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از میان حرف مردم

یک کنتور آب در  312واحد مسکونی!

حرف مردم

اینجانب ساکن شهرک ولیعصر واقع در انتهای بولوار برونسی هستم .متاسفانه شهرک ما با داشتن 312واحد
مسکونی ،از زمان ساخت مجتمع توسط بانک مسکن ،تا االن ،دارای یک کنتور آب میباشد و مبلغ آب مصرفی بین
تمام واحدها تسهیم و در شارژ ماهیانه لحاظ میشود .لطفا پیگیری کنید.

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
چهار شنبه  27بهمن 1395

ادامه از صفحه یک

بازیخطرناکسندسازی
درحوزهاقتصادمقاومتی

ادامه از صفحه یک

چاقها راچاقتر نکنید
در خواست مردم از مسئوالن با توجه به سرمایه گذاری دولت در بخش های هواپیمایی و خودرو

اينجا تريبوني براي بيان نظرات ،انتقادات ،مشكالت
و درخواستهاي شما شهروندان است كه ميتوانيد
از طريق روشهای ذيل ،آنها را با ما در ميان بگذاريد.
پيامك30007289 :
تارنماshahraraonline.com :
اينستاگرام@shahraranews :
تلگرام09154294580:
رایانامهinfo@shahrara.com :
تلفن051-37288881-5 :

 0915000196دولت اگر به فکر ملت است ،باید
فکری برای جلوگیری از گران شدن ارزاق عمومی
بنماید که زندگی را برای افــراد کمدرآمد ،از قبیل
کارگران و کارمندان جزء و دیگر اقشار ملت کمرشکن
کرده است .آقایان فکر نکنند که اگر دو سبدغذایی به
دو گروه بدهند به وظیفه خود عمل کردهاند .به فکر
همه ملت بــاشــیــد .نــگــذاریــد چــاقهــا چــاقتــر و
الغرها الغرتر شوند .ای ـنقــدر به ایــرا نخــودرو و
هواپیمایی نچسبید .به دیگر امور هم رسیدگی کنید.
 0915000510سالم .چرا اداره فاضالب فکری به
حال وصل اگوی شهرک مهرگان نمیکند؟ چاههای
خانهها پر و باعث مشکل شده است.
 0915000934قبال هم در همین صفحه تذکر
دادهام .چهارراه شهدا ،جلوی سازمان مرکزی آستان
قدس ،ازدحــام ماشینهای پرسنل ساعت 7صبح
جهت ثبت کارتکس ،راهبندان ایجاد میکند .آقای
رئیسی ،لطفا فکری بردارید ،خصوصا االن که کانال
فاضالب هم کندهاند.
 0915000288عجب داستانیه! ما میگیم چرا آخر
بولوار معلم به نمایشگاه ،جنب پارک چهلبازه ،را باز
نمیکنین .شهردار منطقه 11میگه بعد از تامین
ایمنی الزم ،بازگشایی میشه .دقیقا کی بزرگوار؟ ما
اهالی خیابان نمایشگاه راهی برای خروج و دسترسی
به بولوار معلم نداریم .واقعا قراره چقدر زمان ببره؟ قرار
بود آخر شهریور باز بشه .چی شد؟ شش ماه گذشت.
 0915000218باسالم ،اگر یکدهم هزینه معامله با
شرکتهای بویینگ و ایرباس را صرف پروژ ههای

عکس تزیینی است

 -1 ...برنامههای اقتصاد مقاومتی
بـــایـــد در تــمــامــی فــعــالــی ـتهــای
دستگا ههای اجرایی حاکم شود -2
مجزا از برنامه ششم نباشد  -3نقش
دستگا ههای اجــرایــی باید مشخص
باشد  -4زمانبندی اجــرای پروژهها
بههمراه اهــداف کوتا همدت «پایان
دولت یازدهم» ،میانمدت «پایان برنامه
ششم» و بلندمدت «انتهای چشمانداز
بیستساله» مشخص شود .این چهار
نکته ســمـتوســوی حرکت دولــت را
در عملیاتی کــردن اقتصاد مقاومتی
بهصورت کلی تغییر داد .آقامحمدی
که سابقه مشاور اقتصادی مقام معظم
رهبری را در کارنامه دارد در گفتگوی
خبری تصریح کــرد :ابتدا یک سری
طرحهاشروعشدکهتذکریبرایسرعت
نداشتندرکاردریافتکردندواینمنجر
به تعریف چارچوب جدید در دولت شد.
ویدربارهعلتتمرکزمقاممعظمرهبری
رویموضوعاقتصادنیزگفت:تشخیص
ایشاناینبودکه،اگرخودشانورودپیدا
نکنند،کارجلونمیرود.
همه این مسائل در کنار نامگذاری سال
 95به «اقتصاد مقاومتی :اقدام و عمل»
باعث شد دولت تمرکز خود را بر روی کار
هرچه بیشتر در این حوزه قرار دهد.
اما آنچه در سال  95شاهدش بودیم
تعجبآور بــود .برنامههای عملیاتی
اقتصاد مقاومتی از  687در سال  93به
 233در سال  94و سپس به  121پروژه
اولویتدار در سال  95تبدیل شد.
از سوی دیگر در مصاحبه مسئوالن و
مدیران دولتی در افتتاح پروژ ههای
مختلف صحبتهایی مطر ح شده
که بسیار سؤا لبرانگیز است .مثال در
مراسم افتتاح راهآهن میان دو شهر در
غرب کشور اعالم میشود که این پروژه
از طر حهای اقتصاد مقاومتی استان
بوده است! یا مثال وزارت نفت اعالم
میکند که گازرسانی به روستاها در
سال  95ذیل سرفصل اقتصاد مقاومتی
قرار گرفته است! آیا نقش ذاتی شرکت
راهآهن یا وزارت نفت همین ریلکشی
و گازرسانی نیست؟! تذکر چهارم مقام
معظم رهبری دقیقا با همین قصد طرح
شده بود که مانع از این اتفاق در اجرای
طر حهای اقتصاد مقاومتی شود.
اندوهبارتر اینکه گویا در توافقی
نانوشته قــرار شده که بودجه تنها به
پروژههای اقتصاد مقاومتی اختصاص
یابد .برای همین مدیران سعی میکنند
با آسمان و ریسمان بافتن هر طرحی
را ذیل اقتصاد مقاومتی بگنجانند تا
بتوانند بودجه بگیرند .مثال استاندار
خوزستان با خشنودی اعالم کرد که
مقابله با ریزگردها مشمول طر حهای
اقتصاد مقاومتی شد! از دیگر عجایب
گزار شهای دولتی در اجرایی شدن
اقتصاد مقاومتی میتوان به افزایش
پروازها از آسمان (!) یا رشد اقتصادی
سهماهه اشــاره کرد که دولت آنها را
ذیل اقتصاد مقاومتی میگنجاند!
اگر به شمای کلی عملکرد دولت در
حــوزه اقتصاد مقاومتی بپردازیم،
خــأهــای بسیار بیشتری آشکار
میشود .مثال نسبت واحدهایی که
موفق به اخذ تسهیالت شدهاند نسبت
به کل واحدهای معرفیشده از سوی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به
نظام بانکی تنها 13/3درصــد است؛
یعنی بیش از 86درصــد افــرادی که به
بانکها معرفی شد هاند نتوانستهاند
هیچ تسهیالتی دریافت کنند .از سوی
دیگر نظام بانکی تنها 1/14درصــد
از تسهیالت مــوردتــقــاضــای ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی را پرداخت
کرده است .بانکهای خصوصی هم
رسما خود را از عمل به سیاست ملی
اقتصاد مقاومتی معاف دانستهاند.

شماره 2202

تحقیقاتی هواپیماسازی میکردیم ،اینهمه ارز از
کشور خارج نمیشد و مطمئنا صاحب هواپیماهایی
ایرانی میشدیم و استقالل را دربرابر استکبار بیشتر
حفظ میکردیم.
 0915000688شهردار محترم منطقه ،3ناحیه،4
لطفا از حکمت 52بازدیدی بکن اگر توانستی رد
شوی ،بعد از سه سال پول دادن برای آسفالت!
 0938000460از اداره مربوطه درخواست میکنم
بد آنتندهی همراه اول و ایرانسل در
به وضعیت ِ
شهرک مهرگان رسیدگی کند .با تشکر.
 0915000510ما اهالی شهرک مهرگان از استاندار
میخواهیم فکری جهت وصل اگوی فاضالب شهرک
بکنند که چاهها پر شده و از کف خانه میزند بیرون.
 0935000775ســـام خــدمــت ســازمــان
بازنشستگان ،زورتون به اونایی که اختالس میکنن
نمیرسه ،از یه بازنشستهای که حقوق ناچیزی
میگیره و یک عمر با آبرو زندگی کرده و یار انقالب بوده
حقوق عائلهمندی و اوالد کم میکنین؟! دستتون درد
نکنه! قدر این مردم رو بدونین .همه آبروداری میکنن
و باهمه سختی ،گذشت میکنن .شما هم هوای مردم
بهخصوص جوان هایی که میخوان ازدواج کنن و
توانایی ندارن رو داشته باشین.

شهردار منطقه:8

کالسوالیبالبانوان بهدلیلبهحدنصابنرسیدنلغو شد
«مدت سه ماه بود که در سالن جهاد مغنیه واقع
در میدان حافظ (متعلق به منطقه ٨شهرداری)
کالس والیبال مخصوص بانوان برگزار میشد.
این کالس هفتهای سه جلسه ساعت  ١۵:٣٠تا
 ١٧برگزار میشد .متاسفانه حراست منطقه٨
چون قبل و بعد از این تایم ،سالن دست آقایان
بود ،دستور لغو کالس را صادر کرد و با مراجعات
مکرر به شهرداری نیز هیچ نتیجهای حاصل نشد.
میگویند کالس برای خانمها فقط صبح .نصف
بیشتر خانمهای کالس شاغل یا محصلاند و

شهرداری حاضر نیست بعدازظهر سه روز در هفته
را به بانوان اختصاص بدهد و مدعی است که تایم
سالن خالی میماند .واقعا ممنون میشوم حرف
ما را منعکس کنید».
در پاسخ به این پیامک رسیده به روزنامه شهرآرا،
شهردار منطقه 8شهرداری مشهد اعالم کرد:
کالس فوقالذکر به علت به حد نصاب نرسیدن
افراد ،با عنایت به گذشت مدتزمانی سهماهه و
طبق دستورالعمل کالسهای آموزشی ،تعطیل
گردیده است.

 0901000212برای رفتن به پلیس راه امامهادی(ع)
از بولوار صبا یا میدان کوشش ،هیچ خط اتوبوسی
وجود ندارد .قابلتوجه سازمان محترم اتوبوسرانی.
 0915000004یک خط اتوبوس تندرو از منطقه صبا
تا پلیسراه امامهادی (قاسمآباد) ضروری میباشد تا
رفتن به شهرک صنعتی طوس برای کارگران شرکتها
و مسافران به سمت قوچان راحتتر شود.
 0901000112با سالم ،اینجانب برای پرداخت
عوارض ماشین خود ،به شهرداری ناحیه 2هدایت
مراجعه کــردم .ماشین مــدل 89است و تا سال93
عـــوارض پــرداخــت شـــده ،ولــی مــن فقط رسید
پرداختی92و 93را دارم و رسید  89تا  91را ندارم.
مسئول عوارض گفت باید هزینه این سا لهایی که
رسید ندارم را دوباره پرداخت کنم چون در سیستم
ثبت نشده است 600 .هزار ریال بابت سه سال ،دوباره
پرداخت کردم .لطفا پیگیری کنید.
 0936000775لطفا برای ایستگاه باالی پل فجر
که ایستگاه خط 35و مسیرهای3و 9است ،سکوی
سایبا ندار که صندلی دارد و خیلی جاهای شهر
گذاشتهاند بگذارید تا کسانی که منتظر اتوبوس
هستند ،از سرما و گرما در امان باشند.
 0903000493بــا ســام خدمت مدیرعامل

اتوبو سرانی ،میخواستم بگویم مگر ما نیروهای
صندوق ذخیره شاغل در سازمان آدم نیستیم که برای
همه عیدی واریز شد و برای ما نه؟! مگر ما زن و بچه
نداریم؟! دم عید است .ما هم میخواهیم برای زن و
بچه خرید کنیم .شما را به خدا پیگیری کنید.
 0935000841ایران دومین منابع گازی جهان را
دارد .براساس مصوبه دولت در مهر ،95مشهدکه
دارای هوایی سرد است ،ازاقلیم 2به  3تغییر یافت؛
یعنی برابر با شهرهای گرمسیر شده .چرا؟
شهروند:انتهایبولوارسومطبرسیتاکشفرود،
زمینهای بایری وجود دارد که قابلیت این را دارد که به
فضای سبز ،مجتمع ورزشی یا ...تبدیل شود .این
زمینها متعلق به شهرداری است.
 915000280سالم وخداقوت خدمت کارکنان و
مسئوالن زحمتکش اتوبو سرانی .خواهشمندیم
بررسی کنید خــط 98/1ازپایانه آزادی به مقصد
سرافرازان از بولوار پایداری عبورکرده و از دالوران یا
پایداری 7و از بولوار نماز به سرافرازان برگردد و جمعیت
زیاد پایداری و رهایی از این خط منتفع گردند .زیرا هم
مسیر فعلی این خط کوتاه است و هم بااین تغییر هیچ
ایستگاه فعلی حذف نخواهد شد .درفصل مدرسه
دانــشآمــوزان با ایــن جابهجایی وقــت کمتری در
ایستگاه تلف خواهندکرد .سپاسگزارم
بازخورد
 0915000029بازخورد مطلب ،95/11/23
صفحه ،8ستون سیاست خارجی :رئیس کمیسیون
امنیت مجلس گفته ایران با عربستان هیچ مشکلی
ندارد .چگونه است که بعد از جنایات سعودی علیه
حجاج مظلوم جهان و ایران و هتک حرمت به زائران
ایرانی و دیگر شیعیان جهان ،مسلمانکشی و کشتن
کودکان و بیگناهان در یمن و متهم کردن ایران توسط
مسئولین سعودی ،باز هم مشتاق مذاکرهایم؟! سوال
از بروجردی این است که موضع سعودی و آمریکا علیه
ایـــران چــه فــرقــی بــاهــم دارد کــه بـــرای مــذاکــره
لحظهشماری میکند؟!

مسئول روابط عمومی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد:

برایرسیدگی،مشخصاتکاملموردشکایتالزامیاست

خسروی« -سالم .با تشکر از روزنامه وزینتون،
امــروز دکه چهارراه فرامرز ،چهارراه میالد و یه
علت نداشتن دستگاه
مغازه تو بولوار سیدرضی به ِ
شــارژ مـنکــارت ،عــذر خواستن .چــرا پیگیری
نمیکنین؟»
در پاسخ به این پیامک که یکی از شهروندان برای
روزنامه شهرآرا فرستاده اســت ،مسئول روابط
عمومی سازمان فناوری اطالعات و ا رتباطات
شـــهـــرداری مشهد گــفــت :در بــررس ـیهــای
صورتگرفته در هفتهای که گذشت ،هیچگونه

قطعیای نداشتیم و تمامی مــوارد فوق دارای
تراکنش میباشند.
این مقام مسئول در بخش پایانی سخنانش یادآور
شد :به دلیل اینکه مسائل مربوط به منکارت
مالی یا نظارتی بوده و نیازمند برقراری ارتباط
کارشناسان این سازمان با شهروندان میباشد،
الزم است شهروندان حتما مشخصات خود مثل
نام و نام خانوادگی ،شماره تماس و مشخصات
کامل مورد شکایت مثل تاریخ ،ساعت و آدرس
دقیق را به ما ارائه نمایند.

پشتپردهنبردبیمهها
بامراکزدرمانی
...چنین شود و صبح یکم اسفند پدر
کارگر و گرفتاری نسخه کودکش را به
داروخانهای ببرد و آنها کل پول دارو را
طلب کنند و او امکان پرداخت نداشته
باشد ،چه بر سر طفلش خواهد آمد.
مهمتر از آن گویا برای کسی مهم نیست
کهدراینبینیقهچهکسیرابایدگرفت،
آن هم در حالی که آن کارگر و کارمند که
حاال دستش از زمین و آسمان کوتاه
است حق بیمه ماهبهماه تمام و کمال
از دستمزدش کــم شــده و همچنان
هم میشود .یکی از داروخــان ـهداران
می گفت :بیمهها بهجای حل این
مشکل بهتازگی دارند قراردادهایشان
را بهگونهای یکسویه تنظیم میکنند
که ،اگر هم طلب مراکز درمانی را دیر
پرداخت کردند ،کسی حق اعتراض
نداشته باشد .طبق قــرارداد موجود
همزمان با تحویل نسخ باید حداقل
60درصــد کل مبلغ بالفاصله و مابقی
حداکثر پس از دو ماه تسویه شود.
طبق طرح تحول سالمت که طرحی
مترقی و بهنفع مــردم اســت بنا بود
سیاستهای درمانی کشور به سمتی
بــرود که مطابق با رهنمودهای رهبر
انــقــاب تنها درد و دغــدغــه بیمار و
خــانــواد هاش همان بیماری باشد
و نه دلهره تأمین دارو و هزینههای
کمرشکن درمــان .در این طرح عمال
بخش بهداشت و درمان دولتی مأمن
مــردم مستضعف و اقشار آسیبپذیر
شده بود ،در برابر بخش خصوصی که
همه از دیرباز از هزینههای هولناک
آن هــراس داشته و دارنــد .در آغــاز هم
این روند بهخوبی پیش رفت .اما حاال
بیمهها وظیفهای را که در این باره دارند
بهدرستی انجام نمیدهند .این وضع
سبب شــده تا مراکز درمــانــی دولتی
عمال نتوانند اقــام مصرفی خــود را
جایگزین کنند ،چون بیمهها بدهی
خود را بهموقع به آنها نمیپردازند .لذا
با کمبود امکانات شدید مواجه شدهاند
و مراجعان را سر میدوانند ،اوضاعی
که سبب گسترش بیسابقه نارضایتی
مردم از مراکز درمان عمومی و دولتی
شده اســت .در این بین ســؤال اصلی
اینجاست که چرا بیمهها به تعهدات
خویش عمل نمیکنند .پاسخ بیپولی
آنهاست .در نتیجه این سؤال اساسی
پیش میآید که میلیاردها میلیارد حق
بیمهای که اینها از اعضاء گرفتهاند در
کجا سرمایهگذاری شده و چرا شده ،و
اآلن این پولها کجاست .البته سؤال
عاقبت این
ترسنا کتر این است که
ِ
رویه چه خواهد شد .اگر از اول اسفند
دفترچههای بیمه عمال بیاعتبار
شوند ،چــه؟ چــرا کسی به فکر مردم
نیست؟
پاسخ به پیامک
شهردار منطقه 10اذعان کرد
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خسروی« -بــا تشکر از شــهــرداری
بابت آسفالت میثاق  ، ۶۵چه خوب
است که بابت فضای سبز و روشنایی
آن هــم فکری بــشــود ».در پاسخ به
ایــن پــیــامــک ،شــهــردار منطقه10
شهرداری مشهد بیان کرد :این محور
در پروژههای سال 96پیشنهاد گردید
که باتوجه به اولویتبندی پروژ هها،
برای توسعه و احداث فضای سبز این
محدوده ،اعتباری تخصیص نیافته
اســت .ایــن مقام مسئول در پایان
سخنانش خاطرنشان کرد :انشاءا...
در ســالهــای آتـــی ،اقـــدام الزم در
اینخصوص به عمل خواهد آمد.

