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روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

حرف مردم

برایاطالعمسئوالن

پیگیری حرف مردم درباره بالتکلیفی سهامداران یک پروژه تجاری و اقامتی

خوانندگان عزیز ،ستون «حرف مردم» روزنامه خراسانرضوی انعكاس دهنده صادق نظرات ،انتقادات و مشكالت
شما است.

«سارا»همچناندربالتکلیفی

گزارش
مسلمی
 17سال است که سهامداران
پروژه تجاری و اقامتی سارا در
مشــهد بالتکلیف هســتند و
هیچ مرجعی نیز پاســخ گوی
مطالبات سهامداران نیست،
امیــدوارم با پیگیــری روزنامه
خراســان ســهامداران از این
بالتکلیفی در بیایند و به حق
وحقوققانونیخودبرسند.

پروژه تجاری و اقامتی سارا در مشهد که
از سال  84آغاز به کار کرده بنابر اذعان
ســهــامــداران آن ،همچنان بالتکلیف
مانده و افرادی که در این پروژه سرمایه
گــذاری کردند اکنون پس از گذشت
 17سال ،بالتکلیفی روی آن ها سایه
انداخته و نمی دانند چه مرجعی باید
پاسخ گوی آن ها باشد .یکی از اعضای
هیئت مدیره این پروژه در تماس با گروه
حــرف مــردم روزنــامــه خراسان با طرح
ایــن ادعــا که شرکت عمران و سرمایه
گذاری سارا سال  86بر اساس مبایعه
نامه با عرصه و اعیان باغ حدود  16تا
 30میلیارد تومان از بانک وام دریافت
کــرده اســت ،گفت :ایــن وام با دیرکرد
آن به مبلغ هنگفتی رسیده است و اگر
همچنان این بالتکلیفی ادامــه داشته
باشد رقم باالیی خواهد شد و سهامداران
با مشکل مواجه می شوند .آن چه از گفته
های این فرد پیداست به نظر می رسد
اختالف در صدور پایانکار است که این
پروژه را به تاخیر انداخته است ،این فرد
ادعای دیگری را نیز مطرح کرد و گفت:

در تاریخ  7اسفند  1400موضوع در
دادگستری مطرح و بین نمایندگان
شرکت ،شهرداری ،سازمان بازرسی،
استانداری و دستگاه قضایی برای حل و
فصل این موضوع صورت جلسه ای امضا
شد که از ایــن بالتکلیفی خــارج شود،
صورت جلسه ای که در  5بند امضا شده
است ،ولی به ظاهر این صورت جلسه
ضمانت اجــرایــی ن ــدارد و نمایندگان
شرکت پیگیری این موضوع را به تاخیر
می اندازند .وی با بیان این که بخش قابل
توجهی از پــروژه تحت تاثیر واحدهای
بانک ملی است می افزاید :بالتکلیفی
در این واحدها باعث اختالل در رونق
بخشی شــده اســت ،بنابراین با تعیین
تکلیف واحدهای بانک ملی (واحدهای
فریز شده) بسیاری از مشکالت موجود
می تواند حل و فصل شود .وی افزود:
متاسفانهتعیینتکلیفواحدهایمذکور
منوط به انجام فک رهن در محضر و آن
هم منوط به انتقال قطعی سند به نام
بانک است و این مهم انجام نخواهد شد
مگر با صــدور پایانکار بهره بــرداری در
شهرداری منطقه ثامن .وی تاکید می
کند :صدور پایانکار هم منوط است به

جای خالی بلیت تک سفره
در اتوبوسرانی مشهد
پیگیری حرف مردم
شهری
بــا ایــن قانــون اتوبوســرانی مشــهد در حق

مســافران ظلم می شــود ،حتی برای یک بار

استفاده از اتوبوس باید ابتدا  15هزار تومان
برای خرید «من کارت» بدهیــم ،کارت را هم

بعدا پــس نمیگیرند ،چرا مثــل تهران بلیت
تک سفره ندارید؟

مدیر عامل سازمان فاوای شهرداری مشهد در پاسخ به
این گالیه مردم به «خراسان آنالین» گفت :خرید و فروش
مجدد من کارت به دلیل مخدوش یا آسیب دیدگی قبلی
و همچنین پروتکل های بهداشتی امکان پذیر نیست.
بدیع فرخد افزود :بلیت تک سفره اتوبوس با تلفن همراه
و اسکن QRدر خط  ۶۲اتوبوس در مرحله پایلوت و با
اپلیکیشن شهرمن قابل پرداخت است ،در فاز دوم در حال
راه اندازی سه خط اتوبوس دیگر هستیم که پس از رصد
نتایج ،قابلیت تعمیم به تمام خطوط اتوبوس وجود دارد.

پرداخت بدهی شرکت سارا به شهرداری
که متاسفانه تاکنون شرکت مذکور از
انجام آن سرباز زده و در دقیقه  90از
توافقات انجام شده با سازمان بازرسی
و شهرداری طفره رفته است ،از جمله
اجــرایــی شــدن صــورت جلسه قضایی
مــورخ  ۱۴۰۰/۱۲/7که مــورد وفاق
تمامی ذی نفعان مانند شــهــرداری ،
سازمان بازرسی ،استانداری  ،شرکت
شرق و سارا و  ...بود ولی با گذشت بیش
از دو ماه از آن هنوز هیچ گام عملی از
جانب شرکت سارا صورت نگرفته است.
•شهرداری :تا به حق و حقوق مان
نرسیم پایانکار جزئی صادر نمی شود

در ادامــه این مطالبه سهامداران را از
شــهــردار منطقه ثامن مشهد پیگیری
مــی کنیم .حــجــازی در گفت و گــو با
«خراسان رضــوی» با بیان این که این
پروژه در گذشته به وسیله شرکت عمران
و مسکن ســازان شرق که بخشی از آن
مربوط به وزارت راه و شهرسازی بوده
آغاز شده است،اظهار کرد :در این پروژه
موضوعاتی مثل کسری پارکینگ و سهم
پروانه ساختمانی تعیین تکلیف نشده و

دستگاه های نظارتی و سازمان بازرسی
از سال  92درباره محاسبه حق و حقوق
این پروژه توسط شهرداری موضوعاتی را
مطرح کرده و در نهایت جلسه ای سه نفره
متشکل از نماینده شهرداری ،سازمان
بازرسی و شرکت مربوط برگزار شد و
برای اقدامات بعدی اظهار نظر کردند
اما متاسفانه شرکت عمران و مسکن
سازان شرق در اجرای این موارد تعلل
کرد ،در آخرین جلسه ای که اسفند ماه
در دادگستری برگزار شد نیز صورت
جلسه ای به ثبت رسید که منتظر اجرای
آن مصوبات هستیم .وی تصریح کرد:
اعتراضات سهامداران این پروژه هم به
دلیل این است که پایانکار کلی پروژه
حسب دستور مقام قضایی و سازمان
بازرسی صادر شده تا موضوعات جریمه
های سنگین بانک ملی را حل کنند اما
پایانکار جزئی واحدها صــادر نشده و
آن ها می خواهند ما پایانکار جزئی هر
کدام از واحدها و بخش های مختلف را
نیز صادر کنیم و انتقال سند بدهیم اما
به هر حال تا به حق و حقوق مان نرسیم
این امکان وجود ندارد چون تا امروز بعد
از  17سال بالتکلیفیم و منتظریم که با
همکاری هایی که شرکت شرق با نظارت
دستگاه قضایی و سازمان بازرسی انجام
می دهد ،این مشکل رفع شود و هم ما به
حق و حقوق شهرداری برسیم هم مردم
به خواسته هایشان .وی در پاسخ به این
سوال که چه زمان مشکل سهامداران
پروژه سارا رفع خواهد شد؟ گفت :زمان
رسیدن به این توافق و رفع مشکل مردم
مستقیما به شرکت عمران و مسکن
ســازان شرق باز می گــردد و وابسته به
اقدامات آن هاست.

بازار داغ خرید و فروش گوشیهای دست دوم
رئیساتحادیهموبایلمشهدگفت:تلفنهمراهکاالی ۱۰۰درصدوارداتیاست،امابرایوارداتآنازدالر
نیماییاستفادهمیشودکهقیمتآنهم ۲تا ۳درصدافزایشداشتهاستوتاثیریدربازارندارد،امادالر
آزادکهبرایآیفوناختصاصدادهشدهاگرگرانشودتاثیرگذاراست.ویدرگفتوگوبا«خراسانآنالین»
افزود:حجمجنسیکهدربازاراستبیشترازتقاضاست،بهدلیلکاهشقدرتخریدمردمبازارگوشیهای
اقساطیودستدومرونقداردکهمنهیچکدامراتوصیهنمیکنم.عمرمفیدگوشی ۱۸ماهاستبیشتر
کسانیکهگوشیخودرامیفروشندهمازاینموضوعاطالعدارندومشکالتآنمتوجهخریداراست.

تلفن05137009111:

مزاحمت های یک زمین ورزشی در دل واحدهای مسکونی
واقعا عاصی شده ایم .چرا باید زمین
ورزشی که پر از سر و صدا و شور و هیجان
ورزشــــی اس ــت در مــجــاورت و در دل
واحدهای مسکونی احداث شود؟ روزی
نیست که از سر و صدا و عربده کشی های
عجیب و غریبی که در زمین والیبالی که
در خیابان آمــوزگــار  66احــداث شده،
کالفه و سر درد نشویم .روز و شب هم
ندارد .سر صبح جمعه که وقت استراحت
است با عربده کشی هایی که افراد در این
زمین بازی هنگام والیبال دارند از خواب
پریدم .شهرداری فکری به حال این زمین
بازی کند ،یا زمان بندی برای آن تعیین
کند یا این زمین بازی را به محلی که برای
اهالی و خانه های مسکونی مجاور آن
مــزاحــمــت ایــجــاد نکند ،منتقل کند.
شهرداری منطقه  11حتما پیگیر این
موضوع باشید.
چــرا بعضی رانــنــده ها به خصوص
راننده های مینی بوس و کامیون با روشن
گذاشتن خودرو این قدر بوی دود وسرب
به خورد عابرانی که از کنارشان رد می
شــونــد مــی دهــنــد؟ ایــن هــم نــوعــی حق
الناس است.
چرا نظارتی بر پل های عابر پیاده
ندارید؟ از بس زباله روی پله ها وجود
دارد آدم دلش نمی آید از پله ها عبور کند.
بعضی هم که آسانسور ندارد ،بیشترشان
هم خراب است .به خصوص پل عابر پیاده
نزدیک شهرک امام هادی (ع).
لطفا به شرکت اتوبوسرانی بفرمایید
که بعضی از اتــوبــوس هــای اسکانیا را
ایزوگام کند! وقتی باران می آید ،داخل و
خارج اتوبوس با هم فرقی ندارد!
شــهــردار مــحــتــرم مشهد تصمیم
معاونت خدمات شهری برای جابه جایی
کــارشــنــاســان در سطح مناطق باعث
نارضایتی شهرداران مناطق ،روسای
فضای سبز و خود کارشناسان شده و این
در عملکرد محل جدید خدمت تاثیر می
گذارد لطفا به این قضیه ورود کنید.
لطفا اخبار دانشگاه آزاد مشهد را
جست و جو کنید و بخوانید بیشتر از اخبار

کاهشتا ۳۵درصدیقیمتخودروهایخارجیدرصورتواردات
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران خودروی مشهد گفت :هم اکنون که خبر واردات خودرو را اعالم
کردهاند،ازنظرقیمتتاثیریبربازارنداشتهوشکلخودراحفظکردهاست،دردوروزگذشتهخودروهایک
تا 2درصدافزایشقیمتداشتهاند،زیرادالرافزایشیافتهوخودروهایایرانینیزبهصورتقطرهچکانی
دربازارتزریقشدهاست.حیدریدرگفتوگوبا«خراسانآنالین»افزود:وارداتخودروبایدعملیاتیشود
تاتاثیرخودرابربازارنشاندهد،امادر ۲۰روزگذشتهشاهدرشدقیمتخودرودربازاربودیم.اگرواردت
خودرواتفاقبیفتد،درخریدوفروشنیزتاثیرگذارخواهدبود.اگرباهمینقیمتدالرنیزخودروواردشود،
بر قیمت خودروهای داخلی و خارجی تاثیر دارد و حداقل ۳۰تا ۳۵درصد کاهش قیمت در خودروهای
خارجی خواهیم داشت که قطعا بر خودروهای داخلی نیز بیتاثیر نخواهد بود ،البته به نوع خودروی
وارداتیبستگیدارد.ویافزود:هماکنونخریداروجوددارد،امافروشندهکماستودستنگهداشتهاند.

نمابر05137615042:
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و رویــدادهــای علمی ،اخبار فرهنگی و
مذهبی دارد .هفته آمــوزگــار و هفته
پــژوهــش آمــد و گذشت امــا نــه نشستی
برگزار کردند و نه خبری در این باره در
سایت گذاشتند.
اگرچه استانداران ،نماینده دولت در
اســتــان هستند ،امــا بــه آق ــای نظری،
استاندار فعلی خراسان رضوی عرض می
کنم که تامین معلم آموزشگاه ها و به طور
کلی مسائل مرتبط با وزارت آمــوزش و
پرورش ،بر عهده وزارت مربوط و مدیران
کل استان ها و روســای ادارات تابعه
است.
صبح جمعه چند نانوایی رفتم که نان
تازه خریداری کنم ،یک نانوایی سنگک
که آزادپز بود نان را دانه ای  8هزار تومان
می فروخت ،سه نانوایی دیگر هم رفتم
تعطیل بود .واقعا چرا یک برخورد جدی
نمی شود که با قوت غالب مردم این طور
رفتار نکنند؟
آب دریاچه دوم رودپارک چهل بازه را
تخلیه کــــرده انــــد .در ایـــن روزهــــای
اردیبهشتی که هوا برای حضور مردم در
پارک ها و بوستان ها فوق العاده است
چرا به ظرفیت های تفریحی خوب این
گونه بی توجهی می شــود؟ شهرداری
توضیح دهد.
دوراهــی طرقبه شاندیز واقعا پنج
شنبه جمعه ها آزار دهنده است ،ترافیک
بسیار زیاد و سرسام آور شده ،برای حضور
در محل کارم کلی در ترافیک این منطقه
معطل شدم .چرا یک طرح عمرانی برای
حــل مشکل دوراهــــی طرقبه شاندیز
اجرایی نمی شود؟ قرار بود تقاطع های
غیرهمسطح در این منطقه طراحی و اجرا
شود .به کجا رسید؟
 ۵۴سال دارم ،دو سال پیش جایی
کار می کــردم شرکتم به خاطر خرابی
بــازار ورشکست کــرد و بیکار شــدم .به
چندین مرکز کاریابی نامه نوشتم گفتند
سن شما باالست و کــار نــداریــم .از تیر
۱۳۹۹تــا اردیبهشت۱۴۰۱چند نامه
بــرای تولیت آستان قدس نوشتم گفتم

۲۶سال سابقه بیمه دارم چهار سال کار
کنم بازنشسته می شوم اما اعالم شد کار
برایت نداریم.
به خاطر شکایت شاکی به مبلغ 4
میلیون االن در زنــدان هستم ،همسرم
سال گذشته به خاطر کرونا فوت شد و دو
بچه دارم که هر هفته در خانه یک فامیل
هستند .اگر می توانید برای من کاری
کنید.
آقــای رئیسی از گرانی و بیکاری
مــــردم ایـــــران خــبــر داریـــــد بــــرای یک
شیرخشک همه مشهد را گشتم نبود.
چــرا ســازمــان اتوبوسرانی به خط
 ۱۰۹۷هاشمیه-امیریه که دیر و نامنظم
سرویس دهی می کند رسیدگی نمی
کند؟
با وجود تماس های متعدد با 137
گویا هیچ کس در شــهــرداری پاسخ گو
نیست ،عــوارض گرفتن بسیار خوب،
خدمات از  100نمره نهایتا با ارفاق !15
بیایید و نظافت پــارک خطی و خیابان
حاشیه آن را در قاسم آب ــاد ،شریعتی
 52.9ببینید.
از ســال  ۸۴زمین هــای سازمان
اتــوبــوســرانــی کــه از اراضـــی امــیــن آبــاد
خریداری کرده ام تا االن چند بار تغییر
کاربری داده اند  .به داد ما برسید ،چون
سازمان دولتی بود خریداری کردیم که
خیالمان راحت باشد.
رفتیم چند سیخ کباب از آشپزخانه
ای در بولوار امامت مشهد گرفتیم بدون
مخلفات و نان ،سیخی  42000تومان
شد!
ازدحام و شلوغی مترو ،ظهرها بیشتر
است که همه از محل کار به منزل برمی
گردند ،چرا تعداد واگن ها را در این فصل
تا پاییز بیشتر نمی کنند؟ گاهی نمی شود
سوار قطار شهری شد .بیشتر کارمندان
خسته و دانش آموزان هستند.
آیا واقعا خود شهدا هم راضی هستند
به خاطر پاسداشت نام آن ها اسم خیابان
ها را شهرداری عوض کند و مردم دچار
سردرگمی شوند.

