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شهرداری

 150خانواده دارای دو معلول و بیشتر استان هنوز درانتظار سرپناه اند

گزارش

 150خانواده در انتظار خانه
بهزیستی در انتظار اعتبار!

باقی مانــده اقدام نمــی کند ،می گویــد :درباره
مسکن روســتایی وقتی زمین در روستا رایگان و
ارزان تر بود و روزنه ای برای جذب بیشتر وجود
داشت از ســهمیه هم بیشــتر جذب داشتیم .اما
در شــهر کمی ماجرا متفاوت اســت که دلیل آن
هم بیان شد .اقدامات بهزیســتی در این زمینه
مشــخص شــده اســت ولی بهزیســتی اعتباری
ندارد که بتواند زمینی بخرد و دراختیار معلوالن
قرار دهد.

عقیلرحمانی
«مگر طبق قــول وزیر قرار نبود تا پایان امســال تمام
خانــواده هــای دارای دو معلــول و بیشــتر خانه دار
شــوند؟  3ماه تــا پایان امســال مانــده و هنــوز برای
خانه دار شدن ما اقدامی نشده است .دفعه قبل که
پیگیریکردیدمسئوالنپاسخدقیقیندادندوفقط
اعالمکردندپیگیریمیکنیم.لطفامجددموضوع
راپیگیریکنیدتابدانیمتکلیفماچهمیشودوچرا
برایخانهدارشدنمااقدامیانجامنشدهاست؟»

 17مردادماهبودکهطیگزارشیباعنوان«491
خانوادهدارایمعلولدرانتظارسرپناه»بهماجرای
مشــکالت خانه دار شــدن خانــواده هــای دارای
دو معلــول و بیشــتر پرداختیــم کــه در ایــن زمینه
پوریوســف مدیرکل بهزیســتی خراســان رضوی
تعدادکلخانوادههایدارایدومعلولیابیشتررا
 1500خانوادهاعالمکردواینراهمگفتکه«کل
متقاضیانثبتنامکردهبرایخانهدارشدن741
خانواربودهکه 100واحددرشهرهاو 150واحد
همدرروستاهاتحویلمتقاضیانشدهاستو491
خانوادهنیزهنوزسرپناهندارند».
حال پس از گذشت بیش از 4ماه از وعده مدیرکل
بهزیستی اســتان برای خانه دار شــدن تدریجی
 491خانواده دارای دومعلول یا بیشتر در استان،
هنوز هم تعــدادی از سرپرســتان خانــواده های
دارای دو معلول و بیشــتر در تماس با گروه حرف
مردم روزنامه «خراسان رضوی» اعالم می کنند
که اقدامی برای خانه دار شدن آن ها نشده است.
از همین رو برای پیگیری وعده ها و بررسی گالیه
های مطرح شده ،با معاون مشــارکت ،اشتغال و
موسسات غیر دولتی اداره کل بهزیستی استان
گفت و گو می کنیم.

•انتظار  150معلول برای سرپناه
حســین نژاد در این زمینه به «خراسان رضوی»

•چشم انتظار حمایتیم

مــی گویــد :کل ســهمیه ای کــه اســتان بــرای
تخصیص اعتبار داشت  743نفر بود که در این
سهمیه هم تقاضا های روستایی و هم تقاضاهای
شــهری قرار داشت ،ســهمیه ای که از این میان
برای معلوالن روســتایی در نظر گرفته شده بود
 285نفر بود که در مقابل ما توانســته ایم 297
نفرجذب ســهمیه داشته باشــیم ،این یعنی این
که ما در روســتا بیشــتر از پیش بینــی ها ،جذب
سهمیه داشتیم و خانه ها را تحویل این خانواده
ها دادیم.
وی تصریح می کنــد :درباره اقداماتــی که برای
جذب ســهمیه های معلوالن شهر نشــین انجام
شــد ،تعداد  150متقاضی دیگر باقی مانده اند
تا مراحل جذب سهمیه آن ها انجام شود و نهایتا
خانه دار شوند.

• 150معلولی که نه پول دارند نه زمین

معاون مشارکت ،اشتغال و موسسات غیردولتی
اداره کل بهزیســتی اســتان یــادآور مــی شــود:
بهزیســتی برای تامین اعتبار افــراد باقی مانده
مشــکلی ندارد امــا گــره کار آن ها در این اســت

که متقاضی در شــهر ســاکن اســت و تــوان تهیه
زمین را ندارد ،چــرا که قیمت زمین در شــهرها
به مراتب گران تر از روستاهاســت ،مشکل دیگر
هم این اســت که برخــی از معلوالن شهرنشــین
توانایی تامین آورده ای را که به عهده آن هاست
ندارنــد ،با توجــه به دالیل ذکر شــده نمــی توان
زمان دقیقی برای خانه دار شــدن تعــداد باقی
مانده اعالم کرد.

• 9میلیارد کمک تا به امروز

وی می افزاید :بهزیســتی متولی مسکن نیست
و نقش ما در این جا تســهیل کار و حمایت است،
درباره خانه دار شدن معلوالن بهزیستی از بنیاد
شــهید و امور ایثارگران و انجمن خیران مسکن
ســاز کمک می گیریم و همراه با هــم حدود 30
میلیون تومــان به هر متقاضــی پرداختی داریم،
تا به امروز نیز حــدود  9میلیارد تومــان از طریق
همین حمایــت های ســه جانبــه بــه متقاضیان
کمک شده است که رقم کمی نیست.
وی درباره این که چرا بهزیســتی برای کمک به
تامین زمین و آورده از ســوی معلــوالن متقاضی

حسین نژاد درباره ضرورت حمایت خیران برای
خانه دار شــدن این افراد می گوید :ما به شــدت
پیگیر هستیم تا برای افراد باقی مانده زمین تهیه
کنیم و جلساتی هم در این زمینه در استانداری
برگزار کــرده ایم ،اگر دیگر ســازمان ها و خیران
محترم به کمک ما بیایند و ما را همراهی کنند،
مشــکالت پیــش روی خانــه دار شــدن معلوالن
باقی مانده شهر نشین که توان تهیه زمین و آورده
کافی را ندارند رفع خواهد شد.
وی تاکید می کند :مددجویان بهزیستی معموال
از نظر اقتصــادی می تــوان گفت هیــچ ندارند و
ما باید به آن ها کمک کنیم ،بر همین اســاس به
همراهی بیشتر دستگاه ها و خیران نیاز داریم و
هدف ما تنها رفع مشکالت خانواده های دارای
دومعلول و بیشــتر نیســت بلکه تمامی معلوالن
باید حمایت شوند .ما دست خیران را می بوسیم
و از کمک های گذشته آن ها تشکر می کنیم اما
اگر در این زمینه هم ما را مانند گذشته همراهی
کنند با سرعت بیشتری مشکالت را رفع خواهیم
کرد.معاون اداره کل بهزیستی استان گالیه ای
هم از برخی دســتگاه های متولی می کند و می
گوید :یکی از دالیــل این که این تعــداد معلول و
مددجو وجود دارد این است که برخی نهادها به
مســئولیت اجتماعی خود به خوبی عمل نکرده
اند ،اگر قبل از این به وظایف مربوط درست عمل
می شد این مشکالت وجود نداشت.

خودشان می گویند ســه ســال پیش مصوبه بی آر تی تایید
شده ،چرا حاال باید مسیر توحید راه اندازی شود؟ هزینه های سه
سال پیش با االن یکی است؟ سازمان های نظارتی چه می کنند؟
بودجه این طرح سه سال کجا بوده؟ آخر کی تمام خواهدشد؟
من از راهنمایی و رانندگی مشــهد به دلیل برداشــتن میله
های طرح بی آرتی خیابان چهارراه میدان بار ممنونم .ان شاءا...
که طرح بی آرتی بعد از تعریض خیابان انجام شود.
از شهرداری خیابان گاز و رسالت بابت آسفالت و معابرسازی
خیابان ها تشکر می کنیم ،ای کاش این اقدامات به بولوار هدایت
هم برسد.
اگر می شود یکی هم به داد کارگرهای شهرداری برسد که
به جای هشت ســاعت کار 12 ،ســاعت کار می کنند ،بدون یک
ریال مزد اضافه!
 ۱۱مــاه از افتتــاح خط  ۲متروی مشــهد گذشــت اما هنوز
ح نشده است ،در حالی ک ه سال گذشته در
ایستگا ه شریعتی افتتا 
هنگامافتتاح ،مدیرعامل قطارشــهریاعالم کرد تا اردیبهشت
 ۹۶این ایســتگاه افتتاح می شــود .در وعــده ای دیگر قــرار بود
مردادماه افتتاح شود .آخر چه زمانی افتتاح خواهد شد؟
در خیابان خسروی  ،5شهید خاکپور  3خانه ها پالک ندارد
و کسی پاسخگو نیست .لطفا پیگیری شود.
چرا جلوی برخی از ماموران سدمعبر شهرداری گرفته نمی
شود؟ بارها دیده ام برخوردهای ناپسندی با دست فروشان می
کنند که تا حد ضرب و شتم هم پیش می رود .بهتر نیست به جای
این اقدام سامان دهی کنیم این افراد را؟

دادستانی

تلفن051 37009111 :

نمابر05137009129 :

شــده اســت .مردم در ســرما و گرما باید  20تا  30دقیقه ســرپا
بایستند .لطفا فکری برای این موضوع بشود.

متفرقه

لطفا گزارشی از شرکت احیای صنایع خراسان تهیه کنید.
اگر خاک هم خریده بودند امروز سهامش باید صدها برابر ارزش
می داشت! چرا هیچ فرقی نکرده است؟

نیرویانتظامی

ســاکن خیابان کاظمیه  13هستم .از دســت معتادانی که
برای تهیه مواد مخدر در منطقه تردد دارند آسایش نداریم ،چرا با
خرده فروشان این خیابان برخورد نمی شود؟
خریدوفروشموادمخدردرمنطقهدروی،بهمسئلهایعادی
تبدیل شده است .هر از گاهی ،تعد ادی از منازل منطقه را پلمب و
چند نفری را هم دستگیر می کنند .اما مشکل رفع نشده است.

بهداشتودرمان

مگــر قیمت درج شــده روی اقــام موجــود در داروخانه ها
مالک فروش آزاد نیست؟ متأسفانه برخی داروخانه ها به وضوح
گران فروشی می کنند.چه کســی نظارت می کند؟ تکلیف این
موارد چیست؟
به محض ورود به بیمارستان و بستری شدن مریض باید 50
هزار تومــان بابت کیــف و لباس بیمــار پرداخت شــود .واقعا چه
توجیهی دارد؟ ما هزینه درمان را به سختی تامین کرده ایم.
از برخــورد خــوب کادر درمانی بخــش دیالیز بیمارســتان
رضوی و صبوری آن ها در مقابل ما بیماران کمال تشکر را دارم.

اداره راه

بابت پلمب خانه های مواد فروش در شهرک شهید رجایی
از قوه قضاییه ســپاس گزاریم و امیدوارم این طرح ها با قاطعیت
ادامه داشــته باشــد تا دیگر جرئت فروش مواد مخدر را این گونه
افراد نداشته باشند.

خروجی مشهد به سمت جاده سرخس بسیار خطرآفرین و
باعــث بــروز تصادفات شــده اســت .از مســئوالن تقاضــا داریم
پیگیری کنند و برای تسطیح و تعریض جاده و دو بانده کردن آن
اقدام کنند.

روز گذشته آب بخش وسیعی از محدوده قاسم آباد قطع شد
و متأسفانه شرکت آب و فاضالب هم در این زمینه به خوبی اطالع
رسانی نکرده بود .آیا نباید این گونه موارد به اطالع مردم برسد تا
در زمان قطع شدن آب دچار مشکل نشوند؟
ما اهالی کوچه شهید دهقان چهار پنج سال است که هزینه
فاضالب پرداخت کرده ایم ولی هنوز از آن خبری نیســت! کلی
پیگیری کردیم ولی هر دفعه بهانه ای می آورند.
تبصره های اعمال شــده در قبــض آب از مبلــغ مصرف آب
بیشتر است ،مسئوالن رسیدگی کنند.

لطفا از مشــکالت روســتای ارزنه از توابع شهرستان باخرز
گزارش تهیه کنید.
بلیت اتوبوس درون شــهری تربت جام قبال ســیر صعودی
داشته ،لطفا نظارت شود تا به خاطر زمزمه افزایش نرخ بنزین باز
گران نشود.

آبوفاضالب

اتوبوسرانی

دســتگاه من کارت داخل اتوبوس ها را به سیستمی مجهز
کنید که کارت های شتاب را پوشش دهد .این کار در تهران انجام
شده است چرا در مشهد مقدس انجام نمی شود؟
اتوبوس های خط 11و 62خیلی خراب و کثیف است .لطفا
تعویض شود.
خطوط اتوبوس بولوار آموزگار خیلی نامرتب است و با تاخیر
زیاد خدمات می دهند .گویا تعداد اتوبوس به کار گرفته شده در
این مسیر بسیار کم است ،در کنار آن ،هیچ کدام از ایستگاه ها در
آن مسیر صندلی و سایبان ندارند و فقط یک تابلو در محل نصب

شهرستانها

ادارهکلزندانها

چرا مســئوالن برای انتقال زندان مشــهد از داخل شهر به
جایی مناسب اقدامی انجام نمی دهند؟ لطفا پیگیری شود.

شرکتگاز

موقع گرفتــن آبونمان ســرعت عمل خوبی در شــرکت گاز
وجود داشت اما حاال که کار به پس دادن رسیده ،کار زمان بر شده
است!

راهنماییورانندگی

نظارت ناکافی و برخورد نکردن قاطــع پلیس راهور ،باعث
شــده با وجود ممنوعیت پــارک خودروهای ســنگین در مناطق
مسکونی،اینمسئلهبهمشکلروزمرهتعدادزیادیازهمشهریان
در مناطق مختلف ،به ویژه مناطق کم برخوردار تبدیل شود .لطفا
رسیدگی شود.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
احمد شجیع /شهروندخبرنگار

شهروند خبرنگار

بی توجهی شهرداری به انباشت نخاله

ممنون از جدول گذاری ولی حاال چرا؟

طرح جدول گذاری توسط شــورا و دهیاری همت آباد در حال اجراست.اما
گالیهماازمسئوالن ایناستکهچرادرفصلسرماوبارندگیاینکارراانجام
دادندومشکالتیرابرایافرادیکهدراینمنطقهترددمیکنندایجادکردند.
نمیشداینکارخوبرادرتابستانانجاممیدادند؟ضمناینکهچوناین
جایکمعبراصلیاستبایدبرایعملیاتساختوساز،عالیمهشداردهنده
قراردهنداماایناقدامانجامنشدهوشبهادرتاریکیهوابهدلیلنبودعالیم
هشداردهندهمشکالتیبرایمردم،خودروهاوعابرانایجادمیشود.

یــادداشــتخــوانــنــدگــان
رضا منیری

چراغ فرماندهی ترافیک میدان نمایشگاه
را مدیریت کنید
ترافیک در بخش های زیادی از شهر هم باعث عصبانیت مردم شده
و هم موجب اتالف وقــت و انرژی .گره های ترافیکی ایجاد شــده در
برخی معابر را نیز نمی توان به سادگی گشــود .اما در برخی معابر با
اندکیمدیریتمیتوانازایجادترافیکواتالفوقتمردمجلوگیری
کرد .از جمله این معابر ،میدان نمایشــگاه واقــع در انتهای بزرگراه
امام علی (ع) است که در تقاطع سه معبر مهم بزرگراه امام علی(ع)،
بزرگراه میثاق و بولوار نمایشگاه واقع شــده و به همین دلیل به ویژه
در ســاعت های ابتدای صبح و پس از غــروب ،ترافیک قابل توجهی
در آن در جریان است .هر چند تعبیه چراغ فرماندهی ترافیک در این
میدان به میزان قابل مالحظه ای باعث تسهیل در تردد خودروها در
این منطقه شده است اما گاه همین چراغ نیز باعث ایجاد ترافیک می
شود و آن زمانی اســت که در ساعت های نامناســب ،عملکرد چراغ
به صورت چشــمک زن تعریف یا در ســاعات خلوت و کــم تردد فعال
بودن آن باعث ایجاد ترافیک می شود.مدیریت یک چراغ فرماندهی
ترافیک کار چندان پیچیده ای نیســت و هوشمندسازی این چراغ،
مشکل ترافیک این منطقه را می تواند حل کند .اما این کار مستلزم
توجه بیشتر شهرداری از یک سو و پلیس راهور از سوی دیگر است که
در سایه تعامل و هم افزایی ،برای رفع مشکالت ترافیکی شهروندان،
گام بردارند.ضمن این که به نظر می رســد با توجه به افزایش میزان
تردد در این منطقه  ،شــهرداری باید طرح های خاصی در آن در نظر
بگیرد.ازجملهساختتقاطعهایغیرهمسطحکهمیتوانددربهبود
وضعیتترافیکیآنوهمچنینکاهشتصادفاتومیزاناتالفوقت
و انرژی تاثیرگذار باشــد .خواهش ما این است که متناسب با میزان
ترافیک و گره ترافیکی ،فکری برای بهبود وضعیت آن شود.
ستونیادداشتخوانندگانبهبیاننظریات وحرفهایمردم
در حوزههای مختلف میپردازد که الزاما مــورد تأیید روزنامه
نیست.شمامخاطبانگرامیروزنامهخراسانرضویمیتوانید
مطالب،یادداشتهاودلنوشتههایخودرابرایماارسالکنید
تادرهمینستونمنتشرشود .مطالبخودرابهشمارهتلگرام
 09393333027ارسالکنید.

این جا طبرسی شمالی ،56انتهای شهید نیک خلق 13است .بیش از یک
سالاستکهشهرداریبرایآسفالت،خاکونخالهراتخلیهوبهحالخودرها
کردهاست.حاالاینجاتبدیلبهزبالهدانیشدهاست،بیشتراهالیوهمسایه
هابرایرفعاینمشکلبهشهرداریمراجعهوپیگیریکردهانداماهیچاقدامی
نشدهاست.حاالاینجامدتزیادیاستکهبهمحلزندگیجانورانموذی
و حشــرات مختلف تبدیل شده است .شــهردای لطف کند و فکری برای این
موضوعبکندچونزندگیاهالیاینمنطقهرامختلکردهاست.

اعتراض تعدادی از سرمایهگذارانبخشخصوصی
اتوبوسرانی مقابل شهرداری مشهد
مدیرعامل اتوبوسرانی :اختالف را از طریق مراجع قضایی حل کنند
اتوبوسرانی
رضا میرزاده

تعدادی از سرمایه گذاران شرکت «سامان سیر رضوان» یکی از
شرکت های خصوصی اتوبوسرانی مشهد در اعتراض به تحقق
نیافتن وعده ها درباره مطالبات خود ،صبح روز گذشته مقابل
ساختمان شهرداری مشهد تجمع کردند .به گزارش «خراسان
رضوی» 23 ،آبان ماه گذشته بود که در همین صفحه مطالبات
رانندگان این شرکت را از مسئوالن پیگیری کردیم و با گذشت
بیش از یــک ماه ،این بــار تعدادی از ســرمایه گذاران شــرکت،
با تجمع برابر ســاختمان شــهرداری ،اعتراض خود را به نحوه
عملکرد شرکت و پرداخت نشدن مطالبات خود اعالم کردند.
یکی از این افراد مدعی می شــود :با توجه به اطالعیه رســمی
شهرداری و اتوبوسرانی مشهد در سال  88برای خرید اتوبوس
از شرکت سامان سیر اقدام کردیم ،این شرکت  207دستگاه
اتوبوس داشــته که از طریق سازمان اتوبوســرانی در اختیار آن
ها قرار گرفته و  400دستگاه اتوبوس فروخته؛ یعنی بعضی از
اتوبوس ها به چند نفر فروخته شده است .وی می افزاید :بعد از
این که متوجه این موضوع شدیم ،از شرکت شکایت کردیم ،در
نتیجه آن شرکت ملک تجاری "میهن تور" را با  10دربند مغازه
و به مســاحت بیش از دو هــزار متر مربع به ســهامداران واگذار
کرد ،اما خجســته (مدیرعامل وقت ســازمان اتوبوســرانی) به
ســهامداران گفت که این ملک را در اختیار سازمان قرار دهید
و سازمان تعهدات اضافه فروش و مطالبات شما را پرداخت می
کند ،ما هم اعتماد کرده ،این ملک را واگذار کردیم اما سازمان
به تعهدات خــود عمل نکرد و تا اآلن نیز ما را معطل نگه داشــته
است.یکی دیگر از تجمع کنندگان نیز مدعی می شود :وقتی
مشــکل خود را از شــهرداری پیگیر می شــویم ،می گویند باید
شورا مصوبه داشته باشد و به ما ابالغ شود ،حداقل به جای آن
که ما را به دیگری حواله دهند ،جلســه ای با حضور نمایندگان
اتوبوسرانی،شهرداری،شورایشهر،بازرسی،شرکتوسرمایه

گذاران برگزار و تکلیف ما روشن شود.یکی از نمایندگان تجمع
کنندگان نیز ادعــا می کند :موضوع را با بازرســی شــهرداری
مطرح کردیم و از ما ســه روز فرصت خواســتند تا در جلســه ای
با حضور تمام تصمیم گیرندگان ،این موضوع بررســی شــود،
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر هم اعالم
کرد که روز سه شنبه هفته جاری ،این موضوع را در کمیسیون
مطرح خواهد کرد.

•پاسخگونبودنمسئوالنشرکتسامانسیررضوان

برایپیگیریاینموضوعابتداتالشکردیمبامسئوالنشرکت
سامان ســیر گفت و گو کنیم" .ســرابی" که در گزارش گذشته
«خراسان رضوی» در پیگیری حقوق رانندگان این شرکت ،به
عنوان مدیرعامل شرکت معرفی شده بود به ما اعالم کرد که از
این پس «تقی هراتی» نماینده تام االختیار شرکت سامان سیر
است و او باید پاسخگو باشد .هراتی نیز پاسخگویی را دوباره به
سرابی حواله داد و در نهایت ،پاسخی از هیچ کدام از مسئوالن
این شرکت دریافت نشد.

•اتوبوسرانی :اختالف را از طریق مراجع قضایی حل
کنند

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد نیز در پاسخ به
پیگیری های ما می گوید :این موضوع ارتباطی با اتوبوسرانی
ندارد و سازمان جایگاهی ندارد که به آن ورود کند .نیشابوری
می افزاید :این موضوع بین شرکت و ســرمایه گذاران آن است
و ســرمایه گذاران باید اختالف خود را از طریق مراجع قضایی
پیگیری کنند .وی در پاســخ به ادعای برخی ســرمایه گذاران
درباره ملک «میهن تور» نیز می گوید :سازمان درباره این ملک
هنوز مطالباتی دارد ،بر اساس مستندات موجود این ملک نه از
طریق سرمایه گذاران ،بلکه از طریق مدیران شرکت به سازمان
اتوبوسرانیواگذارشدهاستومدیرانشرکتدرقبالتعهدات
خود در واگذاری این ملک نیز به صورت کامل به تعهدات خود
عمل نکرده اند که ایــن موضوع نیز در مراجــع قضایی در حال
پیگیری است.

بــرای اســتــحــضــار مــردم
نمابر051 37626501 :

مسئوالن و مدیران روابط عمومی سازمان ها می توانند پاســخ های خود به پیامک های مردم را از طریق پست الکترونیکی kho.
razavi@gmail.comبهروزنامه خراســان رضوی ارسال کنند .پاسخ مســئوالن به پیامک های مردمی ،روزانه در همین ستون
منتشر خواهد شد و به استحضار مردم خواهد رسید.

گروه کارخانجات مقصود
ما تعدادی از کارگران چینی مقصود هستیم که به امید داشتن
شــغل و درآمدی ثابت ،به این شــرکت آمــده ایم .هنگام اســتخدام
قراردادی بستیم که به نفع شرکت بود .از ما چک و ضمانتی سنگین
گرفته شد تا در هیچ شرایطی نتوانیم اعتراض و شرکت را ترک کنیم
مگر بعد از مدت زمانی مشخص .چند سال است که عیدی و پاداش
نگرفته ایم .چند ماه اســت که اضافه کار داریم ولی از پولش خبری
نیست .هر روز شــاهد فرار همکاران و بخشــیدن عطای شرکت به
لقایش و استخدام نیروهای جدید هســتیم که امیدوارانه وارد می
شوند .لطفا پیگیری کنید.

گروه کارخانجات مقصود  24سال قبل با راه اندازی خط تولید
ظروف چینی و اشــتغال  180نفر ،آغاز به کار نمود که امروز این
تعداد به حدود  3200نفر در  23شــرکت زیر مجموعه رســیده
اســت .در طول ســالیان متمــادی ،پرداخــت حقوق و دســتمزد
کارکنان همواره به عنوان «دِ ین ممتاز» در اولویت پرداخت بوده
است .عدم پرداخت دِ ین ،توســط خریداران محصوالت تولیدی
این گروه طی سال های اخیر باعث عدم پرداخت یک نوبت عیدی
و پاداش آخر ســال همکاران محترم گردیده است که در مقایسه
با  288ماه فعالیت این گروه ،کســر بسیار کوچک یک دویست و
هشتاد و هشتم را تشکیل می دهد.
الزم به یادآوری است ،با وجود رکود بازار ،مدیران گروه ،همواره
تاکیــد بر حفظ نیــروی کار و عــدم تعدیل نیــرو را داشــته و ایجاد
شــرایط ایمن و خدمات ویژه در کار ،ســرلوحه تصمیــم گیری ها
بوده است.
با وجود شرایط فعلی اقتصادی که بسیاری از سازمان ها و ادارات
دولتی و خصوصی ،بدهی چند برابری ایــن مقدار را به کارکنان
خود دارند ،معیار گروه مقصود این نحوه تعامل با کارکنان نبوده
است.
ضمن عذرخواهی از کارکنان محترم به اطالع می رساند درآینده
ای نزدیــک ،یکــی از دو راه« :تداوم تولیــد ملی و اشــتغال پایدار

مورد تاکید مقــام معظم رهبری با همکاری و مشــارکت مدیریت
و کارکنان ،در مشــکالت پیش رو» یا «پرداخت دین ،تعدیل نیرو
و حرکت به سمت تعطیلی کارخانه» را در پیش خواهیم گرفت.

نیروی انتظامی

کاش امــوال متعلق بــه نهادها و ســازمان هــا حتی اگــر بدون
استفاده و مازاد هم هستند به شیوه ای درست واگذار شوند .یکی
از کیوسک های ســیار پلیس در حالی که به یک خودروی شخصی
متصل است ،در یکی از کوچه های منطقه قاسم آباد رها شده است.
حتــی اگر این کیوســک که اوراقــی به نظر می رســد واگذار شــده،
شایســته بود که آرم پلیس از روی آن پاک می شد تا از عنوان پلیس
سوءاستفاده احتمالی نشود.

ضمن تشکر از احساس مسئولیت شهروندان محترم اعالم می
دارد ،ماموران پلیس کالنتری قاسم آباد راننده خودرو شخصی
که اقــدام به حمل کانکس نموده اســت شناســایی و به کالنتری
احضار و این فرد اظهار داشت کانکس را از طریق مزایده خریداری
نموده که متاسفانه نسبت به محو عالیم ناجا تعلل داشته و متعهد
گردید سریعا نسبت به محو آثار و عالیم کانکس خریداری شده،
اقدام نماید.

«در محدوده شهرک شهید رجایی و شهرک شهید باهنر مواد
مخدر به صورت آزادانه خرید و فروش می شــود و کسی به کار مواد
فروشان کاری ندارد».

اجرای طرح ارتقــاء امنیت اجتماعی و برخورد با فروشــندگان
و توزیــع کنندگان مواد مخــدر با هماهنگی مقام قضایی توســط
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اجرا می شود وبرخی از منازل
مرکز توزیع مواد مخدر پلمب و فروشندگان دستگیر شده اند .اما
از شهروندان محترم انتظار داریم همچون گذشته با ارائه گزارش
های بــه موقع خبری بــه فوریت های پلیســی  110پلیــس را در
اجرای ماموریت های محوله برای تامین و برقراری نظم و امنیت
عمومی در مناطق مختلف یاری و پشتیبانی کنند.

