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قرارداد پیمانکار خاتمه یافت

پولهایبلوکهدرکارتپارکهایبیرجند

زهرا خسروی

هنوز خورشید به طور کامل اشعه های طالیی
اش را از آسمان برنچیده است که به قصد
خرید پا بر پدال می گذارد و راهی خیابان
جمهوری اسالمی و بازار بیرجند می شود،
شلوغی خیابان اصلی کالفه کننده است،
به دنبال جایی برای پارک خودرو؛ تا انتهای
حاشیه خیابان اصلی را از زیر چشم می گذراند
که فضای کمی در قاب چشمش خودنمایی
می کند.
بعد از چند نوبت چرخاندن فرمان از خودرو
پیاده می شود تا راه بازار را در پیش بگیرد اما
برخالف انتظار با پارکبانی مواجه می شود
که در ازای توقف درخواست هزینه پارک می
کند و ...
این روزها اجرای طرح پارکبان در بیرجند
مشکالتی برای شهروندان به وجود آورده
است ،مشکلی که به لغو قرارداد پیمانکار
مربوط بر می گردد و سرانجام پول های
پرداختی برای شارژ کارت پارک سوال های
متعددی برای شهروندان ایجاد کرده است!

• •تغییر پیمانکار

آن طور که یکی از شهروندان می گوید :با
توجه به شلوغی خیابان ها ،تردد زیاد در برخی
مسیرها و نبود پارکینگ ،چند ماه پیش اقدام
به خرید کارت پارک به مبلغ هشت هزار تومان
کردم تا در مواقع الزم از آن استفاده کنم چرا
که گاهی پیدا کردن جای پارک میتواند مخل
آرامش و آسایش باشد.
وی که تمایلی به درج نامش ندارد ،می گوید:
در حالی که فقط چند بار از کارت پارک
استفاده کردم و مبلغ زیادی از شارژ آن باقی
مانده است در مراجعه بعدی و پارک خودرو
در خیابان جمهوری اسالمی ،یکی از پارکبان
ها گفت که قادر به استفاده دوباره از آن نیستم
چرا که با تغییر پیمانکار ،استفاده از شارژ کارت
قبلی امکان پذیر نیست.
وی با گالیه از این که اگر موضوع تغییر پیمانکار
صحت دارد چرا زودتر از اتمام قرارداد پیمانکار
قبلی ،مسئوالن به فکر مزایده و قرارداد با
پیمانکار دیگری نیفتاده اند ،می افزاید :تا کی
باید این وضعیت ادامه یابد و تکلیف پولی که
من و امثالم پرداخت کرده ایم چه می شود؟

• •پول های بالتکلیف

شهروند دیگری هم که به گفته خودش مدتی
پیش اقدام به شارژ کارت پارک کرده است اما
چند روز قبل هنگام استفاده از آن با تقاضای
مبلغ نقدی توسط یکی از پارکبان ها مواجه
شده است ،می گوید :هنوز اعتبار زیادی از
کارت باقی مانده است در حالی که مجبور به
پرداخت مبلغ نقدی شدم.
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شهردار :در تنظیم قرارداد
پیمانکارقبلیسهل
انگاری شد و سیستم او در
دسترس شهرداری نیست
به گفته وی ،در پاسخ به گالیه من این گونه
مطرح شد که کارت شارژ مربوط به پیمانکار
قبلی است و قراردادش به اتمام رسیده است.
وی با گالیه از این موضوع می افزاید :تکلیف
شهروندانی که مانند من مبالغی برای این
موضوع پرداخت کرده اند چیست و سرانجام
پول های پرداختی چه می شود؟ چرا مسئوالن
شهری که می خواستند پیمانکار را تغییر
دهند فکری برای پول های دریافتی از مردم
برنداشته اند تا شهروندان بالتکلیف نشوند؟
به گفته وی شاید رقم های پرداختی شهروندان
برای شارژ کارت پارک به تنهایی زیاد نباشد اما
وقتی روی هم شود بی شک رقم زیادی است
که باید تکلیف آن مشخص شود.

• •مبالغ از بین نمی رود

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
شهرداری بیرجند اتمام قرارداد پیمانکار قبلی
و تمدید نشدن آن را تایید می کند و با اشاره به
برگزاری مزایده و اعالم فراخوان در روزهای
آینده می گوید :با توجه به فروش کارت پارک
توسط شرکت قبلی و باقی ماندن قسمتی از
هزینه شهروندان در آن ،باید شرکت مورد نظر
در این زمینه پاسخگو باشد.
«غالمپور» این موضوع را یک دغدغه می داند
و از پیگیری جدی آن خبر و به شهروندان
اطمینان می دهد مبالغ موجود در کارت ها
از بین نمی رود چرا که با انعقاد قرارداد با
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عطاری
بارهنگ ،گیاهی تب بر
مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی
جهاد دانشگاهی استان با اشاره به این که
بارهنگ بدون ساقه و با برگ هایی پهن در
زمین های مرطوب می روید ،به «خراسان
جنوبی» گفت :دانه این گیاه قهوه ای مایل
به سیاه است که از خیسانده داروی آن
برای درمان یبوست و رفع التهاب دستگاه
گوارش استفاده می شود« .پویان» با بیان
این که بارهنگ روده ها را تمیز و سرفه
های سخت را درمان می کند ،به خاصیت
تب بر بودن آن اشاره و اضافه می کند :این
گیاه ناراحتی های دستگاه ادراری را بر
طرف می کند و در بیماری بواسیر همراه با

خون ریزی مفید و موثر است .به گفته وی،
استعمال خارجی آن زخم ها را ترمیم و خون
را تصفیه می کند و برای درمان آسم ،ورم
مخاط دهان و خون ریزی دستگاه گوارش
اثربخش است .خاصیت ضد میکروبی دارد
و برای مشکالت پوست نیز بسیار مفید است
و ناراحتی های روده ای را برطرف می کند
و برای رفع رفالکس معده اثربخش است.

خانواده
 494درخواست
طالق توافقی در 6ماه

پیمانکار جدید و راه اندازی سیستم مکانیزه
توسط آن ها ،شهروندان می توانند از کارت
ها استفاده کنند یا مبالغ به آن ها برگشت
داده می شود.
وی ضمانت برگشت مبالغ توسط پیمانکار
قبلی را وجود تعهد و ضمانت نامه اعالم و تاکید
می کند :نمی گذاریم حق شهروندان ضایع
شود اما چون کارت ها مربوط به شرکت قبلی
است و نمی توان رقم های قبلی را اعمال کرد
هزینه پارک به طور دستی دریافت می شود.
به گفته وی ،برای به کارگیری پیمانکار جدید
حداکثر دو ماه زمان نیاز است.

• •سهل انگاری در قرارداد پیمانکار

این گفته ها در حالی است که شهردار بیرجند
هم در جلسه شنبه گذشته شورای اسالمی
شهر بیرجند با اشاره به واگذاری چند ساله
پارکینگهای طبقاتی و حاشیه شهر به یک
پیمانکار اظهار کرد که این شرکت اعالم کرده
نه تنها هزینه ای از این بابت دستش را نگرفته
بلکه متضرر هم شده است اما بر اساس مقایسه
درآمدی در مدت مورد نظر متوجه شدیم رقم
های اعالم شده با آن چه پیمانکار مطرح کرده،
متفاوت است.

«جاوید» با بیان این که درآمد خوبی از این محل
نصیب سازمان حمل و نقل شهرداری میشود،
افزود :از آن جا که دستگاهها نباید درگیر کار
اجرایی باشند و امور باید برون سپاری شود،
خواستار موافقت شورا با برگزاری مزایده
عمومی در زمینه تعیین پیمانکار جدید هستیم
که اعضای شورا با برگزاری مزایده در این
زمینه در نیمه دوم امسال موافقت کردند.
شهردار همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار
ما مبنی بر این که با انتخاب پیمانکار جدید
تکلیف مبالغ پرداختی شهروندان برای
استفاده از پارکینگ چه می شود؟ گفت :در
تنظیم قرارداد پیمانکار قبلی سهل انگاری شد
و سیستم پیمانکار قبلی در دسترس شهرداری
نیست و قبول دارم که با انجام این کار در حق
شهروندان اجحاف شده است اما اطالعات
مورد نظر در اختیار ما نیست.
دکتر «طاهری» رئیس کمیسیون حقوقی و
نظارت شورا هم در این زمینه گفت :در صورتی
که مبلغ مورد نظر و پرداختی شهروندان به
پیمانکار بعدی منتقل نشود باید جلسه ای با
حضور شهردار ،مدعی العموم (دادستان) و
پیمانکار قبلی برگزار و در این زمینه تصمیم
گیری شود.
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رئیس سازمان
مدیریت حمل و
نقل بار و مسافر
شهرداری
بیرجند:مبالغ
موجود در کارت
ها از بین نمی
رود چرا که با
انعقاد قرارداد
باپیمانکار
جدید کارت ها
استفاده یا مبالغ
به شهروندان
برگشت داده
می شود

 494درخواست طالق توافقی طی شش
ماه ابتدای امسال ارائه شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
استان از هزار و  916درخواست مربوط
به موضوع تحکیم خانواده طی نیمه اول
امسال خبر داد و به «خراسان جنوبی»
گفت :در این مدت  494درخواست طالق
توافقی ارائه شده و 245مورد به درخواست
زوجه و  86مورد گواهی عدم امکان سازش
دریافت شده است.
حجت االسالم «وحدانی نیا» آمار خواسته
های مربوط به طالق استان را در این

مدت  825مورد اعالم و اضافه کرد :جمع
خواستههای مربوط به مهریه  492مورد
بود که  390مورد مربوط به مطالبه مهریه
و  102مورد اعسار از پرداخت مهریه ثبت
شده است .به گفته وی ،طی این مدت
 274مورد الزام به تمکین 325 ،مورد
مطالبه نفقه و  599مورد مربوط به دیگر
موارد ارائه شد.

خبر
اهدای  12هزار و 684
واحد خون در استان
زهرا خسروی 12-هزار و  684واحد
خون در هفت ماه ابتدای امسال در استان
اهدا شد.
مدیر عامل سازمان انتقال خون از مراجعه
 15هزار و  929مورد برای اهدای خون
در هفت ماه امسال خبر داد و به «خراسان
جنوبی» گفت :حدود  7.7درصد مراجعان
را با فراوانی  982نفر بانوان تشکیل می

دهند« .عاملی» به اهدای  12هزار و 684
واحد خون در این مدت اشاره و اضافه کرد:
از این میزان  28هزار فراورده خونی تولید
شده که این میزان معادل سال گذشته
است .وی با اشاره به کاهش خونگیری در
فصول سرد سال و نیاز به همه گروه های
خونی ،بیشترین نیاز در هفته جاری را
مربوط به گروه  oمنفی اعالم کرد و گفت:
در این مدت  62درصد مراجعه کنندگان
را افراد مستمر با فراوانی هفت هزار و 854
واحد تشکیل می دهند.

