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شهرستانها

پیگیری نگرانی های مردم از سرانجام تلفن های همراه شخصی بعد از اجرای طرح رجیستری گوشی های موبایل

مردمنگراناجرایطرح رجیستریتلفنهمراهنباشند
بازار

ش��د و توانایی برقراری ارتباط داش��ت ،آن گوشی
رجیستر شده است در غیر این صورت از خرید آن
گوشیصرفهنظرکنند.

محمدامین شرکت اول
«مدتیاستکهاعالمشدهطرحیبهنامرجیستری
موبایل ها قرار است در کشور انجام شود که طی آن
تمامیگوشیهایتلفنهمراهبایدثبتشدهباشند
و در غیر این صورت امکان ارائه خدمات به آن وجود
ندارد .خواه��ش می کنم پیگیری کنی��د و جزئیات
بیشتری از این طرح ارائه کنید چرا که ما نگرانیم با
اجرای این طرح متضرر شویم چون نمی دانیم تلفن
همراهی که خریداری کردیم و در حال اس��تفاده از
آن هستیم آیا رجیستر شده است یا خبر؟ با اجرای
این طرح چه بالیی بر سر گوش��ی های تلفن همراه
ماخواهدآمد؟»

موضوعرجیسترکردنتلفنهایهمراهدرداخل
کش��ور این روزها بعد از چند س��الی کش و قوس،
دوباره با اعالم سازمان های مسئول در این زمینه
مبنی بر اجرای دوباره طرح پس از شکست قبلی
آندرسالهای 85و 86بهبحثیداغتبدیلشده
است،ازیکسوبرخیفروشندگاننگرانگوشی
های موج��ود در فروش��گاه های خود هس��تند و از
سوی دیگر مردم هم هنوز درباره ماهیت این طرح
و همچنین آینده تلفن های همراه ش��خصی شان
اطالع��ی ندارند .ب��رای پیگیری این موض��وع و به
دست آوردن توضیحاتی درباره این طرح به سراغ
ابراهیم افشاری ،دبیر کمیسیون قاچاق کاال و ارز
خراسانرضوی ،می رویم و از او درباره این طرح و
جوانبآنسوالمیکنیم.

••یکماهآزمایشیدرتهران،پسازآن
اجرادرکشور
افشاریبابیاناینکهطرحرجیستریگوشیهای
موبایلاز 5مردادماهتنهادرشهرتهران،بهصورت
آزمایشیاجراییشدهاست،میگوید:مدتزمان
این طرح آزمایشی یک ماه اس��ت و در صورت نبود
مشکل و رفع نواقص احتمالی آن ،پس از گذشت
یک ماه در تمامی کش��ور از جمله استان خراسان
رضویهماجراییخواهدشد.
وی می افزاید :رجیس��تری به معن��ای ثبت کردن

••وجودنمایندگیدرکشور،شرط
رجیستریگوشیها

استوطرحرجیستریتلفنهایهمراهبهمعنای
ثبت کد شناس��ایی بین المللی تلفن های همراه
اس��ت ،چرا که هر دس��تگاه تلفن همراه زمانی که
توسط ش��رکت تولید کننده می خواهد وارد بازار
شود،دارایکدشناساییاستکهمنحصربههمان
گوشیاستودرتمامیدنیاآنموبایلباآنکدقابل
شناسایی اس��ت ،حال در این طرح برای مشخص
شدنگوشیهایهمراهتصمیمبراینشدهاست
که این کد منحصر به فرد در وزارت ارتباطات ثبت
شود ،طرحی که در اکثر کش��ورهای جهان انجام
میشود.

••گوشیهادربدوورودبهکشورباید
رجیسترشود
دبیرکمیسیونقاچاقکاالوارزخراسانرضویبا
اشارهبهسهم90درصدیتلفنهایهمراهقاچاق
از بازار ای��ران ،مبارزه با قاچاق گوش��ی های تلفن
همراهرااصلیتریندلیلانجاماینطرحبیانمی
کند .وی همچنین درباره روش رجیس��تر گوشی
های موبایل می گوید :رجیستر شدن باید توسط
واردکنندگاندرهمانمبادیورودیانجامشود،
به این صورت که اگر تلفن همراه از مبادی رسمی
و قانونی وارد کشور ش��ود ،باید خریدار شناسه آن
را به گمرک اعالم کند و پ��س از آن ،گمرک نیز آن
اطالعات را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد و

وزارتارتباطاتاپراتورهاراملزممیکندکهسیم
کارت های خ��ود را تنها روی گوش��ی هایی که کد
شناسایی آن ها ثبت شده اس��ت فعال کنند و اگر
دستگاهیکدشناساییآن،همانابتدایورودبه
کشوردرسامانهاطالعاتگمرکثبتنشدهباشد،
هیچاپراتوریحقراهاندازیآنراندارد.

••روشامتحانرجیستربودنتلفنهای
همراه
افش��اری با اطمینان خاطر دادن به م��ردم درباره
عدم ایجاد اختالل در کارکرد موبایل هایی که هم
اکنونمورداستفادهقرارمیگیرد،میگوید:مردم
هیچ نگرانی درباره تلفن های همراه خود نداشته
باشند ،چرا که گوشی های موجود در بازار را ما به
عنوانگوشیهایرجیسترشدهدرنظرگرفتهایمو
گوشیهاییراکهازاینبهبعدقراراستواردکشور
شوندمشمولطرحرجیسترقراردادهایم.
او درب��اره روش امتح��ان رجیس��تر بودن گوش��ی
های تلفن همراه که از این به بعد مردم قصد خرید
آن را دارند می گوید :مردم برای مطمئن ش��دن از
رجیستربودنگوشیهمراهیکهقصدخریدآنرا
دارند می توانند از یک راه ساده استفاده کنند ،آن
هادرهمانزمانخریدمیتوانندباقراردادنیک
سیم کارت درون تلفن همراه آن را امتحان کنند،
بهاینصورتکهاگرسیمکارتدرونگوشیفعال

از فرماندار و ریاست اداره كشاورزی شهرستان گناباد تقاضا
داریم به داد روستای نوده گناباد برس��ند ،قنات آن مدت 10سال
استخشكشده.
لطفا پیگیری کنید چرا شهرستان خواف مراکز اهدای خون
نداردوافرادبرایاهدایخونبایدبهمشهدمراجعهکنند.
پمپگازمیدانامامرضا(ع)شهرستانتایبادهفتهایحداقل
سهروزکامالخراباستودرروزهاییهمکهدرستاستفقطسه
نازل از هش��ت نازل کار می کند ،آن هم با س��رعتی بس��یار پایین.
متاسفانهمسئوالنشهرجوابگونیستندووقتمردمبرایشانارزشی
ندارد.
قابل توجه سازمان آب در روستای ساق ،شهرستان زاوه ،چاه
متعلقبهپیرمردیراکهچنددرختراباآنآبیاریوازاینطریقامرار
معاشمیکرد،پرکردندودادگاهوجریمهو...ولیشخصدیگری
درهمینروستاچندینسالاستدرطولسالازدوحلقهچاه،آب
استخراجمیکندوبهاستخرذخیرهانتقالمیدهدودرفصلآبیاری
زعفران ،آن را به قیمت گزافی می فروش��د ،س��الیانه بالغ بر پنجاه
میلیونتومان!تبعیضچرا؟
شهرداریقدمگاهنسبتبهسدمعبربیتفاوتنباشد.

دبیرکمیسیونقاچاقکاالوارزخراسانرضویبا
بیاناینکهوجودنمایندگیرسمیشرکتتولید
کننده تلفن همراه به عنوان ش��رط اول رجیس��تر
کردنگوشهایآنبرنددرنظرگرفتهشدهاست،
تاکیدمیکند:یکیازاهدافاینطرحجلوگیری
ازضرروزیانمردماست،چراکهاکثرمردمبهخرید
تلفن های همراهی اقدام می کردند که به صورت
قاچاق وارد کش��ور ش��ده بود و هیچ گونه گارانتی
هم نداش��ت و عالوه بر آن برخی از برندهای تولید
کنندهنیزدرکشورماهیچنمایندگیوحتیدفتر
فروشینداشتندکهاینموضوعسببنبودامکان
ارائهخدماتبهدارندگانآنگوشیهایهمراهمی
شد،چراکههیچگونهتعهدیمبنیبرتأمینقطعات
وارائهخدماترویآنموبایلهاوجودنداشت،به
همیندلیلمایکیازشروطرجیسترکردنگوشی
هاراداشتننمایندگیدرداخلکشوراعالمکردیم
و برای مثال ،گوشی های آیفون که شرکت تولید
کننده آن هیچ نمایندگی در کش��ور ندارد پس از
اجرای کلی طرح ،دیگر رجیس��تر نخواهند ش��د.
البتهایننکتهرانیزبرایاطالعمردممیگویمکه
تمام گوش��ی های آیفون موجود در بازار رجیستر
شدهاستوتوقفرجیسترکردنگوشیهایاین
برنداززماناجرایطرحانجاممیپذیرد.

در مسکن مهر مهرگان مشهد فاز  2از کمبود امکاناتی مانند
نبود خط تلفن ،آنتن دهی ضعیف موبایل و بوی قیر داغ از کارخانه
ایزوگامدرعذابیم.لطفاپیگیریکنید.
مااعضای 365نفریشرکتتعاونیمسکنشماره 3راهآهن
خراسان نس��بت به اتالف پول مان در پروژه مسکن مهر گلبهار و به
طول انجامیدن آن از س��ال 86تا کنون شاکی هستیم! تقاضا می
کنیم نس��بت به تهیه گ��زارش از روند این پروژه براس��اس رس��الت
رسانهایخوداقدامکنید.

افشاری همچنین با اشاره به عدم تاثیر اجرای این
طرح روی بازار موبای��ل ،یادآور می ش��ود :از مردم
می خواهیم که هیچ نگرانی درباره افزایش قیمت
ها نداشته باشند چرا که چنین اتفاقی رخ نخواهد
داد.تاقبلازدوسالگذشتهعوارضوارداتتلفن
همراه 40درصد ب��ود که پس از آن و تا پایان س��ال
گذشتهبه7درصدرسیدوبرایامسالنیزباکاهش
دودرصدیبه تعرفه 5درصدیرسیدیمکههمین
امرسببکمشدنقیمتتمامشدهموبایلهاییمی
شودکهبهشکلقانونیواردکشورشدهاند.

فکری ب��ه ح��ال چه��ار راه ش��هدای مش��هد بکنی��د ،چراغ
راهنمایی و رانندگی یا چهار زمانه ش��ود یا جدول سمت خیابان
بهجت را بیشتر کنند ،خودروهایی که از بهجت به سمت حرم می
روند همیشه ترافیک ایجاد می کنند ،یا برای حرکت سمت چپ
هم چراغ بگذارند.با تشکر.
دی��روز زن��گ زدم اداره کل آب و فاض�لاب ش��هری اس��تان
خراسان رضوی و عنوان کردم که ما پنج عدد درخت در مقابل در
منزل داریم که مدت  15س��ال اس��ت آن را آبیاری می کنیم.آیا
اداره ش��ما تبصره ای دارد که ما این درختان را آب بدهیم و روی
آب بهای ما حساب نشود؟ خیلی صریح و رک فرمودند آب ندهید

••اینطرحرویقیمتهاتاثیرندارد

اتوبوسرانی

سازمان اتوبوسرانی ،دستگاه شارژمن کارت باغ ملی بیشتر
مواقعشارژنمیکند.لطفابررسیشود.
ازسازماناتوبوسرانیخواهشمیکنمازطریقدستگاهGPS
زمانحرکتاتوبوسبهشترضا(ع)راازاینآرامستانکنترلکند،
بعضی رانندگان خیلی دیر حرکت می کنند و اس��تراحت طوالنی
دارند.
ازسازماناتوبوسرانیخواهشمیکنمکهمسیراتوبوسخط
( 44میثم تمار) را به حالت س��ابق که از مسیر تلگرد تردد می کرد
برگرداند.
تشکرازسازماناتوبوسرانیبهدلیلبیآرتیبولواراندیشه.

مسکنمهر

متفرقه

تلفن051 37009111 :

نمابر05137009129 :

تا خشک شود.
آیا می دانید سرعت گیرهای سطح شهرها یا جاده ها موجب
وارد آمدن خسارت به خودروها می شود؟
چند سال پیش تعدادی ازس��هام پروژه ....در اطراف حرم
مطهر را خریداری کردم .بعد از آن دیگر خبری از س��اخت و ساز
نش��د و کس��ی هم نیس��ت پول م��ا را برگردان��د .لطفا مس��ئوالن
رسیدگی کنند .پول ما مردم را چه کسی برمی گرداند؟

تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی مشهد اگر امکان دارد بیمه بیکاری را
کمی زودتر پرداخت کند چون دوازدهم خیلی دیر است ،با این
که اجاره ،قبض ،قسط و ...پرداخت می کنم وخرید منزل را هم
انجام می دهم جوابگو نیست ،بهتر است حق اوالد و بن کارگری
را ه��م ب��ه آن اضاف��ه کنی��د ،خواه��ش م��ی کن��م موض��وع را
پیگیری کنید.

شهرداری

از اهالی بولوار شهید قانع حد فاصل میدان تربیت تا بولوار
آموزگار هستم .چرا شهرداری فکری به حال وضعیت ترافیک این
مسیر با عرض کم نمی کند؟
بی نهایت متشکرم بابت پیگیری و رسیدگی شهردار عزیز و
مس��ئوالن محت��رم ب��ه مش��کالت و محت��رم ش��مردن نظ��رات
همشهریان .بسیار متشکرم که معضل ساختمان نیمه ساخته و
رها شده دور میدان الدن را رفع کردید.
قابل توج��ه ش��هرداری منطق��ه  ،9در نم��از  ،3کالی وجود
داردکه تا پشت بیمارستان درحال ساخت ادامه دارد و در وسط
مجتمع های بزرگ مسکونی واقع شده است .برای پیشگیری از
وقوع حوادث ناگوار نسبت به نصب حفاظ فلزی اقدام شود.

مخابرات

لطفا از مسئوالن مخابرات خراسان رضوی و شرکت وابسته
( )TCTبپرسید آیا تأخیر در پرداخت حقوق بسیار ناچیز ،در روند
بازدهی مطلوب و جنگ اعصاب زیرمجموعه موثر نیست؟

آستان قدس

چرا با این که دوس��ال از بهره برداری پل جانباز می گذرد!
سازمان امالک آستان قدس رضوی نسبت به تعیین تکلیف قطعه
زمین رهاش��ده که اتفاقا قس��متی از آن جزو حریم خیابان است
واقع در حدفاصل پل جانباز و آزادی (۴۸آموزگار )۲اقدامی نمی
کند؟ اهالی از نخاله ها و زباله های رها شده و حشرات وحیوانات
موذی که دراین زمین جوالن می دهند ،خسته شدند.
یکی از مش��کالت عمده زائران ام��ام رضا (ع) که با وس��یله
شخصی به حرم رضوی مشرف می ش��وند پارکینگ است .لطفا
آستان قدس پیگیری کند.

پست

مرسوله ای ش��امل چندکتاب از تهران برایم پست کردند،
روز بعد تحویل پست مشهد شد ولی  ۶روز طول کشید و مرسوله
به دستم نرسید ،به پست شعبه صدف مراجعه کردم مرا به پست
مرکزی حواله دادند وقتی به پست مرکزی مراجعه کردم گفتند
به آدرس شما مراجعه شده شناسایی نشده اید چطور وقتی نامه
20گرمی پست می ش��ود این آدرس برای پست قابل شناسایی
است ولی وقتی که وزن مرسوله به  4یا  5کیلوگرم می رسد همان
آدرس و کد پستی غیرقابل شناسایی است.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
حامد حدادیان  /شهروند خبرنگار

الیاس نادری /شهروند خبرنگار

تاریخ تولید از نوع جدید!

بی توجهی به اسراف آب

تا به امروز ،مدت زمان انقضای محصوالت را مشخص می کردند و بعد
رویمحصولتاریختولیدرادرجمیکردند،ولیانگارحاالبرعکسشده
است.اینبستهچایراکهامروزخریدمواقع ًامتعجبشدم،چراکهروی
آنبرعکسهمهموادغذایی،تاریختولیددوسالقبلازتاریخانقضاثبت
شده است .مگر درباره این مورد حساس در مواد غذایی قانون خاصی
وجود ن��دارد که هر کارخانه هر طوری که دوس��ت دارد ،می نویس��د؟!

بــرایاســتــحــضــارمــردم
نمابر051 37626501 :

مس��ئوالن و مدیران روابط عمومی س��ازمان ها
می توانن��د پاس��خ های خ��ود ب��ه پیامک ه��ای
م��ردم را از طری��ق پس��ت الکترونیک��ی
kho.razavi@gmail.comب��ه روزنام��ه
خراسان رضوی ارس��ال کنند .پاسخ مسئوالن
به پیامک های مردمی ،روزانه در همین س��تون
منتشر و به استحضار مردم خواهد رسید.

شهرداریمنطقه3
«طبرسی  12دارای یک پارک کوچک است که برای
کل بچه های آن محدوده فقط یک سرس��ره ب��ازی دارد و از
وس��ایل ب��ازی دیگ��ر نی��ز خب��ری نیس��ت .چرا ب��ه مناطق
مستضعف نشین توجهی نمی شود؟ مگر ما دل نداریم؟»

به آگاهی می رساند :محدودیت های مربوط به تملک
اراضی برای س��اخت بوس��تان یا فضای ورزش��ی در این
محله بسیار زیاد اس��ت و از این رو س��رانه عمومی فضای
س��بز در آن کمتر از استانداردهای ش��هری است .با این
حال عالوه بر اقدام��ات مجدانه ش��هرداری برای تملک
اراضی مناس��ب ب��رای ح��ل این معض��ل به جز بوس��تان
یاس در نشانی یاد ش��ده ،هم اکنون بوس��تان شقایق در
انتهای طبرسی ش��مالی  30بوس��تان خطی در حاشیه
بزرگراه شهید میرزایی و بوستان خطی در خیابان شهید
فتاح در دس��ترس ش��هروندان عزیز قرار دارد .همچنین
بوستان ش��هری بهار نیز در بولوار رس��الت شمالی بیش
از  6ماه است برای بهره برداری شهروندان در دسترس
قرار دارد.

اتوبوسرانی
«یک نفر ب��ه گالیه س��اکنان خیاب��ان رس��الت و جاده
س��یمان توجه کند .از هر  10اتوبوس سازمان اتوبوسرانی
یکی هم به زور کولر دارد! در این هوای گرم سخت است».

به استحضار می رساند :از آن جایی که بخشی از ناوگان
اتوبوسرانی فاقد سیستم سرمایشی است با ورود اتوبوس
های جدید و خروج اتوبوس های مستهلک این معضل روز
به روز کمتر خواهد شد.

منازاعضایکتابخانهیکیازمساجدشهرهستموبههمیندلیلرفت
و آمد مستمری به مس��جد دارم ،چند روزی اس��ت که یکی از شیرهای
سرویسبهداشتیمسجدخرابشدهاستونشتآبدارد،موضوعرابه
متصدی مسجد اطالع دادم ولی با گذشت چند روز و شدید تر شدن این
نشتی هیچ اقدامی انجام ندادند ،با وجود این که برای جلوگیری از این
نشتی نه کار خاصی قرار است انجام دهند و نه هزینه خاصی بپردازند.

پاسخجهادکشاورزیبهدرخواستیککشاورزبرایحمایتازاجرایطرحآبیاریتحتفشاردرزمینهایکشاورزی

وعدهتامینهزینهاجرایآبیاریتحتفشار
در 20هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان در سال جاری
«باسرمایهگذاریبرایرونقکشاورزیوارائهتسهیالتبهمنظورمدرنکردننحوهکشاورزی
به ویژه آبیاری قطره ای در مصرف آب صرفه جویی ش��ود ،در صورتی که آبیاری تحت فشار در
کشاورزیرونقپیداکندمیتوانبخشزیادیازبرداشتآبزیرزمینیرادراستانکاهشداد.
ازمسئوالنخواهشمیکنمدراینزمینهماکشاورزانرایاریکنند».

کشاورزی
علی بیات

این پیامک یکی از کش��اورزان اس��تان اس��ت که با
ارسال آن به س��امانه حرف مردم روزنامه خراسان
رضوی خواس��تار پیگیری برای حمایت مسئوالن
از کش��اورزان برای اجرای طرح آبی��اری قطره ای
ش��ده اس��ت .برای پیگیری این موضوع ،با یکی از
مسئوالن سازمان جهاد کش��اورزی استان گفت و
گو می کنیم.

••صرفه جویی 5600مترمکعب آب در
هر هکتار

مدیر امور آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان
جهاد کش��اورزی خراس��ان رضوی در ای��ن باره به
خراس��ان رض��وی می گوی��د :ط��رح ه��ای آبیاری
تحت فش��ار  ،از ط��رح هایی اس��ت ک��ه در رابطه با
بهره وری آب مد نظ��ر قرار دارد و ه��دف از اجرای
آن ،جلوگیری از هدررفت آب و افزایش راندمان و
بهره وری آن است .ابراهیم بهبودی می افزاید :به
ازای هر هکتار آبیاری تحت فش��ار حدود  5هزار و
 600متر مکعب آب صرفه جویی می شود و هدف

نهایی ما هم ،این است که آب صرفه جویی شده در
مخازن زمین حفظ ش��ود و برای ی��ک تولید پایدار
باقی بماند.
وی با بی��ان این که هم اکن��ون از  860هزار هکتار
اراضی آبی استان  350هزار هکتار از شرایط الزم
برای اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار و کم فشار
برخوردار است یادآورمی شود :تاکنون  126هزار
هکتار از این اراضی زیر پوش��ش ای��ن طرحها قرار
گرفته اس��ت .وی می گوید :پیش��نهاد کرده ایم به
ازای هر سال  ،حدود  20هزار هکتار طرح آبیاری
تحت فش��ار در اراضی آبی اس��تان اجرایی ش��ود و
اگر متوسط هزینه هر هکتار  7میلیون تومان باشد
در صورت تامی��ن می توانی��م در ی��ک دوره زمانی
10ساله همه اراضی سطح کشت را به آبیاری تحت
فشار مجهز کنیم.

••تجهیز  10هزار هکتار اراضی کشاورزی به
سیستم آبیاری تحت فشار در سال گذشته

وی عنوان می کند :البته از اعتبارات مدنظر آبیاری
تحت فش��ار 85درصد بالعوض و  15درصد آن از
طریق مشارکت مردمی است .امسال مقرر شده،
هزینه اجرای طرح در  20هزار هکتار تامین ش��ود
ولی هنوز تخصیص اعتبارات انجام نگرفته است و
البته سال گذشته  19هزار هکتار اراضی مصوب

به ازای هر هکتار آبیاری
تحت فشار حدود  5هزار
و  600متر مکعب آب
صرفه جویی می شود و
هدف نهایی ما هم ،این
است که آب صرفه جویی
شده در مخازن زمین حفظ
شود و برای یک تولید
پایدار باقی بماند

آبیاری تح��ت فش��ار داش��تیم ول��ی از 35میلیارد
تومان حدود  30میلیارد تومان تخصیص یافت که
با این مبلغ اعتبار ،توانس��تیم  10هزار هکتار را به
آبیاری تحت فشارتجهیز کنیم.

••اجرای طرح های تجمیعی در مناطقی که
افراد توان اجرای انفرادی طرح را ندارند

وی با اشاره به اجرای طرحهای تجمیعی در حوزه
سیستمهای نوین آبیاری نیز تصریح می کند :این
طرحه��ا در قالب سیس��تمهای آبیاری کم فش��ار و
تحت فشار در مناطقی اجرا میشود که افراد قدرت
اجرای این ط��رح را به صورت انف��رادی ندارند و با
تشکیل ش��رکتهای تعاونی این طرحها در یک یا
چند منبع آبی اجرا می شود.

یــادداشــتخــوانــنــدگــان
برزو حسین پور

اندرمعایبخدماتخودروهایداخلی
چندماهپیشاقدامبهخریدخودروییداخلیکردم،حدود
دو م��اه از تاریخ تحویل خودرو گذش��ته بود که مش��کلی در
خودرو نمایان شد و رنگ سپرهای خودرو شروع به ریختن
کرد.باتوجهبهداشتنگارانتیوکارتطالیی،خودرورابه
هماننمایندگیکهآنراخریدهبودمبردموموضوعراباآن
هادرمیانگذاشتموپسازتاییدکارشناسآننمایندگی،
مسئول آن به من گفت که س��پرهایم را با سپرهای جدید و
سالم تعویض خواهد کرد ،به همین دلیل باید گزارش این
موردرابهتهرانارسالکنندوازآنهادرخواستیکجفت
سپرتازهکنند.مدتزمانیکهگفتندطولمیکشدسپرها
از تهران به دستشان برسد به سر رسید ولی هیچ خبری از
سپرهانشدووقتیبهنمایندگیمراجعهکردم امروز و فردا
کردنهاشروعشد.پسازمدتیامروزوفرداکردن ،یکیاز
متصدیانآننمایندگیبهمنگفتاگرمیخواهیدهمین
سپرهایمعیوبخودتانرادوبارهرنگکنیم،چونمشخص
نیست س��پرها چه زمانی به دست ما برس��د .با نمایندگی
مرکزیاینشرکتخودروسازدرتهرانتماسگرفتمکهبر
خالفنمایندگیمشهدحتیازطریقتماستلفنیپیگیرو
جوابگوبودند.بهصورتیکهبهسرعتنامهنگاریهایانجام
شدهدربارهسپرهایخودرومنراپیداکردندوپسازمدت
زمانکمیاطالعدادندکههردوسپرجلووعقبخودروی
منرابراینمایندگیمشهدارسالکردهاندواحتمالدارد
نمایندگی سپرهای من را برای خودروی دیگری استفاده
کردهباشد.دوبارهبهسراغنمایندگیمشهدرفتموموضوع
رابهآنهاگفتمولیآنهازیرباراینحرفنرفتندولیگفتند
تاچندروزدیگرحتماسپرهاراتعویضخواهندکرد.آنهاکه
معلوم بود از پیگیری های من نگران شده و احساس خطر
کردهبودندچندروزبعدسپرهاراتعویضکردند.
ستونیادداشتخوانندگانبهبیاننظریات وحرف
هایمردمدرحوزههایمختلفمیپردازدکهالزاما
موردتأییدروزنامهنیست.

