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مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان
می رساند.
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پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

شهرستانها
از مســئوالن محتــرم اســتانداری
خواهشــمندیم بــرای تعییــن تکلیــف اراضــی
مورداختــاف شهرســتان طرقبــه شــاندیز و
مشــهد ،اقــدام کننــد و پاســخ گــو باشــند .خســته
شــدیم از بــس بــه شــهرداری و فرمانــداری
مراجعه کردیم و همچنان اختالف حل نشد.

گالیهمعلمانازتعلیققراردادبیمهآتیهسازانبا بیمارستانهایخصوصیمشهد

گزارش

فرهنگیاننگرانازآتیهسازان

نوید زندهروحیان

«من بازنشســته آمــوزش و پــرورش هســتم و بیمه
شده شــرکت آتیه ســازان حافظ .چندی قبل ،بعد
از چندین بــار رفت و آمــد به مطب پزشــک و تعیین
وقت عملجراحی برای همســرم ،به بیمارســتان
خصوصیبنتالهدیمراجعهکردیموبرایپذیرش،
درخواست دادیم اما متاســفانه وقتی برای حساب
و کتاب به صندوق رفتم دیدم یک برگه روی شیشه
چسبانده شده مبنی بر این که «به علت بدهی بیمه
آتیه سازان حافظ به این بیمارستان ،پذیرش با این
بیمه انجام نمی شــود ».انــگار تمام دنیا روی ســرم
خرابشدوفکرهزینهآزادعملکهحدود 5میلیون
تومان اســت ،حالم را بــه هم ریخت و حــاال ماندهام
چهکنم؟ ما فرهنگیــان این همه سال و هرماه حق
بیمه پرداخت می کنیــم که چنیــن روزهایی بیمه
به دادمان برســد؛ هزینه ویزیت و داروها را که چند
ماه به چند ماه پرداخــت می کردند اما حــاال کار به
جایی رسیده که هزینه های سرســام آور جراحی را
هم خودمان باید بپردازیم .من باید از کجا این مبلغ
را بپردازم؟ دســتم را مقابــل چه کســی دراز کنم؟
مسئوالن بیمه آتیهســازان می گویند بابت مبلغی
که االن از جیب خودتان پرداخت می کنید ،به شما
رسید می دهیم و چندماه بعد ،بیمه درصدی از این
مبلغ را کسر و بقیه را واریــــز می کند .متاسفانه اوال
امکان پرداخــت این مبلغ را نــدارم و از طرف دیگر،
با توجه به تجارب گذشــته ،اصال معلوم نیست این
«چندماهبعد»دقیقایعنیچندماهبعد؟این،پیامکی
مخاطبانصفحهحرفمردم
استکهازسوییکیاز
ِ
خراســانرضوی به دستــــمان رســیده و به واسطه
اهمیت موضوع ،برای بررسیاش اقــــدام کردیم.
البتهاینمشکلفقطمربوطبهبیمارستانهاومراکز
درمانی خصوصی اســت و بیمارستان های دولتی
طبق روال معمول ،مشغول خدماترسانی به بیمه

شدگانبیمهآتیهسازانحافظهستند.
•پذیرشبیمهشدگانآتیهسازان،بهصورتآزاد

بهبیمارستانخصوصیبنتالهدیمیروممسئول
پذیرش اعالم می کند بیمه آتیه سازان حافظ تحت
پوششخدماتبیمارستاننیستودربارهدالیلش
توضیح میدهد« :قرارداد تمامی بیمارستان های
خصوصیشهرمشهدبابیمهآتیهسازانحافظفعال
تمدید نشــده و معلق اســت و این بیمه به علت عمل
نکردنبهتعهداتونپرداختنبدهیخود،ازفهرست
پذیرشبیمارستانهاخارجشده».ووقتیمیپرسم
تکلیف بیمارانی که تحت پوشــش این بیمه هستند
چیســت ،میگوید« :بیماران باید کلیه هزینههای
بیمارستانرابراساسنرخبیمهپرداختکنندوپس
ازآنبارسیدیکهبهآنهادادهمیشود،هزینههارا
چندماهبعدازبیمهآتیهسازاندریافتکنند».
•بیمهسالمت،مسئولپاسخگویی
کوتاهیهایبیمهآتیهسازاننیست

بودن تمامی خطوط بیمه
بهواسطه مدام مشــغول ِ
آتیهسازان حافظ ،شعبه خراســان رضوی بهشکل
حضــوری به دفتر این بیمه واقع در بولوار وکیل آباد
مراجعه میکنــم .منتها از ســوی مدیــر اداری این
شرکت اعالم میشود مدیر شــعبه به علت بیماری
حضور ندارند و دیگر مدیــران مجموعه هم مایل به
پاســخ گویی در این زمینه نیســتند .در ادامه و از آن
جــا که تماسهای تلفنیمان در ساعات و روزهای
مختلف با شمارههایی که از ســوی مدیر اداری این
بیمه از مدیران شــعبه مرکــزی در اختیارمــان قرار
گرفت ،بیپاســخ و بینتیجه میمانــــد ،موضوع را
از بیمه سالمت استان که در تمام تبلیغات و اطالع
رسانیها ،بیمه آتیه سازان ،زیرمجموعه آن معرفی
شــده پیگیری می کنیم« .ســید مرتضــی وجدان»
مدیرکل اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی در
این خصوص توضیح میدهــد« :روی کاغذ و درون

چارتهایتشکیالتی،بیمهآتیهسازانزیرمجموعه
بیمه ســامت اســت اما در اســتان ،به دلیل وجود
تشکیالتومدیریتمستقل،عمالخودگرداناست
و خودشان مسئول امورشــان هستند و هم ردیف با
ما،کارشانراانجاممیدهند.رویهمینحساب،
شکایاتناشیازمشکالتوناکارآمدیاینشرکت
ارتباطی به اداره کل بیمه سالمت استان نداشته و
مدیرانبیمهآتیهسازانحافظ،خودشانبایدپاسخ
گویگالیههاوسواالتباشند».
•فرهنگیانخستهازروشصندوقی،درانتظار
شرایطجدیدبیمه

در قــدم بعــد« ،مجیدیفــر» مدیــر روابــط عمومی
اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوی هم در
خصوصمشکالتبهوجودآمدهبرایبیمهشدگان
این اداره کل ،توضیح میدهد« :یکی از مشــکالت
عدیده ما در بحث بیمه فرهنگیــــان ،مشکل روش
صندوقی اســت .یعنی ما باید پولــی را که به عنوان
حقبیمهازهمکارانماندریافتمیکنیمبهعنوان
غرامت ،به خود آن ها برگردانیم و حواشــی که این
وسطایجادمیشود،مشکالتیرادرگذشتهوامروز
برای همکاران مــا به وجــود آورده بــه همین دلیل
از همه همکاران عزیزمــان عذرخواهی می کنیم.
هم اکنون ،قرارداد امســال ما با بیمه آتیهسازان به
اتمام رسیده و تمدید هم نشــده است .زمان حضور
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش در استان ،یکی
ازموضوعاتاصلیموردمذاکره،همینبحثبیمه
فرهنگیان بود که تصمیم بر این شــد از این به بعد،
دیگــر روش صندوقی مورد اســتفاده قــرار نگیرد و
روشیجدیدبرایحلمشکالتبیمهفرهنگیاندر
نظرگرفتهشدکهدرآیندهنزدیکاجراییمیشود».
•باالگرفتناحتمالتغییربیمهفرهنگیان

مدیــر روابط عمومــی آمــوزش و پرورش خراســان
رضوی در پاســخ به این ســوال کــه «امــکان دارد با

چــرا بیمارســتان ولــی عصر(عــج) جغتــای،
بابنیادشــهید ایــن شهرســتان قــرارداد بیمــه
درمانی ندارد؟ لطفا پیگیری کنید.

توجه به مشــکالت بهوجود آمــده ،بیمه فرهنگیان
از آتیهســازان تغییر کند و با شرکت دیگری قرارداد
بیمهمنعقدگردد؟»میگوید«:مادرامسالتصمیم
به تغییر شرکت بیمه فرهنگیان داشتیم اما به علت
تعداد زیاد افراد تحت پوشش و تعهد سنگین مالی
کهبرایشرکتطرفقراردادایجـادمیشود،هنوز
با هیچ شــرکتی به توافق نرســیدیم .شرکتهایی
هم حاضر بودند با دریافت حق بیمــه های باال ،این
مســئولیت را بپذیرنــد که ما بــه این دلیــل که نمی
خواستیم یکباره فشار زیادی به همکارانمان برای
پرداخت حق بیمه وارد شــود ،قبول نکردیـــــم .اما
احتماالقراردادآموزشوپرورشبابیمهآتیهسازان
تمدیدنمیشودوشرکتبیمهجدیدیانتخابمی
شــود ».مجیدیفر همچنین درباره مشــکالتی که
برای بیمه شدگان آتیه ســازان در بیمارستان های
خصوصی مشــهد به وجود آمده ،توضیح میدهد:
«قرار بر این شــده تــا تمدید قــرارداد با آتیه ســازان
یا امضــای قــرارداد جدید با شــرکت جدیــد بیمه،
پرداختهاازطریقخودبیمهآتیهبهشکلصندوقی
انجام و هزینه اعمال جراحی نیز با کســر فرانشــیز
(سهم بیمار) با اولویتبندی به همکاران پرداخت
شود .همکاران مان می توانند با مراجعه به ادارات
تعــاون نواحــی آمــوزش و پرورش مشــهد ،بــه ثبت
اطالعات عمل جراحی که از سر گذارندهاند اقدام
کنند وپیگیرهزینهباشند.هزینهدراسرعوقتواریز
خواهدشدودلیلیبراینگرانیوجــودندارد».

مــا اهالــی روســتای قــم از توابــع شهرســتان
چنــاران ،دو مــاه اســت آب کافــی و مناســب
نداریــم؛ درحالــی کــه بهشــکل کلــی مشــکل
کمبــود آب نداریــم و صرفا روســتای قبــل ،آبها
را بــرای کشــاوزی اســتفاده مــی کنــد .ســازمان
آب شهرســتان هــم خبــر دارد  ،بیــش از50بــار
مراجعه کردیم ولی کاری انجام نمی دهند.
روســتاى چهارفصــل ،حاشــيه جــاده ســنتو
هنــوز ايســتگاه اتوبــوس نــدارد و اتوبــوس
گلبهــار توقــف نمیکنــد .لطفــ ًا مســئوالن
پيگيرى كنند.
در روســتای عارفی ،خطــوط ایرانســل آنتن
ندارد .لطفا رسیدگی کنید.

شهرداری
بیشــتر پیــاده روهــای شــهر ،هیــچ نیمکتــی
بــرای نشســتن ســالمندان و بچــه هــا نــدارد و
قحطــی دســت شــویی عمومــی اســت .بــه عنوان
مثــال پیــاده روی هاشــمیه  ۶۳بایــد عریــض و
نیمکــتدار شــود .چــون محــل گــذر
خانوادههای بسیاری است.
شــهرداری منطقــه ۱۱پاســخ گــو باشــد :در
بولــوار وکیــل آبــاد ،قائــم مقــام  ،۶پــاک ،2
مجتمعــی ســاخته شــده کــه فاقــد پارکینــگ
اســت ،زیرزمیــن را هــم بــه صــورت ســوله
درآورده و بــه واحدهــای تجــاری اجــاره
میدهــد و طبیعتــا ایــن همــه رفــت و آمــد و
ترافیــک ،موجــب اذیــت و آزار همســایهها و
اهالی محــل است.

تلگرام 09393333027 :

در محله بهــاران فرامــرز عباســی ،همه فرعی
هــای خیابانهــای فتــح ،فجر و فخر آســفالت شــد
که جــای تقدیــر و تشــکر فــراوان دارد ،امــا خیابان
فتــح 14کــه در ادامــه فجــر 14نــام میگیــرد ،بــا
آن کــه بــار انتقــال ترافیــک ایــن محلــه را بهدلیــل
بن بســت بــودن دیگــر فرعی هــا عهــده دار اســت،
آســفالت نشــده .همــه ایــن هــا در حالــی اســت که
فجــر 14چالــه چولــه هــای زیــادی دارد و لطفــا
حداقل لکه گیری این دو خیابان انجام شود.
معلــوم نیســت چــرا هــر چــه زبالهدانــی و
تصفیــه خانــه فاضالبــی اســت ،در مهــدی آبــاد،
جــاده کنه بیســت ســاخته مــی شــود .ما ســاکنان
این جا چه گناهی کردهایم؟
چــرا بــرای گرمــای ســالن اصلــی تئاتــر شــهر
فکــری نمــی کننــد؟ بعــد از مــدت هــا بــا خانــواده
بــرای تماشــای نمایــش بــه تئاتــر شــهر رفتیــم،
هــوای ســالن آن قــدر گــرم بــود کــه مجبور شــدیم
سالن را ترک کنیم.
لطفــا شــهرداری منطقــه ،جو یهــای
خیابــان مشــاهیر را تمیزکنــد .از بــس بــوی لجــن
مــی دهــد ،نمیشــود در خیابــان رفــت وآمــد
کرد.

اتوبوسرانی
اتوبــوس خــط  ۱۰کــد  ۳۵۶۴/۲خیلــی
فرسوده است؛ لطفا نوسازی شود.

راهنمایی و رانندگی
چنــد روز اســت کــه عصرهــا حدفاصــل
چهــارراه گلریــز تــا چهــارراه خیــام در بولــوار
ســجاد ،حضــور پلیــس منجر بــه نظــم و ترتیــب در
عبــور و مــرور و جلوگیــری از پــارک خودروهــا بــه
صــورت دوبــل و ســوبل شــده کــه جــای تقدیــر و
تشکر دارد.

متفرقه
بــا افتتــاح پاســاژ ملــل ،تمــام رفــت و آمدهــا از
زیرگــذر گلشــهر انجــام میشــود .آیــا امــکان
ساخت پله برقی برای این زیرگذر وجود دارد؟

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

شهروندخبرنگار

همیشهمسئوالنمقصرنیستند

کوچه های خاکی مهرگان کی آسفالت می شود؟
ما ساکنان جاده سیمان ،شهرک مهرگان ،امام رضای  ۱۳هستیم که چندین بار به
شهرداری منطقه برای ترمیم آسفالت و جلوگیری از جمع شدن آب جاری در کوچه
درخواستدادیـــمامارسیدگینمیکنندوجوابسرباالمیدهند.مدتیاستاین
آبها باعث تجمع پشه و گل و الی و لجــن در محله و منشأ بیماری شده .هر روز بچه
هایماوسطخاکوگلبازیمیکنندوهراسماازشیوعسالکبینکودکاناست.

مجتبیخاوری| باتوجهبهگرمایشدیدهوادرتابستانامسال،افرادزیادیبرایفراراز
گرمایمشهدوتفریح،بهییالقاتطرقبهوشاندیزمیآینداماگاهیبیاحتیاطیتعدادی
ازگردشگرانباعثایجادمشکالتیبرایطبیعتاینشهرستانمیشود.چندروزپیش
آتش بهجا مانده از
برای چندمین بار طبیعت طرقبه دچار آتش سوزی شدیدی ،ناشی از ِ
غذاپختندرطبیعتشدواینبارهماگرکمکهایمردمی،آتشنشانیوبسیجطرقبه
نبودمعلومنبودچهبالییسراینطبیعتبکرمیآمد.

پیگیری حرف مردم

بــرای اســتــحــضــار مــردم

زنده روحیان

نمابر051 37626501 :

مسئوالن و مدیران روابط عمومی سازمانها میتوانند پاسخهای خود به پیامکهای مردم را از طریق پست الکترونیکی kho.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 منطقه11
در پاســخ به گالیه شــهروند محتــرم مــورخ  98.5.9در خصوص
«بار ترافیکی تقاطع شــهید ســتاری و آموزگار» به اســتحضار می
رســاند ،با توجه به این که خیابان شهیدستاری به عنوان یک معبر
اصلی درجه 2ترافیکی طراحی شــده اســت و نقش عبوری را ایفا
می کند ،بنابراین برای جلوگیری از تداخالت عرضی خودروها و
سامان دهی آن ها ،براساس طرح سازمان حمل و نقل و ترافیک،
آیلند مذکور احداث شده است ،که خوشبختانه طبق گزارش های
پلیس راهور ایمنی معبر به صورت چشمگیری افزایش و سوانح نیز
کاهش یافته است.

شهرداری منطقه10

با احترام در پاسخ به مطلب «چرا در بزرگراه آزادی مشهد سرویس
بهداشــتی نداریم؟ این یک نیاز ضروری در جاده هاست» مندرج
در تاریــخ  98.4.29به اســتحضار شــهروند محترم می رســاند،
شهرداریمنطقه10مشهدطیچندسالگذشتهدرمسیربزرگراه
آزادی تعداد 38چشمه سرویس بهداشتی به آدرس های ایستگاه
زائر(سهراهفردوسی)،پایانهمیثاق،دوربرگردانالکترودرضاوسه
راه شاهد احداث و نصب کرده است .همچنین براساس بررسی و
پیشنهادهای کمیته مکان یابی سرویس های بهداشتی ،دو نقطه
دیگر به تعداد30چشمه را نیز در برنامه کاری خود قرار داده است و
در صورت تخصیص اعتبار تا پایان امسال اجرا می شود و مورد بهره
برداری قرار می گیرد.

شرکت برق
پیرو مطلب چاپ شــده در مــورخ  98.5.15به شــماره 20615
در صفحه حــرف مردم بــا عنــوان «عدم اطــاع رســانی از جدول

خاموشــیهای انجام شــده در سطح شــهر مشــهد» به استحضار
شهروندان و مشــترکین محترم شــهر مشهد می رســاند ،شرکت
توزیع نیروی برق شهرستان مشهد ،به لحاظ خدمات دهی هرچه
مطلوب تر به شهروندان محترم ،تمامی تالش خود را بر این داشته
استکهتحتهرشرایطیازاعالمشرایطاضطراریدرشهرمشهد
خودداری کند .این در حالی است که از ابتدای تابستان  98فقط
10روز شهر مشهد در منطقه سبز قرار داشته است و الباقی روزها
به لحاظ مصرف باالی برق در منطقه زرد و قرمز قرار گرفته است.
با این حال شرکت به رغم تمامی مشــکالت از اعالم جداول زمان
بندی شرایط اضطراری خودداری کرده است و از مردم عزیز شهر
مشهد تقاضا داشته که برای جلوگیری از اعالم شرایط اضطراری
همواره در ساعات اوج مصرف (بین ساعت  12تا  )18از استفاده
از وســایل پرمصرف همزمان خــودداری فرماینــد .در صورتی که
شهروندان محترم اهتمام ویژه ای به مباحث مدیریت مصرف برق
داشتهباشند،قطعادرفصلتابستانمشکلیبرایتامینبرقمردم
عزیز نخواهیم داشت.

شرکت آب و فاضالب روستایی
با احترام در خصوص مطلب منتشر شــده در تاریخ  98.5.12آن
روزنامه مبنی بر «مشکل کیفیت آب شرب روستاهای کاظم آباد و
منزل آباد» به استحضار می رساند ،روستای کاظم آباد با جمعیتی
حدود1500نفرو630مشترکدربخشمرکزیواقعشدهاست
و از یک حلقه چاه تامین آب می شــود و ما در این منطقه قطعی آب
نداریم ولی با توجه به مصارف باال و گرمای هوا کمبود آب طبیعی
است و منطقه هایی را که خانه باغ هستند قطع کرده ایم که آب به
منازل مسکونی برســد و کمبود آب هم با هماهنگی دهیار روستا
با تانکر سیار جبران می شــود .درضمن ،روستای منزل آباد تحت

پوشش امور آبفار مشهد نیست ولی این امور یک حلقه چاه در این
روستا حفر کرده است که به دلیل نداشتن اعتبار کافی ،چاه وارد
مدار نشــده اســت و پیگیر هســتیم در صورت تامین اعتبار ،چاه را
وارد مدار کنیم و برای جبران کمبود آب با تانکر ســیار آب رســانی
انجام می شود.

شرکت آب و فاضالب روستایی
با احترام در خصوص مطلب منتشر شــده در تاریخ  98.5.15آن
روزنامه مبنی بر«مشکل کیفیت آب شرب روستای کاظم آباد جاده
کالت» به اســتحضار می رســاند ،روســتای کاظم آباد با جمعیتی
حدود  3102نفر و 1592مشــترک در بخش تبادکان واقع شده
است و از یک حلقه چاه تامین آب می شود .با توجه به مشکل فنی به
وجود آمده ،اقدامات الزم برای رفع مشکل در دست انجام است.

سازمان راهداری و حمل و نقل
با عنایت به مطلب منتشر شده در ستون برای اطالع مسئوالن در
روزنامه خراسان رضوی شماره 4196مورخ16مردادماه1398
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به اطالع آن روزنامه و شهروند عزیز می رساند ،قرارداد تعریض و به
ســازی ورودی تربت حیدریه در قالب مناقصه بــه پیمانکار واگذار
شــده که عملیات آن با رعایت ایمنی کامل در دســت اجراست .با
توجه به این که برآورد اجرای عملیات براساس میزان ابالغ اعتبار
انجام شده و از طرفی با توجه به این که الزم بود عملیات روشنایی
توسط پیمانکار ذی صالح انجام شــود ،بنابراین در قالب قرارداد
جدیدی روشنایی مسیر فوق برآورد میشــود و در حال طراحی و
تهیه نقشــههای اجرایی اســت که پس از تکمیل مدارک ،مراحل
برگزاری مناقصه و شروع عملیات اجرایی انجام خواهد شد.

افزایش اتوبوسهای بهشترضا(ع) ،در روزهای آخرهفته
«ایکاشحرکتخطوطبهشترضا(ع)درروزهایپنجشنبهزودترشروعشود.همچنین
خطبهشترضا(ع)ازپايانهفردوسيدرروزهايجمعهباتأخيرزیادوسرفاصلهزمانیطوالنی
حرکتميکندودرميدانتقيآبادهمتوقفندارد».
«عباس اتحادی» مسئول روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد در پاسخ به این پیامک مردمی که به
سامانهپیامکیصفحهحرفمردمخراسانرضویارسالشده،توضیحمیدهد«:برایآرامستانخواجه
ربیع،روزانهازچندینمسیروبرایبهشترضا(ع)،روزهایعادیهفتهازپایانهانقالباسالمیسرویس
دهیانجاممیشودودرروزهایپنجشنبهوجمعهنیزکهتقاضابرایرفتوآمدبهآرامستانهاافزایشمی
یابد ،برای مسیر بهشت رضا(ع) از چهار پایانه آزادی ،مفتح ،انقالب اسالمی و فردوسی ،سرویس در نظر
گرفتهشده.سرفاصلهزمانیکهبراساستقاضایمسافراندراینخطهادرنظرگرفتهشده،هر 30دقیقه
یکاتوبوساستکهگاهیاوقاتهمینمقدارنیزتکمیلنمیشود،چراکهدردوروزآخرهفته،ازچندنقطه
سرویسدهیمسیربهشترضا(ع)انجاممیشود.گرچهزمانشروعسرویسدهیدرروزهایپنجشنبهاز
ساعت 13استودیگرروزهایهفتهازاولوقتاست.ضمناینکهاتوبوسیکهازپایانهفردوسیحرکت
میکند،درمیدانشریعتی،ابتدایخیابانبهارایستگاهدارد.

انجامآسفالتفتح 14درصورتتامیناعتبار
«درمحلهبهارانفرامرزعباسی،همهفرعیهایخیابانهایفتح،فجروفخرآسفالتشده
اماخیابانفتح 14کهدرانتهابهفجر 14میرسد،باآنکهاینمحلهبهدلیلبنبستبودنبار
ترافیک فرعی های دیگر را به دوش میکشد ،هنوز آسفالت نشده .اینها در حالی است که
این کوچه فرعی به دلیل تردد زیاد ،چاله های زیادی هم دارد و آسفالت کامال تخریب شده.
لطفاحداقللکهگیریایندوخیابانانجامشود».
«احسان میرزاقیطاقی»معاونشهردارمنطقه 2مشهددربارهاینگالیهکهبهصورتپیامک به دستمان
رســیده ،میگوید« :در بولوار فرامرز عباســی ،بخشهای زیادی وجود دارد که با مشکل آسفالت روبه رو
هستندوهمهاینهابهدلیلکمبودبودجهعمرانیدربحثآسفالتمعابراستوناچاریمبراساساولویت
بندی و شرایط ،آســفالت معابر را انجام دهیم .هم اکنون ،حتی در خیابان هایی که اسم برده شده ،هنوز
بخشقابلتوجهینیازمندرسیدگیوآسفالتاستودرصورتتامیناعتبارکههرسالمقدارمشخصی
خیابانپررفتوآمدفتح 14انجامخواهدشد».
است،باقی ماندهآسفالتاینخیابانهاو
ِ

