازهای ورودی و خروجی مشهد تا زمان
مناسب شدن شرایط جوی با تاخیر انجام می شود.
وی همچنین افــزود  :پرواز تهران – مشــهد بــه دلیل دید
کم فرودگاه مشــهد ،به فــرودگاه مبــدأ بازگشــت و پرواز
هواپیماییعمانازمبدأمسقطبهمشهدنیزبهعلتکاهش
دید ،روز گذشــته در فرودگاه یزد به زمین نشســت .پرواز
شماره ١٦٨مشهد –اردبیل هواپیمایی ساها نیز به دلیل
بدی هــوای مقصد روزگذشــته ابتدا باطل شــد اما نهایتا
این پرواز ســاعت  ۱۷روز گذشــته با هواپیمای جایگزین
انجام شد .

انتقاد سپرده گذاران موسسات منحل شده از روند تسویه حساب سپرده ها

پول مردم زیرسنگ موسساتمنحلشده
گزارشمیدانی
مسعودحمیدی

اگرچه مدتی است به همت مسئوالن سه قوه ،سامان
دهی مؤسســات غیرمجــاز آغازشــده و فراینــد تعیین
تکلیف سپردهگذاران تعاونیهای منحل شده ،شکل
جدی تری به خود گرفته است و برخی سپرده گذاران
موسساتیمثلفرشتگانتا سقف 200میلیونتومان
و افضل تــوس و وحدت و آرمان تا ســقف 100میلیون
تومان هم تعیین تکلیف شــدهاند  و روند پرداختیها
در تعاونی هایــی مثل الزهــرا(س) نیز در حــال انجام
است ،اما بسیاری از این سپرده گذاران از شیوه تعیین
تکلیف سپرده هایشان گلهمند هســتند و مدعی اند با
اینشیوهحتیبهاصلسپردهخودهمنرسیدهاندواگر
از سر ناچاری نبود زیر بار این قرارداد ترکمنچای نمی
رفتند  .از این رو برای شــنیدن صحبتها و گالیههای
این ســپردهگذاران که تا کنون پیامــک های متعددی
به روزنامه فرستاده و برخی حتی به دفعات به تحریریه
خراســان رضوی مراجعه کــرده اند ،تصمیــم گرفتیم
ساعاتیبهمیان آنهابرویم.

•انتظاردرصفازساعت 2صبح

ابتدا به شعب مختلف در چند ناحیه شهر مشهد مانند
آزادشهر،قاسمآباد،سجادووکیلآبادمیرویم.در این
شعبتعدادزیادی ازسپردهگذارانبهصفایستادهاند
تابتوانندپولشانرادریافتکنند،امااینجمعیتفقط
سپردهگذاران الزهرا(س) هســتند که برخی از آنها
از ســاعت 2صبح جلوی شعبه نشســتهاند به امید این
که امروز بتوانند مقداری از پــول خود را دریافت کنند.
بیشــتر این ســپردهگذاران حاضــر به صحبــت درباره
وضعیت دریافتیهایشان نیستند و اکثر آنها مدعی
اند که در صــورت انجام مصاحبه ،موسســه کاســپین
پولی به آنها پرداخت نخواهد کرد .با این حال یکی از
سپردهگذاران تعاونی الزهرا(س) به ما میگوید10 :
میلیون تومــان در این تعاونی ســپرده گــذاری کردم.
ابتدا قرار بود 21درصد ســود بابت این سپرده گذاری
دریافت کنم ولی بعدازاین که حساب های این تعاونی
بهکاسپینمنتقلشد،بهماگفتندحسابهابهحساب
بلندمدت یکســاله تغییر کرده اســت و بــه آن ها 15
درصد ســود تعلق می گیرد اگرچه همیــن 15درصد
همبرایحسابها محاسبهنشدواالنتنها  10درصد
ســود به ما پرداخت می شــود .این ســپردهگذار ادامه
میدهد:حــاال هم که مــی خواهم عطای این ســرمایه
گذاری را به لقایش ببخشم و پولم را پس بگیرم  ،هرروز
بهانــهای میآورنــد که پول نیامده اســت ،سیســتمها
مشــکل دارند و  ...با همین بهانه ها ســرکرده ام وبعد
ازاین همه مدت تنها حــدود  900هزار تومــان از پول
خودرادریافتکردم.اینسپردهگذارتأکیدمیکند:اگر
مسئوالن کاسپین متوجه شوند با خبرنگاران صحبت
کردم بههیچوجه دیگر پول بنــده را پرداخت نخواهند
کرد.برایپیگیریوضعیتسپردهگذاراندیگربهمحل

سرپرستی شعب کاسپین در
بولوار خیام مــیروم .درهای
ورودی ساختمان سرپرستی
بستهشدهاستوفقطافرادی
خاصکهطبقگفتهنگهبان از
قبل وقت مالقات گرفتهاند،
به داخل ســاختمان راه داده
میشوند.

•4میلیون تومانازاصل
پولمپرید

یکیا زسپرد هگذاران تعاونی
منحــل شــده بــدر تــوس کــه
جلوی ساختمان سرپرستی
در انتظــار مالقــات ایســتاده
اســت و حاضر نیســت نامش را بگوید ،بــه خبرنگار ما
توضیح می دهد :ســال  92مبلغ  10میلیــون تومان
در بدر توس حســاب بازکردم و قرار بود به این حســاب
ســود 27درصد پرداخت شــود  .قبل از منحل شــدن
تعاونی در ســال 94حدود سه میلیون تومان بهعنوان
سود ســپرده گذاری دریافــت کردم اما وقتــی تعاونی
منحلشدتابهامروز دیگرریالیبهبندهپرداختنشده
است.اینسپردهگذارادامهمیدهد:ازتابستانامسال
به ما گفتند که حســاب شــما به کاســپین منتقلشده
اما درکمالتعجبوبدونهیچتوضیحیموجودی این
حســاب منتقــل شــده بــه پنــج میلیــون و  800هزار
تومــان کاهش پیداکرده اســت .گویا رقم کســر شــده
به دلیل مابه التفــاوت تعدیل ســود  27درصد به 15
درصدبوده اســت  .تازه قــرار بود به همین مبلغ ســود
 15درصد تعلقبگیردامابهاینوعدههموفانشد.این
سپردهگذارادامهمیدهد:اکنونبههرشعبهایدرشهر
مراجعه می کنم می گویند فع ً
ال فقط به سپردهگذاران
تعاونی الزهــرا(س) پــول پرداخت میشــود و بقیه به
سرپرســتی شــعب در بولوار خیــام مراجعه کننــد .اما
سرپرستی شعب هم تعطیل اســت وکسی پاسخگوی
مانیست.

•حساب 50میلیونی 50هزارتومانشد

یک شهروند قوچانی که به مشهد آمده است تا تکلیف
ســپردهاش را در تعاونی فرشتگان مشــخص کند ،در
توضیحوضعیتدریافتسپردهخودبه مامیگوید :در
سال 92مبلغ 30میلیون تومان در تعاونی فرشتگان
حساببازکردم.
در ابتــدا ســود28درصــد به ایــن حســاب تعلــق می
گرفت امــا بعد ایــن تعاونی پیشــنهاد کرد کــه وام20
میلیون تومانی از خودشــان دریافت و بــه  30میلیون
تومان موجودی حســابم اضافه کنم تا حســابم به 50
میلیون تومان ارتقا یابد؛ وعــده دادند در این صورت به
حسابم 32درصد ســود پرداخت می کنند .وی ادامه
میدهد :ابتدا وضعیــت خوب بود و ماهــی حدود یک
میلیــون و 300هــزار تومان ســود حســابم را دریافت
میکردم که از این مجموع ،در پایان سال پنج میلیون

و 500هزار تومان بهعنــوان بازپرداخت وام به تعاونی
بازگرداندم.امابعدازمنحلشدنهمهچیزعوضشدو
وقتیحسابمبهکاسپینمنتقلشد،رقمماندهآنصفر
شــد .وقتی برای پیگیری به سرپرستی شعب موسسه
مراجعه کردم ،اعالم کردند که ســود وام دریافتی 32
درصد بوده است و سود حســاب اصلی  28درصد؛ به
همین دلیل تمام پولی را که در این مدت بهعنوان سود
اصلپولخوددریافتکردهبودم،ازاصلحسابمکسر
کردندواالندرحسابمفقط 50هزارتومانماندهاست.
میانسپردهگذارانمردمسنیرامیبینمکهبازنشسته
یکی از نهادهای دولتی اســت .او ســپردهگذار تعاونی
بدر توس اســت که در گفت وگو با ما میگوید :بیش از
 10سال اســت که در بدر توس حســاب دارم و برایم به
نوعی کمکخرجی محسوب می شد؛ خاطرم نیست
چقدر ســود میدادنــد ولی ما راضــی بودیم تــا این که
یکباره اعالم کردند بدر توس به مشکل برخورد کرده
وحسابهابستهشدهاست.

• 5میلیونازحسابمکسرشد
ایــن ســپردهگذار ادامه میدهــد :وقتی حســابها را
بستندحدود25میلیونتومانسپردهبلندمدتداشتم
و حدود شش میلیون تومان هم سپرده کوتاهمدت .در
همان دوره چندین مرتبه مبالغی به حساب بلندمدتم
واریز شد برای همین االن دقیقا یادم نیست از حسابم
چقدرماندهاست.
وی ادامــه میدهد :این اواخر از موسســه کاســپین با
بنده تماس گرفتند که بیا تا حســابت را تعیین تکلیف
کنیم.بعدازمراجعهبهشعبهابتدادفترچهبلندمدتمرا
گرفتندویککارتحسابکاسپینبهمندادندکه17
میلیونتومانموجودیداشتوگفتندشمادراینمدت
هشتمیلیوندریافتیداشتی.بعدهمدفترچهحساب
کوتاهمدتمراگرفتندویکدفترچهجدیددادندکه800
هزار تومان در آن درجشده بود و گفتند پنج میلیون هم
بابت ســودهای اضافه که درگذشــته دریافــت کردی
کسر شده است .حاال هم که ســه سال شده ،حتی یک
ریالپولبهماندادهاندوهربارهمکهمراجعهمیکنیم،
میگویندهنوزحسابهاازتهرانبازنشدهاست.
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• 26میلیونتومانسپردهگذاریو600
هزارتومانسودطیسهسال

عکس :صادق ذباح

حمیدی -نهمین جلسه شــورای اداری شهرستان مشهد
روز گذشــته با حضور معــاون اســتاندار و فرماندار مشــهد
برگزارشد.
به گزارش خراسان رضوی ،محمد رحیم نوروزیان ،با بیان
اینکهبافیلترکردنفضایمجازینمیتوانمسائلراحل
کرد،دربارهاتفاقاتاخیردرمشهدمقدسگفت:اگرچه به
درستیبرخیاتفاقاترخدادهدرکشورومشهداغتشاش
نامیده شده است اما بسط این موضوع به کل شهر مشهد و
اینکهبیانمیشوداغتشاشاتدرمشهدرخداده،اشتباه
استزیراایناتفاقاتتنهادردونقطهشهر رخداد.
فرمانــدار مشــهد افــزود :در همان شــبی که چنــد جوان
دراطرافپارکملتمشغولشعاردادنبودند،همشهریان
مشــهدی در پارک ملت طبــق روال عادی در حــال ورزش
بودند که این نشــان می دهد مــردم این موضــوع را جدی
نگرفتند بنابراین بزرگنمایی این موضوع در حالی که کل
این اغتشاشات توســط 150تا  200نفر انجام شد و همه
شعاردادنها  4دقیقهطولکشید،کاردرستینیست.
وی در ادامه گفت :بنده تعجب کردم در خالل همان هفته
در شــبکه  2رســانه ملی  ،نماینده مردم قم مدعی شــد در
مشهدحدود 30تا 35هزارنفرتجمعکردندوعلیهگرانی
شعاردادند.بعدهمنمازجماعتخواندند.بندههمانروز
بااستاندارتماسگرفتم،ایشانهمازموضوعناراحتبود.
موضــوع را پیگیری کردیم تــا این صحبت ها اصالح شــود
چراکه تجمع کنندگان روز پنج شــنبه در مشهد به دو هزار
نفر هم نمی رسیدند .من نمی دانم این آقا ،این آمار ها را از
کجا آورده است.از سوی دیگر رسانه ملی هم دو روز اول به
موضوعنپرداختوسکوتکرد.
نوروزیانادامهداد:ماقصدنداریمازاهمیتموضوعبکاهیم
اما درخواســت می کنیم موضوعات همان گونه که هست
بازتابدادهشود.البتهایناعتراضاتدالیلیداشتهوهنوز
زوداستدربارهآنقضاوتکردامادرحالپیگیریهستیم
وبهزودیگزارشآنرابهمردمخواهیمداد.
وی تاکید کــرد :بدون شــک در جامعه ،مشــکالت و نقاط
ضعفیمثلمسئلهموسساتمالیوجوددارد.البتهدستگاه
قضاییدرحلمسائلمربوطبهموسسات،همکاریبسیار
شایســته ای انجام داد عالوه بر این مشــکالت ،یک سری
عناصر تندرو دردرونخودمان داریم که معدودند اما برای
دشمنخوراکتبلیغاتیفراهممیکنند.درهمانموقعبا
یکیازهمینافرادکهاتفاقاآدمموجهیاستودرایننظام
مسئولیتداشتهتماسگرفتهشدکهآیابرایبرگزاریاین
تجمعمجوزدارید،اینفردپاسخداد":اینسوسولبازیها
چیست؟مجوزنمیخواهیم"کسیکهادبیاتشایناست،
متوجهنیستچهخطریدرکمیناست.
فرماندارمشهدبابیاناینکهخوشبختانهباتدابیراندیشیده
شده،اگرچهبسیارتالششدحادثهایرخدهداما ازدماغ
کســی خونی نیامد ،تاکید کرد :دشمن به شــدت در حال
برنامه ریزی برای ایام دهه فجر است تا برخی جوانان را که
اطالعچندانیندارند،گمراهکندوآموزشدهد تاحتیآدم
کشیهمبکنند.ازاینروخانوادههابهصورتجدیمراقب
فرزندانخودباشندتامشکلیپیشنیاید.مابایدازفرصت
دههفجربرایافزایشهمبستگیملیاستفادهکنیم.
نوروزیانافزود:برخیرسانههایمعاندفضارابهشدتتیره
و تار نشان می دهند که انگار تا دو سه ماه دیگر همه مردم از
قحطی و گرســنگی خواهند مرد ،در همین مدت روسای
قوای کشــور به شــدت هدف حمله قرار می گیرنــد و انواع
تهمتهاودروغهابهآنهانسبتدادهمیشودالبتهبخشی
ازاینهاهمازطرفدوستانناداناستدرحالیکهبهتعبیر
مقاممعظمرهبریکسیکهخودشدرایننظاممسئولیت
داشتهاست،حقندارداینحرفهارابزند.
وی به فضا ســازی ها علیه رئیس جمهور دوره اصالحات و
رئیس قوه قضاییه اشــاره کرد و افزود :در همین چند دوره
اعــام کردنــد امام جمعه مشــهد بــه شــورای امنیت ملی
احضار شده است که بنده درباره ناشیگری نویسنده خبر،
همینبسکهبگویماحضارراباغلطامالیینوشتهبود.این
شایعاترامیسازندتاجریانهایسیاسیوافرادرابههم
بدبینکنندوتنشایجادشود.
ویتاکیدکرد:مردم وکسانیکهمطالباتیهمداشتند،راه
خود را از اغتشاشگران جدا کردند اما متاسفانه به گونه ای
وانمود می شود که گویی کشور به قهقرا می رود .فرماندار
مشــهد تاکید کرد :ما برنامه داریم که همراه مســئوالن در
نقاط مختلف شــهر حضــور پیدا کنیــم و به صحبــت های
شــهروندان گوش دهیم و در همان جا تصمیم هایی برای
رفعمشکالتشانبگیریمتامردمبدانندمسئوالنبهصورت
جدی پیگیری مشکالتشان هســتند .وی در ادامه افزود:
بندهازهیچمدیرینمیپذیرمکهآخرسالبگویداعتبارات
تخصیص یافته برگشــت خورده اســت .درباره موسسات
مالینیزدرستاستکهبرخیهموطنانهنوزبهپولخود
نرســیده اند اما هم مســئوالن اســتانی و هم بانک مرکزی
به صورت جدی پیگیر اختصاص خط اعتبــاری برای حل
مشکلسپردهگذارانموسساتهستند.
دراینجلسه،مدیرکلکمیتهامدادامامخمینی(ره)استان
نيز با بیان این که امســال اعتبارات در نظر گرفته شــده در
کمیتهامداداستانبرایاشتغالزایی،حدود 200میلیارد
تومان است ،اظهار کرد :از این میزان حدود 120میلیارد
تومان آن تاکنون جذب شده است .محسن مسعودیان راد
افزود30 :درصد  این اعتبارات یعنی حــدود  24میلیارد
تومان آن مربوط به مشــهد اســت که حــدود 43درصد آن
جذبشدهاست.
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سپردهگذارانتعاونیمنحلشدهپیوندکهبیشترآنها
در شهرســتانهایی مانند نیشابور ســاکن هستند نیز
حدود سه سال است که حتی یک ریال هم از پول خود
را دریافت نکردهانــد .یکی از این ســپردهگذاران که از
شهرونداننیشابوریاست میگوید:دیماه 93حدود
 26میلیونتوماندرتعاونیپیوند سپردهگذاری کردم
و قبل از این که در تیرماه  94این تعاونی منحل شــود،
فقط 600هزار تومان از سود حسابم را دریافت کردم.
این سپردهگذار تعاونی پیوند ادامه میدهد :از زمانی
که تعاونی پیوند منحل شــد ،هیئت تصفیه مکرر به ما
اعالمکردهکهنگراننباشیدشماهمهپولتانرادریافت
خواهید کرد و تعاونی پیوند هیچگونه کسری حسابی
ندارد.امااالنسهسالاستکهقراراستحسابهای
تعاونیمابهکاسپینمنتقلشودوهرروزوعدهمیدهند
که هفته دیگر حسابها منتقل میشود و شما پولتان
را دریافت خواهید کرد .وی با گالیه از این که موسسه
کاسپیندرتعیینتکلیفسپردهگذارانبهشدتتمایز
قائلمیشود،میافزاید:سهسالاستکهحتیحساب
مارابهکاسپینمنتقلنکردهاندودفترچهایبهماداده
نشده اســت و بنده نمی دانم 26میلیون تومان پولم را
از چه کســی باید بگیرم و هر بار که با موسسه کاسپین
تماس میگیریم میگویند تعاونی پیوند کسری دارد و
هنوزحسابهایشکانورتنشدهاستدرحالیکهقب ً
ال
گفتهشده بود این تعاونی کسری ندارد .حاال ما نگران
هستیموقتیفقط600هزارتوماناز26میلیونتومان
رابابتسوددریافتکردیم،سرنوشتبقیهپولمانچه
میشود.مصداقاینضربالمثلشدهایمآشنخورده
و دهان سوخته! قصه دیگر سپردهگذاران این تعاونی
همماننداینسپردهگذاراستکهبهدلیلاینکههنوز
هیچگونهتعیینتکلیفینشدهاند،نمیتواندربارهنحوه
تعیینتکلیفسپردههایآنهاقضاوتیکرد.

• 48میلیونم 16میلیونشد

این وضعیت فقط به سپردهگذاران تعاونیهای منحل
شــده زیر نظر کاســپین محدود نمیشــود و این قبیل
گالیهها در بین ســپردهگذاران موسســه افضل توس
که امســال یکباره و بــدون اعالم قبلــی در خردادماه
حســابهایش بســته شــد ،وجــود دارد .یکــی از ایــن
سپردهگذارانبهمامیگوید:بندهسال 91حدود48
میلیون تومان در موسســه افضل توس سپردهگذاری
کردم تا خــرداد ماه امســال که یکباره حســابهای ما
بســته شــد .وی ادامه میدهد :بنــده در ایــن مدت در
قالب چند فقره حدود  22میلیون تومــان وام دریافت
کردم که بنا بــر آن چه از حســاب بنده بهعنوان قســط
کســر میشــد ،ســود این تســهیالت تا  45درصد هم
میرسید .از سوی دیگر قرار بود ســود سپرده بنده در
موسســه افضل تــوس27درصد محاســبه شــود .وی
اظهار میکند :بعدازاین که در مردادماه اعالم شد که
موسسهافضلتوسبهبانکآیندهواگذارشدهاست،به
ما گفتند سود سپرده شما به حسابتان واریز میشود و
نگران نباشید؛ درحالیکه در همین مدت بازپرداخت
تسهیالتی که به بنده داده شد ،با سود 35درصدو45
درصدازحسابمکسرمیشد.بعدازاینکهحسابمابه
بانک آینده منتقل شد ما به بانک آینده مراجعه کردیم

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران:

پیشنهاد ایجاد ساختاری فراقوهای برای گر ه گشایی از مشکالت اقتصادی
رســتم زاده -رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران ،از طرح پیشــنهادی مبنی بر ایجاد
ساختاری فراقوهای در کشــور به منظور گرهگشایی
از مشــکالت اقتصادی ایران خبــر داد و گفــت :این
نهاد و شــورای فراقــوهای بــه مثابــه آن چه شــورای
امنیت در حوزه سیاســت و امنیت ملی کشــور عمل
می کند ،در حوزههای اقتصادی ،پیگیر مشکالت و
نیازهایاساسیخواهدبودوخارجازچارچوبهای
بوروکراتیک در این باره تصمیمگیری خواهد کرد و
مصوباتآنالزماالجراتلقیمیشود.
به گزارش خراســان رضوی؛ غالمحســین شــافعی
روز گذشته در نشســتی خبری ،به یکی از مهمترین
پیشــنهادهای پارلمان بخش خصوصــی برای حل
مشکالت اقتصادی اشــاره کرد و گفت :این ساختار
فراقوهای ،نهایتا برای بازه زمانی  10تا 15ســال به
اتــکای مــاده 110قانون اساســی ،پیگیــر تحوالت
اقتصادیخواهدبود.
وی بــا انتقــاد از رویکردهای جزیــرهای و منفصل در
اقتصادکشورمان،اینجنسنگاههاورویههاراعامل
مشــکالت اقتصادی امــروز ایران برشــمرد و متذکر
شد :حتی گاهی شاهدیم ،ساختارهای تصمیم گیر
و تصمیم ســاز در کشــور مقابل هم قرار مــی گیرند و
اینجنسرویکردهاباعثشدهتااغلبتصمیمهای
اساسیبرایاقتصادایران،ضریبکافیپیدانکنند.

•صنایع کوچک و متوسط فراوانی در
کشور متولد و بی مادر رها شده است

شــافعی در ادامه به صدور مجوز و ایجاد صدها بنگاه
تولیدیمشابهوهمسواشارهکردکهصرفهاقتصادی
ایجاد نمیکننــد و با توجه به ســطح تقاضا و ظرفیت
بازار،اتالفمنابعبهشمارمیآیند.
وی افزود :بــرای نمونه در حوزه صنعــت خودرو ،هم
اکنون49پروانه صادر شــده است و32مرکز جدید
نیزدرحالساختهستندکهمجموعاینواحدهای
تولیدیبهعدد 81میرسد.اینهمهدرحالیاست
که آلمان تنها12کارخانه خودروسازی  ،آمریکا29
عددواسپانیانیز 10کارخانهدارد.تعداداینکارخانه
هادرژاپن 11مورد،فرانسه 8وکرهوایتالیا،هرکدام

5مورداست.
وی با بیان این توضیحات تاکید کرد :صنایع کوچک
و متوســط فراوانی در کشــور متولــد و بی مــادر رها
شدهاست.

•بیشازآنکهکمبودمنابعآبیداشته
باشیم،کمبودمدیریتداریم

شــافعی بــا تأکیــد بــ ر ایــن جمله کــه مــردم بایــد با
درختهایشهرخودعکسیادگاریبگیرند،تصریح
کرد :مشکل آب در برخی اســتانهای کشور بسیار
جدی اســت و بیش از آن که کمبود منابع آبی داشته
باشــیم ،کمبود مدیریت داریم و برای بهبود وضعیت
بایدروشهایجدیدآبیاریرابهکاربگیریم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به این که میزان
زمینهای تجهیز شــده برای کشــاورزی در کشور9
میلیون و 600هزار هکتار اســت ،خاطرنشان کرد:
در ازای این میزان زمین کشاورزی آبی 6 ،میلیارد و
 400میلیــون دالر ارزش افــزوده از طریق صادرات
نصیب کشور میشود  ،این در حالی است که میزان
زمینهای آبــی در ترکیه پنــج میلیــون و  250هزار
هکتاربودهکهاینمیزان 16میلیاردو 600میلیون
دالرارزشافزودهرانصیباینکشورمیکند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره الیحه بودجه
سال 97گفت:بایدازمجلسشورایاسالمیتشکر
کنیم که یک کرسی در کمیسیون تلفیق به نماینده
اتاقبازرگانیاختصاصدادهاندتابخشخصوصیاز
بخشهایمختلفاینالیحهآگاهشودوبایدگفتاین
الیحهنقاطقوتوضعفداردکهازنظرتدویننسبت
بهچندسالپیش،چندقدمبهجلوبرداشتهاست.
شافعی خاطرنشــان کرد :یکی از ایرادهای اساسی
کهبرنظامبودجهریزیکشوروارداست،ایناستکه
اول خرج را محاسبه می کنند و بعد برای آن به دنبال
درآمدمیگردند،ایندرحالیاستکهبایدبرعکس
این باشد و ما همچنان شــاهدیم که مانند سالهای
گذشته،تناسببودجهایبینبخشجاریوعمرانی
وجود ندارد .وی به تحقق اندک بودجه های عمرانی
هم انتقاد کرد و گفت :در ســالهای گذشــته حدود
 98درصد بودجههای جاری محقق شده اما میزان

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان خبر داد:

انهدام 20تن کاالی قاچاق به ارزش ۵میلیارد ریال

محمدامینشرکتاول-دبیرکمیسیونبرنامهریزی،
هماهنگی و نظــارت بر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز
خراســان رضوی ،از اجرای ششــمین مرحله انهدام
کاالهای قاچاق مکشــوفه خبــر داد .محمد ابراهیم
افشاریدرگفتوگوبا«خراسانرضوی»،درتشریح

اجرایطرحانهدامافزود:روزگذشتهششمینمرحله
انهدام کاالهای مکشــوفه طی امســال اجرا شد که
در آن بیش از 20تن کاال در قالب دو کامیون شــامل
اقالم و محصوالت آرایشــی و بهداشــتی ،خوراکی و
آشامیدنی،کیفوکفشمستعمل،میوهشامللیمو

تحقق بودجه عمرانی در خــوش بینانهترین حالت،
 60درصدبودهاست.
رئیس اتاق بازرگانــی ایران بیان کرد :انتشــار اوراق
مشارکتتاایناندازهبسیاراشتباهبودهوموردانتقاد
بخش خصوصی اســت چراکه این موضوع ،عرصه را
برایحضوربخشخصوصیدرعرصهسرمایهگذاری
تنگونظاممالیرابااشکالمواجهمیکندودولترا
درآیندهبیشازاینمیزانبدهکارمیکند.
شافعیتصریحکرد:دربارهیکسانسازینرخارزهم
راهکاریدرالیحهبودجهسال 97دیدهنشدهاستو
اگر این اقدام انجام نشود ،این نگرانی وجود دارد که
راهبرایسوءاستفادهوفسادبازشود.
وی فاینانسهای در نظر گرفته شده در الیحه بودجه
سال 97رایکیازموارددارایاختالفنظربیندولت
وبخشخصوصیدانستوتأکیدکرد:دراینزمینه،
دولتبایددرابتدابنارابرسرمایهگذاریهایخارجی
بگذاردوسپسفاینانسگرفتهشدهرادراختیاربخش
خصوصیقراردهدچراکهدراختیاردولتقراردادن
اینمبالغ،ممکناستمیزانبدهیراافزایشدهد.
شافعیدرپاسخبهسوالدیگریدربارهسوءاستفاده
ازکارتهایبازرگانیگفت:ازچندسالپیشبهاین
طرف ،برای صــدور کارت های بازرگانی محدودیت
هایی پیش بینی شــد که زمینه سوءاســتفاده از این
کارت هــا را کاهــش داد با ایــن حال هم در ســازمان
توسعه تجارت و اتاق بازرگانی ،این موضوع در دست
بررسیاستوهمبهتازگیکمیتهمشترکیبیناتاق
بازرگانی ایران و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل
شــده تا بتوانیم زمینه کمترین ســوء اســتفاده های
احتمالیرانیزحذفکنیم.
ویهمچنیندرپاسخبهسوالدیگریدربارهتغییرات
عجیبرتبهمحیطکسبوکاراستاندرارزیابیدوم
اتاق ایران در مقایسه با ارزیابی اول نیز گفت :فاصله
برخیرتبههادراینارزیابیکمترازنیمامتیازاست،
با این حال بــرای تدقیق ارزیابی ها ،مقرر شــده تا در
دورههایبعدیبهجایارسالپرسشنامهها،افرادی
متخصصومطلعبرایارزیابیوضعیتفضایکسب
وکارمراجعهکنند.
ترشوسیرو...بهارزشپنجمیلیاردو 273میلیونو
 170هزارریالمنهدمشد.
وی ادامه داد :همچنین از ابتدای سال تاکنون طی
شش مرحله 81،هزارو 380کیلوگرم کاال به ارزش
 22میلیارد و 141میلیون و 854هزار ریال منهدم
شده که در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته ،از
لحاظ مقــدار 3درصــد و از لحــاظ ارزش 19درصد
افزایشداشتهاست.
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تا ســپرده ما تعیین تکلیف شــود .اما به ما اعالم شد به
دلیل این که شما در این مدت  22میلیون تومان سود
ازحسابتاندریافتکردهاید،ازاصلسپردهشماکسر
میشودویکدفترچهباموجودی 16.5میلیونتومان
سپرده بلندمدت باسود 15درصدبهبندهدادند.

•سودسپردههاکاهشیافتسودتسهیالتنه

اینسپردهگذارافضلتوسادامهمیدهد:مااعتراض
کردیم ولــی اعتراض مــا بهجایی نرســید و بانک آینده
پاسخگو نبود و فقط یک فرم به بنده دادند که پرکنیم؛
درحالیکه ســود ســپرده مــا را بــه 15درصــد آن هم
بلندمدتکاهشدادندولیازآنطرفسودتسهیالت
را با نرخ بیش از  35درصد هماکنون از سپرده ما کسر
میکنند.ویادامهمیدهد:اگرقراراستقانونبانک
مرکزی اجرا شــود ،وقتی ســود ســپرده به 15درصد
کاهــش پیــدا میکنــد ،ســود بازپرداخت تســهیالت
دریافتی هم بایــد طبق قانون محاســبه شــود و به 18
درصد کاهش یابــد نه این که ســود  35درصــد را از ما
کسرمیکنندوآنوقتسود 15درصدبهمامیدهند.
از طرف دیگر قرار بود در فاصله زمانی مســدود شــدن
حسابها تا تعیین تکلیف سپردههایمان همسود به ما
بدهندکههیچسودیدراینمدتبرایسپردههایما
درنظرگرفتهنشد.

• دریافت ۵۰درصد پول بعداز  ۲سال

از این گالیه ها بســیار زیاد اســت و هر روز یــا به صورت
پیامک یا به صورت تمــاس تلفنی به تحریریــه روزنامه
خراسان رضوی منتقل می شود .سپردهگذاران دیگر
مؤسســات نیز از وضعیت رســیدگی و تعییــن تکلیف
ســپردههای خود ناراضیاند ،یکی از ســپردهگذاران
موسســه ثامنالحجــج بابیــان ایــن که حــدود340  
میلیون تومان در این موسســه حســاب داشــته اســت
اظهار میکند :در ابتدا به دلیل این که از این موسســه
تســهیالت دریافت کرده بودم هیــچ پرداختی به بنده
انجامنشدتااینکهحسابمارابهبانکپارسيانانتقال
دادند که وضعیت رسیدگی در ابتدا بسیار نا به سامان
بود و از ما خواســتند در بانک جدید حساب  3میلیون
تومانی بازکنیــم بعــد 80میلیون تومــان از پــول ما را
پرداختکردندوبعداز 18ماه،دریکفقره 36میلیون
ودرفقرهدیگر 26میلیونتومانازکلپولبندهرادادند
که درمجمــوع در این مدت فقــط 152میلیون تومان
از پول خودم را دریافت کردم .آن چه مشــخص اســت
سپرده گذاران موسسات منحل شده همگی با اعتماد
به نظام پولی ،مالی و بانکی کشــور ،در این موسســات
سپردهگذاریکردهاندوبهاعتمادآنهانبایداینگونه
پاسخ داده شود .طبیعی است که آن ها از نحوه تسویه
حسابهاراضینیستندولیناچارندنسخهنوشتهشده
را بپذیرند ،شــاید اندکی از زیانی که از سوی مسئوالن
به دلیل نبود نظارت صحیح بر عملکرد این تعاونی ها،
متوجهآنهاشدهاستکاستهشود.
حالآنکهبهنظرمیرسددراینمیان،مقصراناصلی
و به وجود آورنده این وضعیت ،هنوز بازخواســت نشده
اند و تدبیر یا اهتمامی نیز برای حل آسان تر این بحران
به طوری که مــردم کمتر متضرر شــوند ،وجــود ندارد
زیرا هنوز انتقال دارایی برخی موسسات به طور کامل
انجامنشدهاستوخطوطاعتباریتخصیصیافتهنیز
پاسخگویهمهمطالباتنیست.

