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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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شهرداری

گالیههای مردم از خسارتهای وارد شده ناشی از نوسانات برق

بیمهجوربرقرامیکشد
گزارش

•در صورت خسارت ،چگونه هزینه تعمیر
وسایل را دریافت کنیم؟

بهبودینیا

معموال همزمان با تجربه نوســانات فشــار برق ،اولین
موضوعــی که ذهن شــهروندان را مشــغول مــی کند،
ترس از آسیب دیدن وسایل برقی بر اثر همین نوسانات
اســت .یــک نگرانی کــه ایــن روزها بــرای تعــدادی از
هماســتانیهایمان شــکل واقعیــت گرفتــه و حــاال
مستاصل ماندهاند چه کســی مسئول خساراتی است
که به وسایل برقیشان وارد شده اســت .یکی ،دو روز
قبل ،تعدادی پیامک ،هم از مشهد و هم دیگر شهرهای
اســتان به دســتمان رســید که بابت همین موضوع،
سوال و گالیه داشتند:
«چند روز قبل حدود ســاعت  13:20ظهر ،برق شهر
قوچان به طور مداوم و طوالنی ،قطع و وصل شــد .بعد
هم ولتاژ بــرق آن قدر ناامن شــد که کامپیوتــر ،تلفن،
دســتگاه فکس و یخچال ما ســوخت .حاال چه کســی
خســارت وارد شــده به ما را جبــران می کنــد؟ این در
حالی است که اگر چند روز پرداخت قبض برق به تاخیر
بیفتد ،فوری برق را قطع می کنند .ولی جایی که باید
حواس شان به اموال و حقوق مردم باشد ،توجه کافی
ندارنــد .حاال ما بــه کجا شــکایت ببریــم؟» و «چند روز
قبل ،بین ســاعت  23تا  24برق منطقه شــهید آوینی
گلشهر در چهار مرحله به فاصله 15ثانیه قطع و وصل
شــد .حاصل این اتفــاق هم ،راهی شــدن کلــی لوازم
برقی به تعمیرگاه بود .واقعا تکلیف ما خسارتدیدهها
چیست؟»

•جای نگرانی نیست؛ بیمه طرفقرارداد با
شرکتبرق ،خسارت را جبران میکند

برای پیگیــری این موضوع و ســردرآوردن از چگونگی
پاســخ گویــی شــرکت بــرق بــه ایــن گونــه گالیههــا و
خســارتها ،ابتدا با مدیر روابط عمومی شــرکت برق
اســتان و ســپس مشــهد تمــاس میگیریــم« .علیرضا
کاشــی» توضیح میدهد« :تعمیــر و نگهداری خطوط
برق فشار ضعیف و فشــار قوی ،به دو شــکل انجام می
شــود .بــرای تعمیــر و نگهداری شــبکه هــا در خطوط

 20هزار ولت ،عملیات روی خط گرم انجام می شــود
و در این عملیاتها ،به هیچ عنوان خاموشــی نداریم.
منتها برای کار روی خطوط فشــار ضعیف که به تعمیر
و نگهداری خطوط داخل کوچه ها و ترانس ها مربوط
می شــود ،بعضا مجبور به قطع برق هستیم ،اما زمانی
که حادثه ای اتفاق می افتد ،به دلیل این که در همان
لحظــه فیوز برق بــه صــورت اتومات قطع نمی شــود،
اصطالحا شبکه دو فاز می شود و همین تغییر فاز باعث
می شــود بعضی وســایل برقی مــردم دچــار صدماتی
شــود .منتها در این گونه موارد ،جای نگرانی نیســت.
چون تمهیداتــی در ایــن زمینه اتخاذ شــده کــه مردم
می توانند مبالغــی را به عنوان خســارت از بیمه طرف
قرارداد شرکت برق ،دریافت کنند .بنا به مصوبه هیئت
وزیران که بــه وزارت نیرو ابالغ شــده و وزارت نیرو هم
این مصوبه را به شــرکت های برق ابالغ کرده ،ماهانه
مبلغ هزارریال برای بیمه خسارت مشترکان خانگی،
محاسبه و روی قبوض گرفته می شود و در صورت لزوم،
شــرکت برق از محل همین مبلغ ،هزینه ها و خسارات
وارد شــده به وســایل برقی خانگی را از طریق شرکت
های بیمه طرف قرارداد ،پرداخت می کند».

•سقف پاسخ گویی بیمه چقدر است؟

«کاشــی» دربــاره تعــداد خســارتدیدگانی که طی
امســال به واســطه نوســانات برق در مشــهد ،وسایل
برقیشان دچار آسیب شــده و کف و سقف پرداختی
شــرکت بیمه ،می گویــد« :آمــار ســال  1397پایان
امسال به دست ما می رســد اما در سال 1396بنا به
اعالم شرکت بیمه طرف قرارداد با شرکت توزیع برق
مشــهد ،حدود  700مورد خســارت در مشهد وجود
داشته که رسیدگی شده است .یعنی بابت این تعداد
خسارت ،مبلغی حدود  300میلیون تومان پرداخت
کردهایــم .ســقفی که شــرکت بیمه گــر ما ،بــرای هر
صاحب کنتور خسارت دیده در ســال در نظر گرفته،
حدود دومیلیون و پانصد هزار تومان است که هر سال
طی قراردادی زیرنظر هیئت وزیران ،افزایش می یابد
و تمدید می شود .منتها چنان چه فردی در طول سال
یا ســالیان متمادی ،نیاز به اســتفاده از پوشــش بیمه
ای پیدا نکرد ،تمامی ایــن مبالغ در صندوقی زیر نظر
وزارت نیرو ذخیره می شود و در امور عمومی از قبیل
روشنایی معابر ،سدهای برق آبی ،تاسیسات برقی و
امور اینچنینی ،هزینه می شود».

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان:

نماز جماعت در 98درصد مدارس مشهد اقامه می شود
معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان
رضوی در پاسخ به گالیه والدین یکی از دانش آموزان
مشــهدی دربــاره برگــزار نشــدن نمــاز جماعت در
بسیاری از مدارس گفت :از بین  2462آموزشگاه در
مشهد و تبادکان در بیش از  98درصد مدارس یعنی
 2415مدرســه نماز جماعت با حضــور روحانیون،
فرهنگیان و اولیــای دانش آموزان اقامه می شــود،
همچنیــن از بیــن  8656آموزشــگاه اســتان بیش
از  72درصــد مــدارس یعنــی  6280مدرســه نماز
جماعت دارند.
به گزارش خراسان رضوی ،ارســال نامه گالیه آمیز
یکــی از والدین دانش آموزان مشــهدی بــه تحریریه
خراســان ،حاوی ایــن ادعا بود که «از شــروع ســال
تحصیلی جدیــد حق القدمی که فقــط هزینه ایاب و
ذهاب امامان جماعات مدارس می شــود ،پرداخت
نشده و به دلســردی آن ها منجر شــده ،ضمن آن که

قراربعدیتریبونمحله
پنجشنبهپیشرو 2اسفندماه
«محلهالهیه»
اهالــی محتــرم «محلــه الهیــه»
ســاعت 11صبــح روز دوم
ســر تقاطــع الهیــه-
اســفندِ ،
سجـــادیه ،روبه روی شــهرداری
منطقــه 12منتظرمــان باشــند تا
حرفها ،خواســتهها ،مشــکالت
و کمبودهای محلهشــان را برای
انعکاس در صفحه حرفمردم و
پرسشگری از مسئوالن مربوط،
با خبرنــگار این صفحــه در میان
بگذارند.

هم اکنون با بروز این مشکالت ،در حدود  60درصد
مدارس مشهد نماز جماعت برگزار نمی شود».
معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان
رضــوی در گفــت وگو بــا خبرنــگار مــا در ایــن باره
توضیحاتی ارائــه و اظهار کرد :مبلــغ ایاب و ذهاب
ائمــه جماعات نیز از ســال هــای گذشــته تاکنون و
طی ســه ماه نخســت نیم ســال تحصیلی جدید ،به
حساب اداره کل آموزش و پرورش واریز شده است
و این اداره هم آن ها را به حســاب آن پیــش نمازها
واریز کرده است.
«علیرضــا مالک اشــرفی» ،تصریح کــرد :حق القدم
ائمه جماعــات مبلغ ناچیزی اســت و بــا کرایه های
موجود در ماه مبلغــی حدود  100هــزار تومان می
شــود و این که گفته شــود این مســئله باعث شده از
تعداد ائمه جماعت مدارس شــهر کم شــود واقعیت
ندارد .وی با تکذیب این ادعا که در حدود  60درصد

از مــدارس نواحی هفت گانه مشــهد نمــاز جماعت
برگزار نمی شود گفت :حتی در مدارس حاشیه شهر
هم نماز جماعت اقامه می شــود و ما در این زمینه در
آن مناطق نیز تا به حال مشکلی نداشته ایم.
وی همچنین با اشــاره به ضرورت همــکاری مراکز و
نهادهای فرهنگی در برپایــی نماز جماعت مدارس
گفت :این امکان نیز وجــود دارد که برخی از نهادها
و ادارات مثل شــورای شــهر ،آســتان قــدس و اداره
کل اوقــاف و امور خیریه که در زمینــه های فرهنگی
هزینه مــی کنند در ایــن زمینه نیز مشــارکت کنند و
بخشــی از اعتباراتشــان برای اقامه نماز در آموزش
و پرورش اختصــاص یابد .همچنین مدارســی مثل
غیرانتفاعی ها ،هیئت امنایی ها و مدارس شاهد که
از وضعیت مالی بهتری برخوردارنــد ،منتظر تأمین
اعتبــارات دولتی نماننــد و از اعتبارات خــود دراین
زمینه هزینه کنند.

«علیرضــا آزمودهفــر» مدیر بازرســی و رســیدگی به
شــکایات شــرکت توزیــع بــرق مشــهد ،توضیحات
ضروری و مفیدی در این باره میدهــد« :بعد از بروز
حوادثی که منجر به خرابی وســایل برقی میشود،
رسانی موضوع،
شــهروندان می توانند برای اطالع
ِ
با شــماره تلفن  121تماس بگیرند .بعــد از تماس،
همکاران ما برای بررسی موضوع به منطقه اعزام می
شوند و شــرح واقعه را ثبت می کنند .پس از بازدید،
شــهروندان مــی توانند بــه دو روش ،خواستهشــان
را پیگیــری کننــد .یکی ایــن کــه بالفاصله بــه امور
مشترکین اداره توزیع برق مراجعه و بعد از پر کردن
فرم مربوط ،کارشناسان ما بررسی موضوع را شروع
می کنند .راه دوم هم این است که مشترکان خسارت
دیده ،بــا مراجعه بــه وبســایت شــرکت توزیع برق
منطقه محــل زندگی شــان ،وارد بخش مشــترکان
شــوند و در قسمت خســارات ،اطالعات الزم را ثبت
کنند و همکاران ما بهمحض دریافت اطالعات ،روند
معمول پرداخت خســارات را انجام خواهند داد که
گام اولش ،جمــع آوری مدارک اســت .این مدارک
برای انجام امور کارشناســی بیمه ارسال می شود و
بیمه طرف قرارداد با مراجعه به محل ،کارشناســی
الزم را انجام می دهد و اگر خسارات وارد شده مربوط
بــه فعالیت شــرکت برق باشــد ،حق بیمه بر اســاس
رسید تعمیرات به مشترک پرداخت می شود .مدت
زمان معمول پرداخت ها هم بین دو هفته تا بیســت
روز است و اصال نباید از بیست روز بیشتر شود .چنان
چه این روند طوالنی تر شد ،مشترکان می توانند به
واحد شــکایات اداره برق مراجعه کننــد .طبق ماده
 13حقوق شهروندی ،این نوع خسارات باید جبران
شود و تا امروز خوشــبختانه موردی نداشــته ایم که
شــهروند بعد از مراجعه و پیگیری ،به نتیجه مطلوب
نرسد .چرا که هم شرکت برق و هم شرکت های بیمه
گر ،حساسیت خاصی دارند که حقی از فردی ضایع
نشود و از طرفی ،دیوان محاسبات هم بر این موضوع
نظارت دقیقی دارد».

صاحباننمایشگاههایخودرودرمنطقهمعلم،حد
فاصل چهارراه دانشجو تا چهارراه ســتاری ،واقعا شو ِر
پارک در معابــر و خیابان را درآوردهانــد و هیچ نظارت و
برخــوردی هم ،نه از ســوی ســد معبــر شــهرداری و نه
راهنماییورانندگیوجودندارد.
کاش اســتانداری و شــهرداری یا اعضای محترم
شورایشهر،قوانیندایمیبهتصویببرسانندتااینقدر
بیرویه ،مجوز بلندمرتبه سازی صادر نشود .در برخی
کوچه های مشهد با عرض کم ،آن قدر آپارتمان ساخته
اندکهترددپیادههمدرونآنمشکلاست،چهبرسدبه
خودرو .با این رویه شهرســازی به کجا خواهیم رسید؟
اصالاتاقفکردارید؟
دربرخیکوچهوخیابانهایشهرمثلصیاد 26یا
ویالی،12بهخاطرانبوهسازیوبلندمرتبهسازی،حس
خفگیبهآدمدستمیدهد.نهفضایسبزمانده،نهراه
ترددی،هرروزهمصدایجرثقیلوگردوخاکساخت
وساز،آزارمانمیدهد.
شهرداریبایدبرایتمامپلهایعابرپیادهدرشهر،
آسانسور نصب کند تا افرادی که از پادرد رنـج میبرند،
بتوانند با اســتفاده از پل ،از خیابان هــای پرترافیک به
راحتیردشوند.ضمناینکهبایدبرایرفـاهحالمردم،
در تمامی ایستگاه های اتوبوس سایه بان نصب کنند تا
درهوایبارانیوبرفیزمستانوزیرتیغآفتابتابستان،
آزارنبینیم.
قابل توجه شهرداری منطقه ،۳در بولوار مجلسی
غربــی ،بیــن مجلســی  ۲۳و  ۲۱آســفالت خیابــان و
موزاییکهای پیاده رو کامال از بین رفته و درســت مثل
یک راه خاکی روستایی ،حسابی خراب است و موجب
ناامنی برای بچــه ها و اهالــی محل اســت .لطفا برای
مرمتشاقدامکنید.
فضای سبز شهر مشهد با ارتفاع غیر استاندارد در
نزدیکچهارراهها،بولوارهاومحلعبورعابران،موجب
تصادفات و ایجــاد خطرات جبــران ناپذیر بــرای مردم
است.لطفامسئوالنتوجهکنند.
ای کاش مسئوالن شهری همکاری کنند تا زمین
های اطراف شهر مشــهد ساخته شــود ،بلکه مقداری
قیمتمسکنکاهشپیداکند.
از شــهرداری منطقه  7خواهش مــی کنم تابلوی
شهرک بزرگ طرق و زائرشــهر رضوی را نصب کنند تا
مردم،گیجوگرفتارنشوند.خداراخوشنمیآید.

متفرقـه
راهنمایی و رانندگی ،فکــوری ۱۳را ورود ممنوع
کردهامااینیکحرکتکارشناسینشدهاست،چراکه
عمال تردد سد شــده و نظارتی هم از سوی پلیس وجود
ندارد.
از احمد آباد گذر میکردم ،حدود سی ،چهل تاج

تلگرام 09393333027 :

گلجلوییکمسجددیدم،برایعزیزیکهسفرکرده
و از دنیا رفتـه ،ولی کاش به جای خرید گل ،همین پول
صرف خیریه ها و بیماران ســرطانی میشــد .آن قدر
مقدار گلهــا زیاد بود کــه رهگذران متعجــب بودند و
عکسمیگرفتند.
چراکالنتریآبکوه،باموادفروشاندرفرامرز ۲۵و
رسالت ۳۷و ساختمان نیمه ســاز روبه روی ساختمان
مروارید،برخوردجدینمیکند؟
بیمارســتان قائم در فصل امتحانات ،کتابخانه را
برای دانشــجویان پزشــکی ،قرق میکند .اما دریغ از
توجه به شرایط دانشجویان پرســتاری و پیراپزشکی.
انگار این دانشــجویان ،عضو جامعه پزشکی نیستند و
نیــاز بــه فضــای آرام و مناســبی بــرای درس خواندن
ندارنــد .تبعیض تا کجــا؟
رفتهبودیممطبدکتربرایدرمانتیروئیدوپزشک
معتقدبودآبمشهد،خالیازامالحموردنیازبدنانسان
اســت .کاش مســئوالن بهداشــت اســتان ،در صورت
صحتوتاییداینموضوع،فکریبرایاینمسئلهکنند.
باسپاسازدادستانمحترممشهد،جنابصادقی
که زحمات و ســامت نفس ایشــان برکســی پوشــیده
نیست.شایانذکراستکهمسئوالنپردیسبان،زمانی
کهپولمردمرامیگرفتند،دالرسههزارتومانبودواگر
قراراستپولیبازگرداندهشود،بایدبهنرخروزحساب
شــود .وگرنــه بــاز هــم مــردم بازنــده هســتند .چــون
سومچیزیشدهکهداشتند.
سرمایهشان،تبدیلبهیک ِ
یکی ،دو شب قبل ،در کوی طالب ،خیابان نبوت،
نبــوت ۳عده ای شــرور بــه خودروهــای مردم بــا قمه و
شمشیرحملهوروباعتترسووحشتمردمشدند.یک
امنیتبرایماماندهکهخواهشمیکنمبرایتامینش
حساسباشید.
من یک بازنشسته با حقوق بخور و نمیر هستم .از
قصابی ،گوشــت قرمز کیلویــی 89هزار تومــان و مرغ
کیلویی15هزارتومانخریدم.اعتراضکردمبهگرانی،
گفت نخر .به خدا از این شــرایط به تنگ آمده ام .من در
راهپیمایی 22بهمن حضور داشتم و عاشق مملکت و
دمعیدی،باجیبخالیچهکنــم؟
نظامماماواقعاماندم ِ
درســت مثــل فرودگاهها کــه از اســتیصال مردم
سوءاستفاده می شــود برای گرانفروشــی ،در استخر
ســرزمین آفتاب هم کیک 1500تومانــی را پنج هزار
تومانبهمردممیفروشند.تقاضایرسیدگیدارم.

شهرستانها
ما اهالی روستای ویرانی ،واقع در جاده شاندیز،
محلــه ثامــن االئمــه  7معــروف بــه کوچه باغســرای
سیکاس ،برق نداریم و به سختی زندگی می کنیم .در
حالی که با تیر برق ،کمتــر از 50متر فاصله داریم اما
مسئوالن اداره برق می گویند در بافت خدماترسانی
نیستیم .واقعا تکلیف ما چیست؟

