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وعده مسئوالن برای بهره برداری پارک سوار گلبهار محقق نشد

یــادداشــتخــوانــنــدگــان

ارابه های خطر همچنان
در جاده مشهد  -گلبهار می تازد

رضایی

خودروهای دودزا؛ قوز باال قوز
در کالن شهرها و شهرهای صنعتی ،آلودگی هوا به یکی
از مهم ترین معضالت زندگی تبدیل شــده اســت .شــاید
کمتر روزی باشد که در رسانه ها اخباری از آلودگی هوا در
شهرهایی مثل تهران و مشهد مطرح نشود .در این میان،
گسترش آالینده های ناشــی از تردد وسایل نقلیه بخش
مهمی از این موضوع را به خود اختصــاص می دهد .این
آلودگی ها گاه باعث می شــود اقشار آسیب پذیر تر مانند
کودکان و سال خوردگان نتوانند در شهر تردد کنند .در
این میان ،هر چند نظــارت کافی بر تولیــد خودروها می
توانــد در کاهش این آالینده ها مؤثر باشــد امــا نظارت بر
تردد خودروهای آالینــده و دودزا نیز کمک قابل توجهی
به کاهش آلودگی های شهر می کند.
با وجود آن کــه پلیس راهــور وظیفه دارد از تــردد چنین
خودروهایــی جلوگیــری کنــد اما بارها در ســطح شــهر
دیده ام که خودروهایی تردد می کنند که دود ناشــی از
آن ها ،تا مسیری طوالنی به چشــم می خورد و متأسفانه
نبود نظارت کافی در متوقف کــردن این خودروها باعث
گســترش آلودگــی در شــهر مــی شــود .متأســفانه این
خودروهای دودزا گاه در نقاط شلوغ شــهر نیز تردد می
کنند و وجود این همه دوربین کنترل ترافیک و مأموران
پلیس راهور نیز نتوانسته است مانع تردد آن ها شود.
روند طوالنی و زمان بر کنترل کیفیت وسایل نقلیه باعث
می شــود مردم فقط در زمان مورد نیاز بــه کنترل آالینده
های خودروها اقدام کنند .نظارت ناکافی بر خودروهای
عمومی و دولتی نیز مزید بر علت است و بخشی از آلودگی
های هوا مربوط به همین خودروهاست؛ بنابراین به نظر
می رسد بخشی از سیستم نظارتی در این زمینه تکالیف
خود را آن گونه که باید به انجام نمی رســاند .از دســتگاه
های نظارتی مسئول انتظار می رود با اعمال مراقبت های
بیشــتر و برخورد با خاطیان ،زمینه را برای ایجاد شهری
پاک که نیاز ما مردم است ،فراهم 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.

شهرداری گلبهار :مشکل ،تأخیر اداره کل حمل و نقل جاده ای در ارسال نقشه بود

گزارش

متفرقه

دردسرهای بعد از پیدا شــدن خودروی مسروقه!
خدا نکند که خودروی کســی سرقت شــود؛ استرس و
دردسر قبل از پیداشدن یک طرف و مصائب بعد از پیدا
شدن طرف دیگر! خودروی یکی از بستگان روز شنبه
پیدا شد و بعد از گذشت چند روز هنوز موفق به دریافت
آننشدهاست!چهلزومیداردکهتحویلخودروییکه
مــدارک آن کامل اســت و پلیس هم مــی تواند تطبیق
هویتدهد،اینقدرطولبکشد؟
به شهر نیشابور سفری داشتیم که مایه آرامش ما
بود.ازترافیکخبرینبود،ازپشه،مگس،سوسکو...
هم همین طــور .آب و هــوا عالی و آلودگــی صوتی هم
خیلیکمبود.

رضا میرزاده

شهرداری

موعد تعیین شده از سوی مسئوالن برای افتتاح پارک سوار اتوبوس های جاده
مشهد  -گلبهار گذشت و این وعده محقق نشد تا وضعیت حمل و نقل مردم این
منطقه همچنان مثل ســابق بمانــد و ارابه های خطرســاز در این مســیر به تردد
خود ادامه دهند« .خراسان رضوی» پیرو گالیه های شهروندان درباره وضعیت
نامناسب اتوبوس های مشــهد  -گلبهار 25 ،مرداد در گزارشــی این موضوع را
مورد بررسی قرار داد .در این گزارش ،شهردار گلبهار با تأیید مشکالت مردم در
استفاده از اتوبوس های فعلی ،وعده ایجاد یک پارک سوار موقت برای استقرار
خودروهای شرکت های حمل و نقل برون شهری تا هفته دولت را داد و اعالم کرد
که پس از استقرار شــرکت های حمل و نقل در پارک سوار و آغاز خدمات رسانی
آن ،اتوبوس های فعلی نیز خدمات خود را ارائه می کنند و به تدریج از مسیر حذف
می شوند .مدیرعامل شرکت عمران گلبهار نیز در آن گزارش با اشاره به افزایش
قابل توجه جمعیت گلبهار در سال های اخیر ،خدمات فعلی حمل و نقل به مردم
منطقه را ناکافی دانست و از تالش برای استقرار سازمان پایانه ها و شرکت های
مسافربری در شهرستان خبر داد .هومن گریوانی اعالم کرد که «شرکت عمران
گلبهار ،در ابتدا زمینی به مساحت یک هکتار برای استقرار سازمان پایانه ها در
شهرستان در نظر گرفت و چون سازمان پایانه ها اعالم کرد احداث پایانه در این
شهرستان مشمول زمان می شود ،قرار شد یک پارک سوار موقت به این منظور
آماده شــود و به همین دلیل یــک قطعه زمین به مســاحت دو هزار متــر نیز برای
استقرار موقت پارک سوار واگذار شــد».حال با گذشت هفته دولت ،هنوز پارک
سوارگلبهارافتتاحنشدهومردمچشمانتظارتحققوعدههایمسئوالنهستند.

اتوبوسرانی

•سازمان عمران به تعهدات خود عمل کرده است

برای پیگیری موضوع با مدیرعامل شــرکت عمران گلبهــار گفت و گو می کنیم.
هومن گریوانی با اشــاره به تعهدات شــرکت عمران گلبهار برای ســاخت پارک
سوار در این شــهر می گوید :زمین مورد نظر که جزو تعهدات ما بود تحویل داده
شده و زیرسازی آن نیز توسط شرکت عمران انجام شده است .وی می افزاید :با
مدیرکل حمل و نقل جاده ای استان نیز برای استقرار اتوبوس ها گفت و گو کرده
ایم و احتماال همین هفته پارک سوار به بهره برداری برسد.

•بهره برداری از پارک سوار گلبهار تا دو هفته آینده

در ادامه با سرپرست شهرداری گلبهار گفت و گو می کنیم .سید سعید سجادی با
اشاره به انجام برخی اقدامات اجرایی برای افتتاح پارک سوار گلبهار می گوید:
پیرو وعده های قبلی ،شــرکت عمران گلبهار به تعهدات خــود درباره واگذاری
زمین و زیرســازی آن عمل کرده اســت ،عالوه بر آن ،شــهرداری نیز دیوارهای

جانبی و ســکوهای مورد نیاز را آماده کرده اســت و قرارداد خرید کانکس های
مورد نیاز برای استقرار شرکت های حمل و نقل و سرویس های بهداشتی مورد
نیاز نیز منعقد شده است .وی می افزاید :هزینه های برقراری انشعابات نیز واریز
شده و مکاتبات الزم با فرمانداری برای تسریع در اتصال انشعابات انجام گرفته
اســت .ســجادی درباره تأخیر به وجود آمده در زمینه افتتاح پارک سوار نیز می
گوید :با توجه به تأخیر اداره کل حمل و نقل جاده ای در ارسال نقشه مورد نیاز
برای پایانه ها ،عملیات اجرایی پارک سوار با تأخیر مواجه شد اما پیش بینی ما
این اســت که با توجه به روند فعلی ،حداکثر تا دو هفته آینده پارک سوار به بهره
برداری برسد.

•پس از تحویل پارک سوار شرکت ها به ارائه خدمات می پردازند

با معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان نیز گفت
و گو مــی کنیم .جــواد وحدتی فرد با اشــاره به جلســات برگزار شــده بــا معاون
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری و مصوبات شــورای ترافیک اســتان برای
حضور حمل و نقل بخش خصوصــی در گلبهار می گوید :بــا رایزنی های انجام
شده یک شرکت اتوبوسرانی خصوصی از این موضوع استقبال کرده و قرار شده
که ناوگان اتوبوسرانی واجد شرایط برای تردد بین شــهری را مستقر کند .وی
می افزایــد :البته برای جذب ســرمایه گذار بخش خصوصی باید مشــوق هایی
وجود داشته باشد تا این ســرمایه گذاری که رقم قابل توجهی هم است ،توجیه
اقتصادی داشته باشد .وحدتی فرد تصریح می کند :عالوه بر آن ،درباره جذب
مردم گلبهار برای سرمایه گذاری در ناوگان سواری بین شهری نیز فعالیت های
خوبی انجام گرفت که اتفاقا با اســتقبال خوبی نیز مواجه شــد .وی می افزاید:
امیدواریم اســتقبال مردم از خدمات بخش خصوصی زمینه را برای استمرار و
افزایش آن ،در این عرصه فراهم کند .وی درباره زمان اســتقرار شرکت حمل و
نقل در پایانه نیز می گوید :به محض تحویل پارک سوار شرکت حمل و نقل در آن
مستقر می شود و به ارائه خدمات خواهد پرداخت.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
فرزین شایگان فر  /شهروند خبرنگار

فرهنگ شهروندی مان کو؟

این عکس را چند روز پیــش از داخل اتوبوس خط 71بولــوار صبا گرفتم.
متاســفانه همانطور که در تصویر می بینید این همشــهری عزیز گویا هیچ
توجهیبهفرهنگشهروندینداردوبهاینوضعامکاناستفادهدیگرافراداز
صندلیاتوبوسراسلبکردهاست.کاشاینهمهکهنوکپیکانانتقادمان
رابهسمتمسئوالنمیگیریمگاهیهمبهخودماننهیببزنیموفرهنگ
شــهروندی مان را مورد نقد قرار دهیم .ایــن گونه رفتارهــا دور از فرهنگ
شهروندیاستوامیدوارمبرایاصالحامورابتداازخودمانشروعکنیم.

بــرای اســتــحــضــار مــردم
نمابر051 37626501 :

مســئوالن و مدیــران روابــط عمومــی ســازمان ها می تواننــد
پاســخ های خــود بــه پیامک هــای مــردم را از طریــق پســت
الکترونیکیkho.razavi@gmail.comبهروزنامه خراسان رضوی
ارسال کنند .پاســخ مســئوالن به پیامک های مردمی ،روزانه در
همین ستون منتشر خواهد شد و به استحضار مردم خواهد رسید.

نیروی انتظامی
«گاهی مواردی پیش می آید که بیشترین شــوک به مردم وارد می شود.
مثل وقتــی که خودرویــی را راهنمایــی و رانندگی می برد و هیــچ گونه اطالع
رسانی نمی کند و حتی پس از دو ساعت وقتی با مرکز مربوطه تماس می گیری،
خیلی راحت اعالم می کنند که خودروی شما ثبت پارکینگ نشده است! در
نهایت تا مالک بفهمد خودرو در پارکینگ است کلی فشار روحی متحمل می
شود با یک پیامک می توان به مالک اطالع داد تا از نگرانی ها و شوک هایی که
در این زمینه وارد می شود جلوگیری شود».

اعالم می دارد بر روی کلیه تابلوهای توقف ممنوع در ســطح معابر شــهر
کلیشه حمل با جرثقیل حک و شماره تلفن شرکت خودرو نیز قید شده است
که در صورت توقف در محــل های پارک غیرمجاز خودروهای شــهروندان
توسط عوامل راهور به پارکینگ انتقال داده می شود .شهروندان عزیز می
توانند با شماره تلفن های درج شده از روی تابلوها تماس حاصل و موضوع
را پیگیری کنند.

شهرداری منطقه 2
«از شــهرداری منطقه اســتدعا دارم برای رفع مشــکالت فــراوان بولوار
کشاورز مشهد اقدام عاجل کنند .از جمله مشکالت این بولوار می توان به نبود
فضای ســبز و گل کاری ،پارک خودروهای سنگین و نیمه ســنگین در ابتدای
بولوار و اطراف آن ،نداشتن خط کشی و جدول کشــی ،نداشتن الین مناسب
برای عبور و مرور خودروها ،نداشتن تابلوهای راهنمایی و رانندگی و نداشتن
آسفالت مناسب اشاره کرد».

با توجه به هماهنگی های صــورت گرفته تاسیســات گاز و آب و فاضالب
بولوار کشاورز حدفاصل جاده کشف تا کال چهل بازه اجرا گردیده و بولوار
آن در حــال احداث می باشــد .ضمنا با پیگیــری های به عمــل آمده پس از
اجرای تاسیسات شرکت های خدماتی (آب و فاضالب و گاز و )...در مابقی
بولوار کشاورز ادامه آن نیز احداث خواهد شد.

پیگیری وعده ها
پیگیری وعده شهرداری منطقه  10درباره رفع مشکالت
بولوار شریعتی

پیاده روها و معابر خیابان های شریعتی 12تا16
سر و سامان گرفت
 16خردادماه بود که با توجه به گالیه های ســاکنان خیابان های شریعتی،12 ،10
 14و  16درباره مشــکالت آســفالت و پیاده رو ســازی این خیابان هــا ،موضوع را به
صورت میدانی مورد بررســی قرار دادیم .در آن گزارش شــهردار منطقه  10مشــهد
اعالم کرد که برای رفع مشــکل ،پیمانکار مربوط تعیین شده اســت و آسفالت ریزی
خیابان های مذکور و اجرای پروژه پیاده روسازی تا مرداد به اتمام خواهد رسید.
بر همین اساس روز گذشته برای پیگیری وعده با شهردار منطقه  10گفت و گو کردیم
که وی با بیان این که وعده داده شده طبق زمان اعالمی محقق شده است به «خراسان
رضوی» گفت :آســفالت ریزی و پیاده روســازی خیابان های بولوار شریعتی به اتمام
رسید و مشکل اهالی هم رفع شد.

•مخالفت اهالی مانع سروسامان گرفتن یک معبر!

شــهردار منطقه  10تصریح می کنــد :در این میــان در نظر داشــتیم در زمین خالی
ابتدای خیابان شــریعتی  10برای رفاه حال شــهروندان چندین دســتگاه سرویس
بهداشــتی نصب کنیم که خود اهالی بنا به دالیلی ،با ایجاد ســرویس بهداشــتی در
محل مخالفت کردند.

•آماده بازدید میدانی و رفع مشکالت هستیم

در برنامه ریزی ما قرار نبود فقط در منطقه سرویس بهداشتی ایجاد شود و بنا بر این بود
که در کنار ایجاد مکان مذکور در محل ،فضای سبز هم ایجاد شود .حسینقلی زاده
مقدم تصریح می کند :در این زمینه همچنان پیگیر ماجرا هستیم و فقط همین مکان
بدون آسفالت و پیاده روسازی مانده است که علت آن هم بیان شد.
وی می افزاید :باز هم آمادگی داریم با همراهی شما از منطقه بازدید کنیم تا اگر جایی
بدون اقدام مانده ،به سرعت پیگیری و برای رفع مشکل اقدام کنیم.

هر چند که در ســال های گذشــته فضای سبز در
مشهدپیشرفتقابلمالحظهایداشته،ولیآبیاریبی
رویه و بــی برنامــه در پــارک هــا ،بولوارهــا و ...موجب
هدررفتآبمیشود.
منطقه خواجــه ربیع ،خیابان مهر مــادر 29هیچ
فضــای ســبز و محلــی بــرای بــازی کــودکان نــدارد.
خواهشمندیمشهرداریمشهدرسیدگیکند.
قبلازاینکهاتفاقیرخدهدبراینصبسرعتگیر
در تقاطع سروش و جالل آل احمد ٢٢اقدام کنید .در
هفتهچندینتصادفدراینچهارراهرخمیدهد.
کاش اتوبوســرانی مشــهد هــم ،ماننــد برخــی
شهرهای دیگر ،سرویس دهی به دانش آموزان در روز
اول مهر را رایگان کند تا دانش آموزان سال تحصیلی
جدید را با این اقدام خوب اتوبوسرانی آغاز کنند.
ازمسئوالنمحترماتوبوسرانیخواهشمندیمفکری
بهحالاتوبوسهایخط ۹۰بولوارفکوریبکنند.صبح
ها که پیک مســافر اســت اتوبوس ها خیلی دیر می آید.
حداقل 20دقیقهطولمیکشد.

راهنماییورانندگی

چرا با موتورســواران متخلف برخورد جدی نمی
شود؟

موسساتمالیواعتباری

باتیتر«نگرانیازآینده» ازسهماهبالتکلیفیسپرده
گذارانافضلتوسگزارشجامعیداشتید.لطفاازسه
سال بالتکلیفی ســپرده گذاران بدرتوس هم مطلبی
بنویسیدشایدیکیپیداشودومشکلمارارفعکند.

شرکتگاز

چراروستاهایسبزوارشاملحکمآباد،کریمآبادو
خیلیدیگرازروستاهاگازکشینمیشود؟ازبوینفت
بیمار شدیم ،مشکل تنفسی پیدا کردیم .خواهش می

تلفن051 37009111 :

نمابر05137009129 :

کنمپیگیریورسیدگیکنید.

آبوفاضالب

واقعا برای آب و فاضالب متاســفم .سه هفته است
لولهاصلیآبدرخیابانامامرضا(ع) 14درمنطقهتپه
سالمترکیدهوباوجودیکههرروزدرحالتماسبااین
ادارههستیم،هنوزاقدامینکردهاند.

آموزشوپرورش

موضوع نقل و انتقال معلمان خیلی جدی است و
متأسفانه بی عدالتی هایی هم در این زمینه اتفاق می
افتد .از مسئوالن آموزش و پرورش می خواهیم نظارت
جدیداشتهباشند.
کمتر از دو هفته تا آغاز سال تحصیلی جدید باقی
است اما برخی مدارس هنوز از نظر نظافت و پاکیزگی
آمادهپذیراییازدانشآموزاننیست.آموزشوپرورش
فضایمدارسراآمادهحضورپرشوردانشآموزانکند.

شهرستانها

خبری از شــبکه خبر درباره تصــادف تانکر حامل
بنزین و پژو 405پخش شد که مجری در آن اشاره کرد
تالش نیروهای امدادی برای نجات جان 5هموطن ما
فایده ای نداشــت و آن ها جان باختند .جالب است که
روستایمادرهماننزدیکیمحلحادثهواقعشدهاست
و آتش نشــانی پس از حدود یک ساعت در محل حاضر
شدکهکارازکارگذشتهبود!یکساعتپسازتصادف
وحریقگستردهتالشهاچهفایدهایدارد؟

بازتاب

از مســئوالن قوه قضاییه که شــرایط را برای جمع
آوریکمکهایمردمیبرایکمکبهآزادسازیملوک
فراهم کردند تشــکر می کنم .امیــدوارم این همکاری
ادامه یابد تا ســرانجام این مادر از زندان آزاد شــود و در
جمعخانوادهخودحضوریابد.
اندک اندک جمع گــردد وانگهی دریا شــود .اگر
مشترکان روزنامه خراسان برای رهایی «ملوک» انفاق
کننــد آن زن از زندان آزاد خواهد شــد .خراســان عزیز
شمارهحساببدهتابهاندازهتواناییمانکمککنیم.
خراسان:باهمکاریخوبومجوزرسمیدستگاهقضایی
شــماره حســاب    6098622474بانک ملت به همراه
شناســه ( 0827943342.10ویــژه ایــن زندانی) نزد
انجمنحمایتاززندانیانمشهدبرایدریافتکمکهای
مردمیدرنظرگرفتهشدهاست.

درماجرایملوکبایدازقوهقضاییهتشکرویژهکرد
که برای کمک به این مادر از هیچ کمکی دریغ نکرده و
مجوز جمع آوری کمک های مردمی را نیز صادر کرده
است.
ازروزنامهخراسان،قوهقضاییهوانجمنحمایتاز
زندانیان تشکر فراوان می کنم که برای کمک به آزادی
ملوکتالشمیکنند.امیدوارمباکمکمردماینمادر
بهجمعخانوادهخودبرگردد.

