
گزارش روز
صفحه ۵

دو شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ 
۲۹ رجب ۱4۳۹ - شماره ۲۱۸۸۲

افقی:
1- بازیگر خطرپیشه- ناآگاه، بی تجربه 2- برای 
رفع رکود اقتصــادی و بیکاری این وظیفه بر 
عهده همه مــردم ماســت 3- راهزن عرب- 
دارنده- اصالح- پرنده ای مهاجر 4- ســرازیر 
شــدن آب از بلندی- ثروتمند- مکمل قحط 
5- ســنگ گور- وســیله حمل بار- پســوند 
مزارع 6- خواهشمند- کندن علف هرز- چوب 
ســوزاندنی 7- از درختــان- زیبــا- پایداری 
8- ریشه احســاس- امر به سوختن- ممکن 
و شــدنی- پول ژاپنی 9- با هم آشــنا شدن- 
جوال، کیسه- قســاوت، زورورزی 10- شعله 
و زبانــه- فالگیر- ظالم 11- نوشــته ای روی 
یــک خط- کارگری در کشــتارگاه- نیرومند 
12- احســان و نیکی- گیرنده و فرســتنده 
امواج- سخی و کریم 13- روشنایی- سرداری 
بختیــاری در دوران مشــروطه- رنــگ قرمز 
قالیبافان- شب روستایی 14- تعریفی فریبنده 
برای دمکراسی 15- ماده ای معدنی برای تولید 

کاغذ ارزان- نیستی و نابودی.

عمودی:
1- عطیه، دهش- تحمل کننده- خنده آور 
2- توصیفی برای ممالک غیرپیشرفته- 
چاکر 3- تکرارش نامی زنانه می شــود- 
آمرزش- فرمان توقف- شبکه اینترنتی 

شماره 11099 جدو    ل

4- طلوع خورشید- سازی که توسط باربد 
اختراع شد- بی خطر 5- قله کوه- سوره ای 
در کالم اهلل مجید- امتداد، مسیر 6- نمد، 
گلیم- گوهر عرب- عطیه الهی 7- مال 
 غیرمنقول- بــن آویختن- درک کننده 
8- گشوده- رتبه- در آمریکا کمتر از چهار 
لیتر است- تلمبه احساساتی 9- جذابیت- 
سرور، خواجه- دست مالیدن 10- فراوان- 
از توابع اردبیل- ویرانی 11- شهر سعدی 
بخشنده تر  عرب-  کشــیش  حافظ-  و 
از کریــم 12- عنصری غیرفلز- از توابع 
لواســانات- پیش انداختن 13- پسوند 
شباهت- فریاد شادی- همگان- طاقچه 
14- خوردنی غیرضروری- عاجز از حرکت 
به علت شدت بیماری 15- فیلمی از رسول 

مالقلی پور- بیزار- مجلس روسیه.

بدون نقطه کور ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 

اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، 

واردات و صــادرات و خدمات پــس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 

علی الخصوص بســته بندی حبوبات و فرآورده های غذایــی،  فرآورده های 

پروتئینی، غالت، خشــکبار، چای وقند، و شکر و برنج همچنین انجام کلیه 

فعالیت های مجاز بازرگانی در بخش کشــاورزی، به ویژه تهیه، توزیع، خرید 

و فروش، صادرات و واردات محصوالت و ابزار و ماشــین آالت کشاورزی،  

انجام کلیه فعالیت های عمرانی و کشاورزی به ویژه کاشت، داشت، برداشت، 

آماده سازی زمین های کشاورزی زراعی، کشت و صنعت، خدمات آبخیزداری، 

ایجاد مجتمع های گلخانه ای، کشاورزی و دامپروری و تولید آبزیان، تهیه و 

تولیــد موادغذایی و مواد اولیه، طراحــی، تجهیز، نگهداری و نظارت فنی و 

راه اندازی در امر پروژه های ســاخت پاالیشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی، 

فعالیت های تجاری مجاز در صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی، احداث و ایجاد 

کارخانجات تولیدی و صنعتی، مشــارکت در سرمایه گذاری، اخذ و اعطای 

نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیالت بانکی به 

صورت ارزی و ریالی  از کلیه بانک ها و موسســات مالی و اعتباری داخلی و 

خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت  نزد بانک ها، ترخیص کاال 

از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شــعب و نمایندگی در سراســر کشور، برپایی 

غرفه و شــرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، 

عقد قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و 

شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی و 

بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم.

 مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران شهرتهران- خواجه 

نصیرطوسی- خیابان سپاه- کوچه شهید علی اصغر احمدنیا- پالک 1 طبقه 

دوم- کدپستی 1611748143 سرمایه شخصیت حقوقی: 100000000ریال 

می باشد. اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمدرضا وجدانی فخر 

به شــماره ملی 0381286509 دارنده 1000000 ریال سهم الشــرکه آقای 

ســیدناصر طاهری موسوی به شماره ملی 0384854184 دارنده 1000000 

ریال سهم الشــرکه آقای عصام حمزه به شماره فراگیر 111759593 دارنده 

98000000 ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: آقای عصام حمزه به سمت 

مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا وجدانی فخر نایب رئیس 

هیئت مدیره آقای سیدناصر طاهری موسوی عضو هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت با 

امضای آقای عصام حمزه همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اختیارات 

نماینده قانونی: طبق اساســنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه آگرو گسترش وصال در تاریخ ۱۳۹6/0۷/۱۹ 
به شماره ثبت ۵۱6۷۷۷ به شناسه ملی ۱400۷۱۲۲۷۷۱ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
مورخ  ســالیانه  عادی  عمومی 
ذیل  تصمیمات   1396/03/06
اتخاذ شــد: آقای ســیدمحمد 
شــهاب خانیــان دارای کــد 
بــه   ،0055312047 ملــی: 
ســمت رئیس هیئــت مدیره، 
آقــای مجیــد مرافــق دارای 
نایب   0034989455 کدملی: 
رئیــس هیئت مدیــره و آقای 
کدملی:  دارای  دلشاد  هوشنگ 
2296416421 به سمت مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند 
ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهــدآور شــرکت با امضای 
مشــترک دو نفــر از اعضــای 
هیئت مدیره مذکور در بندب1 
همــراه با مهر شــرکت دارای 
مکتوبات  سایر  می باشد.  اعتبار 
با امضــای مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معمول خواهد شد. 
موسســه حسابرسی و خدمات 
پویا  محاســب  آریان  مدیریت 
 10980002869 ملی  شناسه 
به عنوان بازرس اصلی و  خانم 
ملی:  کد دارای  طایفــی  مریم 
ن  ا 0044123817به عنــو
برای یکسال  بازرس علی البدل 
مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه 
و حساب سود و زیان سال مالی 
مجمع  تصویب  مــورد   1395
قــرار گرفت. روزنامــه کیهان 
به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار 
جهت درج آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات 
شرکت پخش گاز 

مایع فرگاز 
سهامی خاص
 به شماره 

ثبت 14096 
و شناسه ملی 

10100530360

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها
 6۱04 ۳۳۷۷ 4۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6۸4۵
و یا حساب 0۱06۷۱۳۵۹۵00۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

3/380/0001/650/000830/0004/490/0002/250/0001/130/000روزانهکیهان فارسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان انگلیسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان عربی

1/680/000840/000420/0002/585/0003/600/000650/000هفتگیکیهان ورزشی

1/430/000715/000357/5002/335/0001/300/000585/000هفتگیمجله زن روز

1/100/000550/000280/0001/600/000800/000400/000هفتگیمجله کیهان بچه ها

ــــــــ350/000ــــــــ2262/000 ماهانهمجله کیهان فرهنگی

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان

021   سامانه پیام کوتاه: 30001220121284 021  نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

توجه: 
1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.
3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.

5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
6- درصورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

آگهی تغییرات شرکت تحقیقاتی
 صنایع برق صباکار ایرانیان شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 84555 و شناسه ملی 
 10101290423

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( مورخ 1396/05/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سیدحســین اورازانی شــجاعی به شــماره ملی 
2571537237 به ســمت بازرس اصلی و ایمان علی محمد ابراهیم به شماره 
ملی 0010798544 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1395/12/30 به تصویب رسید. 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 

 از طریق شماره ... قبض میان دوره ای 
خود را پرداخت کنید... مهلت پرداخت تا 
تاریخ ... در صورت عدم پرداخت به موقع 
بهای آب مصرفی، آب شما قطع خواهد شد، 
قبض اخطار ... تا 24 ساعت دیگر برق شما 
قطع خواهد شد ... این اخطارها و هشدارها 
در زندگی همه افراد وجود دارد و تبدیل 
برای مشــترکان   به نگرانی و دغدغه ای 
است، مشکالت  خدمات مصرفی شــده 
مصرف کننــدگان بــه حدی اســت که 
مشترکان،ســازمان  امور  خدمات  دفاتر 
و... همیشــه شــلوغ گاز  بــرق،   آب،  
 و پر ازدحام است و قبض های آب، برق، گاز 
و تلفن و نحوه محاسبه انرژی مصرف شده و 
 بهای خدمات یکی از گالیه های همیشگی 

برخی از خانواده ها بوده است.
مشــترکان خدمــات مصرفی گالیه 
می کنند که با وجود مدیریت مصرف و سعی 
در کم کردن این هزینه ها باز هم قبض های 
آنها سر به فلک می زند و مشکالت زیادی 
برای آنان ایجاد می کند به نحوی که هنوز 
یک قبض را پرداخت نکرده با قبض دیگر 
پرداخت  دائما در حال  و  مواجه می شوند 

قبوض با بهای باال هستند.
ابهامات شهروندان

برخی شــهروندان بیان می کنند که به رغم 
صرفه جویی و مدیریت مصرف انرژی مبالغی که 
در  قبوض آب، برق، تلفن، گاز و... به دستشان 
می رسد بسیار زیاد است، به نحوی که غالبا شوکه 

می شوند و تعجب می کنند.
»امین زاده« شهروندی که خود و خانواده اش 
شاغل هستند و اکثر اوقات در بیرون از منزل به 
سر می برند و مدت کوتاهی به مصرف انر ژی و 
آب و تلفن ثابت می پردازند در این باره می گوید: 
»با اینکه زمان بســیار کوتاهی در خانه هستیم 
و همســرم و فرزندانم در مصرف انرژی کمال 

مردم و قبض های 
✍

نگاهی به مشکالت 
پرداخت بهای

 خدمات مصرفی 
از سوی مشترکان

 فریده شریفی

 یک شهروند: برخی مواقع مبالغ قبض آب، برق 
یا تلفن مصرفی ما آنقدر زیاد است که پیش 
خود می گوییم شاید افراد دیگر از این خدمات 
 استفاده می کنند و فقط مبالغش برای
 ما ارسال می شود!

 نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد: 
برخی قبوض نجومی آب و برق 
 اجحاف در حق مردم است 
و وزارت نیرو باید در این رابطه 
شفاف سازی کند.

کشو آور!بخش پایانی
صرفه جویــی را به عمل می آورند، اما فیش آب 
و برق و حتی تلفن ثابت ما در ماه بســیار زیاد 
می آید و حتی برخی اوقات تعجب می کنیم که 
شاید افراد دیگر از این خدمات استفاده می کنند 

و فقط مبالغش برای ما ارسال می شود!«
وی اضافه می کند: »در مراجعه به سازمان ها و 
دستگاه های ذی ربط هم با جواب درستی مواجهه 
نمی شــویم و مجبور می شویم بهای قبض ها را 

پرداخت کنیم!«
یک شــهروند دیگر از ارســال پیامک های 
تبلغاتــی گله دارد و می گویــد: »این پیامک ها 
بدون رضایت شــهروندان ارسال می شود پس 
چرا باید هزینــه آ ن را ما بپردازیم؟ با توجه به 
اینکه مخابرات هزینه ارســال این پیامک ها را 
از فرستنده و گیرنده دریافت می کند! چرا باید 
مردم هر لحظه پیام تبلیغاتی ناخواسته دریافت 

کنند؟«
این شهروند خاطرنشان می کند: »پیامکی 
هم برای توجیه این پیام های تبلیغاتی ارســال 
می شود که اگر این پیام ها را نمی خواهید فالن 
عدد و ستاره و... را بزنید اما با وجود انجام تمام 
این کارها باز هم از شر این پیامک های تبلیغاتی 

راحت نمی شویم!«
یک مسئول شــرکت مخابرات در این باره 
می گوید: »صورت حســاب دو ماهه تلفن برای 
مشــترکان از طریق پیامک یا ایمیل ارســال 
می شود و کســانی که درخواستی در این باره 
ارائــه نداده اند از طریق قبض کاغذی هر دو ماه 
یک بار صادر و به منازل آنان فرستاده می شود.«

وی دربــاره ســرویس ارزش افــزوده نیز 
می گوید: »هزینه سرویس ارزش افزوده مربوط به 
سرویس های مورد تقاضای مشترک مانند فعال 

شوکه می شویم و تعجب می کنیم.«
وی اضافــه می کند: »بارها به شــرکت گاز 
مراجعه و نسبت به این مسئله ا عتراض می کنیم 
اما به جای کم کردن این مبلغ به ما می گویند 
اگر بهای گاز خود را پرداخت نکنید آن را قطع 

می کنیم!«
صفری همچنین خاطرنشــان می کند که 
گاهی پس از پرداخت بهای قبوض مصرفی خود 
مشــاهده می کنیم که مبلغ پرداختی در قبض 
بعدی به عنوان بدهی درج می شود که این مسئله 

جای بسی تعجب و اعتراض را به همراه دارد.
یک مســئول روابط عمومی شرکت گاز در 
این باره می گوید: »مهمترین رویکرد شرکت گاز 
رضایت مندی و ارائه خدمات مطلوب به مشترکان 
اســت و گاهی ممکن است بر اثر اشتباهاتی در 
سیستم ثبت گاز بهای مصرفی خانوارها چنین 
اتفاقاتــی بیفتد که البته بایــد تالش کرد این 

اتفاقات هرگز رخ ندهد.«
رضایت مشترکان 

مهمترین هدف است
همه مسئولین در نهادها، سازمان ها، ادارات و 
مراکز دولتی و غیردولتی شعارشان رضایت ارباب 
رجوع و مصرف کنندگان و مشترکان است اما تا 
چه حد در این هدف موفق هســتند بســته به 
تأمین مطالبات و خواسته های مشترکان است.

»یحیی کمال پور« نماینده مردم جیرفت و 
عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی در این باره 
می گوید: »قبوض نجومی آب و برق اجحاف در 
حق مردم است و وزارت نیرو باید در این رابطه 

شفاف سازی کند.«
وی اضافــه می کند: »برخــی از مردم توان 
پرداخــت این قبوض را ندارند و باید این اوضاع 

به زودی سامان یابد.«

این نماینده مجلس پیشنهاد می کند که یک 
تیم کارشناسی برای بررسی قبض های آب و برق 
تشکیل شود و به مشکالت مردم رسیدگی شود.
سازمان تعزیرات کشــور نیز با ارائه سامانه 
اطالعاتی از مردم خواسته که در صورت افزایش 
غیراصولــی قبض های آب و برق و گاز یا وجود 
مشــکالتی در آنها اعتراض خــود را به صورت 
اینترنتی در سامانه ثبت کنند تا به شکایات آنها 

رسیدگی شود.
اما آیا این اعتراض ها با ثبت در سامانه های 

اینترنتی حل و فصل خواهد شد؟!
زهــره کدخدایی کارشــناس اجتماعی در 
گفت وگو با گزارشگر کیهان در این باره می گوید: 
»اگر اشتباهی در سیستم خدمات رسانی جامعه 
و در سازمان های مختلف اعم از برق، آب، گاز، 
تلفن و... به وجود آید مردم را نگران خواهد کرد، 
بنابراین مسئولین باید نهایت تالش و دقت خود 
را به عمل آورند تا مشکالت مردم را به حداقل 

برسانند.«
وی اضافــه می کند: »همیــن نارضایتی ها 
موجب شده که برخی از دشمنان و رسانه های 
ضد انقالب از این مسئله سوء استفاده کنند و با 
هدف جنگ روانی و القای ناامیدی عنوان کنند 
که مردم یارانه می گیرند اما پول قبض های آب 
و برق و تلفن آنقدر زیاد شــده که از عهده آن 
برنمی آیند و از این مســئله گالیــه دارند. این 
شــبکه های بیگانه که رویکرد ضد ایرانی و ضد 

انقالبی دارند از آب گل آلود ماهی می گیرند.«
حجت االسالم والمسلمین »مجتبی ذوالنور« 
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس شــورای 
اســالمی نیز در این باره می گوید: »مشکالت 
اقتصــادی موجب افســردگی برخی از مردم و 
جوانان شده اســت و سیاسی برخورد کردن با 
موضوعات مختلف در کشــور متأسفانه سبب 
کاهش توجه به موضوعات زیربنایی و اساســی 

گردیده است.«
این نماینده مجلس توجه دولت به اقشــار 
ضعیــف و کم درآمد را مورد توجه قرار می دهد 
و می گوید: »نباید در مســائل بودجه ای اقشار 
ضعیف را فراموش کنیــم و مجلس در بودجه 
97 به دولت کمک می کند تا فشــاری مضاعف 
به مردم با توجه به مشکالت اقتصادی پیش نیاید 
و کمک می کند تا بودجه طوری تنظیم شود که 

زندگی مردم با مشکل رو به رو نشود.«
امروزه رفع مشکالت اقتصادی مردم یکی از 
مهمترین دغدغه هایی اســت که باید مسئوالن 
و کارگزاران جامعه به آن توجه داشــته باشند 
چرا که ملت ایران در همه عرصه ها و صحنه ها 
پشــتیبان انقالب و نظام بوده اند بنابراین نباید 

نسبت به دغدغه های آنان بی توجهی شود. 
باید حرف های مردم را شنید

مردم حامی و پشــتیبان انقالب اســالمی 
هســتند و اگر خدای ناکرده کوتاهی و قصوری 
در مورد آنان انجام شــود موجب دلســردی و 

نارضایتی آنان می شود.
زهره کدخدایی در این باره می گوید: »مردم 
ما نگاه انقالبی دارند، مردمی که در تمام لحظات 
خوب و بد اتحاد خود را از دست ندادند و همیشه 
یــار و یاور نظام بوده اند. در هنگام وقوع بالیای 
طبیعی مانند سیل و زلزله یا در هنگام بحران های 
دیگر هیچ گاه خم به ابرو نیاورده و پشــت نظام 
و انقــالب را خالی نکردند، بنابراین همه تالش 
مسئوالن باید رسیدگی به خواسته ها و مطالبات 

آنها باشد.«
وی اضافه می کند: »مسئوالن باید حرف 
مــردم را بشــنوند، گالیه ها، شــکوائیه ها و 
اعتراضات آنها در همه زمینه ها را مورد توجه 
قرار دهند و در جهت تحقق خواسته های آنان 
برآیند، به طور مثال شــرکت توانیر و وزارت 
نیرو باید به مشــکالت مردم در زمینه برق 
رسیدگی کند، سازمان آب در زمینه قبوض 

آب و دیگر سازمان ها هم به همین ترتیب به 
مشــکالت و نواقصی که در این زمینه دارد 

رسیدگی کنند.«
این کارشناس اجتماعی به مسئله گران شدن 
تخم مرغ در کشور و مشکالت و پیامدهایی که 
به همراه داشت اشاره می کند و می گوید: »گران 
شدن تخم مرغ در کشور نشان داد که فشار مالی 
زیادی بر روی دوش اقشار کم درآمد وجود دارد 
و افزایــش ناگهانی قیمت مواد خوراکی و مورد 
نیاز یا قبوض مصرفی کمر مصرف کننده را خم 
می کند و او را خسته و افسرده می سازد بنابراین 
با برنامه ریزی مناسب، تدبیر، توجه و دقت باید 
به مشکالت اقتصادی و اجتماعی مردم رسیدگی 
کرد و جامعه ای فعال، پویا، ســرزنده و شاداب 

ایجاد کرد.«

 سازمان تعزیرات کشور 
با ارائه سامانه های 

اطالعاتی از مردم خواسته 
که در صورت افزایش 
غیراصولی قبوض آب، 
برق، گاز و تلفن و یا 

وجود مشکالتی در آنها 
اعتراض خود را به صورت 
اینترنتی در این سامانه ها 
ثبت کنند تا به شکایات 

آنها رسیدگی شود.

❖

کردن آوای انتظار و مواردی از این قبیل است.«
این پاسخ گالیه شهروندان را کاهش نمی دهد 
چرا که آنان معتقدند بارها و بارها اقدام به ارسال 
درخواســت خود مبنی بر عدم ارسال پیام های 
تبلیغاتی کرده اند ولی باز هم مشاهده می کنند 
که در قبض های جدید این مبالغ در نظر گرفته 
شده و پیام ها قطع نگردیده اند شهروندان اعتراض 
می کنند که چرا حقوقشان رعایت نمی شود چرا 
که این حق آنان است که ریز هزینه های قبض 
وجزئیات خدمات برای مشترکان ارسال شود تا 
بدانند هزینه چه خدماتی را پرداخت می کنند و 
نه اینکه فقط یک رقم کلی برای آنان ارسال شود.

شیب تند افزایش قیمت
 خدمات مصرفی

افزایش قیمت خدمات مصرفی مربوط به یک 
قبض و دو قبض نیست بسیاری از شهروندان با 
در دســت داشتن قبض گاز خود به شرکت گاز 
مراجعه و با اعتراض نســبت به مبلغ درج شده 
در قبض خود خواســتار پیگیری و رفع سریع 

مشکل خود هستند.
»صفری« شهروندی اســت که در یکی از 
شهرهای شــمالی کشــور زندگی می کند در 
گفت وگو با گزارشــگر کیهان درباره بهای گاز 
مصرفی خود گالیه می کند و می گوید: »در منزل 
ما شومینه وجود دارد و بیشتر مواقع از چوب های 
اضافی و خرده چوب هایی که در جنگل و مراتع 
پیدا می کنیم برای سوخت این شومینه استفاده 
می نماییم تا در مصرف گاز صرفه جویی کنیم که 
البته در کنار شومینه به پختن غذا هم مشغول 
می شــویم و در واقع از شــومینه هم برای گرم 

کردن و هم برای پختن غذا استفاده می کنیم.
اما باز هم مبلغ گاز مابه نسبت مصرفی که 
می کنیم زیاد اســت و از دیدن قبوض گاز غالبا 

الف(  فرماندهی آماد و پشــتیبانی مرکز نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد وسایل ذیل را 
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