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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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پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

شهرداری
مدت  7ســال اســت که شــهردار منطقــه  ،7یک
خیابان 24متریرادرخیابانشهیدفدایی 51منطقه
سیدی آسفالت نکرده است.
چرا پایانه زکریا دســتگاه شــارژ مــن کارت ندارد و
میگویندازسامانهاصلیقطعشدهوچنانچهبخواهند
شارژ کنند در حد دو یا سه هزار تومان شارژ می شود و در
بیشتر مواقع تعطیل است .وقتی هم سوار اتوبوس می
شویم ،هزار تومان می گیرد.
ازشهرداری و سازمان ترافیک تقاضا داریم ،برای
رفع بــن بســت معلــم  51اقــدام کننــد.االن تبدیل به
پارکینگ نمایشگاه داران شده و ساکنان از این وضعیت
گالیه دارند.
لطفــا فکری به حــال ترافیــک میــدان بارنوغان تا
همت آباد بکنید .بعدازظهرها ترافیک بسیارســنگین
است.
قب ً
ال هم درباره افزایش بهای من کارت خالی از پنج
هزار تومان به  ١٥هزار تومــان پیامک دادم ،ولی چاپ
نکردید.لطفا این بار چاپ کنید.
متاســفانه با وجود گذشــت چند مــاه از افتتاح پل
تقاطع شاهد و آزادی ،تجمع مسافربران و حتی اتوبوس
های قوچان و بجنورد در ابتدای بولوار خادم الشــریعه
همچنان موجــب ترافیک و راه بندان می شــود و مامور
پلیس هم فقط برخی مواقع حضور دارد .آیا واقعا پلیس
نمی تواند این مشکل را حل کند؟

یک مسئول در «صمت» از ثبت  520شکایت طی  6ماه از نمایندگی های خودرو خبر داد

روزی  3شکایت از نمایندگی های خودرو
گزارش

شــود .وی می افزاید :البته در برخی مــوارد ،خریدار
بدون مطالعه مفاد قرارداد ،صرفــا آن را امضا کرده و
ممکن است پیگیر آن هم نباشد .اما اگر قرارداد را به
دقت مطالعه کرده و از حقوق خود آگاه شــده باشــد،
حقوق او قابل محاسبه اســت و همکاران ما نیز به این
موضوع ورود می کنند.

میرزاده

وضعیت ثبت نام خــودرو و خدمات پــس از فروش در
نمایندگی های مجاز حال و روز خوشی ندارد و مربوط
به امروز و دیروز نیست .براساس ارزیابیهای صورت
گرفته ،مردم از عملکرد نمایندگی ها ناراضی هستند
و کمبود یا نبود قطعات یدکی،کیفیت پایین قطعات،
خدمــات و تعمیرات،هزینهتراشــی بی مــورد و انجام
ندادن کار و ...جزو انتقادهای اصلی مردم از خدمات
پس از فروش خودرو در ایران است.
شهروندی گالیه می کند که خودرو را در مشهد ثبت
نام کرده و به او گفته اند بــرای تحویل گرفتن خودرو
باید به «ورامین» برود .دیگــری گالیه دارد که خودرو
را به صورت لیزینگی و بــه روش ثبت نام برای تحویل
فوری درخواســت کــرده و پس از گذشــت  2مــاه ،به
او گفته اند کــه نام او در فهرســت ثبت نــام کنندگان
خــودرو در نمایندگی وجود نــدارد .دیگــری از نحوه
تنظیم قرارداد خرید و تحویل خودرو در نمایندگی ها
گالیه دارد و می گوید که ایــن قرارداد ،به صورت یک
طرفه و به سود خودروساز است .دیگری می گوید که
خودروی او با مشــکل مواجه شــده و با وجود داشتن
گارانتی ،هر بار که بــه نمایندگی مراجعه می کند ،به
او می گویند که قطعه مد نظــر او در بازار وجود ندارد.
دیگری می گوید که پس از گذشت یک سال استفاده
از خودرو ،متوجه شده که خودرو پیش از تحویل ،دچار
حادثه شده و او نیز بی خبر ،خودرویی را تحویل گرفته
که بخشــی از بدنه آن صافکاری و نقاشی شده است.
دیگریازقصهپرغصهاستفادهازقطعاتتعمیرشدهبه
جای قطعه نو در نمایندگی ها می گوید و ...
اما نکته مهم این اســت که باالخره چه نهادی باید به
نارضایتی های مردم رسیدگی کند؟

•ثبت  520شکایت

در این زمینه کارشــناس مســئول بازرســی سازمان
صمت (صنعت ،معدن و تجارت) استان می گوید :طی
شش ماه نخست امسال  520شــکایت از نمایندگی
های خودرو به دست ما رسیده است که از این شکایت
ها  193فقره مربوط به تأخیر در تحویل خودرو20 ،
فقره مربوط به مســترد نکــردن وجه یا مابــه التفاوت

•تخلفات در ارائه خدمات پس از فروش

پــس از انصــراف 93 ،فقــره مربــوط به وجــود نقص
فنی ،رنــگ نامرغوب و مــوارد مشــابه آن 171 ،فقره
مربوط به ضعف در ارائه خدمات پــس از فروش27 ،
فقره مربوط به ضعــف در عملکرد نمایندگی شــامل
ارائه قطعات گران و موارد مشابه 13 ،فقره مربوط به
پرداخت نکردن سود مشارکت و ســه فقره مربوط به
گران فروشی خودرو بوده که به اقتضای شکایت های
صورت گرفتــه ،پیگیری ها برای رســیدگی به حقوق
مردم انجام شده است.
"مهدی مقدسی" می افزاید :سازمان صمت ،متولی
اصلیرسیدگیبههمهاینشکایتهانیست.تازمانی
که خودرو به مشتری تحویل نشده باشد،یعنی خرید
و فروشی صورت نگرفته ،تمام شکایات از جمله عمل
نکردن به تعهدات ،تأخیر در تحویل ،پرداخت نکردن
وجه پرداختی در صــورت انصراف از ثبت نــام و ...به
دســتگاه قضایــی برمی گــردد .ما نیز ضمــن هدایت
این افــراد به مراجــع قضایــی ،در مکاتبه با بازرســی
ســازمان صمت و ســازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولیدکننــدگان در تهــران و از طریــق دفاتــر اصلی
نمایندگی ،موضوع را پیگیری کرده ایم.

•شکایت های پس از تحویل خودرو

مقدســی ادامه می دهد :از زمانی کــه خودرو تحویل
شــود ،ســازمان صنعت و معدن مــی توانــد در زمینه
شــکایت های مختلف از جملــه گران فروشــی ،ارائه
نشــدن خدمات پس از فروش ،پرداخت نکردن سود
تأخیر و ســود مشــارکت ،ســالم بودن خودرو و  ...به
موضوع وارد شــود .مثال درباره شــکایاتی که از گران
فروشی خودرو به ما می رسد ،قراردادها بررسی می
شود تا مشخص شود در مفاد قرارداد ،نحوه محاسبه
قیمت نقدی یا اقســاطی بــه چه صورت بوده اســت و
در صورتی که نمایندگــی به تعهد عمل نکــرده  ،باید
پاسخ گو باشد.
وی می افزاید :درباره تأخیر در تحویل خودرو ،عددی
متناســب با قیمت خودرو مشــخص شده اســت و در
قرارداد نیز قید می شود .به گونه ای که شرکت متعهد
می شــود ،بابت هر روز تأخیر در تحویــل خودرو ،این
مبلغ را به خریــدار پرداخت کنــد .در صورتی که این
پرداخــت صورت نگیرد ،مــا به این موضــوع ورود می
کنیم .عــاوه بر این ،ســود مشــارکت نیز بــه صورت
جداگانه محاسبه می شود و باید به مشتری پرداخت

کارشناس مسئول بازرسی سازمان صمت ادامه می
دهد :موارد بعدی مورد اعتراض مردم ،در زمینه ارائه
خدمات پــس از فروش اتفــاق می افتد .یکــی از رایج
ترین این تخلفات ،به موضوع «خواب خودرو» مربوط
می شود .اگر شــخصی در دوره گارانتی خودرو برای
تعمیر به نمایندگی مراجعه کنــد ،نمایندگی موظف
است ظرف  48ســاعت ،نقص خودرو را برطرف کند
و آن را به مشتری تحویل دهد .اما اگر این مدت بیش
از  48ســاعت طول بکشــد ،باید مبلغ مشخصی را بر
اساس قیمت خودرو به مشــتری پرداخت کند .مثال
این مبلغ برای خودرو پژو  206روزانه حدود  80هزار
تومان است .در صورتی که نمایندگی به این موضوع
عمل نکند موضوع توســط بازرســی صمــت پیگیری
می شــود .وی می افزاید :تخلف دیگری که در زمینه
نمایندگی های خودرو مطرح می شــود ،وجود نقص
فنی در خودرو در زمان تحویل است .مثال ممکن است
خودرو دچــار خراش یا نقــص در بدنه شــود که بدون
اطالع مشتری ،پس از نقاشــی آن را تحویل داده اند.
یا ممکن است مشکلی در موتور خودرو وجود داشته
باشد که برطرف نشــده اســت و این موضوعات قابل
پیگیریاست.مقدسیتأکیدمیکند:براساسقانون
حمایت از مصــرف کننده ،در صورتــی که نمایندگی
نتواند پس از سه بار مراجعه مشتری ،مشکل اساسی
خودرو را برطرف کند ،باید خودرو را تعویض کند.
وی به ضرورت تأمین قطعات خودرو توسط خودروساز
اشــاره می کند و می افزاید :بر اساس قانون ،قطعات
مــورد نیاز خــودروی تولیدشــده ،تا  10ســال پس از
تولید خودرو باید توسط خودروساز تأمین شود و این،
از تعهدات سازندگان خودرو است .بنابراین ذکر این
که قطعه ای از خــودرو در نمایندگی وجــود ندارد ،از
نمایندگــی رفع مســئولیت نمــی کنــد و نمایندگی،
موظف به تأمین قطعه در کوتاه ترین زمان است.

شهرستانها

چرا کسی به فریاد کنار گذر رباط سنگ نمی رسد.
جاده ای که تمام شــده ولی دو ســال اســت که مسدود
است و افتتاح نمی شود.
جای تاسف است که تنها ســه کیلو متر از  30کیلو
متر جاده ارتباطی شــهر کدکن از توابــع تربت حیدریه
آسفالت شده است .مسئوالن مطلع باشند.
مهنــدس شــرکت گاز و از طرفــداران روزنامــه
خراســان هســتم.تاکنون در پــروژه های گازرســانی
روستاهای زیادی حضور داشتم.اما یکی از مکان های
ناشــناخته ای کــه رســانه ای نشــده و بســیار بکــر و بــا
صفاست ،روســتای "اســجیل" و "بار" از توابع نیشابور
است که آبشارهای زیبایی دارد.

متفرقه

چرا برخــی خانواده ها ،با مســتند ســازی و طالق
های صوری حقوق می گیرند.
درهفته نیروی انتظامی هستیم ،چرا با سازندگان
قمه هیچ برخوردی نمی شود؟
از مسئوالن تیم پدیده خواهش می کنم ،به فکر این
تیم باشــند .اگر برای این تیم اتفاقی بیفتــد یا به خاطر
بازیکــن ســابق خارجــی از تیــم پدیــده امتیــازی کــم
شود،دیگر نمی شود جبران کرد.
لطفا بــه تنها نماینــده فوتبال اســتان در لیگ برتر
رســیدگی کنید .تیــم پدیــده در ایــن دوره واقعا خوب
کارکرده است.چرا مشهد نباید یک نماینده در جام آسیا

تلگرام 09393333027 :

داشته باشد؟
فکری به حال پارک محله ما در بولوار خیام بکنید.
نه روشــنایی دارد و نــه نیمکت .از طرفــی پاتوق کارتن
خواب ها و معتادان شده اســت.با بچه هایم می ترسیم
رد شویم.
من یک تشــک رویال از ســرای بلورگرفتم .اعالم
شــده که تقلبی اســت .تکلیف ما چیســت .اگر ببرم که
قطعا پس نمی گیرند.
بهداشــت شــهرک حجت آباد جاده کنه بیســت
امکانات الزم را بــرای بیمارهــا ندارد .لطفا بررســی
کنید.
یک راننده تاکسی در بولوار الدن برای سوار کردن
مســافر پیچید جلویم .چند دفعه دیگر هم شاهد انجام
این کارها بودیم.
یک روز صبــح به مرکــز اهدای خــون در میدان
شــریعتی(تقی آباد) رفتــم .پس از پذیــرش و قبل از
خون دادن ،درخواست یک لیوان آب خوردن کردم
کــه گفتنــد لیوان نداریم .ســؤال کردم ،چــرا لیوان
نداریــد؟ در پاســخ ام گفتنــد کــه با داخلــی  ١٠٤و
مدیریت تماس بگیرید   .پس از تماس با رئیس دفتر
مدیریت این موضوع را تأیید کرد و گفت پیگیری می
کند.
قیمت اقالم که در روزنامه چاپ می کنید ،درست
نیســت .شــما قیمت ها را بیشــتر اعالم می کنید و این
باعث التهاب بازار می شود.
چرا گالیه های سهامداران پردیسبان را چاپ نمی
کنید؟
ازمسئوالنمرکزبهداشتاستانخواهشمیکنم
بازدیدی از سرویس های بهداشــتی آقایان و بانوان در
مرکز معاینــات بالینــی پزشــکی قانونی شــرق مقابل
گمــرک داشــته باشــند و از نزدیــک وضعیــت کثیف و
آلوده آن جا را ببینند.
به نیــروی انتظامی کــه با انــواع فساد،ســرقت،
اعتیاد ،بی بندوباری وجرم های مختلف و خیلی حرفه
ای مقابله می کند ،خســته نباشــید می گوییم  .مامی
دانیم هیچ زبــان و قلمی نمی تواند قــدردان زحمات
این عزیزان باشد .هفته نیروی انتظامی مبارک باد.
اعالم کردند ،نوبت دهی تلفنی بیمارستان خاتم
االنبیا از ساعت  8صبح صورت می گیرد  ،من ساعت 8
صبح تماس می گیرم،اما اکنون مدت یک هفته اســت
که اعالم می کنند  ،نوبت تمام شد.
آخر بولوار امامت شاهد آدم های معتادی هستیم
که در حاشیه پارک خطی تجمع می کنند و اهالی این
منطقه با مشکالتی رو به رو هستند.
مدتی اســت در جایگاه های پمپ بنزیــن با کمبود
بنزین سوپر مواجه شده ام .
چند بار است که کلمه "صمت" را در روزنامه چاپ
کردید ،به نظرم غلط امالیی اســت ودرست آن صنعت
است.
خراســان:کلمه "صمت" مخفف صنعت ،معدن و تجارت
است که هم اکنون درتمام رسانه ها چاپ می شود.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروند خبرنگار

شهروندخبرنگار

استفاده شخصی از خودروی دولتی

آسفالت نامناسب خیابان ها
در انتهای هاشمیه  75وضعیت آسفالت به شــدت به هم ریخته است .
قســمت هایی را که برای انجــام اقدامــات عمرانی بــرش داده اند ،به
شدت نامناســب تعمیر کرده اند .مثل این که از روی کامیون چند بیل
آســفالت ریخته باشــند و به امان خدا رهایش کرده باشــند .دلیل این
ســهل انگاری ها را متوجه نمی شــوم .البته اعتراض هم کــرده ایم اما
اتفاق خاصی تا امروز رخ نداده است .متاسفانه این اتفاقی است که در
شهر زیاد دیده می شود .

خطاب به مســئوالن اداره هــای مختلف می گویــم که آقایان مســئول،
لطفا بــه فعالیــت خودروهــای اداری که به راننــده هــای اداره تان می
سپارید ،دقت نظر بیشتری داشته باشید .در یکی از روزهای تعطیل در
بولوار حجاب مشهد با این صحنه روبه رو شدم که یک نفر با ماشین پالک
دولتی به همراه خانواده اش در حال گشت و گذاراست  .خواستم به این
فرد تذکر بدهم ،اما کمی کــه با خودم فکر کردم ،دیــدم این تنها یکی از
تخلفاتی است که وجود دارد .

بازتاب گزارش

پیگیری حرف مردم

محمد بهبودی نیا

رضا شیدا

نمابر051 37626501 :

در پی بازتاب گزارش "تشک های تقلبی رویال" در بازار

پیگیری گالیه راننده های تاکسی تلفنی تایباد درباره سرویس مدارس

تشک های خوشخواب ،هولوگرام دار می شوند

شهردارتایباد :فقط یک شرکت اعالم آمادگیکرد

در تاریــخ  16مهــر امســال گزارشــی دربــاره
تشــک های تقلبی «رویال » در روزنامه خراســان
رضوی به چاپ رســید کــه در این گــزارش رئیس
اتحادیه کاالی خواب و ندافان مشــهد به صراحت
اعالم کــرده بــود ،تمامی تشــک های این نشــان
تجاری در بازار ،تقلبی است و خط تولید این نشان
تجاری  12سال قبل به صورت کامل متوقف شده
اســت .چاپ این گــزارش ،بازتاب های گســترده
ای دربیــن مــردم و تولیدکنندگان داشــت.حتی
از اســتان هــای دیگر نیــز پیگیر حل ایــن موضوع
شدند که بر این اساس کمیسیون فنی در اتحادیه
مربوط تشکیل و قرار شد پیگیر حل این معضل در
بازار باشند.
رئیساتحادیهکاالیخوابوندافانمشهدباتایید
دوبارهاینمطلبودرگفتوگوباخبرنگارماضمن
اشاره به تماس های متعددی که مردم و تعدادی از
تولید کنندگان تشک و کاالی خواب با این اتحادیه
داشــتند ،می گوید :پس از انتشار گزارش «تشک
های تقلبی رویــال» در روزنامه خراســان رضوی،
اتحادیه کاالی خــواب و ندافان مشــهد برای حل
مشــکالت موجــود و جلوگیــری از تخلفــات ،این
موضوع را در قالب کمیسیونی فنی مطرح کرد و
این کمیسیون که متشکل از فعاالن مطرح عرصه
تولید تشک بود ،مصوباتی داشت که طبق آن برای
هر تشک تولیدی یک کد تعریف و پس از این بدون
استثنا تمام تشک ها با هولوگرام در بازار عرضه می
شود .محمدرضا اشرفی با بیان این که به جد پیگیر
اجرایی شدن این کار هستیم،اظهار کرد :این طرح
برای اولین بار در مشهد کلید خورده است واز هفته
آینده هم اجرایی می شود.
اشرفی می افزاید :وقتی هر تشک یک هولوگرام
مخصوص بــه خود داشــته باشــد ،بــه راحتی می
توان از تولید تشک های نامرغوب و تقلبی توسط

هر تولید کننده ای جلو گیری کــرد .از طرفی می
توان موضوعاتی از قبیل پشــتیبانی ضمانت نامه
ها،آنالیــز قیمــت و کیفیــت را در اســتان به دقت
کنترل کرد .وی خاطر نشان می کند :با نصب این
هولوگرامحتی میتوانیمتخلفاتمربوطبه تشک
هایی را که از دیگر استان ها و کارگاه های تولیدی
غیر مجاز وارد بازار می شــود ،کنترل کنیم و آمار
تشــک های تقلبی موجــود در بازار را بــه کمترین
میزان ممکن برسانیم.
وی درباره چگونگی پیگیری تخلفات بعد از نصب
هولوگــرام ،مــی افزاید :هولوگــرام ها به شــکلی
طراحــی شــده کــه محصــوالت تولیدی شــرکت
هایی که پروانــه فعالیت دارند ،متفاوت اســت .با
بررسیهرهولوگراممیتوانیمبهاطالعاتدقیقی
درباره محل تولید این تشک ها دست یابیم .بعد از
نصب هولوگرام روی تشک ها چنان چه مشخص
شود فرد یا افرادی تشــکی را تولید کرده اند که با
اطالعات مندرج در هولوگرام همخوانی ندارد از

طریق مسئوالن اتاق اصناف مشهد برخوردهای
قانونی با این موضوع انجام خواهد شد.
رئیس اتحادیه کاالی خواب و ندافان مشهد تصریح
می کند  :بعد از نصب این هولوگرام به مردم اطالع
رسانی خواهیم کرد که تنها تشک های هولوگرام
دار مورد تاییــد اتحادیه کاالی خواب اســت و بعد
از انجام شدن این طرح تشــک های کیفیت دار از
کاالهای بی کیفیت و بدون هولوگرام بازشناخته
خواهد شــد و مــردم مــی توانند بــا خیــال راحت
درباره قیمت و کیفیت ،تشک های مد نظرشان را
خریداری کنند.
اشــرفی همچنین بــه بازخــورد گــزارش روزنامه
خراســان رضــوی دربــاره تشــک هــای تقلبــی
«رویال»اشــاره می کنــد و می گوید :ایــن گزارش
بازخورد گسترده ای دربین مردم و تولیدکنندگان
داشت ،به طوری که از استان های مختلف کشور
نیز تماس هایی را داشتیم و با بازخوردهای مثبتی
روبه رو شدیم.

«با وجود آن که در شهر تایباد حداقل  30دفتر تاکسی
تلفنــی وجــود دارد ،امــا تاکســیرانی تایباد ،ســرویس
مدارس را صرفا به یک دفتر تاکسی تلفنی واگذار کرده
اســت .از مســئوالن شــهر می خواهیم درباره سرویس
مــدارس ،تبعیض قائــل نشــوند و همه تاکســی تلفنی
ها بتواننــد از امــکان ارائه ســرویس مدارس اســتفاده
کنند».یکی از شهروندان با ارسال این پیام برای روزنامه
خراسان ،خواستار آن شده که همه تاکسی تلفنی های
تایباد بتوانند به عنوان سرویس مدارس در شهر خدمت
رسانی کنند.
شــهردار تایباد در این بــاره به خبرنگار مــا می گوید:
موضوع این گونه نیســت که ســرویس مدارس به یک
تاکسی تلفنی واگذار شود بلکه این کار به یک شرکت
واگذار شده است" .ایوب سیدالحسینی" می افزاید:
با توجــه به آییــن نامه جدید ســرویس مــدارس ،الزام
شده است که سرویس دهی به دانش آموزان از طریق
شــرکت های ثبت شــده برای این موضوع انجام شود

بــرای اســتــحــضــار مــردم

که شــرایط آن ها با شرایط تاکســی تلفنی ها متفاوت
است .در شــهر تایباد نیز فقط یک شرکت وجود دارد
که برای این کار اعالم آمادگی کرده و به همین دلیل،
سرویس دهی از طریق قرارداد با همین شرکت انجام
می شود.
سیدالحسینی خاطرنشــان می کند :تا سال گذشته،
سرویس دهی مدارس به شرکت داده نمی شد و الزام
قانونی در این زمینه وجود نداشــت .اما با توجه به این
موضوع ،واگذاری سرویس به شــرکت ها الزامی شده
اســت ،کار ســرویس دهی صرفا باید از طریق شــرکت
های مجــاز انجام شــود .وی تأکیــد می کند :بــرای ما
تفاوتی ندارد که چه تعداد شــرکت بــرای این موضوع
اعالم آمادگی کنند و اگر شرکت دیگری در این زمینه
وجود داشــت ،حتما خدمت سرویس مدارس از طریق
آن شــرکت نیز انجــام می گرفــت .اما چــون صرفا یک
شــرکت اعالم آمادگــی کرد ،همان شــرکت هــم امور
سرویس مدارس را بر عهده دارد.

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

شرکتآب وفاضالباستان
شــهروند  :احتراما ،در خصوص مطلب منتشر شده در
تاریــخ  97.7.17آن روزنامه با عنــوان «گل آلوده شــدن آب
روستایقرهجنگل»

به استحضار می رســاند ،به دلیل پارگی لوله جدار چاه
آب شــرب مجتمع فتح آباد که روســتای قــره جنگل جزو
این مجتمع اســت ،آب چاه گل آلود شــده که این شرکت
اقدام به کشیدن پمپ و پیگیری ویدئومتری و مرمت چاه
کرده است و هم اکنون آب رسانی با تانکر سیار به اهالی
روستای قره جنگل شروع شده است.
درخور است که کیفیت آب شــرب تحویلی به روستاییان
همواره خط قرمز شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان
رضوی بوده و با وجود بروز خشکسالی های پی در پی که
عالوه بر کمیت ،کیفیت منابع آبی اســتان را متأثر کرده
است ،این شــرکت هیچ گاه آب فاقد استانداردهای الزم
را برای شرب در اختیار روستاییان قرار نمی دهد.

سازمانفناوریاطالعاتوارتباطاتشهرداری
مشهد
شهروند :در پاسخ به مطلب مندرج مورخ 97.6.27
ستون اطالع مسئوالن درباره کاهش مراکز شارژ من کارت

پیامك2 0 0 0 9 9 9 :
تلفن051 37009111 :
نمابر05137009129 :

0939-3333027

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

به اســتحضار می رســاند :هیچ گونه کاهشی در مراکز
شــارژ و فروش اتفاق نیفتاده اســت و هم اکنــون بیش از
 1200عامل فعال ،باجه و دســتگاه خودشــارژ در شــهر
مشهد فعال هستند .ضمن این که هر کدام از شهروندان
که تمایل به همکاری دارند می توانند با مراجعه به سایت
 mancrd.mashhad.irنسبت به ثبت نام برای دریافت
دستگاه اقدام کنند.

