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

Tue.Feb.19.2019. No.4071

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

شهرداری

بدهیبیمهسالمتبهبیمارستانهادردسرسازشد

بیمهشدگانسالمتدرخطرمحرومیت

محرومیتدیالیزیهاازخدماتدرمانیدولتی،بهطورموقتباورود و وعدهاستاندارحلشد
گزارش

•تاپایانامسال،بیمارانغیراورژانسیرا
میپذیریماما...

محمدبهبودینیا

همین هفته قبــل بود کــه در صفحه حرفمــردم ،طی
گزارشــی تحتعنــوان «وضعیــت اورژانســی بیمــه
سالمت»،مسئوالندانشگاهعلومپزشکیدرگفتوگو
با خراســانرضوی هشــدار دادند« :چنانچه سندهای
مالی مازاد برسقف تعیین شــده ،توسط بیمه سالمت
پرداختنشود ،باهدفمدیریتمنابعمالی،مجبورند
ازاینبهبعدازبینافرادتحتپوششبیمهسالمت،فقط
اورژانسیهارابپذیرند».وظاهرااینهشدار،عملیشده
است؛خبرکوتاهوقابلتاملبود«:مسئوالنبیمارستان
شریعتی مشهد ،قصد دارند خدمترسانی به بیماران
دیالیزی را محدود کنند و بیماران این بخش را به مراکز
خصوصی بفرستند ».شــهروندی که خود را هادی35
سالهمعرفیمیکند،درتماستلفنیباروزنامهخراسان
رضوی،روزشنبههفتهجاریاینموضوعرااعالمکردو
خبرازتجمعتعدادیازبیمارانمعترضدیالیزی،صبح
روز یک شــنبه ،جلوی در ایــن بیمارســتان داد .هادی
توضیحمیدهد«:ما 50بیماردیالیزیهستیمکههفته
ای سه بار برای دیالیز به این بیمارستان می آییم .حاال
به ما اعالم کردهاند بیمارســتان دیگر حاضر نیســت به
شما خدمات بدهد و باید برای پیگیری روند درمان تان
بهمراکزخصوصیدیالیزمراجعهکنید.هر 50بیماراز
روزی که این خبر را شــنیده اند به شدت دچار استرس
و نگرانی شده اند و حالشان بدتر شــده است .سه نفر از
دیالیزی ها در آخرین صحبتی که با هم داشــتیم گفته
اند بی خیال ادامه روند درمان می شوند .یکی از خانم
ها از روزی که این خبر را شــنیده ،یک چشــمش اشک
شده و یک چشمش خون و می گوید« :نمی دانم وقتی
این بیمارســتان تجهیزات الزم را دارد ،چرا از درمان ما
خودداریمیکند؟»بعضیازکارکنانبیمارستانمی
گویند ظاهرا از این به بعد قرار اســت بیمارســتان های
دولتی ،از بین کســانی که تحت پوشــش بیمهسالمت
هســتند ،فقط اورژانســیها را پذیرش کننــد و ما جزو
بیماران اورژانسی به حساب نمیآییم!» بعد از شنیدن
حرفهایتکاندهندهاینجوان،بااوقرارمیگذاریمتا
صبحروزبعدسریبهبیمارستانفوقتخصصیشریعتی
مشــهد ،واقع در ابتدای جاده طرقبه بزنیم و موضوع را
بررسیکنیم.

•دردبیماریکافیاست،استرسآوارگیو
سرگردانیبهجانماننیندازید

ســاعت هشــت صبح یک شــنبه 28بهمن ،به ســمت
بیمارســتان شــریعتی مــی روم .تعــداد زیــادی بیمــار
دیالیزیدرحالیکهبنریدردستدارند،داخلحیاط
بیمارستان ایســتاده اند .روی بنر با خط درشت نوشته
شده«:مابیماراندیالیزیبیمارستانشریعتیآرامش
می خواهیــم .کاش مســئوالن از وارد کردن اســترس
و تعطیلی مرکز جلوگیــری کنند ».از میانشــان با مرد
میان ســالی که خودش را غفاری و بازنشسته آموزش و
پرورش معرفی میکند ،همکالم می شوم .او که عالوه
بر مشــکالت کلیوی از بیماری قلبی هم رنــج می برد،
ضمنگالیهازشرایطموجودمیگوید«:چندسالاست
کهبرایدیالیزبهاینبیمارستانمیآیم.اینجاکیفیت
خدمات رسانی و تخصص پرستاران به شدت باالست و
هر مرکز دیالیز دیگری که در روند درمان به مشکل می
خورد،بیمارانراسریعبهاینبیمارستاناعزاممیکند.
حاال مســئوالن بیمارســتان تصمیم گرفته اند دیگر ما
را پذیــرش نکننــد و برای درمــان ،به بیمارســتان های
ی گویند قرار است بخش دیالیز
خصوصی بفرستند و م 

این بیمارســتان را تعطیــل کنند .به مســئوالن بگویید
بیایند روی تخت بخوابند و یک ســاعت دیالیز شــوند تا
بفهمند درد دیالیز و در انتظار پیوند ماندن یعنی چه .تا
بفهمنداالنچهاسترسیبهماواردشده.بهآقایانبگویید
بگذارندفقطدردبیماریداشتهباشیمواینقدراسترس
آوارگیوسرگردانیبهجانماننیندازید!»

•وقتیتختوامکاناتدارید،چرادرمانمانرا
یدهید؟
ادامهنم 
در ادامه پیگیــری ،به همــراه تعدادی از بیمــاران برای
شــنیدن پاســخ رئیــس بیمارســتان شــریعتی ،دکتــر
«حسینعلی زاده» به اتاق ایشــان میرویم« .بافندگان»
که یکــی از بیمــاران دیالیــزی اســت و دل پــری دارد،
شــروع به صحبت میکند و مــی گوید« :مــا 50نفریم؛
چطور می خواهید ما را دم عید ،یک شــبه و با عجله ،به
مراکز دیگر معرفی و تضمین کنید برای ما که هفته ای
سه بار باید دیالیز شویم ،مشکلی پیش نمی آید؟ وقتی
تخت و کارمند به تعداد کافی داریــد ،چرا می خواهید
ما را از این بیمارستان بیرون کنید؟ من چون خبرهای
ناخوشایندی از بعضی مراکز دیالیز شنیده ام ،حاضرم
این زندگی نصف و نیمه را نداشــته باشــم امــا به برخی
بیمارستانهایخصوصینروم.ازدیشبتاهمیناالن
خواب به چشــم من و خانواده ام نیامده .شما با این کار
 50بیماروخانوادههایشانرادچارسرگردانیونگرانی
کردهاید ».اتاق پر شــده از صدای اعتراض بیماران .زن
جوانی ادامه میدهد« :بیمارســتان هــا و مراکز دیالیز
خصوصی،شیفتشبندارندومنبهواسطهکارم،باید
شب دیالیز شــوم تا صبح بتوانم سرکار حاضر شوم .اگر
مرا از این جا بیرون کنند ،کارم را از دست می دهم .من
دیشبازاولدیالیزاشکریختمتاموقعیکهدیالیزتمام
شد .ظاهرا بیمه ســامت برای ارئه خدمت به بیماران
تحتپوشش،تعیینسقفکردهتاهزینههایدرمانیدر
بیمارستانهایدولتیمدیریتشود.ولیاینکهمارابه
ایندلیلپذیرشنکنند،بیانصافیاست».

•وروداستانداربهماجــراوتوقفطرحتااطالع
ثانوی
دکتــر «حســینعلی زاده» بعــد از شــنیدن گالیــه های

بیماران ،ضمــن تکذیب تعطیلــی کامل بخــش دیالیز
بیمارســتان شــریعتی مشــهد ،توضیــح میدهــد:
«همانطور که شــما هم جســته و گریخته شــنیدهاید،
چنــد روز قبل به ما اعــام کردنــد از این به بعــد ،از بین
بیماران تحت پوشش بیمهســامت ،فقط اورژانسیها
را بپذیریم.بــه ایــن دلیل کــه بیمارســتان شــریعتی تا
امروز 78 ،درصد باالتر از سقف تعیین شده توسط بیمه
سالمت ،بیمار پذیرفته تا خدمت رسانی به مردم دچار
اخالل نشود ولی حاال بیمه ،این مبلغ را به ما نمی دهد
و دچار مشــکل شــده ایم .هم اکنون ،سیاســت وزارت
بهداشتاینگونهاستکهرسیدگیبهبرخیبیماریها
را به بخش خصوصی واگذار و فقط به بیمارانی خدمات
رســانی کند که اورژانســی هســتند و بخش خصوصی
توان ارائه خدمت رســانی بــه آنها را نــدارد .طبیعتا ما
هم تابــع سیاســتهای وزارتخانه هســتیم و وزارتخانه
درباره بیماران دیالیزی ،اعالم کرده خدمات رسانی به
بیماران دیالیزی حاد و خاص را بیمارستان های دولتی
پوشش دهند و بیمارانی که شرایط حاد ندارند به بخش
خصوصیهدایتشوند.قراربراینبودکهسالقبلاین
طرح اجرا شود ولی چون بیمه ،تعرفه بخش خصوصی
را کم کرد ،این اتفاق نیفتاد و مراکز خصوصی که بخش
دیالیز داشــتند اعالم کردند بــه دلیل این کــه پذیرش
بیمار دیالیزی توجیه اقتصادی نــدارد ،این بیماران را
نمی پذیرند .در نتیجه بیمارســتان های دولتی به روند
خدمات رســانی ادامــه دادند تا ایــن که اوایل امســال
تعرفه ها اصالح و قرار شد بخش خصوصی به این دسته
از بیماران خدمات رســانی کنــد و هم اکنــون تعدادی
از مراکز بخش خصوصــی خالی مانــده و آماده خدمت
رسانیاستوبایدبیمارانبهآنهامراجعهکنند.اماباید
اینخبرخوشرابهشمابدهمکهامروزصبحباخبرشدم
استاندار شخصا به موضوع وارد شــده و اعالم کرده اند
فعال تمام بیماران را پذیرش کنید تا راهکارهایی برای
حل مشــکل ارائه شــود و هم اکنون ،مشکلی با پذیرش
شــما نداریم .پذیرش بیماران حاد و معرفــی بیمارانی
که وضع بهتری دارند به مراکز خصوصــی ،قرار بود در
تمامی بخش ها اجرایی شود اما فعال متوقف شده؛ چرا
که مشــکل باید به صورت ریشــه ای در مجلس و وزارت
بهداشت مورد بررسی و اصالح قرار گیرد».

بــرای اســتــحــضــار مــردم
نمابر051 37626501 :

مسئوالن و مدیران روابط عمومی سازمانها میتوانند پاسخهای خود به پیامکهای مردم را از طریق پست الکترونیکیkho.razavi@gmail.comبهروزنامه خراسان
رضوی ارسال کنند .پاسخ مسئوالن به پیامکهای مردمی ،روزانه در همین ستون منتشر خواهد شد و به استحضار مردم خواهد رسید.

شهرداری
در پاســخ به درخواســت شــهروند محتــرم مورخ
 97.11.3در خصــوص «آســفالت بولــوار امامت» به
استحضار می رساند :طی بازدید به عمل آمده از بولوار
امامت هیچ گونه مورد حفاری مشاهده نشد ،فقط یک
مورد احداث ســرعت گیر حدفاصل امامت 23و  25و
همچنین عملیات تراش آسفالت حدفاصل امامت50
تا 54درحالاجراست.شایانذکراست،دوسالپیش
حدفاصل وکیل آباد تا چهارراه آزادشهر (هر دو الین) و
الینشرقیحدفاصلچهارراهمیالدتاچهارراهآموزگار
آسفالت شده است.
در پاســخ به درخواســت شــهروند محتــرم مورخ
 97.11.3در خصوص «محوطه سازی بوستان جنب
آموزگار  »62به استحضار می رســاند :محوطه سازی
این بوستان در فهرست پروژه های سال  98پیشنهاد
شــده اســت و در صورت تصویب ،در ســال آینده اجرا
خواهد شد.
در پاســخ به مطلــب منــدرج در آن روزنامه مورخ
 97.10.25در ســتون «بــرای اطــاع مســئوالن» با
عنوان «ســارقان هر شــب کابل هــای مخابــرات را در
شهرکحجتآبادجادهکنهبیست»...بهاستحضارمی
رسانیم :بنابر پیگیری های صورت گرفته ،در محدوده
مذکور ،نسبت به سیم کشی مجدد و نصب مجدد کله
پست ها اقدام شده است و تلفن ها اکنون وصل است.
احترامادرپاسخبهمطلب«کاششهرداریمشهد
بازدیدی از اول بولوار امامیه در قاسم آباد داشته باشد و

ببیند که چطور پیــاده روی خوب و جداول ســالم را به
بهانه زیباسازی تخریب می کنند و به حال خود رها می
سازند .این جز خرج تراشــی و ضرر به بیت المال چیز
دیگــری نیســت» منــدرج در تاریــخ  97.10.30بــه
استحضار شهروند محترم می رساند :این عملیات در
راستای همسان سازی و زیباسازی شهری و پیشگیری
ازحوادثاحتمالیدرپیادهروهابرابرقراردادوضوابط
در حال اجراست و جداول وضع موجود به مقدار تقریبا
30متر بوده که بیش از 80درصد آن ها قدیمی و فاقد
استانداردهای الزم اســت و بقیه پروژه به منظور جمع
آوری آب هــای ســطحی و کانال ســازی سرپوشــیده
می شود.
در پاسخ به پیام شهروند محترم مندرج در شماره
 20005مــورخ  97.10.16بــا موضــوع «چــرا
مســئوالن بــه شــلوغی اتوبوس هــای خــط  38هیچ
اهمیتی نمــی دهند .حداقــل اتوبوس تنــدرو در این
مســیر در نظر بگیرند .چرا که ترافیــک زیادی در این
مســیر وجود دارد» به استحضار شــهروند محترم می
رساند ،با توجه به این امر که اختصاص اتوبوس به هر
خط براساس میزان مســافر جابه جا شده در آن خط
برنامه ریزی می شــود ،طی بررســی ســامانه نظارت
تصویــری ( )AVLخــط  38با  19دســتگاه اتوبوس و
میانگین ســرفاصله شــش دقیقــه در ســاعات پیک و
10دقیقه در ساعات غیرپیک در حال سرویس دهی
به شهروندان محترم است.
با احترام در پی درج مطلبی با عنوان «آمد و شــد
ترافیکی خیابــان شــیرازی و خروجی نــواب صفوی»

ضمن تشکر از احساس مسئولیت شهروندان محترم
اعــام مــی دارد ،تمامی معابــر اطراف حــرم رضوی و
مبادی ورودی بــه زیرگذرهای حرم مطهــر به صورت
مســتمر توســط کارکنان پلیــس راهور ،گشــت زنی و
خودروهــای متخلــف اعمــال قانــون مــی شــوند.
خودروهایی که زیر تابلوی حمل با جرثقیل پارک شده
باشــند نیز به پارکینگ منتقل می شوند .از دیگر طرح
های پلیس راهور در این خصوص ،تعامل و مشارکت با
سازمانهایاتوبوسرانیوتاکسیرانیبهصورتگشت
های تلفیقــی با هدف کنترل ســواری های شــخصی
غیرمجازمسافربراست.توصیهپلیسبهشهرونداننیز
تداوم همکاری بــا خادمان نظم و امنیــت ترافیکی در
پلیس راهور است.

شرکت مخابرات خراسان رضوی

در پاســخ به مطلــب منــدرج در آن روزنامه مورخ
 97.11.3در ستون «برای اطالع مسئوالن» با عنوان
«سرعتاینترنتمخابراتدرشهرکمهرقوچانخیلی
کند اســت »...به اســتحضار می رســانیم :با بررســی
زیرســاخت های ارائه سرویس به مشــترکان محدوده
مورداشاره،افتسرعتدرارائهسرویسمشاهدهنشد.
گفتنی اســت ،به دلیل برگردان تجهیزات ،مشترکان
محترم در اوقاتی با افت ســرعت مواجه شده بودند که
اکنــون وضعیــت مطلوب اســت .بــا این حــال ،جهت
بررســی دقیق تــر مشــکل مشــترک محتــرم نیــاز به
اطالعاتبیشتراستکهایشانمیتوانندضمنتماس
با تلفن ،2020به رفع مشکل خود اقدام کنند.

با بیمــاران دیالیزی که با توضیحات رئیس بیمارســتان
کمــی آرام شــدهاند ،خداحافظی میکنــم اما بهمحض
رسیدنبهتحریریه،باچندینپیامکازسویشهروندانبا
مضمونیمشابهگالیهبیمارانبیمارستانشریعتیمواجه
میشوم که :چرا بیمارستان چشم خاتماالنبیا(ص) بنر
اورژانسیبیمهسالمتپذیرشمی
زدهکهفقطبیماران
ِ
شــوند؟ پس تکلیف بقیه بیماران تحت پوشش این بیمه
چیست؟ چرا مســئوالن بیمه پاسخ گو نیســتند؟ ارزش
ایندفترچهبیمهسالمتچیست؟مابهکجاپناهببریم؟»
پس در ادامــه گزارش ،بــا دکتــر «محمدرضــا دارابی»،
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد تماس می گیرم.
دارابیضمنتاییداینخبر،میگوید«:بهدلیلپرشدن
ای بیمه سالمت و نپذیرفتن سندهای مالی
سقف بیمه ِ
بیمارستان ها توســط این بیمه ،به ناچار چند روز قبل به
اورژانسی
بیمارستانهااعالمکردیمدیگربهجزبیماران
ِ
تحت پوشش بیمه ســامت ،بیماری نپذیرید و موضوع
را به استاندار ،فرماندار ،امام جمعه و مدیرکل اطالعات
و وزیر هم منعکــس کردیم .برای رســیدگی به موضوع،
جلسهشورایتامیناستانتشکیلشدودراینجلسهبا
وعدهاستاندارقرارشدازامروز( 28بهمن)دوبارهتمامی
بیمارانپذیرفتهشوندوماهم،بهبیمارستانهانامه«کان
لم یکن ِ» دســتور قبل را ارســال کردیم و پذیرش تمامی
بیماراندردستورکارقرارگرفت.منتهامهماستهمان
طورکهبااستاندارومسئوالنصحبتکردیم،تاکیدکنم
ما با این شرایط ،تنها تا آخر امســال قادر به ارائه خدمات
به بیماران غیراورژانسی هســتیم و چنان چه مشکالت
پذیرفتن سندهای مازاد بر ســقف تعیین شده به شکل
جدیحلنشود،بهدلیلکمبودمنابعمالیمجبوریمدر
سال 98دوباره نامه پذیرش نشدن بیمار غیراورژانسی
را به بیمارســتانهای دولتی بزنیم .هم اکنون استاندار
خراســان رضوی بــه موضــوع ورود و اعالم کرده اســت
مشــکالت ســندهای مالی مــازاد مــا را حل مــی کند و
همکاران مابراساساینوعدهاستانداربهتمامبیمارانی
که به بیمارستان های دولتی مراجعه می کنند،تا پایان
امسال خدماتارائهمیدهند».

پیشــنهاد میدهم شــهرداری در مناطق شلوغ و
پرترافیکوبافتهایقدیمیشهرکهمعموالامکانتردد
راحت و ســریع آتش نشــانی وجود ندارد ،یا در نزدیکی
پرمراجع مانند
مجتمعهای اداری و تجــاری بــزرگ و ُ
زیستخاور و بازاررضا(ع) ،پایگاههای کوچک و حتی
سیارآتشنشانیباامکاناتوتجهیزاتالزمایجادکندتا
درصورتحریق،سریعواردعملشوندوحضورشان،از
گسترشآتشسوزیوایجادفاجعهجلوگیریکند.
لطفاپیگیریکنیدچراشهرداری،پیادهروخیابان
«مهدیسیدی»حدفاصلمهدی3تا 7رامرتبومرمت
نمیکنــد؟ در حالی که طــرف مقابل را دو ســال پیش
سنگفرشکردهاست.
از شــهرداری مشــهد اســتدعا دارم برای مرمت و
بهسازی جوی آبها و شــبکه فاضالب خیابان «شهید
رجب زاده » 7واقع در طبرسی شمالی 24که از داخل
منازل به داخل کوچه ســرازیر میشــود ،فکری بکند و
مشکلچندینسالهاینمحلهرابرطرفکند.اکثرمردم
با راننــدگان این منطقــه ،به خاطر پاشــیده شــدن آب
فاضــاب روی لباس و ســر و صورت شــان بر اثــر عبور
خودرو،بهبحثوجدلمیپردازند.

شهرستانها
کاش مســئوالن مربــوط ،فکــری بــه حــال جاده
تربتجامبهتربتحیدریهبکنند؛نهخطکشیدرستی
دارد،نهآسفالتخوبی.
چــرا دادســتانی و فرمانــداری به موضــوع تغییر
کاربــری غیرمجــاز اراضی زراعــی «روســتای ماریان»
توجهیندارد؟

متفرقـه
ازشرکتآبوفاضالبتقاضاداریــمعملیاتایجاد
طرحاگودرحدفاصلپلفجرومیدانبارنوغانرازودتر
تمام کند و به سرانجام برســاند .کنده کاری این طرح،
کلیترافیکایجادکردهووقتشاستجمعوجورشود.
آقایگلمحمدی!تیمتحتنظرشمانسبتبهنیم
فصل اول ،افت شدیدی پیدا کرده .خط میانی پدیده،
هماهنگیالزمراندارد.هرچندشماسرمربیهستیدو
بهتر از هرکس دیگــری میدانید چه کاری برای بهبود
شــرایط تیم انجــام بدهید امــا مهم اســت از مشــورت
هوادارانهماستفادهکنید.
خواهشمندم بررســی و پیگیری فرمایید که چرا
رانندگان آمبوالنسهای سطح شهر ،این قدر بی پروا و
بیاحتیاطرانندگیمیکنند؟درستاستکهدرحال
حملبیمارندامابایدمراقبباشندبهخودشانوبقیههم
آسیب نرسانند .یکی دو شــب قبل ،ساعت 11شب در
فلکه احمدآبــاد ،خــودروی آمبوالنس از چــراغ قرمز با
ســرعت شــدید رد شــده و به خودروی تیبای همســرم

تلگرام 09393333027 :

برخوردشدیدیکرده،بهنحویکههردوایربگتیباباز
شده است .هرچند به همســر و فرزندم آسیب سطحی
رسیده و سالم هســتند اما آیا رانندگان آمبوالنس حق
مریض نیازمند کمک ،به
دارند برای رســیدگی به یک
ِ
بقیهآسیببرسانندوجاندیگرعابرانپیادهورانندگان
رابه خطربیندازند؟
موتورســواران بیپــروا ،در پیــادهرو بولــوار اول
طبرسی ،با سرعت باالجوالن می دهند و موجب ایجاد
ترسووحشتومزاحمتبرایعابرانمیشوند.دیشب
جوانیبایکپیرمرد،س ِرهمینمسئلهدرگیرشدهبود.
آخر پیاده رو ،محل عبور پیرمرد ،پیرزن و بانوان باردار و
بچه های کوچک اســت .چه کســی باید بر این مسئله
نظارتکند؟
روزجمعه 26بهمن،درراهبازگشتازجمعهبازار
پنجتن ،مدت طوالنی در ترافیک بســیار سنگینی گیر
افتادموحتییکپلیس،برایحلوروانسازیترافیک
حضور نداشت .کارایی پلیس و شــهرداری و نهادهای
مسئول،دراینگونهموارداستکهبهچشممیآید.ای
کاشقبلازآوردنجمعهبازاربهاینمنطقه،تدابیرالزم
اندیشیدهشدهبود.
درود بر دادســتانی مشــهد کــه برای مبــارزه با
مفاســد و اخاللگــران اقتصادی کــه یــک نمونه آن
شــرکت پردیســبان اســت ،اقدام کرده ،خواهشمند
اســت این مســیر را تا رســیدن به نتیجه نهایی دنبال
کنید تا دوباره شاهد چنین مواردی نباشیم و مردم با
خیال راحــت بــرای شــکوفایی و توســعه اقتصادی،
سرمایه گذاری کنند.
روزهای جمعه در مسیر بهشــترضا(ع) ترافیک
سنگینیایجادوراه،قفلمیشود.ایندرحالیاستکه
اگر س ِر چهارراهها ،یک مامور مستقر باشد ،این مشکل
بزرگحلمیشود.لطفاپیگیریفرمایید.
مامورمخابراتبهاشتباه ۹،قبضهزینهخطتلفن
را در منــزل مــا انداخته! اگــر توجه و رســیدگی به بقیه
مسائلاینشرکتهمهمینشکلیباشدکهواویال!
چرا مسئوالن کمیته امداد مشــهد که باید دست
نیازمنــدان را بگیرنــد ،توجــه چندانــی ندارنــد؟ زنی
ازکارافتاده هستم با چهار دختر و با ارائه تمام مدارک،
ماههاست برای قرار گرفتن تحت پوشش کمیته امداد
دوندگــی میکنــم ،منتهــا میگویند تو تحت پوشــش
بهزیستیهستی.بهزیستیکهسالهاستیکریالهم
بهماکمکنکردهاست.
چرا هیچ نظارتی بر دفاتر باربــری داخل پایانه بار
نیســت و دســت داللها را کوتاه نمیکنند؟ زحمت را
رانندهمیکشدولیپولبهجیبداللهامیرود.
حرفهــای پیشکســوت دوچرخــه ســواری در
گفتوگوباخراسانرضویکامالدرستاست؛مامسیر
مناسبیبرایدوچرخهسوارینداریمودرمسیرشاندیز
و طرقبه ،دوچرخه سواران البهالی خودروها با به خطر
انداختنجانشانرکابمیزنند.

