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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

باغ پرندگانهمچنان بیسروسامان

محیطزیست میگوید علت اجرا نشدن ضرباالجل تعطیلی ،مدیریت شراکتی باغ و کند پیش رفتن اصالحات است
پیگیری گزارش
فرزانه غروبی

خردادامسالبودکهادارهکلمحیطزیستاستان،
در پی دو گزارش پیاپی خراسانرضوی با تیترهای
«ضرباالجــل محیطزیســت به بــاغ پرنــدگان» و
«باغپرندگان؛مسئلهایکهحلنشده،پاکخواهد
شد»کهبهروایتشرایطنامناسبفضاوپرندگانباغ
پرداخته بود ،درخواستی مبنی بر رعایت ضوابط و
استانداردهای زیستمحیطی برای مجموعه باغ
پرندگانمشهدابالغوارسالکردوبهاینمجموعه
تاپایانشهریورماه 98مهلتدادتاایراداتونواقص
رابرطرفکندوتاکیدکرددرصورترفعنشدن،از
ادامه فعالیت این مجموعه جلوگیری خواهد کرد.
باسررسید ضرباالجل داده شده به این مجموعه،
برایبررسیومشاهدهآخرینوضعیتباغپرندگان
مشــهد به بولوار خیام شــمالی رفتیم تا از تغییرات
ایجادشدهتوسطمسئوالنمجموعه،مطلعشویم.
•فضایآلوده،پرندگانمریضوبازدیدکنندگان
معترض

متاسفانه باز هم مثل قبل ،بوی ناخوشایند فضــــا،
آب بســیار کــدر و آلــوده اســتخر ،فــواره خاموش،
طوطیهــای بیرمق بــا پرهــای ریخـــته ،عقاب و
کرکسهــای آســیبدیده و پیر و کچــل ،پرندگان
ســاکت و کز کــرده ،پرندههای مــرده در قفس و...
به قوت خــود باقی بودند و شــرایط کلی بــاغ ،فرق
چندانی بهنسبتقبلنکردهبود.شرایطیکهطی
گفتوگوبامردم،مورداعتراضبازدیدکنندههاهم
بود.خانم«حسیننژاد»ازبازدیدکنندگان،اعتراض
میکند« :من باغ پرندگان تهران و اصفهان را دیده
ام که خیلی زیباتر و تمیزتر از این جاســت و شــامل
گونههای کمیابی از پرندگان است اما ورودیاش
نهم
شــش هزارتومان اســت ،نه10هزارتومان ،آ 

حتی بــرای بچههــا ».آقای موســوی کــه از کرمان
به مشــهد آمده ،میگوید« :من بــه پرندگان خیلی
عالقهمندهستموامروزبهشوقدیدنپرندگانزیبا
وسالموکمیاببهاینباغآمدماماخبریازگونهنادر
که نبود هیچ ،محیط هم خیلی کثیف با بوی زننده
بود ».آقای محسنی هم از دیگر بازدیدکنندگان ،با
اشاره به این که آب بسیار کثیف و کدر حوضچه ها،
نشان می دهد خیلی وقت است آب تعویض نشده،
گالیهمیکند«:دراینباغ 13-12قفسپرازمرغ
وخروسگذاشتهاند.مانیامدهایمکهمرغوخروس
تماشاکنیموبقیهپرندگانش،پیروخستهوساکتو
مریضباشند.ضمناینکهنظافتباغاصالخوب
نیستوتادلتانبخواهد،پالستیکوزباله،گوشهو
کنار قفس پرندگان ریخته و جمع آوری نشده .این
چهوضعیاست؟»

اتوبوسرانی
در بولــوار تلویزیــون ،تابلوهــای خطــوط
اتوبــوس را جاهایــی نصــب کردند که بــه دالیل
مختلف مثل شــاخه های درختان ،دیــد ندارد.
لطفــا بــه ایــن نکتــه بــه منظــور راحتــی حــال
شهروندان توجه کنید.

به مــردم اطمینــان میدهیم هم اکنــون ،نظارت
دقیقی بــر روند اجــرای تغییرات در مســیر بهبود
شــرایط داریم و مثال آب حوضچه هــای باغ ،طبق
زمانبندی تعویض می شود و آخرین بار8،مهرماه
عوضشده.منتهاکدربودنآبوبویبدحوضچه،
کاج اطراف
به دلیل انتشار شــیرابههای درختان ِ

مصایب شهری نابینایان
گزارش میدانی
فرزانه غروبی

ایــن ،یکــی از چندیــن پیامکــی اســت
کــه دربــاره شــرایط نامناســب خیابان و
پیادهروهــای اطــراف مــدارس نابینایان
مشــهد ،بهدســت صفحــه حر فمــردم
رســیده .امــروز و در آســتانه روز جهانــی
«عصای سفید» ،روزی که برای احترام به
حقوق و دغدغههای نابینایان در سراســر
جهــان در نظــر گرفته شــده ،به بررســی
شــرایط پیادهروهای اطراف ســه مدرسه
مخصوص روشندالن مشهد پرداختیم.
•مدرسه شبانهروزی نابینایان امید
محله فرامرزعباسی | منطقه2

«محمد ســعادتیمقدم» از دانش آموزان
این مدرســه و دارنده مدال شــنای آسیا،
بــا اشــاره بــه ناهمــواری و معیــوب بودن
مسیرهای ویژه نابینایان ،اطراف مدرسه
و در سطح شهر ،گله میکند« :ما نابینایان
در زمینــه تــردد در شــهر ،خیلی مشــکل
داریم؛ جوری کــه باید حتما یــک نفر بینا
برای رفت و آمد کمکمان کند و مســتقل
نمــی توانیــم در خیابــان راه برویــم .این
شــرایط ،اطــراف مدرســه ،دیگــر خیلــی
آزاردهنده اســت« ».ســجاد زنگنه» یکی
دیگر از دانش آمــوزان این مدرســه که از
شهرســتان خواف برای ادامه تحصیل به
مشهد آمده هم می گوید« :در مسیرهای
رفــت و آمد مــا ،حتــی اطــراف مدرســه،
میله هایــی در پیاده رو قــرار گرفته که در

•دبیرستان نابینایان تقوا | محله
فرامرزعباسی | منطقه2

خانــم «حیدریــان» معلم مقطع متوســطه
این دبیرســتان که خــودش هــم نابینای
مطلق اســت ،گالیــه میکند« :مســیر هر
روزه ام ،خانه تا مدرســه تقواست و از این
رو ،دل ُپری از پیاده روهای اطراف دارم.
پیاده روهای این مســیر ،مربــوط به بیش
از  15سال پیش اســت و برجستگیهای
خطوط ویژه ،صیقل خــورده و دیگر حکم
راهنمــا نــدارد و بدتر ،باعث اذیت شــدن
پاهای نابینایــان و کم بینایان می شــود.
ضمن این که وقتی از افــرادی که اطراف
ما هســتند و این خطوط را به شــکلهای
مختلف ســد میکنند ،می پرســیم که آیا
می دانیــد این خطوط برجســته برای چه
هســت؟ می گویند البد برای زیباسازی و
قشــنگی پیاده رو! میخواهم بگویم هیچ
فرهنگ ســازی درباره این خطوط نشده
تا آسیب نبینند و سد نشوند».
•دبستان نابینایان امامعلی(ع) | محله
دانشجو | منطقه 11

فریــــد ،یکی از دانــش آمــوزان کمبینای
این مدرســه که دانش آمــوز کالس پنجم
اســت ،گله میکند« :کم بینایان مشکلی
که عالوه بر ندیــدن دارند ،این اســت که
وقتی از محــل پرنور بــه محــل کمنور می

عکس :میثم دهقانی

«پیــاده روهای خیابــان فرامرز بســیار
نامناســب اســت .شــهرداری منطقــه
اصال متوجه هســت که در این منطقه،
مدارس روشندالن مستقر است؟»

آینــد ،اعصابشــان مختل می شــود .روی
همیــن حســاب ،مهــم اســت رنــگ زرد و
نارنجی مســیرهای ویــژه نابینایــان ،نو و
درخشان باشــد تا القای نور کند .اتفاقی
که معموال ،حتی در پیاده روهای اطراف
مــدارس نابینایان نمیافتد و ما حســابی
اذیت میشویم».
• 65میلیارد تومان ،اعتبار امسال
برای مناسب سازی پیادهروها و مسیر
نابینایان

مهنــدس «خیــاط» مدیــرکل نظــارت و
نگهــداری از تاسیســات و زیرســاخت
هــای شــهری مشــهد در اینبــاره توضیح
میدهد« :شهرداری مشهد ،سال گذشته
 18میلیــارد تومان بــرای به ســازی پیاده
روهای ســطح شــهر در نظر گرفتــه بود که
این اعتبار برای امســال مبلــغ  65میلیارد
تومان اســت و نسبت به ســال قبل افزایش
 360درصدی داشــته اســت .ضمــن این
که چهــار میلیارد تومــان برای پــروژه های
مســیر تــردد تــوان یابــان و نابینایــان در
پیادهروها در نظر گرفته شــده اســت ».وی
با اشــاره به این که امسال به سازی و مرمت
 16هزار متر مربــع پیادهرودر دســتور کار
است ،می گوید« :همچنین حدود 10هزار
متر مربع از مسیرهایی که محل تردد توان
یابان و نابینایان بوده ،مرمت و امســال 50
پیاده رو برای سطح شهر مشهد تعریف شده
که اکثرا مجهز به خطوط نابینایان اســت،
ضمن آن که پیاده روهــای اطراف مدارس
ویژه نابینایان نیز در برنامههای آینده قرار
دارد و به سازی می شود .به سازی و مرمت
خطوط ویژه نابینایان در خیابان دانشــجو
شروع شده و انجام این مهم در خیابان های
شهید فرامرز عباســی و شــفا نیز در برنامه
سال آینده قرار دارد».

در آب اســت .در صورت برطرف شــدن ایرادهای
عمده این باغ ،به مالک مجوز یک ساله ای خواهیم
داد تا اصالحات باقیمانده را به مرور انجام دهد و
امیدواریم بتواند باغ پرندگانی در شأن شهر مشهد
ایجادکند.اگرهمکهایراداترفعنشود،درنهایت
این باغ را جمع خواهیم کرد».

به مسئوالن محترم اتوبوسرانی بفرمایید بر
عملکرد اتوبوس هــای خطوط  10و  11نظارت
بهتر و بیشتری داشته باشند ،تأخیر بیش از حد
در ســاعات صبح و از پایانه وکیل آبــاد ،واقعا بی
مســئولیتی راننــده هــا را نشــان میدهــد .بــا
اتوبوسرانی تماس گرفتم می گویند چون بخش
خصوصی است ،ما نمیتوانیم کاری بکنیم.
میخواســتم از راننــده اتوبــوس
خط۹۶هاشــمیه-نیروی هوایــی کــه اتوبــوس
بســیار تمیــزی را بــرای تــردد مســافران آمــاده
کردهانــد ،تشــکر کنــم .اگــر همــه اتوبوسهــا

همینقدر تمیز و با تهویه مناســب باشــد ،حتما
تمایل مردم برای استفاده از وسیله نقلیه عمومی
بیشتر می شود.

مخابرات
در منطقه سرافرازان  ،52آنتندهی خطوط
ایرانسلوسرعتاینترنتواقعاافتضاحاست.بعد
اینهمهتبلیغهممیکنند،اینچهوضعیاست؟

اتحادیهنانواها
هــرج و مــرج در نانواییهــای مشــهد بیداد
میکنــد .نــه از اتحادیــه خبــری هســت و نــه از
تعزیــرات .هــر کــس نــان را هــر چقــدر دلــش
میخواهد حساب می کند .لطفا به شرایط ارائه
نان در نانواییهای آزادپز رسیدگی کنید.
یادش به خیــر قدیمها ،نانواهــا قبل از اذان
صبح در محــل نانوایی حاضر بودنــد و نماز را در
کنار تنور می خواندند .هم نان با برکت به مردم
می دادند و هــم کار مردم راه میافتــاد .اما حاال
چی؟ امــروز صبــح که رفتــم نان تــازه بگیــرم تا
فرزندم را بــا نان تازه صبحانه بدهم و به مدرســه
بفرستم ،ساعت  7:10سه نانوایی بسته بودند و
این موضوع تازگی ندارد و چند ســالی است که
مردم گرفتار آن شده اند.

متفرقه
به بولوار پیروزی برای خرید دارچین آسیاب
شــده رفتــه بــودم ،دیــدم همزمــان زغــال هــم
میفروشــد .گفتــم ایــن کار از نظــر بهداشــتی
درست نیســت که مغازه دار گفت ای خانم! این
که بسته بندی شده .از چه نگرانی؟ این هم شد
جواب؟
در احمدآباد ،زنانی بچه به بغل التماس می
کنند که کمکمان کنیــد و از بیپولی می نالند.
چرا هیچ کس به این مسئله رسیدگی نمیکند تا
احیانا دستِ سوءاستفادهگران کوتاه شود؟
ونهــای مســیر هاشــمیه ،از آخر هاشــمیه تا
چهارراهکوثر،خیلیآهستهحرکتمیکنند.وقتی
هم از ســرعت کم آنان ،بــه ویژه صبحهــا گالیه می
کنیم ،میگویند خب اگــر عجله داریــد ،اتوبوس و
مینیبوسسوارنشویدوباتاکسیتلفنیبروید.

جوابیه بهزیستی به گزارش
«این جا ،جان و اعتیاد باهم میرود» و پاسخ خراسان

نگاهیبهشرایطنامناسبپیادهروهایاطرافمدارسنابینایانشهردرآستانهروزجهانیعصایسفید

واقــع برای تــردد نکــردن موتورســیکلت
و گاری در پیــاده رو بــوده ولی یــک مانع
جدی ســر راه ماســت .مغازهدارهایی که
وســایل خود را در پیادهروها میچینند و
دستفروشهایی که در پیادهروها بساط
میکننــد و افــرادی کــه اقــدام بــه پارک
خودرو در پیاده رو میکننــد هم ،قوز باال
قوز هستند».

بولوار طبرســی شــمالی ،ســرعت گیر الزم
دارد .به ویژه روبه روی طبرسی شمالی  ،۶چون
ایســتگاه اتوبــوس بیآرتــی واقــع شــده و عبور
عابــران از عرض بولــوار ،زیاد اســت .عاجزانه از
مسئوالن خواهشمندم رسیدگی کنند.
در منطقه چمن ،تعداد زیادی از ساختمانها
و منازل ،معموال و در بیشــتر اوقات سال ،از سوی
مالکان در اختیار زائران و مســافران شهر مشهد
قرارمیگیرد که البته قدمشان روی چشم .منتها
این زائرپذیری محله ،به دردسرهایی برای اهالی،
از جمله شلوغی کوچهها ،نبود جای پارک ،ریخت
و پاش زباله و رفت و آمد افراد ناشناس که امنیت
محله را کمرنــگ میکند ،منجر شــده .ایکاش
برای حــل این مشــکالت ،تمهیداتی اندیشــیده
شود.

•محیطزیست:امیدواریمشرایطباغبهبود
یابدوگرنهجمعشمیکنیم

با توجه بــه بهبــود نیافتن شــرایط باغپرنــدگان،
چگونگــی اجــرای ضرباالجــل ســازمان
محیطزیســت را از «ایمان محمدی» ،کارشــناس
این سازمان و مســئول مستقیم رســیدگی به باغ
پرندگان جویــــا میشویم که می گوید« :چون باغ
پرنــدگان دارای شــرکای مختلفــی اســت که هر
کدام به صورت جداگانه پیگیر موضوعات این باغ
هستند ،از آن ها درخواست کردیم یک مدیر واحد
برای این مجموعه معرفی شــود تا ما بدانیم با چه
کسی طرف هستیم .یکسری از اقدامات مدنظر
محیطزیســت از جمله نصب دوربین مدار بســته
در باغ ،پالک گذاری گونه ها ،ایجاد دفتر اداری،
استقرار دام پزشک و ...تا امروز انجام شده و بقیه
موارد نیز در حال برطرف شــدن اســت .درســت
است که کار به کندی پیش می رود اما این ،به نبود
یک مالک واحــد برای این مجموعــه برمیگردد.

من خیلی دوســت دارم که کاشت نهال نذر
کنــم و اطرافیانــم را هم بــه خصوص بــا توجه به
شرایط زیست محیطی این روزهای مشهد به این
کار تشویق کنم .اما نمی دانم کجا باید این نهال
ها را کاشت؟ آیا شهرداری می تواند محلهایی
برای این منظور به مردم معرفی کند؟

تلگرام 09393333027 :

سهشنبهدوممهرماهامسالبودکهگزارشیباعنوان«این
جا،جانواعتیادباهممیرود»کهبهروایتمشاهداتمان
ازشرایطاسفباریککمپترکاعتیاداجباریدرمشهد
میپرداخــت،در صفحــه حرفمــردم خراســانرضوی
منتشر شد .گزارشی که برای تهیه آن ،خبرنگار روزنامه
خراسانبهصورتناشناس،روزپنجشنبه 28شهریورماه
(دو روز قبــل از تهیه گــزارش از محیــط داخلی کمپ) با
حضور در مجاورت ورودی کمپ ،با تعــدادی از خانواده
های معتادان ســاکن در کمپ به گفت و گو نشست تا از
شــرایط داخل ،آگاهی پیدا کند و در ادامــه ،با همراهی
کارشناس بهزیســتی ،در کمپ حاضر شد تا شرایط را از
نزدیک رصد کنــد .در ادامه جوابیه ادارهکل بهزیســتی
استانبهاینگزارشرا،بهرغمتوضیحاتروزبعدمدیرکل
اینسازمانبهروزنامهوپاسخخراسانمیخوانید.
ضمن تشکر و ســپاس از خبرنگار و سردبیر محترم آن
جریده شــریف ،که با نگاهی اجتماعــی و دردمندانه ،به
موسساتترکاعتیادتحتنظارتبهزیستیسرزدهاند،
بهاستحضارمردمعزیزمانمیرساندمراکزترکاعتیاد
اجباری به لحاظ تامین بودجــه و امکانات ،تحت نظارت
شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان است و به
لحاظاجرایی،تحتنظارتبهزیستیاستوساکنانآن
ها ،از طریق قضات محترم دستگاه قضایی به این مراکز
معرفی می شوند .لذا محدودیت های بودجه ای یا تکثر
ساکنانآنها،ازاختیاروارادهبهزیستیخارجاست.
برخــی مطالب منــدرج در گــزارش خبرنــگار محترم
خراســان که به نقل از یکی دو نفر از ساکنان کمپ مورد
اشــاره نوشــته شــده ،منطبق بر واقع نیســت و به خاطر
شــرایط خاصی که این عزیزان در ایام سمزدایی و پس از
آن دارند ،ممکن اســت مطالبی دور از واقعیت انعکاس
دهند که شایســته بود خبرنگار این مســئله را از نظر دور
نمیداشت.ضمناینکهحدودهشتنفرازمددجویان
در همــان گفتوگوهــا ،از خدمات بهزیســتی و مدیران
مرکز قدردانی کردند که انعکاس آن در گزارش ،بســیار
کم رنگ و در حد یکیدو کلمــه بود .در حالی که موضوع
کاستی های احتمالی که در هیچ تشــکیالت و نهادی،
وجودآنهامنتفینیست،ازنگاهخبرنگارمحترم،بسیار
پررنگوبرجستهنمودیافتهاستکهنشاندهندهموضع
گیریخبرنگارمحترمدرگزارشاستکهحسباخالق
حرفهایمیبایستبیطرفانهومحققانهتنظیممیشد.
در خصوص مســائل بهداشــتی ،اســتحمام ،مصرف
داروهای موردنیاز ،حضور پزشــک و تیم درمان ،تغذیه،
اسکان و سایر مســائل مددجویان عزیز ،حسب امکانات
و مقدورات موجــود و اعتبارات تخصیص یافته از ســوی
شورای هماهنگی و دیگر نهادهای مسئول ،به گونه ای
عملمیشودکهحداقلکاستیهاراشاهدباشیم.لکن

پاسخخراسان

همانگونهکهدرتوضیحاتکارشناسمحترمبهزیستی
درهمانگزارشوتوضیحاتمدیرکلمحترمبهزیستی
در گزارش روز بعد مشــاهده می شــود و بارها نیز توسط
کارشناسانمعاونتپیشگیریازاعتیادمطرحگردیده،
اعتباراتاینبخش،بسیاربسیارمحدوداستوخدمات
ارائه شــده از ســوی پیمانــکاران و مجریــان مراکز ترک
اجباری،موجبامتنانبهزیستیاست.
بههرحال،همهماشرایطکشورواعتباراترامیدانیمو
بهمحدودیتهایبودجهایدولتوقوفداریم.ضمناین
کههمیشههراندازهخدماتیکبخش،خوبو عالیباشد،
باز هم کاستی ها و نواقصی دیده می شود که طرح آن ها از
سوی خبرنگار محترم ،بیان مشکالت ما هم هست و از این
بابت،تشکرمیکنیموالبتهازمردم ومددجویانعزیزمان
خواهشــمندیم ،خدمات مراکز تــرک اجباری فعلــی را با
شرایطیکهاینمراکزپیشازواگذاریبهبهزیستیداشت،
مقایسهومنصفانهقضاوتنمایند.لکندرزمینهتنبیهبدنیو
مطالبیازایندست،بعضاممکناستدرشرایطخاصبین
برخیمددجویانیامتصدیانبخشهایمختلفکمپها
کهعموماازبینخودآنهاانتخابمیشوند،مشکالتیرخ
دهدکههرگزموردتاییدمسئوالنکمپنیستومددجوی
محترمنیزبهاینموضوعاشارهداشتهاست.
بسیار خوشــحال خواهیم شــد که خبرنگار محترم یا
سرویسمحترماجتماعی،فرصتیموسعتردراختیاراین
اداره و کارشناسان پیشگیری یا متخصصان و همکاران
بخش غیردولتی طرف قرارداد بهزیســتی قرار دهند تا
مشکالتاینصنفوخدماتوفعالیتهایبهزیستیدر
زمینهادارهاینمراکزبهاستحضارمردمعزیزمانرسانده
شودوابهاماتبرطرفگردد.

روزنامه خراســان برای تهیه گزارش ،فقط به صحبت
های ساکنان کمپ بسنده نکرده که به فشارهای دوران
سمزدایی ،نسبت داده شود .خبرنگار روزنامه خراسان
به صورت ناشــناس ،روز پنج شنبه  28شــهریورماه (دو
روز قبل از تهیه گزارش از محیط داخلی کمپ) با حضور
در مجــاورت ورودی کمپ ،بــا تعدادی از خانــواده های
معتادانساکندرکمپبهگفتوگونشستتاازشرایط
داخل ،آگاهــی پیدا کند .ذکــر این نکته هم الزم اســت
که هنگام تهیه گزارش ،کارشــناس اداره کل بهزیستی
در کنار خبرنگار حضور داشــت و شاهد شرایط موجود و
گالیههای معتادان بود و پاســخهای وی نیز در گزارش
منتشرشدهاست.
درخصوص مانور ندادن روی تشکر برخی معتادان از
مسئوالن ،باید گفت در گزارش ،به قدردانیهایی که به
لکلیازرفتاروخدماتمدیرکمپانجامشده،اشاره
شک 
شدمنتهاغالبافرادحاضر،معترضبودندکهتنهابخشی
ازاعتراضاتمنتشرشد.
روز بعــد از انتشــار گــزارش ،مدیــرکل بهزیســتی،
طــی تماســی خواســتار ارائــه توضیحاتــی دربــاره
دالیــل شــرایط کمپهــای اجبــاری شــدند و
توضیحــات ایشــان در قالــب پاســخ بــه پرونــده روز
قبل ،در همیــن روزنامــه و همین صفحه منتشــر شــد.
بنابهاظهارات کارشناسمسئولبهزیستیومدیرکل
ایــن اداره« :بهرغم این که هــم اکنون دو هــزار معتاد در
کمپهایاجباریاستانحضوردارند،بودجــهبهزیستی
فقط کفــاف هزینههای 400نفــر را میدهــد» و «طبق
مصوبات موجود ،در سال  97بهزیســتی به ازای هر نفر
روز ،ملزم به پرداخت 16هزار تومــان به کمپ ها بوده و
در سال 98سرانه هر نفر روز ،به 20هزار تومان افزایش
یافته منتها براســاس ســرانه ســال  97هم که محاسبه
کنیم ،بهزیستی برای مطالبات ســال 97 ،96و  98در
مجموع  9.5میلیــارد تومان به کمپ هــای ترکاعتیاد
اجباریبدهکاراستکهپنجمیلیاردآن،مربوطبهشش
ماه ابتدای امسال است ».سوال این جاست که تاکنون
بهزیســتی بــرای دریافت اعتبــار و بهبــود شــرایط ،چه
قدمهاییبرداشته؟
پاختیاریو 11کمپ
بنابراعالمبهزیستی 49،کم 
اجباری در مشــهد فعال هســتند که 40بازرس ،هر ماه
سه مرتبه به رصد شرایط این کمپها میپردازند .منتها
با توجه به شرایط دیده شــده در فقط یکی از این فضاها،
ســوال این جاســت که آیــا این تعــداد بــازرس و کیفیت
بازرســیها ،به بهبود شــرایط کمــک میکند یــا نیاز به
تجدیدنظردارد؟

