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قطع یک هفته ای انتقال
آب سد دوستی به مشهد

معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب مشــهد گفت:
انتقال آب سد دوستی به مشهد به دلیل عملیات تعمیر و
نگهداری به مدت یک هفته قطع شد.
جوانشــیر شــادمهری در گفت و گو با ایرنا افزود :آب ســد
دوســتی هم اکنون در تمام مناطق شــهر توزیع می شود
ولی بــه دلیل عملیات ســاالنه تعمیر و نگهــداری از امروز
(روزگذشــته) به مدت یک هفتــه انتقال آب از این ســد به
مشهد قطع شده است و منابع دیگر جایگزین آن می شود.
وی اظهار کرد :برای جلوگیری از افت فشار و قطع آب ،سد
ارداک ،سد طرق و چاه ها جایگزین این سد شده اند ولی
احتمال افت فشار و کم آبی در شــهر و به خصوص منطقه
سیدی وجود دارد.
شــادمهری گفت :روزانه حدود  600هزار متر مکعب آب
از سد دوستی در شهر مشهد توزیع می شود و تمام تالش
خــود را به کار می بندیــم طی عملیات تعمیــر و نگهداری
خطوط انتقال ،مشکل کم آبی در شهر نداشته باشیم.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

تعداد بیکاران در خراسان رضوی
حدود  300هزار نفر است

معاون آمــار و اطالعات ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی
خراسان رضوی گفت :آمار ساالنه بیکاران در این استان
رقم  293هزار و  300نفر را نشان می دهد.
مجیدنعیمیدرگفتوگوباایرناافزود:آخریننرخبیکاری
خراســان رضــوی  13.2درصــد و آخرین نرخ مشــارکت
اقتصادی هم  42.1درصد بوده است.
وی اظهــار کرد :انتظار این اســت کــه در آمارگیری فصل
زمستانامسال،تعدادبیکاران 290هزارتا 300هزارنفر
باشدوهماکنونمدیریتاستانخراسانرضویبرایاین
تعداد بیکار برنامه ریزی می کند.
نعیمی گفت :در این اســتان پنــج میلیــون و  269هزار و
 699نفر افراد بیش از 10سال حضور دارند که «جمعیت
در سن کار» هستند و از این تعداد دو میلیون و  220هزار
و  756نفــر «جمعیــت فعال» هســتند کــه  42.1درصد
جمعیت در سن کار را تشــکیل می دهند و معنی آن ،این
است که 42.1درصد جمعیت خراسان رضوی می توانند
مشارکت اقتصادی داشته باشند.معاون آمار و اطالعات
سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی افزود :از
جمعیت فعال خراسان رضوی ،یک میلیون و  927هزار
و 456نفر شاغل هستند.

مدیرکل راهداری خراسان رضوی خبر داد:

پیشفروش بلیتهای نوروزی
ناوگان جادهای بدون افزایش

مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی
از پیشفــروش بلیتهای نــوروزی بــدون افزایش قیمت
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حملونقل
جــادهای اســتان ،ابراهیــم نصــری گفــت :پیشفــروش
س بینشهری از  ۱۷بهمن ماه و از طریق
بلیتهای اتوبو 
دفاتــر ،مراکــز ،جایگاههای مربــوط و درگاه و وبســایت
اینترنتــی  www.safar724.comقیمتهــای جاری
و بــدون هیچگونــه افزایش قیمتی آغاز شــده اســت .وی
افزود :طرح پیشفروش بلیتهای نوروزی با هدف اشاعه
فرهنــگ ســفرهای برنامهریزی شــده و به منظور پاســخ
گویی و ارائه خدمات بهتر و ســریعتر به مسافران اجرایی
شده است.
نصــری اعالم کــرد :طرح نــوروزی  ۹۷از  ۲۳اســفندماه
امسال و به منظور ایجاد فرصت مناسب برای مسافران به
منظور برنامهریزی سفر اجرایی میشود.
وی در پایان افزود :مســافران عزیز قبل از آغاز ســفر برای
مدیریت سفر خود در صورت اســتفاده از ناوگان عمومی
ضمن تهیه بلیت مورد نیــاز ،با بهرهگیری از ســامانه پیام
کوتاه  ۱۴۱از آخرین وضعیت راهها اطالع حاصل کنند.
این ســامانه از طریق نرمافــزار  ۱۴۱نیز قابل دسترســی
اســت .ایــن نرمافــزار از طریــق برنامــه بــازار یــا تارنمای
www.141.irبه صــورت رایگان قابــل دریافت و نصب
روی گوشیهای تلفن همراه است.

از میان خبرها
سیاسی  -اقتصادی

معاونسیاسیاستانداربااشارهبهمشکالت
موجوددرپارلمانمشورتیزناناستان:

فهایی
زناندرپارلمانمشورتی،حر 
را می زنند که در خیابان است

کاسپین سود سپرده ها را تعدیل اما تسهیالت دریافتی را با سود قبلی و جریمه دیرکرد محاسبه و کسر می کند

نقره داغ فرشتگانی ها

سرپرست شعب موسسه اعتباری کاسپین در خراسان :فعال توضیحی در این باره ندارم
گزارش
مسعودحمیدی

موسسهاعتباریکاسپین مشروطبراینکهمدیریت
حســاب و پرداخت بدهیهای هشت تعاونی منحل
شــده را بر عهــده بگیــرد توانســت از بانــک مرکزی
مجوز فعالیــت دریافت کند امــا در طول حــدود دو
ســال فعالیت ،این موسسه درگیر مســائل فراوانی
ن بــی تردید نحوه تعیین تکلیف
بوده که مهمترین آ 
سپردهگذارانتعاونیهایمنحلشده،محاسبهسود
و تسویه حساب با آن ها بوده اســت .اگرچه موسسه
مدعیاستبراساس تکلیفبانکمرکزیوشورای
پول و اعتبــار ،نرخ ســود ســپردهها در دوره انحالل
را صفر در نظر گرفته و محاســبه کرده اســت .البته
اســتدالل بانک مرکزی هم این بود که تعاونیهای
منحل شــده در دوره انحالل تا تعییــن تکلیف هیچ
فعالیت اقتصادی نداشــته اند بنابراین ســودی هم
عایدشان نشده است تا به سپردهگذاران اختصاص
دهند .از سویی نیز کاسپین بر اساس تکلیف بانک
مرکزی نرخ ســود ســپردهها در دوره قبل از انحالل
را نیز تعدیل میکند ،بــه طور مثال ســپردهگذاران
فرشــتگان که در دوره دایــر بودن این تعاونی ســود
 25درصــد دریافت میکردند طبق دســتورالعمل
ابالغی ،سود ســپرده شــان از  25درصــد بــه 10
درصد کاهش مییابد و براین اســاس سود مازادی
را کــه طبق قــرارداد از تعاونــی دریافت داشــته اند،
باید بازگرداننــد .ســود ســپردهها از زمــان کانورت
شدن(تغییر) حساب ها نیز به دو صورت کوتاهمدت
 10درصد و بلندمدت 15درصد تخصیص می یابد
و پرداخت میشــود؛ اما این ماجــرا روی دیگری هم
دارد و آن هم ســپردهگذارانی هســتند کــه در دوره
فعالیت تعاونیهای منحل شده تسهیالت دریافت
کردهاند.انگار برای این سپرده گذاران هیچ قاعده

جدیدی تدوین نشده و آن ها که قطعا خودشان جزو
ســپرده گذاران به حســاب می آیند ،با وجود تعدیل
سود سپردههایشانبایدنرخسودتسهیالتدریافتی
را طبــق همان قرارداد قبل با موسســه منحل شــده
پرداخت کنند.
ســپردهگذار یکی از تعاونیهای منحل شــده که به
موسسه کاسپین واگذارشــده است با گالیه از نحوه
تعیین تکلیــف ســپرده ها به خراســان رضــوی می
گوید :بنــده عالوه بــر این کــه در تعاونی فرشــتگان
سپردهداشتهامدردورهفعالیتاینتعاونیمبلغ12
میلیونو 600هزارتومانتسهیالتدریافتکردهام
که یکی از شرایط دریافت این تسهیالت ،این بود که
 30درصد تســهیالت دریافتی را بهعنوان ضمانت
درتعاونیبلوکهمیکردندکهبااحتساب 30درصد
پولیکهازبندهبلوکه شدهاست ،سوداینتسهیالت
حدود 28تا 30درصد می شــود .من ماهانه حدود
 308هزارتومانقسطپرداختمیکردم.
این سپردهگذار ادامه می دهد :از فروردین تا دیماه
امسالکهاینتعاونیمنحلشده،بهسپردهبندههیچ

سودیتعلقنگرفتهاست .عالوهبراین،سودهاییکه
طبققرارداددردورهفعالیتاینتعاونینیزدریافت
کرده بودم تعدیل و از موجودی حســابم کسرشــده
است.
این ســپردهگذار که دفترچه تســهیالت خــود را در
اختیارخراسانرضویقراردادهاست،میگوید26:
دیماهوقتیبرایتعیینتکلیفسپردهامبهموسسه
کاسپین مراجعهکردم ،دفترچهتسهیالتدریافتی
را به بنــده دادند.اگر دفترچه را نگاه کنید موسســه
یمــاه همه
کاســپین در وهلــه اول در همــان  26د 
اقساط عقبمانده بنده را که مربوط به دوره انحالل
بوده و حسابهایمان مسدود شده کسر کرده است
در حالی که با وجود مســدود بودن حساب ها ،اص ً
ال
امکانپرداختاقساطتسهیالترانداشتهام .جالب
این جاست که سود تســهیالت را به هیچوجه به نرخ
مصوب بانک مرکزی کاهش ندادنــد و با همان نرخ
قبلی از اصل ســپرده بنده کســر کردند درحالی که
مدعی هستند چون این موسســه تخلف کرده سود
سپردههارابایدبانرخبانکمرکزیمحاسبهکنند.

اینسپردهگذار اضافهمیکند:تلخترازهمهاینها،
ایناستکهدرهمیندورهایکهحساببندهمسدود
شدهسودیبهسپردهامتعلقنگرفتهاستولیسود
تسهیالت را با همان نرخ  30درصد از حسابم کسر
کرده اند بعــد هم مدعی هســتند موسســه در دوره
انحالل،فعالیتاقتصادینداشتهاست،مگرهمین
پرداختتسهیالتودریافتسوددرقبالآنفعالیت
اقتصادی نیست ؟اگر چنین باشد که اتفاقا فعالیت
اقتصادی پرسودی هم داشــته چون از یک سو سود
ســپرده ها را تعدیل کــرده و از ســوی دیگر اقســاط
تسهیالت را با همان نرخ ســنگین از اصل موجودی
ها برداشته که قطعا دیگر معوقه ای هم باقی نمانده
اســت  .او با بیان این موضوع ،از کسر جریمه دیرکرد
هم انتقاد می کند و می گوید :تمام دارو ندارم در این
تعاونی بوده ،بعد بابت 9ماه دوره انحالل تعاونی که
حسابهایم مســدود بوده و امکان پرداخت اقساط
وجود نداشــته هرماه مبلغی را در قالــب وجه التزام
بهعنوان جریمه دیرکرد اقســاط بهصورت یکجا از
اصل سپرده ام کسر کردهاند؛ یعنی عالوه بر این که
سود ســپردهام را کاهش داده و ســود تسهیالت را با
هماننرخبرایبندهمحاسبهکردهاندوتماماقساط
عقبمانده را بهصورت یک جا از اصل ســپرده کسر
کردهانــد ،بابت مدتی کــه به دلیل کارشــکنی خود
کاسپینقادربهپرداختقسطنبودم،جریمهدیرکرد
راازاصلسپردهامبرداشتهاند.
اما فکور سرپرست شعب موسسه اعتباری کاسپین
در خراسان پس از این که خبرنگار ما گالیه های این
سپرده گذار را به اطالع او رساند ،درباره این که چرا
دردورهانحاللتعاونیهابابتتسهیالتازمشتریان
جریمه دیرکرد دریافت میشــود و اقساط بهصورت
یکجاوخالفنرخمصوببانکمرکزیازحسابها
کسرمیشود ،اظهارکرد:بندهتوضیحیدراینباره
ندارم.البتهبیاطالعنیستمامافع ً
التوضیحیندارم.

قیمت تخم مرغ با افزایش مجدد به هر کیلو  7950تومان رسید

تخم مرغ بی قرار

حمیدی /ســامانه اطالع رسانی ســازمان صنعت،
معدن و تجارت استان که قیمت روزانه کاال ها را در
استان منتشر می کند ،روز گذشته قیمت هر کیلو
تخم مرغ را  7950تومان اعالم کرد؛ این درحالی
اســت که ابتدای هفتــه قیمت تخم مــرغ در همین
ســامانه  7200تومان اعالم شــده بــود یعنی طی
یک هفتــه ،قیمت تخم مــرغ  700تومــان افزایش
یافته است.
ازســوی دیگــر معمــوال قیمت هایــی که ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت به عنــوان قیمت روز اعالم
می کند قیمت های کف بازار نیستند.بر این اساس
مشــاهدات میدانی خبرنگار ما حاکی از آن اســت
که در برخی مناطق شــهر مشــهد ،قیمت هر کیلو
تخم مرغ به  8500تومان هم رسیده است.رئیس
اتحادیــه فروشــندگان پرنــده و ماهــی کشــور نیز
روزگذشته در گفت و گو با میزان ضمن تاکید بر این
که واردات هم به ارزانی تخم مرغ نینجامید ،گفت:
قیمت تخم مرغ به علت شــیوع بیماری آنفلوآنزای

مرغی دوباره افزایش یافت تا جایی که هر شــانه از
این محصول با قیمت  18هــزار تا  18هزار و 500
تومان به دست مصرف کننده می رسد.
این اظهــارات در حالی مطرح می شــود که قیمت
تخم مــرغ طی ماه های گذشــته نوســانات بســیار
نامتعارفی داشته است به طوری که قیمت هر کیلو
تخم مرغ در ابتدای تابســتان حدود  4000تومان
بوده و امروز به دوبرابر قیمت رسیده است.
در این مدت ســتاد تنظیــم بازار کشــور چندین بار
قیمت این محصــول را تغییــر داد به طــوری که در
ابتدای مهر مــاه ،قیمت تخم مــرغ را در واحد های
تولیدی 4600تومانوبرایمصرفکننده5300
تومان اعالم کرد اما به دلیل شیوع آنفلوآنزای فوق
حاد پرندگان در کشــور و معدوم شدن  22میلیون
قطعه مرغ تخم گذار در کشور ،این قیمت ها رعایت
نشد .البته این ویروس در اســتان خراسان رضوی
شیوع پیدا نکرده و هیچ گونه تلفاتی نداشته است
اما همین کمبود و کاهش تخم مرغ در کشور باعث

محمدامینشرکتاول-معاونسیاسی،امنیتیواجتماعی
استانداری خراسان رضوی با اشاره به راه اندازی پارلمان
مشورتی زنان ،درباره مشــکالت این پارلمان گفت :اولین
مشکلمادراینپارلمان،ایناستکهزناندراینجلسات
همهمانحرفهاییرامیزنندکهدرخیاباناست،یعنی
میگویندکبریتنداریموگرانیاستوغیره.
به گزارش خراســان رضــوی ،ســیدجواد حســینی ،روز
گذشته در جلسه هماهنگی همایش مشارکت اجتماعی
نهضت اشــتغال (مانا)با بیان این مطلب افــزود :من می
گویم شــما نماینده زنان شــده اید و اولیــن کاری که باید
انجام دهید این اســت که بفهمید دولــت چه ظرفیت ها،
اعتبارات و قــدرت هایی دارد و شــما چگونه با اســتفاده
از آن مــی توانیــد کاری را انجام دهید ،لذا گفتیم دو ســه
ماه از شــما هیچ مصوبــه ای نمی خواهیــم .در این مدت
مسئوالن دستگاه ها را دعوت کنید و با وظایف آن ها آشنا
شوید و پس از آن ،طرح بدهید که اگر غیر از این باشد یک
طرح هوایی می دهید و مدیــر کل یک اداره می گوید این
ها در زمین نیســتند و در آســمان هســتند و رهایتان می
کند .وی در بخش دیگری از این جلســه با اشــاره به رشد
 12درصدی کمک هــای مردمی بــه حوزه بهزیســتی و
مددجویان تحت پوشــش در نیمه اول امســال نســبت به
مدتمشابهسالگذشتهافزود:میزانکمکهایمردمی
در شش ماه اول امسال در این بخش  380میلیارد ریال
بوده ضمن آن که رقم اعتبار 110میلیارد ریالی که دولت
به این حوزه در استان اختصاص داده هم نسبت به پارسال
رشد  17درصدی داشته است .حسینی با تاکید بر تداوم
تالشها برایارتقایمشارکتبخشهایمختلفجامعه
در این حوزه افزود :همایش مشارکت اجتماعی و نهضت
اشتغال با عنوان مانا در حوزه بهزیستی با همین رویکرد،
اســفندماه برگزار می شــود .وی اظهار کرد :در واقع در
پی تغییر و تبدیل رویکرد حرکت مشــارکت نیاز محور به
مشارکت دارایی محور به مددجویان هستیم به گونه ای
که مددجو به عنوان دارایی جامعه دیده شود و ظرفیتها
و اســتعدادهای وی شناســایی و برای به فعلیت رساندن
این توانایی ها هم تســهیالت الزم فراهم شــود .حسینی
پیگیری برای ایجاد مرکز جامع توانمند سازی و اشتغال
توان یابان بهزیســتی را در حاشــیه این همایــش از دیگر
اقدامات ضروری خواند و بر آن تاکید کرد .معاون استاندار
با بیان این که هدف و محور این همایش ،گفتمان سازی
و زمینه ســازی برای جلب مشــارکت مردم است  ،افزود:
هم اکنون یک هزار و  162تشــکل غیر دولتی و سمن در
اســتان فعالیت می کنند کــه دامنه فعالیــت آن ها از پنج
قلمرو در ابتدای دولت یازدهم به 27حوزه گسترش یافته
است .وی با اشــاره به هدف گذاری امســال بر شکوفایی
تشــکل های غیر دولتی در حوزه جوانان اظهار کرد :هم
اکنون  287تشــکل جوانان در اســتان در مرحله صدور
مجوز اســت که به زودی با اتمــام این فرایندهــا ،فعالیت
خود را آغاز می کنند.این تشــکل ها ظرفیــت های قابل
توجه زیادی برای ورود به عرصه مددجویان دارند و دربین
بیش از یک هزار سمن موجود ،فقط 286موسسه خیریه
فعالیتدارندکهدرتعاملبادستگاههاییچونبهزیستی
و کمیته امداد امام (ره) می توانند نقش موثری ایفا کنند.

از سرگیری پرواز اراک  -مشهد

شــد واحد های تولیدی اســتان ،تخم مرغ را خارج
از قیمــت هــای مصــوب  4600تومان تــا کیلویی
 6800تومــان به بازار عرضه کننــد .تقاضای تخم
مرغ در دیگر استان های کشور نیز تولید کنندگان
را راغــب کرد تخم مــرغ اســتان را در دیگر اســتان
های کشور عرضه کنند و این مسئله به این افزایش
قیمت دامن زد.
با این حــال حدود یک مــاه پیش ،با دســتور رئیس
جمهور واردات تخم مرغ بــرای تعدیل قیمت بازار
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آغاز شد و عرضه مستقیم آن در استان نیز با قیمت
کیلویــی  5800تومان صــورت گرفــت و در کوتاه
مدت به تعدیل نسبی قیمت ها منجر شد.
با ایــن حال طــی همیــن دو هفته آخــر ،قیمت این
محصول بــار دیگــر بــا جهشــی  1000تومانی به
حداقل قیمــت  7500تومان تــا 8500تومان در
شهر مشهد رسید.
با این همه تــاش ما بــرای گفت و گو با مســئوالن
ستاد تنظیم بازار استان بی نتیجه ماند.

مدیر فرودگاه اراک از دایر شدن مجدد پرواز اراک -مشهد
خبرداد.بهگزارشخبرگزاریصداوسیما،حسینینسب
گفت :این پرواز از سه شــنبه 24بهمن برقرار خواهد شد.
وی افزود :پرواز اراک به مشــهد هر هفته روزهای شــنبه و
سه شــنبه دایر اســت .مدیرکل فرودگاه اراک خاطرنشان
کرد :از ابتدای امسال12هزار مســافر از فرودگاه اراک به
مقصد مشهد و عسلویه پرواز داشتند که این میزان نسبت
به سال قبل30درصد رشد داشته است .حسینی نسب با
اشاره به این که ،پرواز اراک به مشهد متعلق به خط پروازی
تهران -مشهد  -اراک و برعکس است ،کم شدن مسافران
تهــران را علت لغو و دایر شــدن مجــدد پروازهــای اراک به
مشهدبیانکرد.

