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

یــادداشــتخــوانــنــدگــان
فاطمهپرویزی

جعبهمیوهبهقیمتمیوه!
مــن یــک خانــم خانــه دار هســتم .همســر مــن هــم یک
کارگر ســاختمانی اســت که هــر روز با هــزاران زحمت،
دردسر و ســختی ،خرجی روزانه من و فرزندانم را تامین
مــی کنــد .مشــکالت پیــش روی خانــواده هایــی مانند
ما کــه درفشــار مالی قــرار داریــم کم نیســت امــا برخی
قابــل تحمــل و تعــدادی از حد گذشــته اســت و هــر روز
پیــش چشــم مســئوالن محتــرم شــهر تخلفــات در حال
تکرار اســت .هیــچ کس هــم گویا پیگیــر ماجرا نیســت.
مشــکالتی کــه رفــع آن ،همــت دســتگاه های مســئول
را مــی طلبد و بــه راحتــی می شــود جلــوی آن را گرفت.
ماجرای مد نظر من به نوعی گران فروشی در بازار است.
به عنوان مثــال اگر یک جعبه  5عــددی خرمالو از میدان
های میوه و تره بار و یا میوه فروش ها و ...بخرید و در ازای
هر کیلو هــم  10هزار تومــان پرداخت کنیــد ،باید جعبه
میوه را هم با همان قیمت میوه خریداری کنید! آیا از نظر
مســئوالن قیمت هر کیلو خرمالو با یک کیلــو چوب یا...
برابر اســت؟ آیا این شــیوه که در بــازار رواج دارد صحیح
اســت؟ این موضوع به عقیده من نوعی تقلب است .البته
این اتفاق فقط در میوه فروشــی ها نمی افتد بلکه هنگام
خرید یک شانه تخم مرغ و ...هم همین مشکل وجود دارد.
شــما تصــور کنیــد هــر روز در بازارهــای مختلف ســطح
شــهر انواع کاالها با همین روش به شــهروندان فروخته
مــی شــود کــه برخــی فروشــندگان هزینــه ایــن گــران
فروشــی و تقلب را از مشــتریان خود دریافــت می کنند.
بارها از رســانه ها شــنیده ام متولی برخورد بــا این گونه
تخلفات سازمان صنعت و معدن است .به همین دلیل ،از
کارشناسان این سازمان درخواست می کنم همان طور
که در دیگر موارد با قدرت وارد شــده انــد و برخورد کرده
اندبهراحتیازکناراینگونهتخلفاتعبورنکنند.چراباید
خانواده ها هنگام خرید انواع کاالها هزینه اضافه پرداخت
کنند؟ در این شرایط اقتصادی باید دستگاه های متولی
هرچه سریع تر موضوع را پیگیری کنند.
ســتون یادداشــت خوانندگان به بیــان نظریات و
حرف های مــردم در حوزههای مختلف میپردازد
که الزاما مورد تأیید روزنامه نیست .شما مخاطبان
گرامی روزنامه خراسان رضوی میتوانید مطالب،
یادداشتها و دلنوشتههای خود را برای ما ارسال
کنیدتادرهمینستونمنتشرشود .مطالبخودرا
بهشمارهتلگرام 09393333027ارسالکنید.

پیگیری تناقض ها درباره ایمنی و ادامه اجرای مسیر ویژه دوچرخه در بولوار خیام مشهد

«مسیر سبز» خیام
همچنان قرمز  ،همچنان بالتکلیف
فرماندار :نظر پلیس درباره ایمنی مسیر سبز خیام باید تامین شود

ماکارکنانموسسهمالیکاسپین(بدرتوس)بعداز 17سال
فعالیت،ازکاراخراجشدیم.چراکسیبهفکرمانیست؟
تعطیلی مطلق موسســات مالی غیرمجاز ،یکی از شاخصه
های تحول نظام بانکی اســت که امیدواریم روند تعطیلی تسریع
یابد و بدیهی اســت هر بانک و مؤسســه مالی مجاز با هر قدمت و
سابقه کاری اگر از آیین نامه و مقررات بانکی مأخوذ از بانکداری
اســامی تخلف کند مســتحق برخورد قضایی بدون فوت وقت و
مماشات است.

آبوفاضالب

هنوز در خیابان های شهید بهشتی 13و 15طرح فاضالب
اجرا نشده ،اما فاضالب بها در قبض درج شده است .با آبفا تماس
گرفتیم اعالم کردند که بهره بردار اشتباه اعالم کرده است و باید
مشترکانبهصورتحضوریبهشرکتمراجعهکنندودرخواست
بدهند .آبفا بازرس ندارد تا بررسی کند؟ مردم باید وقت بگذارند و
هزینهکنندتاشرکتآبوفاضالبمتوجهشود!
متفرقه
وضعیتاخالقیدرپارکملتبهویژهدرروزهایتعطیلاصال
مناسبنیست،چهکسیپاسخگوست؟پلیسیاشهرداری؟

شورایشهر

شورای شهر ،اول اتوبوس جدید بخرد ،بعد هزینه بلیت آن را
افزایشدهد.بیشتراتوبوسهایخطقاسمآباد،حجابواندیشه
فرسودهاست.

شهرستانها

گزارش

•معاونتفنیوعمرانفرمانداریپیگیرموضوع

رضا میرزاده

اســتفاده از دوچرخــه برای تــردد در معابر عمومــی ،از جملــه مواردی
است که روزنامه «خراسان رضوی» بارها به آن پرداخته و ضمن تشویق
شــهروندان به این کار ،ابعاد مختلف آن را نیز بررسی کرده است .البته
در کنار تشویق شهروندان به استفاده از دوچرخه ،ضرورت ایجاد معابر
امنبرایتردددوچرخهسواراننیزازجملهمواردیبودهکهازمسئوالن
مربوطپیگیریشدهاست.ازجملهاینموارد،انعکاسگالیهشهروندان
درزمینهایمنیمسیرجدیدتردددوچرخهدربولوارخیاممشهدبودکه
در تاریخ 26تیرماه منتشر شد .در این گزارش ،رئیس پلیس راهنمایی
و رانندگی مشــهد این پروژه را ناایمن دانســت و از توقف آن به دســتور
پلیس خبر داد .در ادامه پیگیری موضوع ،بار دیگر با مســئوالن مربوط
گفت و گو کردیم ،شهردار منطقه 2مشهد در این گزارش که 11مرداد
منتشرشداعالمکردکهاینطرحدرکمیتهفنیشورایترافیکتصویب
شــده اســت و اجرای آن ادامه می یابد .اما از ســوی دیگر ،رئیس پلیس
راهنماییورانندگیمشهدبااشارهبهبرخیایرادهایموجوددراجرای
پروژه مذکور تاکید کرد که «این طرح به دلیل ایرادهای وارد شــده باید
در کمیته فنی شــورای ترافیک بازنگری و پس از رفع معایب ،دوباره به
شهرداری منطقه اعالم و پس از اخذ مجوز از پلیس راهور ،اجرا شود و تا
زمانیکهایرادهایپروژهرفعنشدهاستمسئولیتبروزحادثهبهعهده
شهرداریخواهدبود» .

هر چند شــهردار منطقه 2در اظهارات خود ،از ادامــه اجرای این پروژه
خبر داده بود ،اما وضعیت کنونی پروژه حاکی از توقف آن است .لذا با
توجه به وجود تناقض در نظرات مسئوالن مربوط ،این بار موضوع را با
فرماندار به عنوان رئیس شورای هماهنگی ترافیک شهرستان مشهد
مطرح می کنیــم .محمدرحیم نوروزیــان در این زمینه به «خراســان
رضوی» می گوید :مســئولیت تأییــد ایمنی اجرای طــرح های معابر
با راهنمایی و رانندگی اســت و نظر پلیس باید تأمین شــود .وی می
افزاید :با توجه به این که موضوع در دســتور کار جلســه اخیر شورای
ترافیک شهرستان قرار نگرفت ،از معاونت فنی و عمران فرمانداری
می خواهیم که موضوع را بررسی کند.

•پلیس راهور :پروژه را متوقف کردیم

از ســوی دیگر ،رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی مشــهد نیز به
«خراســان رضوی» مــی گوید :همان طــور که در گفــت و گوی قبلی
نیز به آن اشاره شــد ،هر نوع طرحی که در معابر اصلی اجرا می شود
باید از پلیس راهور مجوز داشــته باشــد و به دلیل آن که این پروژه در
زمان آغاز و اجرا فاقد مجوز الزم از راهنمایی و رانندگی بوده ،توسط
پلیس راهور متوقف شده و از ادامه آن جلوگیری به عمل آمده است.
غالمرضا بوســتانی مــی افزایــد :همچنیــن نقایصی نیــز در اجرای
پروژه وجود داشــته که به صورت کتبی به مبادی مربوط اعالم شده
و همزمان تقاضای بازنگری پروژه نیز به کمیته فنی شورای ترافیک
ارائه شده است.

بندهیکیازنجاتیافتگانسیلروزجمعهدرکالتهستم،به
این رســانه ها بگوییــد این قدر اشــتباه اطالع رســانی نکنند .تیم
کوهنوردیماتوسط مردمروستایایدلیکنجاتپیداکردواگرآن
هانبودندمعلومنبودچهسرنوشتیداشتیم.ما امدادگریندیدیم،
فقط یک بالگرد دو بار باالی سر ما آمد و با این که کلی دست تکان
دادیم کاریانجامندادوماراکهدرصخرههاگیرکردهبودیم بهحال
خودرهاکرد.من همینجاازیکایکمردمروستایایدلیکتشکر
میکنم.

پردیسبان

ما سرمایه گذاران پردیسبان فریادرسی نداریم وگویا صدای
اعتراضمابهگوشمسئوالننمیرسد.

راهوشهرسازی

جاده باغرود نیشــابور یک مســیر 10کیلومتری است با11
سرعتگیر!

اتوبوسرانی

منرانندهاتوبوسخط 10هستم.درددلیداشتم.آیاراننده
ایکهبهدرخواستنابهجایبعضیازمسافرانبرایپیادهشدناز
اتوبوس،خارجازایستگاهیاپشتچراغقرمزجوابمنفیمیدهد
مستحقبدتریندشنامهاوناسزاهاست؟
خواهشمندممسئوالناتوبوسرانیبراییکبارهمکهشده،
ســوار اتوبوس های خط 30و خط 49شــهرک مهرگان شــوند تا
متوجه وضعیت این اتوبوس ها بشــوند .معاینه فنی اتوبوس های
مهرگانچهمعیاریدارد؟
اتوبوسخط ۹۵متاسفانهبافاصلهزمانیزیادبهایستگاهمی

تلفن051 37009111 :

نمابر05137009129 :

رسد.فاصلهانتظارمسافرانتازمانیکهخط ۹۵ازآخرسرافرازان
حرکتکندحداقل ۲۰دقیقهاست.رسیدگیهمنمیشود.

شهرداری

شهردار محترم منطقه ، 3به داد ما رفتگران خدمات شهری
این منطقه برســید .هر هفته جمعه ها گروهی از مــا رفتگران را به
صورتتنبیهیورایگانبراینظافتبهکالدرویمیبرند!
چراشهردارمنطقه 9فکریبهحالشیبتندانتهایهاشمیه
نمی کند؟ جان مردم در خطر اســت و هر چندوقت یک بار شــاهد
واژگونی خودرو به دلیل ســرعت زیاد هســتیم .این معضل با دوتا
سرعتگیررفعمیشود.
متاسفانهبهعلتضعفعملکرددستگاهنظارتفضایسبزو
همچنینتبدیلنکردنسیستمآبیاریتانکریبهمکانیکی،صبح
جمعه در بولوار وکیل آباد شــاهد تصادف یک موتورســوار با تانکر
آبیاری فضای سبز بودیم که تنها پرچم زن تانکر در فاصله مناسب
قرارنداشت.

نیرویانتظامی

زورگیریدرمحدودهخیابانفتاحزیادشدهاست.جمعهشب
ســاعت ۲۱دو نفــر موتورســوار بــا تهدید قمه ،گوشــی بــرادرم را
دزدیدند.ازپلیسدرخواستمساعدتداریم.
ماساکنمنطقهسیدیونزدیکپارکبانوانهستیم.واقعااین
جاپرازاوباشوافرادخطرناکشدهاستکهدورهمجمعمیشوند
و قلیان می کشــند .ما جرئــت نداریم حتی بچه های مــان را برای
استفاده از وسایل و فضای پارک به آن جا ببریم .از نیروی انتظامی
خواهشمندمفکریبهحالمابکند.

شرکتبرق

بولوار مجیدیه ،ســمت بازار خودرو تاریک اســت .می توان با
روشن کردن چراغ های روی نرده بازار خودرو ،فعال روشنایی این
قســمت از بولوار را تامین کرد .یا این که شرکت برق اقدامی برای
تامینروشناییبکند.متاسفانهمنطقهازروشناییخوبیبرخوردار
نیست.شرکتبرقکمیهمتکند.ممنون.

آلودگیهوا

واقعا کسی نیســت به داد این شهر برســد؟ طبق آمار رسمی
کیفیتهوانسبتبهسالقبلناسالمترشدهاست،مسئولمحترم،
همشهریعزیزاینیعنیعملکردواقدامات،اثربخشنبودهاست.
هوای ناسالم یعنی خطر ،عزیزان بســیاری به این دلیل ،از بین ما
رفتند.مسئوالنمنتظرچههستند؟

فنیوحرفهای

مــن کارمند فنی و حرفه ای هســتم ،حدود 19ســال اســت
خدمتمیکنم،ولیهنوزنمیدانمکارگرمیاکارمند!درروزکارگر
میگویندشماکارمندهستید،روزکارمندمیگویندشماکارگرید!
البتهپایانسالعیدیرابهصورتکارمندیمیدهند.ضمناین
کههمچنانقراردادیهستیمونگرانآینده!امیدواریممسئوالن
تدبیریبیندیشند.

مخابرات

چند روز اســت تلفن های ثابت تعــدادی از ســاکنان و مراکز
خدماتی مانند مرکز معاینه فنی و پایانه اتوبوســرانی در مجاورت
ساختمانمخابراتمفتحقطعاستوهیچمسئولیجوابگونیست.
لطفاپیگیریکنید.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

شهروند خبرنگار

دردسرهای رسیدن به بیمارستان!

باری با بوی نامطبوع!

بیماری ســرطانی دارم که همراه او هفته ای یک یــا دو مرتبه برای طی
روند درمانی به بیمارســتان امیــد واقع در خیابان کوهســنگی مراجعه
می کنم .هر بار مشاهده می کنم مســافربرهای شخصی کل پیاده رو را
مســدود کرده و محل عبور عابران را در اختیار گرفته انــد .برای انتقال
بیمارم همیشه دچار مشکل می شوم و با زحمت از مسیر دیگری خودم را
به بیمارستان می رسانم.آیا این گونه رفتار های اجتماعی صحیح است
آن هم در مقابل چنین مراکز درمانی ای؟

جمعه گذشته که در حال تردد در بولوار وکیل آباد به سمت میدان آزادی
بودم بوی نامطبوع و غیــر قابل تحملــی در فضا پیچیده بــود .اول تصور
کردم ،از داخل خودروی من است اما تا شیشه ها را پایین کشیدم چنان
بوی وحشتناکی به مشامم خورد که حالت تهوع به من دست داد .همان
طور که درگیر شناســایی کانون بــوی نامطبوع بودم خــودروی وانتی را
مقابل خود مشاهده کردم که بدون رعایت مسائل بهداشتی لبریز از امعا
و احشای گوسفند بود و فضا را مملو از بوی نامطبوع کرده بود.

بــرای اســتــحــضــار مــردم

شهرستان ها
رضا شیدا

نمابر051 37626501 :

«هر بار که به طرقبه یا شــاندیز می روم از وضعیت نابه سامانی که متصرفان حریم و بســتر رودخانه ها ایجاد کرده اند به شدت ناراحت می

مسئوالن و مدیران روابط عمومی سازمان ها می توانند پاسخ های خود به پیامک های مردم را از طریق پست الکترونیکیkho.

شوم .چرا مسئوالن این شهرستان با این تصرفات برخورد نمی کنند؟ این باعث می شود که به طبیعت این منطقه آسیب وارد شود و مردم

razavi@gmail.comبهروزنامه خراسان رضوی ارسال کنند .پاسخ مسئوالن به پیامک های مردمی ،روزانه در همین ستون

هم نتوانند از ظرفیت خدادادی این طبیعت استفاده کنند .لطفا پیگیری کنید».

منتشر خواهد شد و به استحضار مردم خواهد رسید.

نیرویانتظامی

پیگیری گالیه های شهروندان از وضعیت نابه سامان تصرف بستر و حریم رودخانه های طرقبه و شاندیز

فرماندار :آزادسازی بستر و حریم رودخانه با لحاظ

«ازراهنماییورانندگیتقاضامیکنمباخودروهایسنگینیکه
در کوچه ها و خیابان های فرعی بولواررحمانیــه و بولوارهای مجاور
پارک می کنند ،برخورد کند تا به پارکینگ های مختص خودروهای
سنگین مراجعه کنند چرا که این خودروها هم آلودگی صوتی و هم
آلودگیمحیطیدارد».

حواشی فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی انجام می شود

@k h o r a s a n e r a z a v i

«کاشکالنتریشهرکمهرگانهمبرایشناساییوجمعآوری
موادفروشانیکهکنارگوشآنهافعالیتمیکنند،اقدامیبکند»

عکس تزیینی است

0939-3333027

یکــی از شــهروندان با ارســال ایــن پیامک
به ســامانه حرف مــردم روزنامه «خراســان
رضوی» از تصــرف حریــم و بســتر رودخانه
های طرقبه و شاندیز گالیه کرده و خواستار
پیگیری و پاسخ گویی مسئوالن در این زمینه
شده است.
برای پیگیری موضوع ،با فرماندار شهرستان
طرقبه  -شــاندیز گفت و گو می کنیم .سید
حســن حســینی در ایــن زمینه مــی گوید:
هر چند موضــوع آزادســازی حریم و بســتر
رودخانه در دســتور کار کمیته حفاظت آب
شهرســتان قرار گرفته اســت ،اما با توجه به
حواشی فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی این
موضوع ،تالش می کنیم کار آزاد سازی را با
لحاظ کردن این مشکالت و با صبر و حوصله
کافی انجام دهیم تا از آسیب های احتمالی
جلوگیــری کنیــم .وی تصریــح مــی کنــد:
هر چند تــاش زیــادی برای فراهــم کردن
مقدمات آزادســازی حریم و بســتر رودخانه
انجام گرفته است ،اما باید مخاطرات اشغال
حریم و بســتر رودخانه و مزایای آزادســازی
آن به درســتی برای مالکان منطقه تبیین و
تدابیر ویژه ای نیز برای آن اندیشیده شود تا

درباره برخــورد با تخلف پــارک خودروهای ســنگین در منطقه
اعالمی،مراتبباتأکیدبرپیگیریموضوعبهرئیسپلیسایستگاه
راهور ابالغ شد و با اعزام مستمر عوامل گشــتی و اخطاریه نویس
نسبت به اعمال قانون رانندگان متخلف و برقراری نظم ترافیکی
درمحلاقدامالزمانجامشدهاست.

آن ها نیز در این مسیر با مسئوالن شهرستان
همراهی کنند.
او یکی از تبعات تصرف حریم و بستر رودخانه
در این منطقــه را ایجاد مشــکالت ترافیکی
اعالم مــی کنــد و مــی گویــد :رفع مشــکل
ترافیــک در ایــن مناطــق ییالقــی بــه زمان
نیــاز دارد و برای رفــع این مشــکل راه های
متعددی در دست بررســی است که یکی از
آن ها آزادسازی حریم و بستر رودخانه است.

•رسانه ها به ما کمک کنند

فرماندار با اشــاره به نقش مؤثر رسانه ها در
تنویر افــکار عمومی تاکید می کند :رســانه
ها مــی توانند بــا تبییــن صحیح و بــه موقع
موضوع ،زمینه های مناســب را برای کمک
به روند آزادسازی بستر رودخانه و تسریع در
روند بهبود وضعیت این منطقه فراهم کنند
و امیدواریم رسانه های استان در این مسیر
به ما کمک کنند.

در راستای جمع آوری و مقابله با موادفروشــان در آن حوزه طی
هماهنگی صورت گرفته با مقامات محترم قضایی تاکنون بالغ بر
70واحد مرتبط با عرضه و خرید و فروش موادمخدر اعم از منازل
مسکونی،مغازهوکارگاهپلمبشدهونیزبااجرایطرحجمعآوری
معتادانمتجاهروکارتنخواب،تعدادیازآنهادستگیروبهکمپ
هایترکاعتیادتحویلشدهاند.

الیت

«در حاشیه بســیاری از خیابان های شهر ،تابلوهای پارک الیت
نصب شــده اســت و برای توقف در پارک هــای حاشــیه ای ،عوارض
پارکینگ دریافت می شــود .اما متأســفانه برخی پارکبانان شرکت
الیت ،حتی از توقف خودروها در محل های ممنوعه نیز هزینه پارک
دریافت می کنند .قسمتی از حاشیه خیابان شهیدچمران مشهد با
تابلوی (توقف مطلقا ممنوع – به اســتثنای خودروهای آتش نشانی)
مشخص شده است ،اما پارکبان الیت بدون توجه به آن در حال ثبت
پالکخودرودرسامانهپارکحاشیهوکسرهزینهازآن بود».

در برخی موارد شهروندان به اشتباه تصور می کنند پارکبان در
حال ثبت پالک خودرو در مناطق ممنوعه است .بعضا پارکبان در

حال گرفتن مانده شــارژ پالک خودرو اســت تا در صورت نیاز و به
صورت پیشنهادی به شهروند صاحب خودرو اعالم کند و شهروند
نیز در صــورت تمایل شــارژ کند و ایــن به منزله ثبت پالک و کســر
هزینهنیست.
شهروندانمیتوانندبافعالسازیپیامکرایگانکسرشارژپالک
خــودرو ،از تراکنش هــای توقف خــودروی خود در حاشــیه معابر
و نیز پارکینگ های عمومی ســطح شــهر مطلع شــوند و از صحت
عملکرد پارکبانان اطمینان حاصل کنند .همچنین شــهروندان
عزیزمیتوانندهرگونهشکایتوپیشنهادیراباشمارهتلفن-20
 32283218ویاسامانه 3000003000درمیانگذارند.

شرکتعمرانشهرجدیدبینالود
«چرا حقوق و مزایای ما کارگران شرکت پیمانکاری آریا خدمت
رازی وابسته به شرکت عمران شــهر جدید بینالود به صورت مرتب
پرداخت نمی شود؟ پیمانکار هر سال عوض می شود .نمی دانم چه
کسیبایدپیگیرمطالباتماباشد».

بهاستحضارمیرساند،شرکتعمرانشهرجدیدبینالودبهعنوان
یکمجموعهدولتیازنظرانتخابپیمانکارانتابعقانونبرگزاری
مناقصاتاست.حسبقانونفوق،مناقصاتمربوطبهپروژههای
تأمیننیروهایخدماتی،فضایسبز،رفتوروبو...بایدازطریق
فراخوان عمومــی به اطالع کلیه شــرکت هــای دارای صالحیت
رســانده شــود و در رقابتی قانونی با پیمانکار دارای صالحیت که
مناسبترینقیمتپیشنهادیبارعایتکاملحقوققانونیپرسنل
وکارگرانمرتبطراارائهکند،قراردادمنعقدمیشودواساساتعیین
پیمانکار ثابت امکان پذیر نیســت .در خصوص پرداخت نشدن به
موقعومرتبحقوقنیروهایبخشخصوصینیزعلیرغماینکه
اولویتشرکتعمرانشهرجدیدبینالود،پرداختصورتوضعیت
پیمانکارانتأمینکنندهنیروهایخدماتیاست،دربرخیمقاطع
زمانیپرداختحقوقاینبخشبهدلیلکمبودنقدینگیباتأخیر
انجام شــده اســت که از کارگــران محترم و زحمتکــش صمیمانه
عذرخواهیمیکنم.

