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برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان می رساند.

تلگرام09033337010 :
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پیامك2000999 :

بانک

این چه روشــی اســت که اگر با کارت بانک ملی از عابر
بانک ملی هم پول برداشت کنیم باز هم  25تومان از حساب
مان کم می شود؟

یــادداشــتخــوانــنــدگــان

بهداشت

به دلیل هزینه زیاد دندان پزشکی ،افراد بسیاری مجبور
به کشیدن دندان می شــوند! چرا این هزینه ها باید این قدر
زیاد باشد؟

رضا رحیمی

ویزیت بیمار با یک نگاه؟

ســتون یادداشــت خواننــدگان بــه بیــان نظــرات و حــرف هــای
مــردم در حوزه هــای مختلــف می پــردازد کــه الزامــا مــورد تأییــد
روزنامــه نیســت .شــما مخاطبــان گرامــی روزنامــه خراســان
رضــوی می توانیــد مطالــب ،یادداشــت ها و دلنوشــته های خــود
را بــرای ما ارســال کنید تــا در همین ســتون منتشــر شــود .مطالب
خــود را بــه شــماره تلگــرام  09393333027ارســال کنیــد.

عکس تزیینی است

مدتی پیش یکی از مســئوالن وزارت بهداشــت اعالم کرد مــردم در صورت
مشاهده کم کاری پزشکان در مدت زمان ویزیت ،می توانند شکایت کنند.
ایندرحالیاستکهتاامروزنکاتمبهمزیادیدربارهایننوعتخلفونحوه
رسیدگی به تخلفاتی از این دســت وجود دارد ،ضمن این که اطالع رسانی
الزمازسویرسانههاآنچنانکهبایدوشایدانجامنشدهاستوشایددلیل
این که کمتر کسی بعد از معاینه نسبت به زمان کم ویزیت به پزشک مربوطه
اعتراضمیکندهمینموضوعاستوایندرحالیاستکهبیمارحقدارد
در برابر مبلغی که به عنوان ویزیت پرداخت می کند مطالبه زمان مناسب را
داشته باشــد .اگر چه این موضوع در کشــور ما تا حدود زیادی مغفول مانده
است اما تعداد زیادی از کشــورها توجه ویژه ای به این موضوع دارند و مدت
زمانمشخصیرابرایمعاینهبیمارانتعیینکردهاندوچنانچهپزشکزمان
کمتریرابهمعاینهاختصاصدادبیمارباجدیتموضوعراپیگیریوازپزشک
بهمراجعقانونیشکایتمیکند.بهعنوانمثالدرایاالتمتحدهآمریکازمان
معاینههربیماربیشاز ۲۲دقیقهودرآلمانحدود ۲۰دقیقه،دربلژیک۱۵
دقیقهودرسوئیسحدود ۱۶دقیقهاستامااینزماندرکشورمادربسیاری
ازمواردبهچنددقیقهخالصهمیشودوبرخیازپزشکانبایکبررسیسادهو
سواالتیکهغالباازبیشتربیمارانپرسیدهمیشوداقدامبهنوشتننسخهمی
کنند.متأسفانهمعالجهچندبیماربهصورتهمزماننیزیکیازمواردیاست
که هر از گاهی از سوی رسانه ها به آن پرداخته می شود و در مشهد نیز نظیر
ونمونهآنرافراوانداریم.باوجوداستدالالتفوقاینموضوعنگاهدقیقتر
مسئوالنبهداشتکشوررامیطلبدچراکهمعاینهدقیقواصولیهربیمارو
تشخیصصحیحنوع بیماری،کمکفراوانیبهافزایشسرانهسالمتمردم
جامعه می کند .حال سوال این جاست که با وجود مطرح شدن چندین باره
این موضوع ،چرا مســئوالن هیچ رغبتی به پیگیری این موضــوع ندارند و تا
امروزاتفاقخاصیمبنیبررسیدگیتخلفاتپزشکیدراینزمینهرخنداده
است؟آیادرکشورمازمانمعینیبرایویزیتبیمارتعیینشدهاست؟چند
درصدازمردمجامعهمابهمحضمشاهدهتخلفازسمتبرخیازپزشکانکم
کاریآنهارادرقالبشکایتپیگیریخواهندکرد؟چهتعدادپروندهدراین
زمینهدرنهادهایرسیدگیبهتخلفاتپزشکیتشکیلشدهاست؟نظیراین
تخلفاترابارهادرمطبپزشکانخصوصیوبعضامراکزدرمانیدرمشهد
دیدهایم.بایدبدانیمایننوعرفتارزیبندهشهریهمانندمشهدباآمارباالی
مراجعاتدرمانینیست.

شرکت گاز

طرح کمک هزینه یک وعده غذای گرم
مهدهای کودک حاشیه مشهد تعطیل شد

بهزیستیاستان:باتوجهبهاینکهبحثمواردمالیمطرحاست،اعالمکردیمدراجرایطرحدستنگهدارند

گزارش خبری
علی نژاد
«چرا طرح کمک هزینه پخت غذای گرم در مهدهای کودک حاشیه
شهر و روستاها تعطیل شد؟ بســیاری از خانواده ها به خاطر همین
یک وعده غذای گرم فرزندانشان را به مهد می فرستادند».

این پیامک یکی از شــهروندان اســت که از حذف طرح یاد شــده
گالیه مند اســت.به تازگــی طرح کمــک هزینه پخت یــک وعده
غذای گرم در مهدهای روســتایی و حاشیه شــهر مشهد به دلیل
کمبود اعتبار تعطیل شده است.برای پیگیری این موضوع دکتر
حقــدادی معاون امــور اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان به
«خراســان رضوی» می گوید :اجرای این طرح وابســته به منابع
تخصیص یافته اســت و با توجه بــه این که ممکن اســت با کمبود
منابع مواجه شویم به مهدهای کودک اطالع دادیم برای فعالیت
و خدمات دهی آتی ،پیش بینی های الزم را داشته باشند.
وی می افزاید :البته هنوز به طور کامل به ما اعالم نشده که اعتبار
طرحکاهشیافتهاستاماچونبرآوردکردیمکهاحتماالبهچنین
مشکلی برخورد کنیم به مهدهای کودک هشدار دادیم مواظب
باشند منابع موجودشان را مدیریت کنند و هزینه ای صرف خرید
مواد اولیــه نکنند.حقدادی دربــاره این که تعــدادی از مهدهای
کودک روستایی و حاشیه شهر هم اکنون این طرح را تعطیل کرده
اند ،اظهار می کند :بعضی مهدهای کودک که پیش بینی اعتبار
را نکرده بودند یا این نگرانی را داشــتند که اعتبار الزم تخصیص
پیدا نکند از ادامه اجرای طرح دست نگه داشته اند ،البته ما هنوز
دستور قاطعی برای تعطیلی دریافت نکرده ایم اما چون با کمبود

منابع اعتباری روبه رو هستیم ،به مهدها هشدار دادیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بدون دریافت دستور از مرکز ،قطع
اعطای یک وعده غذای گرم در مهدهای کودک روستاها و حاشیه
شهر غیر قانونی نیســت؟ می گوید :نه ،چون در این باره از تهران
به ما اعالم شده که منابع را مدیریت کنیم و ممکن است نتوانیم
منابع را بیشتر از این اختصاص دهیم.
حقدادی تصریح می کند :ما پیگیری های الزم را برای تخصیص
منابع انجام می دهیم و برای دریافت اعتبار الزم ناامید نیستیم.

•تاخیر در پرداخت دو ماه از هزینه های طرح به
مهدهای کودک

معاون بهزیستی استان با اشاره به پرداخت نشدن دو ماه از هزینه
هایمرتبطبااینطرحبهمهدهایروستاییومناطقحاشیهشهر
مشهد نیز یادآور می شود :تاخیر در پرداخت دو ماه از هزینه های
طرح به دلیل تاخیر در پرداخت منابع مالی و تخصیص بودجه ها
بوده است که البته این اعتبارات به زودی تامین می شود.
وی مــی افزایــد :در این طرح حــدود  25هــزار نفــر در مهدهای
روستایی و حاشیه شهر تحت پوشش یک وعده غذای گرم بودند
که به طور میانگین برای هر نفر روزانه دو هزار تومان هزینه غذای
گرم اختصاص می یافت.
حقدادی با بیان این که اعتبار پیش بینی شــده بــرای این طرح
تا پایان سال بوده اســت تاکید می کند :فعال در تخصیص اعتبار
دچار مشکل هستیم که تالش می کنیم مشکل رفع شود ،البته
 100درصد طرح تعطیل نشده اســت و احتمال این که بتوانیم
طرح را ادامه بدهیم زیاد اســت اما با توجه به این که بحث اسناد
مالی مطرح است اعالم کردیم در اجرای طرح دست نگه دارند.

شــرکت گاز با یک بدهی معوقه ،اشــتراک خانگی را به
بهانه این که بیش از  60هــزار تومان بدهــی دارد قطع می
کند .داریم به کجا می رویم واقعا؟
چرا شــرکت گاز هزینه آبونمان را حذف کرده و به جای
آن هزینه های دیگر را افزایش داده است.

شورای شهر

اعضای محترم شــورای شهر مشــهد تا قبل از این که از
مردم رأی بگیرند اعالم می کردند در صورت کسب رأی خود
را وقف مــردم خواهند کرد ولی برخــی از آن ها حتی جواب
تلفن را هم نمی دهند و از روبه رو شدن با مردم پرهیز دارند.
نمی دانم این کرسی شورای شهر چقدر ابهت دارد که مردم
را فراموش کرده اند.

راهنمایی و رانندگی

لطفا برای مسافربرهای شخصی بین آزادی  ۹۷و ۹۹
فکر اساسی کنید ساعت  ۱۴سری به این محل بزنید ببینید
چه خبر است .حاال هم که اتوبوس های بین شهری به آن ها
اضافه شده است.

قطار شهری

ما نیروهــای پیمانکار قطار شــهری مشــهد چند ماهی
هســت بدون قــرارداد داریــم کارمی کنیــم هر وقــت هم به
پیمانکارمان برای دادن فیش حقوقی اعتراض می کنیم می
گوید چون قرارداد نبســتیم فیش حقوقی نمی دهیم .ما از
کجا بفهمیم هر ماه باید چقدر حقوق بگیریم ،ضمن این که با
وجود نزدیک شدن به آخرسال و خرید لباس و متعلقات الزم،
پولی برای این مهم نداریم .از سنوات سال قبل هم هنوز سه
ماه را با ما تسویه نکرده اند .لطفا پیگیر باشید.

مخابرات

اینترنت  ADSLمخابرات قطعی بسیاری دارد .در این
باره چه کسی پاسخ گوست؟
چرا با وضعیت اقتصادی نامطلوب مردم ،شرکت همراه
اول مهلت پرداخت قبض را از بیستم به پنجم هر ماه کاهش
داده است؟

شهرداری

آقای شهردار لطف کنید با این کم آبی که مشهد دارد،
این قدر شهرک نسازید و اجازه ساخت و سازهای بی مورد و
برج ســازی هم ندهید .مشــهد شــلوغ و پرترافیک است و با
شهرک سازی بیشتر آلودگی اش هم بیشتر می شود.
لطفا پیگیر مشــکالت پــروژه ارمغان در بافت فرســوده
باشید که مشــکالت این پروژه خانواده های ما را در آستانه

تلفن051 37009111 :
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فروپاشی قرار داده است .هر چه سرمایه داشتیم به امید سر
پناه خرج این شرکت کردیم اما بعد از چند سال هنوز خبری
نیست.

آموزش و پرورش

نمی دانیم در آموزش و پرورش قوچان چه خبر اســت؟
اول ماه اقساط وام را کم می کنند ولی دو هفته بعد به حساب
بانک واریز می شود .این وســط دو هفته پول های کارکنان
کجا می رود؟ در ضمن جواب بانک و جریمه های دیرکرد را
چه کسی می دهد که به ناحق از حقوق معلمان کم می شود؟
این کاری است که اداره قوچان سال ها انجام می دهد.

متفرقه

از کودکی تا به حال هر سال شاهد بوده ام در ایام دهه
فجر ،به مناسبت ســالگرد پیروزی انقالب مردم ایران علیه
نظام ستم شــاهی ،مدرســه و شــهر آذین بندی می شد و در
صداوسیما و شهر و مدرسه ،تحول وجنب وجوش جشن های
دهه فجر به خوبی قابل مشــاهده و قابل لمس بود .امســال
متاسفانه در شهر مشهد هیچ جنب و جوش و نشاطی در آذین
بندی به مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب مردم
دیده نمی شد.
مدتی پیش در نمایندگی رســمی شرکت خودروسازی
تویوتا برای ثبت نام یکی از مدل های آن  170میلیون تومان
پرداختکردیماماچندروزپیشزنگزدندوگفتندمیتوانید
برای دریافت خودرو به نمایندگــی مراجعه کنید اما باید 40
میلیون دیگر هم بابت تغییر تعرفه هــا پرداخت کنید .این در
حالی بود که دیوان عدالت اداری اعالم کرد تخلف است .اما
شــرکت زیر بار نرفت و اعالم کــرد هنوز ابالغ جدیــدی به ما
نرسیده است .به آن ها گفتم اگر پرداخت کنم و ابالغ جدید به
دست شما برســد اضافه پرداخت را پس می دهید؟ اما اعالم
کردند نه شما دیگر پول را پرداخت کرده اید.
درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی در
بودجه سال  ۹۷گزارشــی ارائه کنید ،چون واقعا در حق ما
اجحاف می شود.
از مطالب مفید و آموزشــی بازارهای سرمایه تشکر می
کنم اگر امکان دارد شرکت های بورسی خراسان رضوی را
بررسی کنید.
استانداران ،مدیران کل و فرمانداران چگونه نظارت می
کنند؟ برخی مدیران شرکت ها و کارخانه ها چند ماه متوالی
حقوق کارگران محروم و زحمتکش را پرداخت نمی کنند و
بعضی وقت ها به بهانه های واهی ،برخالف مقررات ،آنها
را اخراج می کنند.

تاکسیرانی

تاکســیرانی مشــهد از تاکســیرانان پول بهره برداری و
دفترچه و برچسب سرویس مدارس می گیرد .بهتر است این
پول ها را نگیرد تا تاکسیرانان هم تعرفه ها را کم کنند.

الیت

شما که خبر هوشمند شدن الیت را چاپ میکنید برای
پارکبان های بینوا هم کــه به زودی بیکار می شــوند و برای
گذران زندگی معمولی خود دچار مشکل هستند هم فکری
کرده اید یا نه؟

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
محمدرضا رضایی /شهروندخبرنگار

علی دالور/شهروند خبرنگار

مزاحمت باکس زباله برای تردد شهروندان

سگ های ولگرد و ترس مردم

معلومنیستچراسیاستجمعآوریسگهایولگردبگیرونگیردارد.یک
روزاعالممیکنندسگهایزیادیراجمعآوریکردهایموروزدیگرانبوهی
ازسگهایولگردرامیبینیم.اینسگولگرددرمنطقهکوهسنگی(خیابان
شهیدبهشتی،پارس)درحالپرسهزدنبودوبااینکهظاهربیآزاریداشت
اما بسیاری از اهالی برای عبور از خیابان ،یا مسیرشان را دور می کردند یا با
ترسولرزازکنارآنعبورمیکردند.شایدبایدبراییکیازشهرونداناتفاق
بدیبیفتدتامسئوالنامرکارجمعآوریراجدیتردنبالکنند.

بــرای اســتــحــضــار مــردم
نمابر051 37626501 :

مسئوالن و مدیران روابط عمومی سازمانها میتوانند پاســخهای خود به پیامکهای مردم را از طریق
پست الکترونیکیkho.razavi@gmail.comبهروزنامه خراسان رضوی ارسال کنند .پاسخ مسئوالن
بهپیامکهایمردمی،روزانهدرهمینستونمنتشرخواهدشدوبهاستحضارمردمخواهدرسید.

شهرداریمنطقه3
«در خیابــان بهمــن  4در خواجه ربیــع هیچ گونه
امکاناتی ارائه نمی شود ،خیابان های غیر استاندارد و
بدون معابر ،بدون فضای ســبز و بوســتان و !...اراضی
رهاشــده زیادی کــه باعث شــیوع بیماری ســالک می
شود،ضمن اینکه مشکالت دیگری از قبیل رها سازی
فاضــاب شــهری در خیابان هــا ،نبــود نظــارت اداره
بهداشــت ،ظرفیت کم مــدارس دخترانــه و  ...در این
منطقهوجوددارد ».

بسیاری از معابر محالت پیرامونی منطقه 3از جمله
بهمن که در ســال های اخیر آسفالت شــده است هم
اکنونوباگذشتکمترازپنجسالدرشرایطنامناسبی
قرار گرفته اند به طوری که نیاز به آســفالت دوباره این
نقاطمحسوساست.بااینروندبهنظرمیرسدعالوه
بر معضالت زیســت محیطی و بهداشــتی ،خســارات
سنگینیبهسرمایههایشهریازطریقرعایتنکردن
شــهروندان این محــات در پیشــگیری از رهاســازی
فاضالب خانگی و نیز اجرا نشــدن طرح اگو وارد شده
اســت .بنابراین درباره آســفالت پــس از تکمیل طرح

اگو اقــدام خواهد شــد .در زمینــه اراضی رها شــده و
درخواستشهروندبرایاحداثفضایسبزوورزشی
نیزازآنجاییکهمالکیتبخشعمدهاراضیمذکوردر
اختیارآستانقدسرضوییاخردهمالکاناست،دخل
وتصرفدرآنغیرقانونیاست.ازاینروبهرهبرداریاز
آنهابرایساختفضایسبزیافضاهایورزشیمنوط
بهواگذارییافروشتهاتریآنهابهشهرداریاستکه
باوجودرایزنیهایمداومتاکنونمحققنشدهاست.

شهرداریمنطقه4

«چرا مسیر دوچرخه ســواری در بولوار طبرسی
شمالی ایجاد نمی شود؟»

به ســازی پیاده روهای بولوار طبرســی شــمالی در
محدوده خدماتی شــهرداری منطقه  4در دستور کار
منطقه است ولی با توجه به عدم اتمام حفاری شرکت
های خدماتی و به منظور پرهیز از موازی کاری ،اتالف
هزینه ها و جلوگیری از حفاری مجدد در پیاده روهای
مذکور ،اجــرای این پروژه در ســال آینــده آغاز خواهد
شــد و در این پروژه مســیر دوچرخه پیش بینی شده و
اجرامیشود.

0939-3333027

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

برای جمع آوری زباله ها فقط نباید شــهروندان همکاری کنند الزم است
مأموران خدوم شــهرداری نیز عالوه بر رعایت زمان مقرر برای جمع آوری
زباله ،جانمایی مناســبی نیز بــرای باکس های جمــع آوری زباله داشــته
باشــند .اما در این تصویر که در بولوار مالصدرای 29و مقابل یک مجتمع
مسکونیگرفتهشدهاست،مشاهدهمیشودکهباوجودپیادهرویباریک،
قراردادن باکس جمع آوری زباله باعث شده هیچ جایی برای عبور عابران
پیادهباقینماند.

پیگیریگالیههایاهالیششصددستگاهازاجرایبیخبرطرحتغییردرسیستمآبرسانی

تغییر در سیستم لوله کشی آب ،بدون رضایت اهالی
گزارش
محمد بهبودی نیا

چند کارگر مشــغول آســفالت کردن بخش
های کنــده کاری شــده خیابان ارشــاد یک
هستند .بوی قیر همهجا پیچیده و چند نفر
از ساکنان ساختمانهای ششصد دستگاه
داخل محوطه ایســتادهاند .طبق اظهارات
ســاکنان این منطقه ،آب و فاضالب منطقه
 3بدون هیچگونــه هماهنگی با ســاکنان،
اقدام به لولهکشــیهایی در محوطه کرده و
قرار اســت بعد از پایان کار مسیر آبرسانی
به منازل را تغییر دهد و بر اســاس این تغییر
مســیر ،ســاکنان تعــداد زیــادی از بلوکها
مجبور بــه ایجــاد تغییراتــی در لولهکشــی
منازلشــان خواهند شــد .این اظهــارات در
حالی است که طی روزهای گذشته ،تماس
و پیامک هــای اهالی ایــن محله بــا روزنامه
خراسانرضوینیزبرایننکتهتأکیدداشته
اســت؛ مواردی از این قبیــل« :ما بدون هیچ
مشــکلی داشــتیم زندگیمان را میکردیم
که یک روز متوجه شــدیم یک عــده اقدام به
کندهکاری محوطــه آپارتمانهــا کردهاند.
وقتی دلیــل کندهکاریها را ســؤال کردیم
گفتند قرار است مسیر انشــعابات آب تغییر
کند».
بــرای اطــاع دقیــق از ماجــرا راهــی محله
ششصددستگاهمیشویم.وقتیعلتدقیق
این اقــدام آب و فاضالب را از ســاکنان جویا
میشویم ،یکی از اهالی محل که شهرام نام
داردمیگوید:وقتیتابهحالهیچوقتهیچ
مشکلیدرآبرسانیپیشنیامدهاست،آب
وفاضالبچهاصراریداردکهبدونتوجهبه
اعتراضهایمازمینراکندهکاریمیکند.

حاال لولههــا را داخــل خواباندهانــد و کار به
انتهارسیدهاستوازچندروزآیندههمحتم ًا
میخواهندآببلوکهاراقطعکنندوبافشار
روی ســاکنان ،آنها را وادار کنند که مسیر
لولهکشیداخلواحدهایشانراتغییردهند.
او نفســی تازه می کند و ادامه میدهد :قب ً
ال
مسیرتقسیملولهدقیق ًاپشتبلوکهابودوبر
هماناساس،لولهکشیهاانجامشدهاست.
حاالبعدازسالهامیگویندمسیرلولههاباید
تغییر کند .با ایجاد این تغییرات ما باید تمام
لولهکشیهای داخلی ســاختمان را عوض
کنیم .ما هم معتقدیم نباید زیر بار این حرف
زور برویم و با ایــن اوضاع اقتصادی و نزدیک
شدن به ســال جدید خانه و زندگیمان را به
همبریزیم.

•اجرابهبهانهاجرایطرحدرتهران!
مجید از دیگر ساکنان ششــصد دستگاه در
تأییدصحبتهمسایههایشمیگوید:تعداد
بلوکهاییکهقراراستاینبالرابهسرشان
بیاورند  19بلوک اســت و در هــر بلوک 10
خانوار زندگی میکند .چند بار از مسئوالن
سؤالکردیم.آنهادرنهایتبهماگفتنداین
یک سیســتم جدید آبرسانی اســت که در
یکی از شــهرکهای تهران اجرا شده است
و ما میخواهیــم آن را بهصــورت پایلوت در
ساختمانهایششصددستگاهاجراکنیم.
یک نفر نیست بگوید ما موش آزمایشگاهی
نیستیمکهبدونتوجهبهحرفهایمانخانه
و زندگــی مان را بــه هــم میریزید.به همراه
تعدادی از ساکنان به داخل یکی از واحدها
میرویم .مجید هنوز دربــاره ناکارآمد بودن
ایــن طرح صحبــت میکنــد و میگویــد :به
دلیل این کــه کنتــور آب روکار و در بیرون از
ساختمان اســت ،احتما ًال یک عده محدود

اعتراض کرده اند که لوله آب منازلشــان یخ
میزند.او از پنجره بــه لولههای روکار آب در
محوطهاشارهمیکندومیگوید:یکعدهکه
تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است
اقدامبهدستکاریلولهکشیساختمانشان
خ زده
کردهانــد و لولههــای آب منازلشــان ی 
اســت ،اما آن چه مســلم اســت عده بســیار
زیادی از اهالی ،اصال موافق تغییر این رویه
نیستندچوناساساباهمینشیوهلولهکشی
مشکلیندارند.

•طبقدرخواستهیئتمدیرهعمل
کردیم
برای پیگیری مشــکالت مربوط به ساکنان
ششصد دستگاه با مســئوالن آب و فاضالب
منطقــه ســه و آب و فاضــاب مشــهد تماس
میگیریم و بعــد از پیگیریهــای چندروزه،
مدیر روابــط عمومی شــرکت آب و فاضالب
مشــهد قول میدهد بــرای حل مشــکالت
مردم ششصد دستگاه ،جلســهای با حضور
مســئوالن آب و فاضــاب و اهالی ششــصد
دســتگاه برگزار کنند .پــس از دو روز و بعد از
برگزارشدنجلسهمسئوالنآبوفاضالببا
مردم ششصد دستگاه ،دوباره با محمدزاده،
مدیــر روابط عمومــی آب و فاضالب مشــهد
تمــاس میگیریــم .وی در پاســخ بــه این که
چرا با وجــود نارضایتی ســاکنان ،اداره آب و
فاضالبقصداجرایتغییردرمسیرانشعابات
را دارد؟ و دلیل اطالعرسانی نشدن به مردم
این منطقه چیســت؟ میگوید :این طرح بر
اســاس درخواســتهای مکرر هیئتمدیره
ششصددستگاهکلیدخوردواعضایهیئت
مدیره در قالــب نامههایی که به شــرکت آب
و فاضالب نوشــته بودند گالیههایــی درباره
خ زدگی لولهها از
ســرقت دریچههای آب ،ی 

مسیر ورودی بلوکها و مسائلی از این قبیل
را مطرح کردند و مطابق با این درخواســت،
شرکتآبفایمشهدباوجودهزینهباالیاین
طرح برای شــرکت ،عملیــات طراحیهای
اولیهراانجامداد؛امادلیلبیاطالعیمردم
از اجرای طرح بــه ناهماهنگی هیئت مدیره
ششصد دستگاه با ســاکنان و اطالعرسانی
نکردندقیقآنهابرمیگردد.

•جلسهبدونحضورهیئتمدیره

مدیر روابط عمومی آب و فاضالب مشــهد
می افزایــد :بعــد از اعــام نارضایتیها از
ســوی ســاکنان ششــصد دســتگاه بــرای
بررســی موضوع به همــراه مدیریــت آب و
فاضالب منطقه  ،3مدیر امور مشــترکین،
مدیــر شــبکههای آب منطقــه  3و مدیــر
حراســت منطقه  3بــه محل اجــرای طرح
رفتیم ولی متأسفانه تعداد زیادی از اعضای
هیئــتمدیره ایــن مجموعه به این جلســه
نیامدند و طــی هماهنگیهایی که با چند
نفــر از اعضــای هیئتمدیــره و ســاکنان
بلوکها انجام دادیم قرار شد هر بلوک یک
نماینده معرفــی کند و در قالب جلســهای
کــه بــا حضــور مســئوالن آب و فاضــاب و
هیئتمدیره این بلوکها برگزار میشــود
نظرســنجیهای الزم برای اجرایی شدن
یا نشدن این طرح صورت پذیرد و چنان چه
ساکنان این منطقه به این نتیجه برسند که
طرح یاد شده اجرا نشود ما به همین حد از

کار که انجام دادهایم (نوســازی لولههای
فرسوده) بسنده میکنیم.

•مردمنخواهندطرحاجرانمیشود

محمدزادهدربارهمیزاناقداماتیکهتاامروز
برایرفعمشکالتساکنانششصددستگاه
انجامشــده ،میگویــد :تا امروز نوســازیها
و خطوط اصلــی را اجرا کردهایــم و هنوز کار
خاصی برای دســتک گذاری مســیر لولهها
انجا م نشده است و اگر مردم تمایلی به ایجاد
تغییــرات در سیســتم لولهکشــی بلوکهــا
و انتقــال کنتورها بــه داخل بلوکهایشــان
نداشــته و بر این باور باشــند که ایــن طرح به
نفعشاننیستشرکتآبوفاضالباجرای
این طــرح را ادامه نمیدهــد.وی میگوید:
بدون شــک اجــرای طرحــی کــه اداره آب و
فاضالب مدت زیادی را صرف آن کرده است
به نفع مردم است زیرا در بررسیهای انجام
شــده در بعضی از موارد مشــاهده شد که در
این منطقه انشعابات غیرمجازی وجود دارد
و از طرفی هدر رفت آب با توجه به فرسودگی
لولههاباالست.ویادامهمیدهد:یخزدگی
لولههــا در فصل زمســتان و ســرقت دریچه
کنتورهــا ازجمله مواردی اســت کــه در این
منطقهاتفاقافتادهاستکهاجرایاینطرح
راتوجیهپذیرمیکندامابازهمتأکیدمیکنم
کهدرصورتنارضایتیمردم،طرحرااجرایی
نخواهیم کــرد و طــرح را برای بررســیهای
بیشتربهکمیتهفنیمیفرستیم.

