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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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شهرداری

رئیس مجمع نمایندگان استان در پاسخ به گالیه های مردم از افزایش هزینه پارکینگ فرودگاه خبرداد:

پیگیریتخلففرودگاهمشهدازسازمانبازرسی
شیران خراسانی :هزینه خدمات مسافر در هزینه بلیت محاسبه شده است

گزارش

گم شده و پیگیری برای آن هم به نتیجه نرسیده
است ،آن وقت برای 5دقیقه توقف مسافر با آن که
بهای خدمات را قبــا پرداخت کرده ،این گونه با
او رفتار می کنند .این کار چه توجیهی دارد؟ چرا
سخت گیری هایی که در مورد پارکینگ فرودگاه
انجام می شــود ،برای پیگیری اموال مســافران
انجام نمی شود؟ استاندار و فرماندار باید درباره
این واقعیت ها به مردم پاسخگو باشند.

رضا میرزاده

گالیه های متعدد شهروندان از مسائل فرودگاه
بین المللی شــهید هاشــمی نژاد مشــهد ،بارها
توسط روزنامه «خراســان رضوی» پیگیری شده
اســت اما بحــث افزایش هزینــه هــای پارکینگ
فرودگاه موجب شــد موج جدیدی از گالیه های
مــردم در ایــن زمینــه مطــرح شــود .از یک ســو،
مدیرکل فرودگاه های اســتان موضوع به سازی
محوطه فرودگاهی ،ایجاد مســیر کنارگذر برای
خودروهای عبوری و حذف هزینه های پارکینگ
برای توقــف خودروهــا بــا کمتــر از  10دقیقه را
مطرح کرد و از ســوی دیگر ،پیمانــکار پارکینگ
فــرودگاه ضمن اعــام افزایش  3برابــری هزینه
پارکینگ بر مبنای دســتور مدیرکل فرودگاه ها
تصریح کرد که دستور مدیرکل برای حذف هزینه
پارکینگ در توقف های کمتر از  10دقیقه را اجرا
نمی کند! گــزارش این موضــوع نیــز در روزنامه
خراســان رضوی  30خرداد مــاه و  11 ،10 ،4و
 14تیرماه منتشر شد.

•آمادگی دارم در مورد مشکالت
فرودگاه با استاندار مناظره کنم

ها و ناوبری هوایی ایــران و ابالغ آن بــه فرودگاه
ها خــاف قانون اســت و بــا توجه به ایــن مطلب
ســازمان تعزیرات حکومتی ،ســازمان بازرسی و
دیوان محاسبات می توانند به موضوع ورود کنند.
شیران خراســانی می گوید :ما نیز نامه ای برای
ارائه به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی تنظیم
کرده ایــم و مصرانه مشــکالت مــردم را پیگیری
می کنیم.

•افزایش نرخ پارکینگ فرودگاه ،خالف
قانون است

•هزینه خدمات مسافر ،با هزینه بلیت
محاسبه می شود

اما بــا توجــه به تمــاس های فــراوان مــردم برای
پیگیری موضــوع و همچنیــن به دلیل پاســخگو
نبودن مســئوالن فرودگاه شــهید هاشــمی نژاد
مشهد ،با نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس
شورایاسالمیورئیسمجمعنمایندگاناستان
گفت و گو مــی کنیم .رضا شــیران خراســانی با
اشــاره به این که با توجه به قانــون مصوب بودجه
 ،1396دولــت از افزایــش قیمت ها منع شــده
اســت ،می گوید :در این ممنوعیــت تفاوتی بین
دولت و شرکت های وابســته دولتی وجود ندارد
و این مسئله به صراحت در سند بودجه نیز مطرح
شده است .وی می افزاید :بر این اساس ،افزایش
نرخ پارکینگ فرودگاه ها توسط شرکت فرودگاه

رئیس مجمع نمایندگان اســتان در ادامه یادآور
می شــود :بــر مبنــای قوانیــن حــوزه هوانوردی
جهانی و ایــران ،بــرای خدماتی که در آســمان و
زمین به مسافران ارائه می شود ،مبالغی در نظر
گرفته می شــود که در مبلغ دریافتی بابت بلیت
مسافر لحاظ می شــود .وی تصریح می کند :این
خدمــات شــامل خدمــات پارکینــگ ،فضاهای
عمومیوسرپوشیده،مسائلایمنی،هاللاحمر،
شهرداری ،ایجاد فروشگاه برای تامین نیازهای
ضروری مســافران و مواردی از این قبیل اســت.
شیران خراسانی با تأکید بر این که مسافر ،هزینه

خدمــات را قبال به همــراه هزینه بلیــت پرداخت
کرده اســت ،می گوید :این مســافر است که باید
مدعی شود خدماتی که بابت آن هزینه پرداخت
کرده از استانداردهای الزم برخوردار بوده است
یا خیر؟

•مصائب و مشکالت فرودگاه مشهد

نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس شورای
اســامی در ادامه می گویــد :در مــورد فرودگاه
مشــهد ،مســائل متعــددی از جملــه تأخیــر در
پروازها ،وضعیت فروشــگاه ها ،پارکینگ و حتی
اشیای گمشــده در فرودگاه مطرح است که نیاز
به پیگیری و پاســخگویی دارد .وی می افزاید :به
عنوان مثال ،قانون گذار برای رفاه حال مســافر
و رفــع نیازهــای ضــروری او ایجــاد فروشــگاه را
در محل فــرودگاه پیــش بینــی کرده اســت ،اما
فرودگاه مشــهد بیش از آن کــه برای اســتقرار و
انتظار مســافران صندلی داشته باشــد ،با ایجاد
فضای فروشگاهی محل را شــبیه یک بازار کرده
است که متأسفانه در آن گران فروشی هم اتفاق
می افتــد! وی اظهار مــی کند :مــوارد متعددی
اتفاق افتاده که اموال مسافران در فرودگاه مشهد

شیران خراسانی تاکید می کند :این که پیمانکار
پارکینگفرودگاهدرمورداجرایدستورمدیرکل
فرودگاه دوگانگی دارد و افزایش قیمت پارکینگ
را اجرا می کند و رایگان شــدن  10دقیقه توقف
را اجــرا نمی کند ،موضوعی اســت کــه بابت آن،
استاندار باید کاله خود را باالتر بگذارد .وی می
افزاید :در مورد مشــکالتی که مردم استان با آن
مواجه اند و مسئله فرودگاه هم یکی از آن هاست،
آمادگی دارم با اســتاندار مناظره داشته باشم تا
مردم هم در جریان حقایق قرار گیرند.

چرا فضای ســبز بزرگراه امام علی (ع) ،از زیرگذر آسایشــگاه
فیاضبخشتانرسیدهبهمیدانشهیدفهمیده،درستآبیارینمی
شود؟لطفابررسیشود.
لطفا ســری بــه خیابــان شــهید رضــوی 28بزنیــد و ببینید
شهرداری با چه کیفیت پایینی آسفالت را لکه گیری کرده است.
کلیخیابانخاکیدرمنطقه 9وجودداردواینهمهآسفالتهدر
میرود.
شهرداریدرسازماندهیبولوارشاهنامهناتواناستوپالک
گذاریخانههاونصبتابلوهایکوچههاراانجامنمیدهد.
قابل توجه شــهرداری محترم منطقه  ،12وضعیت آسفالت
خیابان رحمانیه  ،22کوچه شــهید خــدادادی  16خیلی خراب
است.لطفاروکشآسفالتشود.
شهرداریبهدلیلیکمترکسریپارکینگبهساختمانهای
مردمپایانکارنمیدهدوازمردمجریمهمیگیردامافروشگاههزار
متری تجاری تحت نظر خودش بــه نام میادین و تره بــار با هزاران
مشتری،یکمترهمپارکینگندارد.فروشگاهشهرداریدرخیابان
پیروزیبینبولوارشهیدصیادشیرازیوبولوارالدنباعثترافیک،
راهبندانوتصادفمیشود.
میدان بزرگی که در بولوار پیامبر اعظم (ص) ،در پشــت مزار
شهداواقعشده،وضعیتنامطلوبیداردومدتزیادیاستبهحال
خودرهاشدهاست،همچنینبولوارمجیدیهروبهرویهمینمیدان
یک طرفه و احتمال وقوع تصادف بسیار زیاد است .لطفا گزارشی
تهیهکنید.
ازسازمانمحترمترافیکشهرداریوعزیزاننیرویانتظامی
به دلیل نصب تابلوهای بن بست در کوچه های شهرک شادیلون
کمالتشکرراداریم.

موسساتمالیواعتباری

بعدازانحاللموسسهمیزان،بانکصادراتسپردههایمارا
بهمدتیکسالمسدودکردوقولدادسودآنراپرداختکندولی
بعدازیکسالونیمبهوعدهخودعملنکردهاست.

فرودگاه

من راننده تاکســی فرودگاه مشهد هســتم .به دلیل تاخیر۲
ساعتهدرشیفتشبازکاراخراجشدم!

آبوفاضالب

رضا شیران خراسانی
رئیس مجمع نمایندگان استان

مصرف آب خانگی به قول وزیرمحترم نیرو ۶درصد است .آن
وقتمیخواهندبهخاطرکمآبی،مبلغآبخانگیراگرانکنند؟
مگربنزینراگرانکردندمصرفکمشد؟

بر مبنای قوانین حوزه هوانوردی

جهانی و ایران ،برای خدماتی که

شهرستانها

در آسمان و زمین به مسافران ارائه

می شود ،مبالغی در نظر گرفته می

جدولکشیوآسفالتخیابانکرامت 12درنیشابوردرحال
انجامبود امابعداز 3روزخیابانرابهصورتاسفباریرهاکردند.

شود که در مبلغ دریافتی بابت بلیت

مسافر لحاظ می شود

پدیده

آیااصالکسیبهفکرسهامدارانفراموششدهپدیدههست؟

متفرقه

کسی از سرنوشت درختان روت بال شده پروژه جهان مال خبر
دارد؟ چه نهادی به باغ هایی که برای ســاخت و ساز خشکانیده می
شود،رسیدگیمیکند؟اگربهخیابانجانبازمراجعهکنیدباغهای
بزرگیرامیبینیدکهیاخشکشدهاندیانفسهایآخررامیکشند.

تلفن051 37009111 :

نمابر05137009129 :

اصناف

آیا کســی نیســت با عطاری هایی که به فروش دارو اقدام می
کنندبرخوردکند؟بولوارجاللآلاحمدمملوازعطاریهایاین
چنینیاست.لطفارسیدگیکنید.
چراهرازگاهینانواییهااندازهنانراکوچکمیکنندوبعد
از اعتراض مردم بــه آن ،اندازه نان به حالت قبــل بر می گردد ولی
قیمتآنبیهیچدلیلومنطقیافزایشمییابد؟

بهداشتودرمان

بیمارستانامامحسین(ع)درخیابانطالب،بیمهجانبازان
را قبــول نمی کنــد .باید کجا شــکایت کنیم؟ به مســئول مربوطه
مراجعهکردم،گفتقراردادنداریم.

راهداری

ما نیروهای شرکتی مشغول به کار در راهداری و حمل و نقل
جادهایازتیرماهتاآذرماه 95بهعلتپرداختنشدنحقوقکلی
سختی کشیدیم .پنج ماه حقوق دادند اما دوباره از خرداد ماه96
حقوقپرداختنشدهاست.لطفاپیگیریکنید.

راهنماییورانندگی

ازپلیسراهورخواهشمندیمکهباخودروهایحملیخکهدر
ایســتگاه اتوبوس بزرگراه بســیج توقف می کنند ،برخــورد کند.
اتوبوس 300متر جلوتر نگه می دارد ،بنده معلولم و برایم مشکل
ایجادمیشود.
چراغهایراهنماییمیداننمایشگاهوتقاطعبولوارمیثاقو
بولوارالهیه،بهصورتچشمکزناستوفعالیتدقیقیندارد.در
حالیکه ایندومیدانبهصورتدائمیشلوغوپرتردداستواین
چراغهاحتیبایدازساعت 12شببهبعدهمفعالباشد.منواقعا
نمیدانمروشننگهداشتنیکچراغراهنماییچههزینهایبرای
مسئوالنداردکهحاضربهپرداختآننیستند؟!

اتوبوسرانی

سازمانمحترماتوبوسرانیلطفاتدبیریبیندیشیدکهمینی
بوسخط1097ازانتهایامیریه 31همعبورکندتااهالیمجتمع
هایانتهایامیریه 31مشکلرفتوآمدنداشتهباشند.
لطفا شــماره خط اتوبوس های شــب کار و مبدا و مقصد آن را
اطالعرسانیکنید.

بهداشتودرمان

محیطبیمارستانتخصصیعروقعلویدرخیابانامامرضا
(ع)،۶۱نامناسباست،راهروهایآنتنگوباریکباهوایگرفته
و تعــداد تخت بــرای پذیرش بیمار ۳۷عدد اســت و بیشــتر اوقات
بیمارانبهدلیلناهماهنگی،برایپذیرشدچارمشکلمیشوند
و باید چنــد بار مراجعه کنند .انجام عمل توســط دســتیار به جای
متخصص ،خرابی ۶ماهه یک آسانسور و استفاده از یک آسانسور
برای حمل بیمار ،غــذا ،زباله و ...از دیگر مشــکالت اســت ،لطفا
رسیدگیشود.

بازتاب

در صفحه 6روزنامه «خراسان رضوی» پاسخ معمای شطرنج
اشتباهبود.لطفابررسیکنید.
در مــورد کالباس نخــی باید عــرض کنم متاســفانه ماموران
بهداشــت احتمــاال از داخــل کارگاه بازدید نمــی کنند .آیــا تمام
محصوالتکارخانهبررسیشدهاست؟

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
حسین پارسا /شهروندخبرنگار

حسن دیمی /شهروند خبرنگار

شرکت برق لطفا صرفه جویی کند

زندگی در میان خاک و بولدوزر!

این عکس مربوط به بزرگراه محور پلیس راه تا پل قائم است و همان طور
که در عکس مــی بینید ،چراغ های وســط بزرگراه در ســاعت  10صبح
روشن است .از مســئوالن شــرکت برق خواهش می کنم صرفه جویی و
برای این مواقع فکری کنند .به ویژه در این روزهای گرم که نیاز به صرفه
جویی برق بسیار احساس می شــود باید در مصرف برق دقت کرد تا برق
رسانی به مردم دچار مشکل نشود.

اینجاخیابانگاز ۱۳مشهداست.چندروزیاستکهوضعیتخیابانبهاین
شکلی که در تصویر مشــاهده می کنید در آمده و مردم مجبورند در میان انبوه
خاک ،ســاخت و ســاز و بولدوزرها و ماشــین آالت مختلف زندگی کنند .آب و
فاضالب بعد از 20سال که خیابان مسلم در چند کوچه آن طرف تر را به شبکه
اگو مجهز کرده ،یادش افتاده که باید منطقه گاز را هم به شبکه اگو مجهز کند.
لطفافکریبرایسرعتبخشیدنبهاینپروژهباتوجهبهشرایطپیشآمدهبکنند.

سازمان فاوای شهرداری مشهد با اشاره به بی خطر بودن نصب دکل مخابراتی:

دکل مخابراتیخیابان رسالت  35نصب می شود
اواسط خردادماه امسال ،تعدادی از شهروندان ساکن در خیابان رسالت،35
با ارسال نامه ای به روزنامه «خراســان رضوی» ضمن مطرح کردن گالیه های
خودمبنیبرنصبدکلتجمیعیآنتنهایمخابراتیدراینخیابان،خواستار
پاسخگوییمسئوالنمربوطهشدندکهگزارشآن 23خردادماهباعنوان«اماو

شهری
رضا شیدا

•عوامل موثر در جانمایی دکل های مخابراتی
حالباگذشت 2ماهازتوقفپروژه،نتیجهکارراازمشاور
مدیرعاملورئیسادارهمشارکتهایفنیواقتصادی
سازمانفناوریاطالعاتوارتباطاتشهرداریمشهد
جویا می شویم .محمدرضا مؤمنی با اشاره به روند فنی
و قانونی برای جانمایی دکل های مخابراتی می گوید:
طراحیشبکهمخابراتی،مسئلهایپیچیدهوفنیاست
که عوامل زیــادی از جمله بافت ســاختمان های محل
نصبدکل،جمعیتساکنوسیارمنطقه،نوعخدمات
ارتباطی برقرار شده توســط دکل ،ارتباط با سایر دکل
های اطــراف و  ...در آن نقــش دارد .وی مــی افزاید :بر
همین اســاس اطالعات موجود به نرم افزار داده شــده
و بر مبنای محاسبات آن ،بهترین نقطه برای جانمایی
دکل مشخص می شود .وی یادآور می شود :با توجه به
اینکهممکناستنقطهمعرفیشدهتوسطنرمافزاردر
وسطخیابان،چهارراه یاپشتباممنازلباشد،برمبنای
بررسی های میدانی ،یک شعاع تغییر محدود نیز برای
آندرنظرگرفتهمیشودکهاینشعاعدرمنطقهشهری
معموالکمتراز 100متراست.

•بهترین جانمایی برای نصب دکل ،حاشیه
پارک خطی رسالت  35است

مشــاور مدیرعامل سازمان فاوای شــهرداری مشهد
دربــاره نصب دکل مــورد مناقشــه مــردم در خیابان

اگرهایمخاطراتدکلهایمخابرات»منتشرشدودرآنمدیرعاملسازمان
فناوریاطالعاتوارتباطاتشهرداریمشهدنیزاعالمکردباتوجهبهاعتراض
های مردمی ،این پروژه به صورت موقت و تا زمان ارائه نظر کارشناسی کمیته
ساماندهیمتوقفشدهاست.

رســالت نیز می گویــد :پیرو تشــخیص نیــاز به نصب
دکل در منطقــه یاد شــده ،همه بررســی هــا انجام و
مکان فعلــی بهترین نقطه تشــخیص داده شــد که تا
شــعاع  100متری آن نیــز نقطه متناظر و مشــابهی
وجود ندارد.
وی تصریح می کند :اگر عوامل مختلفی مانند نقشه
هوایــی منطقــه را بررســی کنیــد ،خواهیــد دیــد که
ســاختمان های زیادی در ایــن منطقه وجــود دارد و
فقط یک فضای پــارک خطی در آن موجود اســت که
بیشترین فاصله را با ســاختمان های مسکونی دارد،
بنابراین با توجــه به این که در فاصله دورتر نســبت به
این نقطه ،پوشــش مخابراتی به صورت کامل محقق
نمی شود و باالتر بردن توان ارسال امواج نیز سالمت
مردم را دچــار مخاطره می کنــد ،دکل باید در همان
نقطه مشخص شــده در حاشــیه پارک خطی خیابان
رسالت  35نصب شود.

جمله ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،
نظارت هــای مورد نیــاز را انجــام می دهنــد تا عالوه
بر خدمات ارائه شــده ،خطر و آســیبی به شهروندان
وارد نشود.وی درباره گالیه های شهروندان در مورد
اطالع رسانی نشــدن در زمان حفاری نیز می گوید:
پیمانکار ملــزم بوده اســت اطالعات فنــی و عمرانی
پروژه را با نصب تابلو به اطالع مردم برساند و در زمان
آغاز حفاری نیز مسئول پروژه باید در محل حضور می
داشت و اطالعات صحیح را ارائه می کرد که متأسفانه
در این مورد سهل انگاری کرده و موارد به نحو مقتضی
به وی تذکر داده شده است.
مؤمنی می افزاید :دالیل ارائه شده توسط شهروندان
برای جلوگیری از انجام پروژه خیابان رسالت  35به
لحاظ کارشناسی کافی نیست و به همین دلیل  ،این
دکل قرار اســت در همان مکان جانمایی شده نصب
شــود و این کار نیز بــر مبنــای برنامه پیمانــکار پروژه
انجام می شود.

مومنی یادآور می شود :به دلیل برخی اعتراض های
مردم ،مدیرعامل سازمان فاوا از کمیته سامان دهی
خواســت موضوع نصب دکل در این منطقه را دوباره
بررسی کند و در نتیجه کارشناسی های انجام شده،
دلیل منطقی و قانونی برای نصب نشدن دکل در این
منطقه ارائه نشد.
وی با بیان ایــن که پیــش از نصــب دکل ،نمایندگان
دســتگاه هــای مختلــف مدیریــت شــهری در کمیته
مبلمان شــهری ،به نــکات الزم توجه مــی کنند ،می
گوید :پس از نصب دکل نیز دســتگاه های مختلف از

•در صورت جلوگیری از انجام پروژه ها بدون
دلیل کافی ،با متخلفان برخورد می شود

•دلیلی برای نصب نشدن دکل ارائه نشد

مشــاور مدیرعامل و رئیس اداره مشارکت های فنی
و اقتصادی ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطات
شــهرداری مشــهد تاکید می کند :با توجه به این که
گسترش خدمات و دسترسی های ارتباطی به عنوان
یک پروژه ملــی تلقی می شــود و جلوگیــری از انجام
پروژه ها بــدون دلیل موجــه ،ضرر و زیــان عمومی را
به دنبــال دارد ،با هماهنگــی معاونت پیشــگیری از
وقوع جــرم دادگســتری از نیروی انتظامی خواســته

بــرای اســتــحــضــار مــردم
نمابر051 37626501 :

مســئوالن و مدیران روابط عمومی ســازمان ها می توانند پاســخ های خود به پیامک های مردم را از طریق
پست الکترونیکی kho.razavi@gmail.comبهروزنامه خراسان رضوی ارسال کنند .پاسخ مسئوالن به
پیامک های مردمی ،روزانه در همین ستون منتشر خواهد شد و به استحضار مردم خواهد رسید.

ادارهکلاستاندارد
«هرســال از اداره کل اســتاندارد بــا همــکاری یک
شرکت خصوصی به مغازه های بازار رضا مراجعه و با ارائه
یک برگه ،مبلغ  ۶تا  ۹هزار تومان برای بازدید ترازوهای
دیجیتال دریافــت می کننــد .تنهــا کاری که انجام می
دهند گذاشــتن چند ســنگ و اعالم این نکته اســت که
ترازوی شما مشکلی ندارد .آیا این هزینه قانونی است؟
بر مبنای چه محاســبه ای مبلغ آن متغیر اســت و اگر این
وظیفه اداره استاندارد است چرا مخارج آن را از کسبه می
گیرند؟»

شــده اســت که اگر عده ای به دالیل ناکافی نســبت
به توقــف پروژه هــا اصرار مــی کنند با آن هــا برخورد
قانونی شود.وی می افزاید :ما نیز تالش می کنیم در
مسیر گســترش خدمات ارتباطی ،اطالعات صحیح
را به مردم بدهیم تا اشکالی در ارائه خدمات به مردم
ایجاد نشود ،در مورد دکل ها نیز به مردم مراجعه و آن
ها را قانع می کنیم.

به استحضار می رساند ،اداره کل استاندارد خراسان
رضوی با توجه به وظایف قانونی خــود و طبق مواد 14و
 15ضوابطاجراییومقرراتاوزانومقیاسهاووسایل
ســنجش ( موضوع بند 7ماده  20قانون ســازمان ملی
اســتاندارد) مصــوب  1375.7.4هیئت وزیــران و در
راستای حمایت و حفظ حقوق مصرف کننده ،هر ساله
و در ســطح کل اســتان ،اقدام به اجرای آزمون دوره ای
وســایل توزین مورد اســتفاده در داد و ستد عمومی می
نمایــد .طبــق مــاده 17و 18ضوابط مذکــور اداره کل
اســتاندارد از توان بخــش خصوصی و آزمایشــگاه های
همکار تأیید صالحیت شده برای انجام آزمون دوره ای
وســایل توزین اســتفاده می نماید و هزینه آن بر اســاس
تعرفه مصوب از مالکان و دارندگان وسایل توزین توسط
آزمایشگاهتأییدصالحیتشدهدریافتمیگردد.شایان
ذکر است ،تعرفه مصوب سال 1396برای آزمون دوره

سوژه خود را برایصفحهپیگیریحرف مردم
ارسالکنید

ای ترازوهای الکترونیکی مبلغ 129هزار و 600ریال
می باشــد که به جهت افزایش همکاری کســبه محترم
و با توجه بــه توافق انجام شــده با آزمایشــگاه های تأیید
صالحیت شده در استان خراسان رضوی ،مبلغ مذکور
به 90هزارریالکاهشپیداکردهاست.

مخابرات

«مدتی است که اوایل بولوار شهید فرامرزعباسی،
مشــکل آنتن دهی همراه اول دارد .لطفا پیگیری کنید.
تشکر».

به اســتحضار می رســانیم ،بنابر پیگیری های صورت
گرفته و با بررســی های میدانی در محدوده ذکر شــده،
پوشششبکههمراهاولمناسببودهاست.بااینوجود
جهتبررسیدقیقتر،مشترکمحترممیتوانندباتلفن
 9990تماس گرفته و با دادن اطالعات الزم نســبت به
رفعمشکلخوداقدامنمایند.

شرکتگاز

«شرکت گاز در قبض های جدید دوباره اقلیم مشهد
را برگردانده است و فقط قبض قبلی اصالح شد .ممنون
می شوم که پیگیری کنید».

به استحضار می رساند ،براســاس بررسی های انجام
شده مشخص گردید ،مبالغ عودت داده شده در سطوح
معمول مشترکین جزء حدود 10درصد می باشد ،این
در حالی اســت که با افزایش مقدار مصرف ،درصد مابه
التفاوتمذکورنیزافزایشمییابد.

0939-3333027

@k h o r a s a n e r a z a v i

