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

تلگرام09033337010 :

پیامك2000999 :

سازمان ترافیک

بازار فروش اسکناس نو در آستانه نوروز دوباره داغ شد

گزارش

داستانکهنه اسکناس نو!

محمد بهبودی نیا
«آقالطفاجلویاینبازارسیاهپولنورابگیرید.هرسال
برای تهیه پــول نو و عیدی دادن به نــوه هایم مجبورم
کلی ســود پول به این جماعت بدهم .هیچ کس هم به
اینمسئلهرسیدگینمیکندکهاینسودجوهاازکجا
پولنومیآورند؟»

هر ســال با نزدیک شــدن به عید نوروز بــازار خرید و
فروش اســکناس نو داغ میشــود و راســته خیابان
باغ ملی مشهد پر میشــود از افرادی که برای خرید
اســکناس نو به این خیابان آمدهاند .ما هم ســری به
این مکان می زنیم .داللها در حالیکه بســتههای
اســکناس نو را در دستشــان دارند طــول خیابان را
باال و پایین میروند .جوانی البهالی جمعیت گوشه
دیوار نشسته و چند بسته اســکناس را کف دستش
میکوبد.جلومیرومومیگویم 10:میلیونتومان
پول نــو میخواهم .از کجا میشــود ایــن مقدار پول
را گیر آورد؟بلند میشــود ومی پرسد 10« :میلیون
میخواهی چهکار؟» میگویم« :یک شــرکت داریم
و قــرار اســت بــه کارمندهای شــرکت نفــری200
هزار تومان پــول نو بدهیم»همین یــک جمله کافی
است تا سر حرفمان باز شود .میگوید :چند تومانی
میخواهــی؟ من هم قیمــت را جویا می شــوم و می
ک میلیون و شــصت
گوید :هــر یکمیلیون تومان ،ی 
هزارتومان 5،هزارتومانیبستهای 545تومان...
هنوز حرفش تمام نشده یکی دیگر از داللها را صدا
میزند و آهسته می پرسد :ناصر 10،میلیون پول نو
داری؟ و ناصر بــدون مقدمه خطاب به من میگوید:
چراازبانکنمیگیری؟بانککهسودنمیگیرد.
میگویم :بانک هم سرزدیم میگویند 25اسفند به
بعد بیایید ،االن ندارند ،بعد هــم  10میلیون تومان
نمیدهند.بعدازچنددقیقهصحبت،ناصرمیگوید:
گیرآوردنشکاریندارد،ولیبایدنصفپولروبدی
بعدبقیهشووقتیپولروبهتتحویلدادممیگیرم،
 10میلیون پــول نو می شــه دوازده میلیــون تومان
(مکثیمیکندوادامهمیدهد)البتهازبانکمرکزی
تهرانهممیشودبگیریولیبایدآشناداشتهباشی.
بایدحضوریبرویوفاکتورپرکنیکهاینطوریهم
یکمیلیونخرجتمیشود.یکیدوروزهمعالفی

دارد .بهترین راه همین است که از داللهای همین
جا بخری .میخندم و می گویم کار پرسودی داری،
شــریک نمیخواهید؟ جواب میدهــد :پول نو مال
ما کــم پــول هاســت و روزی 50هزار تومان بیشــتر
نمیشودکارکرد،سودکلیراکلیفروشهامیبرند
نه ما که زیر باران و برف این جا میایســتیم .یک نفر
را میشناســم که تریلی دارد از این طرف بار میبرد
تهرانوازتهرانپولنومیآوردوکلیسودمیکند.
میپرسم:پلیسیامأمورانباشماکاریندارند؟ومی
گوید:کارخالفنمیکنمکهبترسم.بهاطرافاشاره
میکند و میگوید :همه این آدم های این جا پول نو
میفروشند .پول نو همه جا بازار خودش را دارد چه
این جــا و چه در کشــورهای دیگر ،یکی از دوســتانم
افغانستانی است او میگوید در افغانستان هم پول
نو برای عروســیها میفروشــند.بعد از چند دقیقه
صحبتمیگوید:دنبالدردسرنگردبیاازخودم10
میلیونتومانپولنو بخر،حاضرم 10میلیونرا11
میلیونبهشمابدهم.

سود کنی...بعد از صحبت با این دالل به سراغ یکی
ازافرادیمیرومکهبرایخریدپولنوبهخیابانباغ
ملیآمدهاستمیگوید:نمیدانمچرابانکهاباآن
که میدانند دم عید تقاضا برای پول نو زیاد میشود
ازیکهفتهبهعیدیایکماهبهعیدپولنورابهشعبهها
نمیدهندتااینتخلفاتانجامنشود،اینچهوضعی
اســت که باید پول رایــج مملکت را بــه قیمتی باالتر
بخریم ،این جا اگر پول تقلبی هم به ما بدهند تعداد
زیادی از مردم این پولهــا را میگیرند و پول تقلبی
واردبازارمیشود.هرسالوضعیتهمیناست.
«افشینآذریمتین»،استاددانشکدهحقوقدرگفت
وگوباخراسانرضوی،دربارهاینکهفروشاسکناس
نو را میتــوان در کدام دســته از تخلفات تعریف کرد
میگویــد :به عنوان یــک حقوقدان بایــد اعالم کنم
خرید و فروش پول نو شــامل بحث ربا میشــود و در
قانون موضوع ربا جرم انگاری شده و مجازات ربا نیز
مشخص شده اســت ،بنابراین باید مسئوالن توسط
مقاماتپلیسیوقضاییباایندستجرایمدرجامعه
مقابلهکنند.

روز بعد در نقش کسی که میخواهد مقداری پول نو
بخرد و خودش فروشنده شود ،دوباره بر میگردیم و
بهسراغیکیازداللهامیرویم.بعدازصحبتکردن
با چند دالل باالخره یکی از آن ها راضی میشــود و
میگوید:چونمیخواهمکارتوراراهبیندازمکمکت
میکنم.چندمیلیونپولنوبرایتجورمیکنمویک
ســود مختصر از تو میگیرم اگر پای کار باشی چون
دم عید است میتوانی تا روزی 500هزار تومان هم

•بیاطالعیبانکمرکزیازشیوههای
تهیهپولدالالن

•فروشندگیباروزی 500هزارتومانسود

«علی ضیایی فر» ناظر پولی بانک مرکزی در استان
نیز درباره راه هایی که دالالن از آن طریق اسکناس
نو را تهیه میکنند میگویــد :دربــاره راه های تهیه
اسکناس نو توسط دالالن اطالع چندانی ندارم .در
ســال های قبل چند مورد تخلف از سمت کارکنان
یکی از بانک ها دربــاره فروش اســکناس نو صورت

گرفتهبودکهمتخلفانشناساییشدندوبرخوردهای
قانونی باآن ها انجام شــد و بعد از این اتفاق به خزانه
اعالم کردیم شــماره سریال اســکناسهای نو را که
وارد استان میشــود ثبت کنند تا چنان چه موردی
پیش آمد که نیاز به بررسی داشت بتوانیم موضوع را
ردیابیوپیگیریکنیم.
ویدربارهبرخوردبامتخلفانفروشاسکناسنونیز
میگوید :کار ســازمانی ما کنکاش و جست وجو در
اینموردنیستامااگرگزارشیمبنیبرتخلفبانک
هابهدستمابرسد،سهمیهبانکراحذفمیکنیم؛
در اداره نشــر به عنــوان ناظر پولی عمــل میکنیم و
دســتگاه های قضایی باید برای مقابله بــا داللی در
بازار اســکناس نــو ورود کننــد.وی میگوید :طبق
روال سالهای قبل مقداری اسکناس نو را از تهران
میگیریمومقداریرابهبانکهامیدهیمومقداری
دیگرراازطریقدستگاههایخودپردازتوزیععمومی
میکنیم وشعب منتخبی را برای توزیع اسکناس نو
در 27،26و 28اســفندماه اعالم میکنیم تا مردم
برای دریافت اسکناس نو به این شعب مراجعه کنند
و معمو ًال در طول ســال بانک ها در عیــد غدیر و عید
نوروز اقدام به توزیــع پول نقــد میکنند.ضیایی فر
ب میگوید :این شعبهها
درباره نوع تعیین این شــع 
پراکندگیجغرافیاییمناسبیرادرتمامشهردارندو
تعدادآنها 20شعبهاستودرشهرستانهانیزبرای
دسترســی مردمی که در این نقاط از استان زندگی
میکنند12شعبهتعیینشدهکهبنابهمیزانفعالیت
بانکهامقداراسکناستحویلیکمیازیادمیشود.

•بادالالنبرخوردینمیشود

چند روزی اســت که برای تهیه گزارش به راسته باغ
ملی مشــهد ســر میزنیم انگار تخلفات مشهود این
قسمت از شهر توســط دالالن از دید مجریان قانون
پنهان مانده اســت .زنی با یکی دالل ها در حال جر
و بحث اســت و میگوید :به پلیس زنگ میزنم و می
گویمسرمراکالهگذاشتی...
دالل هم در نهایت بی تفاوتی میگوید :به پلیس که
هیچ برو دادگاه شکایت کن ،فروش پول نو و دالر که
جرمنیست.
زن گوشــی تلفنش را از کیفش بیرون مــیآورد تا با
پلیس تماس بگیرد .دالل هم ازمیان سر و صدا عبور
میکندوبهداخلکوچهباریکیکهدرهماننزدیکی
استمیپیچد.

چرا مســئوالن نمی تواننــد ترافیک کوثر و هاشــمیه را
کنترل کنند؟
اهالی خاقانی و دقیقی خواهان نصب پل عابر در بولوار
فکــوری هســتند .از مســئوالن تقاضــا مــی کنم بــه منظور
جلوگیری از اتفاقات ناگوار دیگر فکری بیندیشند.
مســئوالن برای میدان امام علی(ع) چه از ســمت صد
متری به ســمت ســیدرضی و چه از ســمت بولــوار امامیه به
سمت سیدرضی ،فکری اساسی بکنند .ماشین ها با سرعت
وارد می شوند و همیشه خطر تصادف وجود دارد .در میدان
امام حسن(ع) نیز تصادفات زیادی رخ می دهد .بخش های
زیادی از بزرگراه صدمتری به دالیل مختلف ،بسیار خطرساز
است و ظاهرا تا دادستان محترم به مســئله نواقص بزرگراه
صدمتری ورود نکنند ،ســایر مسئوالن وظایف خود را انجام
نمی دهند.

شهرستان ها

یک سال است که آمده ام گلبهار زندگی می کنم .برای
رفتن به مشــهد به وســیله اتوبوس ،با تاخیر زیاد سر کار می
رسم و هیچ کس هم به این وضعیت رسیدگی نمی کند.
چرا در شــهر گلمکان جایگاه بنزیــن و گاز احداث نمی
شود؟ باید برای بنزین یا گاز  20کیلومتر راه برویم .برای این
شــهر با توجه به گردشــگر پذیر بــودن ،احداث یــک جایگاه
الزامی است.
متاسفانه شهرســتان کالت نادر که با شهر مشهد فقط
دو ساعت فاصله زمانی دارد کیوسک و باجه ای برای فروش
نشریات روزانه و ماهانه ندارد.
مســئوالن برای کشــاورزان و پســته کاران شهرســتان
مه والت چاره ای بیندیشند ،از یک طرف مشکل خشکسالی
و گرانی سموم کشــاورزی و از طرف دیگر ناکارآمدی سموم
معضل بزرگی است و آفات بیشتر می شود.
چرا شــهرداری شهرســتان درگز در شــهر المان های
جدید و زیبا نصب نمی کند؟
در روستای چمگرد شهرســتان چناران یک سال است
که روزی فقط ســه تا چهار ســاعت آب آشــامیدنی داریم .به
اداره آب و فاضالب روســتایی هم رفتیم اما کســی پاسخ گو
نیست.

اتوبوسرانی

رایگان کــردن اتوبوس ها بــرای مقابله بــا آلودگی هوا
پیشــکش ،خواهش می کنم این قدر بلیت را گــران نکنید.
مســیر بســیاری از خطوط را هم نصف کرده انــد و باید کلی
هزینه اضافه بپردازیم.
خط  38.1کد ندارد و پرده ها کثیف و کف اتوبوس پر از
زباله است.
نمایندگان محترم شورای شــهر لطفا از گرانی وسایل
حمل و نقل عمومی که وســیله رفت و آمد قشر ضعیف مردم
هســت صرف نظــر کنیــد و همشــهریان گرامی هــم خود را
مدیون بیت المال عمومی نکرده و حتما از من کارت استفاده
کنند .کرایه حق الناس است که باید پرداخت شود.
از مسئوالن اتوبوسرانی مشهد می خواهم برچسب های
داخل اتوبوس ها را که منظره زشتی دارند پاک کنند.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

شهروند خبرنگار

جمع آوری زباله خشک با چاشنی خطر!

بازی با مرگ!

«من یکی از کســبه خیابان پاستور هستم .مدتی اســت که رفتار پرخطر
خودروهای بازیافت که در محل تردد می کنند توجه من را به خود جلب
می کند .همان طور که در تصویر هم مشاهده می کنید خودروی وانت در
حال حرکت است و یکی از کارگران جمع آوری ضایعات روی سپر خودرو
ایستاده است! این در حالی است که نفر ایســتاده روی سپر با کم کردن
ســرعت خودرو ،پایین می پرد که آن هم خطر آفرین است.این رفتار بین
اکثر خودرو های جمع آوری زباله های خشک متداول است!»

«چهارشنبه گذشته صبح زود هنگامی که از میدان صدا وسیما به سمت
میدان آزادی در حال طی مســیر بودم تا به موقع به محل کار خود برسم
متوجه شدم راکب یک موتورسیکلت برای آن که از سرمای صبحگاهی
دور بماند پشت یک کامیون چسبیده و سپر به سپر او حرکت می کند .هر
طرفکهکامیونمیرفتموتورهمبههمانسمتمیرفت!ایندرحالی
بود که راکب موتور سیکلت کاله ایمنی هم نداشت! آیا وقت آن نرسیده از
رفتارهای پرخطر دست برداریم!»

گالیه اولیای دانش آموزان از نبود دبیرستان و زمزمه های تعطیلی تنها
دبیرستان استیجاری مهرگان

شهرک مهرگان؛ سال آینده هم بی دبیرستان !
پیگیری
بهبودینیا

ش و پرورش یکی از خانههای  75متری شهرک
« آموز 
مهرگان را اجاره کرده و اسمش را گذاشته دبیرستان
مهرگان ...دانشآموزان این مدرسه حتی یک حیاط
برای زنگهــای ورزش ندارند .چند هفتــه هم زمزمه
هایی می شــنویم که گویــای تعطیلی همین مدرســه
در ســال آینده اســت .این کار باعث می شود خیلی از
خانواده ها اجــازه تحصیــل دخترانشــان در مدارس
دورتر را ندهند ...خواهش می کنیم رسیدگی کنید».
اینپیامیاستکهیکیازخوانندگانروزنامهخراسان
رضوی به ستون حرف مردم این روزنامه ارسال کرده
است .برای بررسی بیشتر ماجرا با چند نفر از والدین
ایندانشآموزانتماسمیگیریم«.یزدانی»میگوید:
هم اکنون 50نفر از دختران ما در این دبیرستان درس
میخوانند ،تعدادی هم که موفق به ثبتنام نشدهاند
بهناچار به مدارس شــبانهروزی رفتهاند و ســال آینده
 95دانشآمــوز دیگــر وارد پایه دهم می شــوند .اداره
راه و شهرسازی هم قول واگذاری زمین برای ساخت
مدرسه را داده بود که اجابت نشد.
وی میافزاید :بارها برای حل این مشکل به آموزش و
پرورش رفتیم اما مسئوالن آموزش و پرورش فقط می
گویند یکخانه دیگر اجاره میکنیم ،نگران نباشید.
برای تحصیل پســرهایمان هم مشــکل داریــم و برای
دبیرستان به روستای «قُرقی» می روند .سال گذشته
تعداد زیــادی از دانش آموزان دختــر موفق به ثبت نام
نشدند اما مدارس جاده ســیمان هم آن ها را ثبت نام
نکرد.وی خاطرنشــان میکند :راه و شهرســازی هم
در جــواب پیگیری های مــا اعالم می کنــد پنج قطعه
ش و پرورش باید
زمین آماده واگذاری داریم ولی آموز 
درخواست بدهد.
وی می افزاید :یکی از معلمان مدرسه اعالم کرد «به ما

گفته اند سال آینده همین دانشآموزان را هم ثبتنام
نکنید ».برخی خانواده هــا اوضاع مالی خوبی ندارند
و برخــی هم اصــا نمــی خواهنــد دخترانشــان را در
دبیرستان های دورتر ثبت نام کنند.

•با کمبود  4فضای آموزشی روبه رو هستیم

در ادامه برای پیگیری مشــکالت مربــوط به تحصیل
دانشآموزان شــهرک مهرگان در مقطع دبیرســتان
«حسین عیدی» مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش
و پرورش اســتان بــه خبرنگار مــا می گویــد« :به دلیل
انبوهسازیواحدهایمسکونیمحلهمهرگانوساخته
نشدنفضایآموزشیتوسطانبوهسازاندراینمحله،
در ســال تحصیلی آینــده نیز بــا کمبود چهــار فضای
آموزشی روبه رو هستیم».
وی مــی افزاید :مســئوالن آمــوزشو پــرورش منطقه
تبادکانبرایحلاینمشکلبارهاازمسئوالناستانی
دعوت به همکاری کــرده و به همراه این مســئوالن به
مهرگان آمده اند و در این بازدیدها بود که زمینی برای
احداث به اداره کل نوسازی مدارس معرفی شد اما به
دلیلمعارضبرایاینزمین،احداثفضامتوقفشدو
شوپرورشتبادکانودکتر
باپیگیریمجددادارهآموز 
«شیران» نماینده مشــهد در مجلس شورای اسالمی
مشــکل زمین مرتفع شــد و امیدواریم با جذب خیران
کار ساختوساز آغاز شود.

•فضای کنونی از سر ناچاری اجارهشده است

عیدی در ادامــه در توضیح درباره وضعیت نامناســب
ساختمان دبیرستان دخترانه مهرگان در این منطقه
بیان می کند :فضای کنونی از سر ناچاری اجارهشده
اما همانطور که گفته شــد به مشــکالت این مدرســه
بهصورت کامل واقفیــم و تمام تالشــمان را میکنیم
که مشــکالت مربوط به ادامه تحصیــل دانشآموزان
شهرک مهرگان را حل کنیم و اولیای این دانشآموزان
اطمینــان داشــته باشــند کــه در ایــن راه از هیچگونه
تالشی فروگذار نمیکنیم.
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شهرداری

به نظرم بهترین کار برای زیباسازی ،نورپردازی روگذر
آزادی اســت .تمــام پــل هــای تهــران بــه زیباتریــن شــکل
نورپردازی شده است.
واقعا کمربند جنوبی مشهد با وجود بولوار نماز کارایی
ندارد به جــای آن در پایین شــهر بین گلشــهر تا طبرســی و
خواجه ربیــع نیاز مبرم به یــک کمربند ارتباطی اســت .این
خیابان های بــزرگ هیچ راهی به هم ندارنــد کمی به پایین
شهر توجه شود.
توقف کمربند جنوبی به نفع محیط زیســت کار بســیار
خوبی اســت اما چرا از اول ایــن پیش بینی نشــد و این همه
هزینه صرف ساختن این جاده شد؟!
طالب ،چهارراه برق ،شیخ صدوق  ،6بیست سال است
آسفالت نشده و با وجود مراجعات بی شمار اهالی و مسجد
محل و جمع آوری استشهاد محلی متاسفانه هیچ اقدامی از
سمت شهرداری منطقه  4برای آســفالت کردن این منطقه
نشده است .آنقدر چاله چوله زیاد است که در این فصل با یک
بار بارندگی کلی مشکل برای اهالی ایجاد می شود.
چه خوب استشهرداری های مناطق ،جدولخیابان
ها را لبهدار نصب کنند تا باعث بروز مشکل در ترددها نشود.
امسال چهارشنبه آخر سال را کمی آرامش داشتیم ولی
با وجــود ایــن در اخبار گفته شــد تعــدادی کشــته و مجروح
شدند! باید در ســال های بعد خود شــهرداری ها در تمامی
شــهرها نور افشــانی کنند تا دیگر کســی به ســراغ کارهای
خطرناک نرود.

دانشگاه پیام نور

حدود دو ســال اســت کــه دانشــگاه پیــام نور مشــهد،
حق التدریس استادانش را واریز نکرده و به عناوین مختلف
از پرداخت حق الزحمه طفره می رود .لطفا پیگیری کنید تا
استادان مدعو این دانشگاه به حق و حقوق خود برسند.

بازار

چرا تعزیرات فــروش محصوالت لبنی را بررســی نمی
کند .ماســت کم چرب  650گرمی با یک تاریخ و با یک برند
در سجاد  2300تومان و در طالب  2000تومان عرضه می
شود.
چند روز برای دریافت مبلغ ناچیزی پــول که به عنوان
عیدی به نوه هایم بدهم رفتم نزد چندین بانک از جمله بانک
ملی شعبه مرکزی واقع در خیابان امام خمینی(ره) ،گفتند
پول نو نداریم .در حالی که دم در بانک مملو از فروشندگان
پول های نو بود .از ترس این که نکند تقلبی باشــد ،نگرفتم.
نمی دانم چرا با این ها برخورد نمی شود.

متفرقه

از مســئوالن خواهش می کنــم از پله برقی بــازار غدیر
بازدید کنند .شــاید شــب عید ایرادش را برطــرف کردند تا
کسبه بتوانند به مغازه هایشان بروند.
در ایــام نزدیک شــدن بــه ســال جدید چه خوب اســت
مطالبی هم از حکیم توس ابوالقاسم فردوسی بنویسید.
چرا در مناطق پایین شهر مثل طالب ،پردیس سینمایی
احداث نمی شود و فقط در مناطق باالی شهر سینما احداث
می شود؟

