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بازار

یادداشت
برزو صداقتی

مناسب سازی معابر؛
آرزوی بی تحقق معلوالن

پرداخت نیمی ازپاداش پایان خدمت
معلمان استان تا اواسط مرداد

سازمان ترافیک

معاون آموزش و پرورش استان :بازنشستگان حدود 330میلیارد تومان پاداش آخر خدمت طلبکارند

دبســتان صدف در بولوار وکیل آباد واقع شــده اســت.
برای تردد دانش آموزان از عرض خیابان پل عابر پیاده وجود
ندارد و مسیر تردد بچه ها هم خیلی خطرناک است .لطفا در
این باره چاره اندیشی شود.

گزارش
مهدیعسکری

تاکسیرانی

«مــن یــک فرهنگــی هســتم که شــهریور ســال

گذشته بازنشسته شده ام .در زمان بازنشستگی

اعالم کردند تا آخر ســال  96پاداش خدمت ما را

پرداخت خواهند کرد .سال تمام شد و دوباره آن

را به انتهای فروردین موکول کردند .آخر فروردین
هم اعالم کردند پاداش ها تا هفته معلم پرداخت
می شــود .متأســفانه در هفتــه معلم هــم دوباره

عکس تزیینی است

به رغم این که بارهــا درباره فراهم کردن شــرایط برای
تردد معلوالن در رســانه ها نوشــته شــده اما متأســفانه
هنوز هم با مشــکالت زیادی دســت به گریبان هستیم.
همین چند روز قبل بود که بــرای انجام یک ضمانت ،به
یکی از بانک های دولتی رفتم .فکر می کردم همه چیز
مهیاســت و می توانم بــه راحتی از رمپ بانک اســتفاده
کنم امــا رمپ این بانک در بولوار پیروزی بســیار شــیب
دار بــود ،بــه طوری کــه اصــا برایم امــکان نداشــت به
تنهایی از رمپ اســتفاده کنم .به ناچار و با کمک دو نفر
از مشــتریان بانک توانســتم از رمپ باال بروم و در زمان
برگشت هم مزاحم یکی دیگر از مشــتریان بانک شدم.
البته مشــکالت امثال مــن فقط محــدود به ایــن موارد
نیست .نیازی به بررسی نیســت و همه می دانیم تعداد
پیاده روهای مناسب سازی شده برای عبور ما معلوالن
کم است و اغلب نمی توانیم یک پیاده رو را به طور کامل
از ابتدا تا انتها طی کنیم.
به همه ایــن موارد ایــن موضوع را هــم اضافــه کنید که
بسیاری از ما بیکار هستیم و من با داشتن مدرک دکترا،
هنوز نتوانسته ام در یک اداره یا حتی شرکت خصوصی
برای خــودم کار پیدا کنــم .قانون الزام به اســتخدام 3
درصد از کارمندان هر اداره از میان معلوالن و نابینایان
ســال های سال اســت که به حال خود رها شــده و هیچ
کس هم بــرای احیــای آن تالش نمــی کند .از مســئله
کار و هزینه بســیار کالن مناســب ســازی پیــاده روها و
خیابان ها که بگذریم ،ای کاش هر کدام از دستگاه ها،
ســازمان ها و نهادها حداقل در حیطه اداره و دســتگاه
خدمتی خود مناســب ســازی را بــه نحو مطلــوب انجام
دهند .من با این که انسانی اجتماعی هستم و پیگیری
های زیادی هم برای اصالح این مســئله در شهرداری،
اســتانداری و برخی نهادهای دیگر انجــام داده ام ،در
حال ناامید شدن از بهبود شرایط هستم .متولیان اغلب
ادارات دولتی و خصوصی یا در زمان طراحی ساختمان
فراموش کرده اند باید رمپ مناسب برای تردد معلوالن
و جانبازان ایجاد کنند یا در اثر الزام و فشارهای بیرونی،
بــرای رفــع مســئولیت ،اقــدام به ایجــاد یک رمــپ غیر
استاندارد کرده اند که این رمپ هم دردی از ما دوا نمی
کند .همان طور که فکر می کنم بســیاری از مســئوالن
هم این چند خط نوشــته مــن را می خواننــد اما به روال
عادی خود ادامه می دهند و سخت گیری ها برای ایجاد
رمپ استاندارد و استاندارد سازی مسیر تردد معلوالن
همچنان در آن حد و اندازه که باید باشد نخواهد بود.

پرداخت را به انتهای خرداد موکول کردند .حاال

هم می گویند شــاید تا شــهریور پرداخت کنیم.

خواهش می کنم به این موضوع رسیدگی کنید».

«مگر ما فرهنگیان بازنشســته چقدر قرار است

پاداش بگیریم که با این همه تأخیر در پرداخت

مواجه هستیم .در بهترین حالت قرار است کمتر

از  100میلیــون تومــان دریافت کنیــم .اگر این

مبلغ را قبل از سال گذشته می گرفتم ،هم خودرو
خریده بــودم و هــم جهیزیه دختــرم را با قیمت

بســیار کمتری تهیه کرده بــودم .اکنون قیمت
دالر افزایش یافتــه و در واقع ارزش پولی که قرار

بود دریافت کنیم هم خیلی کمتر شده است».

پاداش آخر خدمــت فرهنگیان مســئله تازه ای
نیستوباتوجهبهوجودباالترینسهمیهشاغالن
بخشدولتیدرآموزشوپرورش،یکیازمسائل
روزانهایندستگاه،پرداختمطالباتفرهنگیان
اســت که بخشــی از این مطالبات را پاداش آخر
خدمت تشــکیل می دهد و در اکثر مــوارد نیز با
تأخیرهایمیانمدتوبلندمدتروبهرواست.

•پیگیری دریافت مطالبات از طریق
وزارت آموزش و پرورش

در همین بــاره «علی ابری اول» معاون توســعه
مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش
خراسان رضوی با بیان این که مسئله پرداخت
پــاداش آخــر خدمت بازنشســتگان آمــوزش و

شهرداری

چند روز قبــل از یک فروشــگاه در بولوار الهیه گوشــت
خریدم که قیمتــش در حراجی  37هزار تومــان بود .وقتی
مشغول خرد کردن گوشت بودم متوجه کیفیت بسیار پایین
آن شدم .ای کاش مسئوالن نظارت مداومی هم بر افزایش
بی رویه قیمت گوشت و هم بر عرضه گوشت های بی کیفیت
با قیمت پایین داشته باشند.
امیدوارم بعــد از ماه رمضــان نظارت ها بــر تهیه غذا در
رستوران ها و آشــپزخانه ها بیشتر شــود .برخی کارمندان
مجبورند چند روزی در ماه از بیرون غذا تهیه کنند .کیفیت
برخی از رستوران ها و آشپزخانه ها واقعا ضعیف است.

پیگیری گالیه معلمان استان از تأخیر در پرداخت پاداش آخر خدمت

پرورش مســئله ای وزارتی اســت ،به خبرنگار
ما می گویــد :با توجه به این که شــمار زیادی از
فرهنگیان اســتان در سال گذشــته بازنشسته
شــده اند ،تماس های زیادی از ســوی معلمان
شریف بازنشسته برای اطالع از زمان دریافت
پاداش آخر خدمت داشــته ایم.وی اضافه می
کند :در این زمینه پیگیری های جدی با دکتر
«علی ا ...یار ترکمن» معاون توســعه مدیریت و
پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش داشته ایم و
امیدواری هایی برای دریافت بخشی از پاداش
آخر خدمت فرهنگیان وجود دارد«.ابری اول»
در پاســخ به این پرســش که زمان دریافت این
پاداش چه وقــت خواهد بود ،اظهــار می کند:
تا نیمه اول مرداد امســال  50درصد از پاداش
آخر خدمت فرهنگیان پرداخت خواهد شد.

•تفاوت پاداش آخر خدمت فرهنگیان
و کارمندان برخی دستگاه ها
معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی اداره
کل آمــوزش و پــرورش اســتان در پاســخ بــه
گالیه هــای مطــرح شــده توســط تعــدادی از

معلمان درباره تأخیر در پرداخــت پاداش آخر
خدمت مــی گویــد :گالیــه هــای فرهنگیان و
معلمان قابل قبول اســت زیرا به عنــوان مثال
پاداش آخر خدمــت یک نیروی بازنشســته در
وزارت نفت و آموزش و پرورش با سطح مدرک
برابر بسیار متفاوت اســت.وی ادامه می دهد:
به طور معمول کارمند وزارت نفت پاداشی بین
 800تا  900میلیون تومــان را در کوتاه ترین
زمان ممکــن دریافت مــی کند امــا فرهنگیان
پاداش کمتــر از  100میلیون تومان خود را در
برخی مــوارد بــا تأخیرهایی بیش از یک ســال
دریافت می کنند.ابری اول اظهار می کند :به
دلیل تأخیر ناخواسته ای که در پرداخت پاداش
آخر خدمت فرهنگیان ایجاد شده ،بی شک از
ارزش روز ارقام دریافتی نیز کاسته خواهد شد.
وی در خصــوص میــزان مطالبــات فرهنگیان
اســتان می گوید :جمع مطالبــات فرهنگیان
اســتان نزدیک به هزار میلیارد تومان است که
یک ســوم این میزان بــه پاداش پایــان خدمت
معلمــان تعلــق دارد و ایــن رقــم حــدود 330
میلیارد تومان است.

نمابر05137009129 :

از تاکسیرانی یا پلیس پیشگیری یا هر مقامی که در این
زمینــه مســئولیتی دارد ،ســوالی دارم .ایــن همه تاکســی
اینترنتی مختلف وارد خطوط شــده اســت .اگر تاکسیرانی
اعالم می کند این تاکســی ها مجوز ندارنــد ،پس چرا اجازه
فعالیت به آن ها داده می شود؟ مثال همین تاکسی اینترنتی
جدید که از روسیه آمده است.
لطفا مسئوالن رسیدگی کنند .تاکسی های اینترنتی
به فرودگاه آمده اند و با توجه به کرایه های کمی که دریافت
می کنند ،برای تاکسی های فرودگاه مشکل ایجاد کرده اند.
از یک طرف سواری های مسافرکش و از طرف دیگر سواری
های اینترنتی باعث بی نظمی در فرودگاه شده اند.

شهرستان

چرا با وجود تصادفات زیادی که در چهارراه اول شهرک
ولــی عصــر (عــج) تربــت حیدریــه اتفــاق مــی افتــد ،چراغ
راهنمایی در این تقاطع نصب نمی شود؟
قابل توجه شرکت برق شهرستان مه والت .در دهستان
مهنه ســتون های برق جابه جا شــده و از کابل و سیم کشی
خبری نیســت .به ویژه خیابان حضرت قائم(عج) یا اردوگاه
که رفت و آمد زیادی هم در آن جا وجود دارد.
وضع نظافت باشگاه ورزشی در روستای عسکریه بسیار
تاســف بار است ومتاســفانه مسئوالن روســتا اصال پیگیری
نمــی کننــد .از مســئوالن خواهــش می کنــم به ایــن وضع
رسیدگی کنند.

متفرقه

من مستمری بگیر هستم .شــش میلیون تومان از پولم
دســت پدیده مانده و راه به جایی نمی برم .باید به چه کسی
شکایت کنم که به مشکل من رسیدگی شود؟
لطفا مأمــوران تعزیرات و بازرســان بهداشــت محیط و
حرفــه ای از فروشــگاه هــا و نانوایی هــای بولــوار دالوران و
شــهرک لویزان بازدیدی داشته باشــند .برخی نانوایی ها و
فروشــگاه های این محالت کارت معاینه پزشــکی ندارند و
برخی نانوایی ها هم فوق العاده کثیف است.

اهالی التیمور پــارک ندارند .من مادر دو بچه هســتم.
نمی توانم فرزندانم را به پارک محالت دورتر ببرم .خواهش
می کنم شــهرداری برای ایجاد پارک در ایــن منطقه فکری
اساسی بکند.
در منطقه  10شهرداری مشهد بین حجاب  85و 87
ورودی مجتمع نیلوفر ،پل عابر پیاده ای قرار دارد که بیش
از ســه ماه اســت تخریب شــده .این موضوع موجــب ایجاد
مشــکل برای عبور و مــرور جانبــازان ،معلوالن و کالســکه
کودکان شده و به پیاده روی این محل نیز آسیب جدی وارد
شده است.
چرا شهرداری برای بازگشایی بولوار نماز در حد فاصل
شهید ناصری تا بولوار شــهدای ارتش اقدام نمی کند .با باز
شــدن این بولــوار ،ترافیــک بولوار کالنتــری تا حــد زیادی
کاهش پیدا می کند.
در فاصله میان میدان قائم و بزرگراه آزادی ،از طرف پل
قائم به سمت استقالل واقعا آسفالت خرابی دارد .خواهش
می کنم به این وضعیت رسیدگی کنید.
روزنامه خراسان؛ درباره افزایش بهای جمع آوری زباله
لطفا بــه ایــن موضــوع توجه کنیــد که مــا ســاکنان مجتمع
مســکونی آپارتمان های بانک ملی در قاضی طباطبایی که
بیش از هزار دســتگاه اســت ،هزینه های جمع آوری زباله و
رفت و روب را در شارژ ماهیانه با هزینه های برق و آب و گاز به
نسبت متراژ به دفتر مجتمع پرداخت می کنیم.

تأمین اجتماعی

سرویس دهی در برخی بیمارستان ها و درمانگاه های
تامین اجتماعی در مشهد بسیار ضعیف است و در اکثر این
مراکز پزشک متخصص زنان وجود ندارد.

اتوبوسرانی

برای خط  1094كه مينی بوس دارد ،بايد اتوبوس در
نظر بگيريد .این مسیر مسافران زیادی دارد و شلوغ است.
لطفــا فکــری بــرای اوضــاع نابه ســامان خــط 6/91
فلسطین به خاقانی بکنید یا با خط  93طالقانی و  89ادغام
کنید یا سرویس دهی را منظم کنید و مردم را از بال تکلیفی
در بیاورید.
در شــهرک نوید بابت خــط  31معطلی زیــادی داریم.
کاش فکری اساسی برای این خط بکنند .اتوبوس های این
خط هم اغلب کولر ندارند.

شرکت گاز

بهای قبــوض گاز در مقایســه با گذشــته خیلی افزایش
یافته است.

بهداشت و درمان

ای کاش فکــری برای قیمت دارو بشــود .قیمت برخی
داروها با آن چه روی جلد نوشته شده بسیار متفاوت است.

قطار شهری

در ساعات ابتدایی صبح مشکل مردم برای سوار شدن
به قطار شهری بسیار زیاد است .آن قدر واگن ها شلوغ است
که در برخــی موارد حتــی جایی بــرای ایســتادن هم وجود
ندارد .به خصوص در خط یک قطار شهری.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروند خبر نگار

شهروند خبر نگار

کوچه نابه سامان

تخلفساختمانی
شهرداریتاکوچکترینتخلفیدرساختوسازهایشهرمیبیند،سریع
گزارش تخلف ثبت را می کنــد و بالفاصله هم جریمــه ای برای مالک آن
ساختمان در نظر می گیرد .البته نظارت بر ساخت بناها در شهر اشکالی
نــدارد ،ولی حرف من این اســت کــه ای کاش مســئوالن و کارشناســان
شهرداری کمی هم ایراد کار خود را ببینند و مشکالتی را که در ساختمان
های خودشــان وجود دارد ،مد نظر قرار دهند .نمونــه اش همین تخلف
ساختمانی در ساختمان یکی از مناطق شهرداری مشهد است.

ماساکنکوچهفالحی 2/15هستیم.باوجوداینکهکوچههایاطراف
کامال آسفالت شده است ،هنوز بعضی قسمت های کوچه ما خاکی است
و هنگامی که بــادی در کوچه بوزد ،همــه محله را خاک برمــی دارد .آن
قسمت هایی هم که آســفالت اســت آن چنان پر از چاله است که هنگام
بارندگی پر از آب می شــود و رفت و آمد را برای ســاکنان محله با مشکل
جدی روبه رو می کند .از مسئوالن شهرداری می خواهم برای وضعیت
معبر این کوچه فکری کنند.

مشکالت؛ همچنان مسافر اتوبوسهایگلبهار
گزارش

مســافرگیری اظهار می کند :اگر مســافری درباره هر
نــوع تخلــف از بخش حمــل و نقل جــاده ای شــکایتی
داشته باشــد می تواند برای رســیدگی به این موضوع
به واحدهای بازرســی مراجعه کنــد و در صورت اثبات
تخلف با شرکت یا راننده خاطی برخورد و جریمه هایی
از قبیل جریمه نقدی و حتی تعطیلی کامل فعالیت در
نظر گرفته خواهد شد.
وحدتی فر می گوید :نظارت ها در کمیسیون ماده 11
برای رانندگان و در کمیســیون ماده  12برای شرکت
ها اعمال خواهد شد ،ضمن این که مسافران عالوه بر
مراجعه حضوری می توانند شکایات خود را به سامانه
پیام کوتاه  1000525ارسال کنند.

بهبودینیا

•فعالیت اتوبوسرانی گلبهار از ابتدا تا امروز
برای پیگیری موضوع «مجیدرضا معشوقی» بخشدار
گلبهار می گوید :به دلیل زیاد نبودن جمعیت ســاکن
در این شــهر در ابتدای تأسیس آن ،مشــکل رفت و آمد
مردم توســط چند اتوبوس به صورت موقــت انجام می
شد و بعد از تاسیس شهرداری گلبهار در سال 1392
مسئولیت حمل و نقل درون شــهری و برون شهری به
شهرداری گلبهار سپرده شد و شــورای همتای استان

عکس تزیینی است

دربــاره رســیدگی بــه وضعیــت خدمــات رســانی
اتوبوس های گلبهار ،روزنامه خراسان رضوی تاکنون
چندین گزارش منتشــر کرده اســت و اگر چه تــا امروز
شــاهد رفع برخی از مشــکالت در زمینه های مختلف
و در مدت زمانی نســبتا طوالنی بوده ایــم اما همچنان
اعتراضــات دربــاره ارائه خدمــات اتوبوســرانی چه در
بخش خصوصی و چه عمومی ادامه دارد.
آن چه باعث شد به بررسی مجدد این معضل بپردازیم،
افزایش گالیه اهالی گلبهار از روند تقریبا ثابت و بدون
تغییر برخی مشــکالت در شــبکه خدمات اتوبوسرانی
این شــهر اســت .در همین زمینــه یکی از شــهروندان
شهر گلبهار در تماس تلفنی به خراسان رضوی گفت:
«من یکی از ســاکنان شهر گلبهار هســتم .لطفا درباره
بی نظمی هــای موجود در شــرکت های اتوبوســرانی
که در این مســیر به حمــل و نقل مســافر مــی پردازند
گزارشــی تهیه کنیــد .مــا هــر روز بایــد شــاهد دعوا و
مشاجره رانندگان بخش خصوصی و عمومی با یکدیگر
و مســافران باشــیم .جالب این جاســت کــه کرایه مان
را به طور کامل پرداخــت می کنیم و باید ســر و صدای
رانندگان و منت های آن ها را هم تحمل کنیم .اگر سری
به میدان استقالل مشــهد بزنید ،متوجه نحوه برخورد
ناشایست برخی از رانندگان اتوبوس فعال در این مسیر
با مسافران ،هنگام مسافرگیری خواهید شد».

نیز مصوبه ای را برای رفت و آمد اتوبوس ها در این مسیر
به تصویب رساند.

•در ابتدا و انتهای خطوط مسئول خط
مستقر می شود

وی ادامه می دهد :بعد از مدتی به دلیل گالیه تعدادی
از مردم ،استانداری به این موضوع ورود کرد و به منظور
حل مشکل ،یک ایســتگاه پارک ســوار در شهر گلبهار
ایجاد و با شــرکت های خصوصی حمل و نقل جاده ای
مذاکراتی انجام شد تا این که ســرانجام از اردیبهشت
امسال پارک سوار مذکور افتتاح شد.
بخشدار گلبهار می افزاید :بعد از افتتاح پارک سوار قرار
شد شهرداری با چند اتوبوس ساکنان گلبهار را به پارک
ســوار منتقل کند و برای انتقال شــهروندان از گلبهار
به مشــهد اتوبوس های بخش خصوصــی و عمومی به
صورت همزمان اقدام کنند.
معشــوقی دربــاره تعــداد زیــاد شــکایات مطرح شــده
مبنی بر نوع خدمات رسانی این اتوبوس ها می گوید:
هنوز نارضایتی هایی در زمینه خدمات رســانی وجود

دارد و در حــال بررســی روش هایی بــرای کاهش این
نارضایتی ها هســتیم ،ضمــن این که قرار اســت برای
کاهش مشــکالت ،در ابتدا و انتهای خط مسئول خط
مســتقر شــود تا تخلفات احتمالــی به کمتریــن میزان
ممکن برسد.
وی دربــاره نبود ایســتگاه پایانــی برای اتوبــوس های
بین شــهری می گوید :بــرای این اتوبوس هــا دو محل
در میدان آزادی و میدان استقالل تعیین شده است.

•با شرکت و رانندگان خاطی برخورد
می کنیم

در ادامه برای بررســی بیشــتر موضوع به سراغ «جواد
وحدتی فر» ،معاون حمل و نقل اداره کل راهداری جاده
ای اســتان می رویم .وحدتی فــر دربــاره انتقاد برخی
مسافران مسیر مشهد گلبهار از فرسوده بودن اتوبوس
های این مسیر با تأکید بر این که بخشی از این اتوبوس
ها فرسوده اســت ،می گوید :همواره نظارت و بازرسی
های فنی بر عملکرد این اتوبوس ها داریم.
وی درباره برخورد نامناســب برخــی رانندگان هنگام

•تخلف برخی رانندگان اتوبوس های
شهرداری گلبهار

این مقام مســئول دربــاره دلیل مشــاجره بیــن برخی
رانندگان می گوید :طبق مصوبه شورای ترافیک استان
بعد از ورود شــرکت های خصوصی ،نیــازی به خدمت
رسانی شــهرداری در این مســیر نیســت اما همچنان
بعضی اتوبوس های شــهرداری در این مســیر به جا به
جایی مســافر می پردازند و این ترددها به دلیل تفاوت
 500تومــان کرایه اتوبــوس های شــهرداری و بخش
خصوصی باعث ایجاد مشــاجراتی بیــن رانندگان می
شود.
وحدتی فر خاطرنشــان می کند :پیشنهاد ما این است
که شهرداری گلبهار مثل شــهرداری مشهد یارانه ای
برای اتوبوس های درون شــهری در نظر بگیرد ،ضمن
این کــه برای اتوبوس های شــهرداری فقــط حق تردد
در شــهر در نظر گرفته شــود تــا اعمال نظــارت با دقت
بیشتری انجام شود.
وی می افزاید :سازمان عمران شــهر جدید گلبهار نیز
فضای پایانه را در شهر گلبهار فراهم کرده و در صورت
رعایت حدود رفــت و آمد اتوبوس های برون شــهری و
درون شــهری ،شاهد ســازمان دهی و ســامان بخشی
خدمــات رســانی در زمینه حمــل و نقل شــهری و بین
شهری در این شهر خواهیم بود.

پیگیری
دالوری

قطع آب به دلیل بدهی به شبکه اگو
و پاسخ آب و فاضالب مشهد
«ما یک موسســه عام المنفعه و خیریه در بولوار توس داریم .در  18ســال اخیر تمام قبوض آب خود را

پرداخت کرده ایم اما از یک سال قبل که قرار شد اگو به منطقه ما وارد شود ،قبوض اگو را پرداخت نکرده

ایم و شرکت آب و فاضالب مشهد هم یک ماه و نیم است که آب ما را قطع کرده است .از این شرکت سوال
کنید نپرداختن اقساط اگو که در مجموع  3میلیون تومان است چه ارتباطی به آب شرب دارد که گرو

کشی کرده و آب ما را قطع می کنند؟»

برای پیگیــری گالیه ایــن شــهروند« ،محمدزاده»
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب
مشــهد به خبرنگار ما گفت :طبق مــاده  15قانون
شرکت های آب و فاضالب کشور داشتن انشعاب
آب و فاضالب الزم و ملزوم یکدیگر است.
وی اظهار کرد :بر همین اســاس در قانون یاد شده
آمده اســت کلیه مالکان امالک واقــع در محدوده
طرح جمــعآوری ودفــع فاضــاب مکلفنــد ظرف
مدتی که دستگاهها و شــرکت های آب و فاضالب
اخطار یا اعالن مــی کنند تقاضای نصب انشــعاب

فاضــاب ملک خــود را به مرجــع مربوط تســلیم و
هزینــه آن را پرداخــت کننــد ،در غیر ایــن صورت
شــرکت های آب و فاضــاب مجاز به قطــع آب این
گونه امــاک خواهنــد بــود و برقــراری مجدد آب
موکول به درخواســت نصــب انشــعاب فاضالب و
پرداخت هزینه آن خواهد بود.
وی ادامــه داد :اگر چــه قطــع آب این شــهروند بر
اســاس عمل به قانون یاد شده اســت ،اما آمادگی
تعامل بیشتر با این شهروند و دیگر شهروندان برای
پرداخت مبالغ بدهی را داریم.
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