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بازخورد

مسئوالن بخوانند

شهروند :ســام .به عنوان جمعی از
مهندسان دان ـشآمــوخــتــه کارشناسی
نــاپــیــوســتــه بــه ابــاغــیــه تبعیضآمیز و
غیرکارشناسانه مورخ 96/۸/6کمیسیون
ه ـمارزی وزارت راه و شهرسازی که ظلم و
تبعیض فراوانی بر ما روا داشته است ،اعتراض
داریـــم کــه محدودیت ارتــقــای پایه بــرای
دارنــدگــان مـــدارک بــا پیشوند فــنــاوری و
علمیکاربردی ایجاد کرده است ،ابالغیهای
که فاقد وجاهت قانونی است زیرا ارتقای پایه
با توجه به ماده 11آییننامه اجرایی قانون
نظام مهندسی منوط به سپری شدن سنوات
و قبولی در آزمون مربوط است .دانشجویان
این رشتهها با توجه به اطالعیه خود وزارت
راه ،امکان دریافت و ارتقای پروانه اشتغال
بــدون محدودیت داشتهاند و هیچ نهاد و
مسئولی حاضر به پاسخگویی نیست؛ ما
جامعه مهندسان ،از شما تقاضا داریم صدای
ما را به گوش مسئوالن برسانید .با تشکر

الو شهرآرا ...

اخطار پلمب برای  80آشپزخانه متخلف

اينجاتريبونيبرايبياننظرات،انتقادات،مشكالت
و درخواستهايشماشهرونداناستكهميتوانيد
از طريق روشهای ذيل ،آنها را با ما در ميان
بگذاريد.
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عکس تزیینی است

( 0917000845بــازخــورد مطلب
مورخه - 96 /10/28ص -2تیتر :مورد
عجیب بدر توس) روزنامه وزین شهرآرا ،ضمن
عرض سالم و خسته نباشید ،خواستم بابت
پیگیری مجدانهتان درخصوص بالتکلیفی
سه ساله بدرتوس صمیمانه تشکر کنم.
خداوند به شما خیر دهد! لطفا طرح سئوال
از بازپرس حیدری ،شعبه  209دادســرای
الندشت که سه سال است پرونده را بالتکلیف
نگه داشتهاند هم داشته باشید .سپاس.
(0915000807بـــازخـــورد مطلب
مورخه - 96 /10/28ص -2تیتر :مورد
عجیب بدر تــوس) سالم و تشکر فــراوان از
انعکاس درد مشتریان بدر توس .امیدوارم
هــمــچــنــان پیگیر بــاشــیــد .اجـــرتـــان با
امامرضا(ع) .از گناباد
(0915000246بـــازخـــورد مطلب
مورخه - 96/10/28ص -2تیتر :مورد
عجیب بدر توس) بابت درج گزارش در مورد
بدر توس بسیار سپاسگزاریم .با این کار نشان
دادیــد روزنامه مردمی و حامی آزادی بیان
هستید و توانایی درج مشکالت مــردم را
دارید.
(0915000246بـــازخـــورد مطلب
مورخه - 96/10/28ص -2تیتر :مورد
عجیب بدر توس) احسنت بر شما بابت تهیه
گــــزارش در روزنـــامـــه خــوبــتــان .بسیار
سپاسگزاریم.
(0910000381بـــازخـــورد مطلب
مورخه - 96 /10/28ص -2تیتر :مورد
عجیب بــدر تـــوس) ســـام .ســپــردهگــذار
بــدرتــوس هستم ،سه ســال و نیم با وجود
پیگیری فراوان هنوز ریالی نه از اصل پول و نه
سود آن را دریافت نکردهام .مستأجرم .سه
دختر َد م بخت دارم .همسرم کارگر است.
شما را به خدا صدای ما را به گوش مسئوالن
برسانید .خیلی ممنون.
(0915000411بـــازخـــورد مطلب
مورخه - 96/10/28ص -2تیتر :مورد
عــجــیــب بـــدر تــــوس) ســــام ،مــمــنــون و
سپاسگزاریم بــرای پیگیری امــور مؤسسه
بدرتوس.
(0915000067بـــازخـــورد مطلب
مورخه - 96/10/28ص -2تیتر :مورد
عجیب بدر توس) روزنامه وزین شهرآرا ،ضمن
عرض سالم و خسته نباشید ،بابت پیگیری
مجدانه شما درخصوص بالتکلیفی سه ساله
بدرتوس صمیمانه تشکر میکنم ،خداوند به
شما خیر بدهد! خدا میداند در استان هیچ
حامیای نداریم جز شما رسانهها .در ضمن
یکی از حلقههای مفقوده ایــن مشکل،
بازپرس حیدری در شعبه  209دادســرای
الندشت است که از سه سال پیش پرونده را
بالتکلیف نگه داشته است.
( 0915000307بــازخــورد مطلب
مورخه -96 /10/28ص -2تیتر :مورد
عجیب بــدر تــوس) ســام شــهــرآرا .وظیفه
دانستم از اینکه رسالت خبرنگاری را در مورد
وضعیت سپردهگذاران بدر توس انجام دادید
تشکر کنم .با سپاس.
( 0915000593بــازخــورد مطلب
مورخه - 96 /10 /28ص  -2تیتر :مورد
عجیب بدرتوس) سالم .از دستاندرکاران
روزنــامــه محترم شــهــرآرا کــه مشکالت و
خواستههای بحق سپرد هگذاران بدرتوس
(کاسپین) را در جهت احقاق حقشان به سمع
مسئوالن میرسانند و پوشش خبری میدهند
کمال تشکر را داریم .سپردهگذاران بدرتوس
( 0915000378بــازخــورد مطلب
مورخه -96/10/28ص -2مورد عجیب بدر
تــوس) ســام و عــرض ادب خدمت شما
عزیزان ،ممنون از گزارشی که تهیه کردید و به
اطــاع عموم رساندید .لطفا از مسئوالن
مطالبه کنید چرا زمان پرونده بدر توس را
اینقدر طوالنی کرده و رسیدگی نمیکنند؟
ممنون .سپردهگذار بدر توس

رئیس اتحادیه رستوران ،چلوکبابی و آشپزخانه مشهد خبر داد:

خسروی« -سالم .از رستورانها و کترینگهای مجهز
و شیک باالی شهر که بگذریم آشپزخانههایی هستند
که حداقلهای این شغل را هم رعایت نمیکنند.
فقط یک زیرزمین خالی را اجاره کردهاند و بدون هیچ
مجوزی و حتی رعایت مسائل بهداشتی مشغول
پختوپز غذا هستند .مردم بیخبر از همه جا هم فقط
به دلیل ارزانتــر بودن غذاهای این آشپزخانهها به
آنها رجوع میکنند .حتی گاهی میبینیم که فرد در
خانه خود غذا طبخ میکند و به دست مردم میدهد.
غذاهایی که معلوم نیست با چه مواد و امکاناتی درست
شدهاند! لطفا این موضوع را پیگیری کنید و ببینید که
مسئولیت اتحادیه در این میان چیست؟»« ،چرا برخی
از آشپزخانهها درجه یک و برخی درجه دو هستند؟
این درجهبندی بر چه اساسی اســت؟»« ،با سالم،
در خیابان ملکالشعرا بهار ،منزلی مسکونی بدون
مجوز ،اقدام به آشپزی برای فروش به عموم میکند.
لطفا اداره بهداشت پیگیری کند ».با توجه به شیوه
زندگی ماشینی این روزها ،خواهناخواه تمایل مردم
به استفاده از غذاهای حاضری بیشتر شده است .اما
گذشته از آشپزخانههای مجوزدار ،شهروندان بارها
در تماس با روزنامه از خانههایی گفتهاند که بدون
مجوز غذا طبخ کرده و به مردم میفروشند ،در حالی
که پروانه ندارند و حداقلهای بهداشتی نیز در آنها
رعایت نمیشود.

فرار مالیاتی انگیزه آشپزخانههای بدون مجوز

رئیس اتحادیه رستوران ،چلوکبابی و آشپزخانه مشهد
در این خصوص و در رابطه با آشپزخانههای خانگی
بدون مجوز بیان کرد :برخی افراد برای فرار از مالیات
و سازما نهایی مثل بهداشت و آب و برق و گاز در
حاشیه مشهد و زیرزمینها اقدام به طبخ غذا و فروش
آن به مردم میکنند که در همین راستا گزارشهایی از
مناطق کمبرخوردار شهر مثل شهرک شهید رجایی،
شهرک توس ،پنجتن و گلشهر دریافت کردهایم.
حسن امیریان افــزود :بر اســاس ایــن گزار شها،
20خانه در این مناطق به صورت غیرقانونی غذا طبخ
میکنند که این موضوع را به اداره نظارت بر اماکن
گزارش کردهایم و قرار شده است از دادستانی مجوز
ورود به خانههای یاد شده دریافت شود تا با نیروی
انتظامی از آنها بازرسی کنیم و پلمب شوند.
وی در ادامه گفت :واحدهای صنفی آشپزخانه بعد از
اینکه از اداره بهداشت مجوز میگیرند باید آیتمهای
دیگری مثل انگشتنگاری و مبتال نبودن به اعتیاد را
داشته باشند و جوابیه اماکن را دریافت کنند و سپس
کالسهای «فرانگران» اتاق اصناف و اقتصاد و دارایی
را پشت سر بگذارند تا به آنها پروانه کسب داده شود.
وی اضافه کــرد :اگــر آشپزخانههای به اصطالح
زیرزمینی جزو اماکن عمومی باشند ،میتوانیم بدون
مجوز به آنها ورود کنیم؛ اما در مورد آشپزخانههای
خانگی که درون منازل ایجاد میشوند قضیه متفاوت
است و باید برای ورود به منزل از دادستانی مجوز
داشته باشیم.

روند کند رسیدگی به پروندههای پلمب

رئیس اتحادیه رستوران ،چلوکبابی و آشپزخانه مشهد
با اشاره به آشپزخانههای متخلفی که سر در آشپزخانه
خود تابلو نصب کردهاند ،تشریح کرد :روند رسیدگی به

این واحدهای صنفی متخلف در حال جریان است ،به
طوری که آنها یا در گرفتن پروانه کسب هستند یا نامه
پلمب آنها زده شده است.
امیریان با اظهار گالیه از رونــد کند رسیدگی به
پروندههای پلمب ارسالی به اداره نظارت بر اماکن،
اظهار کــرد :برخی اوقــات رسیدگی به پروانههای
پلمبی که به اداره اماکن فرستاده میشود دو ماه به
طول میانجامد که این خود باعث رشد قار چگونه
واحدهای صنفی متخلف شده است.

صدور اخطار پلمب برای آشپزخانه های متخلف

وی با اعالم اینکه برای  80آشپزخانه متخلف اخطار
پلمب صادر شده است ،افزود :این تعداد ،واحدهای
صنفی هستند که همه مراحل مشخص شــده را
طی نکرده و تأییدیههای الزم را از مراجع ذیصالح
نگرفتهاند؛ بر همین اســاس خوشبختانه از دیروز
پلمبها شروع شده است.
رئیس اتحادیه رستوران ،چلوکبابی و آشپزخانه مشهد
با اشاره به  450آشپزخانه مشهد ،در رابطه با تبلیغات
برخی آشپزخانههای بــدون مجوز در شهر گفت:
رسانهها از نظر قانونی حق ندارند برای آشپزخانههای
متخلف تبلیغات انجام دهند و اگر تبلیغی هم از این
واحدهای صنفی در شهر دیده میشود به صورت
تراکتهایی است که به صورت حضوری در بین مردم
توزیع شده یا در فضای مجازی این کار انجام میگیرد.
امیریان افزود :معموال هفتهای چهار تا پنج شکایت
از واحدهای صنفی غیرمجاز و تخلفاتی که انجام
دادهاند برای اتحادیه ارسال میشود که بیشتر این
تخلفات مربوط به کمفروشی آشپزخانههای متخلف
است.

درجه بندی آشپزخانهها

وی در ادامه آشپزخانهها را به سه درجه تقسیم کرد
و توضیح داد :آشپزخانههایی درجه یک محسوب
میشوند که باید در غذاهای طبخ شده خود فقط
از برنج ایرانی و گوشت گوسفند استفاده کنند؛ این
آشپزخانهها همچنین باید دکوراسیون ،گرمایش و
سرمایش محیط آشپزخانه ،کف آشپزخانه و روشنایی
را رعایت کنند.امیریان ادامه داد :آشپزخانههای
درجه دو موظفند از برنج پاکستانی و گوشت گوساله
گرم و آشپزخانههای درجه سه از برنج پاکستانی و
گوشت منجمد وارداتی استفاده کنند.
رئیس اتحادیه رستوران ،چلوکبابی و آشپزخانه مشهد
در رابطه با نظارتهای الزم بر رعایت استاندارد مواد
استفاده شده برای طبخ غذای آشپزخانهها ،افزود :ما
برای نظارت ،مشهد را به  15قسمت تقسیم کردهایم
که در هر قسمت دو بــازرس افتخاری و دو بازرس
تخصصی وجود دارد.

مردم فریب ارزانی را نخورند

امیریان بیان کرد :از مردم میخواهیم مواد غذایی را
از واحدهای صنفی تهیه کنند که پروانه کسب داشته
باشند -و آن هم در در معرض رؤیت مردم باشد -و از
طرفی مردم فریب هزار یا دو هزار تومان ارزانتر بودن
غذا را نخورند؛ چون امکان ندارد غذایی که  6هزار
تومان برای واحد صنفی تمام شده ،به قیمت  4هزار
تومان به مردم عرضه شود.

تشکیل گشتهای بازرسی مشترک

در همین خــصــوص رئــیــس اتـــاق اصــنــاف مشهد
نــیــز درخـــصـــوص پــرونــدهــای آشــپــزخــان ـههــای
متخلف گفت:روند تکمیل مراحل اداری پرونده
آشپزخانههای متخلف در اتاق اصناف آماده شده و
طبق روال به اداره نظارت بر اماکن فرستاده خواهد
شد.
محمود بنانژاد دربــاره بازرسیهای انجام شده از
آشپزخانههای متخلف حاشیه شهر توضیح داد:
به منظور بررسی و شناسایی آشپزخانههای بدون
مجوز که در بخشهایی از حاشیه شهر وجود دارند
یا واحدهایی از آ نها که دارای پروانه کسب بوده و
مسائل الزم بهداشتی را رعایت نمیکنند ،بازرسی
اتاق اصناف به همراه کارشناسان بازرسی اتحادیه
رستوران ،چلوکبابی و آشپزخانه مشهد ،گشتهایی
را تشکیل دادنــد که به موجب آن بسیاری از این
واحدهای صنفی متخلف شناسایی شدند و با برخی
از آنها برخورد الزم صورت گرفت.
وی در خصوص گشتهای بازرسی مشترک اتاق
اصناف و اتحادیه رستوران ،چلوکبابی و آشپزخانه
مشهد افزود :بر اساس گشتهای انجام شده برای
بسیاری از آشپزخانههای متخلف تشکیل پرونده
شده و واحدهای غیرمجاز هم برای صدور حکم اخطار
پلمب به واحد اجرائیات اتاق اصناف معرفی شدهاند.

 77پرونده صدور اخطار پلمب

در ایـــن زمــیــنــه رئــیـسپــلــیــس امــنــیــت عمومی
خــراســا نرضــوی در گفتوگو با خبرنگار ما بیان
کرد 77 :اخطاریه پلمب مرتبط با واحدهای صنفی
آشپزخانه ،کترینگ و رستوران برای ما فرستاده شده
است که تا کنون پنج واحد صنفی در این خصوص
پلمب و تعدادی هم مشکالت خود را برطرف کرده و به
تبع آن رفع پلمب شدهاند.
حسین مولوی نسب در پاسخ به علت تأخیر رسیدگی
بــه پــرونــدههــا در پلیس امــاکــن مطرح کــرد :چرا
اتحادیههای مختلف پروندههای صدور حکم پلمب
را وقتی انباشته میشود برای ما میفرستند و همان
ابتدای شناسایی آنها ،این کار را انجام نمیدهند تا
سرعت کار باالرفته و تأثیرگذاری آن بیشتر باشد؟
وی همچنین گفت :یکی دیگر از علتهای کندی
رسیدگی به پروند ههای پلمب ،این است که 105
اتحادیه وجود دارد که آنها هم برای ما لسیتهایی را
در این خصوص فرستادهاند و به طور طبیعی رسیدگی
کمی کندتر پیش میرود.
مولوی نسب افزود :واحدهایی که برای آنها اخطار
پلمب صادر میشود ،اگر در مهلت قانونی مشخص
که بین 10تا  20روز است -مشکل را برطرف نکردهباشند ،پلمب خواهند شد؛ البته در برخی موارد این
مهلت کمی بیشتر میشود.

اولویت با مسائل بهداشتی است

رئیس پلیس امنیت عمومی استان در پایان اظهار
کرد :برای ما به عنوان پلیس نظارت بر اماکن ،در
میان فاکتورهایی که برای یک واحد صنفی الزم است،
اولویت با مسائل بهداشتی است زیرا واحدهای صنفی
مثل آشپزخانهها با سالمت مردم سروکار دارند.

استفاده از انواع کود برای تقویت فضای سبز شهری
عابد« -سالم .هرچند
پاسخ به پیامک
ممکن است الزم باشد،
اما بوی کودهای حیوانی که اخیرا در حاشیه بولوار
فردوسی تا جانباز پای شمشادها ریخته میشود،
واقعا آزاردهنده و خفهکننده است .آیا به واقع در
قرن بیست و یکم و دنیای مدرن امروزی راههای
دیگری برای کودرسانی به درختان و گیاهان به جز
مدفوع حیوانی ،آن هم در محل عبورومرور مردم
وجود ندارد یا این ساده کردن معادله است؟ شاید
هم کمخرج است و راحت به دست میآید! در حالی
که کودهای برگ فرآوری شده ،اکنون در صنعت
کشاورزی وجود دارد .مسئوالن محترم شهرداری
منطقه  ۲لطفا پاسخ این سؤال را در روزنامه محترم
شهرآرا شفاف و علمی بفرمایند .با تشکر .از ساکنان
مجتمع آپارتمانهای مرتفع بولوار فردوسی».

مدیر فضای سبز شهری معاونت خدمات شهری
و محیط زیست شــهــرداری مشهد در پاسخ به
این پیامک شهروند محترم با بیان اینکه برای

فضای سبز در طول سال از کودهای مختلفی
استفاده میشود ،اظهار کــرد :کودهای دامی
قدیمی نشده اســت و خا کهایی را کــه بــر اثر
آبیاری نفوذپذیریشان را از دست دادهانــد ،نرم
میکند؛ ایــن کودها به وسیله کــارگــران فضای
ســبــز ،بــا خــاک مخلوط شــده و بــه گــیــاه داده
میشود.
مهدی یعقوبی افــزود :کود کمپوست تهیه شده
در سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد
بدون بو بوده و صرفا برای گلهای فصلی کاربرد
دارد.
وی بیان کرد :در سالهای اخیر کودهای دامی
از گاوداریهای صنعتی خریداری شده است و به
علت پوسیدگی و قدیمی بودن ،این نوع کود حداقل
بوی نامطبوع را داراست.

شماره 2466

راهنما یی و رانندگی
شهروند :چرا پلیس با کامیونها و تریلرهایی
که به جای عبور از صدمتری از بزرگراه درونشهری
کالنتری و مــیــدا نهــای اســتــقــال ،آزادی،
جمهوری اسالمی و جهاد تردد میکنند و موجب
تشدید ترافیک و آلودگی هوا در محدوده داخلی
شهر میشوند ،برخورد نمیکند؟
شهرداری
0903000780بـــــا ســام ،در خیابان
دستغیب به محض توقف کنار باجه روزنامه ،مأمور
الیت با کد  1381برایم قبض صادر کرد و از پنجره
تحویل داد .اعتراض کردم اما ایشان گفت که به
محض توقف ،برگه باید صادر شود و دستور شرکت
الیت است .شرکت الیت بدون دادن خدماتی
خاص ،از من که نه کامل پارک کردم و نه پیاده شدم
چرا باید پول بگیرد؟
0936000158از بزرگراهشهید کالنتری
هیچ راهــی به پــارک کوهسنگینیست؛ زیــرا با
نردههای بسیار بلند مسدود شده و زیرگذر همتا
پارک ادامهپیدا نکرده است.
0936000158فــــاز  2و  3کوهسنگی،
زیباترین بخش این پــارک است که تلفیقی از
استخرهایبزرگ و دو کوه بسیار زیبا را در خود
دارد ،اما متأسفانه هیچ عابری نمیتواند از جنوب
پارکوارد این بخششود .ایستگاه واحد نیز به
سمتپــارکراهنــدارد و نردهها ،آن را مسدود
کردهاند؟ لطفا پیگیریشود!
 0915000391ســام و خــدا قــوت .در
شهیدشیرودی ،21موسیبنجعفر  ،5سال قبل
طرح اگو اجرا شد .چرا هنوز فاضالب حاصل از
حمام و لباسشویی منازل ،داخل کوچه سرازیر
است؟ لطفا شهرداری و بهداشت اقدام کنند!
 0915000655با ســام .صحبتهای
آقــای خامسی در برنامه پایش جالب بــود.
امیدواریم دولــت در رسیدگی به امــور شهری
تجدیدنظر جدی کند و دست شهرداری بازتر
شود .چرا گردشگری به طور کامل به شهرداری
واگـــذار نمیشود؟ شاید در اوضــاع اسفناک
گردشگری شهر بهبودی حاصل شود؛ همچنین
امیدواریم صحبتهای جناب شهردار عملی شود
و سرمایهگذاری در شهر رونق تــازهای گیرد .با
تشکر.
 0915000698سالم .در این اوضــاع و
احوال خشکسالی و بیآبی ،متولیان و دلسوزان
شهر ،با فرهنگسازی و سپس برخورد قاطع با
زمینخواران و دفاتر امــاک که با فریبکاری
زمینهای اطراف را قطعهقطعه کرده و به بهانه

ایجاد با غویال ،با قطع درختان باعث تشدید
خشکسالی و آلــودگــی هــوا و در نتیجه اتالف
سرمایهها و برجا گذاشتن چهرهای زشت برای این
مناطق شدهاند ،اقدام و فکری اساسی کنند!
0936000158شخصا همه مسیر میدان
فردوسی تا میدان توحید را پیادهرفتم،اما دلیل
مخالفتها با خط بیآرتی  3را متوجه نشد م؛
نهتنها عــرض خــیــابــان قــرنــیاز بــســیــاریاز
خیابانهایمشهد عریضتر است کهصدها جای
پارک جداگانهدارد.
اتوبوسرانی
شهروند :از ایــجــاد خــط ویــژه ب ـیآرتــی و
اتوبوسهای منتهی به حرم کمال تشکر را دارم.
امیدوارم با اجرای زیرساخت مسیر میدان توحید
تا ابوطالب ،نردههای آن هم نصب شود.
0915000570ســــام .چــرا نظارتی بر
شرکتهای خصوصی حوزه حملونقل نیست؟
مسئوالن لطفا به فکر کارگران طرف قرارداد این
شرکتها باشند.
آموزش و پرورش
0915000488ســــام بر روزنامه وزین
شهرآرا .از سال تحصیلی  ،96چهار ماه گذشته
است؛ چرا سرانه شیر مدارس امسال قطع شده
است؟ لطفا پیگیر باشید .ممنون
شهرآرا :شهروند گرامی با سالم ،به موضوع مورد
سؤال شما در گزارش مورخه  96/8/21در صفحه
حرف مردم ،با عنوان «کمبود اعتبار ،بهانه تأخیر
توزیع شیر مدارس» پرداخته شده است.
متفرقه
 0915000625تعداد دانشگاههاى ما از
چین که حدود دو میلیارد نفر جمعیت دارد بیشتر
است .چرا؟ والدین با هزینه زیاد فرزندان خود را به
دانشگاه میفرستند و بچههایمان سا لها رنج
تحصیل را تحمل میکنند که در نهایت بیکار
باشند؟
شهروند ۲۰۰ :خانوار هستیم که در جاده
سیمان ،رسالت  ۸۱در مجتمع مسکونی به نام
«سبحان» زندگی میکنیم .ظاهرا سازندگان فقط
سعی داشتهاند سریعتر و کمخر جتر کار پیش
برود .حدود  6سال است که در این ساختمانها
سکونت داریم و همیشه با مشکالت و خرابی لوازم و
تأسیسات این ساختما نها دست و پنجه نرم
میکنیم .خرابیها در حدی است که رفع آن از
دست هر تعمیرکاری برنمیآمد و مجبور شدیم تا
چند نفر از لولهکشها یا بر قکاران اصلی این
ساختمان را پیدا کنیم .آنها هم قسم میخورند ما
قبال اعالم کردهایم این لــوازم دوامــی نــدارد اما
سازندگان فقط سعی میکردند ساخت این
ساختما نها برایشان ارزان تمام شــود .لطفا
پیگیری کنید!
0915000521بسیاری تمایل دارند به
جای کمک به دیگران در قالب عرضه مستقیم وجه
نقد ،از تخصص خود به دیگران مایه بگذارند .چرا
تصور عمومی این است که حتما باید پول نقد
جابهجا شود تا موضوع خداپسند و عامهپسندی
صورت پذیرد! آیا زکات ،فقط یک نوع و آن هم ارائه
وجه نقد است؟

راههایارتباطیباپشتیبانینرمافزارکیپاد
پاسخ به پیامک

عابد« -برای رفع مشکل در استفاده از نرمافزار
پــرداخــت موبایلی کیف پــول هــمــراه ،بیش از
 10هزارتومان هزینه کــردم و چندجا تماس
گرفتم .امــا همه آ نهــا میگویند به ما مربوط
نیست و خود «کیپاد» هم فقط درخواست را
ثبت میکند! تاکنون  18درخواست در کیپاد
ثبت کــردم اما هیچیک پیگیری نشده است و
هنوز در فرآیند تولید کیف پولم با مشکل مواجه
هستم .شهرداری ،سازمان فــاوای شهرداری،
اتوبو سرانی و قطارشهری همه میگویند این
نرمافزار دست ما نیست و به ما ارتباط ندارد!»
عباس اتحادی ،مدیر روابــط عمومی سازمان

اتوبوسرانی شهرداری مشهد در پاسخ به پیامک
این شهروند گفت :شهروندان مشهدی میتوانند
به منظور پیگیری و رفع مشکل بهوجود آمده
بــا شــمــاره  37605928شرکت فناپ بخش
پشتیبانی نرمافزار کیپاد ارتباط برقرار کنند.

لوازمجانبییکبارمصرف
شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار امروز گفته است« :سالم .به
دلیل اینکه شارژر گوشی خود را فراموش کرده
بودم ،یک شارژر خریدم .این شارژر بعد از کلی
تعریف و تمجید به من فروخته شد اما فقط یک
شب کار کرد و خراب شد که مجبور شدم شارژر
دیگری تهیه کنم؛ مگر روی کار واحدهای صنفی
فروشنده لــوازم موبایل نظارت نیست؟ مگر
میشود شــارژر پلمب شده فقط یک شب کار
کند؟ جالبتر اینکه پول بیشتری هم پرداختم
تا شارژر بهتری تهیه کنم!» معموال لوازم جانبی
هر وسیلهای مانند تلفن همراه باید حداقلهایی
از کیفیت و عمر مفید را به طور استاندارد داشته
باشد .استانداردهایی مشخص کردهاند که هر
یک از لوازم جانبی چه میزان از قدرت ،کیفیت

و عمر مفید را داراست .این مشخصات در بیشتر
موارد روی خود جنس یا کاال مشخص شده است؛
اما در عین ناباوری همیشه آنطوری نیست که
روی کاال نوشته شده اند.

