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اخبار

گالیه فاروجی ها از اجرای طرح برون سپاری خدمات گازی به بخش خصوصی

از طال گشتن پشیمان گشته ایم،مرحمت فرموده ما را مس کنید
میم پرور
سال گذشته بر اساس سیاست های شرکت
گاز ،شهرستان فاروج به صورت آزمایشی ،به
عنوان پایلوت اجرای طرح واگذاری خدمات
شرکت گاز شهرستان به بخش خصوصی و
پیمانکار انتخاب شد که از زمان اجــرای این
طــرح تاکنون مشکالتی بــرای شهروندان،
کــارگــران و کارمندان ایــن شرکت در زمینه
نحوه خدمات دهی و پرداخت حقوق به وجود
آمده است.
یک سال از برون سپاری فعالیت های شرکت
گــاز فــاروج می گــذرد و نرسیدن کــارگــران و
کارمندان این مجموعه به حق و حقوق خود،
کام مردم ،کارکنان و نیروهای خدمات رسان
این دستگاه را تلخ کرده است ،به گونه ای که
در طول این مدت آن ها چندین بار اعتراض
خود را از روند اجرای این طرح اعالم کرده اند
ولی تاکنون به نتیجه دلخواه نرسیده اند.
یکی از شهروندان با اظهار نارضایتی از رفتار
نامناسب برخی نیروها می گوید :متأسفانه
برخی نیروهایی که از سوی پیمانکار این طرح
در شهرستان در حال فعالیت هستند اصال
برخورد مناسبی با مــردم ندارند و هر موقع
اعتراض کردیم ،پاسخی دریافت نکردیم.
«ریحانی» یکی دیگر از شهروندان می گوید2 :
ماه قبل از سال جدید ،یکی از نیروهای بخش
خصوصی بــرای نوشتن کنتور مراجعه کرد
و فقط میزان مصرف را نوشت و در آن موقع

چیزی از خرابی کنتور گاز نگفت و رفت .در
سال جدید و در اوج تعطیلی کارها بر اثر کرونا،
این بار وقتی مراجعه کرد ،گاز خانه ما را قطع
کرد و خودم چون نبودم به همسرم گفته بود
کنتور گازتان خراب است و باید آن را تعویض و
هزینه را پرداخت کنید تا گازتان را وصل کنیم.
یکی از نیروهای شرکت گاز می گوید :حق و
حقوق خود را با تأخیر و به سختی دریافت می
کنیم.
وی ادعا می کند :البته با اجرای طرح برون
سپاری ،در حق نیروهای باسابقه شهرستان
ظلم زیادی شده است.
وی اظهار می کند :ما مثل نیروهای شهرهای
همجوار پــاداش و اضافه کاری نداریم و بین
حقوق دریافتی ما با آن ها تفاوت خیلی زیادی
وجود دارد که این بی عدالتی ها انگیزه کار را
از ما گرفته است.
اما فرماندار فاروج در این باره می گوید :در
ســال گذشته بــر اس ــاس سیاست هــایــی که
شرکت گــاز داشـــت ،مــوضــوع بــرون سپاری
اقدامات و خدمات این شرکت در کشور مطرح
شد و به صورت پایلوت چند شهر را انتخاب
کردند که بر اساس شاخص های مطرح شده
در استان خراسان شمالی تنها شهرستانی که
فعالیت های شرکت گاز به بخش خصوصی و
پیمانکار واگذار شد ،شهرستان فاروج است.
«مسعود صادق تیتکانلو» افــزود :در راستای
اجرای این طرح ،پیمانکاری که به عنوان برنده
قرار بود این اقدامات و خدمات را انجام بدهد

متأسفانه کارنامه مناسبی را در این شهرستان
ندارد و کارگران و کارمندان محترمی که در
این مجموعه زحمت می کشند به حق و حقوق
خود نرسیده اند.
وی افـــزود :در طــول ایــن مــدت شهروندان،
کارگران و کارمندان شرکت گاز شهرستان
بارها و به صــورت پی در پی به فرمانداری
مراجعه و ابراز گالیه مندی کردند که پیمانکار
طرح ،حق و حقوق آن ها را به موقع پرداخت
نمی کند و پـــاداش هــا ،اضــافــه ک ــاری هــا و
مزایایی که همکاران آن ها در شرکت گاز
شهرهای همجوار دریافت می کنند ،آن ها
نمی گیرند .به گفته فرماندار فاروج تاکنون
در راستای پیگیری مسائل و مشکالت این

مجموعه چندین جلسه با مدیرعامل شرکت
گــاز شهرستان و در اســتــان نیز بــارهــا این
جلسات برگزار و مکاتباتی انجام شده است که
متأسفانه تاکنون به نتیجه خوبی نرسیده ایم.
«مسعود صادق تیتکانلو» افــزود :تقاضای ما
ملغی شدن این قرارداد است و این شهرستان
همانند شهرهای همجوار باشد.
وی اظهار کرد :شهروندان از واگذاری امور به
پیمانکار و همچنین از طرز برخورد عواملی که
پیمانکار این طرح جذب کرده ناراضی و گالیه
مند هستند.
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شهرستان ها

۷

تصویب طرح پیاده راه سازی کوچه خانلق
معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی از تصویب طرح پیاده راه سازی کوچه خانلق در
کمیسیون ماده 5شیروان خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی ،روزبه دادجو اظهار کرد21 :
پرونده در کمیسیون ماده  5شهر شیروان در استان با حضور اعضای جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد :یکی از موارد مهمی که در جلسه کمیسیون ماده  5شیروان مطرح شد ،بررسی طرح
پیشنهادی شهرداری درخصوص کوچه خانلق بود .این کوچه عالوه بر جایگاهی که به عنوان یک جاذبه
تاریخی در بین شهروندان دارد ،دارای یک نقش اقتصادی بارز است که به عنوان بازار عرضه محصوالت
روستاییان ،محلی برای پیوند روستا و شهر است.
دادجو تصریح کرد :اقداماتی از این دست به عنوان پیش زمینه برای زنده سازی بافت تاریخی شهر شیروان و
دیگر شهرهای استان ،همواره در دستور کار کمیسیون ماده  5قرار داشته است.معاون شهرسازی و معماری
راه و شهرسازی خراسان شمالی افزود :انتظار می رود طرح پیاده راه سازی کوچه خانلق که در این جلسه
به تصویب رسید ،محرکی برای احیای ارزش های بالقوه این محدوده و تبدیل آن به یکی از جاذبه های
گردشگری شهر شیروان باشد.

پیشرفت واحدهای مناطق سیل زده در آخرین قدم
میم پرور -رئیس بنیاد مسکن فاروج با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص واحدهای مناطق سیل
زده بر اثر بارندگی های سال گذشته در این شهرستان ،از پیشرفت فیزیکی  98درصدی آن ها خبر داد.
«محمدیار فرهادی» با بیان این مطلب اظهارکرد :در این شهرستان از مجموع  230واحد خسارت دیده بر
اثر بارندگی و سیل ۶۹ ،واحد در کنار پرداخت وام مسکن ،مشمول دریافت تسهیالت کمک های بالعوض
نیز شدند.وی افزود :با توجه به اقدامات و فعالیت های صورت گرفته از مجموع  69واحد ،تا کنون  ۴۲واحد
نوسازی شده و به بهره برداری رسیده است.
وی اعالم کرد :اولویت در برخورداری از تسهیالت بالعوض ،واحدهایی هستند که خسارت بیشتری دیده
اند و مددجویان نهادهای حمایتی هستند .وی گفت :به جز  69واحد به  14واحد دیگر که بیشترین خسارت
را دیده اند عالوه بر تسهیالت ارائه شده ،کمک های بالعوض نیز پرداخت شده است.

هشت بهشت

گزارش جلسه

هشدار به گران فروشان
دستگاه قضا با گران فروشی به شدت برخورد می کند و در این زمینه
با کسی تعارف نداریم و از حقوق مردم دفاع می کنیم« .اکبری» رئیس
دادگستری شهرستان جاجرم در سومین جلسه شورای پیشگیری از
وقوع جرم که با محوریت گران فروشی میوه برگزار شد با بیان این
مطلب افزود :باید نهادهای نظارتی در راستای تنظیم قیمت ها در
بازار به صورت مداوم از صنوف بازدید و با متخلفان و گران فروشان
برخورد کنند.وی تصریح کرد :در راستای تنظیم بازار میوه و تره بار
و سامان دهی فروشندگان دوره گرد ،شهرداری برای ایجاد بازار روز
اقدام خواهد کرد تا میوه و تره بار به صورت روزانه با قیمت مصوب
و مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.امام جمعه جاجرم نیز در این
جلسه گفت :در اسالم گران فروشی نکوهیده شده و ائمه اطهار(ع)

همیشه به گــران فروشی و کم فروشی واکنش نشان داده انــد تا
عدالت برقرار شود.حجت االسالم «موسوی» افزود :با کار فرهنگی و
آموزش به اصناف باید فضا را جهت کسب رزق حالل فراهم کنیم و
با ارائه خدمات با قیمت مناسب به مردم هم کسبه از سود برخوردار
شوند و هم مردم دچار خسارت نشوند.رئیس شورای فرهنگ عمومی
شهرستان جاجرم در ادامه گفت :متاسفانه در چند ماه اخیر قیمت
زمین و مسکن توسط سودجویان به صورت حبابی باال رفته و این امر
باعث شده بسیاری از جوانان برای تهیه زمین و مسکن با مشکالت
عدیده ای مواجه شوند که از مسئوالن مربوطه می خواهیم با متخلفان
در این زمینه برخورد کنند.
وی تصریح کــرد :با توجه به وجــود زمین هــای مناسب دولتی در

یامان داغی

شهرستان جاجرم از مسئوالن استانی می خواهیم شرایطی را فراهم
کنند تا با قیمت مناسب در اختیار زوج های جــوان قــرار گیرد که
بتوانند نیاز مسکن خود را تامین کنند.

منطقه نمونه یامان داغی در جنوب ،جنوب غربی و جنوب شرقی روستای هدف و منطقه نمونه گردشگری درکش و روستای
هاور در شرق واقع شده است .این منطقه به لحاظ اقلیمی کوهستانی و با آب و هوای معتدل در تابستان و سرد در زمستان
بوده و فاقد جمعیت ساکن است.جنگل های هیرکانی که تنها بازمانده این گونه منحصر به فرد در شرق کشور است با پوشش
غالب بلوط ،مازو ،بلند مازو ،راش ،کرکو ...و کوهستان مرتفع با قلل متعدد و قله قوالی با ارتفاع  2900متر ،یامان داغی،
چشمه سارها ،دره ها و مناطق ییالقی گولک ،نر گزلی ،کشگربه و دره های سرسبز و انبوه ناله خونی ،خالدار و چشمه
ها گولک ،چشمه بید و رودخانه کندرزو از جمله جاذبه های بالقوه منطقه مانه و سملقان است که در زمینه گردشگری
کوهستان ،صخره نوردی ،گردشگری ورزشی و ...قابلیت سرمایه گذاری و جذب گردشگران را دارد.

