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از میان خبرها

پاسخ«دیوار» به اولتیماتوم
معاون دادستان مشهد برای
حذف آگهی های هنجارشکن
روز گذشته برخی نشریات و خبرگزاری ها اعالم کردند که
دادستان مشهدبا اعالم ضرب االجل  72ساعته به دیوار
(از تاریخ  24تیرماه) این اپلیکیشن را ملزم کرده است
که در بازه زمانی اعالم شده ،آگهی های غیراخالقی و
هنجارشکن را حذف نماید و در غیر این صورت دیوار فیلتر
می شود.حاال دیوار با انتشارپاسخی به این گزارش واکنش
نشان داده که سایت دیــوارآن را منتشر کرده است:پیرو
تماسهایی با نهادهای ذیربط ،تیم حقوقی دیوار از نامه
یک مقام انتظامی و درخــواســت بازبینی و حــذف چند
آگهی خبردارشدکههنگامانتشارخبرمربوطهدررسانهها،
بــرای دیــوار ،ارســال هم نشده بــود.دیــوار اکنون بستری
گسترده برای ارائ ه خدمات و کاال برای کسبوکارهای خرد
و کالن فراهم کرده و زمین ه ساز اشتغال بیشتر در کشورمان
شده است.دیوار در این میان ،گاه تذکرهایی مبنی بر حذف
ی کند و
ی های میزبانی شده دریافت م 
یا اصالح برخی آگه 
در این مسیر و جهت حفظ امنیت و حرمت کاربران ایرانی،
همواره پذیرای انتقادها ،تذکرات و پیشنهاد های پلیس
فتا ،مقام های قضایی ،کارگروه تعیین مصادیق محتوای
مجرمانهوسایرسازمانهایمرتبطبود هونهایتهمکاریرا
با آنان در کوتاهترین زمان ممکن انجام داده است.
نامه یکشنبه هم از سایر گزارش هایی که در تعامالت رایج
ما و نهادهای ذیربط انجام میشود  ،مستنثی نبوده و اکنون
با پیگیری دیوار ،آگهیهای مذکور نیز حذف شده است.

نخستین کنگره بینالمللی
 CTOدر مشهد برگزار میشود
نــخــســتــیــن کــنــگــره
بینالمللی  CTOدر
دو ســطــح مــنــطــقـهای
و جهانی بــا مشارکت
کــنــگــره قــلــب اروپــــا در
بــیــمــارســتــان رضـــوی
بـــرگـــزار مـــیشـــود .به
گـــزارش آســتــان نیوز،
رئیس شورای راهبردی
قلب و عروق بیمارستان
رضـــــــــوی در نــشــســت
خبری روز گذشته با اعــام این خبر گفت :در راستای
افزایش سطح دانش متخصصان قلب و عروق داخلی و
نیز تبادل اطالعات با متخصصان خارج از کشور ۵ ،و ۶
مردادماه نخستین کنگره بینالمللی  CTOدر بیمارستان
رضوی برگزار میشود .وی گفت :برنامه  CTOایران ،در
سطحی پیشرفته و جهانی شناخته شده است و در این
سمینار دو روزه توانمندیهای علمی و پزشکی جمهوری
اسالمی ایران و آستان قدس رضوی معرفی خواهد شد.
رئیس شورای راهبردی قلب و عروق بیمارستان رضوی با
بیان اینکه این سمینار بار علمی بسیار باالیی دارد ،عنوان
کرد :در این سمینار آخرین دستاوردهای علمی و پزشکی
ارائه میشود .مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی
نیز در این نشست از تجهیز کامل بیمارستان رضوی به
تکنولوژیهای روز دنیا در حوزه جراحی قلب و عروق خبر
داد و گفت :بیمارستان رضوی به تکنولوژیهای روز جهان
در حوزه درمان دست یافته و به آخرین تجهیزات پزشکی
در حــوز ههــای طب سنتی ،پیوند سلو لهای بنیادی و
جراحی اپیلپسی مجهز است .دکتر قاسم سلطانی افزود:
وظیفه بیمارستان رضوی با دستور و تأکید تولیت آستان
قدس رضوی تنها امر درمان نیست و یکی از برنامههای
این بیمارستان برگزاری کنگر ههای ملی ،منطقهای و
بینالمللی است.

رئیس مجمع نمایندگان
خراسان رضوی خبر داد:

پیگیریتخلف
پارکینگ فرودگاه
مشهد

در ششمین گزارش از روند اجرای توافق هسته ای مطرح شد

گزارش وزارت خارجه از دستاوردهای برجام و علل برخی موانع بانکی

ششمین گــزارش وزارت امور خارجه در خصوص روند
اجــرای برجام و آخرین تحوالت مرتبط با آن ،تسلیم
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی شد.
به گزارش ایرنا از اداره کل دیپلماسی عمومی و رسانه ای
وزارت خارجه ،این گــزارش آخرین تحوالت مرتبط با
اجرای برجام در دو حوزه هسته ای و رفع تحریم ها در سه
ماهه گذشته را تشریح و برخی چالش های مربوط را بیان
کرده است.
به موجب این گزارش ،از اواخر اردیبهشت تا  26تیر ماه
سالجاری' ،فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی
ایران در چارچوب راهبرد و برنامه دراز مدت هسته ای
کشور ،استمرار داشته و تمام ابعاد مهم و حساس برنامه
هسته ای در ظرفیت هــای مــورد نیاز کشور در مقطع
کنونی ،پیشرفت داشته است '.ادامه برنامه مدرن سازی
راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک ،ادامه فعالیت کارخانه
تولید آب سنگین اراک با ظرفیت معمول و طبق برنامه
ریزی ساالنه ،ادامه تحقیق و توسعه غنی سازی و پیگیری
پروژه تولید ایزوتوپ های پایدار در سایت فردو از جمله
تحوالتی است که در گزارش وزارت امور خارجه برجسته
شده است.
بــراســاس ایــن گـــزارش طــی  3مــاهــه گــذشــتــه' ،تمام
سانتریفیوژها بــراســاس برنامه طراحی شــده توسط
سازمان انرژی اتمی کشورمان و منطبق با تعهدات کشور
در برجام ،بدون وقفه در حال طی مراحل آزمایشی خود
با گاز اورانیوم و سایر گازها بوده اند '.عالوه بر این ،با ورود
137تــن کیک زرد خریداری شده از روسیه ،مجموع ًا
 360تن کیک زرد به ذخایر قبلی اورانیوم کشور ،اضافه
شده است.
یکی از تحوالت مهم طی  3ماه گذشته ،افزایش همکاری
های بین المللی در زمینه انرژی هسته ای با بهره گیری
از ظرفیت های پیوست شماره  3برجام بوده است .در
این راستا ،عالوه بر ادامه گفتگوهای فنی کارشناسی

در قالب کارگروه تحقیق و توسعه با اتحادیه اروپا ،پروژه
مهمی در زمینه ارتقای توانمندی های نظام ایمنی هسته
ای کشور با اتحادیه اروپا به امضا رسید و بدین ترتیب
امکان همکاری عملی ایران و کشورهای عضو اتحادیه
اروپا در این زمینه فراهم گردید .شروع پروژه ساخت مرکز
ملی یون درمانی سرطان با همکاری یکی از شرکت های
پیشرفته اروپایی در حوزه پزشکی هسته ای از جمله دیگر
تحوالت عمده در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته
ای است که در گزارش وزارت امور خارجه ذکر شده است.
گزارش وزارت امور خارجه می افزاید :در بازه زمانی 3
ماهه مورد نظر ،تعامل جمهوری اسالمی ایران با آژانس
بین المللی انرژی اتمی براساس مقررات و اسناد پادمانی،
اجرای موقت پروتکل الحاقی و متن برجام ادامه یافته
که یکی از نتایج آن تأکید مجدد آژانس بر اجرای کامل
تعهدات جمهوری اسالمی ایران بوده است .خاطر نشان
می شود ،گزارش آژانس که در روز  12خرداد منتشر شد،
یکبار دیگر بر ایفای تعهدات از سوی جمهوری اسالمی
ایران اذعان کرده است .این امر ضمن اثبات پایبندی
مسئوالنه جمهوری اسالمی ایــران به تعهدات خود و
خنثی کردن تبلیغات مسموم برخی قدرت ها و حامیان
منطقه ای آنها که موضوع هسته ای ایــران را به عنوان
محملی برای ایران هراسی مورد سوء استفاده قرار می
دادند ،موجبات انزوای جریان های ضد ایرانی را فراهم
کرده است.در بخش دوم گزارش ،برخی از گشایش های
حاصله در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله انرژی،
حمل و نقل و بانکی که متعاقب انعقاد برجام و رفع تحریم
های تحمیلی حاصل شده است ،بیان گردیده است .در
ابتدای این بخش از گزارش ،ضمن تصریح به این امر که
«انعکاس آمار واطالعات واصله از دستگاه ها درگزارش
های سه ماهه وزارت امور خارجه ،عمدت ًا به منظور تبیین
ملموس تر گشایش ها و مقایسه شرایط قبل و پس ازاجرای
برجام و با هدف فراهم نمودن امکان ارزیابی عینی و دقیق
تر روند اجرای صورت می گیرد ،اماجایگزین گزارشات

دستگاه ها نیست» ،خالصه ای از اهم تحوالت و گشایش
های صورت گرفته تشریح شده است .امضای قرارداد
توسعه بخش فراساحل فاز  66پارس جنوبی بین شرکت
ملی نفت ایران و دو شرکت'توتال' فرانسه و 'سی ان پی
سی' چین ،ادامه روند نهایی شدن و اجرای توافق هایی
که طی پانزده ماهه نخست اجرای برجام منعقد شده بود
از جمله تحویل چهار فروند از هواپیماهای خریداری شده
ازشرکت  ) 600-ATR ) ATR72و توافق بین دو شرکت
هواپیمایی دیگر ایرانی برای خرید هواپیما از بوئینگ و
ایرباس از جمله تحوالت مهم در حوزه حمل و نقل هوایی
می باشد .انتخاب ایــران به عنوان عضوشورای حکام
انجمن هواپیمایی یاتا برای اولین بار در چهار دهه گذشته
نیز یکی از مواردی است که در گزارش وزارت امور خارجه
ذکر شده است.
در حــوزه حمل و نقل دریــایــی ،با اشــاره به رونــد سریع
احیای فعالیت ها و مسیرهای تجاری شرکت کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران ،تصریح شده است که در حال
حاضر تعداد قابل توجهی از شناورهای گروه کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران تحت پوشش کلوپ استیم شیپ
قرار گرفته و کلوپ های بین المللی عضو IG Group
سقف پوشش بیمه ای خود برای شناورهای این شرکت را
تا سطح یک میلیارد دالر افزایش داده اند.
عالوه بر موارد فوق ،با اصالح مقررات کنترل صادرات و
واردات اتحادیه اروپایی در زمینه فروش اقالم باکاربری
دوگانه به ایران' ،لزوم اخذ تاییدیه کمیسیون مشترک
برای واردات اقالم مرتبط هسته ای از ایران به اتحادیه
اروپا حذف و شرط لزوم تایید گواهی بهره بردار نهایی
اقالم با کاربری دوگانه' توسط 'نهادصالحیت دار ایرانی
نیز منتفی شد .این تصمیم اتحادیه اروپا تاثیر بسزایی در
تسهیل تجارت کاالها و اقالمی که تا پیش از برجام اساسا
فروش آنها به ایران منع مطلق داشت ،ایفا خواهد کرد.
گــزارش وزارت خارجه با اذعــان به تــداوم چالش ها و
مشکالت بر سر راه بهره مندی حداکثری ایران از منافع

برجام از حیث رفع تحریم ها ،مشکل اصلی را کماکان
اقدامات یکجانبه و رویکرد غیرسازنده آمریکا دانسته و
با اشاره به تحرکات خصمانه آمریکا در هر دو قوه مجریه
و مقننه ،تاکید نموده است که وزارت امــور خارجه در
رایزنی مستمر با سایر طرف های برجام در این خصوص
می باشد .نکته قابل توجه اینکه با اذعــان جامعه بین
المللی به صداقت و جدیت ایران در ایفای تعهدات خود
طبق برجام ،انتقادها به عملکرد یکجانبه گرایانه آمریکا
به شدت افزایش یافته است به نحوی که این امر حتی در
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی
سومین گــزارش دبیرکل راجع به قطعنامه  2231نیز
کامال مشهود بوده و باعث انزوای آمریکا شد.
وزارت امــور خارجه با اشــاره به تــداوم برخی مشکالت
در حوزه بانکی ،با استناد به ارزیابی های رسمی بانک
مرکزی عنوان نموده است که عمده این مشکالت مرتبط
با عوامل غیربرجامی بــوده و به عوامل دیگری مانند
تحریمهای اولیه و غیرهسته ای آمریکاوقوانین انضباطی
مرتبط با پولشویی ،مربوط می شود.
براساس قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری
اسالمی ایران در اجرای برجام» وزارت امور خارجه مکلف
است روند اجرای توافقات را هر سه ماه یکبار به کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
گزارش دهد .در اجرای این تکلیف ،وزارت امور خارجه
تاکنون شش گزارش به کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شــورای اسالمی ارائــه نموده است.
ششمین گزارش وزارت امور خارجه در مورد اجرای برجام
در حالی به مجلس شــورای اسالمی ارائــه می شود که
دیپلمات های کشورمان خود را برای شرکت در نشست
کمیسیون مشترک برجام در روز جمعه  30تیرماه آماده
می کنند که یکی از دستور کارهای آن تبیین بدعهدی
های آمریکا و استفاده از اهرم های دیپلماتیک برای مقابله
با رویکردهای غیرسازنده و مستکبرانه این کشور در قبال
روندهای چندجانبه بین المللی است.

وام یارانه ای؛ هیاهو برای هیچ

حمیدی-اعطای وام پنج میلیون تومانی با ضمانت یارانهها
از بخشنامههای بانک مرکزی است که در  27اردیبهشت
بهصورت رسمی به بانکهای کشور ابــاغ شــد .بر این
اساس بانک ها ملزم شد هاند که با ضمانت کارت یارانه
به سرپرستان خانواد هها تا سقف پنج میلیون تومان وام
پرداخت کنند .این طرح اولین بار در شهریور 95مطرح شد
که با توجه به این که اکثر خانوادههای دریافتکننده یارانه
از قشرهای کمدرآمد جامعه هستند ،بانک مرکزی تصمیم
گرفتبااجرایاینطرح تمامقشرهایکمدرآمدنیزبتوانند
از خدمات اعتباری بانک مرکزی استفاده کنند.با این حال
امروز تقریب ًا دو ماه از ابالغ رسمی این بخشنامه به نظام
بانکی کشور میگذرد اما شواهد و گزارش های میدانی ما از
اجرا نشدن آن توسط بانکها حکایت دارد.برای بررسی
بیشتر موضوع به عنوان مشتری دریافت چنین تسهیالتی
به برخی شعبه های بانکهای استان مراجعه کردیم.
▪الزمه پرداخت این تسهیالت پرداخت یارانه تا  3سال
آینده است!

اولین بانکی که به آن مراجعه میکنیم یکی از شعبه های
بانک تجارت درمشهد است .از متصدی دربــاره شرایط
دریافت وام با ضمانت یارانهها سؤال میکنیم که او در این
بــاره می گوید:هنوز هیچ دستورالعملی به هیچ بانکی
درباره پرداخت وام با پشتوانه یارانه اعالمنشده است.ما
هم مثل شما بیخبر هستیم ولی این وامها در صورتی قابل
پرداخت هستند که دولت بخواهد حداقل تا سه سال آینده
به مردم یارانه بدهدکه این هم معلوم نیست.به یکی از شعبه
های بانک کشاورزی در مشهد مراجعه می کنیم.متصدی

رضامیرزاده-گالیههایمتعددشهروندانازمسائلفرودگاه
بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد ،بارها توسط روزنامه
«خراسانرضوی»پیگیریشدهاستامابحثافزایشهزینه
های پارکینگ فرودگاه موجب شد موج جدیدی از گالیه
های مردم در این زمینه مطرح شود .از یک سو ،مدیرکل
فرودگاه های استان موضوع به سازی محوطه فرودگاهی،
ایجادمسیرکنارگذربرایخودروهایعبوریوحذفهزینه
های پارکینگ برای توقف خودروها با کمتر از  10دقیقه را
مطرحکردوازسویدیگر،پیمانکارپارکینگفرودگاهضمن
اعالم افزایش  3برابری هزینه پارکینگ بر مبنای دستور
مدیرکل فرودگاه ها تصریح کرد که دستور مدیرکل برای
حذف هزینه پارکینگ در توقف های کمتر از  10دقیقه را
اجرا نمی کند! گزارش این موضوع نیز در روزنامه خراسان

پرداخت تسهیالت این شعبه می گوید :بانک کشاورزی وام
یارانهای را به افرادی که از این بانک یارانه دریافت می کنند
می پردازد.
▪بخشنامهای به بانک ابالغ نشده است

در ادامه گزارش به یکی از شعبه های بانک ملی مراجعه
می کنیم .متصدی این شعبه درباره شرایط دریافت وام
با ضمانت یارانه می گوید :به بانک ملی هیچ بخشنامهای
ابــاغ نشده اســت.ایــن متصدی دربـــاره ایــن کــه بانک
کشاورزی در حال پرداخت وام با ضمانت یارانه است ،می
گوید :شاید وامی که بانک کشاورزی در حال اعطای آن
است ،طرح هیئت دولت نباشد .ما کارمند بانک هستیم و
خیلی هم مایل ایم این وام رادریافت کنیم اما گفتند هنوز
دستورالعملی برای اجرای این طرح نیامده است.متصدی
پرداخت تسهیالت یکی از شعبه های بانک ملت مشهد نیز
به ما می گوید :هنوز هیچ بخشنامهای به هیچ بانکی ابالغ
نشده و مشخص نیست که اعالم میشود یا نه.گویا فقط
بانک کشاورزی به صــورت محدوداین بخشنامه را اجرا
می کند البته این پرداختیهای بانک کشاورزی فقط به
کشاورزان است و معلوم نیست به همه متقاضیان این وام را
پرداخت کند.متصدی یکی از شعبه های بانک صادرات نیز
همین ادعا را تکرار می کند و می گوید :برای اجرای این
طرح که تبلیغات آن به صــورت وسیع مطرح و رسانه ای
شد هنوز هیچ بخشنامهای به بانک صادرات ابالغ نشده
است.کارمند یکی از شعبه های بانک سپه نیز در این باره
میگوید  :اگرچه این بخشنامه رسم ًا رونمایی شده و گویا به
بانکهای عامل در کشور ابالغشده است ولی از تهران هنوز
رضوی 30خرداد ماه و 11،10،4و 14تیرماه منتشر شد.
اما با توجه به تماس های فراوان مردم برای پیگیری موضوع
وهمچنینبهدلیلپاسخگونبودنمسئوالنفرودگاهشهید
هاشمی نــژاد مشهد ،با نماینده مــردم مشهد و کالت در
مجلس شورای اسالمی و رئیس مجمع نمایندگان استان
گفت و گو می کنیم .رضا شیران خراسانی با اشاره به این
که با توجه به قانون مصوب بودجه  ،1396دولت از افزایش
قیمتهامنعشدهاست،میگوید:دراینممنوعیتتفاوتی
بین دولت و شرکت های وابسته دولتی وجود ندارد و این
مسئله به صراحت در سند بودجه نیز مطرح شده است .وی
می افزاید :بر این اساس ،افزایش نرخ پارکینگ فرودگاه ها
توسط شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و ابالغ آن به
فرودگاههاخالفقانوناستوباتوجهبهاینمطلبسازمان

▪اجرای بخشنامه اختیاری است

رئیس شــورای هماهنگی بانک های استان نیز موضوع
ابالغ نشدن این بخشنامه را در گفت و گو با ما تایید می کند.
منصوری می گوید :این بخشنامه هم اکنون فقط توسط
بانک کشاورزی به شعبه های استانی ابالغشده است و
هیچ بانک دیگری در استان بخشنامه اجرای این طرح را از
مدیریتبانکخوددرتهراندریافتنکردهاست.ویتصریح
می کند:البته اجرای این بخشنامه کام ً
ال اختیاری است و
بانک مرکزی به بانکها اختیار داده است که آن را با توجه
به منابع مالی خود اجرا کنند.منصوری می افزاید :بانک
کشاورزی با توجه به منابعی که در اختیار دارد بهصورت
اختیاری این طرح را اجرا کرده است و درصورتیکه بانک
دیگری این بخشنامه را اجرایی کند اطالعرسانی خواهد
شد.وی ادامه می دهد :به نظر نمیرسد این بخشنامه را تا
پایان سال بانک دیگری اجرایی کند و اجباری در اجرای آن
وجود ندارد.برای پیگیری موضوع چندین بار سعی کردیم
با روابط عمومی بانک مرکزی ارتباط برقرار کنیم اما روابط
عمومی این بانک همچون دیگر موارد نیز پاسخ گوی رسانه
ها نیست.با اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی
تماس گرفتیم و به عنوان مشتری علت اجرا نشدن این
بخشنامه توسط بانکهای استان را جویا شدیم.
▪وام با سود  18درصد چنگی به دل نمیزند

متصدی پاسخ گویی به ســواالت مشتریان این اداره در
تعزیرات حکومتی ،سازمان بازرسی و دیوان محاسبات می
توانند به موضوع ورود کنند.شیران خراسانی می گوید :ما
نیز نامه ای برای ارائه به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی
تنظیم کرده ایم و مصرانه مشکالت مردم را پیگیری می
کنیم.رئیس مجمع نمایندگان استان در ادامه یادآور می
شود :بر مبنای قوانین حوزه هوانوردی جهانی و ایران،
برای خدماتی که در آسمان و زمین به مسافران ارائه می
شود ،مبالغی در نظر گرفته می شود که در مبلغ دریافتی
بابت بلیت مسافر لحاظ می شــود .وی تصریح می کند:
این خدمات شامل خدمات پارکینگ ،فضاهای عمومی و
سرپوشیده ،مسائل ایمنی ،هالل احمر ،شهرداری ،ایجاد
فروشگاه برای تامین نیازهای ضروری مسافران و مواردی
از این قبیل اســت .شیران خراسانی با تأکید بر این که

...
خبر

الزام آور نبودن بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت وام یارانه ای  ،صدای مردم را درآورد

مدیریت مرکزی بانک بخشنامهای برای اجرای این طرح به
استانها ابالغ نکرده است.
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این باره می گوید :اجرای این بخشنامه اختیاری است و
بانکها میتوانند با توجه به اعتبارات خود این وا مها را
پرداخت کنند.البته این وامهــا با سود  18درصد است،
نقدی هم نیست و غیرقابلانتقال است .با توجه به نیاز
مــردم به این وا مهــا و تبلیغات صــورت گرفته همه دنبال
دریافت آن هستند درحالیکه آن چنان هم که تصور می
شود چنگی به دل نمیزند.این متصدی ادامه می دهد:
هم اکنون بانک کشاورزی تا سقف یک میلیون و  250هزار
تومان و با اولویت کشاورزان این طرح رااجرا می کند .وی
اظهار امیدواری کرد :با توجه به این که این وامها با سود
 18درصد« دندانگیر» است خود بانکها آن را بهزودی
اجرایی خواهند کرد.
شایانذکر است مدیرکل مطالعات و اعتبارات بانک مرکزی
روز گذشته در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم گفت :تمام
بانکها بهجز رسالت و قر ضالحسنه مهر ایــران امکان
پرداخت وام از حساب یارانه رادارند.حمیدرضا غنیآبادی
علت اجــرا نشدن این بخشنامه توسط بانک بهجز بانک
کشاورزی را تعلل و کمکاری خود بانکها دانست و افزود:
بهزودی سایر بانکها این بخشنامه را اجرایی خواهند کرد
البته اجباری در اجرای این بخشنامه برای بانکها وجود
نــدارد.وی درباره شرایط دریافت وام و درخواست ضامن
برای صدور این کارت از سوی بانک کشاورزی گفت :وثیقه
قــرار دادن یارانه نوعی ضمانت است و فرض بر این بود
که برای دریافت تسهیالت ضامن حذف شود اما اعطای
تسهیالت توسط بانکها و تخصیص منابع و شرایط اعطای
آن بهموجب آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکداری
بدون ربا بر عهده هر بانک است.
مسافر ،هزینه خدمات را قبال به همراه هزینه بلیت پرداخت
کرده است ،می گوید :این مسافر است که باید مدعی شود
خدماتی که بابت آن هزینه پرداخت کرده از استانداردهای
الزم برخوردار بوده است یا خیر؟
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی در
ادامه می گوید :در مورد فرودگاه مشهد ،مسائل متعددی
از جمله تأخیر در پروازها ،وضعیت فروشگاه ها ،پارکینگ
و حتی اشیای گمشده در فرودگاه مطرح است که نیاز به
پیگیری و پاسخگویی دارد .وی می افزاید :به عنوان مثال،
قانون گذار برای رفاه حال مسافر و رفع نیازهای ضروری او
ایجادفروشگاهرادرمحلفرودگاهپیشبینیکردهاست،اما
فرودگاهمشهدبیشازآنکهبرایاستقراروانتظارمسافران
صندلی داشته باشد ،با ایجاد فضای فروشگاهی محل را

استاندار خراسان رضوی در دیدار با
منتخبان شورای پنجم شهر مشهد:

سیاسی کاری از جمله
اشکاالت اساسی این سال ها
در مدیریت شهری بوده است
استاندار خراسان رضوی گفت :اعضای شورای اسالمی
و شهرداری باید از سیاسی کاری در اداره امور شهر پرهیز
کنند .به گزارش ایرنا ،علیرضا رشیدیان روزگذشته در دیدار
بامنتخبانپنجمیندورهشورایاسالمیشهرمشهدافزود:
از جمله اشکاالت اساسی که در این سال ها در حوزه شهری
وجود داشته ،سیاسی کاری است که مجموعه مدیریت
شهری را به انحراف می برد لذا در اداره امور شهر باید از
سیاسی کاری پرهیز شود.
وی خــطــاب بــه منتخبان شــــورای شــهــر مشهد گفت:
عـــده ای بــه دنــبــال آن هستند کــه شــمــا را بــه چالش
هـــای ســیــاســی وارد کنند لـــذا بــایــد هــوشــیــار باشید.
رشیدیان افزود :اعضای شورای اسالمی باید مالک عمل
خود در انتخاب شهردار را بر مبنای برنامه و عملکرد قرار
دهند و شــهــرداری انتخاب کنند که دارای برنامه برای
اهداف توسعه ای شهر و راهکار و اقدامات اجرایی باشد.
وی اظهار کرد :شهردار آینده باید برای بخش های مختلف
به ویژه بافت فرسوده و اطراف حرم مطهر رضوی ،ظرفیت
هایاقتصادیمشهدوایجاددرآمدپایداربرایشهر،راهکار
ارائهدهد.
رشیدیانبابیاناینکهاکنونزمانرقابتانتخاباتیتمامشده
است ،اظهار کرد :هیچ امری مقدس تر ،زیباتر و خوشایندتر
از رقابت برای خدمت به کشور و مردم نیست اما گاهی عده
ای ،رقابت های سیاسی را به نحوی تدبیر و دنبال می کنند
که نه برای خدمت به مردم بلکه برای سلیقه ،جناح و منافع
گروهیاست.
ویادامهداد:سنتغلطیکهدرآنتمامآثارواعمالمسئوالن
قبلی تخریب می شد و چنان وانمود می گردید که دیگران
هیچ اقدام مثبت و موثری نداشتند ،باید قدردان زحمات و
اصالحکنندهاشتباهاتمسئوالنقبلباشیموبدانیمکههیچ
دیکتهایبدونغلطنیستامانپرداختنبهاقداماتمثبتو
تاکید بر نقاط ضعف ،ما را به خطا می برد و تضعیف می کند.
استاندار خراسان رضوی با بیان این که مبنای ما با شورای
قبل نیز تعامل و همکاری بود برضرورت توجه جدی تر به
مشکالت اساسی شهر تاکید کرد و افــزود :یکی از اساسی
ترین مسائل شهر فاصله بین حاشیه و مرکز شهر است
که بسته ساماندهی حاشیه مشهد به دولــت ارائــه شده و
امسال  265میلیارد تومان بــرای پــروژه هــای زیربنایی
و توسعه ای حاشیه شهر در نظر گرفته ش ــده اســت.
استاندار خراسان رضوی گفت :تعامل و همکاری با آستان
قدسرضویوسایرارگانهاییکهدراینحوزهفعالیتدارند
نیزبایدافزایشیابد.
وی گفت :باید شهر را به قیمت اداره کرد نه گران و بر این
اساس باید از ظرفیت حرم مطهر رضوی که ثروت بی پایان
بــرای شهر ،استان و کشور است بهره گرفت و از ظرفیت
زیــارت بــرای ارائــه خدمات و توسعه شهری استفاده کرد.
رشیدیان افــزود :از برخی ریخت و پاش هایی که در حوزه
شهرداری وجود داشته باید پرهیز شود و توجه به پروژه های
عمرانی و تعیین اولویت ها به تناسب نیاز و ضرورت و شرایط
شهراهمیتزیادیدارد.
استاندار خراسان رضــوی بر توجه به مزیت هایی که در
شورا و شهرداری های قبلی بوده و حفظ آنها تاکید نمود
و اف ــزود :فضا آرایــی شهری و طــرح هــای توسعه شهری و
کمربند سبز از جمله این تالش ها بوده که باید تداوم یابد.
به گزارش روابط عمومی استانداری ،سید جواد حسینی
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان
رضــوی نیز در این دیــدار گفت :ترکیب شوراهای شهری
استانومشهدبارویکردتحولخواهیوکیفیتگراییبرای
دستیابی به وضعیت مطلوب و تحقق شهر تمام ساحتی
همخوانیدارد.
شبیه یک بازار کرده است که متأسفانه در آن گران فروشی
هم اتفاق می افتد! وی اظهار می کند :موارد متعددی اتفاق
افتاده که امــوال مسافران در فرودگاه مشهد گم شده و
پیگیری برای آن هم به نتیجه نرسیده است ،آن وقت برای
 5دقیقه توقف مسافر با آن که بهای خدمات را قبال پرداخت
کرده ،این گونه با او رفتار می کنند .این کار چه توجیهی
دارد؟ چرا سخت گیری هایی که در مورد پارکینگ فرودگاه
انجام می شود ،برای پیگیری اموال مسافران انجام نمی
شود؟ استاندار و فرماندار باید درباره این واقعیت ها به مردم
پاسخگو باشند.وی می افزاید :در مورد مشکالتی که مردم
استانباآنمواجهاندومسئلهفرودگاههمیکیازآنهاست،
آمادگی دارم با استاندار مناظره داشته باشم تا مردم هم در
جریان حقایق قرار گیرند.
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