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یادداشت
عباسعلی كوثری

منابع موردنیاز بهسازی
بافت پیرامون حرم مطهر

در ســراســر جهان بــه ویــژه در کشورهای
توسعه یافته شهرداری ها وظایف متنو ع
و متعددی برعهده دارنــد .در ایــران نیز به
علت نبود مدیریت واحــد شهری ،وظایف
شهرداریها در بین سازمانها و شرکتهای
دولتی و غیردولتی محلی متعددی توزیع
شــده اســـت .بنابراین مــی تــوان وظایف
شهرداری ها را در قالب وظایف عمرانی،
خدماتی ،نظارتی-حفاظتی ،رفاهی و
مدیریت منابع تقسیم کرد .یکی از مهمترین
وظایف و مسائل پیش روی شهرداری ها
مباحث مالی است .مشهد نیز از این موضوع
مستثنا نیست .ایــن کالنشهر دارای 13
منطقه شهری و شهرداری مستقل (مرکز)
اســت .در ایــن میان ،منطقه ( 13ثامن)
مسئولیت رسیدگی به عمران و نوسازی
بافت اطراف حرم علی بن موسی الرضا(ع)
را به عهده دارد .مــی تــوان ادعــا کــرد بعد
از شــروع طــرح نــوســازی و بهسازی بافت
فرسوده پیرامون بارگاه ملکوتی حضرت
رضــا(ع) و ساختوسازهای جدید ،نقش و
اهمیت مجموعه حرم مطهر در نظام شهری
رشدی فزاینده داشته و با تحول کیفی در
بافت پیرامون ،از فشارهای گوناگون مرکز
شهر کاسته و دستیابی به تعادلی پایدار در
منطقه تا انــدازهای امکانپذیر شده است.
بنابراین عالوهبر وظایف سایر شهرداریها،
شهرداری منطقه ثامن در میان سایر مناطق
از حساسیت بیشتری بــرخــوردار اســت و
نقشی بسیار اساسی و چشمگیر در فراهم
کردن امکانات رفاهی و توسعه و پیشرفت
در منطقه دارد اما سؤال اینجاست که منابع
درآمــد و انجام امــور محوله شهرداری این
منطقه برای انجام چنین موضوع خطیری
چگونه مهیا می شود .آیــا منابع درآمــدی
مشترک میان همه شهرداریها که در منطقه
ثامن نیز رایــج اســت می تواند پاسخ گوی
هزینه های پیش رو باشد؟ دربــاره منابع
درآمدی مشترک همه شهرداریها میتوان
به عوارضی که شهرداری ها رأسا دریافت
میکنند ،بهای خدمات انجامشده که بین
مــردم سرشکن و وصــول مــیشــود ،کمک
دولت از بودجه عمومی و هدایا و کمکهای
نقدی ای که اشخاص خیر بــرای مصارف
عام یا خاص به شهرداری میپردازند اشاره
کــرد امــا ایــن روشهــا پاسخگوی نیازها و
رسیدن به اجرای طرح نخواهد بود و اهداف
منطقه ثامن محقق نخواهد شد مگر اینکه
از روش هــای خاص سرمایه گذاری و البته
مشارکت مردم بهرهمند شد .سرمایهگذاری
یکی از روشهای مناسب برای اجرای طرح
نوسازی و بهسازی بافت فرسوده پیرامون
حرم مطهر است که از راههای مختلف انجام
میپذیرد .برای مثال ،سرمایهگذاری کالن
روشی است که سرمایهگذار محدودهای از
بافت که مسیر و پروژههای واقع در حاشیه را
نیز شامل میشود انتخاب و شروع به خرید و
تأمین منابع امالک خریدارینشده میکند.
در ایــن روش ،صــدور پــروانــه ساختمانی
پروژهها پس از تکمیل خرید صورت میپذیرد
که ارزش امــالک واقــع در مسیر با ارزش
پروانه ساختمانی پروژه ها تهاتر می شود و
سرمایه گذار مجاز است پروژه های آماده
واگـــذاری را اجــرا یا به غیر واگــذار کند که
عالوهبر بهرهمندی از مزیت اول ،از مزایای
ناشی از ارزش افزوده امالک خریداریشده
و تجمیع پروژهها نیز بهرهمند خواهد شد.از
طرفی شهرداری میتواند برای پیادهسازی
و اجرای طرح نوسازی و بهسازی پیرامون
بافت ،زمین آماده اجرا و پروانه ساختمانی
آن را برای اجرای پروژه به سرمایهگذار واگذار
کند یا در روشی دیگر ،سرمایه گذار منابع
موردنیاز برای خرید امالک خریدارینشده
را در اختیار شهرداری قرار دهد و شهرداری
به کــارگــزاری از سرمایه گذار ،امــالک را
خریداری میکند .پس از آزادســازی کامل
پروژه و پرداخت ارزش پروانه ساختمانی،
سرمایهگذار میتواند به ساخت پروژه اقدام یا
زمین و پروانه را به غیر واگذار کند .در این روش
نیز سرمایه گذار از مزایای ناشی از ارزش
افزوده امالک خریداریشده و تجمیع پروژه
بهرهمند خواهد شد.
مردم نیز می توانند در این موضوع خطیر
شهرداری را یاری کنند و در آن سهیم باشند.
برای مثال ،خرید اوراق مشارکت و صکوک
به مردم یکی از طرحهایی است که میتواند
اجرا شود .از طرفی ،میتوان به پروژههای
سرمایهگذاری که به صورت واگذاری سهام
به مردم ،پیمانکاران و سازندگان پروژه اجرا
می شوند نیز اشــاره کرد و درنهایت فروش
متری (طرح مسکن ثامن) که در این مورد،
پروژه های سرمایه گذاری از طریق فروش
متری واحدهای پروژه به مردم اجرا میشود.
*معاونمالیاداریشهرداریمنطقهثامن

ماجرای فاکتور9
بيماران هموفيلی استان از کمبود دارو در بازار رنج می برند

دریافت نمی کنند اضافه می کند :زمانی که وزارت
بهداشت داروی ایرانی مشابه داروی خارجی را تأیید
کند ،بیمه دیگر هزینه داروی خارجی را قبول نمیکند.
وی ادامه میدهد :اغلب بیماران میگویند داروهای
ایرانی اثرگذاری ندارند اما پزشک باید این موضوع را
اعالم کند.
وی دربــاره بدهی ایــن بیمه به داروخانه ها اظهار
میکند :تا آبان سال گذشته هزینهها را به داروخانهها
پرداخت کردهایم و تنها دو ماه آذر و دی را بدهی داریم.

همه بيماران پرونده الکترونيک دارند

سعيده آل ابراهيم« -مبتال به بیماری هموفیلی
هستم .از زمانی که دارو گران شده است ،گمان کنم
به دلیل اینکه بعضی داروها وارد نمیشود یا تعداد آن
کم است ،برخی اوقات نمیتوانیم فاکتور 9تهیه کنیم
و به جای آن ،از مشابه ایرانی دارو استفاده میکنیم
که اثرگذاری آن با تأخیر است .ما جزو بیماران خاص
محسوب میشویم و مصرف نکردن برخی داروها برای
ما عوارض به دنبال دارد .لطفا پیگیری کنید».
از تاالسمی ،هموفیلی و نارسایی کلیه (بیماریهای
نیازمند به دیالیز) با عنوان بیماری های خاص یاد
میشود .سختی درمــان ،هزینه زیاد درمان و شیوع
کم بیماری در کشور ،ویژگیهای بیماریهای خاص
هستند .هزینه درمان و کنترل بیماری هایی با این
ویژگیها کامال رایگان است و تحت پوشش بنیاد امور
بیماریهای خاص انجام میشود .با این حال ،بازار
دارو و تجهیزات پزشکی که از چند ماه پیش و با توجه
به پرداخت نشدن بدهیهای شرکتهای وابسته به
صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با آشفتگیهایی همراه
شده بود با افزایش نرخ ارز و دالر دچار تالطم های
شدیدتری شــد .ایــن تنش ها بیماران خــاص را هم
بینصیب نگذاشت.در این میان ،مراجعان درمانگاه
«ســرور» هم درگیر بیماری هموفیلی یا تاالسمی
هستند و درد یکدیگر را خوب می فهمند .بعضی ها
دفترچه به دست در حــال خــروج از درمانگاهند،
تعدادی مشغول دریافت دارو و برخی دیگر روی
صندلیهای سالن نشستهاند و منتظر نوبت دکترشان
هستند .برای صحبت با بیماران درباره نبود یا کمبود
داروهایشان در گیر و دار افزایش قیمت دالر به این
درمانگاه مراجعه کردیم.

کمبود يا نبود فاکتور 9

علی اســدی ،جوانی که از کودکی درگیر بیماری
هموفیلی اســت ،دربــاره مشکالت جدید خــود در
زمینه تهیه دارو به خبرنگار ما میگوید :فاکتورها را از
داروخانه درمانگاه سرور تهیه میکنیم و رایگان است
اما اخیرا به دلیل افزایش قیمت دالر ،دارو یا موجود
نیست یا تعداد آن کم شده است .امروز پزشک برای من
 6فاکتور 9تجویز کرد اما به این علت که موجود نبود،
 6فراورده خونی به من دادند که وقتی تزریق میشود
بدنم خارش میگیرد .این حساسیت برای بعضی از
بیماران اتفاق میافتد؛ ضمن اینکه تزریق هریک از این
فراوردهها یک ساعت زمان میبرد در حالی که تزریق
فاکتور 9برای یک نفر که  100کیلو وزن داشته باشد
 10دقیقه طول می کشد و بدن سریع به دارو پاسخ
میدهد.

از کجا پول بياورم؟

زهــرا عباسی مــادر  6بچه است که چهار فرزندش،
حدیثه ،فاطمه ،فائزه و محدثه ،دچار بیماری هموفیلی
هستند و دو نفر از آنها باید برای تأیید بیماریشان در
تهران نیز آزمایش بدهند .او هم میگوید :فاکتورها
را اینجا به ما رایگان میدهند اما داروهای دیگری نیز
دارند که هزینه آنها را خودمان باید بدهیم .از کجا پول
بیاورم؟ شوهرم مسافرکشی میکند .زن دیگری هم
دارد و آنقدرها به من و بچههایم رسیدگی نمیکند.

کمبود داروی مرجع بيماران تاالسمی

مسئول انجمن تاالسمی که خــود بــه ایــن بیماری
مبتالست درباره مشکل این بیماران در بحبوحه گرانی
قیمت دارو به شهرآرا میگوید :بیماران تاالسمی باید
به صورت مستمر تزریق خون داشته باشند .این تزریق

موجب ازدیــاد بار آهن برای بیماران میشود و روی
اعضای اصلی بدن مانند قلب ،کبد و  ...اثر میگذارد
که مشکالتی مانند نارسایی قلب و کبد برای آنها ایجاد
می کند.علی اکبر محمدی اضافه می کند :داروی
مرجع بیماران تاالسمی «دسفرال» نام دارد که سهمیه
آن خیلی کم است .حتی قرار بود به علت ساخت داروی
مشابه ایرانی ،دیگر وارد نشود .داروی مشابه تأثیر
داروی خارجی را ندارد و موجب بروز مشکالتی برای
ما شده است .اکنون به بیماری که  100سهم دارویی
در ماه دارد نصف آن را خارجی و نصف دیگر را ایرانی
میدهند.وی میگوید :داروی مشابه ایرانی را مصرف
کردم .بعد از آن بدنم کهیر زد و فشار خونم کاهش پیدا
کرد .اینها از عــوارض داروســت .به ما گفتند مبلغ
داروی ایرانی را از هزینه داروی خارجی کم میکنند
و مابه التفاوت آن را بیمار بدهد .این در حالی است
که بسیاری از بیماران تاالسمی از قشر کمبرخوردار
جامعه هستند و نمی توانند این مبلغ را که برای هر
ماه حــدود  30تا  40هــزار تومان می شود پرداخت
کنند.

 1200بيمار هموفيلی

رئیس کــانــون هموفیلی شاخه
خراسان نیز در این خصوص بیان
می کند :در مشهد برای بیماران
هموفیلی فقط در این مرکز دارو
پخش میشود .در شهرستانها نیز
به جای اینکه مریض برای تهیه دارو به مشهد بیاید،
رابط داریم و از مشهد دارو را برای آنها ارسال میکنیم.
داروخانه امام رضا(ع) نیز این داروها را در اختیار دارد و
در صـــورت نــیــاز می توانند از آنــجــا تهیه کنند.
محمدمهدی یـــزدی بــا اشـــاره بــه وجـــود بیش از
1200بــیــمــار هموفیلی در مناطق تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،میگوید :خوشبختانه
در تأمین فاکتور  8مشکل و کمبودی نــداریــم اما
متأسفانه فاکتور 9را در برخی اوقات کم داریم و زمانی
که فاکتور9و 8نباشد ،بهاجبار به فراوردههای خونی رو
می آوریم که بیشتر بیماران به آن حساسیت دارند و
تزریق آن زمان زیادی میبرد.یزدی ادامه میدهد:
مشکل اصلی روال خرید مراکز دارو و بازپرداخت آن،
پولی است که بیمه باید پرداخت کند .زمانی که بیمه
پولی را به داروخانه پرداخت نکند ،داروخانه به دلیل
کمبود بودجه نمیتواند خریدی انجام دهد.

فرانشيز دريافت نمیکنيم

در ادامه این پیگیری ،معاون بیمه
سالمت خراسان رضوی هم با اشاره
بــه اینکه بــیــمــاران هموفیلی،
دیالیزی ،ام اس ،نارسایی کلیه و
تاالسمی ماژور تحت پوشش بیمه
سالمت ،خــاص محسوب می شوند ،دربــاره گفته
بیماران هموفیلی مبنیبر اینکه برای تهیه دارو باید
مستنداتی را به بیمه تحویل دهند بیان میکند :بعضی
از این بیماران داروهایی مانند فاکتورها را ماهانه
دریافت می کنند که تأیید می شود اما برخی اوقات
بیماران بیشتر از تعداد معمول دارو میخواهند که به
مستندات (اعالم پزشک ،نامه بیمارستان یا  )...نیاز
دارد زیرا داروهای آنها بسیار گران است .البته اگر این
افراد حال خوبی نداشته باشند ،الزم نیست خودشان
مستندات را ارائه کنند و بیمارستان موظف است آن
دارو را تهیه کند.سعید صاحب جمعی با بیان اینکه
برای تزریق خون بیماران هموفیلی و تاالسمی فرانشیز

مــســئــول امــــور رســیــدگــی به
صورتحساب داروخانههای دفتر
اسناد پزشکی تأمین اجتماعی نیز
بیان می کند :داروهایی که برای
بیماران خاص تجویز میشوند و در
تعهد سازمان است رایگان هستند .در غیر این صورت،
طبق توافق بیمه با وزارت بهداشت ،بیمار باید درصدی
از فرانشیز دارو را پرداخت کند اما برای بیماریهای
صعبالعالج ،فقط داروهای مربوط به بیماری آن ها
رایگان است یا کسر فرانشیزی بیشتر از یک بیمار عادی
دارند.
مجید رحیمی با بیان اینکه بیماران تاالسمی دفترچه
خاص دارد و داروهایی که دریافت می کنند رایگان
نوع
است ادامه می دهد :بیماران هموفیلی در سه ِ
فاکتور  9 ،8و اختالالت انعقادی هستند .بیماران
مشکالت انعقادی زمانی به دارو نیاز دارند که یک عمل
جراحی سنگین داشته باشند .بنابراین دفترچه آنها
خاص نیست اما داروی مربوط به بیماریشان رایگان
است.
وی درباره نیاز به تأیید نسخه بیماران تاالسمی در بیمه
تأمین اجتماعی اظهار میکند :همه بیماران پرونده
الکترونیک دارند و فقط کسانی به تایید نسخه نیاز پیدا
میکنند که برای بار اول مراجعه کنند و باید شناخته
شوند .پزشک باید بیماری را تشخیص دهد؛ سپس
مشخصات بیمار در انجمن تاالسمی ثبت شود .پس از
آن ،در هر جای ایران برای دریافت دارو مراجعه کند ،با
مشکلی مواجه نمیشود.
رحیمی اضافه میکند :بعضی افراد نیز به این علت
که اعتبار دفترچه آنها به پایان رسیده یا پرونده آنها
غیرفعال شده است به بررسی دوباره یا تعویض دفترچه
نیاز دارنــد اما بیماران سرطانی که در حال انجام
شیمیدرمانی هستند دارویی که پزشک برای آنها
تجویز می کند در هر نوبت باید بررسی شود.

دارويی با ارز جديد وارد نشده است

رئیس انجمن داروسازان خراسان
رضوی هم دراین زمینه در پاسخ به
شهرآرا بیان میکند :در صحبتی
که چند روز گذشته با معاون وزیر
بـــهـــداشـــت داشــــتــــم ،بــرخــی
شرکتهای واردکننده دارو به شرکتهای توزیعکننده
دستور دادهاند که داروهایی را که در انبار وجود دارد
توزیع نکنند.
علیرضا شهریاری با اشاره به اینکه قیمت دارو همان
قیمت قبلی است اظهار میکند :هنوز دارویی با ارز
جدید وارد کشور نشده و داروهایی که اکنون موجود
است با دالر و ارز قبلی خریداری شده است.
وی با تأکید بر اینکه دارو با این سرعت وارد کشور
نمیشود که تغییر قیمت داشته باشیم میگوید :اگر
مردم در قیمت دارو تخلفی مشاهده کردند ،به معاونت
غذا و دارو اعالم کنند.
وی می افزاید :تأمین اجتماعی حــدود پنج ماه به
داروخانهها بدهکار است .با وجود این ،داروخانهها از
ارائه دارو به بیمار کوتاهی نکردهاند و همه توانشان این
بوده است که داروی بیماران را تأمین کنند.

دپوی دارو

رئیس انجمن داروســـازان خــراســان رضــوی ادامــه
می دهد :انتظار داریــم شرکت هایی که دارو را دپو
کردهاند این داروها را سریعتر بین داروخانهها توزیع
کنند تا مشکلی برای بیماران ایجاد نشود.
وی درباره اینکه به جای برخی داروهــای خارجی از
مشابه ایرانی آنها استفاده میشود اظهار میکند:
وقتی به این مرحله رسیدهایم که دارویی را در کشور
تولید کنیم ،ورود داروهـــای خارجی کاهش پیدا
میکند.شهریاری با اشاره به اینکه برخی داروخانهها
تــوان خرید داروهــا را ندارند اما داروخانه هایی که
توان خرید داشتهاند آن دارو را دارند و بیماران از دارو
محروم نمی شوند اضافه می کند :اکنون بیش از
 600داروخانه در مشهد داریم .البته بعضی داروها
را نمیتوان در همه داروخانهها توزیع کرد زیرا تعداد
آن ها کم و هزینهشان نیز زیاد است اما اگر بیمار به
داروخانهای مراجعه میکند که دارو را نداشته باشد،
قطعا او را برای تهیه دارو از سایر داروخانهها ،راهنمایی
میکنند.
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الو شهرآرا ...

اینجاتریبونيبرايبياننظرات،انتقادات،مشكالت
و درخواستهايشماشهرونداناستكهميتوانيد
از طریق روشهای ذیل ،آنها را با ما در ميان
بگذارید.
پيامك30007289 :
تارنماshahraraonline.com :
اينستاگرام@shahraranews :
تلگرام09154294580:
رايانامهinfo@shahrara.com :
تلفن051-37288881-5 :
مراجعه حضوری
شهرداری
 0915000286چهارراه امام خمینی 87
نیاز به پل هوایی دارد .چرا اقدام نمیکنند؟
شهروند:به نظر مردم ،شهرک صبا در بولوار
پنجتن و شهرک امید در سیس آباد نمونه های
موفقی از بازآفرینی حاشیه شهر مشهد هستند که
در سایر مناطق و زمینها نیز درخور اجراست.
 0915000052باسالم ،توسعه مدیریت
پارک های حاشیه ای یا همان الیت ،در قبال
دریافت وجه از مردم چه خدمتی ارائه میدهد؟ آیا
امنیتی برای وسیله اشخاص هست؟ آیا هدفی
جز درآمدزایی هم دارد؟
 0933000099شــهــردار محترم! ما
آتشنشانان بخش خصوصی با جان و مال مردم
سروکار داریــم .به همین دلیل هم جان و روان و
قلب و اعصاب و روحیه و زندگی خود را از سال 90
در آتشنشانی گذاشتهایم.
شهرآرا :شهروند گرامی با سالم ،به موضوع
اشاره شده از سوی شما درپاسخ پیامکی با عنوان
» 300نفرنیرو کم داریم» در صفحه حرف مردم
روزنامه شهرآرا در تاریخ26فروردین  97پرداخته
شده است.
 0915000773چرا فروشگاههای اتکا و
شهرداری اجناس را گرانتر از بازار ارائه میدهند؟
مانند مرغ ،گوشت ،ماهی و نوشابه و حبوبات و...
لطفا  124پیگیری کند .مثال قیمت مــرغ در
فروشگاه شهرداری هفت هزار و 200تومان و در
بازار  6هزار و  500تومان و نوشابه در بازار دوهزار
تومان و در فروشگاههای شهرداری دو هزار و 400
تومان است .لطفا پیگیری کنید.
 0915000735سالم .چند سال است در
همسایگیمان تعمیرگاهی در منطقه مسکونی به
اجــاره داده شــده اســت که ســروصــدای پتک و
چکش آن آسایش را از ما گرفته است .شکایت
کردیم ،مسئول بند  20منطقه  9گفت« :داخل
مــغــازه خــودشــان ســروصــدا می کنند!» لطفا

پیگیری کنید.
راهنما يی و رانندگی
 0915000518با سالم ،خواهشمندم در
ســهراه خیام ،مــحــدوده گــردش به سمت چپ
مشخص شود .گاهی سه یا چهار ردیف اتومبیل
برای گردش به چپ ایستادهاند و در عمل ،تردد در
مسیر مستقیم با کندی صورت میگیرد و باعث
ایجاد ترافیک کاذب در بولوار ملکآباد میشود .با
تشکر از پیگیریهای شما و توجه مسئوالن.
 0921000718مدیریت محترم راهور
مشهد ،در شهرک رجایی ،حد فاصل حر  2تا ،9
ترافیک زیاد و راننده متخلف فراوان است و -از همه
بدتر -پرسنل کادر قبض نویس پیاده راهور هم
نیست .لطفا ایستگاه  9راهور میدان بار رضوی را از
لحاظ پرسنل کــادر و همچنین پرسنل وظیفه
تقویت کنید .جمعی از کسبه.
بهداشت و درمان
شهروند :سپاس و تشکر ویژه از درج پیام
مشکل بیمارستان خیریه امــام ســجــاد(ع) و
قدردانی از مدیریت و حسابداری بیمارستان امام
سجاد(ع) که مشکل ما را حل کردند.
شهرآرا
 0937000890با سالم و خداقوت به شما
زحمتکشان روزنــامــه شــهــرآرا ،ســال گذشته،
روزهــــای بــارانــی ،روزنــامــه را داخـــل نایلون
می گذاشتند اما امسال متأسفانه داخل حیاط
می اندازند که خیس می شود و از آن استفاده
نمیشود .آدرس :خیابان عینخوش.
پست
 0938000768با عرض سالم و خداقوت،
چند بار که به اداره پست مرکزی مشهد واقع در
بــولــوار امــام خمینی مراجعه کـــرده ام ،باجه
پــســتپــیــشــتــاز خــیــلــی شــلــوغ بــــوده اســت.
خواهشمندم ریاست محترم پست ،دو باجه پست
پیشتاز اضافه کند که مردم اینقدر در صف معطل
نشوند .همچنین خودپرداز هم صف شلوغی
دارد .لطفا خــودپــردازهــای بیشتری در نظر
بگیرند.
متفرقه
 0915000242ســالم .اگــر پیام های
نوروزی رهبر به عنوان قانون الزماالجرا باشد و به
پرده و پالکارد و تیتر در رسانه ملی اکتفا نشود،
ایران آباد میشود.

راهنمایی و رانندگی از تاکسیرانها
مبلغی دریافت نکرده است
پیامک
بهپیامک
پاسخبه
پاسخ

باران مهرانی« -بر چه اساسی افسران راهنمایی
و رانندگی طلب تاکسیرانی را از رانندگان تاکسی
جمعآوری میکنند؟»« ،با سالم .لطفا از مدیریت
راهنمایی و رانندگی بپرسید که آیــا افسران
راهنمایی و رانندگی می توانند شــارژ خطوط
تاکسیرانی را جمعآوری کنند؟»
سرهنگ علیرضا حــاجــی زاده ،رئیس پلیس
راهور مشهد در این خصوص ،اظهار کرد :اینکه
افسران راهنمایی و رانندگی از تاکسی ران ها
پولی دریافت کرده باشند ،کذب محض است.
افسران راهنمایی و رانندگی به عنوان بازرس
تاکسیرانی فعالیت دارند ،اما طرف حساب ما
سازمان تاکسیرانی است و از رانندگان مبلغی

دریافت نمی شود .وی افزود :به دلیل اینکه در
ساختارهای سازمانی باالترین رده نظارتی را
داریــم ،احتمال بروز تخلف کم است ،اما افراد
اگر تخلفی از سوی افسران راهنمایی و رانندگی
مشاهده کردند ،میتوانند با شماره  197تماس
بگیرند.

چراغ های روشن در روز!
شهروندخبرنگار

شهروندخبرنگار امــروز گفته اســت« :مدتی
است کوچههای پایین شهر مانند میثم شمالی،
جــمــاران ،خیابان وحید و پنجتن در اطــراف
میدان فجر ،به لطف مسئوالن شهری ،روشنتر
شده است و این کار هنوز ادامه دارد .دیگر الزم
به گفتن نیست که روشنایی معابر حاشیه شهر
چقدر میتواند بر کاهش بزهکاریها اثر بگذارد؛
همچنین امنیت زن و بچه ما بیشتر شده است اما
چند باری که از کوچه خداشناس 12در محله
جماران عبور کــردهام دیــدهام تقریبا چراغ همه
تیرهای برق این کوچه روشن است ،آن هم در روز
روشن .این موضوع با صرفهجویی در مصرف برق

همخوانی ندارد .لطفا مسئوالن شرکت برق کمی
بیشتر در کار خود دقت کنند و نظارتهای خود را
بیشتر کنند».الزم به یادآوری است که در پارهای
مواقع ،روشن بودن چراغهای روشنایی معابر در
روز میتواند به منظور تعمیرات باشد .البته شرکت
برق بهتر میتواند این موضوع را توضیح دهد.

