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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

آیــاطرحتوزیعآردبراساسکدنانواییهابهحلمشکلکمبودآردمنجرشد؟

توزیعآرد با دنده سنگین
پیگیریگزارش

کنند و حمــل و توزیــع آرد بــا این گســتردگی،
کار مشــکلی اســت .از طرفــی در بخــش حمل
آرد آزاد ،بابــت هر کیســه تــا  1800تومان هم
کرایه دریافت می شــود ولی ما بابــت حمل آرد
یارانهای ،برای هر کیســه فقــط  1000تومان
دریافت مــی کنیــم و اختــاف کرایه به شــدت
زیاد اســت به همیــن دلیل برخی راننــدگان به
حمــل آرد آزاد تمایل بیشــتری دارنــد .آخرین
قیمت گــذاری برای حمــل آرد یارانــه ای ،آبان
ســال گذشــته بوده و تا امروز تغییری نداشته و
ما به شــدت متضرر شــده ایم .از نظر ما به ازای
حمل هر کیســه آرد ،باید حداقــل  500تومان
افزایش قیمت داشته باشــیم .ضمن این که در
قیمت گذاری حمل و توزیع ،فاصله مکانی محل
بارگیری تا نانوایی در نظر گرفته نشده است و به
این مسئله هم باید توجه شود».

محمدبهبودینیا

در یکماه اخیر ،تعطیلی پیش از ســاعت تعیین
شــده برخی نانواییهای مشــهد که برای پخت
نان از آرد یارانهای و دولتی اســتفاده میکنند،
موجــب نارضایتــی شــهروندان و البتــه خــود
نانوایان شــده اســت .مســئله مهمی کــه برای
بررســی آن طی گزارشــی با عنــوان «نانــوا آرد
نــدارد ،اتحادیه به دنبال جلســه» با چنــد نفر از
نانوایــان شــهر گفتوگــو کردیم و همــه ،متفق
القول بودند که دلیل این کمکاری ،کمبود آرد
در نانواییهای وابســته به آرد یارانهای اســت.
«مصطفــی کشــتگر» رئیــس اتحادیــه نانوایان
مشــهد در توضیــح دلیــل ایــن کمبــود آرد در
نانواییهای یارانهای شهر ،گفت« :مشکل ایجاد
شده به دلیل اختالل در سیستم حمل و تحویل
آرد از انبارهــا بــه نانوایــی هاســت ».وی اظهار
کــرد« :از یک ماه قبــل شــرکت خلیجفارس که
وظیفه حمل و تحویل آرد به نانواییها را برعهده
دارد ،با طــرح ادعاها و بهانههایــی مثل کمبود
الستیک ،استهالک زیاد و باال رفتن هزینههای
حمل ،اعالم کرد دیگر قادر به فعالیت با شرایط
قبل نیست و کارشــکنیهایی کرده است .این
شــرکت موظف به تحویل آرد ظرف  48ساعت
از زمان بارگیری به نانوایی هاست ولی به دلیل
مشکالتی که مطرح شد ،تحویل برخی بارها تا
یک هفته هم تاخیر داشته است ».همچنین وی
وعده داد این مسئله ،در جلسه کارگروه گندم،
آرد و نان استان بررسی و حل می شود .در ادامه،
طی گزارشی با عنوان « کدگذاری ،طرحی برای
جبران توزیع ضعیف آرد بین نانوایان» کشــتگر
گفت« :کارگــروه آرد  ،گنــدم و نان ســعی دارد
با کدبنــدی نانواییهــا و توزیــع آرد در روزهای
مختلــف ماه براســاس کــد ،این مشــکل را رفع
کند .کد گذاری به این شــکل اســت کــه توزیع
آرد براساس عدد سمت راست شماره عضویت
نانوایان در اتحادیه که از صفر تا  9است ،در طول
روزهــای مختلف انجــام خواهد شــد .روز اول،
به شــماره های یک ،روز دوم به شــماره های دو
و ...اما در این روش ،بهعنــوان مثال نانوایی که
عددش  8اســت و آردش روز چهارم تمام شده،
باید چهار روز صبــر کند تا دوبــاره نوبت تحویل
آرد به او برســد و این کار ،مشــکل نانواها را حل
نمــی کنــد و یک طــرح ناکارآمد اســت کــه نیاز
به بازنگــری دارد ».امروز و بعد از گذشــت چند
هفته ،برای آگاهــی از این موضــوع که حل این
معضل تا کجا پیش رفته ،دوباره به سراغ رئیس
اتحادیه نانوایان و «ســید کاظم حسینی» مدیر

•قطع همکاری  15کامیون دار به دلیل نرخ
پایین کرایهحمل

مدیر شــرکت حمل و نقــل خلیج فــارس اظهار
می کند« :تعــداد کامیون های مــا حدود 100
دستگاه است و اگر چه تعدادی از کامیون داران
با ما قطع همکاری داشته اند ،اما ما وظیفه حمل
بار را بین کامیون های موجود تقسیم کرده ایم
تا مشــکلی پیش نیاید .کامیــون دارانی که با ما
قطع همکاری کرده اند حدود  15نفر هســتند
و دلیلش هــم نــرخ پاییــن کرایه حمل اســت».
حســینی در پاســخ به ادعای مطرح شده مبنی
بر این که کمبود الستیک و قطعات کامیونها،
دلیل اختــال در توزیع آرد بیــن نانوایان بوده،
می گوید« :تا امروز تامین قطعات و الستیک به
خوبی از سمت سازمان های مسئول انجام شده
است و در این باره مشکلی نداریم».
شرکت حمل و نقل خلیج فارس رفتیم.
•رئیس اتحادیه نانواها :شرکت حمل و
توزیع حذف و جابه جایی آرد به کارخانه های
تولید آرد سپرده شود

توضیــح این کــه برای
«مصطفــی کشــتگر» در
ِ
انتقادها به طــرح توزیــع آرد بر مبنــای کد بین
نانواییهــا ،چه چاره ای اندیشــیده شــده ،می
گوید« :ما هنوز هم معتقدیم این طرح ناکارآمد
اســت .اگرچــه برخی مســئوالن اعــام کردند
فهرست نانواهایی را که براساس این نوع توزیع،
باز هم با مشکل کمبود آرد مواجه هستند ،برای
رسیدگی به فرمانداری ارسال کنیم تا رسیدگی
و توزیع مجدد انجام شــود ،اما به نظــر بنده این
روش ،چــاره رفــع کمبــود آرد به واســطه توزیع

نامناســب نیســت و کدبندی فقط یک ُمســکن
اســت .به نظر مــن ،بهترین اتفاق این اســت که
حمل و توزیع آرد توسط خود کارخانه های تولید
آرد انجــــام و شــرکت حمل و نقل ،از این وسط،
حذف شود».
•مدیر شرکت حمل و نقل :کرایه حمل و
توزیع از آبان سال گذشته افزایش نداشته و
متضرر شدیم

در ادامه ،حســینی ،مدیر شــرکت حمــل و نقل
خلیــج فــارس هــم دربــاره ســوی دیگــر ماجرا
توضیــح میدهــد« :مشــکالت موجــود بــه این
دلیل است که حدود  75درصد نانوایان استان
که تعدادشان به حدود  310نانوایی می رسد،
در روز اول هر دهــه ماه ،اقدام بــه خرید آرد می

نمابر051 37626501 :

شهرداریمنطقه10
با عنایت به پیام مردمی نشریه شماره
 20192مورخ 98.6.20در خصوص «در
دو طرف ســه راه ســاجدی-جانباز فضای
سبزی وجود دارد که حتی یک چراغ هم
برای روشنایی در شــب ندارد .لطفا برای
تامینروشناییاینمنطقهفکریکنید».
جوابیــه« :بــا احتــرام بــه اطــاع می رســاند،
لچکیهایمدنظرجهتایجادفضایمناسب
پارکی در طرح های پیشــنهادی ســال آینده
مطرح می شــود که در صــورت تاییــد و پس از
تامینبودجهاقداماتالزمصورتمیگیرد».

شرکتمخابرات
درپاسخبهمطلبمندرجدرآنروزنامهدر
تاریــخ هــای  98.7.1و  98.7.8در ســتون
«بــرای اطالع مســئوالن» در خصــوص «آنتن
دهیهمراهاولدرمنطقهپیروزی،بولوارالدن
 17و  »...به اســتحضار میرســانیم« :مشکل
مذکوربهعلتجمعآوریسایتپایداریاست
که ان شــاءا ...با راه اندازی ســایت جایگزین،
طی دوماه آینده برطرف خواهد شد .مشترک
محترممیتوانندضمنتماسباتلفن2021
روابطعمومیوارائهاطالعاتالزم،مارادررفع
مشکلخودیاریرسانند».

شرکتبرق

نظر به چــاپ مطلبــی با عنــوان «حذف
قبض های کاغذی یک اشتباه بزرگ بود» در
مــورخ  98.7.10بــه شــماره  ،20210به
استحضار شهروندان محترم می رساند «:از
آن جایی که شرکت های توزیع برق در کشور
بنا به تصمیمات اتخاذ شده در سطح وزارت
نیرو ،موظف به حذف قبوض کاغذی برق در
راستای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
شــده انــد ،در همین راســتا ،شــرکت توزیع
نیروی برق مشــهد عمــا از ابتــدای مهرماه
ســال جاری تمامی قبوض کاغذی را حذف
نمــوده و برای تمامــی مشــترکین قبوض به
صــورت پیامکــی و الکترونیکی ارســال می
گــردد .در حال حاضــر حــدود 98درصد از
مشترکین در سطح شهر مشهد قبض برق را
بــه صــورت پیامکــی دریافــت می کننــد که
مشترکین محترم می توانند به وسیله لینک
انتهــای پیامــک ،تصویــر قبض برق خــود را
مشاهده و پرداخت نمایند .لذا از شهروندان
محترم تقاضا می شود در صورتی که سوال یا
ابهاماتی در ایــن خصوص دارند ،با شــماره
تلفــن  32112121مرکــز پاســخ گویــی
مشــترکین بــرق مشــهد تمــاس حاصــل
فرمایند».

در پایان ،حســینی تاکید میکنــد« :در کارگروه
گندم ،آرد و نان ،مسئله نارضایتی و قطع همکاری
کامیون داران به دلیل کرایــه حمل پایین مطرح
و قول هایی برای همکاری داده شــد .از طرفی با
رایزنی های انجام گرفته ،قرار بر این شد که حمل
آرد در طول 10روز و براساس کد نانوایی ها انجام
شــود و در ادامه اگر باز هــم یک نانوایــی از توزیع
ناراضی بود ،خارج از برنامه آردرسانی شود .مهم
است یادآوری کنم علت تعطیلی ساعتی یا روزانه
برخی نانوایی های اســتان ،نه اختــال در توزیع
آرد بلکــه پخت زیــاد و خــارج از برنامه شــان بوده
که مدیریت این موضوع با ما نیســت و مســئوالن
اتحادیه باید این مسئله را مدیریت کنند».

دوربینخوانندگان

بــرای اســتــحــضــار مــردم
مسئوالن و مدیران روابط عمومی سازمانها میتوانند پاسخهای خود به پیامکهای
مردم را از طریق پســت الکترونیکی  kho.razavi@gmail.comبهروزنامه خراســان
رضوی ارسال کنند .پاســخ مســئوالن به پیامکهای مردمی ،روزانه در همین ستون
منتشرخواهدشدوبهاستحضارمردمخواهدرسید.

•قول کارگروه  +طرح کدگذاری ،منجر به
حل مشکل کمبود آرد شد

اصالح برای پیشگیری
از تصادف

اگردربزرگراهامامعلی(ع)بهصورتدایم
رفت و آمد داشــته باشــید ،تصادفات این
بزرگراه که معموال در یکی دو نقطه خاص
اتفاق می افتد ،توجه شــما را جلب کرده.
ایــن تصادفهای ســریالی ،ایــن عالمت
سوال را در ذهن به وجود می آورد که یکی
دو نقطه از بزرگــراه مثل محــدوده زیر پل
فهمیده ،دچار نقص است و نیاز به اصالح
دارد.فقطمعلومنیستچرازودتربازبینی
و اصالح نمی شــود تــا هر روز شــاهد وارد
آمدن خســارتهای جانی و مالــی در این
بزرگراهنباشیم.

خطکشی 
های
رنگ و رو رفته

بعضی کمبودهای شــهری وجود دارد که
ظاهرا هر چقدر دربــاره آن اعتراض کنی،
به نتیجه مشخصی نمی رسد و گوش هیچ
کس بدهکار نیست .خطکشی های پاک
شــده خیابانهــا در شــهر ،یکــی از همین
موضوعات اســت که بارها رســانهها به آن
پرداخته اند و گزارش هایی نوشــته اند اما
به دلیــل این کــه بــرای شــهرداری هزینه
دارد ،هیچ کس برای اصالح و خطکشــی
و رنگآمیزی مجدد آنها ،به روی خودش
نمی آورد و نتیجــه آن  ،الینهای بی رنگ و
رووتفکیکنشدهوترافیکاست.

در تقاطــع گاز و عبــادی ،ترافیــک خیلــی
سنگین و بوی ناخوشایند قصابی ها آزاردهنده
است .ضمن این که کوچه های خیابان عبادی،
به دلیــل ریختن آب منــازل به جویها ،شــرایط
بسیار بدی دارد.
لطفا شــهرداری جوی های ســمت راســت
خیابــان تــورج ،بیــن  7تــا  21را هــم مثــل بقیه
جویهای محلــه بپوشــاند ،زیرا بارهــا اطفال و
خودروها داخل آن افتاده اند و خطرناک است.
چند روز اســت در بولوار جانباز ،حدفاصل
سه راه ساجدی-جانباز تا تقاطع جانباز-فرامرز
عباسی یک الین بولوار مســدود شده و عملیات
عمرانی انجام میشــود کــه منجر بــه ایجاد گره
ترافیکی در بولوار جانباز و فرامرز و ساجدی شده
است .لطفا عملیات اجرایی را زودتر انجام دهید
تا این مسیر به حالت عادی بازگردد.
بولوار هدایت  13بدون خط کشی است و
بولوار شفا حدفاصل میدان امام حسین(ع) نیاز
به پررنگ کردن خطوط عابر و نصب سرعت گیر
دارد ،زیــرا متاســفانه حــق تقــدم عابــران پیاده
رعایت نمی شود.

اتوبوسرانی
لطفا تریبون محله را به شهرک شیرین ببرید
و به مشــکالت و مســائل مردم آن جا رســیدگی
کنیــد و بــه مســئوالن اتوبوســرانی بگوییــد مــا
داشــتن قطار
ســاکنان شهرک شــیرین ،عطای
ِ
شــهری را به لقایش بخشــیدیم .خواهشمندیم
خط  61یا  831را به آن جا منتقل کنید تا مردم
شهرک بتوانند به حرم مطهر مشرف شوند و از آن
جا به نقاط مختلف شهر بروند.
عاجزانه خواهشمندم برای خط  ۲۰بولوار
دکترحســابی ،اتوبوس بگذارید .امــروز به علت
ازدحام مســافران ،دانش آموزان دبستانی روی
پله های ون خط  ۲۰نشسته بودند و راننده ون با
در باز حرکت می کرد.
اتوبــوس هــای عمومــی جــزو دودزا ترین
وسایل حمل و نقل شهری هستند .چرا عملکرد

تلگرام 09393333027 :

و کیفیتشان کنترل نمیشود؟

قطارشهری
لطفا ســاعت کار قطار شــهری را در شیفت
شــب اضافه کنید .حداقــل تا ســاعت  24قطار
شهری در دسترس باشد.

شرکت برق
فالحی قاســم آباد،
همســایه ما در بولــوار
ِ
پیامک شرکت برق دریافت کرد با رقم  350هزار
تومــان .وقتی بــرای اعتراض و بررســی مراجعه
کرد ،گفتند ببخشید اشتباه شده ،مبلغ درست
 35هــزار تومان اســت .تــو خود حدیــث مفصل
بخوان از این مجمل.

متفرقه
متاسفانه بعد از اذان مغرب تا پاسی از شب،
اطراف آرامگاه خواجه ربیع ،افرادی برای فروش
اموال دست دوم و گاهی مسروقه تجمع می کنند
دشــواری رفت و آمــد ،به ویژه
که باعث ناامنی و
ِ
برای بانوان می شــود .از شــهرداری و مسئوالن
انتظامی میخواهیم هرچه زودتر به این مسئله
رسیدگی کنند.
حضورسارقان منازل و خودرو در قاسم آباد
مشهد نگران کننده است .چرا فعالیت پلیس در
این محدوده کم رنگ است؟
چرا مدتی اســت بنزین ســوپر نایاب شــده
است؟
دفترکارگزاری بیمه شــعبه ۲میدان شهدا
خیلــی مــردم را اذیــت مــی کنــد .بــرای یــک
کارکوچک مردم را پاس می دهند و امروز و فردا
می کنند.
از نیروی انتظامی می خواهیم از بولوار دوم
خیابان نظام دوســت ،معتادان و اراذل و اوباش
جمع آوری شوند.
لطفا به داد مردم در اداره پست میدان مادر
قاسم آباد برسید .در قسمت مرسوالت برگشتی،
تنها یک نفر جوابگوی مردم اســت و مراجعان
بسیار معطل می شوند.

