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پیامك2000999 :

راهنمایی و رانندگی

پلیس راهنمایی و رانندگی از ناایمن بودن مسیر دوچرخه در حال ساخت در بولوار خیام خبر داد

«مسیر سبز» قرمز است!

رضا میرزاده

عکس:صادق ذباح

« به تازگی در بولوار خیام مشهد ،مسیری با نصب
میله های کوتاه جدا شده است که میله های نصب
شده آن برای وسایل نقلیه ای که در این مسیر تردد
می کننــد ،خطرآفرین اســت .چرا بــدون توجه به
عواقب کار پروژه های این چنینی را اجرا می کنند؟
آیا این اقدام اصال کارشناسی شده است؟ این میله
های کوتاه برای خودروهای عبوری خطرساز است.
لطفا موضوع را پیگیری کنید».
«این هفته اقدام به جداســازی یک بخــش از طول
بولوار خیام حدفاصل تقاطع چهارراه خیام  -بولوار
فردوسی تا چهارراه خیام  -بولوار توس کرده اند.
این کار با چه هدفی صورت گرفته؟ چراکه با توجه
به ترافیک زیاد منطقی نیست».

برخی شهروندان با ارســال پیام هایی به سامانه
های حــرف مــردم و تلگــرام روزنامه «خراســان
رضوی» از اجرای پروژه ای در بولوار خیام مشهد
گالیه کرده اند و خواستار پاسخ گویی مسئوالن
مربــوط در زمینه ایمنی و کارشناســی بودن این
پروژه شــده اند.بــرای بررســی موضــوع ،از این
منطقه بازدید می کنیم .از ابتدای چهارراه خیام
تا تقاطــع بولوار تــوس ،در هــر دو طــرف بولوار و
نزدیک به خط پــارک خودرو ،مســیری به عرض
یک خودرو ،به وســیله میله هایی با ارتفاع بسیار
کم (حدود  30ســانتی متر) جدا و داخل مســیر
نیز با رنگ ســبز ،نقاشی شده اســت .میله ها ،با
رنگ ســفید رنگ آمیزی شــده و با فواصل کوتاه
در کنار هم قرار گرفته و در بخشــی از مســیر نیز
شــبرنگ قرمز رنــگ روی آن قرار گرفته اســت.
هر چند ابتدای مسیر توســط یک نوار زردرنگ و
به صورت ابتدایی مســدود شده اســت ،اما تردد
موتورسیکلت ،دوچرخه و حتی خودرو ها هم در
این مســیر انجام می گیرد .راننده یک خودروی
تاکسیدراینزمینهبهخبرنگارمامیگوید:چون
تابلوی بازدارنده و مانعی برای این مســیر تعبیه
نشــده ،با این تصور که این مســیر ،ویژه تاکســی
است ،وارد آن شــدم و از آن استفاده کردم و هیچ
کس هم مانع من نشــد!ارتفاع کم میله ها ،نبود
عالیم هشدار دهنده و قرار گرفتن این میله ها در
مسیر عبور خودروها باعث شده که ایمنی تردد در
این مسیر مشکل ساز شود و جای سوال است که
آیا اجرای این پروژه و نرده گذاری در بولوار پرتردد
خیام اقدامی کارشناسی شده است؟

شریف با اشــاره به این که مسیر مد نظر ،به عنوان
مســیر ویژه عبور دوچرخه مشخص شــده است،
می گوید :با همکاری حوزه حمل و نقل شهرداری
و شــهرداری مناطق ،طرحی در دست اجراست
که بــه موجــب آن در کلیــه خیابان های شــهر که
امکان ایجاد مســیر ویــژه دوچرخه وجود داشــته
باشد ،بخشــی از خیابان یا پیاده رو به این منظور
اختصاص می یابد و ایمن ســازی می شــود .وی
می افزاید :بولوار خیام نیز برای اجرای این پروژه،
مناسبتشخیصدادهشدوبههمیندلیلباتأیید
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ،طرح آن
به شهرداری ارائه شده و شهرداری نیز طبق طرح
مصوب ،جداسازی مسیر در داخل بولوار را انجام
داده و در حال ایمن ســازی مســیر اســت .قلندر
شریف یادآور می شــود :تا اتمام پروژه ،تابلوهای
«عبور ممنوع» برای سایر وسایل نقلیه موتوری ،در
قسمت ورودی مسیر نصب می شود و ایمن سازی
مسیر و خط کشــی مســیر و رنگ آمیزی مناسب
نرده ها نیز انجام می شــود تا ایمنی آن به صورت
حداکثری تأمین شود .وی تصریح می کند :برای
مســیر دوچرخه ،پیشــنهادهای دیگری از قبیل
نصب میل باتومی یا جدول نیز ارائه شــده بود که
در نهایــت این طــرح در شــورای ترافیک تصویب
شد و وقتی ســازمان ترافیک طرحی را ابالغ می
کند ،حتما مســائل ایمنی در آن پیش بینی شده
است.شهردار منطقه  2همچنین در پاسخ به این
که آیا امکان اجرای پروژه مسیر دوچرخه در پیاده
روی بولوارخیام فراهم نبود؟ مــی گوید :اجرای
مسیر ویژه دوچرخه در بیشتر پیاده رو ها به دلیل
قطعشدنمسیر،جدولوکانالهامقدورنیست.

•شهردار منطقه :پروژه مسیر دوچرخه
بولوار خیام بر اساس طرح سازمان
ترافیک انجام شده است

•ایمن سازی پروژه با نصب تابلوی حق
تقدم!

بــرای پیگیری موضــوع ابتــدا با شــهردار منطقه
 2مشــهد گفت و گو می کنیــم .محمدرضا قلندر

در ادامه گزارش ،با مدیر روابط عمومی سازمان

حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشــهد گفت و
گو می کنیم .مجید بخــت آزما در ابتــدا با گالیه
از برخی موضع گیری ها بــرای انجام پروژه های
شــهری می گویــد :برخــی از یک ســو از ترافیک
گالیه دارند و حمــل و نقل پاک مــی خواهند و از
سوی دیگر وقتی دستگاه ها به ایجاد مسیر اقدام
می کنند ،به اجرای آن ایــراد می گیرند! وی می
افزاید :بر مبنــای مصوبه شــورای ترافیک ،مقرر
شــده اســت که خط پارک خــودرو در معبر خیام
حذف شــود و به مســیر ویژه دوچرخه اختصاص
یابد.وی درباره ایمنی پروژه مذکور نیز می گوید:
هنوز ایمن ســازی این پــروژه انجــام نگرفته و در
ادامه پروژه قرار است در محل بازشدگی نرده ها
برای رعایت حق تقدم ،تابلوی عالیم نصب شود.
بخت آزما همچنین در پاســخ به ایــن موضوع که
ممکن است در فاصله اجرای پروژه تا ایمن سازی
حادثــه ای رخ دهد ،اظهــار می کند :ایــن اتفاق
ممکن اســت در هر جای دیگری نیز که پروژه ای
در حال اجراست و تکمیل نشده ،رخ دهد.

•رئیس پلیس راهور مشهد :پلیس از
ادامه اجرای پروژه جلوگیری کرده است
در ادامــه گزارش ،به ســراغ رئیس پلیــس راهور
مشــهد می رویم .ســرهنگ غالمرضا بوســتانی
درباره اجــرای این پــروژه و گالیه شــهروندان از
ناایمن بودن آن به «خراســان رضوی» می گوید:
به دلیل این کــه برای اجــرای این پــروژه ،مجوز
پلیس راهور دریافت نشــده است از ادامه اجرای
آن جلوگیری کرده ایم .وی با اشاره به استعالم از
رئیس ایستگاه راهور منطقه درباره این پروژه می
گوید :پروژه مذکور به صورت شــبانه اجرا شده و
در ســاعات اولیه بامداد پلیس راهــور از ادامه آن
جلوگیری کرده است.
بوســتانی یادآور می شود :مســیرهای دوچرخه

دانشگاه پیام نور

بــرای اســتــحــضــار مــردم
نمابر051 37626501 :

مسئوالن و مدیران روابط عمومی ســازمان ها می توانند پاســخ های خود به پیامک های مردم را از طریق
پست الکترونیکی kho.razavi@gmail.comبهروزنامه خراســان رضوی ارسال کنند .پاسخ مسئوالن

به پیامک های مردمی ،روزانه در همین ستون منتشر خواهد شد و به استحضار مردم خواهد رسید.

مخابرات

«آنتن دهی همراه اول در شهرک های سجاد و قائم
شهرســتان فریمــان بســیار ضعیف اســت .مســئوالن
چاره ای بیندیشند!»

به اســتحضار مــی رســانیم ،در برنامه فاز 7توســعه
شبکه ،احداث سایت جدید در شهرک سجاد فریمان
در برنامــه قــرار دارد که ان شــاءا ...بــه زودی نصب و
راه اندازی خواهد شد.
«در خیابان سیدرضی  11نه همراه اول آنتن دهی
دارد ،نه ایرانسل! آشــنایان از راه دور تعجب می کنند و
می پرسند مگر شما در خود مشهد زندگی نمی کنید که
تلفن های همراه تان آنتن ندارد!»

به استحضار می رسانیم ،با بررســی های میدانی و
تست های مربوطه در محدوده سیدرضی ،11پوشش
شبکه همراه اول در این محدوده مناسب بوده و مشکل
خاصی مشاهده نشــده اســت .با این وجود ،مشترک
محترم مــی تواند ضمن تماس با تلفــن  9990و ارائه
آدرس دقیق ،نسبت به رفع مشکل خود اقدام نماید.
«در محله ما واقع در خیابان صدف  ،24همراه اول
آنتن ندارد».

به اســتحضار می رســانیم ،در محدوده مورد اشاره
بررسی های میدانی و تســت های مربوطه انجام شد
که پوشش شــبکه همراه اول در این محدوده مناسب
بوده و مشکل خاصی مشاهده نشد .چنان چه مشترک
محترم نســبت به آنتــن دهی تلفن خــود معترض اند،
می توانند ضمن تماس با تلفــن  9990و ارائه آدرس
دقیق ،نسبت به رفع مشکل خود اقدام نمایند.

شهرداری منطقه 4

«رسیدگی به وضعیت جدول های شکسته و جوی
فاضــاب بــزرگ و همچنیــن آســفالت خــراب خیابان
طبرســی شــمالی  ،61کوچه شــهید کارآزما بــه عهده
کیســت؟ بــا توجه بــه گرمی هــوا و بیمــاری هــای زیاد،

وضعیت آشفته ای از نظر بهداشتی در این منطقه حاکم
اســت .ضمن این که کوچه نیز نمای زشــتی پیدا کرده
است .از مسئوالن مرتبط خواهشمندیم فکری به حال
ایــن وضعیــت آشــفته بکننــد تــا در تابســتان ،بیماری
های مختلف گریبانگیر اهالی این محل نشود».

بــه اســتحضار می رســاند ،عمــده جــداول خیابان
طبرسی شمالی  61که به خیابان پنجتن  66منتهی
می شــود ،تعویــض گردیــده و مابقــی جــداول محل
مذکور و معابر فرعــی بولوارپنجتن به تناســب اعتبار
تخصیص داده شــده ،در ســال جــاری بازســازی می
شود .در خصوص وضعیت آسفالت این خیابان ،مورد
خاصی بــه جهت لکه گیری و مرمت مشــاهده نشــد و
روکش آســفالت محل مذکور با توجه بــه اجرای طرح
اگــو در معابر فرعی بولوارطبرســی شــمالی و پنجتن
و بــه منظور پرهیز از مــوازی کاری ،اتــاف هزینه ها و
جلوگیــری از حفاری مجدد شــرکت هــای خدماتی،
پس از اتمام عملیات اجرایی طرح جمع آوری فاضالب
های خانگی (اگو) در این معبر انجام خواهد شد .الزم
به ذکر اســت ،رهاســازی فاضــاب خانگــی در معابر
عمومی ممنوع بوده و سبب ایجاد مشکالت بهداشتی
برای شهروندان و تخریب بتن جداول معابر می شود،
لذا همشــهریان ارجمند می بایســت تا زمــان اجرای
طرح اگو ،نســبت به حفر چاه در ملک مســکونی خود
اقدام و از رهاســازی فاضــاب های خانگــی به معابر
جدا خودداری نمایند .در همین زمینه به تمامی منازل
مســکونی که این تخلف را انجام مــی دهند ،اخطاریه
های قانونی صادر و در صورت عــدم توجه به اخطاریه
هــای صــادره پــس از طــی مراحــل قانونــی از طریق
مراجع محترم قضایی پیگیری الزم صورت می گیرد.
شــهروندان محترم می توانند جهت کسب اطالعات
بیشتر با شــماره تلفن  32737084روابط عمومی
شهرداری منطقه 4تماس حاصل فرمایند.

باید مصوبه ســازمان ترافیک داشــته باشد که به
شــهرداری منطقه اعالم می شــود و شــهرداری
منطقه نیز برای اجرا از راهنمایی و رانندگی مجوز
می گیرد که قرار است چنین مسیری ایجاد شود.
وی می افزاید :هر چند معموال جلســات شورای
ترافیک در موارد مهم تأییدیه پلیــس راهور را در
جلسات کمیته فنی خود دریافت می کند اما اگر
درباره پروژه ترافیکی ،پلیس راهــور از مصوبات
مطلع نباشــد یــا ایــن کــه در مصوبــات جزئیات
بیان نشده باشد ،بررسی می کند که این مصوبه
قابلیت اجرا دارد یا نه .وی با اشــاره به این که بنا
بر گزارش ایســتگاه راهور منطقه مجــوز اجرای
پروژه از راهور دریافت نشــده است ،می گوید :از
شهرداری خواسته شــده که اگر مصوبه سازمان
ترافیــک مبنی بر ایجاد مســیر با این شــیوه نرده
گذاری وجود دارد آن را برای بررسی ارائه کند و
تا ارائه مســتندات قانونی این پروژه متوقف شده
اســت .وی می افزاید :بر مبنــای همین گزارش
نرده گذاری انجام شده ناایمن به نظر می رسد.

•مسیر دوچرخه بولوار خیام از نظر
پلیس راهور ایمن نیست

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی مشــهد
همچنین تاکیــد می کند :اگر پروژه با این شــیوه
اجرا از شــورای ترافیک مصوبه نداشــته باشــد،
شــهرداری باید پاســخ گو باشــد که چرا پروژه به
این صورت اجرا شــده اســت و اگر مصوبه داشته
باشــد نیز چون پلیس راهور اجــرای آن را ناایمن
تشــخیص داده اســت ،مصوبه دوباره به سازمان
ترافیک اعاده می شــود تا در جلســه کمیســیون
فنی بررسی شود .وی تصریح می کند :در صورت
موافقت اکثریــت اعضای کمیســیون فنی با این
شکل اجرای مصوبه ،پلیس راهور هم تبعیت می
کند و در غیر این صورت مشاور ترافیکی باید طرح
جدیدی ارائه کند.
بوســتانی اظهــار می کند :اجــرای پــروژه به این
شــکل که مســیر دوچرخه هم ســطح ســواره رو
توسط میله فلزی جداسازی شــود ،به ویژه برای
واحدهــای ســبک ترافیکی مثل موتورســیکلت
و حتی دوچرخه ،ایمــن نیســت .فرمانده پلیس
راهور مشــهد دربــاره اجــرای پروژه های مســیر
ویژه دوچرخه نیز می گوید :معموال این پروژه ها
با این هدف اجرا می شــود که هم ســطح با پیاده
رو ،از عرض سواره رو کم شود و این مسیر به پیاده
رو اضافه شــود و در نهایت مســیر دوچرخه در آن
مشخص می شود.
وی می افزاید :واحدهای نظارتی که امنیت عبور
و مرور را بــه عهده دارنــد و راهور هم یکــی از این
واحدهاســت ،موظفنــد رعایت ایمنــی در کار را
بررسی کنند و بر این که مصوبات در مرحله اجرا
نیز از کیفیت و ایمنی الزم برخوردار باشد نظارت
داشته باشند.

آب و فاضالب
رضا شیدا
«چنــد روز اســت کــه در بولــوار عدالــت
شهرســتان گلبهار ،لوله آب ترکیده و آب
آشامیدنی هدر می رود .تماس های مکرر
ما با اتفاقــات آب هــم نتیجه ای نداشــته
است .حتی یک بار به ما گفته شد که بیل
مکانیکــی اداره خراب اســت و نمی توان
کاری انجام داد .از طرفی شعار می دهند
که در مصــرف آب صرفه جویــی کنید .از
مسئوالن می خواهیم رسیدگی کنند».

امور مالیاتی

از کارکنان اداره امور مالیاتی مشــهد هســتم .حقوق ما را
نادیده گرفتند و روزهای تعطیل هم باید سرکار باشیم.

رئیس پلیس راهور مشهد :این پروژه به صورت شبانه و بدون مجوز پلیس راهور انجام شده است
گزارش میدانی

راهنمایی و رانندگی برای جابه جایی خودروهای سنگین
در بولوار مجیدیه که محل سکونت مردم است و خطر تصادف را
برای فرزندان ما تشــدید می کند ،اقدامی انجــام دهد .دریغ از
یک روز گشت راهور در محل!

سیستم جامع گلستان مربوط به دانشگاه پیام نور مشهد چه
زمانی قرار است بهینه سازی شود؟ برای استفاده از این سایت
هنوز هم باید از مرورگر بسیار قدیمی اینترنت اکسپلورر استفاده
کرد کــه االن روی خیلــی از سیســتم عامل های جدیــد موجود
نیســت و دانشــجویان را با مشــکل مواجه کرده اســت .فناوری
پیشرفت کرده  ،لطفا فکری برای بهینه سازی این سایت خسته
بکنید.

شهرداری

این خودروهای سنگین در شهرک نوید امان ما ساکنان را
بریده ،شهرداری فکری برای ما بکند.
قبال در خیابان صدف خودروهای حمل زباله ســاعت 11
مراجعه می کردند اما چند شبی است که ساعت  2بامداد همراه
با سر و صدای زیاد می آیند .خواهشمند است رسیدگی شود.
لطفا درباره آگهی هایی مانند لوله بازکنی ،اتوبار و ...که به
صورت برچسب روی در منازل چسبانده می شود و باعث زشتی
در و دیوار منازل می شــود و هیچ برخوردی توسط شهرداری و
ســایر ســازمان های مربوط صورت نمــی گیرد ،گزارشــی تهیه
کنید.
گروه جامعه :این موضوع در گزارشــی با عنوان «جوالن برچسب
های مزاحم در غفلت مسئوالن» پیگیری و در تاریخ  26فروردین
ماه  96در صفحه  4روزنامه «خراسان رضوی» منتشر شد.

با شماره  137شهرداری تماس گرفتم که چرا به مشاغلی
مانند در و پنجره ســازی مجوز فعالیت در محیط های مسکونی
داده می شــود؟ بعد از چنــد روز پاســخ دادند در لحظــه بازدید
بازرسان ما صدایی شنیده نشــده است ،حال آن که اساسا صدا
جزء الینفک برخی مشاغل از جمله در و پنجره سازی است.
چرا سبک شهرسازی و معماری ما با گذشت این همه سال
تغییر نمی کند؟ تا کی باید شاهد معابرکوچک ،خانه های چفت
در چفت ،پارکینگ کم درسطح شهر و ...باشیم؟
ســاکن حد واســط خیابان هاشــمیه  55و هنرســتان 40
هستم .چون هاشــمیه  55متصل به چراغ قرمز تقاطع فکوری
اســت ،اغلب راننــدگان در تمــام طــول روز به خصــوص هنگام
قرمزی چــراغ ،از هاشــمیه  55تردد مــی کنند که ایــن خیابان
نیازمند همیاری شما و مسئوالن برای آسفالت است.

آموزش و پرورش

بــرای ثبت نام فرزنــدم به یکــی از مدارس دولتــی مراجعه
کردم .جالــب این که مســئول مربوط کالس ها را دســته بندی
کرده بود و می گفت فالن کالس معلم های بهتری دارد و اگر می
خواهید فرزندتان در این کالس باشــد باید  200هزارتومان با
عنوان کمک به مدرسه بپردازید! این چه کاری است؟ مگر دانش
آموزان را هم باید این طور دسته بندی کرد؟
گروه حرف مردم :این موضوع در گزارشــی با عنوان «پول بیشتر،
کالس بهتر» پیگیری و در تاریخ  21اردیبهشت ماه  96در همین
صفحه منتشر شد.

حقــوق مــا فرهنگیان بازنشســته ســال  88نصــف حقوق
فرهنگیان بازنشسته سال  96اســت .چرا دو فرهنگی باید این
قدر اختالف دریافتی داشته باشند؟ حقوق فرهنگیان شاغل هم
دو برابر ماست .گویا وعده دولت برای یکسان سازی حقوق فقط
کاربرد انتخاباتی داشت!

پدیده

کاش الاقل پدیده اصل پول ما را پس دهد ،سود پیشکش!

تلفن051 37009111 :

نمابر05137009129 :

مخابرات

من به عنوان مشــترک تلفن ثابت اندازه  8یا  9هزار تومان
اعتبار نــدارم که به خاطر یک قبــض حدود  9هــزار تومانی باید
تلفــن را یــک طرفه کننــد؟ البتــه قبض دســتم نرســیده بودکه
بپردازم.
در محدوده بولوار الدن ،آنتن دهی همراه اول بسیار ضعیف
اســت .من به عنوان نماینده تعدادی از اهالی ،بهمن ماه  95با
همراه اول ( )9990تماس گرفتم و مشکل را اعالم کردم و پس
از آن حدود شش بار دیگر هم تماس گرفتم و هر بار قول پیگیری
دادند ،اما تــا کنون هیچ اقدامی انجام نشــده .در آخرین تماس
اعالم کردند پرونده مختومه شده ،بدون هیچ اقدامی!
مصرف اینترنــت همراه اول هیچ حســاب و کتابی ندارد.
جدای از این که بســته هــای اینترنت آن محــدود و بدون تنوع
اســت  ،یک بســته  2گیگ خیلی راحت و بدون هیچ حســاب و
کتابی ظرف یک هفته به اتمام می رســد .جالب این که همراه
اول وقتــی میزان مصــرف بســته اینترنت به  80درصد برســد
پیامکی می دهد و موضوع را اعالم مــی کند اما برای من بارها
پیش آمده که ثانیه ای بعــد از پیامک اخطار مصرف  80درصد
بسته اینترنت ،کل بسته به اتمام رســیده و اینترنت مصرفی از
اعتبار اصلی خط تلفن همراه کســر شــده اســت .همچنین در
بسته های همراه اول هزینه ای بابت ترافیک در ساعات شبانه
(  2تا  8صبح ) دریافت می شود که عمال هیچ استفاده ای برای
برخی مشــترکان ندارد .چرا همراه اول این حــق انتخاب را به
مشــترکان خود نمی دهد که هر کسی نیازی به ترافیک شبانه
ندارد آن را نخرد ؟
جالب اســت! بــا واحــد ارتبــاط بــا مشــتریان همــراه اول
( )9990تمــاس گرفتم از وضعیت اختالل هــای زیاد اینترنت
همــراه اول گالیــه کــردم .اپراتور مربوطــه اعالم کــرد که چون
سیستم عامل گوشی شما  iosاســت باید ،گوشی خود را عوض
کنید .این چه راهکاری اســت که برای رفع مشــکل می دهند؟
برای استفاده مناسب از اینترنت همراه اول چرا باید هزینه یک
گوشی دیگر را پرداخت کنم؟

موسسات مالی و اعتباری

بسیار ممنون از اطالع رسانی درباره موسسه الزهرا (س)،
پیگیری شما تاثیر بسیاری در توجه مدیران به دیگر تعاونی های
ادغام شده در کاســپین دارد که تعیین تکلیف آن کامال مغفول
مانده است .جواب گوی مردم نیستند .لطفا شما پیگیر باشید.
مدیران موسسه الزهرا (س) بارها اعالم کرده اند که دارایی
های ما به موسسه کاســپین انتقال یافته است ،پس چرا سپرده
های ما را پرداخت نمی کنند؟ چه سیاســتی پشت این موضوع
است؟ لطفا از شعبه مرکزی پیگیری کنید.

شهرستان ها

واقعا چرا شهرداری و فرمانداری منطقه طرقبه شاندیز در
قبال پارک خودرو در خیابان و جاده های عمومی خالف قانون
عمل می کنند؟
سه ماه است که در کالت به بهانه درست کردن اینترنت پر
سرعت  3Gکال آنتن دهی تلفن های همراه را مختل کرده اند.
مخابرات هم پاسخ گو نیست .نمی دانیم باید چه کار کنیم .لطفا
پیگیری کنید.

پردیسبان

بنــده تمام ســرمایه زندگی ام را دو ســال پیش در شــرکت
پردیسبان سرمایه گذاری کردم و االن دو سال است که شرکت
معلق شده و هیچ اقدامی برای تعیین تکلیف سهامداران انجام
نشده و این دو ســال تمام سهامداران با از دســت دادن سرمایه
های زندگی خود نا امید و دلسرد از عملکرد مسئوالن برای رفع
مشکالت خود هستند .از مسئوالن محترم عاجزانه در خواست
رســیدگی و تعیین تکلیف ســهامداران را دارم و از شــما هم می
خواهم مشکالت ما را پیگیری کنید.

فرودگاه

پارکینگ فرودگاه هنگام دریافت وجه هیچ گونه رســیدی
ارائه نمی دهد و هنگام ورود و خروج دو خودرو که همزمان انجام
شده بود از ما دو مبلغ متفاوت دریافت کرد.

بازتاب

تشکر بابت پیگیری مشکالت اپلیکیشن دیوار.

مشکل ترکیدگی لوله آب در گلبهار با پیگیری مردم برطرف شد
یکی از اهالی شــهر گلبهار با ارســال عکــس و متنی به
سامانه تلگرامی روزنامه «خراسان رضوی» از هدررفت
آب شرب در منطقه ای از این شهر گالیه کرده و مدعی
بــی توجهــی مســئوالن آب و فاضــاب گلبهار بــه این
ماجرا شده اســت.برای پیگیری موضوع ،با مدیر آب و
فاضالب منطقه گلبهار گفــت و گو می کنیم .مصطفی
محمدی با اشاره به این که موضوع مطرح شده شهروند
به مدیریت آب و فاضالب گلبهار منعکس نشده است،
قول می دهد که به ســرعت به موضوع رسیدگی کند.
ساعتی بعد ،وی در تماس با خبرنگار ما می گوید :پس
از بازدید از محل مد نظر ،بالفاصله برای رفع مشکل به
وجود آمده اقدام شده است .وی با بیان این که طی چند
روز گذشته حتی رســانه های محلی شهرستان نیز در

این باره اطالع رسانی نکرده اند ،می افزاید :به صورت
شبانه روزی تالش می کنیم که مشکالت به وجود آمده
در شبکه آب شهرستان را برطرف کنیم و برای ما زمان
بسیار مهم است؛ اما مشخص نیست که چرا مشکل به
وجود آمده تا کنون به ما منعکس نشده است .محمدی

تصریح می کند :هیچ توجیهی از جمله خرابی وسایل و
تجهیزات برای ما قابل قبول نیست و دغدغه های مردم
در این باره باید به سرعت رفع شــود .وی می افزاید :به
پیمانکار مد نظر نیز اخطار داده شــده که در زمان بروز
اتفاقات مشابه باید بالفاصله به موضوع رسیدگی کند.

