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شهرستانها

فرماندارطرقبه-شاندیزازپیگیریبرایرفعمشکالتکارخانهقدیمیاستانخبرداد

یــادداشــتخــوانــنــدگــان
مصطفینجفی

اندر معایب آبیاری تانکری فضای سبز
سال هاست که شهرداری مشهد به همان روش  50سال
پیش در برخی مناطق شــهر به آبیــاری درختان و فضای
سبز اقدام می کند .روشــی که تصور می کنم در خیلی از
کشــورهای دنیا دیگر کاربردی ندارد و به نوعی اســراف
منابع آبی که متعلق به آیندگان است محسوب می شود.
آبیاری با تانکر کــه در برخی نقاط شــهر انجام می شــود
وقتی نظارت دقیقــی روی آن نباشــد نتیجــه عکس می
دهد .مبنای این ادعا هم این اســت که بارها در محدوده
خیابــان کوهســنگی تانکرهای فضای ســبز شــهرداری
مشهد را دیده ام که آخر شب برای آبیاری درختان به محل
مراجعه می کنند و لولــه خروجی و پرفشــار آب را طوری
پای درختان و نهال های چند ساله قرار می دهند که آب
خروجی از لوله ،حفره های زیــادی را پای درختان ایجاد
می کند .اســتمرار این بی دقتی ها باعث شــده تا ریشــه
برخی درختان از خاک بیرون بزند و کم کم به جای جان
گرفتن درختان ،جانشان گرفته شود.
از ســوی دیگر این شــیوه غلط آبیاری باعث شــده اســت
گل و الی خارج شــده از حفره ها و باغچه ها ســر از پیاده
روهای شــهر در بیاورد که اول صبح ها تردد شــهروندان
را با مشــکالتی همراه می کند .این گونــه آبیاری زحمت
پاکبانان راهم دوچندان کرده اســت .چــرا که گل و الیی
که در اثر آبیاری فضای سبز به پیاده روها ریخته شده باید
با زحمت فراوان پاکبان ها نظافت شود.
چرا شــهرداری که در بیشــتر مناطق شــهری مثل بولوار
وکیل آباد سیســتم هــای آبیــاری قطــره ای فراهم کرده
اســت ،فکری برای برقراری این نوع سیســتم آبیاری در
فضای ســبز نقاط دیگر شــهر نمی کند؟ آبیــاری تانکری
معایب فراوانــی دارد که ضــرورت بازنگــری در آن کامال
جدی است.

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.

وام 25میلیاردی
برایگرهگشاییاز«مشهدنخ»

حسینی:جلسهایباحضورنمایندگانمجلسودولتبرایرفعمشکلمشهدنخبرگزارخواهد شد
گزارش

برای گرفتن شماره ملی برادرم که فوت کرده است به ثبت
احوال قوچان مراجعه کردم .اعالم کردنــد  10هزار تومان باید
پرداخت کنید.آیا یک کپی  10هزار تومان هزینه دارد؟
چرا فکری برای دامداری هایی که در مناطق مسکونی تپه
ســام مشــغول فعالیت هســتند نمی شــود؟ زندگی ،آسایش و
بهداشت ما را تحت تاثیر قرار داده اند .خواهش می کنم فکری به
حال این وضعیت بکنید و بــا انتقال دامداری ها بــه خارج از تپه
سالم ،مهم ترین مشکل اهالی منطقه را رفع کنید.
گروه حرف مردم :این موضوع ،در چندین گزارش پیگیری شــد و
در آخرین مورد آن که با عنوان «دامداری ها از تپه سالم می رود» در
تاریخ  15شهریورماه منتشر شد ،فرماندار مشهد اعالم کرد طی
طرحی قرار است دامداری هایی که در مناطق مسکونی تپه سالم
واقع شده از این منطقه منتقل شود.

شهرداری

مســیرهای پیاده روی پارک وکیل آباد از سنگ های بسیار
ناهموار ساخته شــده که صدمه زیادی به پا وارد می کند .کاش
اقدامی برای هموار کردن آن انجام شود.
ن چمن خیابان طبرسی شمالی ١٢بسیار فرسوده شده
زمی 
است ،شــهرداری منطقه لطفا اقدامی برای به ســازی آن انجام
دهد.
شهردار منطقه ۹پاسخ دهد تا چه زمانی ما باید به خاطر نبود
پوشــش روی کال خیابان شــهید فکوری  ،3خطر گزیدگی پشه
سالک را تحمل کنیم؟ سالمتی ما در خطر است.

عقیلرحمانی

مشکالتگریبانگیر«مشهدنخ»کهاوایلخردادامسالبهتعطیلیاین
کارخانهقدیمیمشهدانجامیدهمچنانادامهداردووعدههایفراوانی
همبرایرفعمشکالتآنازسویمسئوالنومتولیانمطرحشدهاست.
برهمیناساسبهمنظورپیگیریوعدههابرایرفعمشکالتمشهدنخ،
بافرماندارطرقبه-شاندیزگفتوگومیکنیم.

•جلسهمشترک برایپیگیریمشکالتمشهدنخ
سید حسن حسینی در تشریح پیگیری ها و اقدامات انجام گرفته برای
رفع مشــکالت و موانع سد راه فعالیت کارخانه مشــهد نخ به «خراسان
رضوی»میگوید:سهشنبهجلسهایدربارهپیگیریمشکالتوبررسی
راهکارهایخروجازآندرکارخانهمشهدنخبرگزارشدکهدرآن،نماینده
مردمچناران،گلبهار،گلمکان،طرقبهوشاندیزدرمجلس،نمایندگانی
از ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان ،اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعیوادارهکلتامیناجتماعیحضورداشتندومشکالتمشهدنخ
بررسی شد.وی تصریح می کند :آن چه هم اکنون برای ما مسلم شده،
این است که مشهدنخ بخشی از ســرمایه در گردش خود را در سال91
برایتوسعهفعالیتوایجادواحدتولیدیدیگریبهتپهسالممنتقلوآن
جاسرمایهگذاریکردهاست،اماپسازایناقداماتوتوسعهفعالیتبا
مشکل فروش محصوالت خود در بازار رو به رو شد .وی می افزاید :یکی
از دالیل این مشکل هم مقوله رقابت کاالی تولیدی کارخانه مشهدنخ
با محصوالت مشابه خارجی است که قیمتی کمتر از محصوالت تولید
داخل دارد ،این درحالی است که محصول تولیدی کارخانه مشهدنخ
از کیفیت باالتری برخوردار است .هرچند در زمینه مشکالت کارخانه
مشــهدنخ متغیرهای متعدد دیگری هم وجود دارد.فرماندار طرقبه -
شاندیزبهنتیجهجلسهمشترکمسئوالنبرایرفعمشکالتمشهدنخ
هم اشــاره می کند و می گوید :مقرر شد تسهیالت 25میلیارد تومانی
پرداختشودودراختیارمشهدنخقرارگیردتابخشیازکسریسرمایه
درگردشودیگرمشکالتمشهدنخبهاینواسطهحلشود.وییادآور
میشود:یکیدیگرازمشکالتمشهدنخهممربوطبهمجوزهایفعالیت
واحدتولیدیآندرتپهسالمبودکهدراینبارههمقرارشدبرخینواقص
دراینزمینهباهمکاریبخشهایاجراییدیگررفعشود،البتهدربرنامه
دراز مدت دیده شده است که کارخانه مشــهدنخ از جاده شاندیز به تپه

سالممنتقلشودودرآنجابهادامهفعالیتبپردازد.

•وعدههاینمایندهمجلسبرایدرمانمشهدنخ

حسینی تصریح می کند :از سوی دیگر برخی قوانین و بخشنامه ها در
مسیرفعالیتکارخانهمشهدنخودیگرواحدهایتولیدیمشابهوجود
دارد که به بازبینی و اصالح نیــاز دارد ،در این باره آقای دهقان نماینده
مجلسهمبرنامهریزیکردوقرارشددرهمینزمینهنشستمشترکی
با کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مسئوالن مرتبط در قوای مجریه
و مقننه و انجمن نساجی کشور که مدیر کارخانه مشهدنخ نیز عضو آن
است برگزار و موضوع به صورت کارشناسی و به دقت بررسی شود.وی
میافزاید:هراقدامیبرایرفعمشکالتمشهدنخدرزمینهقیمتپایین
نمونههایخارجیمحصولصورتپذیردبایددیگرمتغیرهاهمبررسی
شود تا مشکل دیگری ایجاد نشود ،تصور کنید اگر تعرفه واردات برخی
کاالهاافزایشیابدایناحتمالوجودداردکهقیمتپارچههمباافزایش
رو به رو شود و در نتیجه قیمت پوشاک هم دستخوش تغییر قرار بگیرد،
همچنینبرخیمواداولیهکارخانههایمشابههمازطریقوارداتتامین
میشودکهازاینماجراتاثیرپذیراست.پسبایداینموضوعبهدقتوبه
صورتکارشناسیبازبینیشود.

•اصلماجرافروشمحصوالتاست

فرماندار طرقبه  -شاندیز در ادامه می گوید :اصل ماجرا این است که تا
مدیران کارخانه نتوانند محصوالت تولیــدی را در بازار تقاضا به فروش
برسانند همین موانع پا برجا خواهد ماند و مشکل با فعال سازی واحد
وبهکارگیرینیرویکارهمرفعنخواهدشد.ویتاکیدمیکند:درباره
فروشمحصوالتوراهکارهایحمایتیهمدرجلسهمشترکمجلس
ونمایندگاندولتاقداماتیدرنظرگرفتهخواهدشد.

گروه حرف مردم :این موضوع در گزارشــی با عنــوان «کال بدبوی
دردســرآفرین!» پیگیــری و  28مــرداد امســال در همیــن صفحه
منتشر شد.

پل عابر پیاده پلیس راه امام هادی (ع) به پله برقی نیاز دارد.
تــردد عابــران از ایــن پــل زیــاد اســت و باید فکــری هم بــه حال
سالمندان کرد.
سوالی ازشــهرداری و شــورای محترم شــهر دارم؛ هرسال
عوارضی از خودروهای شــخصی دریافت می شود ،الیت هم در
خیابان ها و حتی به تازگی کوچه پس کوچه ها مشاهده می شود.
فایده پرداخت عوارض چیســت و شــهرداری درقبــال پرداخت
عوارض چه خدمتی ارائه می کند؟
برخیمسیرهایفرعیوخاکیازمشهدبهشاندیزوجوددارد
که اگر به آن رسیدگی و به عنوان مسیر دوم در نظر گرفته شود می
تواند به میــزان زیادی از بــار ترافیکی انتهــای بولوار وکیــل آباد و
دوراهی طرقبه – شاندیز بکاهد .از شهرداری خواهش می کنم به
فکراینراههایجایگزینباشدتاترافیککالفهکنندهمسیرانتهای
وکیلآبادکمترشود.

متفرقه

فکری به حال جمعه بازار مهرآباد بکنید .آسایش را از اهالی
منطقه گرفته اند .دوباره جمعه در راه است و شلوغی  ،ترافیک ،
دعوا و بحث و جدل باید آســایش اهالی را تحــت تاثیر قرار دهد.
برخی لوازم دزدی هم در این بازار به راحتی به فروش می رسد و
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هیچ نظارتی نیســت کــه جلوی این بلبشــو و تخلفــات را بگیرد.
خواهش می کنم گزارشی از وضعیت این جمعه بازار تهیه کنید ،
شاید مسئوالن و متولیان فکری برای آن بکنند.
گروه حرف مردم :این موضوع در گزارشی با عنوان «تعطیلی نظارت
در جمعه بــازار مهرآباد» پیگیــری و در تاریخ دوم شــهریور  96در
همین صفحه منتشر شد.

موضوع کشدار شدن طالق در مشــهد راه حل قابل قبولی
برای رفع مشکل طالق نیست .چرا زن و مردی که  13ماه است
ازهم جدا شده اند و رسما در دادگاه اعالم کرده اند که برای ادامه
زندگی توافق ندارند باید پرونده شان هر روز به بهانه ای به تعویق
بیفتد؟
بازهم طبیعت بکر باید قربانی سوء مدیریت برخی ها شود؟
چند ماهی است که ارتفاعات مجاور کوه های آب وبرق مانند قله
زو به صورت وحشتناکی با لودرها و خودروهای مکانیکی در حال
زیر و رو شــدن اســت .آســفالت کردن و احداث جاده کار بسیار
پســندیده ای اســت ولی وقتی این همه نیاز در استان ،شهرها و
روستاهاوجوددارد،عاقالنه نیستبودجهدرمناطقیکهبخشی
از آن زیســتگاه حیوانات است صرف شــود .این اقدام به تخریب
طبیعت و مکان هایی کــه مردم بــرای کوهنوردی و پیــاده روی
اســتفاده می کنند منجر می شــود .اســتدعا دارم مســئوالن به
منظور حفــظ و ممانعــت از تخریــب طبیعــت و کوه ها چــاره ای
بیندیشند.

راهنمایی و رانندگی

از مســئوالن محترم راهنمایی و رانندگی تقاضا دارم برای
جلوگیری از خطر تصادف و حادثه برای نصب چراغ راهنمایی در
تقاطع بولوار آموزگار با بولوار شهید قانع اقدام کنند.

فرودگاه

باوجوداینهمهگزارشکهدربارهتأخیرپرواز،فروشاجناس
قاچاق در فرودگاه و پرونده پارکینگ فرودگاه در روزنامه نوشتید،
مدیرکل فرودگاه به دلیل حمایت از حقــوق مصرف کننده ،مدیر
نمونهاستانیشد!باالخرهمعنیحقوقمصرفکنندهتغییرکرده
یاگزارشهایشمااشتباهبودهاست؟

بازتاب

قهوه هم که زیرپله ای شد! چرا سودجویان دست از سر مردم
و سالمت آن ها بر نمی دارند؟ این قهوه هایی که در گزارش شما
به آن اشاره شــده بود اگر ســامتی فردی را به خطر بیندازد چه
کسی پاسخ گو اســت؟ لطفا نظارت ها را بیشتر کنید تا این گونه
محصوالت که سالمت مردم را به خطر می اندازد اصال وارد بازار
نشود که بعد بخواهیم جلوی توزیع آن را بگیریم.
انتقال آب از هزارمسجد اصال کاری کارشناسی شده است؟
کاش کارشناسان امر در این باره دقیق تر به مردم توضیح دهند
که راه دیگری برای تامین آب مشهد نیست؟
در روزنامه نوشــته بودید که تمام ســایت های همســریابی
غیرقانونی است! پس این سایت هایی که با مجوز رسمی فعالیت
شان را شروع و مسئوالن هم آن ها را تایید کردند چه می شوند؟
اصال مســئولی که این موضــوع را نقل کرده ،بگوید چرا ســایت
همســریابی قانونی نداریــم؟ آیا نیازی بــه این ســایت ها وجود
ندارد؟

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
حمیدرضا اخوان /شهروندخبرنگار

شهروند خبرنگار

آب وسیله ای برای جاروکشی نیست

کیوسکی که باعث ترافیک است

این کیوســک که قبــل از چهــارراه مهدی جانمایی شــده ،باعــث ایجاد
ترافیک در این چهارراه شلوغ می شود .هر بار به دلیل توقف خودروها در
مقابل این کیوســک ،آن هم در چندقدمی چراغ راهنمایی ،در چهارراه
ترافیک ایجاد می شود و عده ای نیز برای عبور از چراغ سبز دچار مشکل
می شوند و باید بازهم پشــت چراغ قرمز بمانند .اگر این کیوسک بعد از
چهارراه جانمایی می شد شاهد این مشــکالت و ترافیک ایجاد شده در
این چهارراه نبودیم.

اینجا یکی از خیابان های هاشمیه است .متاســفانه این شهروند بدون
توجه به بحران آب و وضعیت کمبود منابع آبی بــه همین راحتی و بدون
دغدغه در حال استفاده از آب شرب برای تمیز کردن مقابل منزلش است.
تا چه زمانی نمی خواهیم باور کنیم که اوضاع منابع آبی در خطر است؟
کی می خواهیم این بحران را جدی بگیریم؟ واقعا آب شــرب وســیله ای
برای جاروکشی اســت؟ چرا به این راحتی آب شــربی که برای خیلی از
کشورها طالست را هدر می دهیم و کک مان هم نمی گزد؟

پیگیری گالیه های مردم از اهمال یکی از دفاتر خدمات زیارتی در اعزام زائران به عتبات عالیات

بالتکلیفی 3روزه 6کاروان زائران عتبات در مشهد
معاون دادستان :هزینه تاخیر و خسارت های وارد شده به زائران باید جبران شود
«برای سفر به عتبات عالیات در یکی از دفاتر خدمات زیارتی مشهد ثبت نام کردم .قرار بود
سفر ما به عراق ظهر روز سه شنبه  21شهریور انجام شود اما متأسفانه در همین روز ،مسئوالن
کاروان اعالم کردند که پرواز انجام نمی شود و تاریخ بعدی برای آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

حج و زیارت
رضا میرزاده

یکــی از شــهروندان در تمــاس بــا گــروه حرف
مردم روزنامه «خراســان رضــوی» ضمن گالیه
از مشــکالتی که یکی از دفاتر زیارتی شهر برای
زائران ســفر عتبات به وجــود آورده و آن ها را در
بالتکلیفی نگه داشــته ،خواســتار رسیدگی در
این زمینه شده است.

•دلیل تأخیر در اعزام لغو پرواز شرکت
هواپیمایی بوده است
برای بررســی موضوع ،با مســئول بخش زیارت
دفتر خدمات زیارتی .....گفــت و گو می کنیم.
وی با اشاره به این که پرواز شــرکت هواپیمایی
ماهان که برای اعزام این زائران در قالب شش
کاروان ،در نظر گرفته شــده بود لغو شده است
می گویــد :پس از پیگیــری هــا  ،در نهایت برای
روز جمعــه  24شــهریور بــه مــا پــرواز جایگزین
اعالم شــده و این موضوع را به مســافران اعالم
کرده ایم.
وی درباره اسکان این زائران تا زمان انجام پرواز
جایگزین نیز می گوید :کسی برای اسکان به ما
مراجعه نکرده است و همه زائران در منازل اقوام
خود اسکان یافته اند!

تعداد زیادی از زائران این پرواز از شهرستان های فردوس و بیرجند در کاروان ثبت نام کرده
اند و متأسفانه شــرکت زیارتی حتی تمهیدی برای اقامت آن ها در نظر نگرفته است .تکلیف
مردم در این موارد چیست؟ چه کسی باید پاسخ گو باشد؟»

•درباره دفاتر خدمات زیارتی دقت
های الزم انجام نمی گیرد

•هزینه تاخیر و خسارت های وارد شده
باید جبران شود

برای پیگیری مشــکالتی که در این زمینه برای
این گروه از زائران عتبات رخ داده ،با معاون امور
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادســرای
مرکز استان گفت و گو می کنیم .قاضی محمد
بخشی محبی در این زمینه به «خراسان رضوی»
می گوید :بر مبنای آیین نامه نظارت بر تأسیس
و فعالیــت دفترهــای خدمات مســافرت هوایی
و جهانگــردی مصــوب ســال  ،1380چنــد
دســتگاه به عنوان متولی و ناظر مشــخص شده
اند که از ایــن جمله می توان بــه وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی ،وزارت راه و ترابری و مهم تر
از همه معاونت گردشــگری میــراث فرهنگی و
گردشگری اشاره کرد .وی می افزاید :متأسفانه
درباره دفاتر زیارتی دقت الزم انجام نمی گیرد
و به وقت مردم کمتر بها داده می شــود و برخی
از دفاتــر نیز بــه تعهدات خــود عمل نمــی کنند
کــه باعــث نارضایتی مــردم می شود .بخشــی
محبی تصریح مــی کنــد :البته در بحــث دفاتر
و آژانس هــا ایــن ضمانــت اجرایی وجــود دارد
که در صورت تخلــف از توبیخ تا تعلیــق فعالیت
های آژانس اعمال می شود و اگر موضوع جنبه
کیفری پیدا کند دادسرا نیز به این موضوع ورود
می کند.

معــاون امــور اجتماعــی و پیشــگیری از جــرم
دادســرای مرکــز اســتان مــی افزایــد :دربــاره
اختالل به وجــود آمده در زمینه اعــزام این گروه
از زائران نیز پس از اعالم گزارش به دادســتانی،
معاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی،
گردشگریوصنایعدستیاستان،مدیرکاروانو
مدیر آژانسی که به ثبت نام زائران اقدام کرده بود
احضار شــدند و قطعا برخورد قضایی نیز صورت
خواهد گرفت .وی می افزایــد :هزینه این تأخیر
از متولیان مطالبه خواهد شــد و خســارت های
وارد شده باید جبران شود .بخشی محبی تأکید
می کند :حضور زائران در منزل اقوام نمی تواند
دلیلی برای این باشــد که آژانــس وظیفه خود را
انجامندهد.آژانسبهعنوانمتولیبایدبهاطالع
رسانی به موقع و مدیریت حضور زائران در مشهد
اقدام می کرد.وی می افزاید :وظیفه آژانس این
بوده که حتی اگر مشــکلی از طریــق هواپیمایی
به وجود آمده ،خدمات مناســبی را بــه زائران از
جمله ســکونت در هتل  ،ســامان دهــی و از همه
مهم تر تکریم مســافر ارائه کند ،نبایــد به راحتی
از کنار این موضوع گذشت و خسارت های مردم
باید جبران شود و دادستانی نیز با کوچک ترین
تخلف برخورد خواهد کرد .بخشی محبی یادآور

می شــود :وظیفه میراث فرهنگی و سازمان حج
و زیارت اســت که به این موضوع رسیدگی کنند
و اگر به تکالیف قانونی خــود عمل نکنند ممکن
اســت تا چند برابر هزینه ای کــه از افراد دریافت
شده جبران خسارت کنند .وی تصریح می کند:
توقع ما این بود کــه پیش از مراجعه شــهروندان
به دادستانی و طرح شــکایت میراث فرهنگی و
حج و زیارت موضوع را پیگیری و رفع می کردند
بنابرایــن امیدواریم در موارد بعــدی قبل از ورود
دادســتانی به موضوع اقدامات مقتضی از سوی
دستگاه های متولی انجام شود.

•مردم شکایات خود را به دادستانی
اطالع دهند
معــاون امــور اجتماعــی و پیشــگیری از جــرم
دادســرای مرکــز اســتان بــا اشــاره بــه وظیفه
دادســتانی در رســیدگی به حقــوق عامه مردم
تأکیــد می کنــد :مــردم هم مــی تواننــد درباره
عملکرد ضعیف متولیان مربوط شــکایات خود
را به دادستانی به عنوان متولی پیگیری حقوق
عامه مردم منعکس کنند و ما نیز عالوه بر اطالع
رســانی ،پیگیری قضایی را در این زمینه انجام
می دهیم .وی می افزاید :عالوه بر این ســامانه
جامــع اطالعــات مردمــی (ســجام) هــم برای
مراجعــه غیرحضوری مــردم به دادســرا و طرح
شکایت در نظر گرفته شده است.

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
الکترونیکی kho.razavi@gmail.comبهروزنامه خراسان رضوی ارسال کنند .پاسخ مسئوالن به پیامک های مردمی ،روزانه

در همین ستون منتشر خواهد شد و به استحضار مردم خواهد رسید.

شهرداریمنطقه2
«حوض و استخر پارک پردیس به الیروبی ،لجن روبی و آب گیری
دوباره نیاز دارد ،از مسئوالن این پارک تمنا دارم اقدام الزم و عاجل را
انجامدهند».

احترامــا ،از برکه مذکور برای آبیاری فضای ســبز پــارک پردیس
اســتفاده می شــود که عالوه بر موضوع اعالمی ،به عنــوان مخزن
ذخیرهشبکهجداسازیوانتقالآببهمناطق 10و 12نیزاستفاده
می شود و مســاحت آن حدود دوهزار و  500مترمربع است که هر
ساله در بهمن ماه بعد از اتمام دوره آبیاری در پارک پردیس الیروبی
ونظافتمیشود.

نیرویانتظامی

در پاســخ به مطلبی با عنوان «ضرورت حضور مامــوران راهور در
خیابانهایپرترافیک»درستونیادداشتخوانندگانضمنتشکر
از احساس مســئولیت شــهروندان محترم اعالم می دارد با عنایت
به اهمیت برقراری نظم و انضباط ترافیکی در شهر مقدس مشهد و
به خصوص معابر محدوده حرم مطهر رضوی ،طرح های ویژه ای از
سوی پلیس راهور به صورت شبانه روزی به اجرا درمی آید که نقش
موثری در روان سازی و سامان دهی وضعیت ترافیکی دارد .این در
حالیاستکهباتوجهبهکنترلهایپیشرفتهازطریقدوربینهاو
تجهیزاتنویندربعضیازمعابرشهری،نیازبهحضورفیزیکیپلیس
ضروریبهنظرنمیرسد.
«لطفا پلیس راهنمایی و رانندگی کوچه شهید کامیاب  9را یک
طرفهکند.بهدلیلوجوددرمانگاهحجتی،ترافیکشدیدیایجادمی
شودومعموالشاهدبحثومشاجرهبینرانندگانهستیم».

اعالم می دارد در رابطه با بررســی و بازدید کارشناسان از محل و
ارائه نظریه مســتدل مراتب به قید فوریت به رئیس ایستگاه مربوط
ابالغتادرصورتتاییدبرایاجابتخواستهازطریقسازمانترافیک
شهرداریمشهداقدامالزمبهعملآید.
«پنج روز قبل جریان درگیری سه دزد با همکار راننده ام در جاده
بجستان به بردسکن را به نیروی انتظامی شهرستان بردسکن اعالم
کردیم ،اما چون همکاری نکردند به ناچار با 197تماس گرفتیم و قرار

شدخبرپیگیریهارابهمابدهند.هنوزکهخبرینشدهاست.بهتازگی
امنیت برای خیلی از رانندگان خودروهای سنگین در این منطقه کم
شدهاست،لطفارسیدگیشود».

ضمن تشکر از احساس مسئولیت شــهروندان محترم اعالم می
دارد برابر بررســی به عمل آمده به محض اعالم مورد فوق از ســوی
راننده خودروی ایســوزو اپراتور پلیس 110شهرســتان با توجه به
اینکهمشخصنبودهمورداعالمیدرحوزهاستحفاظیفرماندهی
انتظامیشهرستانبردسکنیاخلیلآباداست،بالفاصلهمراتبرابه
اپراتورپلیس110شهرستانخلیلآبادنیزبرایبررسیبیشتراعالم
وهمزمانگشتخودروییفرماندهیانتظامیبخششهرآبادرانیز
بهمحلاعزاممیکندوبرابرصورتجلسهتنظیمیگشتشهرآباد
مبنی بر مزاحمت یک دســتگاه خودروی ســمند در محور اعالمی
حاضرواقدامبهگشتزنیمیکندکهموردیمشاهدهنشدهاست،
الزم به ذکر است که اپراتور 110شهرستان مجدد با راننده ایسوزو
تلفنیتماسگرفتهودرخصوصمورداعالمیبرایپیگیریبیشتر
ویراارشادقضاییکردهاست.
«تعدادیکامیونوخودرویسنگینهمیشهدرشهرکطالقانی
رضاشــهر پارک می کنند متاســفانه نه شــهرداری و نــه راهنمایی و
رانندگیرسیدگینمیکنند».

ضمن تشکر از احساس مسئولیت شــهروندان محترم اعالم می
دارد در رابطه با برخــورد با تخلفات پارک خودروهای ســنگین در
منطقه اعالمی مراتب به قید فوریت به رئیس ایستگاه پلیس راهور
اعالمکهبااعزاممستمرعواملگشتیواخطاریهنویسبرایاعمال
قانونرانندگانمتخلفوبرقرارینظمترافیکیدرمحلاقدامالزم
انجامشدهاست.
«چند روز پیش متاســفانه طبق معمول جای پــارک معلوالن در
حاشیه بولوار امامت اشغال شــده و راهنمایی و رانندگی هم برخورد
نکردهبود».

اعالم مــی دارد برخورد با تخلفات در محدوده مورد نظر از ســوی
پلیس راهور انجام می شود اما در رابطه با تشدید اقدامات کنترلی
ونظارتیونیزسرکشیبیشتردرمحدودهاعالمیتاکیداتالزمبه
عواملگشتیوسایرکارکنانزیرمجموعهشدهاست.

