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از میان حرف مردم

لطفا سالح خود را تحویل دهید!

حرف مردم

باسالم ،از اهالی محترم آرامگاه فردوسی تقاضا دارم که سالح خود را تحویل بدهند تا با کوچکترین درگیری
به روی هم نشانه نروند تا پاسگاه فردوسی هم کمی استراحت داشته باشد .لطفا گزارشی در این خصوص تهیه
کنید.

ادامه از صفحه یک

دورهمیهای
دوستداشتنیدریک
تفرجگاهخانوادگی

پاسخ به پیامک

خــســروی« ســـام ،بــاعــرض خسته
نباشید .وضــع آســفــالــت سیدی،
سحر٢٢خیلی خراب است .ای کاش
شهرداری منطقه برای یکبار هم که
شــده با ماشین شخصی خــودش از
اینجا عبور میکرد ،شاید ما را بیشتر
درک میکرد و زودتــر دستور میداد
که به ایــن مشکل رسیدگی شــود .از
مسئو لین منطقه میخو ا هیم که
بهطور جد دنبال این مسئله باشند.
لطفا پیگیری کنید ».در پاسخ به این
پیامک شهردار منطقه 7اعالم کرد:
برای آسفالت معبر سحر 22اقدام شده
است.

تراژدیاخراجکارگران

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 :

 0937000605با عرض سالم وخسته نباشید ،من
کارگر یکی از کارخانههای شهرک صنعتی توس مشهد
هستم ،کارخانه بهدلیل مشکل اقتصادی ،من و
تعدادی از همکاران را اخراج کرد و االن دوسال است که
بیکار هستم و بــا کــار ساعتی مــوقــت زنــدگــی را
میچرخانم ،تقاضا دارم و خواهش میکنم مدیران
کار و کارفرمایان محترم برای ما کاری انجام دهند.
تشکر
 0915000819گــرانــی تــا کجا؟ خونه متری
70هـــزارتـــومـــان ،شــد مــتــری 3میلیون تــومــان.
پراید7میلیونی ،شد 20میلیون .بنزین صد تومن شد
1000تومن .نان 50تومان ،شد  350تومان .قبر در
بهشت رضا ســال 84نودهزارتومان بود االن شده
یکمیلیون و !300
شهروند :اینجا بولوار هفت تیر جلوی برج آرمیتاژ
است ،مدتی قبل جلوی برج ایستگاه  133دایر شد
ولی بهدلیل حمایتنکردن و ناتوانی سازمان مربوطه
ایستگاه را از رانندگان گرفتند و به آن سوی بولوار
انتقال دادنــد و افسر گذاشتند .افسر هم بهمحض
توقف تاکسی 133جریمه میکند .اما متاسفانه
تاکسیهای گردشی بهراحتی جلوی برج تجاری
آرمیتاژ ایستادند ،آنهم جلوی تابلوی توقف مطلقا
ممنوع و عین خیالشان نیست .صدای رانندگان از این
بیعدالتیها درامــده ،لطفا یک گــزارش مفصل از
مشکالت تاکسیرانان 133تهیه فرمایید .دلشان
خون است.
مسلمان ایران به یمن
مردم
باسالم.
0915000605
ِ
آیه شهادت ،از آغاز اسالم تاکنون لباس شهادت به تن

مصرففرهنگی
ومسئولیتما

گذاشته و بهعناوین مختلف جلوی تاکسیها را
میگیرد و بهعناوین مختلف (در این رکودکاری شدید)
جریمه میکند اما هیچ کاری برای تاکسیران انجام
نمیدهد .مظلو مترین قشر جامعه تاکسیرانان
هستند.
 0915000819اتمام 4هزار پروژه نیازمند11هزار
میلیارد اعتبار ،یعنی وقتی میخواستن بسازن قیمت
لگسوز ویال باغشون رو برآورد کرده بودن و یادشون شد
از پروژه! حاال سهامدار به جهنم ،کندی ساخت و ساز
پروژهها معضل شده!
بازخورد

کردهاند و از ظالم نمیترسند .چطور است که کره به
داشتن تسلیحات هسته ای اذعان میکند و از آمریکا
نمیترسد و حتی در این اواخر مجریان تلویزیونش
بالباس نظامی جلوی دوربین حاضر میشوند.
آنوقت ما که در آسیا در خیلی از زمینهها حرف اول را
میزنیم ،متاسفانه خیلی پیشرفت نمیکنیم .چرا؟
چون در کشور ما هنوز اختالسهای چندمیلیاردی آن
هم توسط برخی مسئولنماها وجود دارد .تا کی این
وضع ادامه دارد؟
 0915000278اگر درآمــد درســت توزیع بشه،
بالیای طبیعی را خدا دفع میکنه و مجبور نمیشوید
براى پالسکو ،زلزله و سیل خرج کنید.
 0915000912باسالم ،خواهشمندم پیگیر شوید.
اگر واقعا این سهام؛ سهام عدالت است جانباز بیماری
که نتوانسته ثبتنام کند و نیازمندان دیگر که ثبتنام
نکردند از این سهام محرومند ،پس چه عدالتی؟ خب
یک مهلت برای ثبتنام مجدد بدهند .بنیاد جانبازان
باید پیگیر باشد .ممنون
شهروند :سالم و خسته نباشید ،امامیه(7بولوار
شهید نیکرفتار) باوجود آمادهبودن این بولوار تا بولوار
اندیشه ،فقط تا بولوار حجاب بهرهبرداری شده و
امتداد آن از حجاب تا بولوار اندیشه مدتهاست با

بلوکههای بتنی مسدود است و بازگشایی نشده،
درحالیکه افتتاح کامل این بولوار میتواند درکاهش
بار ترافیکی بزرگراه امام علی(ع) و نیز سهراه اندیشه
مؤثر باشد .چرا این بولوار بهطور کامل بازگشایی
نمیشود؟ متأسفانه همه روزه از حــدود ساعت
2تا4عصر ترافیک بسیار سنگینی در بزرگراه آزادی از
سمت میدان استقالل بهسمت بزرگراه امام علی(ع)
در محدوده میدان قائم ایجاد میشود که باعث
بینظمی و ترافیک شدیدی در بـــزرگراه آزادی
میشود .ضمن اینکه همزمان ترافیک میدان فهمیده
بهسمت بــزرگراه امــام علی(ع) نیز بسیار شدید و
طوالنی میشود .چرا پلیس راهور و سازمان ترافیک
شهرداری برای حل این معضل همیشگی وارد عمل
نمیشوند؟
 0901000668سالم شهرآرا ،قابل توجه شرکت
مخابرات ایرانسل .دیروز خانم بنده بهخاطر تبلیغات،
شارژهای درونشبکهای که 9هزارتومان میگیرند
90هزار تومان مدتدار میدهند را خرید اما با اینکه
مبلغ 9هزار تومان کم کرد90 ،هزار تومان رو نداد!
جناب مدیریت ایرانسل عزیز حاال بفرماید ما باید به
کی اعتماد بکنیم؟
شهروند :سازمان تاکسیرانی فقط بــازرس

شماره 2243

ادامه از صفحه یک

گالیه سرپرست خانواری که دو سال است با کار موقت زندگیاش را میگذراند

 0915000246بازخورد گفتگوی «نسبت به ظلم
علیه کودکان سوری ساکت نماند» در صفحه .6از
مصاحبه با همسر شهید مدافع حرم تشکر میکنم.
حقیقتا اینها به چه باور و اعتقادی رسید هاند که
آرامش و امنیت بچهها و کودکان سوریه را بر آرامش
خانواده خود مقدم میشمارند .مردانی که یکتنه
برای یک شهر پدر میشوند و جانشان را فدای حفظ
امنیت حرم اهل بیت(ع) میکنند .درود بر شهید
سیدی و همسر صبور و شیربچههای او.
 0915000762بازخورد مطلب «پایان جشنواره
ثبتنام ریاست جمهوری» در صفحه .8درحالی که
همه و حتی مسئولین ،قانون انتخابات در ایران را
ناقص و مشکلدار میدانند ،چرا با گذشت این همه
سال اصالح نمیشود! اینکه جوان 16ساله ،پیرزن و
پیرمرد باسن باال ،کم سواد و ...بهراحتی نامنویسی
میکنند به نظر توهینی آشکار به این جایگاه است!
چرا کاری که آخر انجام میشود ،همان اول نمیشود
که باعث اتــاف وقــت ،هزینه بــاال ،ناراحتی و کلی
مسائل دیگر که حاصلی ندارد نشود.
 0915000357بازخورد مطلب « پایان جشنواره
ثبتنام ریاست جمهوری» در صفحه .8سالم .واقعا
شرایط ثبتنام ریاست جمهوری افتضاح است .نباید
اجازه بدن هر کسی از راه میرسه با مسخرهبازی بره
برای کاندیداتوری .در ضمن آقای احمدینژاد با چه
رویی میاد ثبتنام میکنه؟

 ...حداقل میشود در ماه یک کتاب خرید
و همین مختصر ما را وارد دنیای خریداران
کتاب میکند .هرچقدر هم تولید رونق
بگیرد موفقیت ما در بحث فرهنگ وابسته
بهرونقمصرففرهنگیاست.
تا اخالق ما در برخورد با محصول فرهنگی
تغییر نکند تولید فرهنگی رونق نخواهد
گرفت .وقتی یک مبلغ ناچیز را صرف
خرید کاالی فرهنگی میکنیم مجبوریم
به اینکه چه میخریم فکر کنیم و همین
مختصردروازۀآشناییمابادنیایتولیدات
فرهنگیاست.اگرهرکداممااینکارساده
را انجام بدهیم ،بعد از یکی دو سال اتفاق
شگفتی در مصرف فرهنگی خواهد افتاد
ً
و طبعا این اتفاق مسیر و کیفیت تولید را
تغییرخواهدداد.
هیچکس ب ـهانــدازۀ مخاطب در تعیین
محتوای اثر هنری مؤثر نیست .زندهیاد
اخوانثالث در جایی نوشته است که فالن
شاعر شاخص ما وقتی مذهبیها دورش
را میگرفتند برای اولیا شعر میگفت و
وقتی چپها دورش جمع میشدند و
شنوندۀ شعرش بودند برای خلق کارگر
شعر میگفت .درست است که این بیان
با قدری مزاح همراه است ،ولی حقیقت
دارد .هنرمند بهتنهایی اثر هنری را خلق
نمیکند ،بلکه او رگههای ناب طال را در
معدن اجتماع کشف میکند و شنونده و
مخاطب حساس و آگاه در فرایند تولید اثر
سهیماست.
مــا ،اگــر خوانندۀ آثــار خــوب و مشتری
محصوالت خوب باشیم ،خود را در معرض
صاعقههایی قرار دادهایم که بارانهایی را
درمابرخواهندانگیختوبههمینسادگی
بهباشگاهتولیدکنندگانخواهیمپیوست.
حتی ،اگر سهم ما در تولید فرهنگی یک
کلمه باشد ،نباید دستکم بگیریمش؛
چهبسا که آن یک کلمه همان کنفیکونی
باشد که مجموعۀ تجربۀ تولید فرهنگی ما
منتظرآناست.
پاسخ به پیامک

پیگیری شهرآرا درخصوص سدمعبر نمایشگاههای فروش موتور در بولوار دوم طبرسی و پاسخ متفاوت مسئوالن

اتحادیه:نامهزدهایم؛ اماکن:درخواستکنید!

خسروی« -من در بولوار
پیگیری
دوم طــبــرســی زنــدگــی
میکنم .باور کنید خسته شدم از اینکه نمیتوانم
بــدون مزاحمت موتورهایی که در پیاد هرو پارک
شدهاند و چند نفر هم دور و بر آنها برای خرید و
فروش هستند ،راه بروم .آخر چرا وقتی داخل خود
نمایشگاه کلی مکان وجود دارد ،موتورها را بیرون
میآورند؟ پس نقش اتحادیه این وسط برای برخورد
با آنها چه میشود؟ االن هم که در تابستان به سر
میبریم و همه هوس موتور خریدن میکنند و بازار کار
این نمایشگاهداران داغ داغ است .لطفا این موضوع
را برای ما پیگیری کنید » اگر از انتهای بولوار دوم
طبرسیشمالی گذری کرده باشید ،حتما جمعیت
اطراف موتورهایی که در پیادهرو پارک شدهاند نظر
شما را به خود جلب کرده است .موضوعی که در
مواقع شلوغی بازار موتورفروشی ،تردد مردم را مختل
کرده است .بر همین اساس بهسراغ رئیس اتحادیه
دوچرخه و موتور مشهد میرویم.زارع در خصوص
این مشکل به شهرآرا میگوید :روال کار ما در اتحادیه
بدین شکل است که هر وقت فردی برای گرفتن پروانه
کار یا تمدید جواز نمایشگاه به ما مراجعه میکند از
وی تعهد میگیریم که حق ندارد موتورهای خود را
بیرون از مغازه آورده و سد معبر کند و حتی بازرسانی
داریم که این موضوع را بارها به این واحدهای صنفی
اخطار دادهاند.
وی اذعان میکند :اداره اماکن نیز زمانی که افراد
برای گرفتن جواز به آنها مراجعه میکنند ،بازدیدی
از محل نمایشگاه به عمل میآورد تا مشکل خاصی
مانند سدمعبر نداشته باشند ،اما نکته اینجاست که

موتورسیکلت ساما ندهی بشوند اما شهرداری
میگوید خود اتحادیه باید جایی را برای آنها در نظر
بگیرد ،این در حالی است که اتحادیه نمیتواند دو
یا سه هکتار زمین را بگیرد و آنها را با اجبار به آنجا
منتقل کند.

اتحادیه با چه اعتباری موتورفروشها را در یکجا
متمرکز کند؟

عکس :آرشیو

شهردار منطقه 7مشهد:

خیابانسحر22آسفالت
شدهاست
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عکس :آرشیو

 .2 ...بــازدیــدکــنــنــدگــان «مشهد
دوسـتداشــتــنــی» باالترین انگیزه
برای حضور در این شهرک را عالقه به
شناخت هویت و تاریخ مشهد بیان
ً
موضوع ظاهرا
کــرد هانــد؛ این یعنی
ِ
ً
کسلکنندۀ تاریخ و داستان ظاهرا
انتزاعی هویت ،اگر به شیوهای خالقانه
ِ
در فرهنگ عمومی ترجمه شود ،برای
مخاطب دلنشین خواهد بــود .مردم
به شناختن ریشههای خود عالقهمند
هستند و این وظیفۀ نخبگان و مدیران
فرهنگی است که به زبانی همزمان
فاخر و مخاطبپسند برای تبیین میراث
هویتی و بومی جغرافیای فرهنگی
گستردۀ ایــران اسالمی ،بلکه جهان
اسالم برسند.
 .3حدود نوددرصد مخاطبان «مشهد
دوستداشتنی» معتقد بودهاند حضور
در این شهرک تاریخی به عالقهمندی
آنــان بــه شهر مشهد افـــزوده اســت؛
این یعنی ،اگر احساس تعلق به شهر
مشهد به هر دلیلی ضعیف بوده است،
راهکارهایی هم برای جبران و اصالح
آن وجود داشته و دارد .جالب اینجاست
که جذا بترین و جالبتوجهترین
بخش شهرک از دیدگاه مخاطبان نیز
بخش مسجد گوهرشاد بــوده است.
این خود نشان از انتخاب درست این
موضوع بهعنوان نماد هویتی مشهد
از سوی معاونت فرهنگی-اجتماعی
شهرداری مشهد دارد.
 .4بیش از پنجا هدرصد مخاطبان
بـــه بـــازدیـــد دوبــــــاره از «مــشــهــد
دوستداشتنی» رغبت داشتهاند
و بیش از شــص ـتدرصــد آنـــان این
شــهــرک تــاریــخــی را فــضــایــی شــاد
توصیف کــرد هانــد ،بی آنکه «مشهد
دوستداشتنی» بخواهد از جاذبههای
کاذب و حواشی غیرمرتبط با مضامین
هویتی در فضاسازی هنری خود بهره
بگیرد؛ این یعنی تنفس مردم در فضایی
که بازنمایی زندگی و اصالتهای آنان
اســت ،بــرای آنــان نشاطآفرین است.
شادکامی مؤمنانه و هویتمند مردم به
آنان غرور و امید و بهجتی میدهد که،
اگر بهدرستی تثبیت گــردد ،از گزند
هیجانات روز نیز در امان است.
در یــک کــام مشهد یها بــه مشهد
عالقهمندند .خــانــواد ههــا دوبـــاره
میتوانند از فــرصـتهــای حقیقی
بــســیــاری بـــرای در کــنــار هــم بــودن
بهرهمند شوند ،و مــردم میتوانند با
هویت اصیل خود آشتی کنند ،اگر
تجربهای که «شهرک تاریخی مشهد
دوستداشتنی» آغاز کرده به خوبی
فهم ،حمایت و تکثیر شود.
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این نمایشگاهداران آن موقع موارد را رعایت کرده اما
پس از مدتی متاسفانه برخی از آنها اقدام به سد
معبر میکنند.
رئیس اتحادیه دوچرخه و موتور مشهد در ادامه
میافزاید :یکی از مکانهایی که مردم این تخلف را
گزارش کردهاند ،بازار فروش موتورسیکلت در پنجراه
است که شهرداری و اماکن نتواستهاند حریف آنها
بشوند ،چه برسد به اتحادیه که حربه فشار خاصی
ندارد .با این حال ما در همین خصوص به اماکن نامه
زدهایــم تا این نمایشگاهداران متخلف جمعآوری
شوند.
وی در بخش دیگری از سخنانش میگوید :اینکه
برخی موتورسیکلتفروشان موتورها را بیرون از مغازه
پارک میکنند ،مانند این است که رانندهها نباید در

هنگامی که چراغ قرمز است از چراغ عبور کنند،
ولیکن عدهای این کار را انجام میدهند و درنهایت
پلیس آنها را جریمه میکند لذا ما هم حریف این
نمایشگاهداران نمیشویم.
زارع اشاره میکند :اتحادیه چند سال است به دنبال
این بوده تا مکانی مثل مجتمع سامان در آخر بولوار
طبرسی به صورت متمرکز در اختیار این فروشندگان
قرار بگیرد که این مسئله نیز برعهده شهرداری است
و شهرداری باید این امکان را فراهم کند تا به عنوان
مثال بازار موتورها که در پایین خیابان پنجتن محل
عبور مردم را به نوعی سد کرده است ،دیگر ایجاد
مزاحمت نکند.
این مقام مسئول اضافه میکند :ما از شهرداری
درخــواســت کــرد هایــم که نمایشگا ههای فروش

وی در بخش پایانی سخنانش متذکر میشود:
اتحادیه چطور و با چه اعتباری این مکان را فراهم
کند ،درحالی که این مسئله وظیفه سازمان میادین
میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل شهری است.
در ادامــه به ســراغ رئیس پلیس نظارت بر اماکن
عمومی ناجا میرویم تا ببینیم آیا برخوردی با این
موضوع تاکنون صورت گرفته است یا خیر.
سرهنگ منصورزاده به شهرآرا میگوید :اداره اماکن
بازدیدهای نظارتی در سطح شهر دارد و صد درصد
با موارد تخلف برخورد میکند ،کما اینکه با برخی
نمایشگا هداران موتورسیکلت در گذشته برخورد
کرده و به آنها اخطار دادهایم .وی یادآور میشود:
هما نطور که میدانید طبق ماده 28قانون نظام
صنفی که مربوط به تخلفات واحدهای صنفی است،
کار این نمایشگا ههای فروش موتورسیکلت جزو
تخلفات صنفی محسوب میشود و برای رفع آن،
اتحادیه باید از اماکن درخواست کند تا ما با آنها
برخورد کنیم .همچنین اگر گزارشی در این خصوص
به دست ما برسد ،آن را پیگیری خواهیم کرد اما به
علت گسترده بودن شهر تا گزارشی به ما دست نرسد،
نمیتوانیم آن را پیگیری کنیم.

مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان
اعالم کرد

اصالحقبضهایگاز
در40روزآینده

خسروی « -سالم خدمت شهرآرا به
گفته آقایان ،شرکت گاز بدون مصوبه
مجلس و خودسرانه بهای گــاز را در
فصل اوج سرما بیشتر کرده است .پس
کسانی که با رای مردم به مجلس و شورا
رفتهاند ،کجایند که از حق مردم دفاع
کنند؟ عاجزانه تقاضای پیگیری دارم
که حق مردم برگردانده شود ».بعداز
چاپ شدن این پیامک ،مدیر روابط
عمومی شرکت گاز خراسان رضوی
درخــصــوص بازگشت وجــوه اضافی
پرداختی قبوض گاز به شهرآرا گفت:
به محض وصول نامه هواشناسی مبنی
بر اینکه اقلیم مشهد به 2برگشته است،
در اولین سری قبض که در 26فروردین
چاپ شد ،این مبلغ اضافی را لحاظ
کردیم و به بخشی از مــردم که قبض
برای آنها صادر شد ،عودت دادهایم.
علوی بیان کرد :اگر اکنون مشترکانی
که قبض برای آنها صادر شده ،متوجه
نمیشوندکه مبلغ اضافی پرداختی به
آنها عودت داده شده ،علت این است
که این مبلغ 11درصــد بیشتر نبوده
است .وی با اشاره به اینکه سیستم به
طور اتومات مبلغ اضافی را محاسبه
میکند ،گفت :قبضها در سه گروه
در مشهد توزیع میشود ،قبض گروه
اول توزیع شده و قبض دو گروه دیگر
نیز نهایت ظرف 40روز آینده اصالح
میشود.

