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شهرداری

گزارش «خراسان رضوی» از انشعابات غیر مجاز آب در شبکه های شهری و روستایی

آب دزدی در روزهای خشک مشهد

معاون آبفای مشهد 8300 :متر مکعب آب شرب مشهد به صورت غیرمجازمصرف می شود
آب و فاضالب

غیرمجاز از ش��بکه اصل��ی آب هم ،موج��ب وارد
آمدن خس��ارات مالی به ش��رکت آب و فاضالب
می شوند و هم بهداشت مردم را در معرض تهدید
قرار می دهن��د چرا که بر اثر اختالف فش��ار ،آب
داخل خانه به ش��بکه اصل��ی برمی گ��ردد و این
آب برگش��تی ممکن اس��ت هزار و یک مش��کل و
معضل بهداش��تی داش��ته باش��د و ای��ن آلودگی
ها را به ش��بکه سراس��ری آب منتقل کند .ضمن
این که موجب کاهش فشار شبکه اصلی آب می
شود و آب به برخی منازل نمی رسد و حق مردم
ضایع می شود.

حمیدرضا ناسخ
«در این بحران کم آبی ،آیا درست است که عده ای
برای خود در مشهد باغ ویال بسازند و آب شرب را
سرقت کنند و با اتصال لوله ای به شبکه آب شرب،
درخت آبیاری کنند یا اس��تخرهای ب��اغ ویالهای
شان را برای شنا پر کنند؟ آن وقت برخی خانواده
ها مثل من ک��ه دو کودک در خان��ه داریم برای آب
شرب مان مشکل داریم».

••شنا با آب سرقتی

«کبکی» یکی از اعضای ش��ورای بخش مرکزی
مشهد و پیمانکار طرف قرارداد آبفای روستایی
است .او در گفت وگو با «خراسان رضوی» ناگفته
های��ی از س��رقت آب توس��ط برخی باغ��داران و
حتی س��اکنان برخی من��ازل ویالی��ی بیان می
کند و می گوید :دریک��ی از روزها که اهالی یکی
از مناطق حاش��یه ش��هر مش��هد باره��ا از کمبود
و قطع آب گالیه داش��تند ب��ا توجه ب��ه تجربه ای
که در این خص��وص بود به یک ب��اغ ویال مراجعه
کردی��م ،ب��ه بهان��ه برداش��تن آب ب��رای رادیات
خودرو ،مستقیما به س��راغ استخر باغ ویال رفتم
که استخر پر از آب بود و یک بطری آب از استخر
برداشتیم و به آزمایشگاه بردیم.پس از اطمینان
کامل از موضوع پر ش��دن اس��تخر با آب شرب به
کند و کاو در ای��ن رابطه پرداختیم که س��رانجام
مش��خص ش��د مالک باغ ویال ب��ا حف��ر کانالی از
داخل باغ وی�لای خود تا لوله اصلی ش��بکه آب،
یک انشعاب غیرمجاز از شبکه وصل کرده است
که همین انشعاب موجب افت شدید فشار شبکه
ش��ده اس��ت چرا که مالک ب��اغ ویال ب��ی محابا از
آب س��رقتی برای آبیاری درختان و استخر خود
استفاده می کرد.

••سرقت آب در یک کارخانه
«مهدویان» ،یکی دیگر از پیمانکاران ش��بکه آب
و فاضالب روس��تایی اس��ت که او نیز سرقت آب
توس��ط برخی باغ ویالها ،کارخانه ه��ا و کارگاه
های تولی��دی را تایید م��ی کند .وی نی��ز به ذکر
مثال��ی در ای��ن باره م��ی پ��ردازد و به «خراس��ان
رضوی» می گوید :چند س��ال پیش در جاده تپه
س�لام یک واحد تولیدی وجود داشت که شبکه

عکس تزئینی است

با آغاز فصل تابستان و گرمی هوا زخم کمبود آب
شرب هم سرباز می کند و دوباره مثل هرتابستان
فری��اد عط��ش برخی س��اکنان ش��هر ،حاش��یه و
ش��هرک های اطراف مش��هد نیز بلند می شود.
آنچه این شهروند در پیامک ارس��الی به روزنامه
خراسان رضوی به آن اشاره کرده ،پدیده سرقت
آب شرب اس��ت؛ انش��عاب غیر مجاز از شبکه آب
شرب شهری یا روس��تایی برای تامین آب شرب
منزل و آبی��اری درخت��ان ،باغچه و ب��اغ ویال تا پر
کردن اس��تخرهای منازل و باغات با استفاده از
آب شرب و انشعابات غیرمجاز ،ادعایی است که
در این گزارش آن را بررسی خواهیم کرد.

اصل��ی آب دقیقا از کن��ار این کارخان��ه عبور می
کرد.در بررسی ها متوجه افت ش��دید شبکه در
این منطقه شدیم ،این درحالی بود که فشار آب
تا کارخانه مذکور در حد طبیعی بود .بررسی ها
را در زمینه احتمال بروز نش��تی و یا شکس��تگی
لوله ها انج��ام دادیم ولی هیچ م��وردی مبنی بر
ترکیدگی خط لوله و هدررفت آب ندیدیم تا این
که به این کارخانه مشکوک شدیم و موضوع را با
مدیر آن در میان گذاش��تیم ولی وی با اطمینان
خاطر وجود انشعاب غیرمجاز در داخل کارخانه
را رد کرد .س��رانجام طبق ضواب��ط قانونی وارد
کارخان��ه ش��دیم و اق��دام ب��ه حف��اری در نقط��ه
هایی ک��ه احتمال س��رقت آب می رف��ت کردیم
که مشاهده ش��د مالک این کارخانه به عمق سه
متر و در طول چندین متر ب��ا لوله گذاری در این
کان��ال اقدام ب��ه س��رقت آب از ش��بکه اصلی آب
شرب کرده است.
محمد فانی عضو شورای شهرستان مشهد نیز با
تایید خبر موضوع سرقت آب توسط برخی افراد
به «خراس��ان رضوی» می گوی��د :در محور جاده
قدیم قوچان خ��ط لوله اصل��ی آب از کنار برخی
باغ ها عبور کرده است و عده ای نیز در مجاورت
این خط لوله ،برای خود باغ ویال س��اخته اند که
برخی خبرها حکایت از سرقت آب توسط مالکان
این باغ ویالها دارد .وی تصریح می کند :درباره
رفع این پدیده مذموم باید فرهنگ سازی و اقدام
جدی شود.

••انواع آب دزدی ها
برای پیگیری بیش��تر و بررس��ی موضوع سرقت
و هدررف��ت آب ش��رب ،ب��ه س��راغ «محم��ودی
هاشمی» معاون امور درآمد و مشترکان شرکت
آب و فاض�لاب مش��هد می روی��م ک��ه وی در این
باره به «خراس��ان رضوی» می گوید :انش��عابات
غیرمجاز آب یکی از چالش هایی است که شرکت
های خدماتی آب با آن مواجه هس��تند .یکسری
انشعابات غیرمجاز به صورت تجمیعی است که
در برخی روس��تاهای حاشیه ش��هرها این گونه
اس��ت .انش��عابات به  2شکل اس��ت یکی این که
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مس��ئوالن و مدیران روابط عمومی س��ازمان ها
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اتوبوسرانی
«لطف ًابهمسئوالناتوبوسرانیبگویید،بهرئیسخطوط
تذکر بدهند که اتوبوس ها را در ایستگاه اول این قدر معطل
نکنندکهک ً
الپرشودتادرایستگاههایبعدیهممردمبتوانند
سواربشوند،اتوبوسفقطبرایمسافرانایستگاهاولنیست».

به استحضار شهروند محترم می رساند اعزام اتوبوس در
مسیر خط بر اس��اس سرفاصله برنامه ریزی ش��ده برای آن
خطصورتمیپذیرد.علیایحالمراتببامسئوالنبرنامه
ریزیخطوطبرایکاهشسرفاصلهناوگاندرساعاتپیک
مسافریهماهنگشد.
«خواهشمیکنمازحالوروزاینروزهایمالکاناتوبوس
های دربستی شرکت واحد س��یر گزارشی تهیه کنید ،واقع ًا
موردبیمهریمسئوالنقرارگرفتهاند».

بهاستحضارمالکانمحترمشرکتواحدسیرمیرساند
قرارداد امور دربس��تی ش��رکت مذکور از پای��ان خردادماه
س��ال جاری به اتمام رسیده اس��ت و طی فراخوان شرکت
واحدگشتپسازارزیابیبهعنوانشرکتخدماتدهنده
امور دربستی سازمان اتوبوسرانی مشهد انتخاب گردید.
همچنینشرکتواحدسیرپسازطیمراحلقانونیثبت
ش��رکت جدیدی برای ارائه خدمات دربستی و اخذ مجوز
تردد ب��رای ناوگان خود می تواند نس��بت ب��ه ارائه خدمات
دربستیاقدامنماید.
«در اتوبوس خط  ،12راننده با پیرزنی عصا به دست ،به
خاط��ر دیرترس��وار ش��دن ،برخورد بدی داش��ت! س��ازمان
اتوبوسرانیرسیدگیکند».

از ش��هروندان محترم تقاضا می شود در صورت مشاهده
هر گونه تخلف مرات��ب را به ش��ماره تلف��ن  33235اداره
بازرس��ی همراه با ذکر کد اتوبوس ،ش��ماره خط و س��اعت
تخلفاعالمنمایند.

شبکه توزیع آب و ش��بکه فاضالب در آن مناطق
وجود دارد و برخی مردم از این شبکه ها انشعاب
غیرمجاز گرفته ان��د و یا این که ش��بکه ای در آن
مناطق وجود ندارد و مردم از انتهای شبکه ،لوله
ای را به شکل غیراستاندارد وصل کرده و سپس
انشعابات غیرمجاز از این لوله گرفته اند.
وی م��ی افزای��د :بخ��ش دیگ��ری از انش��عابات
غیرمجاز هم در داخل محدوده شهر و به صورت
تکی و پراکنده است که مردم یا از شبکه ،انشعاب
غیرمجاز گرفت��ه و یا از ملک مجاور انش��عاب می
گیرند.محم��ودی هاش��می تصری��ح م��ی کند:
اخذ انشعاب از کنتور همس��ایه نیز انشعاب غیر
مجاز تلق��ی می ش��ود و هر چن��د کنت��ور ،میزان
مصرف آب را مش��خص می کند ام��ا باید گفت با
این نوع انش��عاب غیرمج��از ،ش��هروندان حق و
حقوق انش��عاب را پرداخت نکرده اند .در برخی
من��ازل نیز ش��هروند ،کنت��ور قدیم��ی دارد ولی
ش��رکت آب و فاضالب اقدام به اصالح ش��بکه و
استانداردسازی انش��عاب کرده است که در این
گونه م��وارد نیز مش��اهده ش��ده مال��ک منزل از
انش��عاب قبلی به صورت غیرمجاز استفاده می
کند چرا ک��ه کنتورخوان ش��رکت آب و فاضالب
فقط شماره کنتور جدید را یادداشت می کند ،در
حالی که کنتور قبلی مدفون است و صاحب خانه
یک لوله از کنتور قبلی کشیده و آب را به صورت
غیرمجاز مورد استفاده قرار می دهد.

••مکانیزم هوشمندی برای تشخیص
سرقت آب وجود ندارد
معاون ش��رکت آب و فاض�لاب مش��هد در ادامه
درباره راهکارهای شناس��ایی مصادیق س��رقت
آب نیز م��ی گوی��د :مکانی��زم هوش��مندی برای
تشخیص انشعابات غیرمجاز وجود ندارد چرا که
شبکه آب در خاک مدفون است .همچنین بخش
عمده تشخیص انش��عابات غیرمجاز با همکاری
مردم و بازرسی های شرکت آب و فاضالب انجام
می گیرد.
وی ی��ادآور می ش��ود :در برخ��ی موارد اف��راد با
اس��تفاده از ش��گرد زدن کمربند و اخذ انشعاب

••شناسایی  8هزار و  600انشعاب
غیر مجاز در مشهد

معاون ام��ور در آم��د و مش��ترکان آبفای مش��هد
همچنی��ن ب��ه آم��اری از انش��عابات غیرمجاز در
مش��هد اش��اره می کند و م��ی گوید :انش��عابات
غیرمجاز آب سبب می شود آماری از اتالف آب در
شبکه نداشته باشیم و پیش بینی های ما درباره
خدمات ده��ی به مردم با مش��کل مواجه ش��ود.
در مش��هد بیش از  8600انش��عاب غیرمجاز را
شناسایی کردیم که حدود  5600مورد آن را به
انشعاب مجاز تبدیل کرده ایم ولی برآورد ما این
است که بیش از این مقدار ،انشعاب غیرمجاز در
مشهد وجود دارد که شناسایی نشده است.
وی می افزاید :برآوردمان این اس��ت که 8300
مترمکعب از 220میلیون مترمکعب آب تولیدی
از طریق انشعابات غیرمجاز در سال مصرف می
ش��ود به عبارت دیگ��ر  4درصد تولید آب ش��رب
مش��هد را عام�لان انش��عاب غیرمج��از مص��رف
کرده اند.

••مجازات های قانونی
وی درب��اره مج��ازات قانون��ی اخ��ذ انش��عابات
غیرمجاز نیز یادآور می ش��ود :طب��ق مواد 687
و  660و  661قان��ون مجازات اس�لامی و مفاد
الیحه قانونی رفع تجاوز از تاسیس��ات آب و برق
کش��ور و همچنین قانون توزیع عادالنه آب ،اخذ
یا اس��تفاده از انش��عاب غیرمجاز ،دستکاری در
کنتور و ل��وازم اندازه گی��ری به هر نح��و ،دارای
مج��ازات کیف��ری اس��ت و ب��ه محض مش��اهده
انشعاب غیرمجاز این گونه انشعابات جمع آوری
می ش��ود و علیه متخلف طرح شکایت می شود،
همچنین تا زم��ان صدور رای قطع��ی در محاکم
قضایی فرآیند واگذاری انش��عاب آب و فاضالب
به فرد متخل��ف متوقف می ش��ود .معاون درآمد
و امور مش��ترکان ش��رکت آب و فاضالب مشهد
تاکید می کند :تنها راه جلوگیری از انش��عابات
غیرمجاز آب ،فرهنگسازی است ضمن این که
مردم نیز می توانند با ما همکاری کنند و هرگونه
تخلف را به تلفن  122اطالع دهند.
وی موقعیت مکانی بیش��ترین می��زان تخلف در
سرقت آب ش��رب را نیز بیان می کند :بیشترین
تخلفات انشعاب غیرمجاز در حاشیه شهر مشهد
و آن هم به دلیل مش��کالتی اس��ت که م��ردم در
ساخت و ساز و پایان کار و اخذ انشعابات دارند.

در بولوار آزادی ،پل عابر پیاده کنار پلی که بولوار آموزگار را به
بولوارجانبازمتصلمیکند،صفحاتفلزیزیرپایعابراناززیرپل
آویزانشده،خواهشمنداستقبلازاینکهاتفاقیناگواررخدهد
رسیدگیکنید.
ازشهرداریمشهدبهخاطرجایگزینكردنتابلوهایآموزش
بهداشتفردیواجتماعیبهجایتبلیغاتمصرفگراییصمیمانه
متشکرم.
شهرداری منطقه  7با وجود پیگیری های مکرر چرا فکری به
حالوضعیتاسفناکآخربولوارکوششنمیکندکهمحلتجمع
سگهایولگردوریختنآشغالونخالههایبناییمردمشدهاست.
ازمسئوالنمحترمبهخاطرانتقالپایانهمسافربریبهپلیسراه
طرقتشکرمیکنم.
با جدول بندی خیابان شهیدبهشتی و مسدود شدن خیابان
بهشتی ۵۱و ۴۰کهمسیرچهاراتوبوساستترافیکسنگینیدر
منطقهایجادشدهاست،لطفابازدیدیانجامگیرد.
جایتاسفوتعجبدارددربولوارهدایتوشفامالکانحاشیه
بولواراصلیبیندوتاپنجدربندمغازهدارندآنوقتخودروهایشان
راتاسپرعقبداخلپیادهرومیآورندکهمردمبهسختیازپیادهرو
رد می ش��وند و حتی یک مغازه را پارکینگ نکرده اند .شهرداری و
پلیسهمبرخوردنمیکند.
شهردار منطقه  7ما از اهالی س��یدی ،صبای غربی هستیم.
پارک خطی تا صبای غربی 6درست شده است اما بقیه آن به امان
خدارهاشده،خواهشمیکنمرسیدگیوپیگیریکنید.

آبوفاضالب

آب بها ۷۶۳۴:تومان ،مبلغ قابل پرداخت  ۱۸۰۰۰:تومان.
جالباستواقعا!
لطفا اج��رای طرح فاض�لاب و اگ��وی خیابان رس��الت 34را
پیگیریکنید 4،سالاستهزینهطرحاگوراپرداختکردهایم،اما
خبرینیست.
یک هفته ای اس��ت که آب شرب ش��هرک غرب (قاسم آباد)
حال و روز خوبی ندارد .ای��ن وضعیت نامطل��وب در یکی دو روز
اخیر به اوج خودش رسیده است .رنگ کدر ،بوی فاضالب و بوی
وایتک��س از جمل��ه معضالت آب ش��رب منطق��ه قاس��م آباد طی
روزهای اخیر است.
پول مصرف آب 12000تومان است اماپول قبض34900
تومان!چراسازمانآباینکاررامیکند؟اینکاردرستینیست.

فرودگاه

قس��مت کانترهای پروازی فرودگاه شهید هاشمی نژاد فاقد
سیستم روشنایی و تهویه مناسب و کافی است  ،مسافران عالوه بر
حمل بار مجبور به تحمل گرمای طاقت فرس��ای اطراف کانتر نیز
هستند.
چهاردستگاهکولرگازیدرفضایبازسالنخارجیفرودگاه
مشهد به صورت شبانه روزی بی جهت روشن است.آقای مدیرکل
اگر هزینه برق آن را از جیب شخصی پرداخت می کردید باز هم بی
توجهبودید؟
لطفاراهنماییکنیدبرایشکایتازصدایهواپیماهابهکجا
مراجعه کنیم؟ آسایش را از ما گرفته اند از ساعت پنج صبح خواب
نداریم.خواهشمیکنیممسئوالنفکریبکنند.

موسساتمالیواعتباری

دادس��تان محت��رم مش��هد خواهش م��ی کنیم ب��رای تخلف
موسسات ثامن الحجج (ع) ،کاس��پین ،میزان و  ...پیگیری کنید.
نزدیکدوسالشدخبریازپولهایماننیست.

اتوبوسرانی

چندشبپیشاتوبوسخط 12چنانبارگیریمسافرداشت
کهآدمیادهندوستانمیافتاد.اینحرکتدرخورزائرانومجاوران
نیست.بهامیدپیگیری.
ما در خیابان آیت ا ...مش��کینی ۴۳در اندیش��ه هستیم .چرا
اتوبوسرانی خطوطی از آخر اندیش��ه برای حرم مطهر ندارد؟ لطفا
اتوبوسرانیبهفکرماهمباشد.

شهرستانها

شهردارمحترمفریماندربیشترمواردمصوبههایشورارااجرا
نمیکندآیاتاواناختالفاعضایشورایشهررامردمبایدبدهند؟
شما را به خدا به اداره مسکن و شهرسازی و مسئوالنی که در
رابطهبامسکنمهر12تربتحیدریهجوابگویمردمهستندبگویید
چرابعداز 13سال،گرفتنپولودادن 22قسطبانکمسکن،خانه

وقتی تلفن اعالم مشاهدات فروش داروی قاچاق اصال پاسخگو نیست

دور باطل برای اعالم مصادیق فروش داروی قاچاق!
«چند روز پیش مطلب��ی درباره قاچاق دارو چاپ کردید و یک مس��ئول ش��ماره ۱۴۹۰را برای
اعالممشاهداتفروشدارویقاچاقمعرفیکرد،ولیهرچهبهآنشمارهزنگمیزنیمکسی
پاسخگونیستوبعدازکلیتماسدرآخرمیگویندبهماارتباطینداردوهیچ!لطفااینموضوع
را پیگیری کنید ،مگر مردم بازیچه هستند که برخی مسئوالن برای رفع تکلیف شماره ای را
اعالممیکنندوخالص؟!»

بهداشت و درمان
محمدامین شرکت اول

روز ش��نبه  26تیر م��اه مطلبی در همی��ن صفحه با
موضوع پیگیری ح��رف مردم درب��اره عدم نظارت
بر فروش داروی قاچاق در خیابان پنجراه مش��هد
منتشر شد ،در آن مطلب مرتضی احتشامفر ،مشاور
اجرایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مصاحبه
ای ب��ا خبرنگار «خراس��ان رضوی» از همش��هریان
درخواس��ت کرد م��وارد مش��کوک ف��روش داروی
قاچاق را به دانشگاه علوم پزشکی گزارش کنند و
گفت« :وقتی آدامس و شکالت قاچاق وارد میشود
پس دارو هم میتواند به شکل قاچاق وارد مشهد و
استان خراسان رضوی شود بنابراین از شهروندان
انتظار داریم با مشاهده چنین موضوعی با شماره
 1490تم��اس بگیرن��د ت��ا برخورده��ای قانون��ی
الزم انجام گیرد».بعد از انتش��ار این گزارش و طی
روزهای گذش��ته پیام هایی از س��وی مخاطبان به
س��امانه تلگرامی و ح��رف مردم روزنامه خراس��ان
رضوی ارسال ش��د که طی آن مردم نسبت به عدم
پاسخگویی شماره تلفن ذکر شده توسط «احتشام
فر» گالیه م��ی کردند و خواس��تار پیگیری موضوع

ش��ده بودند .به همین منظور ما نی��ز چند روز پس
از انتش��ار این صحبت ها به عنوان یک شهروند ،با
شماره ای که مشاور اجرایی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد برای ارائه گزارش های فروش داروی قاچاق
به همش��هریان اعالم کرده بود تماس می گیریم و
موضوع را بررسی می کنیم.

••شماره ای که به کل بی ربط است !
بعد از ش��ماره گیری سیستم پاسخگویی می گوید
برای ارتب��اط با س��امانه  1490کد  2را بفش��ارم،
بعد از ورود ب��ه س��امانه  1490سیس��تم ورودم را
به س��امانه پاس��خگویی وزارت بهداش��ت ،درمان
و آموزش پزش��کی خوش��امد می گوید و ش��روع به
معرفی داخلی های این س��امانه می کند ،کد یک
ب��رای اط�لاع از داروه��ای کمی��اب ،ک��د دو برای
دریافت مشاوره دارو و مس��مومیت ها و کد سه هم
ب��رای ارائه گ��زارش در زمین��ه بهداش��ت محیط و
کار معرفی می ش��ود .برای اعالم مصادیق فروش
داروی قاچاق ش��ماره داخلی اعالم نمی شود و به
ناچار کد سه را وارد می کنم که پس از طرح موضوع
برای اپراتور او مرا به فرد دیگری ارجاع می دهد و
می گوی��د باید کد ی��ک را وارد کنم .دوب��اره تماس
می گیرم و به اپراتور کد یک متصل می شوم و برای
او نیز موضوع را مطرح می کنم که می گوید در این

موضوع باید با شماره تلفن  38763914تماس
بگیرید.گالیه می کنم و می گویم یکی از مسئوالن
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در روزنامه اعالم کرده
است که برای ارائه گزارش قاچاق دارو با این شماره
باید تماس گرفت .او در جواب به من می گوید :من
نمی دانم ایشان چه گفتند ،از دو سال پیش که من
در این قسمت کار می کنم هیچ وقت چنین بخشی
وجود نداش��ته و از همان زمان ش��ماره تماس ارائه
گزارش های قاچاق دارو همان ش��ماره تلفنی بود
که اعالم کردم ،با آن ش��ماره تماس بگیرید ،تلفن
روی پیغام گیر اس��ت ،اطالعات را به صورت دقیق
گزارش کنید ،آن ها هم یک روزه پاسخ پیگیری را
به شما می دهند.با ش��ماره ای که اپراتور می دهد
تماس می گیرم و برای پیغام گی��ر به صورت کامل
درباره فروش داروی قاچ��اق و غیر مجاز در منطقه
پنجراه مشهد (سوژه گزارش قبلی) توضیحات الزم
را ارائه می کنم و شماره تماس خود را هم اعالم می
کنم تا برای پیگیری با من تماس گرفته شود.

••موضوع به ما ربطی ندارد ،به کالنتری
اطالع دهید!

دو روز از زم��ان تم��اس و ارائ��ه گزارش م��ی گذرد
ولی خبری نمی ش��ود .ب��ار دیگر با همان ش��ماره
تماس می گیرم و دوباره موضوع را مطرح می کنم
و می گویم که دو روز قبل نی��ز تماس گرفته ام ولی
هنوز خبری نش��ده است .س��اعتی می گذرد که از
معاونت غ��ذا و دارو با م��ن تماس م��ی گیرند و می
گویند« :این موضوع مطروحه توس��ط شما مربوط
به واحد م��ا نمی ش��ود و برای پیگی��ری ،موضوع را
باید به کالنتری محله خود اطالع دهید ،این واحد
مسئول رس��یدگی به ش��کایات داروخانه هاست و
ف��روش داروهای قاچ��اق بی��رون از داروخانه به ما

مربوط نمی شود».اظهارات اپراتور این سامانه در
حالی است که موضوع طرح ش��ده در گزارش 26
تیر ماه ،در مصاحبه با مشاور اجرایی دانشگاه علوم
پزشکی مش��هد ،توس��ط خبرنگار خراسان رضوی
مش��خص ًا موضوع ف��روش داروی قاچ��اق در محله
پنج��راه مش��هد و خ��ارج از داروخانه ب��ود و با توجه
به ای��ن موض��وع ،این مقام مس��ئول از م��ردم طلب
همکاری کرد و شماره تماس  1490را برای ارائه
گزارش های مردمی ارائه کرد.حال این که چرا یک
مسئول از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به
پیگیری موضوع ف��روش داروی قاچاق در اماکنی
خارج از داروخانه ها ش��ماره تلفنی بی ربط اعالم
می کند و حتی پیگیری «خراسان رضوی» نشان از
بی توجهی به گزارش های مردم از فروش خیابانی
داروی قاچاق دارد ،خود جای سوال و تامل دارد.

••شماره ای اعالم کنید که در ذهن مردم
بماند

از موضوع ارائه شماره تلفن اشتباه توسط یک مقام
مسئول به مردم برای بیان گزارش ها که بگذریم،
مسئله مهم ،شماره تلفن انتخاب شده برای موضوع
فروش داروی قاچاق (البت��ه فقط در داروخانه ها)
است،چراکهمعمو ًالشمارهتلفنچنینموضوعاتی
به مانند شماره های اضطراری سه و یا چهار رقمی
انتخاب می شود و یا حداقل شماره ای رند برای این
موضوعات انتخاب می کنند ،نه چنین ش��ماره ای
( )38763914که نه در خاطر مردم می ماند و نه
تبلیغاتی برای اطالع مردم از وجودش انجام شده
است .در این صورت نیز نباید توقع داشت تا حلقه
نظارت کامل ،با حضور پر رنگ مردم تکمیل شود،
مخصوصا در موضوع دارو که به صورت مستقیم با
سالمت جامعه در ارتباط است.

تلفن051 37009111 :

نمابر05137009129 :

ایتحویلندادندومعلومنیستچهکسیجوابگواست؟
ما در منزل آباد زندگی می کنیم ،نه مخابرات برای تلفن ثابت
اقدامیکردهونهدهیاریبرایجمعآوریزبالههااقدامخوبیانجام
دادهاست،خانههاپالکندارندوبچههایمایکپارکیافضایسبز
برایبازیندارند.

نیرویانتظامی

قابلتوجهپلیس،چنداتوبوسدرشهرکطالقانیهرروزپالک
خودرابادریلشارژیعوضمیکنندتاجریمهنشوند.بهطورجدی
پیگیری ش��ود .اتوبوس زرد رنگ در شهرک طالقانی هر روز پالک
خودراعوضمیکند.پلیسپیگیریکند.

تاکسیرانی

با آژانس از بولوار اقدسیه تا بیمارستان امام رضا (ع) رفتم10
هزارتومانشد.برگشتنباتاکسیهمانمسیررابرگشتم 22،هزار
تومانشد!واقعاچقدرتفاوت؟

بازتاب

ازاینکهپیرویگلهاینجانبازبیمارستانعلویگزارشتهیه
کردیدمتشکرم.همراه یکبیمار.
مطلب 13تیردربارهبندیباعنوانفوتدرمانییاتردستیرا
مطالعه کردم ،ما ه��م از اهالی همین محله و مواجه با این مش��کل
هس��تیم ،به هر جا که فکر کنی��د مراجعه و طرح ش��کایت کرده ایم
خواهشمندمشماپیگیربرطرفکردناینمشکلتامرحلهمقابلهبا
برخیازاینافرادفرصتطلبباشید.
بعد از انتشار عکس در دوربین خوانندگان درباره عدم هرس
درختی که شاخه های آن تا خیابان آمده بود مسئوالن نسبت به
هرس این درخت اقدام کردند .می خواس��تم از مسئوالن 137
شهرداری بابت رسیدگی به درخواست من و هرس درخت تشکر
کنم .همچنین از روزنامه خراسان رضوی نیز بسیار ممنونم.

متفرقه

اگر در خراس��ان رضوی کمبود آب داریم چرا برخی نهادهای
دولتی برای کارمندان خود زمین های اطراف مشهد را که دیمزار
اس��ت به باغ تبدی��ل ک��رده و از آب زیرزمینی اس��تفاده می کنند؟
همچنین مس��ئوالن در قوچان چاه ه��ای باغ ها را ک��ور می کنند و
روستاهادرحالتخلیهشدناست.
ترافیک مشهد روز به روز سنگین تر و اعصاب خرد کن تر می
شود ،ترافیک غوغا کرده ،مردم پرخاشگر و عصبی شدند! مقصر
مسئوالنی هستند که به فکر آینده نبودند .ما در مشهد پارکینگ
کم داریم.
با این بح��ران آب ،ای کاش هر روز صبح ،به یک��ی از بازارهای
مشهد س��ری می زدید .هر مغازه برای نظافت دارای یک تی نخی
است که روزانه برای شست و شوی آن حداقل به 10تا 12لیتر آب
نیازمند است .حال تعداد بازارهای مشهد و تعداد مغازه های آن را
درحداقل 10لیترآبآشامیدنیضربکنید.
میدان هنرس��تان واقع در بولوار پیروزی چ��راغ راهنمایی
ندارد و باعث ترافیک سنگین می شود .لطفا مسئوالن رسیدگی
کنند.با تشکر.
خواهشمیکنمدرپیگیریها،وضعیتاستخدامیهایسال
 93فوالد را نیز بررسی کنید .سال 93تمام مراحل از جمله آزمون
کتبی،مصاحبهوتستپزشکیراقبولشدیم،حدود 290نفر.قرار
بودانتهایسال 93یاسهماههاولسال 94شروعبهکارکنیمولی
هنوزخبرینیست.حتیاسامیقبولشدگانراهماعالمنکردهاند.

شرکتبرق

خیابانقائممقامفراهانیشمالیخیلیازنظرروشناییضعیف
وبسیاریازکوچههاتاریکاست،همچنینازنظررفتوآمدمردم
مشکلدارندچونبهمسیراتوبوسیاتاکسیخیلیدوراستوهیچ
وسیلهایوجودندارد،لطفابههمهمحلههایکسانرسیدگیکنید.

انتقالخون

جالباستچندروزپیشروزاهدایخونبودورئیسسازمان
خوناعالمکردبهخوننیازداریم.ساعت 12:47بهادارهخوندر
میدانتقیآبادرفتم،قسمتپذیرشتعطیلبود.نمیشدحداقل
درروزاهدایخونبیشترفعالیتمیکردید؟

بازار

چرا اتحادیه نانوایان مشهد رسیدگی و پیگیری نمی کند؟ در
بولوار 22بهم��ن جاده کالت در س��اعات غی��ر اداری مخصوصا از
ساعت 8شب،هموزنچانهوهمکیفیتنانخیلینامطلوباست.

دوربین خوانندگان
09393333027

تابلوی اطالع رسانی برای هیچ!

مجید فرهادی/شهروند خبرنگار

این تابلو ،متعلق به پارکینگی در پایانه مسافربری انتهای
خیابان امام رضا (ع) مشهد است ،هدف از نصب این تابلو
در این پارکینگ چیس��ت ،اگر قرار بر اس��تفاده از آن برای
اطالع رسانی به شهروندان درباره نرخ دریافتی پارکینگ
اس��ت پس چرا هیچ مبلغی روی آن درج نشده است؟ و اگر
اینتابلوقابلاستفادهنیستچرابرایآنهزینهکردهاند؟

به داد مسجد سمویی گناباد برسید!

مهدی مرادیان /شهروند خبرنگار

مسجد سمویی گناباد یکی از آثار باستانی این شهرستان
اس��ت که عالوه بر اهمیت خود اثر ،در بی��ن مردم گناباد
نیز جایگاه خاصی دارد و در فهرست آثار ملی ثبت شده
است که این موضوعات لزوم توجه مسئوالن را نشان می
دهد .متأس��فانه در حال حاضر این مکان به یک مخروبه
تبدیل شده است.

