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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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راهنماییورانندگی

یــادداشــتخــوانــنــدگــان

گزارش

نام مستعار :معین رضایی پور

رضا میرزاده

درمان ،اولویت است یا آموزش؟

حدود 2ماه اســت به دلیل اتفاق ناگواری کــه برای مادرم
رخ داده ،درگیر رفت و آمد به بیمارســتان و مطب پزشکان
متخصصهستم.متاسفانهبهدلیلنبودرسیدگیتخصصی
دریکیازبیمارستانهایخصوصیشهروتوجهبیشترآن
ها به خدمات هتلی و همچنین توصیه نزدیکان و آشنایان،
مجبور به انتقال بیمارم به بیمارســتان دولتی قائم شــدم،
بیمارســتانی که در خصــوص بیماری مــادر مــن ،یکی از
بیمارســتان های تخصصی و مجهز در شــرق کشور است،
اما از آن جا که پرداخت هزینه در بیمارســتان های دولتی
قابلمقایسهباخصوصینیست،پزشکیکهدربیمارستان
خصوصیشخصااقدامبهعملجراحیمادرمکردهبوددر
این بیمارستان دولتی ،خودش به بیماران رسیدگی نمی
کردوآنهارابهدسترزیدنتهاوانترنهاسپردهبودوفقط
درصورتلزومبهارائهراهنماییهایپزشکیومراقبتیبه
اینافرادمیپرداخت.
همین موضوع باعث شــده که روند درمان بیماری مادرم،
به علت بروز برخی اشتباه های این پزشکان تازه کار که در
حال آموزش دیدن هستند ،بســیار طوالنی شود .وقتی از
مسئوالن آن بیمارســتان ســوال کردم که چرا بیمار من به
صورت آزمون و خطا در حال درمان است و خود متخصص
که دکتر اوســت بیمــار را ویزیــت نمی کند ،پاســخ جالبی
دریافتکردم،یکیازاینمسئوالنبهمنگفت:اینجامرکز
آموزشی،پژوهشیودرمانیاستوایناسمبیانگرایناست
کهاولویتدراینمرکزباآموزشوپژوهشاستودرماندر
اولویتسومقراردارد!شایدجوابتعجببرانگیزیباشد،
ولی من چنیــن جوابی را دریافــت کردم.حال این ســوال
را دارم که آیا واقعا به نظر مســئوالن درمانی مــا ،درمان در
چنینمراکزیدراولویتسومقراردارد؟آیاآموزشمقدمبر
درماناست؟مگرافرادیکهبیمارانخودرابهچنینمراکز
درمانیمیآورندآنهارابهعنواننمونهآموزشیدراختیار
بیمارستانقرارمیدهند؟
ســتون یادداشــت خوانندگان به بیــان نظریات و
حرف های مــردم در حوزههای مختلف میپردازد
که الزاما مورد تأیید روزنامه نیست .شما مخاطبان
گرامی روزنامه خراسان رضوی میتوانید مطالب،
یادداشتها و دلنوشتههای خود را برای ما ارسال
کنیدتادرهمینستونمنتشرشود .مطالبخودرا
بهشمارهتلگرام 09393333027ارسالکنید.

یک طرفه شدن طبرسی شمالی  12که خیابانی  20متری
است،مشکالتزیادیازقبیلتصادفباخودروهاودانشآموزان
چندینمدرسهدرطبرسیشمالی 10راموجبشدهاست.لطفا
بهگوشمسئوالنبرسانید.

آبوفاضالب

تسهیالتنرسید؛«پارتکاغذ»درآستانهتعطیلی

سازمان صنعت و معدن استان :مصوبه کارگروه ملی برای رفع مشکل «پارت کاغذ» به بانک ملت ابالغ شده است
«متأسفانهدرادامهروندتعطیلیکارخانجات،شرکتصنایعپارتکاغذدر
حالتکمابهسرمیبردوتولیداسفندوفروردینماهنسبتبهمدتمشابه
سالقبل،حدودیکهفتمشدهاست.همچنین،متأسفانهکارکنانتولید
نیزازابتدایماهتاکنون،بهمرخصیاجباریفرستادهشدهاندواگردولت
فکرینکند،معلومنیستسرنوشتخانوادهکارکنانآنچهخواهدشد».

یکی از شــهروندخبرنگاران با ارســال این پیامک به ســامانه تلگرامی
روزنامه «خراســان رضوی» مدعی شده که صنایع پارت کاغذ مشهد به
زمره کارخانه های تعطیل شــده پیوسته و خواســتار پیگیری وضعیت
آن و کارکنان شــرکت مذکور شــده است .شــرکت صنایع پارت کاغذ،
تولیدکنندهکاغذ«الینر»و«فلوتینگ»استکهدرسال 1375تاسیس
شــده و در حال حاضر ،کارخانه آن در کیلومتر 16جــاده فریمان واقع
است.براساساطالعاتپایگاهکارآفرینانصنعتخراسانرضوی،این
کارخانهباحدود 90نفرپرسنلدر 3شیفتکاری،ساالنهحدود9000
تنکاغذتولیدمیکرد.

•برایخریدمواداولیه،مشکلنقدینگیداریم

برای بررســی این ادعا و پیگیری وضعیت این کارخانه ،با مدیرعامل
شــرکت صنایع پارت کاغذ گفت و گو می کنیم« .حســین متین راد»
در این زمینه به «خراســان رضوی» مــی گوید :این شــرکت هم مثل
خیلی از واحدهای کوچک و متوسط که پرداخت سرمایه در گردش
از سوی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در سال  1395به آن
ها نرسید ،دچار مشکل مالی است و سازمان صنعت و معدن استان،
قول داده که در پرداخت سرمایه در گردش سال جاری ،این موضوع را
جبران کند .وی تصریح می کند :این شرکت به صورت کامل تعطیل
نشده است؛ اما برای تأمین مواد اولیه ،نیاز به همان سرمایه در گردش
دارد و ما نیــز برای آن کــه نیروهای شــرکت را حفظ کنیــم ،آن ها را
کماکان به صورت مرخصی نگه داشته ایم.متین راد یادآور می شود:
البته شــرکت های زیادی مشابه این شرکت هســتند که در روزهای
پایانی سال گذشته ،لیست کارکنان خود و معوقات عیدی و پاداش
کارگران را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرده اند و پارت کاغذ نیز
از این موضوع ،مستثنا نبوده است.

•اگراعتباراتتخصیصنیابد،کارخانهکامالتعطیلمیشود

وی با تأکید بر این که شــرکت ،توانایی تولیــد و عرضه محصوالت خود
را دارد و مشــکل نقدینگی برای خرید مواد اولیه ،باعث تعلیق فعالیت
های آن شــده اســت ،می گوید :در ســال گذشــته ،اعتبارات مورد نیاز
صنایع استان ،به صورت کامل محقق نشد و ما نتوانستیم از تسهیالت
اختصاصیافتهبهصنایعاستاناستفادهکنیم.اماامیدواریمکهدرسال

جاری ،این امر محقق شــود .وی تاکید می کنــد :در صورت اختصاص
نیافتن اعتبارات ،احتمال تعطیلی کامل این واحد و واحدهای مشابه،
وجوددارد.

•مصوبهکارگروهملیبرایرفعمشکلمالیشرکت،بهبانک
ابالغشدهاست

در ادامه با معاون امور صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی گفت و گو می کنیم« .ابراهیم ناصری» با ارائه گزارشی در مورد
پرداخت این تسهیالت به واحدهای مختلف استان می گوید :از983
واحد صنعتی که بــرای اخذ این تســهیالت ،ثبت نام کــرده اند897 ،
واحدبهبانکهامعرفیشدهاندوتاکنونبه 266واحدصنعتی،اعتبار
 381میلیاردتومانیپرداختشدهاست .ویتصریحمیکند:درمورد
اعتبارات مورد نیاز شــرکت پارت کاغذ ،با توجه به این که ســهامداران
شرکت پارت کاغذ و شــرکت کارتن مشــهد (یکی از مصرف کنندگان
محصوالتپارتکاغذ)یکسانهستند،سازمانصنعت،معدنوتجارت
استان برای اخذ تسهیالت سرمایه در گردش این 2شرکت ،به صورت
همزمانپیگیربودهاستوچونمبلغدرخواستیاینمجموعهنسبتبه
اعتباراتاستانیاختصاصیافتهبیشتربودهودراستانبرایاخذمصوبه
پرداختاینمبلغمشکالتیوجودداشتهاست،تصمیمگیریبرایاین
واحدصنعتیبهکارگروهملیارجاعدادهشدهاست.معاونامورصنایع
ســازمان صنعت و معدن استان یادآور می شــود :با پیگیری های انجام
شده،موضوعپرداختتسهیالتبهاینمجموعه،درتاریخ 21فروردین
سالجاریدرکارگروهملی،مطرحومصوبهآناخذشدهوبانکملتنیز
به عنوان عامل پرداخت ،معین شده و لذا پرداخت تسهیالت ،در دست
اقداماستکهانشاءا...بهزودیپرداختمیشود.

یکواحدآپارتمانازیکمجتمع 7واحدیخریدم،پولامتیاز
آب و فاضالب را پرداخت کردم و درخواســت کنتور دادم اما اعالم
کردندتا 6واحددیگرتسویهنکنندبهشماکنتورنمیدهیم.لطفا
پیگیریکنید.
چرا تصفیــه خانه هــای فاضالب را فقط در حاشــیه شــهر
می سازند.

شهرداری

خیابان بوســتان کاظم آباد در بولوارتوس ،محل تجمع زباله
شدهاست.متاسفانهمخزنیبرایزبالهقراردادهنشدهاستومردم
همتوجهیبهبهداشتندارندوزبالههارادرحاشیهخیابانقرارمی
دهند.خواهشمندمشهرداریمنطقه ۱۲عنایتیکرده،نسبتبه
نصبمخزنزبالهوجمعآوریزبالههااقدامکند.باتشکر.
از کاشت گل و درخت در شــهرک حجت آباد جاده کنویست
خبرینیست.
لطفا به سازمان پارک ها و فضای سبز مشهد اعالم بفرمایید
شاخه های درختان کاج واقع در وکیل آباد  ، ٣٦خیابان سرو ١١
داخل حیاط شهروندان اســت .لطفا هرس کنید .خسته شدیم از
بس برگ های سوزنی خشک شــده از داخل حیاط جارو کردیم.
شهرداریمنطقهمیگویدوظیفهمانیست.
سهشنبهبعدازظهربههمراهخانوادهبهبوستانبزرگپردیس
قائمرفتیم.موقعاذانمغرببهنمازخانهبوستانرفتیمامامتاسفانه
باوجودحضورافرادزیادیبرایاقامهنماز،مکاننمازخانهکوچک
بود و امام جماعتی هم نبود .پس مسئوالن فرهنگی مربوطه برای
بوستانهاچطورهزینهمیکنند؟
درخیابانحر ۲۸درشهرکشهیدرجایی،باوجودکمعرض
بودن خیابان ،مغــازه داران جعبه هــای نوشــابه را در خیابان می
گذارندوباعثترافیکوتصادفمیشوند.
زمینخرابهایدرخیابانالدن 44وجودداردکهمحلیبرای
انباشت زباله و تجمع معتادان شده است .مسئوالن شهر چاره ای
بیندیشند.
آقای شهردار مشــهد ،لطفا بفرمایید چرا کمربندی جنوبی
مشــهد نیمه تعطیل اســت با توجه به نیاز این کمربندی و جوابگو
نبودنبزرگراهشهیدکالنتری؟ممنون.
به علت خرابی آســفالت در منطقه پنجتن 45روبه روی بازار
پنجتن موقع عبور کامیون ها لرزش شدید ی با صدای خیلی زیاد
ایجاد می شود که آسایش را از مردم می گیرد .لطفا شهرداری این
قسمتازخیابانراترمیمکند.
انتهای خیابان رازی به علت حفاری و گودبرداری بسته شده
است ،چرا اطالع رسانی نمی شود؟ از طریق نصب بنر در خیابان
های مجاور مثال خیابان ابن ســینا ،خیابان و میدان امام رضا (ع)
اطالع رسانی کنند تا مردم دچار ســردرگمی وترافیک و ازدست
دادنوقتنشوند.باتشکر.

ثبتاحوال

برای اخذ کارت ملی ،دو روز مرخصی گرفتــم و حدود 100

تلفن051 37009111 :

نمابر05137009129 :

هزار تومان از کار افتادم ،یک روز هم در صف تحویل کارت ملی در
ادارهپستمعطلشدم 50،هزارتومانهمهزینهکلیرفتوآمدو
...شد.سوالمازمسئوالنایناستکهدولتالکترونیککجاست؟
کلی هزینه به مــن تحمیل شــد ،دولت الکترونیک اســت یا باعث
سرگردانیوآلودگیزیستمحیطیوتحمیلکلیهزینهبهمردم؟!

شهرستانها

از دولت بابت طرح هایی که در شهرســتان خواف با وجود
نعمت خدادادی سنگ آهن اجرا می کند ،تشکر می کنیم .لطفا
گزارشــی تهیــه کنید تــا ثابت شــود به هیــچ عنوان جــاده های
مواصالتی به شهرســتان مناســب این امکانات نیســت و شاهد
تصادفات زیادی در منطقه هســتیم .با کمک شــرکت هایی که
سرمایه های میلیاردی از این منطقه جابه جا می کنند ،می توان
یک ساله جاده را دو بانده کرد.
مدت  18ســال در دفتر مخابرات روســتای خیبری از توابع
گنابادکارکردم،چندسالاستتعطیلشدهاماهنوزحقبیمهمرا
ندادهاند.

راهوشهرسازی

ازمسئوالنخواهشمیکنمبهفکرجادهآرامگاهفردوسیبه
جادهکالتباشند.واقعاخطرناکاست.

متفرقه

گرههایاینکالفسردرگمکتابخانهمرکزیمشهدراکهچند
دههاستهمینطوربدوناستفادهدرمنطقهآبوبرقافتاده،کسی
نیســت بــاز و از هدررفــت بیهــوده بودجه های ســنگین ســالیانه
جلوگیریکند؟
چرا کوهســتان پارک را باز نمی کنند؟ شهربازی کوهستان
پارک واقعا عالی بود ،چرا بدون استفاده است؟ خواهش می کنم
رسیدگیکنید.ممنون.
کارخانهخانهسازیمشهدباقدمت ۳۵سالهدولتیو زیرنظر
مسکنوشهرسازی،درحالتعطیلشدناست.دیوبهمنواسفند
حدود ۸۰نفررااخراجکردندوالباقیدرحالاخراجشدنهستند.
روزی نیست که پیمانکارها برای ســفارش به کارخانه خانه سازی
مراجعهنکننداماجایسوالاستکهچراسفارشقبولنمیکنند؟
در مورد فراخوان معرفی اماکن ناایمن ،یک مورد آسانســور
قدیمی و خطرناک در ســاختمان مجتمع شماره یک شورای حل
اختالفخیابانآیتا...عبادیوجوددارد.پیگیریفرمایید.

فرودگاه

چندی است انتقال فرودگاه مشهد به فاصله دور و مناسب به
دست فراموشی سپرده شده اســت ،امیدوارم هیچ فردی صدای
مهیبهواپیماهایغولآسارافراموشنکردهباشد.

مخابرات

تلفنثابتاینجانبدرتوس 191ازدیماهسال 95قطعشده
است .با سامانه اعالم خرابی تلفن تماس گرفتم و اعالم خرابی در
سیستم ثبت شد اما متاسفانه تا االن پیگیری نشده است .به مرکز
تلفن چهار برج چندین بار مراجعه کردم اما امروز و فردا کردند .با
پیگیریکهانجامدادمشمارهتلفنپیمانکارراپیداکردموچندین
بار تماس گرفتم اما آن ها هم جواب سرباال دادند .با توجه به اینکه
زماناستفادهازاینترنتمدرحالتمامشدناست،لطفاراهنماییام
کنیدبهکجاشکایتکنمیادرصورتامکاناینمشکلرابهگوش
مسئوالنشرکتمخابراتبرسانید.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
حامد حلیمی/شهروندخبرنگار

مهدی رجب نیا/شهروند خبرنگار

در بسته ایستگاه دوچرخه عمومی

وضعیت نامناسب پیاده رو در
نزدیکی حرم رضوی

برای ترغیب مردم به استفاده از دوچرخه های عمومی خواهش می کنم
خدمت رسانی را بهتر کنید .چند روز پیش ساعت حدود هشت و نیم صبح
وقتی به ایستگاه میثاق  ۵۷رسیدم و خواستم دوچرخه را تحویل دهم با
در بسته ایستگاه مواجه شــدم و حتی چندین بار با شماره  36163هم
تماس گرفتم که اپراتور می گفت شماره مشترک مورد نظر مسدود می
باشــد ،پس از آن با  ۱۳۷تماس گرفتم که آن ها هم گفتند دوچرخه را به
ایستگاه دیگری ببرید!

اینجا حوالی بست نواب صفوی است که فاصله آن تا درهای ورودی حرم
مطهر حدود  50متر می باشــد و طبیعتا تردد زوار و شهروندان از این جا
زیاد است ،متاسفانه تعداد زیادی از شــهروندان هنگام عبور از این چاله
دچار مشکل می شوند .آیا در محدوده پر تردد زوار که آینه شهرمان است،
پیاده روها باید اینطور باشــد؟ لطفا پیگیری کنید تا مشکل سریع تر رفع
شود و اتفاقی برای شهروندان رخ ندهد.

بــرای اســتــحــضــار مــردم
نمابر051 37626501 :

مسئوالنومدیرانروابطعمومیسازمانهامیتوانندپاسخهایخودبهپیامکهایمردم
راازطریقپستالکترونیکی kho.razavi@gmail.comبهروزنامهخراسان رضویارسال
کنند .پاسخ مسئوالن به پیامکهای مردمی ،روزانه در همین ستون منتشر خواهد شد و
بهاستحضارمردمخواهدرسید.

اتوبوسرانی
«اتوبوس مســیر  ، 7ســاعت یک و ربع در
بولوار امامت ،مسافران را منتظر در اتوبوس نگه
داشــت تا از نانوایی نان خریداری کند! آیا این
رفتار راننده های اتوبوس توجیه پذیر اســت؟
لطفا رسیدگی و از تکرار آن جلوگیری شود»

«ساخت ایستگاه های اتوبوس در منطقه
طالب و خیابان وحید مشهد ،نیمه کاره مانده
و شــهرداری کاری نمــی کنــد .از شــهرداری
منطقــه و اتوبوســرانی درخواســت می شــود
نسبت به تکمیل ایستگاه ها اقدام کنند»

به اســتحضار شــهروند محترم می رساند
عملیــات ســاخت و تکمیــل ایســتگاه هــای
اتوبــوس مطابق برنامــه زمان بندی تــا پایان
خردادماه انجام خواهد شد.

الیت

«خودم شاهد بودم که مامور الیت با پلیس
تماس گرفت تا بــرای جریمــه خودروهایی که
شارژ الیت نداشــتند ،اقدام کند .در حالی که
پلیــس راهــور مــی گویــد ایــن کار خــاف و
غیرقانونی است».

بــه اســتحضار می رســاند ،محــل فعالیت
پارکبان و پلیس راهور هر دو در معابر ســطح
شهر است و رویت شــدن پلیس و پارکبان در
یک معبر دال بــر هماهنگی بیــن آنها جهت

شهرداری منطقه6

«قــرار بــود تا پایــان ســال  95طبــق قول
شــهردار منطقــه  ،6خیابــان محمدآبــاد 32
آسفالت شــود ولی ظاهرا شهردار منطقه فقط
وعده مــی دهد و تاکنون اقدامی انجام نشــده
است».

به اســتحضار مــی رســاند:دلیل تاخیر در
اجرای این پروژه شــرایط نامناسب جوی در
ماه های آخر سال  95بوده که خوشبختانه با
بهتر شدن هوا ،عملیات عمرانی طرح مذکور
آغاز گردیده و تا پایان اردیبهشت ماه به اتمام
خواهد رسید.

شنبه آینده یک ماه از حقوق عقب افتاده پرداخت می شود
«قابل توجه مسئوالن محترم اســتان ،شــرکت آب منطقه ای هنوز هیچ اقدامی برای پرداخت حقوق معوقه
کارکنانخطانتقالسددوستیکهازشهریورسالگذشتهپرداختنشده،انجامندادهاست».
«مدیران آب منطقه ای استان شاید فراموش کرده باشند ،پیمانکار سابق شــما در خط انتقال سد دوستی 5
ماه مطالبات سال گذشته کارکنان زحمتکش خط انتقال آب سد دوستی را هنوز پرداخت نکرده و نمی کند.
رسیدگیکنید».

آب منطقه ای
محمد امین شرکت اول

موضوع معوقات کارکنان خط انتقال آب ســد دوســتی از
آن دست موضوعاتی است که تا کنون چندین و چند مرتبه
توســط خبرنگاران گروه حــرف مردم روزنامه «خراســان
رضــوی» از مســئوالن شــرکت آب منطقــه ای پیگیــری
شده اســت و هر بار مسئوالن این شــرکت ،وعده پیگیری
موضــوع را داده انــد .در آخریــن پیگیری انجام شــده که
در تاریخ  21آذر ماه ســال گذشــته در صفحه حرف مردم
منتشر شــد ،محمد دانش مدیر روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای اســتان ،ضمن تایید وجود معوقــات پرداختی
به کارکنان در این باره اعالم کرد کــه «حدود  120نفر از
کارگران یک شــرکت پیمانکاری که با شرکت آب منطقه
ای خراســان رضوی در زمینه انتقال آب از سد دوستی به
مشهد قرارداد دارند 5 ،ماه است معوقات خود را دریافت
نکرده اند .ما از زمان بروز این مشــکل به طور جدی پیگیر
موضــوع معوقات بوده ایم و این طور نیســت که نســبت به
آن بی تفاوت باشــیم و برای آن کــه بتوانیم تاحــدی از بار
مشــکالت پیــش روی کارگران مذکــور بکاهیــم با تالش
فراوان توانســته ایم معوقات آن ها را تــا پایان تیرماه یعنی
معوقات یک ماه فراهم کنیم و سعی می کنیم به حساب آن
ها واریز کنیم .اما درباره چند ماه باقی مانده همچنان در
حال تالش هستیم تا بتوانیم مشکل را رفع کنیم .در زمینه
اعالم زمان واریز مطالبات باقیمانده نیز نمی توانیم زمان
دقیقی را اعالم کنیم».
حال پس از گذشــت بیش از چهــار ماه از وعــده پرداخت

باقیمانده مطالبات این کارکنان ،بار دیگر به سراغ محمد
دانش ،مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی می رویم تا مشکل این کارکنان را پیگیری کنیم.

•تا شنبه آینده یک ماه حقوق عقب مانده را
پرداخت خواهیم کرد

وی با بیان این که شــرکت «کاوش پی» تا تاریخ هفتم دی
ماه سال گذشــته ،پیمانکار شــرکت آب منطقه ای در این
پروژه بوده اســت ،می گوید :پــس از این تاریخ مــا پروژه را
به شرکت آب و فاضالب مشهد واگذار کردیم و تمام بحث
وجود این معوقات مربوط به بازه زمانــی قبل از انجام این
واگذاری است.
دانــش با اشــاره به این کــه میــزان بدهکاری شــرکت آب
منطقه ای به شــرکت پیمانکار این پروژه حــدود دو ماه از
مطالبات کارکنان اســت ،درباره پرداخــت این مطالبات
می گوید :تا شنبه هفته آینده مطالبات یک ماه حقوق این
کارکنان را به آن ها پرداخت می کنیم و یک ماه دیگر آن را
هم ،پس از بررســی دوباره میزان بدهکاری و تعیین مبلغ
آن ،پرداخت خواهیم کرد.
وی تصریــح مــی کنــد :تمامــی ایــن پرداختی هــای ما از
اعتبارات طرح های عمرانی شرکت بوده و از سمت تهران
و دولت تا کنون بــرای اجرای این پروژه ریالی به شــرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی پرداخت نشده است و االن
هــم از اعتبارات جــاری و حــق و حقوق کارکنان رســمی
خودمــان ،در حال هزینه کــردن در این طرح هســتیم که
البتــه کار خالفــی هم اســت ،ولی فقــط به دلیــل این که
این افراد به حقوق خودشــان برســند این اقــدام را انجام
می دهیم.

عکس تزئینی است

از شهروند محترم تقاضا می شود به منظور
بررســی دقیــق تر شــکایت مــورد اشــاره کد
اتوبوس به همراه شماره خط را به شماره تلفن
 33235اداره بازرسی سازمان اعالم نمایند
تا امکان رسیدگی دقیق تر فراهم باشد.

اعمال قانون نخواهد بود.
وظیفه پارکبان صرفا ثبت پالک و زمان پالک
( و نه کسر شارژ) و نیز شارژ پالک خودرو بوده
و برای خودروهایی که شــارژ کافــی ندارند،
رســید اخطار اعتبار صادر می کنــد و وظیفه
پلیس راهــور هم هدایــت و کنتــرل ترافیک
شهری و در صورت نیاز اعمال جریمه قانونی
برای متخلفان است.
طبق بنــد  15مــاده راهنمایــی و رانندگی،
توقف بــدون پرداخــت هزینــه در معابر تحت
پوشــش مدیریت پــارک حاشــیه که توســط
مدیــران شــهری و شــورای عالــی ترافیــک
انتخاب مــی گردند ،بــه منزله تخلــف پارک
ممنوع بوده و فقط پلیس راهور ( و نه پارکبان)
می تواند جریمه نماید.
اما این که دیده شــده پارکبان با پلیس راهور
تماستلفنیجهتهماهنگیجریمه،داشته
است ،سندیت ندارد و پارکبان ممکن است با
هرکس دیگری تماس گرفته باشد.

پاسخ آب منطقه ای به گالیه کارکنان خط انتقال آب سد دوستی از پرداخت نشدن چندین ماهه مطالبات

•آب منطقه ای هیچ تعهدی نسبت به کارکنان
شرکت پیمانکار نداشته است

در ادامه از وی درباره اقدام متقابل شرکت آب منطقه ای در
مواجهه با متعهدنبودن شرکت پیمانکار به یکی از بندهای
قراردادخودمبنیبرالزامشرکتپیمانکاربرپرداختحقوق
کارکنان حتی در صورت پرداخت نشدن مطالبات به مدت
ســه ماه ســوال می کنیم که دانش در پاســخ می گوید :ما به
تعهداتمانبهاینشرکتعملکردیموهیچتعهدینسبتبه
کارکنانآنشرکتنداشتهایم،قسمتیازمطالباتپیمانکار
را در عوض پول نقد به صورت اسناد خزانه پرداخت کردیم و
حالممکناستاینپیمانکارنتوانستهایناسنادرانقدکند
وبههمینعلتاینمعوقاتبهوجودآمدهاستوگرنهماهیچ
ارتباطی با کارکنان آن شــرکت نداریم و آن هــا هر کاری که
بخواهند می توانند انجام دهند ،وظیفه نظارتی که بر عهده
ماست در قسمت اجرای پروژه است ،نه در ریزه کاری هایی
مانند این و در حال حاضر هم این موضــوع در حال پیگیری
استومابقیمطالباتپیمانکارراهمپرداختمیکنیم.

•معوقات حقوقی کارکنان را مستقیم به حساب
خودشان واریز می کنیم

مدیر روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای اســتان درباره
اقداماتی که کارکنان این شرکت پیمانکاری برای مطالبه
حقوق خود انجام داده اند ،می گوید :ایــن کارکنان علیه
شرکت پیمانکاری طرح شکایت و تمام حساب های مربوط
به آن را هم مســدود کرده اند و هنوز هــم در حال پیگیری
موضوع هستند.
وی می افزایــد :ما هــم وظیفه خــود را مبنی بــر پرداخت
حق و حقوق آن شــرکت انجام می دهیــم و در حال حاضر
هم مقــداری پــای خــود را فراتــر گذاشــته و گفتــه ایم که
این مطالبات را به حســاب این شــرکت پیمانــکاری واریز
نمی کنیــم و به صورت مســتقیم بــه حســاب کارکنان آن
شرکت واریز می کنیم که البته این کار خالف است ولی ما
برای این که مطالبات این کارکنان پرداخت شود ،خالف
می کنیم و مطالبات یک ماه بعد را هم که در آینده بخواهیم
پرداخت کنیم به همین طریق پرداخت خواهیم کرد.

