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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 :

آبوفاضالب

وضعیتمناطقسیلزدهسرخس ۳ماهپسازحادثه

آوارگیدرگرمای 45درجه
گزارش
محمودی

•فقط  4متر موکت به ما داده اند

عیسی شــاه محمدی از روســتای چاله زرد ،دیگر
آســیب دیده از ســیل با گالیه از این که فقط چهار
مترموکت بهمادادهاندافزود:درجریانسیلکلیه
وسایلزندگی،اعمازیخچال،ماشینلباسشویی
تلویزیون و ...از بین رفته است وامروز خانواده من
در خانه همســایه وفامیل شب را به ســر می برند،
البته از افرادی که کمک کردند اســباب واثاثیه ما
از میان گل و الی بیرون بیاید کمال تشکر را داریم،
اما الزم است امروز هم سری به ما بزنند.
در بازسازی این خانه آن چه می بینید از مصالحی
که بــرای تعمیر بــه کار رفتــه همه را قــرض کردم
حتی کمک بال عوض را ندادند .چرا که می گویند
وام بگیر تا پنــج میلیون بالعوض به شــما بدهیم.
ازسوی دیگر تیموری ،بخشــدار مرکزی سرخس
با رد ادعای عیســی شــاه محمــدی که گفتــه بود
فقط چهار مترموکت به مــا داده اند ،گفت :مقدار
قابل توجهی وســایل منزل توسط هالل احمر در
روستای چاله زرد توزیع شده است همچنین یک
موکب با احداث آشپزخانه دراین منطقه چندین
روزغذایگرمبرایاهالیمنطقهتهیهکردهاست.

عکس از خراسان

شهرســتان ســرخس در دوره آمــاری با متوســط
 180میلی متــر بارندگــی یکی از مناطــق گرم و
خشک اســتان اســت که ســال هاســت با کمبود
بارش و خشکسالی دست و پنجه نرم می کند،اما
باتغییراتاقلیمیپیشآمدهطیزمستانگذشته
وبهار امســال ،ســرخس نیز پس از چندین ســال
اولین تر ســالی خود را با افزایش دوبرابری بارش
ها و بیــش از  338میلی متربارندگــی که تنها در
فروردین  70میلی متر بود ،تجربه کرد.این بارش
ها اگرچه بــرکات قابل توجهی در افزایش ســطح
زیر کشــت تولیدات زراعی به ویژه گندم داشــت
اما متاســفانه خســارت هایی را نیز به علت جاری
شدن سیل ووجود سیالب ها در سه روستای چاله
زرد ،صمد آبــاد وکالته صاحب به وجــود آورد و در
بخش های مسکونی زیر ســاخت های روستایی و
راه های مواصالتی خسارت هایی به جا گذاشت.
پس از گذشــت بیش از ســه مــاه از وقوع ســیل در
سه روســتای ســرخس  ،در یک گزارش میدانی و
در گفت وگو با مــردم ،با توجه به وعــده های داده
شــده آخرین اقدامات انجام شــده را بررســی می
کنیم .اسد خانی از اهالی روســتای صمد آباد ،با
اشــاره به خســارت هایی که ســیل بر وی تحمیل
کرده است گفت:حادثه ســیل ،غیر منتظره وغیر
قابل پیش بینی بودوتا کنون ســیالب هایی با این
میزان در منطقه ما وجود نداشــت ،در شب حادثه
خواب بودیم که آب وارد خانه شــد،تنها توانستیم
خود را نجات دهیم  ،اثاثیه زندگی ما وتعدادی دام
از بین رفتند،کمک هایی از ســوی هالل احمر در
خصوص مواد غذایی در همان ایام شد ،اما تاکنون
برای جبران خسارت ما در بخش دام وزراعت  ،وام
تعمیر وبازسازی خانه به دست ما نرسیده است.

•ازخجالتدرمقابلفرزندانمآبمیشوم

نوشــیروانی یکی دیگر از ســیل زدگان روســتای
چالــه زرد با بیــان این کــه توزیــع اقــام زندگی به
آسیبدیدگانسیلشکل منطقینداردافزود:چرا
وعده مــی دهید ومــا را درانتظــار مــی گذارید.هر
ســاعت زندگی برای زن وبچه های ما یک روز تمام
می شود با این هوای باالی  45درجه در کنار سایه
دیوار خانه ای ،می توان زندگــی کرد؟باور کنید از
خجالت در مقابــل فرزندانم آب می شــوم .تمامی
وسایلزندگیمنازبینرفت.تنهایکیخچالکهنه
به دستم رســیده ،در جریان ســیل دستگاه جوجه
کشــی ،تعدادی مرغ آماده فروش وگوســفندانم از
بینرفتهاست.
وی افزود:از ســوی جهاد ودام پزشکی بررسی شد
امــا تاکنون هیچ اقدامی نشــده اســت .هوشــنگ
نصیری عضو شــورای روســتای چاله زرد بــا تایید
مشــکالت ســیل زد گان گفت:بعد ازحادثه سیل
ادارات و دیگرخیران در بحث امداد ونجات سنگ
تمام گذاشــتند والبته کمــک هایی نیــز در تامین
وســایل برقی و ...شــد که کافــی نبــود.دادن یک
یخچالبهتنهاییمشکلراحلنمیکند،ازطرفی
مردم ایــن جا اکثــرا مددجو ینــد و از کمیتــه امداد
وبهزیستیتوقعبیشتریدرتامینوسایلمنزلو...
دارندبسیاریازسیلزدگانوسایلابتداییزندگی
راندارند.الزماستمسئوالندراینخصوصکمک
بیشتریکنندبایدعرضکنماگربهطورکلیبعداز
حادثه سیل در بحث کمک های انجام شده به یک
جمعبندی برســیم،می توان گفت :کاری که قابل
گفتن باشد ،نشده اســت ،همچنان آبنمای روستا
و چاه های آب شــرب دام روســتاییان تخریب شده
به حال خود رها شــده اســت.هزینه خسارت های
بخش کشــاورزی ودامی بال تکلیف اســت .اماکن
تخریــب شــده ونیازمند تعمیــرات اســت  ،مراحل
تشکیل پرونده آن ها انجام شده ودر حال پیگیری
هستیم.عبدا ...فراضی از روســتای صمد آباد که
واحد مســکونی اش تخریب شــده اســت گفت:ما
امروز جا ومکان درســتی نداریم  ،زندگی در چادر
با این هوای گرم طاقت فرساســت  .خواهشــی که
داریم تکلیف ساخت اماکن مســکونی ما را روشن
کنند .ناصر کوهکن دهیار صمــد آباد در خصوص
کمکبهسیلزدگانروستاگفت:البتهکمکهایی
از سوی هالل احمر و دیگر نهاد ها ومردم در تامین
بستهغذایی،لباس،وسایلزندگیوبرقیبهدست

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.

اتوبوسرانی
«ایســتگاه اتوبــوس تقاطــع پیــروزی و
برونسی ،تابلوی هوشمند ندارد و ایستگاه
هــم کدگــذاری نشــده اســت .کاش
اتوبوسرانی این موضوع را بررسی و پیگیری
کند».
بــه اســتحضار شــهروند محتــرم مــی رســاند،
تابلوهــای زمــان رســیدن اتوبــوس براســاس
شــاخص فنی و بهــره بــرداری در شــهر نصب و
راه اندازی می شــود که هــم اکنون بــا توجه به
محدودیت های تامین ســخت افزار و همچنین
هزینه باالی تهیه و نصــب تابلوهای مذکور ،نرم
افزار موبایلی به نام نقشــه همراه مشــهد ایجاد
شده اســت که موقعیت و زمان رسیدن اتوبوس
ها در تمامی ایستگاه های شهر را به شهروندان
نمایــش می دهــد .نرم افــزار موبایلی یادشــده
در پرتــال اینترنتــی ســازمان بــه نشــانی bus.
 mashhad.irقابــل دریافــت اســت .در پایان

ضمن تشــکر از دقت نظر شــهروند محترم ،کد
ایستگاه های اعالمی مجدد نصب شد.

یابند .سعید زحمتکش با اشــاره به این که بخشی
از واحدهای مسکونی ســیل زد گان درحریم کال
ومسیلهاقرارداشتندوتعدادینیزخارجازمسیر
سیالب ها و بر اثر آب گرفتگی وشــدت باران دچار
خسارتشدندافزود:متاسفانهاراضیمناسببرای
ساختواحدهایمسکونیدرمیانروستایاحاشیه
آن مالکیت عرفی دارد ،که الزم اســت برای تملک
وتســریع در امر ایجاد ســر پناه برای ســیل زد گان
،اعضای شــورا ودهیــاران مناطق ســیل زده ورود
جدی داشته باشــند .رئیس بنیاد مسکن سرخس
بااعالماینکهدراعطایتسهیالتمسکنبهسیل
زد گان محدودیتی نداریم  ،تصریح کرد:تا کنون از
سه روستای صاحب داد ،صمد آباد وچاله زرد تنها
 20نفرپسازتشکیلپروندهبهبانکمعرفیشدند
کهتاکیدمیشودازاینفرصتاستفادهکنند.چرا
کهشهرستانسرخسدومینسهماعتباراتسیل
رادراستاندارد.

سیلزدگانرسیدکهکمالتشکرراداریم،اماازآن
جا که کمک ها کافی نبود نتوانستیم همه خانواده
ها را پوشش دهیم.وی با اشــاره به اماکن خسارت
دیده روســتا افزود :از مجموع 100واحد تخریبی
وخسارتدیدهسیل،فهرستتهیهشدوهماکنون
در مرحله تشــکیل پرونده در بنیاد مسکن هستند
وبنیادمرحلهاولساختوسازرادرزمینجانمایی
شــده بــه زودی شــروع خواهــد کــرد .هنوزمیزان
خسارت های بخش دام وکشــاورزی قطعی نشده
اســت .مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان سرخس
نیزگفــت :در اولین فرصت بعد از وقوع ســیل برابر
دستورالعملهایسازمانجهادکشاورزیاستان
اکیپ هایی به روســتاهای ســیل زده اعزام شــد تا
با بررســی های الزم میزان خســارت های اولیه را
مشــخص کنند  .محمد علی رهنما با بیــان این که
آمارخسارتهایارائهشدهبهبررسیبیشترینیاز
دارد،افزود:بهدستورسرپرستفرمانداریوقتدر
ماه گذشــته کار گروه شهرستانی بررسی خسارت
سیلتشکیلودراولینجلسهمصوبشدمجددابا
همکاریدهیاراعضایشوراوکارشناساعزامیاز
استان میزان خسارت ها در بخش دام وکشاورزی
مشخصشود.ویازتشکیلدومینجلسهکارگروه
شهرستانیتعیینتکلیفخسارتسیلدرروزهای
آینده خبــر داد واضافه کــرد:در این جلســه پس از
بررســی گزارش نهایی خســارت ســیل بــه بخش
کشــاورزی ودامی ،تصمیمات نهایی ودر ســامانه
وزارت کشور (سجاد) ثبت شد تا پس از بررسی در
کارگروهاستان،میزانپرداختیبههرخسارتدیده
در مناطق ســیل زده اعم از بالعوض و ...مشخص
وابالغشود.رهنماتصریحکرد:درخصوصمرمت
وبازسازیچاههایآبشرباحشامدرروستاهای
خسارتدیدهازسیلتمهیداتیدرگزارشارسالی
دیده شــده که در صــورت تخصیص اعتبــارات در
اســرع وقت عملیات بازســازی و ...انجــام خواهد
شد .روستاییان از جابه جایی استقبال نمی کنند.
رئیس بنیاد مسکن شهرستان سرخس با بیان این
کهتملکزمینواستقبالنکردنروستاییانسیل
زده از جابه جایی ،از عمده مشکالت موجود است،
گفت:مــا در خصوص احداث مســکن برای ســیل
زدگان در روســتاهای حادثه دیده با مشکل تملک
اراضی وجابه جایی اهالی روبه رو هســتیم چرا که
حاضر نیستند از مکان فعلی که دچار سیل بردگی
شده است فاصله بگیرند ودر محل دیگری اسکان

درشــرایطی که طی چنــد روز گذشــته باالترین
دمای هوا درشهرستان ســرخس  52درجه ثبت
شــد مســئوالن باید هرچه ســریع تر به بازســازی
واحدهای خسارت دیده بپردازند .

«چرا خط اتوبوس 34خدمات دهی خوبی
ندارد و همیشه با تاخیر بسیار زیاد به
ایستگاههامیرسد؟»
به استحضار شهروند محترم می رساند ،خط
اتوبوسی  34با پنج دستگاه اتوبوس و میانگین
سرفاصله 15دقیقه و خط مینی بوسی  1034با
13دستگاه مینی بوس فعال و میانگین سرفاصله
10دقیقه در حال سرویس دهی به شهروندان
محترم است ،لیکن به دلیل نبود مسیر ویژه برای

اتوبوس ها و ترافیک طول مسیر ،گاها سرفاصله
خط افزایش می یابد ،بنابراین هماهنگی الزم با
مسئول خط جهت دقت در رعایت سرفاصله ها
انجامشد.درپایانازشهروندمحترمتقاضامیشود،
درصورتافزایشسرفاصلهدرمسیرخط،مراتبرا
باذکرمشخصاتدقیق(تاریخ،بازهزمانیوایستگاه
محلانتظار)بهشمارهتلفن 33235ادارهبازرسی
سازمان اعالم کنند تا امکان رسیدگی دقیق تر
فراهمباشد.

•بهزودیفازاولساخت 107واحدمسکونی
اجراییمیشود

فرماندارسرخسبابیاناینکهدرفازاول ساخت
 107واحــد مســکونی پــس از واگــذاری زمیــن
عملیاتــی مــی شــود ،گفــت:در بارندگیهــا و
سیالبهایابتدایامسالبه 379واحدمسکونی
خســارت وارد شــد ،که حدود 300واحد نیازمند
نوســازی و بازســازی و  79واحــد دیگــر تعمیری
اســت .وی با اظهار این که 50تا 60درصد اماکن
ســیل زده در حریــم رودخانــه ومســیل قــرار دارد
وباز ســازی وســاخت آن ها در مــکان فعلی امکان
پذیر نیســت ،افزود:با همکاری دهیاری واعضای
شــورا ی روســتا زمین مد نظر در روستاهای سیل
زده معرفی میشود ،هم اکنون پیگیر مجوز های
قانونــی آن از آب منطقه ای هســتیم وظرف هفته
هایآیندهدستورساختاجراییمیشود.محمد
رضارجبیمقدمباتاکیدبراینکههرگونهساخت
وسازوحتیتعمیرواحدمسکونیدرحریمرودخانه
ها ومسیل ها ممنوع است ،یاد آور شد:مسئولیت
وعواقب هر گونه ســاخت واحد مسکونی یا تعمیر
درحریمسیالبهابرعهدهمالکاناست.برهمین
اساس اماکنی که خارج از حریم رودخانه ومسیل،
واقعشدند،وبهعلتآبگرفتگیوشدتبارشها
آسیبدیدندونیازبهتعمیردارند،شناساییشدند
وصاحبانآنهاهرچهسریعتربرایتشکیلپرونده
وســیر مراحل دریافت وام به بنیاد مسکن مراجعه
کننــد .فرمانــدار ســرخس تصریــح کرد:دربحث
پرداخت خســارت هــای ســیل ،در بخــش دامی
وکشاورزی به زودی جلسه کارگروه برای بررسی
نهایی میزان خســارت تصمیمات خــود را خواهد
گرفتوبرابردستورالعملهیئتوزیرانمیزانپس
ازتخصیصاعتبارپرداختهاانجامخواهدشد.
•گرمای هوا وضرورت تسریع بازسازی
واحدهای خسارت دیده

در این هوای گرم فشــار آب در خیابان شهید
حسینیمحرابمشهدکماست،آببرایکولربه
طبقــه اول نمــی رســد بایــد چــه کار کــرد؟ لطفا
رسیدگیشود.

شهرستانها
قابــل توجــه شــهردار محتــرم طرقبــه ،لطفا
پیگیــری کنیــد .چند شــب پیــش می خواســتم
خودرویمرادرحاشیهخیاباندرطرقبهپارککنم،
مغازهمرغکنتاکیصندلیحاشیهخیابانگذاشته
بود و اجازه نمی داد کسی به جز مشتریان خودش
در آن قســمت پــارک کنــد .اعتراض کــردم گفت
شهرداریازماعوارضاینکارراگرفتهوبهمااجازه
دادهاست،برویدازشهرداریشکایتکنید!
درروستایعارفیآنتندهیایرانسلضعیف
است.تکلیفچیست؟لطفارسیدگیکنید.
چراهمراهاولدرمسکنهایمهرگلبهارآنتن
دهیندارد؟

شهرداری
چندباربا137شهرداریتماسگرفتمواعالم
کردم که در آخر خیابان فالحی 14/8حدود50
درخت در حال خشک شدن است تا االن خبری از
آبیاریایندرختانتوسطشهردارینشدهاست.
آقایشهردار،کیقراراستبهوضعیتاسفبار
بوستانآبشاردرنخل 23پایاندهید.بهدلیلنبود
آب درختــان خشــک شــده انــد وســرویس هــای
بهداشتیغیرقابلتحملاست.
با وجود این همه مجتمع های ورزشــی که در
محالتمشهدساختهشدهدرکنمیکنمکهچرا
باید زمین هــای بالاســتفاده نزدیک پــارک های
محلی به محلی برای ورزش های گروهی پر ســر و
صدا تبدیل شــود .با وجود این که مجتمع ورزشی
امید و زندگی در بولوار آموزگار فعال است اما یک
زمینبالاستفادهدربوستانواقعدرآموزگار 66را
بهزمینیبرایبازیوالیبالافرادتبدیلکردهاند،
افرادیازکوچههایاطرافبهاینمحلمیآیندو
صدای عربده هایی که در ســه شیفت بازی در این
محلمیکشندامانمارابریدهاست.لطفاسامانی
به این وضع بدهید و آرامش اهالی را تامین کنید.
ورزشگروهیجاومکانیدارد.
باتوجه بــه آلودگی هــای دهشــتناک هوا در
مشهد،چرارانندگانمحترم،اتوبوسهایخودرا
در پایانه مســافربری امام رضــا (ع) خاموش نمی
کنند؟همباعثآلودگیزیادفضایترمینالشده
و هم مشــکالت تنفسی برای افراد مســن و ناتوان
ایجادمیکند.لطفااطالعرسانیکنید.
کسی نباید پیگیری کند؟ در کمپ غدیر این
همه جمعیــت دور دریاچــه آن می نشــینند ،از هر
خــودرو ۲۲۶۰۰تومــان پــول مــی گیرنــد ولــی
روشــنایی ندارد ،نورافکن ها را در دریاچه روشــن
کردهانداماقسمتهایدیگرکمپبهقدریتاریک
استکهآدممیترسددرآنترددکند.
شهرداریمحترممنطقه ۱۲درمنطقهامیریه

تلگرام 09393333027 :

،امیریه، ۳۷نجفیسهممیزیک،زحمتکشیدند
منطقه را پاک سازی کردند و لودر زدن ،زمین یک
هکتاربیشترنیست،حاالچنانگردوخاکیایجاد
شدهکهزندگیمختلشدهاست.کاشچندتانکر
آب هم پاشیده می شد واقعا گردوخاک زیاد شده
استوجمعیتساکنهمهزاراننفرهستند.

متفرقه
چهارماهازسال 98گذشتولیازافتتاحتنها
مجتمــع درمانــی منطقــه ســرافرازان ودالوران
(درمانگاه امام حسین علیه السالم) خبری نشد.
منطقهنیازمبرمبهمجتمعدرمانیدارد.
چرا در برخی مناطق شــهر برای شــهروندان
قبــض آب یا بــرق نمی آیــد؟ هیچ کس هــم پیگیر
نیست.
واقعا که معرکه اســت! وســط تابســتان و اوج
حضورزائران،ماههاستخیابانآیتا...بهجتبه
دلیل لوله کشی فاضالب ،نیمه باز است ضمن آن
که حداقل ســه متر از عرض خیابان به این باریکی
وشلوغی را به خاطر بولوار و مسیر دوچرخه گرفته
اند.
همــراه اول حــدود 400هزارتومــان بنده را
بستانکار اعالم کرده و هنوز پیامک تمام نشده بود
اخطار قطع به دلیل بدهی آمد .به نظرشــما به چه
کسیبایدگفتوپیگیریکرد؟

ورزش
متولی ورزشــگاه امام رضا (ع) آســتان قدس
استیاهیئتفوتبالاستان؟االنبیشتراستانها
درگیررفعمعایبورزشگاههاهستند.ولیدرشهر
مشهددرگیراینکهبازیهاراکجابرگزارکنند.باز
نزدیکبرگزاریبازیهایلیگشد،هیئتفوتبال
درگیرکارهایپیشپاافتادهشدهاست.اینکارها
چه معنایی دارد؟ این قدر با هواداران تیم محبوب
شهرخودروبچهگانهبرخوردنکنید.
لطفابهاطالعمسئوالنمحترموورزشدوست
برســانید که باندبازی در هیئت والیبال اســتان و
مشهددردستاجراستوخیالتانراحتباشدکه
هیچ کس نمــی توانــد بــدون اذن و اجــازه آقایان
مســئول ایــن هیئــت ،وارد عرصــه داوری و...
شــود .البته برای تامین نیاز مالی هیئت،کالس
داوری به طور عمومی برگزار می شــود ،پولش که
نقــد شــد غریبــه هــا کنــار زده مــی شــوند.
(یکداوردرجه)3

اتوبوسرانی
ایستگاه اتوبوس میدان مادر واقع در شهرک
غربتابلویهوشمندندارد.رسیدگیکنید.

نیرویانتظامی
پنج پسر بچه در شهرک شهید رجایی مشهد
به عقب وانت بارها می چســبند ولــوازم مردم را
ســرقت می کنند .بارها بــه پلیــس  110اعالم
کردیم.

