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

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

شهرداری

اعضای یک تعاونی مسکنمهر در گلبهار ،به عملکرد هیئتمدیره و پیشرفت پروژه اعتراض دارند

کالفسردرگممسکنمهردرگلبهار

سال  1396به دلیل همکاری نکردن برخی اعضا در
پرداختها ،اعــام کردیم افرادی کــه مایل به فروش
واحدشان هستند و توانایی پرداخت مبالغ باقی مانده
را ندارنــد ،می تواننــد واحدهــا را به فردی کــه اعالم
آمادگی کرده بفروشند .تعدادی از اعضا برای فروش
مراجعه کردنــد و  11واحد به یک خریدار ارائه شــد تا
تسویه حساب انجام شود .سه ماه بعد خریدار به علت
ناتوانی در خرید ،فرد دیگری به جای خود معرفی کرد
و در ادامه ،این شخص بدون تســویه و اطالع مالکان،
تعدادی از واحدهــا را به فرد دیگــری فروخت .ما این
موضــوع را به مراکز رســیدگی کننده اعــام کردیم و
این چند واحد به مالکانشــان برگردانده شده است و
هم اکنون ،یک پرونــده با همین موضــوع در مجتمع
قضایی شهید کامیاب تشکیل شده و در دست بررسی
و رسیدگی است».

گزارش

محمدبهبودینیا

چندی قبل ،تعــدادی از اعضای یک تعاونی مســکن
مهر در گلبهــار ،گالیههایی برای انعــکاس در صفحه
حر فمــردم مطــرح کردنــد؛ ادعاهایــی از قبیــل
«بالتکلیف ماندن پروژه ،بعد از گذشت هشت سال از
اجرا»« ،ساخت واحد مســکونی در محوطه و پیلوت»،
«فروش برخی واحدهای این مجتمع به دو یا چند نفر»،
«گرفتن مبالغ اضافی از اعضا»« ،انجام برخی تخلفات
مالی توســط مدیــران ایــن شــرکت» و ...و خواســتار
پیگیری مشکالتشان از مسئوالن استانی بودند .این
پروژه که ساخت آن از اواخر سال  1389شروع شده
است ،هم اکنون توسط «تعاونی مهر  109مشهد» در
شهر گلبهار و در قالب 160واحد در حال ساخت است
و بهرغـــم گذشت هشــت ســال ،هنوز به بهرهبرداری
نرسیده است.

•مدیرعامل تعاونی :مشکالتی سر راه پروژه
است که تقصیر ما نیست

برای بررســی این موضوع و آگاهی از صحت گالیهها
و ادعاها ،بــا مدیرعامل ایــن تعاونی« ،علــی لگزیان»
تماس میگیریم .لگزیان ،درباره دلیل طوالنی شدن
روند ســاخت این پروژه ،می گوید« :متاســفانه برخی
اعضا با جو سازی ،ســعی در تخریب هیئت مدیره این
پروژه دارند .واقعیت این اســت که در مســیر ســاخت
این پروژه ،مشکالت زیادی وجود داشت که حل آن از
دست ما خارج بود .اتحادیه ای که قرار بود ابتدای کار
به ما زمین تحویل دهد ،پــول را از ما گرفت اما بهجای
تحویل زمین ،قصد داشــت با آن پول کارهای دیگری
بکنــد و وقتی اعتــراض کردیم ،به صــورت کلی دادن
زمین به ما را منتفی اعالم کرد .در نهایت زمین را اواخر
سال  1388به ما تحویل دادند و اواسط سال 1389
بود که تاییدیه نقشــه ها را از نظام مهندســی گرفتیم
و بالفاصله فعالیت عمرانی شــروع شــد .اما در ســال
 1390پیمانــکار تغییر کرد .در ادامه ،برای بررســی
مجدد نقشــه ها توســط شــرکت عمران گلبهــار ،کار
متوقف شد و این موضوع پنج ماه طول کشید .در کنار
این ،برخی اعضا بدحســاباند و بدحسابی خودشان
در پرداختهــا را که به تاخیــر در اجرای پــروژه منجر
شــده اســت کامال نادیده می گیرند و انگار بی خبرند
اصلی
که همین تاخیر در پرداخت ها ،یکــی از دالیل
ِ
کند پیش رفتن کار اســت .وقتی به دلیل واریز نشدن
این مبالغ ،ما هیچ موجودی مالی نداشتیم ،باید چطور
روند ساخت و ســاز را تســریع میکردیم؟ همین االن
هم ،اتمام این پروژه در صورت پرداختی به موقع اعضا،
فقط دوماه نیاز به زمان و کار دارد».

•پرداخت اقساط وام ،قبل از تحویل گرفتن
واحد مسکونی

مدیر عامل تعاونی مهــر  109مشــهد در ادامه توضیح
دالیل تاخیر در ساخت و ساز و تحویل پروژه مسکنمهر

گلبهار ،بیان می کند« :یکی دیگر از مشــکالت ســر راه
این پروژه ،این بود که در ســال  1393بانک مســکن و
شورای مسکن به ما فشار آورد که باید وام ها را تقسیط
کنید و اعضــا قبل از تحویل گرفتن مســکن ،شــروع به
پرداختقسطکنند.ایندرحالیاستکهطبقمقررات
قبلی،قراربراینبودکهبعدازتحویلگرفتنواحدهای
مسکونی،تقسیطانجامشود.امامسئوالنبانکمسکن
اعالم کردنــد در صورتی که پیــش از تحویــل واحدها،
تقسیط انجام نشود ،سود مشارکت از  15سال به 10
سالکاهشپیدامیکندکهدراینصورت،فشارزیادی
بهاعضاواردمیشد.البتهبعدازتحقیق،متوجهمنشأاین
تصمیمشدیم.اینفشارازدوصورتجلسهاینشأتمی
گرفتکهشورایمسکنکشورباحمایتوحضوربرخی
وزرا ،اعــام کرده بودنــد با توجه بــه وضعیت نقدینگی
بانکمسکن،بهپروژههاییکهپیشرفتکارساختشان
باالی 70درصد است ابالغ شود تا اعضا قبل از تحویل
واحدهایمسکونیشان،شروعبهپرداختقسطکنند.
ظاهرا در جلســه اول وزیر راه وقت مخالفت کرده بود و
بهخاطراینمخالفت،اعالمشدهبودکهاینطرحرابااین
پیششرطاجراییمیکنیمکه«اگربعدازتقسیط،مورد
یامواردیپیشآمدکهپروژهایبهمشکلبرخورد،وامرا
از 25میلیون به 30میلیون تومان افزایش می دهیم تا
پروژهبهاتمامبرسد».واینگونهبودکهدرمشهد2800
واحد تقسیط شد .تصمیمی که اعضا را با مشکالتی در
پرداخت ها روبــه رو کرد و پرداخت اعضا بــه تعاونی ،به
دلیل وارد آمدن فشار اقســاط ،کندتر از قبل شد .حاال
هم ما در دیوان عدالت اداری کشــور ،برای شــکایت از
بانک مسکن کشور و وزارت مسکن ،موضوعاتی مطرح
کرد هایم».

•باالخره نفهمیدیم ساخت و ساز در
پیلوت ،مجاز است یا غیرمجاز؟
لگزیــان در پاســخ به این ســوال کــه آیا طبــق قوانین
موجود ،ساخت و ساز واحد مسکونی در پیلوت بلوک
ها از نظر اصول نظام مهندســی ،غیر قانونی نیست؟

می گوید« :این ساخت و سازها به دستور وزیر راه وقت
اتفاق افتاده و دلیل این دســتور هم ایــن بود که پروژه
های دارای تاالر اجتماعات ،اجازه ســاخت و ســاز در
پیلوت،برایکاهشمبالغپرداختیاعضاداردوصدور
سند برای این واحدها با هیچ مشکلی مواجه نیست.
همچنین ،نظام مهندســی اعالم کرد بلوک هایی که
ارتفاع سقف پیلوت هایشان ،از دو متر و 50سانتی متر
باالتر اســت ،می توانند واحدهایی در پیلوت بسازند.
منتها در دولت بعد اعالم شــد هر کس این واحدها را
ســاخته ،کار غیر مجاز انجام داده و به این واحدها وام
تعلق نمی گیرد و این گونه ،ما بین تصمیمات دو دولت
گیر افتادیم».

•روند ساخت پروژه طول کشید و همهچیز
گرانتر شد

مدیر عامل تعاونی مهر  109مشهد درباره این سوال
اعضا که «چرا باید اعضای این تعاونی ،واحدهای این
پروژه را گران تر از واحدهای موجود در شرکت تعاونی
های دیگر خریداری کنند؟» توضیح میدهد« :اعضا
می توانند قیمتهــای پروژه ای را با ایــن پروژه از نظر
ســاخت و اســتحکام بنا ،امکانات و همینطــور نحوه
پرداخــت اعضــا و گرفتاری هــای پیش آمده مقایســه
کنند نه با پروژه ای که نقدینگی داشته و پرداخت های
اعضا سر موعد پرداخت شده باشد .اگر پرداختی های
برخی اعضا به موقع اتفــاق می افتاد ،پــروژه این قدر
طول نمی کشید و قیمت مصالح و وسایل ،هر روز تغییر
نمیکرد واین تفاوت قیمت هم نبود .هر کس از قیمت
ها گالیــه دارد و احســاس می کند ما مبالغ بیشــتری
دریافت کردهایم ،بگوید تا ما اطالعات موجود در زمینه
قیمت تمام شده را در اختیارش بگذاریــم».

•فروش واحدهای دارای مالک؛ جرمی که
در دست بررسی است

همچنین ،درباره ماجــرای فروش واحدهــای دارای
مالــک به افــراد دیگــر از لگزیان ســوال مــی کنیم که
پاسخ میدهد« :ماجرا از این قرار است که ما در اواخر

پاسخ به گالیههای مردم درباره ترافیک حدفاصل میدان جانباز تا خیام ،بهواسطه حفاری آبفا

کندهکاریهایترافیکساز

رضایی«-مدتــی اســت یکی از شــرکتهای
خدمات شــهری ،اقدام بــه حفــاری خیابان،
حد فاصل میدان جانباز تا خیام کرده اســت
و همین موضوع ،هر روز باعث ایجاد ترافیک
شــدیدی از خیابان خیام تا میدان جانباز می
شــود؛ به شــکلی که ترافیک بــه کوچه های
مجاور هــم ســرایت میکنــد .ایــن وضعیت
بــه قــدری آزار دهنده اســت کــه داد راننده،
مسافر و ساکنان و کسبه این محل را در آورده
است .سوال من این اســت که چرا راهنمایی
و رانندگــی در ایــن مــوارد اقــدام مناســبی
انجام نمی دهد و مثال زمان بندی چراغهای
راهنمایی و رانندگی را در این مسیر ،طوالنی
تر نمــی کند تــا از بــار ترافیــک کم شــود؟ از
شــرکت خدماتی مجری هم میپرســم :این
روند کنــد در پیشــبرد پروژههایشــان تا کی
قرار اســت ادامه پیدا کند؟ با حســاب امروز،
حدود یک هفته اســت که این حفاری در این
خیابــان انجام شــده و خدا میدانــد کی قرار
است ساماندهی شود!»

•جانشین رئیس پلیس راهور مشهد :برای
مدیریت ترافیک ،در محل حاضریم

این ،بخشــی از گالیــه های یک شــهروند بــه صفحه
حرفمردم است که برای پیگیری و بررسی آن ،ابتدا
به شــکل حضوری به منطقــه مدنظر میرویــم و پس
از مطمئن شــدن از صحت موضوع ،اطالعــات اولیه
درباره پروژه را از شــهرداری منطقه یــک میگیریم.
ظاهرا حفــاری دردسرســاز ،مربوط به آبفای مشــهد
است .در ادامه برای بررسی وظیفه پلیس در مدیریت
چنین شرایطی ،این موضوع را از «سرهنگ حسنعلی
امامی» جانشــین رئیــس پلیــس راهور مشــهد جویا
میشــویم که توضیــح میدهــد« :به دلیل بــاال بودن
حجم تردد در این منطقه ،ایجاد ترافیک در این مسیر
اجتناب ناپذیر است و از طرفی در برخی فصول سال،
نزوالت آسمانی نیز مزید بر علت است و به سنگین تر
شدن بار ترافیکی دامن می زند .اما نکته این جاست
که در اجرای طرح های عمرانی و ایجاد ترافیک های

این چنینــی ،ایــرادی متوجــه پلیس نیســت و تردید
نکنید که در شــهرهایی مانند شــهر مقدس مشــهد،
نظــارت دقیقــی بــرای جلوگیــری از ایجــاد ترافیک
شهری انجام می شــود .اما باید به این نکته نیز اشاره
کرد که با توجه به رفت و آمد زیاد شهری ،شرکت های
خدماتــی بایــد از حفاری ســطحی به ســمت حفاری
تونلی بروند و انجام عملیات به صورت ترانشه باز ،آن
هم در مســیرهای اصلی ،برچیده شود .با وجود این،
اگر نیازی به تغییر در زمان بندی چراغهای راهنمایی
و رانندگــی باشــد ،این موضــوع در حــوزه اختیارات
ماســت و آن را بررســی و پیگیــری می کنیــم و انجام
می دهیم .ضمن این که برای کمــک به حل ترافیک
این منطقه ،فرمانده پاسگاه شــماره  11در این محل
حضــور دارد و در زمان اوج ترافیک نیــز ،نیروهایی را
در محل مستقر می کنیم».

•روابطعمومی آبفای مشهد :این پروژه در
آینده نزدیک جمعآوری میشود

در ادامه ،برای مطلع شــدن از کم و کیف این پروژه با
«محمد محمد زاده» مدیر روابط عمومی آب و فاضالب
مشهد تماس می گیریم که توضیح میدهد« :شرکت
آب و فاضالب مشهد اقدامات خود را برای تامین آب
شرب تابســتان امســال ،از مدت ها قبل شروع کرده
و پروژه هایی در همین راســتا انجام داده اســت و این
پروژه نیز جزو همین برنامههاســت و هم اکنون ،یک
شیر فشار شــکن با هدف کاهش هدر رفت آب در این
محل نصب شده اســت که بابت انجامش ،مجوزهای

الزم را از شــهرداری و راهنمایــی و رانندگــی گرفته
ایم .سعی ما بر این است که هر چه سریعتر ،عملیات
مذکور را بــه پایان برســانیم .ولی از جایــی که در این
پروژه ،نیاز به حوضچه چینی به ابعاد سه در چهار متر
است ،این عملیات کمی زمانبر است و سعی می کنیم
به منظور رفع مشکل ایجاد شده در زمینه ترافیک ،هر
چه سریع تر این پروژه را به اتمام برسانیم».

•به زودی تکلیف تخلف و عزل هیئتمدیره
تعاونی ،مشخص میشود
در قدم بعد به ســراغ «حســین شــهپری» رئیس اداره
نظارت بــر تعاونــی هــای اداره کل تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی خراســانرضوی میرویم و ایــن گالیهها و
پاسخها را از این مقام مســئول جویا می شویم که می
گوید« :یک ســری تخلفات برای ما مســجل شــده اما
در خصوص موضوعات مالی که بخشی از گالیههای
اعضای این شــرکت تعاونی را شــامل میشــود ،نمی
تــوان بــا عجله اظهــار نظر کــرد .بــرای ایــن موضوع،
کارشناســان رســمی و حسابرسان دادگســتری باید
به محل مراجعه و موضوع را به صورت کامل بررســی
کنند .درباره کلیت کار هم اگر اعتراضی وجود دارد،
اعضا می توانند با جمع آوری یک ســوم درخواست از
کل اعضا ،عزل هیئت مدیره را در مجمع عمومی فوق
العاده انجام دهند .مهم اســت بدانید چنــد روز قبل،
آگهی عزل هیئت مدیره این تعاونی در یکی از روزنامه
هــا درج شــده و در 26بهمــن ،اعضــای این شــرکت
تعاونی در مجمع عمومی تصمیم می گیرند که هیئت
مدیره عزل شــود یا بماند .اگر این هیئــت مدیره عزل
شود ،هیئت مدیره جدید با حضور کارشناس ،تمامی
اقدامات انجام شده تا امروز را بررسی میکند و چنان
چه تخلفی انجام شــده باشــد ،از طریق طرح دعوا در
مراجع عمومی پیگیری می شود» .

قابل توجه شهردار مشهد .با این که اعالم شده
بــه مناســبت دهه مبــارک فجــر ،بابــت عــوارض به
شهروندان 24درصد تخفیف داده می شود اما چرا
روی قبض هــای صادر شــده عــوارض ،کلمــه علی
الحساب نوشته می شــود؟ یعنی این که شهرداری
می تواند هرمبلغ دیگری که مد نظرش باشد ،بعد از
دهه فجر از مردم دریافت کند .لطفا شــفاف ســازی
شود.
نیاز اصلی بولوار توس یک خط تاکســی است.
اصال بولوار توس تاکسی خطی ندارد .لطفا پیگیری
کنید.
چــرا شــهرداری منطقه  6مشــهد بــرای کوچه
پورسینا  51.20اقدامی نمی کند .کوچه پراز آب و
رفت و آمد به سختی امکان پذیر است.
اگر مسئوالن شهرداری پیاده در شهر راه بروند،
بهتر می توانند مشــکالت مردم به خصوص دغدغه
های معلوالن و سالمندان را بفهمند.
انتهای سی متری طالب ،بولوارشهید اسماعیل
پور ،ایستگاه اتوبوسی وجود دارد که صندلی ندارد.
چون اتوبــوس خیلــی دیرمی آیــد ،برای کــودکان،
ســالمندان وافرادی که دیســک کمر دارند ،خیلی
سخت است.
چرا شهرداری جلوی تبلیغاتی را که برخی افراد
روی در منازل نصب می کنند ،نمی گیرد؟

شهرستان ها
از میــراث فرهنگــی تقاضــا می شــود کــه مانع
نوشتن تبلیغات روی دیوارهای رباط تاریخی سنگ
بست فریمان شود.چون هر کسی به خود اجازه می
دهد کــه تبلیغات خــود را روی دیوارهــای این رباط
تاریخی بنویسد و آثار تاریخی را از بین ببرد.
به مسئوالن شهرستان درگز اعالم کنید ،فکری
هم به حال مردم روستاهای رشتخوار بکنند که هنوز
با جاده خاکی دست و پنجه نرم می کنند و در مواقع
بارندگــی و بــرف ،رفــت و آمدها بــا مشــکل رو به رو
هستند.
از مسئوالن اســتانداری اســتان های همجوار
خراسان رضوی خواهشمندیم به مشکل حمل و نقل
بــرون شــهری گلبهــار رســیدگی کننــد.از یــاری
اســتانداری خراســان رضوی و مســئوالن اســتانی
ناامید شدیم.
مدام وعده می دهند ،باید شــهرداری طرقبه،
استانداری و مسکن و شهرسازی جلسه ای بگذارند
و تکلیف زمین هایی را که بین مشهد و طرقبه شاندیز
قرار دارند و اجازه ســاخت ندارند ،معلــوم کنند.اما
هنوز این اقدام صورت نگرفته است.
نماینده مجلس و فرماندار شهرســتان قوچان!

تلگرام 09393333027 :

پروژه های ملی واســتانی کــه قرار بــود در دهه فجر
افتتاح یا کلنگ زنی شود ،چه پروژه هایی است.شما
فقط وعده دادید.

متفرقه

از وقتی که طرح اگو اجرا شده و فاضالب منازل
به سیســتم فاضالب شهری وصل شــده ،سوسک و
موش هم زیاد شده است.از شهرداری انتظار داریم
در مناطقی که این موارد وجود دارد،حتما سم پاشی
کند.
بعد از طرح فاضالب که سال گذشته در هاشمیه
 75انجام شد،روکش آسفالت به خوبی انجام نشده
و کوچه چهره زشــتی به خود گرفته اســت و پستی و
بلندی های زیادی دارد.
در بولــوار پیــروزی ،پیــروزی ،19یــک ســمت
خیابان اصال چراغ ندارد و تیرهای برقی که در سمت
دیگر قــرار دارند هــم خاموش انــد .تاریکــی کوچه
پیروزی(19خیابــان شــهید احمدی) را فــرا گرفته
است.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد،
دربیمارستان ابن ســینا با توجه به شرایط بیماران،
نگهبانان بخش هــا را از طرف حراســت جمع آوری
کرده و مشخص نیست درکدام قسمت به کار گرفته
شده اند.
ما ســهامداران پدیده که تعهدنامه کتبی هم از
این شــرکت داریم تا چه زمانی بایــد صبر کنیم؟ اگر
قرار اســت اتفاقــی بیفتد کــه عملی هم شــود ،چرا
پاسخ گو نیستند.
نماینــدگان مجلــس ،چــرا نظــارت و برخــورد
نمــی کنید .بازنشســته هایی کــه با قانــون جدید از
مسئولیت ها برکنار شــدند ،دوباره به اداره دیگری
کوچ کردند و معاون وزیر هم شدند.
کتابخانــه مرکزی مشــهد با حضور وزیر ارشــاد
افتتاح شد ولی متاسفانه االن روی سنگ های درجه
یک مرمر آن می خواهند موکت بچسبانند .آیا این ها
هزینه بیت المال نیســت؟ اگر قرار بود موکت شود،
چرا سنگ شد.
اگر واقعا به فکــر رفاه حال زائــران و مجاوران و
ســالمندان هســتند ،پلــه برقی بیــن بــاغ اول ودوم
خواجه ربیع را ایجاد کنند.
کارگری هســتم که زیر ســه میلیون حقوق می
گیرم و بیمه تامین اجتماعی دارم.چرا سبد حمایتی
برای من واریز نشده است.
مردی با40سال سن و دارای دو فرزند هستم.
مدت پنج سال است بیماری روماتیسم شدید دارم و
خانه نشین شده ام .قبال ســالم و کارگر ساختمانی
بودم.االن سبد کاال و حتی سهام عدالت هم نگرفته
ام.
لطفا مواد فروش های پارک ملت را جمع کنید.

