شما م
خاطبان گرامی روزنا
مه خراسان رضوی
می توان
ید
س
وژه
ها،
م
طال
ب ،یادداشت،
دلن
وشته و عکس های
خود را برای صفحه
پیگیری حرف
مردم ارسال کنید.

حــرفمــردم

2

شنبه  2اردیبهشت  . 1396شماره 3546

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان می رساند.

تلگرام09033337010 :

Sat،Apr،22،2017، No.3546

پیامك2000999 :

شهرستانها

گزارش «خراسان رضوی» از گالیه ها درباره طوالنی شدن بهره برداری از مجتمع خدمات خودرویی ده غیبی مشهد

اعتمادیکهازدسترفت
و 1920واحدتعمیرگاهیکهخاکمیخورد!
شهرداری مشهد 400 :واحد از این پروژه آماده فعال شدن است که نیاز به اعتمادسازی اعضا دارد

گزارش
عقیلرحمانی

یکــی از شــهروندان بــا ارســال ایــن پیامــک به
ســامانه حرف مردم روزنامه «خراســان رضوی»
ضمن گالیه از مشــکالت موجود بر سر راه بهره
بــرداری از مجتمــع تعمیرگاهــی خودرویــی
مشــهد خواســتار پیگیــری در ایــن زمینه شــده
است .مجتمع واحدهای تعمیرگاهی خودرویی
مشهد به تعداد هزار و  920واحد تجاری صنعتی
ســال هاســت کــه در منطقــه ده غیبــی در حال
خاک خــوردن اســت .این شــهرک قرار بــود بار
مزاحمت تعمیرگاه های خودروهای ســنگین را
از روی دوش شهر مشــهد بردارد ولی با گذشت
سال ها هنوز فعال شدن و بهره برداری از آن در
هاله ای از ابهام اســت .درباره عمــر این مجتمع
روایت ها متفاوت است ،بخشدار احمدآباد سال
 94درباره عمر ایــن مجتمع به خراســان اعالم
کرد که «این پروژه بیش از  15ســال عمر دارد».
امــا روایت رئیــس اداره نظــارت و ســاماندهی
مشاغل شــهری شهرداری مشــهد در این زمینه
متفاوت است و معتقد است هم اکنون  12سال
از عمر این پروژه گذشته است.برای پیگیری این
گالیه و بررسی مشــکالتی که مانع بهره برداری

عکس :آرشیو

«مــن یکی از اعضــای پــروژه مجتمــع تعمیرگاهی
خودرویی مشــهد هســتم کــه در ده غیبــی واقع
شده است .ســال ها از زمان آغاز ســاخت و سازها
در مجتمع مذکــور می گذرد اما هنــوز کار به اتمام
نرسیده است .هر بار مشکلی سر راه سبز می شود.
لطفــا صدای مــا را به گوش مســئوالن شــهرداری
برسانید و پیگیری کنید تا بدانیم سرانجام مشکل
به کجا ختم خواهد شــد؟آیا مجتمــع فعال خواهد
شــد یا باید قید همــه آن را زد؟ اگر بــه این صورت
ماجرا ادامه پیدا کنــد فکر نمی کنم بــه این زودی
اتفاقی رخ دهد».

از مجتمــع تعمیرگاهــی مذکــور شــده اســت با
رئیس اداره نظارت و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری مشهد گفت و گو می کنیم.

•جای خالی اعتماد اعضا به پروژه

نعیمــی مقــدم کــه از اعتمــاد نداشــتن اعضا به
راه اندازی این پروژه گالیه مند است در این زمینه
می گوید :مهمترین مشــکلی که بر سر راه فعال
سازی مجتمع خدمات خودرویی ده غیبی مشهد
قرار دارد موضوع بی اعتمادی اعضاست .آماده
ســازی این مجتمع حدود  12ســال پیش کلید
خورد اما در این میان مشــکالتی به وجود آمد که
بهره برداری از آن را تحت الشعاع خود قرار داد.
وی تصریح می کند :همچنین مشــکالت ملکی
و اختالف اتحادیه ای باعث شــد کار به دســتگاه
قضایی کشیده شــود که همین موضوع و صدور
دستورات قضایی در این زمینه موجب شد پروژه
حدود هفت ســال متوقف و مشــکالت آن تعیین
تکلیف شود.

•مشکل مالکیتی زمین رفع شده است
رئیس اداره نظارت و ساماندهی مشاغل شهری

شهرداری مشــهد یادآور می شــود :پس از انجام
مراحل قضایی سهم اصناف و دیگر مالکان جدا و
تحویل آن هاشد .پس از این هفت -هشت سالی
که روند تکمیل پروژه با وقفه رو به رو شد مشکلی
به وجود آمد به نام «بی اعتمــادی» که هم اکنون
نیز هیچ یــک از اعضا به یکدیگر اعتمــاد ندارند و
مالکان حاضر بــه پرداخت هزینه هــای مربوطه
نیستند.

•شرکت برق آماده واگذاری انشعاب

نعیمــی همچنین دربــاره واگــذاری انشــعابات
بــرق بــه مجتمــع خدمــات خودرویــی ده غیبی
مشهد می گوید :مشــکل واگذاری انشعاب برق
به واحدها رفع شــده اســت و شــرکت برق اعالم
کرده به محض واریز شدن هزینه های انشعابات
اقدامــات الزم را انجام خواهد داد ،بــا وجود این
هیچ یک از اعضــا اقدامی بــرای پرداخت هزینه
های مربوطه نکرده اند.

•اعتباری که خاک می خورد
رئیس اداره نظارت و ساماندهی مشاغل شهری
شــهرداری مشــهد می گوید :شــهرداری ســال

گذشــته برای  400نفــر از اعضای ایــن مجتمع
امتیــازات تشــویقی در نظــر گرفــت تــا مشــکل
انشعاب برق برطرف شــود .امتیاز در نظر گرفته
شده هم به این صورت بود که شهرداری برای هر
نفر  15میلیون تومان وام با بازپرداخت  2درصد
در نظر گرفت اما این اقدام نیز با استقبال اعضا رو
به رو نشد ،چرا که پس از اعالم شرایط فقط شش
نفر از اعضای شرکت تعاونی به شهرداری و بانک
مراجعه کردند و حق انشعاب برق را پرداختند.
وی می افزاید :استقبال نکردن اعضا درحالی بود
که اصلی ترین عامل برای فعال شدن 400واحد
در مجتمع تعمیرگاهی ده غیبی نداشتن برق در
محل بــود .طبیعتا برای شــرکت بــرق هم صرفه
اقتصادی ندارد که برق رسانی پروژه را برای فقط
شش نفر از اعضا شروع کند.
نعیمــی اظهار مــی کنــد :اعضــا هــم آن همت و
پیگیــری الزم را بــرای رفــع مشــکالت ندارند و
حق هم دارنــد چرا که فرایند آماده ســازی پروژه
مقداری طوالنی تر شد.

• 400واحد این پروژه امکان فعال
شدن دارد

رئیس اداره نظارت و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری مشــهد با بیان این که مشــکلی برای
راه اندازی پروژه وجود ندارد می گوید :پس از آن
کهسالگذشتهتوسطدادگاهمشکالتمالکیتی
زمین پروژه رفع شد ،مشکل عمده دیگری باقی
نماند و گره کار واریز وجه انشعابات برق و هزینه
آسفالت محوطه مجتمع است.
وی می افزایــد :در این بــاره ما با انجام جلســات
متعدد همچنان پیگیر موضوع هســتیم تا شــاید
بتوانیم این رخوت و سســتی را از بین ببریم چرا
کــه حــدود  400واحــد از این پــروژه بــه راحتی
امکان فعال شــدن را دارنــد و امیدواریم بتوانیم
هرچه زودتر با اعتماد ســازی ،امسال مجتمع را
فعال کنیم.

اداره آب و فاضــاب گلبهار به علت بی دقتــی در هزینه های
انشعابمشترکاندراینشهر،موجبنارضایتیمردمشدهاست.
لطفامسئوالنرسیدگیکنند.
فصلبهاراستولیمتاسفانهشهرداریفریمانفقطدربولوار
ورودیشهرشروعبهکاشتگلکردهوهیچگلیدرپارکمرکزی
شهردیدهنمیشود!

راهنماییورانندگی

تعــدادی خودروی مســافرکش شــخصی بــدون مجوز در
تقاطع بولوار پیروزی و هفت تیر به طرف میدان حکمت در کنار
لچکی وسط چهارراه پارک کرده اند و منتظر مسافر هستند که
به محض سبز شــدن چراغ ،خودروهای پشت چراغ حرکت می
کنند و با راه بندان مواجه می شوند و با زدن بوق های اعتراضی
و ایجاد دود مشــکالت فراوانی را به ســاکنان محل تحمیل می
کنند .پیشنهاد می شــود راهنمایی و رانندگی با افزایش گشت
مشکل را رفع کند.
نصبدوربیننظارترویچراغفرماندهیخیابانخلج17
کمک زیادی به روان شدن ترافیک در این محدوده خواهد کرد .از
مسئوالنمحترمخواهشمندیمپیگیریکنند.باتشکر.
راهنماییورانندگیپاسخگوباشدکهآیاقانونبرایکارکنان
وهمکارانشمادردانشگاهعلمیکاربردینیرویانتظامیواقعدر
چهارراهمجلسیاستثناقائلشدهکههمکارانتانحریمقبلوبعد
چهارراهوپیادهرورارعایتنمیکنند؟اگرخودرویشهروندانبود
بهدلیلسدمعبرجریمهمیشد.

سینما

ازمدیریتوهمهکارمندانسینماقدسبهدلیلنمایشفیلم
هایجالبوارزنده،خدماتمطلوبورفتارشایستهبامردموقیمت
پایینبلیتخیلیسپاسگزاریم.

بهداشتودرمان

چرا مراکز بهداشــت منطقه طالب جواب گوی ارباب رجوع
برایانجامآزمایشهاوتستهایورزشیوسالمتافرادنیستندو
در هر ساعتی از روز که مراجعه شود در پاسخ می گویند نوبت تمام
شده،دکترنداریم،وقتتماماست،تلفنیتماسبگیریدو...

شهرداری

کویرضاییهدر 800متریحرممطهردربنبستقراردارد
و سال هاست حتی یک پروژه درآن اجرا نشده تا شاهد پیشرفت و
توسعهمحلهباشیم.
اگر کنده کاری های خیابــان امیرکبیر پایان یافته ،فکری به
حال آســفالت مجدد این خیابان بکنید .حریــف تعمیر جلوبندی
خودرونیستیم!
بــرای ترافیک دایمی میدان نمایشــگاه و میــدان مجیدیه
فکری بکنید .من از سال  91ساکن این جا هستم ،در سال های
ابتدایی ترافیکی وجود نداشــت و رفته رفته با توجه به ساخت و
ساز و استفاده مردم از بولوار میثاق و افزایش ترافیک تنها چاره
ای که اندیشیدند نصب چراغ قرمز بود .با همین روند پیش برویم
این ترافیک بیشتر می شــود و نارضایتی ها هم افزایش خواهد
یافت .خواهشمند است در این زمینه اقدامی شود.
دربولــوار طبرســی شــمالی فقط یک پــل هوایی در دســت
اجراست و نیاز به تعداد دیگری پل هوایی در طبرسی شمالی56

تلفن051 37009111 :

نمابر05137009129 :

برای عبور دانش آموزان و مردم دارد .همچنین این منطقه نیاز به
اجراییکالیهآسفالتدارد.
متاســفانه بعد از یک سال پیگیری متعدد از ســامانه 137و
شهرداریمنطقه 12هنوزوضعیتپیادهروسازیوروشناییمعابر
در بولوار مجیدیه از خیابان مجیدیه 27تا انتها تاســف بار اســت و
شهروندانجرأترفتوآمددرشبراندارند.کاششهردارمنطقه
 12پاسخگوبود!
فلســفه گرفتن عوارض از خودرو برای این بوده که خودرو به
آسفالت و جاده آسیب می زده ولی االن برعکس است و ناهمواری
وکیفیتبدآسفالتبهخودروآسیبمیزند.
منطقهالهیهوبولوارهایاطرافآندرکلیهخیابانهایاصلی
و فرعی نام گذاری شــده ولی بیشتر ســاختمان ها شماره گذاری
نشدهوپالکنداردکهباعثسردرگمیمیشود.لطفاازشهرداری
منطقهپیگیریبفرمایید.
چرا شهرداری منطقه ،خیابان های نماز  2و  4را آسفالت
نمی کند؟

فرودگاه

گرانیدرغرفههایفروشفرودگاهشهیدهاشمینژادمشهد
بیدادمیکند.چراتعزیراتپیگیرینمیکند.قیمتهاسهیاحتی
چهاربرابراست.ازنظربهداشتموادغذاییهمکهکالمشکلدارد.
منخودمچندبارکهسفرداشتممشاهدهکردمداخلبرخیکافی
شاپهایاسوپرمارکتها،اطرافموادخوراکیحشراتموذیوجود
داردواینواقعاتاسفبرانگیزاست،حتیمتوجهشدمتاریخانقضاء
موادغذاییراهمگاهدستکاریمیکنندوبهمسافرانمیفروشند.
گــروه حرف مــردم :این موضــوع در گزارشــی با عنوان «کشــف37
میلیون تومان کاالی قاچاق از  6غرفه فرودگاه» در تاریخ  11اسفند
ماه پیگیری و در همین صفحه منتشر شد .البته ادامه پیگیری ها در
این زمینه در دســتور کار گروه حرف مردم روزنامه خراســان رضوی
خواهدبود.

نیرویانتظامی

از ریاســت محترم و معاونــت کالنتری  38پنجتــن به دلیل
زحمات شــبانه روزی که برای آرامش و آســایش مــردم در منطقه
پنجتنوفروزانفرمتحملشدندکمالتشکروقدردانیراداریم.

متفرقه

چرایارانهبرایخریدکتابفقطدرنمایشگاهکتابتهراناجرا
میشودولیدرنمایشگاههایکتابکهدراستانهایدیگرکشور
برگزارمیشودهیچخبریازبنویارانهخریدکتابنیست؟
کاش مددکاری زندان مرکزی مشــهد قبــل از پرداخت دیه
شخصمتهمازشاکیتحقیقوسپسدیهراپرداختکند.شایدبا
اینکاراختالفخانوادگیاشخاصکمترشود.
باویالسازیرویکوههایهاشمیه،مجتمعآبادگران یاجاده
طرقبه ابتدای عنبران که طبیعت کوه هــای آن پناهگاه مردم بود
مقابلهکنید.

بازتاب

درجواب مطلب شــهروند خبرنگار روز پنج شــنبه در ستون
دوربینخوانندگانبایدبگوییمبهعنواناپراتورایستگاهدوچرخه
میثاق،57خروجخودرابهشرکتمربوطهاعالمکردهبودم.

