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یادداشت
شبنم کرمی کرمانشاهی

تازود ،دیرنشده
چارهایبیندیشیم

و میافزاید :ا زآنجاکه قیمت تما مشده کاالهای
فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ نسبتبه مغازههای
بازار کمتر است ،امکان رقابت برای مغازههای خردهپا
بسیار محدود میشود؛ به همین دلیل یک فروشگاه
میتواند برای مغازههای خردهپا تهدید باشد اما برای
شهروندان و مشتریان فرصت تلقی شود.
ناظریدربارهراهاندازیفروشگاههایبزرگدرمناطق
کمبرخوردار اظهار میکند :ازآنجاکه قیمت تمامشده
محصوالت در فروشگاهها نسبتبه واحدهای صنفی
کوچک شهر کمتر و امکان تخفیفات بیشتر میسر
اســت ،بهنفع مصر فکننده خواهد بود که از این
فروشگاهها خرید کند .درمجموع میتوان گفت شیوه
خرید اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر با فروشگاههای
بزرگ هماهنگ نیست و معموال این فروشگا هها در
مناطق کمبرخوردار با اقبال روبهرو نمیشود.

موفقیت فروشگاهها وابسته به مشتری بیشتر

نهاد مرتبط مسئول شهری در موضو ع فعالیت
فروشگاههای بخش خصوصی ،اتاق اصناف است.

محمود بنانژاد ،رئیس اتــاق اصناف مشهد دربــاره
موضوع یادشده به خبرنگار ما میگوید :فروشگاههای
زنــجــیــرهای مــجــوز خــود را از اتــحــادیــه کشوری
فروشگاههای زنجیرهای دریافت میکنند و نظارت بر
این فروشگاهها مثل همه اتحادیهها برعهده اتحادیه
متبوع آن است.
وی با بیان اینکه اتــاق اصناف ضــرورت ایجاد یک
واحد صنفی را تعیین نمیکند ،میافزاید :ازآنجاکه
فروشگا ههای زنجیرهای بخش خصوصی محسوب
شده و پروانه کسب میگیرند ،براساس ضرورتی که
سرمایهگذار احساس میکند ایجاد میشوند؛ زیرا
باید از صرفه اقتصادی برخوردار باشند.
رئیس اتاق اصناف مشهد همچنین اظهار میکند:
بهطورمعمول ،فروشگاههای زنجیرهای در محلهای
کوچک سرمایهگذاری نمیکنند ،زیرا باید از تعداد
مشتری خود مطمئن باشند تا بتوانند به تأسیس یک
فروشگاه زنجیرهای اقدام کنند.
وی یــادآوری میکند :در قانون نظام صنفی برای
جانمایی فروشگا ههای زنجیرهای مال ک خاصی

اينجا تريبوني براي بيان نظرات ،انتقادات ،مشكالت
و درخواستهاي شما شهروندان است كه ميتوانيد
آنها را از روشهای ذيل ،با ما در ميان بگذاريد.
پيامك30007289 :
تارنماshahraraonline.com :
اينستاگرام@shahraranews :
تلگرام09154294580:
رایانامهinfo@shahrara.com :
تلفن051-37288881-5 :
مراجعه حضوری
شهروند :سالم .کوچههای خیابانهای رضا
و ابوذرغفاری احمدآباد یکدرمیان یکطرفه
هستند .وقتی از کوهسنگی 19وارد خیابان رضا
میشوید فلکهای وجود دارد که سمت چپوراست
آن ممنوع است .دوربرگردانی مقابل رضا ی34
و  33بود که مردم میتوانستند از طریق آن هم
وارد رضــای 34شوند و به سمت مسجد رضا(ع)
دور بزنند و هم به سمت خیابان اصلی بروند .اما
حاال این دوربرگردان را با بلوکه بستهاند .با این
کار باید از روبــهروی رضــای  21و  22دور بزنیم.
نکته درخورتوجه ایــن اســت که رضــای 22یک
کوچه با تقاطع بعثت فاصله دارد! با این روش
همه ماشینهایی که بــرای رسیدن به مقصد
میتوانستند 10خیابان را طی نکنند چارهای جز
این ندارند .به اینترتیب افرادی هم که از سمت
احمدآباد میآیند بهجای دور زدن میدان از انتهای
آیلند خیابان رضا به شکل خالف دور میزنند و
داخل رضای  36هم نمیتوانند بروند چون ممنوع
است! اینگونه طر حها با افزایش بیهوده مسافت،

مسئول صندوق بازنشستگی کشوری در استان خراسان رضوی:

غیرازتعرفهازمردمپولیگرفتهنمیشود

خالدی« -در اداره
پاسخبهپیامک
بازنشستگان نیروهای
مسلح ،نبش تربیت ،۵خیابان آبکوه برای
جوا بگویی به اربــا برجــو ع هزینه دریافت
میکنند و برای رفتن به هر اتاقی باید فیش تهیه
کنیم! لطفا رسیدگی کنید».
علیرضا کریمدادی ،مسئول صندوق بازنشستگی
کشوری در استان خراسانرضوی در پاسخ به این
شهروند بیان کرد :اینکه گفته شده از شهروندان
برای انجام کار آنها پول دریافت میشود درست
نیست؛ زیرا اصال کسی نمیتواند به هیچ عنوان
غیر از تعرفه موجود ،از مــردم مطالبه دیگری
داشته باشد .وی افـــزود :البته در ایــن اداره
بــرای راحتی اربــا برجــوع و درگیرنشدنشان
در بوروکراسی و بــرای اینکه تــردد شهروندان
کمتر شــود ،یک دفتر پیشخوان دولــت مستقر

تخلفات فروشگاهها نسبتبه قبل کمتر شده است

عکس :آرشیو

فروشگاههای بزرگ ،فرصتی برای شهروندان

شهریار ناظری ،معاون اجرایی سازمان میادین میوه و
ترهبار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد،
دراینباره میگوید :این سازمان درباره جانمایی و
مکا نیابی احداث فروشگا ههای «شهرما» مطالعه
کرده است .بهدلیل تغییرات فراوان امالک در شهر و
تغییر سیاستهای شهرداری ،زمینهای تحویلی به
سازمان ازسوی شهرداری برپایه زمینهای موجود
در شهرداری و یا مناطق است که گاهی هم با نوع
جانمایی که در مطالعات مطرح شده انطباق ندارد.
وی هدف از ایجاد فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ
را فراهمکردن شرایط بهتر برای خرید کاال میداند

فروشگاههایبزرگ
فرصتیاتهدید؟

عکس  :محمد حسن صلواتی /شهرآرا

آنقدر دور نیست که به یاد نیاید؛ مگر چند
سال پیش بود که در سرما و گرما روزگارمان
زیر چادر میگذشت؟ مثل امــروز که مردم
دلشان برای هموطنانشان میتپد ،در آن
معرکه هم بسیاری از مردم ایران لحظهای از
جبههها و رزمندگانشان غافل نبودند اما ما
و مادران و همسایگانمان ،چه تابستان بود و
چه زمستان ،از ترس بمبها و موشکهای
دشمن به بیابا نهای اطــراف شهر پناه
میبردیم.
زندگی زیر چادر و با کمترین امکانات را خوب
به یاد دارم؛ آن روزها که پدران و برادرانمان
برای دفاع از سرزمین و اعتقادشان به جبهه
میرفتند و خانههایمان به حکم آنچه نامش
جنگبودبرسرمانآوار میشدواگرجانبهدر
میبردیم زیر چادر زندگی میکردیم .امروز
مردم شهر من دوباره و اینبار به حکم طبیعت
چادرنشین شدهاند .آن روزها همشهریانم را
«جنگزده» میخواندند و امروز «زلزلهزده».
امــا چــرا زلــزلــهزده؟ طبیعت کــه بــا کسی
ســر جــنــگ نـــــدارد؛ طبیعت فــرایــنــدی
منظم و طبیعی را طی میکند؛ پس چرا
ساختما نهایی که دیرزمانی از ساخت
آنها نمیگذرد تنها با لرزشی فروریختهاند؟
شاید در رونــد کار ما فرایندی غیرطبیعی
وجــود دارد که روال عــادی طبیعت چنین
رخداد غمانگیزی را برایمان رقم زده است.
سالهاست که میگوییم ایران روی خط زلزله
قرار دارد و مدتهاست که در ساختوساز
خانههایمان بیمهری پیشه کــرد هایــم.
میگوییم «مقررات ملی ساختمان ایران،
بهعنوان فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه
ساختمان ،نقش مؤثری در نیل به اهداف
عالی تأمین ایمنی ،بهداشت ،سالمت و
صرفه اقتصادی فرد و جامعه دارد»؛ پس
اگر رعایت میشود ،چگونه نتیجهای چنین
لرزان از آن گرفتهایم؟
میگوییم «رعایت مقررات ملی ساختمان
ایـــران ضمن تأمین اهـــداف یــا دشــده،
موجب ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید
ساختما نها میشود»؛ اما نکته درخور
تأمل د رای ـنمــیــان ،تخریب نوسازترین
ساختما نهای استان کرمانشاه در زلزله
اخیر است که بهنوعی رعایت این اصول را زیر
سؤال میبرد.
بههرروی ،هما نگونهکه توانستیم بستن
کمربند ایمنی را با محکمگرفتن ضمانت
قانونی آن ،تبدیل به یک فرهنگ کرده و از
اتفاقات ناگوار درنتیجه آن پیشگیری کنیم،
دیگر وقت آن فرارسیده است که متخلفان
حــوزه ساختما نسازی نیز از هــر قشر و
طبقه و تحصیالتی سرشان به سنگ قانون
بخورد و بساط کسب مال و مکنت ازطریق
ساختن خانههای کــاغــذی بــر آب جمع
شود.
طــرح ایــن مــوضــوع کــه تــهــران درمعرض
زلزلهای عظیم است ،دردی را دوا نمیکند.
اوایل بهار 96را به خاطر داریم که زلزلهای
نهچندان شدید چگونه در همین مشهد،
دلــمــان را لــرزانــد و شبانه بــه خیابانمان
کشاند.
همان روزهــا صاحبنظران از گسلهای
خطرناک شاندیز و نیشابور و خطری که
شهر را تهدید میکند برایمان گفتند.
َّ َّ َ ُ َ ّ ُ َ
مصداق آیه
وم
شریفه « إِن الله ال یغ ِیر ما ِبق ٍ
ُ
َ
َح ّت ٰى ُیغ ِّیروا ما ِبأَنف ِس ِهم»( ،خداوند وضع
و حال هیچ قومی را عوض نخواهد کرد مگر
آنکه انسانها خود ،وضع و حالشان را تغییر
دهند) مناسب است ،تا خیلی زود ،دیر نشده
چــارهای بیندیشیم و آن را در عمل پیاده
کنیم.

خسروی« -با سالم .کسی نیست از مسئوالن مربوط
بپرسد که در یک محله کوچک چرا فروشگا ههای
بزرگ احداث میکنند؟ مگر واحدهای صنفی محلی
نمیتوانند نیاز مردم را رفع کنند که این غو لهای
فروشگاهی تأسیس شد هاند! حاال از تخفیفهای
بهظاهر 50درصــدی که معلوم نیست چنددرصد
آن واقعی باشد بگذریم ،این کار باعث ورشکستگی
دکا نهای کوچک محله میشود .دکا نهایی که
مشتر یهای خود را بهدلیل تخفیفهای کذایی
این فروشگاهها از دست دادهانــد .لطفا این موضوع
را از مسئوالن پیگیری کنید« ».پدر من سا لها در
محلهمان یک مغازه کوچک داشت که همه همسایگان
خریدشان را از آن انجام میدادند اما از وقتی چند
هایپرمارکت بزرگ در محل باز شده است ،تقریبا داریم
ورشکست میشویم .مگر یک محله به چند فروشگاه
بــزرگ نیاز دارد که اینقدر مجوز میدهند؟ لطفا
رسیدگی کنید».
قدیمها برای خرید مایحتاج روزانــه به بقالی محل
مراجعه و اقــام موردنیازمان را تهیه میکردیم؛
بقالیهایی که تقریبا با همه اهالی محل آشنا
بودند ،برای بعضی که مشکل مالی داشتند حساب
دفتری باز میکردند و با همان سادگی خــود ،کار
هممحلیهایشان را راه میانداختند اما االن اوضاع
کمی متفاوت شــده اســت .از سوپرمارکتهای
پرزرقوبرقی که در هر کوی و برزن دیده میشوند که
بگذریم ،فروشگاه یا به قول معروف هایپرمارکتهایی
هم که از «شیر مرغ تا جان آدمیزاد» در آ نها پیدا
مـیشــود ،محالت را زیرسیطره خــود گرفتهاند،
فروشگاههایی که تخفیفهای گاه تا  50یا 70درصدی
آنها باعث افزایش اشتهای مردم برای خرید میشود
امابایددیدکهایناشتهاچقدرکاذباست!درحقیقت
چقدر به فعالیت این فروشگاهها نیاز است؟ و آیا این
فروشگاهها تهدیدی برای واحدهای صنفی کوچک به
شمار نمیروند؟

بررسی تأثیر گسترش فروشگاههای زنجیرهای شهر
بر کاسبیهای کوچک

گالیهشهروندانازاجرایبرخیطرحهای ترافیکی

افزایشمسافت
و آلودگیهوا!

فقط باعث افزایش آلودگی هوا و تضییع وقت مردم
میشود .لطفا پیگیری کنید.
 0915000773از اداره بهداشت بپرسید چرا
کارکنان نانوایی بزرگ خیابان بهار (شوش) فاقد
کارت و جواز هستند!

شهروند :باسالم .از همه شما عزیزان تشکر
میکنم .روزنامه شهرآرا دوباره دارد جان میگیرد،
خیلی بهتر شده است ،خدا را شکر که باز هم مطالب
خواندنی در آن میبینیم .از نظر مدل صفحهآرایی
هم خیلی دلچسبتر شده است .خستهنباشید و

بازهم رعایت نکردن حق دیگران ،این بار با پالک دولتی!

همشهری!پیادهرواست،پارکینگنیست
شهروند خبرنگار

کرد هایم تا کار مردم با سهولت بیشتری انجام
شــود .ایــن اقـــدام کــه در ادارات مشابه سایر
استانها صورت نگرفته فقط بهمنظور رفاه حال
شهروندان انجام شده است و مراجعهکنندگان
میتوانند با هزینه یکسوم کمتر از سایر دفاتر
پیشخوان دولتی ،کارشان را هما نجا انجام
دهند.

درنظر گرفته نشده است و سرمایهگذاران براساس
مــاده قانونی موجود میتوانند درخواست خود را
بهمنظور دریافت پروانه برای اتحادیه کشوری ارسال
کنند و تعداد شعب خود را هم به اتاق اصناف اطالع
دهند.
بنانژاد با اشــاره به محدودیت فروشگا هها به لحاظ
جانمایی شعب ادامه میدهد :وقتی سرمایهگذار
درخواست خود را به اداره اماکن اطالع میدهد ،این
اداره شرایط ترافیکی را با پلیس راهور بررسی میکند
تا از لحاظ ترافیکی برای معابر اطراف مشکلی پیش
نیاید؛ بدینترتیب مالک فروشگاه وقتی استعالمهای
مربوط را از اماکن دریافت کرد مکان مدنظر را در
فهرست شعب خود قرار میدهد.
رئیس اتاق اصناف مشهد اضافه میکند :مالک این
واحدهای صنفی (مالک فروشگاه) ،پس از اینکه
پروانه را برای دو شعبه از اتحادیه کشوری گرفت ،اگر
بعدها بخواهد شعب خود را زیاد کند و ازنظر ترافیکی
هم مشکلی نباشد ،میتواند از همان مجوز اولیه برای
دیگر شعبههای خود استفاده کند.

در شهروندخبرنگار امــروز ،باز هم شاهدیم که
خودرویی در پیادهرو پارک شده است و این بار
خودروی پارکشده بهطورکامل ،راه مردم را بسته
است اما از پالک قرمز خودرو کامال مشخص است
که خودرو مربوط به یکی از ادارات دولتی است! به
هریک بگویند درباره حقالناس چند جمله بگو،
یک کتاب قطور حرف برای گفتن داریم اما واقعا
چقدر به حرفمان عمل هم میکنیم؟ چند روز
پیش مطلبی با همین موضوع در شهروندخبرنگار
با عنوان «پیادهروهای شخصی» منتشر کردیم.
ازآنجاکه به نظر میرسد این پارکهای پیادهرویی
در نقاط مختلف شهر ،آسایش عابران را مختل
کرده است ،خالی از لطف نیست که پلیس راهور
در این زمینه با بیان آماری پاسخ دهد که تاکنون

چقدر با این نوع تخلف برخورد شده است؟ آیا آمار
امسال نسبتبه سال گذشته تغییر کرده است؟
شاید بازتاب این برخوردها بتواند متخلفان
محترم که حق مــردم را در پیاد هروها تضییع
میکنند ،به تفکر وادارد تا بلکه حقی هم برای
عابران درنظر بگیرند و پیادهروها را به عابران پیاده
ببخشند!

وی دربــاره تخفیفهای 50درصــدی فروشگاههای
زنجیرهای توضیح میدهد :برخی کاالها مثل پوشاک
بهدلیل تغییر فصل ممکن است شامل تخفیفهای
زیادی شوند اما اکنون فروشگاهها چون حتما باید
تخفیف خود را به قیمت نهایی با احتساب سود خرید و
سود مجاز اختصاص دهند ،کمتر دراین زمینه تخلف
میکنند.
بنانژاد با بیان اینکه اگر مردم درباره فعالیت فروشگاهها
اعتراض دارند به بازرسی اتاق اصناف مراجعه کنند،
در پاسخ به این سؤال که چنددرصد از تخفیفهای
فروشگاهها را واقعی میداند ،میگوید :گاه در برخی
فروشگاهها تخلفاتی در این زمینه مشاهده میکنیم
که بالفاصله به تعزیرات اعــام میشود تا با آ نها
برخورد الزم صورت گیرد.

فروشگاههای بزرگ ،فرصتی برای بازار

در ادامه علی غفوریمقدم ،معاون بازرگانی سازمان
صنعت معدن تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه بازار
نمیتواند از فناوری روز و طر حهای نوین فضای تجارت
دور باشد ،میگوید :فروشگا ههای بــزرگ بهدلیل
دراختیارداشتن سبدی از کاالهای مختلف ،سفرهای
درونشــهــری مــردم را کم کــردهانــد .ازطرفی چون
مردم از فروشگاهها زیاد خرید میکنند ،قدرت مانور
فروشگاه برای درنظرگرفتن تخفیف بیشتر میشود و
بههمیندلیل قانونگذار تشکیل فروشگاههای بزرگ
و زنجیرهای را پیشبینی کرده است.

خداقوت.
شهروند :باسال م3 .سال است گرفتار پدیده
شاندیز شدیم و مسئوالن فقط هزا رویکوعده
توخالی به ما دادند .لطفا صدای ما بشوید .هرکجا
میرویم تجمعاتمان به اسمکاسپین تمام میشود!
شما را بهخدا پدیده را دریابید و صدایمان را برسانید.
 0938000855سالم .لطفا از مدیرعامل سازمان
اتوبو سرانی ســؤال کنید چرا حقوق رانند ههای
بیآرتی را دیر پرداخت میکنند؟ وقتی دست خود
سر ماه پرداخت میشد .ممنون.
شرکت بود دقیقا ِ
شهروند :باتوجه به اینکه در هفته آخر ماه صفر
خیلزوارحضرترضا(ع)بهمشهدمشرفمیشوند،
خواهشمندم مسئوالن محترم بهویژه شهرداری و
راهنماییورانندگی نسبتبه هدایت هیئتهای
عــــزاداری بــرای حرکت از کنار خیابا نها و یا
قسمتهایی که پیاد هرو بزرگتر است از داخل
پیادهروها ،تدابیر الزم را پیشبینی کنند تا کمترین
مشکل را در تردد داشته باشیم .باتشکر.
 0915000597فروشگا ههای مرغ در خیابان
استقالل مشهد ،ران یا سینه را بستهبندی کرده و
گرانتر میفروشند .ضمن اینکه ظرف پالستیک که
مرغ در آن بستهبندی میشود 40گرم است که آن را
هم با مرغ وزن کرده و با همان قیمت رانبستهبندی
به مردم میدهند! لطفا جلو این گرا نفروشی را
بگیرید.
 0903000165باسالم .خدمت مسئوالن روزنامه
شهرآرا .ما ساکنان شهرک طرق رجایی 31هستیم،
کوچه ما 6متری است و عبو رومرور خودرو سبک
بهسختی انجام میشود ،چه برسد به کامیونهای
سنگین! اما اینجا پارکینگ ماشینهای سنگین

شماره 2412

وی تأسیس فروشگاههای بزرگ را فرصتی برای بازار
برمیشمارد و میگوید :واحدهای صنفی کوچک
میتوانند در قالب فروشگاههای بزرگ تجمیع شوند و
این امکان فراهم شود تا از این ظرفیت قانونی استفاده
کنند.

فقط5درصدخریدوفروشمردمدرفروشگاههایبزرگ

مــعــاون بــازرگــانــی ســازمــان صنعت معدن تجارت
استان دربــاره تأثیر فعالیت فروشگا ههای بزرگ بر
واحــدهــای کوچک صنفی محالت بیان میکند:
بررسیهایی که در سراسر استان و کل کشور انجام
گرفته نشان میدهد باتوجهبه تعداد بسیار زیاد
واحدهای خردهفروش و میزان عملیاتی که در آنها
صورت میگیرد ،در مقایسه با عملیات انجا مشده
در فروشگا ههای بــزرگ ،حداکثر5 ،درصــد خرید
و فـــروش مـــردم در فــروشــگــاههــای بـــزرگ صــورت
میگیرد.
وی ادامـــه م ـیدهــد :واحــدهــای صنفی کوچک
واحدهایی هستند که بیشتر فعالیت تجاری آ نها
در محالت و راستهبازارها صورت میگیرد؛ بنابراین
فروشگا ههای زنجیرهای نمیتوانند به واحدهای
صنفی کوچک لطمه بزنند ،حتی فکر میکنیم برپایی
و فعالیت آنها فرصتی برای خرید راحتتر مردم است.
غفور یمقدم میافزاید :البته از لحاظ علمی ثابت
نشده که آیا میزان خرید مردم آنقدری به این سمت
سوق پیدا کرده است که واحدهای کوچک صنفی
متضرر شوند یا خیر .از دالیــل ایــن موضوع هم،
گسترش هرروزه واحدهای کوچک صنفی در مشاغل
مختلف است.

دامپینگ نیست

معاون بازرگانی سازمان صنعت معدن تجارت استان
همچنین در پاسخ به اینکه برخی افراد ،کاهش قیمت
کاالهای فروشگاههای بزرگ را بهمنظور انحصارطلبی
در بــازار یک نوع دامپینگ تلقی میکنند ،تأکید
میکند :نمیتوان اســم تأسیس فروشگا ههای
بزرگ را دامپینگ گذاشت؛ زیرا فروشگاههای بزرگ
بهدلیل میزان زیاد خرید ،این امکان را دارنــد که با
قیمت مناسب محصوالت خــود را به مــردم عرضه
کنند.
اگر دقت کــرده باشید خیلی از واحدهای صنفی
کوچک نیز در یک فضای رقابتی ،د رحــال تنظیم
قیمت کــاالهــای خــود با ایــن فروشگا ههای بزرگ
هستند؛ حتی در مواردی شاهدیم واحدهای صنفی
خردهفروش بهدلیل داشتن هزینههای کمتر نسبتبه
فروشگاههای بزرگ ،محصوالت خود را با قیمتی کمتر
از فروشگاههای یاد شده میفروشند.

شده است .دیگر جرئت نداریم فرزندانمان را تنها به
مدرسه بفرستیم .خطرات ،سدمعبر ،سروصدا و دود
آنها از یکطرف و ریختن روغن و کثیفی کف خیابان
ازسویدیگر امان اهالی را بریده است .شما را بهخدا
پــیــگــیــری کــنــیــد .اهـــالـــی شـــهـــرک طـــرق،
شهیدرجائی.31
 0915000962مدیران تعاونی الزهرا (کاسپین)
بعد از 3سال مسدود کردن حسابها دستور دادهاند
که فقط 2درصد از سپردهها پرداخت شود و بقیه را
نگه داشتهاند و میگویند حداقل تا یکسال دیگر
پــرداخــت نمیشود و بعدش هــم معلوم نیست
بپردازیم! لطفا به فریادمان برسید!
 0915000173ب ـاســام .قابلتوجه شرکت
مخابرات! طی یکماه گذشته این پنجمینبار است
که تلفن منزل ما قطع میشود .خسته شدیم از بس
که به  20117زنگ زدیم! لطفا رسیدگی کنید.
 0937000591بهنظر میرسد سیاست جدید
اعـــامشـــده مــبــنـیبــر اعــطــای تــســهــیــات به
مصرفکننده بارقه امیدی در تقویت تولید است.
چون هرگاه مصرف افزایش یابد بهتبع آن ،تولید نیز
بهحرکت درمیآید و عامل اشتغال میشود .نمونه
عینی آن کمک در فــروش خودروهای انبا رشده
خودروسازان با ارائه تسهیالت بانکی به مشتریان،
فارغ از معایب طرح یادشده است .به امید آنکه دولت
با استفاده از تجارب گذشته و واقعبینی اقدام کند.
 0936000158باتوجه به بینالمللی بودن بولوار
اما مرضا(ع) شایسته است مراسم و را هپیماییها
درمناسبات ملی و دینی با نظم و ترتیببهتریبرگزار
شود ،مراسم روز دانشآموز بسیار بینظمو آشفته
بود و زائران خارجی را متعجب کردهبود.

مدیر روابطعمومی منطقه:12

اقداماتماد رراستایطرحجامعتفصیلیاست

«بــا ســام .باتشکر و
پاسخبهپیامک
قدردانی از شهرداری
منطقه ١٢که زمین بزرگ بین رحمانیه ١۶و  ١٨را
درختکاری کرد تا ساکنان محل از فضای سبز
برخوردار شوند .در ادامــه خدمات ارزنــده این
عزیزان تقاضا داریم دور این زمین را هم بهصورت
پیست ورزشهای صبحگاهی ،دوچرخهسواری
و ...آماده کنند تا نشاط مضاعفی به ساکنان هدیه
شود .باتشکر از پیگیری روزنامه مردم مشهد».
هاشمی ،مدیر روابطعمومی منطقه 12ضمن
قــدردانــی از ایــن شــهــرونــد ،در پاسخ گفت:
منطقه 12شهرداری تنها ناحیهای است که طرح
جامع تفصیلی مصوب وزارت مسکن و شهرسازی
در آن اجــرا مـیشــود .بر همین اســاس انجام
تغییرات در طــر حهــای اجــرایــی ت ـاحــدودی
غیرممکن است و نیاز به شرایط و مجوزهای

خاصی دارد .وی ادامه داد :براساس این طرح
تفصیلی ،همه شرایط در این ناحیه پیشبینی و
اجرا شده است و درزمینه پارکها و دیگر اماکن
عمومی هم همین قضیه صدق میکند .هاشمی
اضافه کرد :امکانات و شرایط ورزش برای عموم
مردم در پارک مهیاست و شهروندان میتوانند از
این فضا استفاده کنند.

