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مردم را درک کنید
در منطقه ای که رنگ جنگ و بال گرفته اســت ،مردم ســربلند
ایران دیروز در آرامش و امنیت پای صندوق رای رفتند و رئیس
دولــت دوازدهــم را انتخاب کردنــد .در منطقه ای کــه انتقال
قدرت در بسیاری از کشورهایش از این شاهزاده به آن شاهزاده
و از این َم ِلک بــه آن َم ِلک رخ می دهد آن هم بــا دخالت و نقش
تعییــن کننده آمریکایــی ها ،مردم ایــران با برگه هایی ســفید
از دورترین نقاط ایران تا کالنشــهرهای کشــور« ،جمهوریت»
نظام اســامی را به رخ کشــیدند .این حضور و قدرت نمایی را
می توان از مناظر گوناگون نگریست اما اگر از پنجره تحوالت
بین المللی و منطقه ای به آن نگاه کنیم دســت کم  4برداشت
را می توان بیان کرد.
اول این که حضور مــردم ایران پای صنــدوق رای برای تعیین
سرنوشت کشور ،نشان دهنده بلوغ سیاسی آن ها در عرصه ای
است که غرب آن را دموکراســی می نامد و سال ها آن را به رخ
دیگران کشیده و مبتنی بر توسعه آن به جوامع دیگر ،فرهنگ
غربی را نیز به آن جوامع گسیل داشته است .عرصه ای که مردم
ایران آن را در چارچوب یک نظام دینی قریب به  4دهه است که
به منصه ظهور و بروز رسانده اند و در سخت ترین شرایط نیز از
آن دســت برنداشــته اند .عرصه ای که مبتنی بر آن ،تازه ترین
تجدید عهد مردم با نظام را روز گذشته شاهد بودیم.
دوم این که برگــزاری آرام و امن انتخابات نشــان دهنده ثبات
سیاسی یک کشور است .بدون شــک در این ثبات مردم نقش
اصلی را ایفا می کننــد .آن جایی که حضور مردم و مشــارکت
باشکوه آن ها در سرنوشت شان در بستر یک کشور امن ،نه تنها
خود باعث قدرت افزایی برای کشور می شود بلکه باعث تثبیت
امنیت و آرامش نیز می شود .لذا اگر می خواهیم این امنیت و
الزمه آن یعنی حضور مردم همیشگی باشد باید به سراغ مردم
رفت .بدون شک اکثر مردمی که دیروز پای صندوق های رای
آمدند تا بلوغ سیاســی و وابســتگی شــان به نظام اســامی را
نشان دهند همان هایی هســتند که اگر همین حاال پای درد
دلشان بنشینیم ،مشــکالت و گرفتاری های متعددی دارند.
گرچه مردم بــا ناهنجاری هــای اجتماعــی و فرهنگی زیادی
دســت و پنجه نرم می کنند اما عمده مشــکالت آن ها به حوزه
اقتصاد به خصوص بیکاری و شرایط معیشتی خانواده ها برمی
گردد .شفاف تر اگر بخواهیم حرف بزنیم ،مردم می خواهند
دیده شده و درک شوند .آن ها می خواهند مسئوالن شان ،چه
به آنها رای داده باشــند و چه به آنها رای نداده باشند ،شرایط
زندگی آن هــا را ببیننــد و درک کنند و برای حل مشــکالت و
برداشتن سنگ ها از پیش پای شان به سرعت و با اولویت وارد
عمل شوند.
سوم این که ساختن ایران نه یک پروژه حزبی و جریانی بلکه یک
پروژه کالن است که نیاز به مشــارکت همه جریان ها و احزاب
و گرایش ها دارد .تک تک مردمی که دیروز رای دادند با برگه
های رای خود مسیر ساخت ایران را رفته اند ،کمااین که آن ها
با تحمل مشکالت و صبوری دربرابر فشارها نیز همیشه در کنار
مسئوالن کشــور بوده اند .لذا انتظار از کســی که دیروز با رای
مردم انتخاب شده این است که به میان مردم رفته و منطبق بر
نیازها و خواسته های عینی آن ها برنامه های کشور را مدیریت
کند .باالخره مردم در قبال حضوری که پای صندوق های رای
داشــته اند که هم حق آن هاست و هم تکلیف شــان ،حقی نیز
برگردن دولت منتخب دارند و دولت هم تکلیف متقابلی دارد.
این حق و تکلیف را باید دولت به خوبی بشناسد و عمل کند تا از
این راه بتواند مردم را به ادامه راهی که می روند و اعتمادی که
دارند ترغیب و مطمئن کند.
چهارم این که حتی اگر بخواهیم از منظــر بین المللی و منطقه
ای به ایران نگاه کنیم ،ایران را کشوری خواهیم یافت که به یک
قدرت موثر و بازدارنده تبدیل شــده اســت .آنچنان که در حوزه
قدرت سخت ،نفوذ و جایگاه ایران غیرقابل مقایسه با دهه های
پیشین و نیز باالتر از بســیاری از کشورهاست .قدرتی که غرب
و متحدان منطقه ای اش تصور مــی کردند با ایجاد بحران های
پس از بیداری اسالمی ممکن اســت فروکاسته شود اما به مدد
فرماندهی دقیق و حکیمانــه در عرصه های منطقــه ای ،ایران
نه تنها توانســت مرزهــای پهناور خــود را از لوث وجود اشــرار و
تروریســت ها مبرا دارد بلکه با حضــور به موقع خــود در عراق و
ســوریه به عنوان کانون هــای تولید و توزیــع ناامنی عمال نقش
اصلی را در ایجاد امنیت در منطقه داشته اســت .لذا ادامه این
قدرت افزایی و حضور پرقدرت نیازمند ســاخت درونی کشــور
و توانمندی از درون اســت .مردم دیروز با رای های شان بازهم
برای این توانمندی قدم های مســتحکمی برداشــتند و اکنون
فــارغ از آن کــه برگزیده آن ها کیســت ،خــود مــردم «برندگان
اصلی» هستند؛ این برندگان باید در اداره و حل مشکالت کشور
دیده شــوند و مســئوالن باید با درک این گام های مســتحکم،
پاســخی درخور به مطالبات برحــق مردم بدهند؛ ان شــاء ا. ...

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که از  ۲۷آوریل گذشته ( 7اردیبهشت) ۲۳۴۲۵ ،تن در یمن به وبا مبتال شدهاند و  ۲۴۲تن نیز در  ۱۸استان یمن جان خود را ازدستدادهاند .این
سازمان همچنین تأکید کرد که پیشبینی میشود در شش ماه آتی در یمن ۲۰۰ ،هزار مورد دیگر به وبا مبتال شوند .عربستان سعودی از ششم فروردین  1394در حمایت از منصور
هادی ،رئیسجمهور مستعفی یمن  ،این کشور عربی را هدف حمالت هوایی قرار داده است.

آیت ا...علم الهدی در خطبه های نماز جمعه



چه بخواهیم،چه نخواهیم باید پای رئیس جمهور منتخب مردم بایستیم
مدیر قوه مجریه باید دولتی در تراز انقالب اسالمی تشکیل دهد

امام جمعه مشــهد گفت :انتخابات بســتری اســت برای
تحکیم همدلی ملت و امروز در صفهــای رای مرد و زن،
جوان و پیــر از هر رنگ ،نــژاد و تبار فکری و خط سیاســی
در کنــار هــم ایســتادهاند ،اگــر بنا شــد همه در کنــار هم
بایســتیم و رای بدهیم اگر از این صنــدوق رای هر رئیس
جمهوری بیرون آمد برای همدلی باید پایش بایستیم چه
بخواهیم ،چه نخواهیم .به گزارش خراسان رضوی ،آیت
ا ...علم الهدی در خطبه دوم نماز جمعه مشــهد با تشــکر
از حضــور مردم در پــای صنــدوق هــای رای ،انتخابات را
جشــن آزادی و اختیار در تعیین سرنوشت ملت بیان کرد
و گفت مدیر قوه مجریه باید بتواند دولتی تشکیل دهد که

در تراز انقالب اسالمی در دهه چهارم باشــد .وی افزود:
در فرهنگ اســامی انتخابات عرصه رقابت برای کسب
قدرت نیســت و این نــوع رقابت مذموم و منفی اســت .در
فرهنگ اســام انتخابات عینی سازی و تحقق بخشیدن
به جمهوری اســامی اســت.وی بــا بیان این که تقســیم
بندی نظام به دو بعد جمهوریت و اسالمیت اشتباه است،
ادامه داد :کشــور و نظام ما اســامی ،انقالب ما اسالمی
و جمهــوری ما نیــز جمهوری اســامی اســت یعنی خود
جمهوریهماسالمیاستومردمبایدمشارکتسیاسی
داشته باشــند چون در این نظام سهم دارند.نماینده ولی
فقیه در اســتان خراســان رضوی با بیان این که مشارکت

سیاسیبهمعنایجمهوری،تکلیفشرعیووظیفهدینی
اســت گفت :همه امتیاز نظام ما در بین دموکراسی های
موجود دنیا این اســت که مشــارکت مردم ،تکلیف دینی
مردماستواگرکسیازمذاهباسالمیدراموراجتماعی
مسلمینمشارکتسیاسینداشتهباشدبراساسحدیث
پیامبر،مسلمان نیست.وی مشــارکت سیاسی در قبل از
انقالبرامبارزهباستمشاهیوبعدازانقالبراحضوردر
عرصههایاجتماعیسیاسیازجملهانتخاباتدانستو
افزود:انتخاباتدرجمهوریاسالمیبستریبرایارتقای
فرهنگسیاسیمردم،بستریبرایتحکیمهمدلیملتو
چارهجوییبرایحلمسائلورفعمشکالتاست.

تکمیل  124هزار واحد مسکن مهر به دولت دوازدهم موکول شد
م مقام وزیر راه و شهرسازی از افتتاح ۱۲۴هزار واحد
قائ 
باقیمانده مســکن مهر "با تالش مضاعف دستگاههای
ذیربط" تا پایان امســال خبــر داد .به گزارش تســنیم،
احمــد اصغــری مهرآبــادی اظهــار کــرد :از مجمــوع
واحدهای مسکن مهر ،ساخت یکمیلیون و  942هزار
واحد به اتمام رســیده و یکمیلیــون و  833هزار واحد
افتتاح شــده اســت .وی با اشــاره به این کــه  124هزار

واحد باقیمانده امســال با تالش مضاعف دستگاهها و
نهادهای ذیربط افتتاح و تحویل میشود ،افزود :نیمه
اول خــرداد  3000واحد مســکن مهر پردیــس افتتاح
میشــود .قائممقــام وزیر راه و شهرســازی یادآور شــد:
امســال برای تأمین زیرساختهای مســکن مهر 800
میلیــارد تومان اعتبــار را دولــت تصویب کرده و اســناد
خزانه در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است .در پردیس

نیز تمام زیرساختها توسط شرکت عمران شهر جدید
فراهم میشود بهعالوه  200میلیارد تومان نیز از اسناد
خزانه دراختیار وزارت راه و شهرســازی قــرار گرفته که
از این مبلغ  130میلیارد تومان آن را دراختیار شــرکت
عمران شــهر جدید پردیــس و مابقی را در اختیار ســایر
شهرهای جدید برای تکمیل و افتتاح واحدهای مسکن
مهر و تأمین زیرساختهای موردنیاز قرار دادهایم.

پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی به کار خود پایان داد
پنجمیــن نمایشــگاه بین المللــی حمــل و نقــل ریلی،
صنایع ،تجهیزات و خدمات وابســته که بــه مدت  4روز
در مرکــز دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی برپا بود
عصر روز پنجشــنبه بــه کار خــود پایان داد .بــه گزارش
ایرنا ،این نمایشــگاه به عنوان دومین نمایشــگاه بزرگ
حمل ونقل ریلی جهان روز های  25تا  28اردیبهشــت
مــاه در تهــران برگــزار شــد و  160شــرکت داخلــی و
 130شــرکت خارجــی از  16کشــور جهــان در ایــن
نمایشگاه آخرین دســتاورد های خود را عرضه کردند.
در پنجمیــن نمایشــگاه بین المللی حمــل و نقل ریلی،

صنایــع ،تجهیــزات و خدمــات وابســته  130شــرکت
از کشــور های ســوئد ،ســوئیس ،بلژیــک ،فرانســه،
هنــد ،اوکرایــن ،نیوزیلنــد ،ترکیــه ،ایتالیــا ،لتونــی،
اســپانیا ،روســیه ،جمهــوری چــک ،چیــن ،آلمــان و
صربســتان شــرکت کردنــد و مقامــات راه آهن هــای
ایتالیــا ،چیــن ،اســپانیا ،فرانســه و لتونــی نیــز در این
نمایشــگاه حضــور داشــتند و در مجمــوع  24میزگرد
تخصصــی و کارگاه آموزشــی توســط اســاتید
ایرانــی و خارجــی در ایــن نمایشــگاه برگــزار شــد.
مدیرکل روابــط عمومی راه آهن جمهوری اســامی

ایــران در حاشــیه ایــن نمایشــگاه بــه خبرنــگار ایرنا
گفت :در سال تولید و اشــتغال فعاالن صنفی در این
نمایشگاه تالش کردند که راهکار های تقویت بخش
بازرگانی حمل و نقل ریلی کشــور مــورد توجه جدی
قرار گیرد.
صادق ســکری افزود :امســال این نمایشــگاه با حضور
گســترده شــرکت های ریلی داخلی و خارجــی برگزار
شــد و بســیاری از شــرکت های معتبــر ریلی جهــان در
آن حضور داشــتند و در ایــن  4روز شــاهد رویداد های
مهــم ریلــی کشــور در بخش هــای مختلــف بودیــم.

نوشیروان مصطفی رهبر جنبش تغییر کردستان عراق درگذشت
نوشــیروان مصطفــی امیــن ،رهبــر جنبــش تغییــر و از
رهبران قدیمی اتحادیه میهنی کردستان عراق ،دیروز
به دنبال یک دوره بیماری ،در شهر سلیمانیه درگذشت.
این رهبر اثر گذار در معادالت سیاسی کردستان عراق
که مدت ها از بیماری رنج می بــرد ،بعد از ماه ها درمان

در خارج عراق ،به سلیمانیه بازگشت ،اما در کمتر از یک
ماه فوت کرد.
وی ســال ها معاون جــال طالبانــی دبیــرکل اتحادیه
میهنی بود و در ســال  2009میــادی جنبش تغییر را
تشکیل داد و طی دو سال گذشته با مسعود بارزانی رهبر

حرف مردم

حزب دموکرات کردســتان عراق در خصوص ریاســت
وی بر اقلیم اختالفات عمده ای داشت .سرکنسولگری
های جمهــوری اســامی ایــران در اربیل و ســلیمانیه
درگذشــت نوشــیروان مصطفــی را بــه خانــواده اش و
همچنین مردم کردستان عراق تسلیت گفتند.

ستون «حرف مردم» انعکاسدهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامک2000999 :

••وقتی مالیات خــارج از ضابطه و سلیقه ای دریافت
می شود  ،مؤدی حق اعتراض دارد  ،لذا همان طوری
که در دادگاه ها پس از نهایی شدن رای  ،اجرا می شود
در خصوص مالیات هم باید پس از رای دیوان عدالت
اداری ،مؤدی متخلف شناخته شود و حساب های وی
مسدود شود نه بر اساس نظر اداره دارایی.
••در اقتصاد کشور ما که اقتصادی بیش از حد دولتی
است  ،تمام کارها به ارگان های دولتی واگذار می شود
و بخش خصوصی باید کار را از این ارگان ها بگیرد لذا با
توجه به اینکه مدیران این ارگان ها می توانند با اختیارات
خود شرکت ها را برای همکاری و واگذاری کار انتخاب
کنند  ،در نتیجه مدیر مذکور حق خود می داند که با
پورسانت گرفتن کسر حقوق خود را جبران کند یا کار را
به شرکت های وابسته به خودش ارجاع دهد.
••صفحهخراسانقدیمخیلیبرامجالببودکهببینمنیم
قرن پیش چی می گفتن،طرز فکرشون ،سادگی شون
و...شاید خیلی از اون ها بین ما نیستن،حتی شماره
تلفن خونه مدیر رو نوشته اند،این صفحه رو باید خیلی از
این مسئوالن بخوننوفکرکننتاشایدبهخودشونبیان.
•• انتخابات امسال یک انتخابات به یاد ماندنی بود ،باید
تشکر کرد از مردمی که همه یکدل و یک صدا برای
ساختن ایران آمده بودند.
••ایــن جانب بــه نوبه خــودم و از طــرف همه آمــوزش
دهندگان نهضت ســواد آمــوزی در خصوص تبصره
 10ماده  17که سال  95به تصویب رسیده تقاضای
رسیدگی به بالتکلیفی این گروه را دارم.
••لطفا دولت محترم به فکر قشرهای ضعیف جامعه،
جوانان و کارگران هم باشد.
••مارااستخدامکنید!بامدرکدکتراکجااستخدامشویم؟
••با این که ایران به دلیل داشتن دریا در شمال و جنوب
کشور ذخایر غنی از ماهی و میگو دارد چرا مردم برای
مصرف ماهی باید قیمت گزافی را بپردازند؟
••از روزنامه خراسان متشکرم که به صورت مستقل در
این مدت عمل کرد.
••این روزها انتخاب من در میان روزنامه های کشور:
روزنامه خراسان!
•• به جای این که یکسره شعار بدید «کاالی ایرانی بخرید
تا کارگر بیکار نباشد» لطفا دولت محترم هم واگن ایرانی
به جای واگن چینی و  ...بخرد تا کارگر ایرانی بیکار
نباشد .شعار دادن رو که مادر بزرگ من هم یاد داره!
•• لطفا به گوش رئیس جمهور آینده حرف ما رو برسونید.
ما زیــر قسط تجاری مغازه خــرد شدیم! واقعا نداریم!
•• حضور ،اقتدار و افتخار آفرینی در عرصه جهانی ،اینها
تنها کلماتی است که با دیدن شور انتخابات امسال می

تلگرام09033337010:

نمابر051 37009129 :

توانم به زبان بیاورم .سر فراز باشی وطنم.
••واعجبا! قبض آب اومده  12600تومان با تبصره،
آبونمان و! 38500 ...
•• باعث تاسف است که در رقابت های انتخاباتی رسانه
ملی تبدیل به رسانه حزبی شده بود!
••آفرین به شهروندی که نمی خواهد بچه ای از تحصیل
محروم شود .خدا پشت و پناهت.
•• ملت غیور ایـــران بــا حضور در پــای صــنــدوق های
رای دوبــار مشت محکمی بر دهــان بدخواهان نظام
زدند،بدخواهان باید بدانند که این مردم تا پای جانشان
برای حفظ این آب و خاک ایستاده اند و برای سربلندی
ایران از هیچ تالشی فرو گذار نمی کنند.
••دربـــاره پیام خانمی که در تاریخ  27اردیبهشت
درخواست کمک کرده بودند و گفته بودند خودشان
ناراحتی قلبی دارند ،همسرشان از کار افتاده اند و شش
دختر دارند لطفا شماره ایشون رو لطف کنید.
••ستون حرف مردم را تقویت کنید! یکی از ارکان آزادی،
روزنامه ها هستند .باالخره هر کسی حرفی برای گفتن
دارد .این حرف ها باعث می شود که مسئوالن و کسانی
که مورد خطاب حرف مردم قرار می گیرند در جهت رفع
نواقص و ناهنجاری های اجتماعی اقدام کنند.
••هدف غرب و بهتر بگوییم مشکل غرب با جهان اسالم
قدرت ایران و ثروت عربستان است و استراتژی آنان برای
از میان بردن این دو مولفه ایجاد جنگ بین دو کشور
است و الزم است همه به هوش باشیم.
••آمریکا عامل اختالف بین عربستان و متحدانش با
ایــران است تا آب را گل آلود کند و ایــران را در تنگنا و
فشارهای نظامی ،اقتصادی و اعتقادی قرار دهد.
••فقط همین واژه «میتینگ» از لطف متن کاست؛ به
جایش «همایش» و «گردهمایی» و حتی «اجتماع»
هست .فارسی را پاس بداریم.
••مطلبی دربــاره چهارمین دوره آزمــون استخدامی
مشترک دستگاه های اجرایی نوشته بودید در حالی
که تکلیف بسیاری از پذیرفته شدگان آزمون های قبلی
مشخص نشده حتی در بعضی رشته ها مثل بهداشت و
 ...هنوز برای مصاحبه و مراحل بعدی هیچ فراخوانی
نزده اند .لطفا پیگیری کنید .خیلی از خانواده ها به این
آزمون امید بستند.
•• دوباره حضور ایرانی و غیرت ایرانی به رخ ابر قدرت ها
کشیده شد و باید قدر دان این مردم شگفتی ساز بود.
••درباره خبر صفحه حوادث ،خب! حتما این جانی رو تو
جامعه ولش می کنین! بابا ای وا ...به این قانون! اولیای
دم نداره! سه نفر بیگناه رو کشته حاال اولیای دم اونو می
بخشه؟! پس قانون درباره این جانی چی میگه؟

بانک مرکزی در اطالعیه ای زمان تعیین تکلیف سپرده های 20
میلیونی فرشتگان را  9خرداد اعالم کرد

«فرشتگان» درگام دوم

بانک مرکــزی در اطالعیه ای اعالم کــرد :مرحله دوم
تعیین تکلیف ســپرده ســپردهگذاران تعاونــی اعتبار
منحل شده "فرشتگان" تا ســقف  20میلیون تومان از
 9خرداد امسال توسط موسسه اعتباری کاسپین آغاز
خواهد شد.این بانک پیش از این اطالعیه دیگری برای
تعیین تکلیف ســپردههای تا سقف  ۱۰۰میلیون ریال
تا تاریخ  ٨خــرداد امســال صادرکرده بود.بــه گزارش
روابط عمومی بانک مرکزی ،در اطالعیه شماره  2این
بانک آمده است که؛ ســپردهگذاران محترم میتوانند
مبلغ قابــل دریافت را نزد موسســه اعتباری کاســپین
سپردهگذاری کنند یا در صورت تمایل نداشتن ،برای
دریافت آن اقــدام کنند.تعیین تکلیف ســپردههای تا
مبلغ  ٢٠٠میلیونریالنیزبراساسبرنامهزمانبندی
که در پایگاه اطالعرسانی موسســه اعتباری کاسپین
بــه اطــاع عمــوم خواهــد رســید ،اجرایی میشــود.
شایانذکر اســت ،بر اســاس اطالعیه  ۲۶اردیبهشت
بانک مرکزی و آغاز کار شعب20گانه موسسه اعتباری
کاســپین در روز  ٢٧اردیبهشــتماه ،تعییــن تکلیــف
ســپردههای کمتر از  ۱۰۰میلیــون ریال در موسســه
مذکــور از روز  ٢٨اردیبهشــتماه آغاز شــده اســت.
فرآیند حلوفصل ســپردههای تا ســقف  ۱۰۰میلیون
ریال تا تاریخ  ٨خرداد امســال ادامه دارد که با تکمیل
ایــن رونــد ۳٩٧ ،هــزار و  ٣٩٢نفــر از مجمــوع 458
هــزار و  826نفــر ســپردهگذار ( ٨٧درصــد) تعاونــی
منحــل شــده فرشــتگان ،تعییــن تکلیــف میشــوند.

بــر ایــن اســاس ،بــا پایــان مرحلــه دوم  ٩٠درصــد از
ســپردهگذاران تعاونی منحل شده فرشــتگان تعیین
تکلیف خواهند شد.
▪تعدد شعبه ها علت طوالنی شدن ساماندهی

همچنین بــه گــزارش روابــط عمومی بانــک مرکزی،
معــاون نظارتی این بانــک درباره علت طوالنی شــدن
فرآیند ســاماندهی این تعاونیها گفت :با توجه به این
که تعاونیها در سراسر کشور فعالیت میکردند و بیش
از  ۴۵۰شــعبه و دههــا هزار ســپردهگذار و تســهیالت
گیرنــده داشــتند طبیعــی اســت شناســایی ،ارزیابی
و تقویــم دارایی و بدهــی آنهــا زمانبر باشد.فرشــاد
حیدری افــزود :از طرفــی در برخــی از ایــن تعاونیها
تخلفاتی ازجمله معامالت صوری ،مخــدوش کردن و
پرداخت نرخهای ســود غیرواقعی و بسیاری تخلفات
دیگــر صــورت گرفتــه بــه طــوری کــه نرخهای ســود
پرداختی ناشــی از فعالیت عملیاتــی تعاونیها نبوده
بلکه از محل وجوه ســپردهگذاران جدید ،سود به سایر
ســپردهگذاران پرداخــت میشــده اســت .همچنین
دخل و تصرفهای غیرقانونی صورت گرفته در برخی
از ایــن تعاونیهــا پیچیدگــی کار را دوچنــدان کــرده
اســت وگرنه بــرای نقلوانتقــال و شناســایی دارایی و
بدهی قاعدت ًا نباید زمان طوالنی صرف شود .مشروح
ایــن خبــر امــروز در روزنامــه خراســان رضــوی و
سایت  khorasannews.comمنتشر شده است .
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