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مشابه پارسال
5درصد افزایش
یافته است.

موافقت رئیسجمهور با تشکیل کارگروه زیارت
اســتــانــدار خــراســان رض ــوی گــفــت :رئــیــس جمهور با
برگزاری کارگروه زیارت موافقت کرده است و به زودی
این کارگروه تشکیل میشود.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی،
نظری گفت :هنوز تاریخ برگزاری این نشست مشخص
نیست و امیدواریم با تشکیل این کارگروه شرایط الزم
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در صــنــف تــعــمــیــرکــاران هم
مــانــنــد تــمــام صــنــوف اف ــراد
مختلفی با روحیات متفاوت
ف ــع ــالان ــد و تــعــمــیــرکــاران
م ــن ــص ــف و قـ ــانـ ــعـ ــی هــم
هــســتــنــد کـ ــه ت ــم ــام ت ــاش
خــود را به کــار میگیرند تا با کمترین هزینه
مشکل را رفع نمایند ،اما در این بین معدود
تعمیرکارانی هستند که اگر متوجه شوند شما
از خودرو و نگهداری آن چیز زیادی نمیدانید؛
سوءاستفاده کــرده و دروغهــایــی میگویند تا
شاید پول بیشتری از شما گرفته و یا اشتباه
خود را توجیه کنند!

بهمنظور زیارت اعتاب مقدسه برای عموم مردم کشور
فراهم شود.
استاندار خراسان رضوی افزود :زیارت مردم خیلی به
بودجه بستگی ندارد ،ولی در عین حال برای رفاه حال
زائــران تالش میکنیم ،زیــرا مــردم خودشان به زیارت
میآیند و مــا باید مشکالت مــوجــود را روانسـ ــازی و

  مهدی توحیدی اگر گذرتان به
تعمیرگاههای خودرو افتاده باشد و یا پای
درددل همکاران ،اعضای خانواده و دوستان از
تجربه خرابی خودرو و رفتن به تعمیرگاهها
نشسته باشید ،دیده و شنیدهاید که بیشتر افراد
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آسانسازی کنیم.
استاندار خراسان رضــوی گفت :مسئوالن مربوط با
نمایندگان مجلس به صورت مداوم در حال رایزنی برای
احیای ردیف بودجه زیارت هستند.
کارگروه ملی زیارت برای نخستین بار در زمان دولت
دهــم مطرح شد تا با توجه به حضور میلیونی مردم

پس از پایان تعمیر خودرو فاکتوری بلندباال
دریافت کردهاند که در بیشتر موارد حتی قادر
به خواندن کلمات نوشته شده نبودهاند ،اما در
نهایت مجبور شدهاند مبلغ فاکتور را پرداخت
کنند.

گالیه شهروندان از هزینههای باالی تعمیر خودرو و پاسخگو نبودن مسئوالن

دستمزدهاینجومی
تعمیرکارانتعویضکار!

◾

دراستان

◾مکانیکهایی که مکانیک نیستند!
یکی از شهروندان با اشاره به اینکه چند وقت
پیش میخواستم موتور خــودرو ۲۰۶را تعمیر
کنم؛ تعمیرگاه  ۹روز ماشین من را خواباند و
پس از تحویل و پرداخت دستمزد بسیار باال
باز هم مشکالت زیادی داشت ،گفت :بعد از
تحویل ماشین دیدم چرخ سمت راننده صدا
میدهد و در سرعت باال لقلق میکند؛ رفتم
سراغ تعمیرگاه گفت وقت ندارم دوسه روز بعد
بیا با اصرار من چند دور با ماشین زد و گفت
پلوس مشکل دارد ،من گفتم پلوس هیچ ایرادی
نداشته ،گفت باید باز شود ،قالپاق را که باز کرد
دیدم پیچ چرخ جلو را اصال ًنبسته! پیچ باز بود!
وی افـ ــزود :اص ــا ًبــاورکــردنــی نـبــود کــه یــک به
اصـطــاح مکانیک مـیتــوانــد بــا یــک پیچ جان
مــردم را این طور به خطر بیندازد؛ اگر چرخ در
سرعت  ۶۰یا  ۷۰در میرفت ماشین من چپ
میکرد .ولی خدا رحم کرد.
وی با بیان اینکه همه بستهای شیلنگها و

سیمها را به جای باز کردن شکسته بود! افزود:
دست آخر هم با هزار منت که خرج زیادی برای
شما نتراشیدم و فالن قطعه هم اگر همکاران
من بودند عوض میکردند و ...هزینه هنگفتی
از من دریافت کرد.
وی افزود :با اتحادیه خدمات خودرویی که تماس
گرفتم ،گفتند باید شکایت کنی ،ا مــا پس از
چند روز دوندگی و از کار افتادن و طرح شکایت
تــا کـنــون هیچ نتیجهای نگرفتم و هـیــچ پاسخ
درستی به من نمیدهند.

◾

 4ژانویه 2022

سال سی و پنجم

شماره 9714

◾تعمیرکاران تعویض کار!
یکی دیگر از شهروندان بابیان اینکه بهتر است
بگوییم تعویض کار برای تعمیر جلوبندی ماشینم
پس از بازدید اجرت  750هزار تومانی برای تعویض
تنها سه قطعه کوچک که با هم کمتر از  350هزار
تومان میشد را طلب کــرد ،افــزود :بــرای اطمینان
بیشتر به دو تعمیرکار دیگر هم مراجعه کردم که در
کمال تعجب دو تعمیرکار بعدی هر کدام نرخهایی
متفاوت و البته باالتر از قبلی درخواست کردند.
ناصری با بیان اینکه برخی تعمیرکاران به دلیل

این روزها صابون خرابی خودرو به تن بیشتر
صاحبان خودرو خورده است؛ از گرفتاری پیدا
کردن قطعه اصلی برای جایگزین کردن با قطعه
خراب تا دستمزدهای نجومی که گاه باید بابت
تعمیر که نه ،تعویض بپردازند .برخی هم ادعا

اینکه میدانند مشتری سر از کارشان درنمیآورد
قیمتهای نجومی میگیرند ،عنوان کــرد :انتظار
میرود سازمانهای مربوط نظارت بیشتری بر کار
صنوف داشته باشند تا بتوان از گرانفروشی آنها
جلوگیری کرد و التهابات بازار را کاهش داد.

◾

◾قطعاتتقلبیمقصرند!
محسنی ،یكی از تعمیركاران در خصوص اینكه
چــرا مــردم نسبت به عملكرد تعمیرکاران خــودرو
راضی نیستند ،میگوید :در هر صنفی گاهی گالیه
از فعاالن آن اتفاق میافتد ،اما تعمیركاران نیز با
مشكالت ریز و درشتی مواجهاند.
وی به وجود لوازم یدكی تقلبی در بازار اشاره و اظهار
میكند:بخشیازگالیههایمشتریانمربوطبهزود
خراب شدن قطعه تعویض شده توسط تعمیركار
استكهاینموضوعبهنوعقطعهمربوطمیشودنه
تعمیركار .وی میافزاید :گاهی اوقات با وجوداینكه
موضوعتقلبیبودنقطعهرابهمراجعهكنندهگوشزد
میكنیم ،اما بیشتر آنان ترجیح میدهند از قطعه
ارزانتر استفاده شود و همین امر گاهی گالیههایی
را به دنبال دارد .شریفی یکی دیگر از تعمیرکاران
خودرو گفت :نرخ مصوبی برای تعمیر خودرو داریم
اما مشکلی که وجود دارد بسیاری از افراد به دلیل
اینکه دیر به دیر خودرو خود را به تعمیرگاه میآورند،
هزینههایجانبیبیشتریبهآنهاتحمیلمیشود.

◾

◾اتحادیهای که پاسخگو نیست

در این خصوص خبرنگار ما برای پیگیری و بررسی
هزینهها و نرخنامههای تعمیرگاهها پس از دو روز
پیگیری موفق به ارتباط با رئیس اتحادیه خدمات
خودرویی نشد و معاون این اتحادیه هم با برخورد
نامناسب به گفتن این جمله بسنده کرد که باید
حضوری شرفیاب شوید! گوشی را قطع کرد.
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در شهر مشهد ب ــرای حــل مشکالت زیــارتــی مــردم
راهکارهایی فراهم شود ،برهمین اساس بودجهای برای
آن در نظر گرفته شد.
دبیرخانه دائمی این کارگروه نیز بر عهده استانداری
خراسان رضوی است تا امکان جذب اعتبارات و اتخاذ
تصمیم در سطح ملی صورت گیرد.
دارند در موارد زیادی هم هزینه تعمیر قطعه از
تعویض آن گرانتر است و همه چیز به خواست
و تصمیم تعمیرکار بستگی دارد و تقریبا در
هیچیک از تعمیرگاههای شهر خبری از نرخنامه
اتحادیه نیست.
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مدیر حوزه علمیه اهل سنت خراسان شمالی:

خون شهید سلیمانی به
جریان مقاومت عمق بخشید

مدیر حوزه علمیه هدایتی اهل سنت خراسان
شمالیگفت:نبایدفراموشکنیمکهخونشهید
سلیمانی به جریان مقاومت عمق بخشید و
در واقع این شهید بزرگوار فرمول مقاومت را در
جهان منتشر کرد و به دنیا آموخت که نباید هرگز
در مقابل ظالما ن سکوت کرد .خالمحمد آخوند
سرفرازدرگفتوگوبا فارساظهار کرد:شهیدحاج
قاسم سلیمانی اگرچه به آرزوی خود که همانا
مقام عالی شهادت بــود نائل آمــد ،امــا تجاوز و
جنگافروزی آمریکا در منطقه و هدف قرار دادن
ناجوانمردانه و بزدالنه شخصیت ملی و دفاعی
کشور جنایتی بزرگ و فراموش نشدنی از سوی
استکبار جهانی و صهیونیست غاصب است.
وی گفت :سردار دلها پس از ۴۳سال از پیروزی
انقالب اسالمی هرجا که الزم بود بــرای دفــاع از
مظلومان و مسلمانان جهان به پا میخاست
و برای او شیعه و سنی و یا سوری و عراقی فرقی
نداشت و فقط به دستورات اسالم که همانا مبارزه
با ظالمان بود میاندیشید و همین تفکر و اراده
قلبی ســردار در جنگ با گروهکهای تکفیری
سبب پیروزی بود.
وی تصریح کرد :ما همیشه باید این را برای خود
متذکر شویم که دشمن با فرافکنی و ایجاد جنگ
قومی مذهبی در فکر شکستن تمامیت ارضی و
تجزیه ممالک اسالمی بود که با اقدامهای شهید
حاجقاسمسلیمانیوشهیدابومهدیالمهندس
اتحاد مسلمانان جهان بیش از پیش مقاوم و
گسترش پیدا کرد.

