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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

اهالی 20روستا بیندرگزوقوچان ازنبودگازوجادهمناسبرنجمیبرند

دعوتبهصبر؛ پاسخمسئوالنبهدوگالی هروستاییان
گزارش

•شرکتگاز استان :مسیر صعبالعبور
است و هزینه گازرسانی ،بیش از سرانه
مصوب آب میخورد

گروه حرف مردم

« 20روستا بین درگز و قوچان وجود دارد که
کیلومتری شــاهلوله گاز قرار
در فاصله چهار
ِ
گرفته اند اما به رغم تاکید شرکت گاز استان
مبنی بر امکان گازرســانی و عدم افت فشــار
گاز ،از لولهکشــی گاز بیبهرهانــد .همچنین
محور ارتباطی این  20روستا در ایام زمستان
به دلیل آسفالت نبودن ،بهواسطه بارش برف
و بــاران و ایجاد گل و الی ،کامال مســدود می
شود و اهالی این روســتاها یا با سختی بسیار
تردد میکنند یا عمال شش ماهِ سرد سال ،از
روستاهایشان تکـان نمیخورند .هماکنون از
شما می خواهم پیگیر مطالبه ساکنان این20
روستا باشید؛ چون دست شان به هیچ جا بند
نیســت و تاکنون برای حل این مشکل ،به هر
دری زدند ،بینتیجه بوده است».
چیــزی کــه خواندیــد ،پیامــک گالیهآمیــز یکــی از
هماســتانیهایمان بــرای کانــال تلگرامــی روزنامــه
خراسانرضویاستکهخواستهصدایاهالیاین20
روستا را به گوش مسئوالن برسانیم .در قدم اول ،برای
سردرآوردنازجزئیاتموضوع،با«شیروانیان»،رئیس
شــورای روســتای «خادمانلو» از توابع بخــش درگز،
یکی از همین روستاهایی که با این دو چالش دست به
گریبان اند ،حرف میزنیــــم که میگوید« :محـور بین
درگز و قوچان خاکی اســت و در زمان بارندگی برف و
باران،امانروستانشینانروستاهاییکهدراینمنطقه
واقعشده،بهدلیلمسدودشدنمسیر،بریدهمیشود.
مثالدرروستایما،بهواسطهیکبارندگیساده،جاده
بنبست می شود و هیچ وسیله نقلیه ای نمی تواند در
مسیر تردد داشــته باشــد .تاکید می کنم این مشکل،
خاص این روستا نیست و اهالی 20روستا در شش ماه
دوم سال با همین مشکل ،دست به گریبان اند .حدود
شــشهفت ســال از عملیات آســفالت پنج کیلومتر از
این مسیر ،میگذرد اما تاکنون آســفالت این محور به

اتمام نرسیده است و هنوز و همچنان پیمانکار مشغول
زیرسازی است .هر سال مدت کوتاهی در فصل گرم،
پیمانکار برای زیرسازی می آید و مشغول می شود اما
دوباره کار را ناتمام رها می کند و مــی رود .هم اکنون
شرایط به گونهای اســت که اگر پنج سانتی متر برف و
باران ببارد ،راه ارتباطی اهالی این روســتاها با هم و با
مرکز استان ،کامال قطع و مســدود می شود .آسفالت
نبودن این محور ارتباطی ،خاطره های بســیار تلخی
در ذهن بیشــتر اهالــی به جا گذاشــته اســت .یکی از
خاطرات خودم ،انتقال یک بانوی باردار به بیمارستان
حال زائو بد بود و در آن زمان،
در اوج سرما و بوران بودِ .
آمبوالنسدراختیارحملیکبیماردیگربودومابودیم
اســترس دیر رسیدن .تا به مقصد
و جاده پر گل و الی و
ِ
رسیدیم ،مردیم و زنده شدیم .از استاندار میخواهیم
این مســیر خاکی را برای ما درســت کند تا مردم برای
رفت و آمــد ضــروری و حیاتیشــان ،جان و مالشــان
به خطــر نیفتد .مشــکل دیگــر اهالــی این روســتاها،
بیبهره بودن از نعمت گاز اســت .ساکنان روستاهای
خادمانلــو ،میــاب ،گپــی ،تبــکان ،دربنــدی ،علیا و
سفلی،دهشت،دوآبی،ریشخوار،گرنی،حصار،اینچه
کیکانلو ،اینچه شــهباز ،امام قلی و ...کــه در مجاورت
شــاه لوله گاز هم واقع شــده اند ،انتظار بهرهمندی از
گاز را دارند».

•رئیس نظارت بر راههای روستایی :برای
آسفالت این جاده ،اعتبار نداریـــم

در ادامه پیگیری به سراغ «مرادی» رئیس اداره نظارت
بر راههای روستایی اســتان خراسانرضوی میرویم
حــق این
تــا توضیحاتش در پاســخ بــه گالیههــای به ِ
روستاییان را بشنویم که میگوید« :کل جاده مذکــور
 41کیلومتر است و تاکنون عملیات آسفالت برای 22
کیلومتر آن انجام شده و آســفالت  19کیلومتر از این
محور باقی مانده است .حداقل اعتبار موردنیاز برای
این عملیات ،حدود  10میلیارد تومان است که از این
میزان 2،میلیارد تومان مربوط به مطالبات باقی مانده
پیمانکار از قبل است که باید پرداخت کنیم .چنان چه
اعتبار مورد نیاز تامین شــود ،حداکثر طی یک ســال
خاکی پرگل و الی
می توانیم این مسیر را از یک جاده
ِ
ِ
آسفالت راحت تبدیل کنیم ،منتها باتوجه
به یک جاده
به محدودیت اعتبارات راههای روســتایی ،آســفالت
کردن این مسیر ،ناگزیــــر چندین سال زمان می برد.
هم اکنون دو پیمانکار مشــغول به کار هستند و از 19
کیلومتر این محور 10،کیلومتر را در دست اجرا داریم.
اما همان طور که گفتم ،چون پیمانکار مطالباتی از ما
دارد ،پیشرفت کارشان کند است و روستاییان در این
باره حق دارنــد .به هرحال باید این مسیر ویژه تر دیده
شود و حتی بتوانیم از اعتبارات ملی استفاده کنیم».

«علــوی» روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان
خراســانرضوی هــم در خصــوص مطالبه ســاکنان
این  20روســتا برای بهره مندی از نعمت گاز توضیح
میدهد« :برای این که بتوانیم در یک منطقه ،عملیات
گازرســانی انجام دهیــم باید ســه زمینــه اقتصادی،
اجرایــی و فنی مهیا باشــد .طبــق آخرین مقــررات و
مصوبات مجلــس شــورای اســامی ،گازرســانی به
روســتاهای کشــور ،براســاس یک ســرانه مشــخص
انجام میشــود .تا قبل از این ،سرانه گازرسانی برای
هر خانـوار شش میلیون تومان بود؛ یعنی اگر عملیات
گازرســانی به یک خانــواده ،در نهایت شــش میلیون
تومان هزینه داشــت ،انجام می شد .اما اخیرا مصوبه
ای تعیین شــده که ســرانه گازرســانی به خانوارهای
روستایی را  12میلیون تومان اعالم کرده و متأسفانه
در این روستاهایی که نام بردید ،برای گازرسانی به هر
خانواده نیاز به بودجهای بیش از این رقــم است .این،
مهمترین مانع گازرسانی به اهالی این روستاهاست.
خطکش هــم قانــون اســت و وقتی ســرانه ایــن عدد
است و هزینه گازرسانی بیش از این عدد میشود ،از
شمول قانون خارج میشــود .در ادامه یا قانون باید
تغییر کند یا شــرایطی پیــش بیاید که ســقف بودجه
عوض شــود و باالتر رود .مانع دیگری هــم که وجود
دارد ،صعــب العبــور بودن مســیر و شــرایط ســخت
اجرایی اســت .در این منطقه به دلیل کوهســتانی و
صعب العبور بودن مســیر ،شــرایط اجرایی کار مهیا
نیســت .راهکار این اســت که اهالــی باید بــا صبر و
حوصله ،فعــا از نفــت و ســوخت فســیلی و مایعات
برای گرمایش و پخت و پز اســتفاده کنند .چرا که در
حال حاضر ،گازکشــی این ناحیه برای کشور توجیه
اقتصادی ندارد منتها مهم است یادآوری کنم بهرغم
پررنگ بودن این مشــکل در مناطــق مختلف ایران،
خوشــبختانه این کمبــود در خراســانرضوی کمتر
دیده میشود؛ خراسانرضوی رکورددار گازرسانی
روستایی در کشور اســت و هر جایی که توانسته ایم،
اقدام کردیم و مناطقی که هنوز انجام نشده ،به این
دلیل است که واقعا نمیشود».

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

نمابر05137009129 :

از شهرداری منطقه  ۷تقاضا داریم پیادهروهای
شهرک ابوذر را مرمت کند.
حد فاصل میدان خرمشهر و آزادگان ،با توجه به
ترافیک در دو میدان ،نیاز به یک دور برگردان ،قبل از
یکی از میدان ها دارد .لطفا توجه و رسیدگی کنید.
لطفا مشکالت تاخیر در پرداخت حقوق و بیمه
تامین اجتماعی کارگران سامانه دوچرخه عمومی،
زیرنظر شهرداری مشهد را پیگیری کنید.
منــزل مــا در بولــوار نمــاز ،در مجتمــع یاقوت و
المــاس بــا 100خانــوار قــرار دارد .قبــض عوارض
شــهرداری برای جمع آوری زباله  11میلیون تومان
شده است .باتوجه به این که این محله از نظر نظافت،
اصال شرایط خوبی ندارد ،این مبلغ انصاف است؟
پیمانکارهای ســد معبر اصال برخــورد خوبی با
فروشــندگان و دستفروشان ندارند .کســبه بولوار
امت از این ماموران شاکی هستند.
از ســازمان اتوبوســرانی بپرســید چــرا هــر چه
اتوبــوس خراب و قدیمــی دارد ،در جــاده محمدآباد
مورد استفاده قرار می دهد؟ این اتوبوسها زمستان
بدون بخــاری و تابســتان بدون کولــر و خیلی کثیف
هســتند .کاش مســئوالن خودشــان یک بــار از این
اتوبوس ها بــرای رفت و آمد اســتفاده کنند تا متوجه
شوند چه میگوییم.
معاونت فرهنگی شــهرداری مشهد مسابقهای
تفریحی بــا عنــوان "خانم کوچولــو" برگزار کــرد اما
متاســفانه معلوم نشــد نفرات برتــر برچه اساســی و
چگونه انتخاب شدند.
شــهرداری باید بیشــتر بــه فکــر عابــران پیاده
بهخصوص سالخوردگان باشــد .چرا بیشتر پل های
عابر پیاده شهر ،مجهز به آسانسور یا پله برقی نیست؟
یکی دو شــب قبل ،ســاعت ۱۱مجبور بــودم از
عرض خیابان ،مقابل بیمارستان قائم(عج) عبور کنم
اما باوجود ترافیک زیاد ،در پله برقی قفل بود.
چــرا در برخــی میــدان هــای مشــهد ،از چــراغ
راهنماییاستفادهشدهاست؟کاشمیدانهاراجمع
و تبدیل به یک چهارراه با نظم ترافیکی خوب بکنند.
شــهرداری محترم منطقــه  !12ایــن منطقه به
حضور همه اصناف و کسبه نیاز دارد .درست نیست
که همه مغــازه های ایــن منطقه ،دفتــر امالک های
مجلل باشد.
ما کارگرهای شهرداری االن سه ماه است حقوق
نگرفتهایــم و هفــت مــاه اســت اضافــه کار دریافــت
نکردیم .اگر هم حرف بزنیم ،اخراجمان میکنند .ما
باید چهکار کنیم در این وضع بد اقتصادی؟
ای کاش شهرداری یک پارک بزرگ سرپوشیده
در شــهر احداث می کرد تا مردم در زمستان بتوانند
مکانی برای گشت و گذار و تفریح داشته باشند .االن
تفریح مردم مشــهد بــه طرقبه و شــاندیز خالصه می

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

شــود و در هوای ســرد ،مجبورند فقط داخل خودرو
بنشینند و دور بزنند.

شهرستانها

چند روز قبل حدود ســاعت  13:20ظهر ،برق
شهر قوچان به طور مداوم و طوالنی ،قطع و وصل شد.
بعد هم ولتاژ برق آن قدر ناامن شد که کامپیوتر ،تلفن،
دســتگاه فکس و یخچال ما ســوخت .حاال چه کسی
خســارت وارد شــده به ما را جبران می کند؟ این در
حالی اســت که اگر چند روز پرداخــت قبض برق به
تاخیر بیفتد ،فورا برق را قطع می کنند .ولی جایی که
باید حواس شان به اموال و حقوق مردم باشد ،توجه
کافی ندارند .حاال ما به کجا شکایت ببریم؟
از شهردار فریمان درخواست می کنم فکری به
حال آسفالت خیابان جامی غربی ۲بکند .چند سال
است که می گویند بودجه نداریم .در حالی که تمام
کوچه ها و خیابان های شهر مجدد آسفالت شده ،غیر
از همیــن محــدوده .در زمســتان گرفتــار گل والی
هستیم و در تابستان ،اسیر گرد و خاک.
دو روز قبل ســاعت  ۱۶در حالی که برف شدید
می بارید ،در گردنه مزداوند ،پلیس سرخس با چراغ
خاموش بــرای جریمه کــردن خودروهــای متخلف
کمین زده بود .من که تخلفی نداشتم و جریمه نشدم.
ولــی واقعــا ایــن نــوع حرکــت هــا ،آنهــم در چنین
شرایطی ،بازدارنده نیست.

متفرقه
برای کاهش بار ترافیک بولوار وکیل آباد به سوی
میدان پــارک و زیرگذر ،لطفا یک الین چراغ ســه راه
خیام به سمت ملک آباد را چشمکزن کنید.
چرا نمایشگاه دســتاوردهای نیروی هوایی ارتش
مشــهد ،محدودیــت زمانــی دارد؟ بایــد برای ایــن نوع
نمایشگاههازمانبیشترونامحدودیدرنظرگرفتهشود.
چند روز قبل ،بین ساعت  23تا  24برق منطقه
شــهید آوینــی گلشــهر در چهــار مرحلــه بــه فاصله
15ثانیه قطــع و وصل شــد .حاصل این اتفــاق هم،
راهی شــدن کلی لوازم برقی به تعمیرگاه بود .واقعا
تکلیف ما خسارتدیدهها چیست؟
در تاریخ  17بهمن به یکی از شعب بانک مسکن
مشهد بابت ضمانت مراجعه کردم ،ابتدا اعالم کردند
که حساب جدید با حداقل موجودی  50هزار تومان
افتتاح کنم و در فرم هم بنویســم که هــدف از افتتاح
حساب ،شرکت در قرعه کشی است .واقعا چرا؟
مدت دوازده سال است که ازدواج کردهام و برای
درمان نازایی ،تا بهحال دوبارعمل آی وی اف انجام
دادم اما بی نتیجه منتها دیگر به لحاظ مالی ،در توانم
نیست که درمان و معالجه را ادامه دهم .از وزیرمحترم
بهداشــت تقاضــا دارم از مــن و امثــال مــن حمایــت
کوچکی داشته باشند.
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