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برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان می رساند.
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اصناف

گزارشمیدانی
میرزاده

مسئوالن و مدیران شــهری برای کاهش آلودگی
هوا همــواره بــه شــهروندان توصیــه می کننــد از
خودروهای عمومی برای ترددهای ضروری خود
استفاده کنند .البته تا این جای کار ،شاید مشکل
چندانی وجود نداشــته باشــد ،اما مشــکل زمانی
است که خودروهای حمل و نقل عمومی ،در کنار
خیابانصفمیکشندوفقطمسافرانرابهصورت
دربســتی جابه جا می کنند .این موضوع ،به ویژه
در اطراف حرم مطهر رضوی و با میــزان زیاد تردد
مسافر،بیشازدیگرنقاطشهرجلبتوجهمیکند.
همین امر گالیه های بسیاری از شهروندان را نیز
به دنبال داشــته و تعدادی از آنان در تماس با گروه
حرف مردم روزنامه «خراسان رضوی» یا با ارسال
پیام به ســامانه تلگرامی روزنامه ،ضمــن گالیه از
وضعیت موجود خواستار رســیدگی مسئوالن در
اینزمینهشدند.

•مسافرانعبوریسرگردان؛تاکسیها
دنبالدربستی!

برای بررسی و رسیدگی به گالیه های مردم ،ابتدا
سریبهخیابانهایاطرافحرممطهرمیزنیموبه
عنوانمسافرعبوریبهسراغتاکسیهایانبوهی
که در خیابان های اطراف حرم توقف کرده اند می
رویم.نخســتین مقصد ما ،ابتدای خیابان آیت ا...
شــیرازی و خروجی حــرم مطهر رضوی به ســمت
میدان شهداست .با وجود آن که ایستگاه اتوبوس

عکس:صادق ذباح

«اینهمهمیگویندازوسیلهنقلیهشخصیاستفاده
نکنید،تکسرنشینحرکتنکنید،ازوسایلحمل
ونقلعمومیمانندتاکسیواتوبوساستفادهکنید
و ،...چند روز پیش در مرکز شهر کار داشتم و بدون
خودرو رفتم که از میدان شــهدا به سمت حرم فقط
موتور بود .تا حرم پیاده رفتم .از ابتدای خیابان آیت
ا ...شیرازی 10 ،تا تاکسی ایستاده بود ،به هر کدام
گفتم سوار نکردند ،گفتم مسیر که مستقیم است،
چرا سوار نمی کنید؟ یک راننده تاکسی گفت :فقط
دربستمیبرم!درنهایتهمبایکسواریشخصی
به مقصد رسیدم و برگشــت هم همین طور .این چه
سیستمی است؟ مگر تاکســی ها نباید مسافر را به
مقصد برسانند؟ چرا فقط دنبال دربستی هستند؟
نظارتینیست؟»
«در نقاط پرتردد شــهر مثــل اطراف حرم کــه اتفاقا
تاکســی هم زیاد اســت  ،برای طی یک مسیر کوتاه
حتما باید هزینه دربســتی به تاکســی ها پرداخت
کنیم .چرا تاکسی ها فقط به دنبال مسافر دربستی
هستند؟لطفافکریبرایاینمشکلبکنید».

گزارشی از گالیه های مردم درباره تاکسی های اطراف حرم رضوی

فقط دربست!
که فقط مسافر دربستی سوار می کنند

تاکسیرانی:برایرفعمشکلمردم،خطوطتاکسیعبوریدرمناطقپرترددایجادمیشود
 BRTنیز در همین مکان قرار دارد ،باز هم همیشه
انبوهی از مســافر در این منطقه حضــور دارند که
برایتردد،استفادهازتاکسیراترجیحمیدهند.
بهعنوانمسافرسراغیکیازهمینتاکسیهامی
روموسوارمیشوم.رانندهبدونمعطلینشانیرا
میگیردکهمیگویم:میدانشهداپیادهمیشوم.
راننده می گوید :دربســت می روی؟ پاسخ منفی
که می دهم بی معطلی می گوید :پیاده شــو ،فقط
دربست می روم!تاکسی هایی که در این محدوده
توقف کرده اند ،صرفا مســافران را دربستی سوار
میکنندوتمایلیبرایجابهجاییمسافربهصورت
عبوریندارند.یکیازمسافرانیکهدراینمنطقه
منتظرتاکسیایستادهاست،میگوید 10:دقیقه
است برای رفتن به میدان توحید ،منتظر تاکسی
هستم.اماتاکسیهایاینجافقطدربستیمسافر
میبرندواینهمبرایمامعضلیشدهاست.
در ادامه به خیابان شــهید نواب صفوی می رویم.
اوضاعجابهجاییمسافردراینخیاباننیزچندان
مساعدنیستورانندگانتاکسیکهدرکنارزیرگذر
حرم توقــف می کننــد ،صرفا تمایل دارند مســافر
دربســتی جابه جا کنند .در میدان بیت المقدس
نیز وضع به همین شــکل اســت؛ با وجود آن که در
اطراف میدان ،تعداد زیادی از مأموران راهنمایی
و رانندگی مســتقر هســتند و به راننــدگان اجازه
توقفنمیدهند،بازهممسافراندربستیمنتظر
نمیمانندوبهسرعتمیتوانندازتاکسیاستفاده

کنند .ولــی برعکس ،مســافرانی که قصــد دارند
به صورت عبوری ســفر کنند ،مجبور می شــوند از
مسافربرهای شخصی استفاده کنند چرا که هیچ
کدام از تاکسی هایمستقردر اینخیابان تمایلی
بهسوارکردنمسافرانعبوریندارند.

•مسافرانیکهدیدهنمیشوند!

را از مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی شــهرداری
مشهدپیگیریمیکنیم.سیدمهدیعلویمقدم
به«خراسانرضوی»میگوید:باوجودآنکهبیشتر
مسافراندراطرافحرممتقاضیتاکسیدربستی
هســتند اما در ورودی باب الجواد (ع) حرم مطهر
مدتیاستکهعالوهبرتاکسیهایدربستی،یک
خطتاکسینیزدرنظرگرفتهشدهتاشهروندانیکه
تمایلی به استفاده از تاکسی دربستی ندارند از آن
استفاده کنند .وی می افزاید :البته تعداد تاکسی
هایخطیدرایننقطهمحدوداستوممکناست
در برخی زمــان هایی که شــهروندان مراجعه می
کننداینتاکسیهادرمحلنباشند.
علوی مقــدم تصریح می کند :با توجــه به افزایش
تقاضا برای ارائه خدمات توســط این تاکسی ها،
تعداد بیشتری تاکســی برای این خطوط در نظر
گرفته می شــود تا به موازات خطوط دربســتی به
ارائه خدمات بپردازند .وی در پاسخ به این سوال
که چــه اقدامی بــرای رفع ایــن مشــکل در دیگر
مسیرهای منتهی به حرم رضوی انجام می دهید
نیز مــی گوید :ایجــاد خطوط تاکســی خطی ،در
مسیر خیابان آیت ا ...شــیرازی ،نواب و طبرسی
نیز در حال سامان دهی است و به زودی انجام می
شود،البتهایننکتهرانیزبایددرنظرگرفتکهاین
تاکسی های خطی ،پس از تکمیل شدن ظرفیت
مسافر به ارائه خدمات می پردازند و ممکن است
شــهروندان تا پــر شــدن ظرفیت تاکســی ،کمی
منتظربمانند.

•توجیهمدیرعاملبرایاستفادهنکردن
ازتاکسیهایگردشی

در ادامه مسیر به خیابان شــهید اندرزگو و ورودی
باب الجواد (ع) حرم مطهر می رویــم .بیش از 15
تاکسی در ایستگاه مشخص شــده و امتداد آن در
حاشیه خیابان توقف کرده اند .رانندگان تاکسی
ها فــارغ از این که تعدادی مســافر در کنار خیابان
معطلماندهاند،مشغولگفتوگوونوشیدنچای
و  ...هســتند و فقط هر از گاهی صدایــی از یکی از
آن ها شنیده می شــود که« :تاکسی می خواهید؟
بفرمایید».اماوقتیبهآنهامراجعهمیکنی،می
گویندکهفقطدربستیمسافرمیبرند.باوجودآن
که دو خودروی کنترل و نظارت ســازمان مدیریت
ونظارتبرتاکسیرانیشهرداریمشهددرهمین
محدوده و در کنار کیوســک این ســازمان مستقر
هســتند ،اما تغییــری در عملکــرد ایــن رانندگان
دیده نمی شــود و گویا اصال مســافران عبــوری را
نمیبینند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد
درباره ممانعت از توقف تاکســی های گردشی در
محدوده ایستگاه های تاکسی که تقاضای مسافر
زیــادی دارد نیــز اظهار می کند :شــاید ایــن که به
رانندگان تاکسی گردشی اجازه داده شود در این
مکان ها توقــف کنند ،بــه نوعی در کار مســافران
تسهیل ایجاد کند اما از سوی دیگر با توجه به تردد
زیاد خودرو در این مکان هــا ،به نوعی باعث ایجاد
بیانضباطیترافیکیمیشود.ویتأکیدمیکند:
اصرار ما برای توقف نکردن تاکسی های گردشی
نیزجلوگیریازایجادسدمعبروبیانضباطیهای
ترافیکی اســت ،تالش ما بر این اســت که خطوط
تاکســی های خطی را در این منطقه ایجاد کنیم و
در این زمینه حتی اگر رانندگان خطوط دربستی
محدوده نیــز تمایلی بــرای کار در بخــش خطی و
غیر دربستی نداشته باشــند ،از دیگر خطوط غیر
دربستی ،تعدادی تاکســی به این محدوده اضافه
میکنیمتامشکلمسافرانعبورینیزحلشود.

•تاکسیرانی:مسیرتاکسیهایخطی
برایرفعمشکلایجادمیشود

درادامهمشکالتوگالیههایموجوددراینزمینه

چرامسئوالنبازرسیاتاقاصنافاستاننظارتیبرکارقالی
فروش های سیار شهر نمی کنند؟ من دو فرش شش متری 700
شانهخریدم،وقتیداخلمنزلپهنکردم،دیدمبرچسبکارخانه
 500شانه بوده ولی خودشان برچسب 700شانه چسبانده اند!
تمنامیکنمنظارتشود.

اتوبوسرانی

چرا برای بولوار هاشــمیه با این همه جمعیت یک خط واحد
مستقل در نظر نمی گیرند که از ابتدا تا انتهای هاشمیه و تا میدان
آزادیترددداشتهباشد.

متفرقه

ازتولیدکنندگانصنایعدستیدرنمایشگاههایفروشبهاره
وپاییزهنیزدعوتکنید.
ماکارمندانادارهآزمایشگاهفنیومکانیکخاککشوربهویژه
استان خراسان رضوی از ســال ۹۱تا کنون هیچ گونه اضافه کار و
حقمأموریتیدریافتنکردهایموحدوداهرنفری ۵۰تا ۷۰میلیون
تومان طلبکار هستیم .عاجزانه خواهشمندیم به داد ما برسید .با
حقوق ثابت یک میلیون و 500هــزار تومان زندگی کردن خیلی
سختشدهاست.لطفاپیگیریکنید،ممنونم.

راهنماییورانندگی

باید از تدبیــر راهنمایی و رانندگی در مســدود کردن ورودی
مســتقیم بولوار شــهید باهنر به وکیل آباد که باعث روان شــدن و
کاهشچشمگیرترافیکحدفاصلمیدانآزادیوپلهاشمیهمی
شود،تشکروقدردانیشود.سپاسفراوان.
بهتازگیدرشهرومناطقمختلفیازجملهابتدایملکآباد،
میدان احمدآبــاد و ...مشــاهده می شــود کــه خودروهای پلیس
راهنمایی و رانندگی در پیــاده روها پارک می کننــد و گاه موجب
مسدود شــدن محل عبور عابران پیاده می شــود .این کار از لحاظ
فرهنگ سازی هم مشکل دارد چرا که راهنمایی و رانندگی خود
بایدعاملبهقانونباشدوپیادهروراسدنکند.

آلودگیهوا

لطفابرایترافیکوآلودگیهوایمشهدفکریاساسیکنید.
برایاینکهشاخصآلودگیهوایمشهددقیقترونزدیکبه
واقعیتسنجششود،بایدتعدادایستگاههایسنجشآلودگیهوا
راافزایشدادوبرخیازنقاطیراهمکهدرشهرآلودهبهنظرمیرسند
به تعداد ایستگاه های سنجش آلودگی هوا اضافه کرد .این طوری
رقمنهاییشاخصآلودگیهوایمشهدنیزدقیقتربهدستمیآید.

قطارشهری

پلهبرقیهایایستگاهمترویمیدانشهداهرروزدچارمشکل
است.لطفاپیگیریکنید.

شهرداری

در بولوار وکیل آباد ،بولــوار الدن ،خیابان الدن16پیمانکار
شــهرداری با رفت و آمد و انجام تعمیرات کامیون ها و خودروهای
حملزبالهدرتمامساعاتروز،شبونیمهشبمحلهمسکونیرابه
گاراژ تبدیل کرده اســت .البته این رفت و آمد و ســر و صدا شــامل
کارکنان هم می شــود .حتی در ساعات نیمه شــب آرامش را از ما
گرفتهاند!بارهابا 137تماسداشتهایمامابینتیجهبودهاست.
چندسالیاستکهشهرداریمنطقهثامنبهمنزلمانهمجوز

نمابر05137009129 :

تلفن051 37009111 :

ســاخت می دهد نه آن را خریداری می کند .می پرسیم چرا؟ می
گویندبودجهنداریموملکشماداخلفضایسبزقراردارد.
اینجانبساکناولجادهکالت،شهرکقدس،خیابانبهمن
هستم،متاسفانهتمامآبوفاضالبخروجیازخانههایمردمبه
روبهرویمنزلماسرازیرمیشود.چندینباربهشهرداریمنطقه
، ۳ناحیه ۳درخیابانباللبرایجدولگذاریمراجعهکردیمولی
متاسفانهترتیباثرنمیدهند.
شهرداریمطالباتمشاورانراپرداختنمیکند.مانیروهای
مشاورحقوقنمیگیریم،اگرهماخراجشویمتامیناجتماعیحق
بیمهبیکاریبهنیروهایمشاورنمیدهد!چهبایدکرد؟
چراشهرداریمنطقه ۸بهبولوارشهیدنامجورسیدگینمی
کند؟متاسفانهاینبولوارمظلومواقعشدهاست.

آبوفاضالب

آسفالتخیابانهایبولوارشهیدبهشتیاززماناتصالشبکه
فاضالببسیارنامناسبشدهونیازبهروکشدارد.
دربیشترکارخانجاتیکهخارجازشهرکهایصنعتیاست،
هیچنظارتیبرمصرفآبوچاههایعمیقوجودندارد.بیشترآن
هاهمکنتورآبندارندوهرطوردوستدارندآبمصرفمیکنند.

الیت

ضمنتشکرازتهیهگزارشپارکینگهایعمومی،لطفادرباره
الیتنیزگزارشیتهیهکنید.برای 3.5ساعتپارک ۵۲۵۰تومان
کسرشدهاست.

شهرستانها

از احداث فرودگاه کاشمر که سال ها فقط در حد حرف باقی
ماندهگزارشتهیهکنید.
از مسئوالن شهرداری درگز خواهشــمندم برای جمع آوری
سگهایولگردکهدرشهرجوالنمیدهندوآرامشوامنیترااز
همشهریانعزیزمسلبکردهانداقدامیکنند.باکمالتشکر.
جاده ترانزیتی گمرک لطف آباد به درگز آســفالت مناســبی
نداردولکهگیریعمالبیفایدهاست.
شــرکت برق در بولوار جمهوری اسالمی شهر قوچان ،دقیقا
پشتباشگاهورزشیمشغولنصبچندتیربرقاستکهحریمآن
رعایت نشــده اســت .کل پیاده رو از جدول تا دیوار 90سانتی متر
اســت البته پیاده رو قبل و بعــد از باشــگاه پنج متر اســت .اگر این
ساختمانشخصیبودبههیچعنواناینپروژهراانجامنمیدادند
تادیوارتخریبنمیشدوعقبنشینینمیکرد.

آموزشوپرورش

قابلتوجهمدیرکلمحترمآموزشوپرورشخراسانرضویو
دیگردستاندرکارانایناداره؛اینچهقانونیاستکهدوسالآخر
خدمت فرهنگیان را مالک برای بازنشســتگی تعیین می کنند؟
اگرکســی با ابالغ مدیریت یا معاونت بازنشسته شود حدود۳۰۰
تا ۴۰۰هزارتومانبهحقوقدورانبازنشستگیاشاضافهخواهد
شد ولی اگر شخصی با ابالغ معلمی بازنشسته شود از آن مزایا بی
نصیباست.

بهداشتودرمان

درباره حضــور آقایان و نیروهــای مرد در بخــش جراحی زنان
بیمارستانهابایدبگویممتاسفانهمنهمدربیمارستانسیناشاهد
بودمکهانتقالمریضازاتاقعملبهبخشوبعدگذاشتنمریضروی
تختدراتاقبستری،توسطنیروهایخدماتیمردانجاممیشود.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

شهروند خبرنگار

موانع هشدار دهنده خسارت آفرین

جاده ای که موج دارد!

در بولوار جانباز قبل از تقاطع تازه تاســیس جانبــاز  ،7چند ماه ترافیک
ایجاد کردند تا چراغ راهنمایی نصب کنند اما دردسر خودروهای عبوری
به مراتب بیشتر از گذشته شد .در اقدامی جدید ،چند متر قبل از چهارراه
موانعهشداردهندهعجیبینصبشدکهجزآسیبرساندنبهجلوبندی
خودروها سودی ندارد .این عالیم کاربردش در جاده ها و اتوبان هاست
که ســرعت عبور خودروها از روی آن ها بیشتر از شهر اســت و آسیبی به
جلوبندی خودرو ها نمی رساند .لطفا این موانع را حذف کنید.

درشهرکمهدیآبادکهدرانتهایبولوارمیامیواقعشدهاستزندگیمی
کنم.انتهایجادهمیامیبهنوعیورودیشهرمحسوبمیشودوتردددر
آن جا بسیار زیاد است .حتی این منطقه جزو مناطق شهری به حساب می
آید.درمقابلایناوصاف،سالهاستاینمنطقهموردبیمهریمسئوالن
شهریقرارگرفتهاست.وضعیتآسفالتدرحدینابهسامانوخراباست
کهخودبهخودسرعتگیرایجادشدهاست!بارهابهدلیلکمکردنیکباره
سرعتدرمحلتصادفاتزنجیرهایرخدادهاست.

بــرای اســتــحــضــار مــردم

پیگیری حرف مردم درباره دردسرهای دریافت سود سپرده های حج

نمابر051 37626501 :

ریز و درشت جزئیات دریافت سود مشارکت فیش های حج عمره

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

«ششسالپیشبرایثبتنامحجعمرهومشرفشدنبهخانهخدابهبانکملیرفتموبرایدونفرسرجمعحدودیکمیلیونو 600هزارتومانپرداختوفیش
آن را هم دریافت کردم .چندی پیش برای گرفتن سودبه شعبه افتتاح کننده مراجعه کردم که خیلی شلوغ بود و متصدی مدعی شد برای دریافت سود سپرده
هایحجمیتوانیدبههرشعبهبانکملیمراجعهکنید.بههمیندلیلبهیکیدیگرازشعببانکملیکهنزدیکمحلکارمبودمراجعهکردماماپسازدوساعت
انتظاروپاسکاریازصندوقداربهرئیسشعبهو...ودریافتفتوکپیشناسنامهوکارتملیدرنهایتاعالمکردندکهشعبهاصلیحسابراقفلکردهوامکان
پرداختسوددرشعبهایبهجزشعبهافتتاحکنندهحسابوجودندارد!متاسفانهدراینسالهاهیچدفترچهیاکارتعابربانکیبرایایندوحسابکهمجموعا
حدود26میلیونریالدرآنموجودیبودصادرنشدهاستومنهمنمیدانستمدقیقابهکجابایدمراجعهکنم.آخرهممتوجهنشدیممیزانسودمشارکتما
دراینششسالبرچهمبناییمحاسبهمیشود؟لطفاموضوعراپیگیریکنیدتادرجریانجزئیاتاینموضوعقراربگیریم».

حج و زیارت
چندی پیــش یکــی از شــهروندان در تماس بــا گروه
حرف مردم روزنامه «خراسان رضوی» ،از سر درگمی
برای دریافت ســود مشــارکت فیش های حج عمره و
نامشــخص بودن میزان نرخ ســود تعلــق گرفته به آن
گالیه کرد و خواســتار پیگیری برای شفاف سازی در
این زمینه شد.

•سود باید پرداخت شود

موضــوع را از روابــط عمومی مدیریت ســازمان حج و
زیارت استان پیگیری می کنیم که خداشناس درباره
پرداخت سود مشــارکت به متقاضیان حج عمره می
گوید :تا ســال  89پول های واریــزی در خزانه دولت
به عنوان پشتوانه نگهداری می شد ،بر همین اساس
با توجه به شــرایط و افزایش متقاضیان ســفر به خانه
خدا و اضافه شــدن زمان انتظار ،مســئوالن مربوط با
نمایندگان بانک ها جلســاتی را برگزار کردند و قرار
شد به وجوهی که از شهروندان برای ثبت نام دریافت
می شود سود تعلق بگیرد .خداشناس می افزاید :در
ادامه سازمان حج و زیارت بانک های عامل را مجبور
کرد که به این مبالغ به عنوان یک سپرده نگاه کنند و
سودهای مربوط هم به آن تعلق بگیرد.

•دریافت سود با یک بار مراجعه به شعبه
در ادامه با مدیر امور شعب بانک ملی استان گفت وگو
می کنیم .مونسان درباره فرایند واریز سود به سپرده
های حج می گوید :ســود به تمامی ســپرده هایی که
مربوط به حج اســت تعلق می گیرد ،سود این سپرده
ها پس از افتتاح حساب کوتاه مدت به آن حساب واریز
می شود و متقاضیان هم می توانند به صورت ماهانه
و بدون محدودیت برای دریافت سود اقدام کنند.
وی می افزاید :آن دسته از متقاضیانی که در گذشته

برای حــج ثبت نام کــرده و دیگر به بانــک مراجعه ای
نداشــته اند ،باید یک مرتبه به شــعبه ثبت نام کننده
مراجعــه و کارت مربــوط به دریافت ســود ســپرده را
فعال کنند ،پس از آن می توانند از هر شعبه یا دستگاه
خودپردازی سود سپرده خود را برداشت کنند.

عکس تزیینی است

عقیلرحمانی

وی تصریح می کند :از سال  89به بعد این حساب ها
به عنوان سپرده دراختیار بانک ها قرار گرفت و به آن
سود هم تعلق گرفت و متقاضی می تواند سود سپرده
خود را هم برداشت کند.
مســئول روابط عمومی مدیریت حج و زیارت اســتان
یادآور می شود :چون این پول در اختیار حج و زیارت
نیســت ،پیگیری آن هم به حج و زیارت بر نمی گردد،
از ســال  89به بعد برای فردی که حــج عمره ثبت نام
می کرد یک فیش ثبت نام صادر و در کنار آن حساب
سپرده کوتاه مدتی هم برای واریز سود مربوط افتتاح
می شــد که بر آن اســاس متقاضی مختار بود ماهانه
یا ســاالنه ســودهای تعلــق گرفتــه را برداشــت کند.
خداشــناس می افزاید :اگــر فیش هم فروخته شــود
سودهای واریزی قابل برداشت است.

شرکتگاز

•جزئیات نرخ سود سپرده های حج
وی درباره میزان نرخ سود سپرده های حج نیز پاسخ
می دهد :تغییر نرخ ها مصوبه شــورای پــول و اعتبار
اســت ،به برخی از ســپرده ها باالی  22درصد ســود
تعلق گرفته اســت اما با توجــه به این که نرخ ســپرده
های یک ساله حداکثر  15درصد تعیین شده است،
در سررســید های جدید تغییر نرخ صــورت می گیرد
اما تا زمانی که سررسید نشود نرخ تغییری نمی کند.
مونسان درباره گالیه شــهروند از اعالم نشدن تغییر
نرخ سود سپرده از سوی بانک به مشتریان هم اظهار
می کند :با توجه به این که تغییر نرخ ســود سپرده ها
از مصوبات شــورای پــول و اعتبار اســت ،از آن طریق
هم رسانه ای می شود و شاید نتوانیم مورد به مورد به
مشتری ها اطالع رسانی کنیم.
مدیر امور شعب بانک ملی استان یادآور می شود :نرخ
سپرده های حج به صورت یک ساله محاسبه و سود آن
به حساب های کوتاه مدت واریز می شود .وی تصریح
می کند :در ابتدا نرخ سود ســپرده ها  15درصد بود

که پــس از افزایش نرخ میزان آن بــه  20درصد تغییر
پیدا کرد و اکنون هم با کاهش نرخ ها ،ســود ســپرده
 15درصد اعالم شده است.

•تمامی شعب بانک ملی مکلف اند
سودسپرده های حج را پرداخت کنند
وی در پاسخ به این که برخی شعبه ها از پرداخت سود
ســپرده های حج ممانعت مــی کنند می گویــد :اگر
فردی به شعبه ای مراجعه کرد و شعبه سود را پرداخت
نکرد وی می توانــد موضوع را به بازرســی بانک ملی
اطالع دهد تا بازرسی موضوع را پیگیری کند و تمامی
شعبمکلفهستنداینسودسپردهراپرداختکنند،
اما برخی تمایل به دریافت سود مشارکت ندارند و می
خواهند زمانی که موعد سفر آن ها به خانه خدا فرا می
رسد ،سود سپرده در پرداختی های بعدی کمک حال
هزینه های آن ها باشد.مونسان درباره دالیل تحویل

ندادن دفترچه های ســپرده های کوتــاه مدت برای
واریز سود تعلق گرفته در گذشته هم یادآور می شود:
چون آن زمان نیاز به هماهنگی های مربوط با سازمان
حج بود تا حسابی برای این کار ایجاد و سازوکارهای
آن هم تعریف شــود ،این اقدام انجام نشد ،هم اکنون
هم دفترچه های حساب منسوخ شــده است و کارت
الکترونیکی صادر می شــود.وی می افزاید :با توجه
به اقداماتی که ذکر شــد ،دیگر نیاز نیست دارندگان
سپرده حج ،پس از گرفتن کارت برای دریافت سود به
شعبه افتتاح کننده حساب مراجعه کنند و این مشکل
رفع شــده اســت  ،فقط باید یک بار متقاضی به شعبه
مذکور مراجعه و کارت الکترونیکی خــود را دریافت
کند.وی در پاسخ به این که چرا حساب دریافت سود
روی یک کارت عابربانک تجمیع نمی شود می گوید:
بانک مرکزی در حــال انجام فرایند تجمیع حســاب
ها روی یک کارت است که البته کمی زمان می برد.

«مــا تعــدادی از اهالی روســتاهای شــهر باخرز شــامل
روستای ســیه الخ ،نوبهار ،کردیان ،اشــتیوان ،نصرت آباد،
گندم شاد و خواجه بیگ هستیم .لوله کشی گاز روستاهای
مذکور تمام شــده و در هوای سرد همچنان چشم انتظار گاز
هستیم  .در کنار آن با کمبود نفت نیز مواجه ایم .از مسئوالن
استانیتقاضایپیگیریداریم».

به استحضار می رســاند ،گازرســانی به روستاهای سیه
الخ ،نوبهار ،کردیان ،اشــتیوان ،نصرت آباد ،گندم شــاد و
خواجهبیگدرپیمانگازرسانیبهروستاهایمحورمشهد
ریزه و باخرز در حال انجام اســت و به زودی به بهره برداری
خواهدرسید.

شرکتبرقمشهد

«معابر حاشیه بولوار فکوری از نور کمی برخوردار است.
ازمسئوالنشرکتبرقمیخواهیمبهاینموضوعرسیدگی
کنند».

به آگاهی می رساند؛ طی بررسی به عمل آمده روشنایی
مسیرسوارهرویمزبورازاستانداردمطلوببرخورداراست.
بنابراینکمبودروشناییمربوطبهپارکهایخطیواقعدر
حاشیهبولوارفکوریاستکهتامینروشناییمدنظرجزو
مسئولیتهایاینشرکتنیست.

0939-3333027

@k h o r a s a n e r a z a v i

