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با توجه به پیامک های متعدد محیط زیستی شهروندان

مدیرکلحفاظتازمحیطزیست،مهمانحرفمردم می شود

حرف مردم

مهمان این هفته ما حمیدرضا صالحی ،مدیرکل حفاظت از محیط زیست خراسان رضوی خواهد بود که شهروندان
میتوانند پیشنهادات و انتقادات خود را در حوزه های حفاظت و بهسازی محیط زیست ،نظارت بر فعالیت
واحدهای تولیدی به لحاظ کنترل آلودگیهای هواو  ...با ما در میان بگذارند.

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
چهارشنبه  16دی 1394

ادامه از صفحه یک

مصائب«شهر»داری!

پاسخ به پیامک

در حرف مردم امروز مطرح شد

ازنبودخودپردازدرشهرکرجایی تا ناامنیمهدیآباد

اینجا تریبونی برای بیان نظرات ،انتقادات ،مشکالت
و درخواستهای شما شهروندان است که میتوانید
با ارسال پیامک به سامانه  30007289یا تماس با
شمارههای روزنامه شهرآرا ( )37288881-5آنها
را با ما درمیان بگذارید .همچنین میتوانید با گرفتن
عکس از سوژه و مشکل شهری و ارسال آن از طریق ایمیل
روزنامه به نشانی  info@Shahrara.comما
را در پیگیری بهتر حرف مردم یاری کنید.

 09150007108سالم ،ما باید چهکار کنیم برای
انتقال به بانکهای دیگر دیشب تمام عابربانکهای
ساختمون رو رفتم ،چهجوری بیام مصلی؟ یک شعبه یا
دستگاه خودپرداز اگه باشه این همه عالف نمیشدم،
الاقل یک خودپرداز بذارین در رجایی و. ...
 09350001008با سالم به شهرآرای محترم ،تو رو
خدا به گوش نیروی انتظامی برسانید که در محدوده
مــهــد یآبــاد شـبهــا گشت بفرستین کــه دزدهــا
ساعت9شب اینقدر نترس نباشن که بریزن توی
خونه! شما رسیدگی کنین ما امنیت نداریم.
 091000941نویسنده محترم راه وبیراه  964به
جای اینکه مادر و پدر دختر را محکوم کنی ،باید اینجور
آدمنماها رو محکوم کنی .آنها باید به بدترین شکل
اعدام بشن تا عبرت بقیه بشن.
 09150009201آببــهــا13400تــومــان .بهای
فاضالب9400تومان!عوارضومالیات3200تومان!
آبــونــمــان12400تــومــان! یعنی بــابــت مصرفی
آب13400تومان ودریافتی متفرقه25000تومان!
باتشکر از دولت ،خداوندا به توپناه میبریم.
 09390004402سالم ،مسئوالن دارید چه بالیی
سر همه میآورید با این قبضهای سرسامآور ،از خشم
پروردگار بترسید.
 09360005897چرا واریزیهای زیر 20میلیون
بانک صــادرات برای سپردههای میزان شامل همه
نمیشود؟
 09150001405بر درخــت تفرقه داده ثمر؛
آل سعود/کوجنایت کرده افزون از شمر؛ آل سعود/
بعد ازآن داغ منا وکشت وکشتار یمن /ریخت خون پاک
اینشیخنمر؛آلسعود/انشاءا...خونجانباختگان
منا و این شهید مظلوم دامن آلسعود خبیث را بگیرد و

عکس  :آرشیو

 ...درعینحال ،نهادهای نظارتی
پا کدستی ایشان را تایید کرد هاند
و آنگاه اســت که م ـیتــوان قضاوتی
نزدیک به انصاف و عدالت داشــت.
به نظر میرسد ،شهرداریها در ایران
و مشهد بهعنوان یک نمونه پیشرو،
ضمن مباهات به دستاوردهای کسب
شده و انتظار بجای تایید و تکریمشدن
بهجای تخریبهای رایج در فضاهای
سیاستزده ،باید سیاست بازسازی و
نوسازی سازمانی را با جدیت و سرعت
تمام دنبال کنند.
ایــن بازسازی،شامل کوچکسازی
بـــدنـــه ،چـــابـــکســـازی از طــریــق
فناور یهای نوین ،تخلفزدایی از
طریق سازوکارهای نظارتی گسترده
و قــشــری ،فسادستیزی از طریق
تمرکززدایی از قدرت و از همه مهمتر
بهکارگیری نیروهای متخصص متعهد
در ارکان مختلف که در یک برنامه 15
تا 20ساله با ضریب بــاالی موفقیت
پیشبینیشدنی است.
مصائب شهرداری ،طیف وسیعی از
نامهربانیها و نامالیمات سیاسی با
اهداف خاص ،حاکمیتهای چندگانه
شهری ،پنداشتهها و باورهای غلط
اجتماعی ،میراث مخرب دورههــای
سیاسی در سطوح ملی و ...را شامل
میشود و گاه اینگونه به نظر میرسد
کــه تــاشهــا بــرای هــمــوارکــردن این
مصائب چندان راه به جایی نمیبرد
و در این زمــان است که یک سیستم
معقول مدیریت شهری ،با توجه به
محدودیتها ،آنچه بر بهبود آن توان
دارد ،برگزیده و میراثی جاودان از خود
بهجای میگذارد و این تنها یک ادعا
نیست که یک فرضیه آ گاهانه است
که با بازسازی درونی سیستم مدیریت
شهری ،میتوان با قوتهای بیشتر و
ضعفهای کمتر به جنگ با مصائب
شهر ،داری رفت.

شماره 1887

آنان را به درک واصل کند؛ شادی ارواح مطهرشان
صلواتی هدیه کنیم.
 09150003163باسالم ،داستان زندگی سه برادر
معلول ذهنی و دل پردرد مادر این سه معلول را خواندم.
دلم به درد آمد و اشک ریختم ،برای سالمتی این سه
معلول هر نفر سه صلوات بفرستید.
 09150001052ضمن عرض ادب .احتراما ریاست
محترم شهرداری منطقه 11امیدوارم فکری بهحال
ساکنان میدان مهران تا آخر بولوار دانشآموز انجام
گیرد برای جابهجایی یا هر برنامه دیگری که مشکل
مــردم حــل شــود .همه تعمیرگا ههای اتومبیل و
سیمپیچی که پرسرو صدا هستن و در طول روز تعداد
زیادی اتومبیل در حاشیه بولوار و داخل میالنهای
جلوی منازل مردم پارک میکنن و در کنار و روی تمام
این تعمیرگاهها منازل مردم هست ،واقعا میشه با این
وضعیت آرامش داشت؟
 09150003345باسالم و خسته نباشید خدمت
اتوبوسرانی گلبهار ،لطف کنید اگــر امکان دارد
اتوبو سها در مسیر برگشت از مشهد در ایستگاه
انتهای میثاق توقف کنند .با تشکر
 09150009663حکم صادره درمــورد پزشک و
پرستارخاطی بسیار ناعادالنه و ناجوانمردانه
اســت24.مــاه زنــدان بــرای چــه؟ مگر چکارکرده؟
خطاکارند ولی جنایتکار که نیستند .درحالیکه دزد

اموالم فقط به 4ماه حبس محکوم شد.
 09370004527ســام .روزی نیست که در
خیابان فرعی نمایشگاه 7تصادف نشود .امروز در
تصادف با یک تاکسی بهخاطر بغض راننده تاکسی از
خسارت گذشتم .پس این مسیر جدید اتصال معلم به
نمایشگاه که یکسال اســت ساخته شــده کی باز
میشود؟
 09150002986جسارت امارات در کاهش روابط
بهخاطر واردات بیرویهای است که تجار اتاق تهران
داشته و به قیمت فقر مردم ،درآمد نفتی را به جیب آن
شیخنشین گدا ریختند ،حاال دولت باید با تقویت
تولید و کشاورزی بازاریان را از دور خارج کند.
 09350005650با سالم ،چه خوب بود اطالعات
پزشکی در جایی از مشهد بهوجود میآمد که فردی که
دنبال پزشکی میگردد ،آدرس و تلفن او را در یک
دفترچه پیدا میکرد .قابل توجه امــور بهداشتی
درمانی و امور شهر
 09357655650سالم ،چه خوب است ستونی
از شهرآرا برای پرسشهای مردم از پلیس راهور باشد.
پاسخ شهرآرا :شهروند گــرامــی ،براساس
برنامهریزی صــورت گرفته ،شــهــرآرا پرسشهای
موضوعی شهروندان را دریافت کرده و با ارسال آنها به
مسئول مربوطه ،پاسخ آنها را در قالب پیگیری در
همین صفحه چاپ میکند .در این چاچوب هفته

گذشته پاسخ های سرهنگ حاجی زاده ،رئیس پلیس
راهور مشهد به سواالت پیامکی شهروندان منتشر
شد.
 0935000591چرا با اینکه هر روز عربستان با
ایــران دشمنیهایش بیشتر میشود و کشورهای
کوچکی مانند امارات و بحرین و ...از آنها حمایت
میکنند و میگویند ما بازی رسمی لیگ قهرمانان را در
ایران برگزار نمیکنیم ،تیمهای ورزشی ایرانی چه ملی
و چه باشگاهی تیم پرسپولیس و تیم امید اردوی
آمادگی در امارات برگزار میکنند ،این جواب توهین
اماراتیها نیست.
 09370001718چرا رانندگان تاکسی با پرداخت
بیمه جزو مشاغل سخت نیستند ،پس چه مشاغلی
جزو مشاغل سخت است؟
 09360005897از بهمن 93سود سپردههای
میزان را محا سبه نکردند ،مسئوالن بانک صادرات چه
جوابی برای کسر سود سپردهها از ابتدای سال93
دارند؟
 09330008356ظهر پنجشنبه10دی ترافیک
چهارراه جانبازفرامرز پس از عبور از سهراه ساجدی و
کارخانه قند بــه جانباز 11رسیده بــود ،بیش از
2کیلومتر! پلیس نیز نبود و مسئوالن هیچ کاری
نمیکنند! اگر ظهرها و اوایــل شب بیایید ،معنای
ترافیک سرسامآور را میفهمید.
 09150002183سالم به ریاست صداوسیمای
کشور ،شب سهشنبه برنامه یک فنجان سالمت خانم
مجری آرایش کرده بود ،چرا؟
 09210003558قدیمیها با یاری از خداوند
بــزرگ ،باابرهای آسمان حرف میزدهاند و از ابرها
میخواستهاند باران ببارد وچون نیت پاک و خیری
داشتند ،بــاران یا برف هم میباریده .دانشمندان
فیزیک کوانتوم کشف کرد هاند همه اجسام دنیا
مــقــداری هــوش دارنـــد وگــیــاهــان و حــیــوانــات هم
همینطور ،ولــی انسان باهو شترین آ نهاست.
هرموقع بالحن و فکرخوب و مثبتی بــا ابرها،
درختان،گلها ،مزارع ،حیوانات و باتوجه و دقت به
آنها در دل خودمان صحبت کنیم ،شاید آنها این
فکر و نیت ما را بفهمند و انرژی مثبت ما در آنها تاثیر
مثبت بگذارد.

اخطاربهشرکتمخابرات
برایکندنپیادهروی
خیابانرسالت

«ســـام شـــهـــرآرای دوســـت مـــردم،
پیادهروی رسالت 36سه ماه است کنده
شده است و هیچ رسیدگی نمیشود».
در پاسخ به این گالیه مردمی شهرداری
منطقه 3اعالم کرد :عملیات اجرایی
در ایـــن مـــحـــدوده تــوســط شرکت
مخابرات انجام شده و طبق آخرین
استعالم به پایان رسیده اســت .پیرو
درخواست شهروند ارجمند و با توجه به
زمانبرشدن بازسازی محل ،پیگیری
از طریق ابــاغ نامه اخطار به شرکت
مخابرات در حال انجام است.

بهسازیخیابانمقداد
درصورتتامیناعتبار
«با سالم در رابطه با کم لطفی که از
طــرف شــهــرداری ناحیه 2منطقه3
مبنی بر انجام لکهگیری آسفالت و
اصالح شیب خیابان مقداد 32صورت
میگیرد ،بارها به همه کدهای137
شهرداری تماس گرفتیم چون نتیجه
نگرفتهایم ،مایوس شدیم».
در این خصوص ،شهرداری منطقه 3در
جوابیهای اعالم کرد :تاکنون چندین
مرتبه بنا به درخواستهای مردمی
واصله برای انجام لکهگیری آسفالت و
اصالح شیب خیابان مقداد 32اقدام
شده است  .اما از آنجایی که این روند
به دلیل کمبود اعتبار در سال جاری
دچار توقف شده است ،در جواب این
شهروند محترم در خصوص تعویض
جـــداول باید گــفــت:دربــاره تعویض
جــداول خیابان نیز در صورت تامین
اعتبار کافی در سال 95اقدام اجرایی
به محض تخصیص اعتبار انجام خواهد
شد.

