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

تلگرام09033337010 :

Thu،Sep،21،2017، No.3670

پیامك2000999 :

راهنمایی و رانندگی

هرشب حدود ساعت دو نیمه شــب صدای مهیب ویراژها و
ترمز کشیدن های برخی ،اهالی ابتدای هفت تیر را آزار می دهد.
من نمی دانم چرا پلیس با این افراد برخورد جدی نمی کند؟
از پلیس محترم راهنمایی و رانندگی برای راه اندازی چراغ
قرمز تقاطع بولوار شهید قانع با بولوار معلم کمال تشکر را دارم.

دوربرگردان حدفاصل میدان امام حسین(ع) و سپاد؛  4کشته و  102تصادف جرحی طی  6ماه

اینجامرگدورمیزند!

اتوبوسرانی

پلیس راهور :این دوربرگردان خطرساز است و باید مسدود شود

این دوربرگــردان می گوید :متأســفانه گاه روزانه
چندینتصادفدرایندوربرگرداناتفاقمیافتد
کهباعثبروزترافیکشدیددراینمنطقهمیشود،
ازابتدایسالتاکنونحداقل 102موردتصادف
جرحی و خســارتی در این دوربرگردان ثبت شده
که هزینه های جانی و مالی زیادی را برای مردم به
وجودآوردهاست ،ضمناینکهمتأسفانهچهارنفر
ازشهرونداننیزجانخودرادرهمیندوربرگردان
ازدستدادهاند.

گزارشمیدانی
رضا میرزاده

پیرو چاپ یادداشــت یکــی از مخاطبــان در تاریخ
 21شــهریور با عنوان "برگردان در دوربرگردان"
یکیدیگرازهمشهریاننیزدرتماسباگروهحرف
مردم روزنامه «خراســان رضوی» ضمــن گالیه از
خطرات و ترافیک ایجاد شده در این دوربرگردان
(حدفاصلمیدانامامحسین(ع)بهسمتمیدان
سپاد) خواستار بررسی و رســیدگی در این زمینه
شدهاست.

•یکدوربرگردانوکلیحاشیهترافیکی
برایبررسیموضوعبهمحلایندوربرگردانواقع
دربولوارشهیدچراغچیمیرویم.خودروهادردو
سمتبزرگراهودرمسیربینمیدانسپادومیدان
امام حســین (ع) با ســرعت زیاد تردد مــی کنند و
کوچکترینتداخلدرحرکتآنهاممکناستبه
حادثهمنجرشود.برخیازخودروهابرایاستفاده
ازدوربرگردانورفتنبهسمتدیگربزرگراهبهیک
بارهتغییرمسیرمیدهندکهباعثمیشودصدای
گوشخراشترمزفضایبزرگراهراپرکند.ازسوی
دیگر،خودروهاهنگامورودبهسمتدیگربزرگراه
نیز همین مشکل را ایجاد می کنند و خودروهایی
که با ســرعت زیاد و در الین مخالف تردد می کنند
به یک بــاره بــا خودرویــی مواجه می شــوند که در
وضعیتی نامناسب ،قصد ورود به بزرگراه را دارد.
گاهی نیز چندین خودرو به صــورت همزمان وارد

عکس:صادق ذباح

«لطفا فکــری به حــال دوربرگردان نزدیــک میدان
سپاددربزرگراهشهیدچراغچیبکنید.همیشهدر
این مسیر ترافیک ایجاد می شود و تصادف و سوانح
رانندگی نیــز به دلیل همیــن دوربرگــردان فراوان
است .متأسفانه این دوربرگردان به یکی از گره های
ترافیکیدربزرگراهپرترددشهیدچراغچیتبدیل
شــده که ســاعت ها وقت مردم را تلف مــی کند .از
مســئوالن می خواهیم به رفع این مشکل ترافیکی
اقدامکنند».

دوربرگردان می شــوند که احتمال وقوع تصادف
دوچنــدان می شــود .بــرای دوربرگــردان ،تابلو و
عالمتهشداردهندهمناسبیتعبیهنشدهوعالیم
آن نیز تقریبا در البه الی شــاخه و بــرگ درختان و
شمشادهای وســط بزرگراه ،ناپدید شــده است.
اینعالیم،حتیدرساعاتروز نیزبهدرستیقابل
رؤیت نیســت و با فرارسیدن شــب ،تقریبا تابلوی
هشداردهنده ای در مســیر دیده نمی شود .یکی
از ســاکنان اطراف این دوربرگردان به خبرنگار ما
می گوید :چند وقــت پیش ،یک دســتگاه خودرو
کمپرسیدرزماندورزدندرهمیندوربرگردان،
باعثایجادتصادفشدکهترافیکحاصلازآن،تا
چندساعتبعدنیزدراینمنطقهباعثآزارواذیت
مردم می شد .فرد دیگری نیز با اشاره به تصادفات
متعدد در ایــن دوربرگردان می گوید :متأســفانه
گاهیاوقاتودرزمانبروزتصادف،ترافیکایجاد
شده به اندازه ای شدید است که نیروهای امدادی
و پلیس هم نمــی توانند در زمان مناســب به مردم
کمککنند.رانندهایکهدرهمینمسیرترددمی
کند نیز می گوید :تصادفات زنجیــره ای زیادی به
ویژهشبهادرایندوربرگرداناتفاقمیافتدکهبر
اثرآن،اینمسیربهصورتکاملمسدودمیشود.

نکته قابل توجه این که در زمان حضور خبرنگار ما
درمحلمذکورنیزچندبارخودروهاتامرزبرخورد
پیشرفتنداماخوشبختانهتصادفیاتفاقنیفتاد.

•  102سانحه رانندگی؛ فوت  4شهروند
برایپیگیریموضوعباجانشینرئیسپلیسراهور
مشــهد گفت و گو می کنیم .ســرهنگ حسنعلی
امامی در این باره به «خراســان رضوی» می گوید:
در همان زمانی که ایــن دوربرگــردان در بزرگراه
ایجاد می شد ،از مسئوالن امر خواستیم از اجرای
آنخودداریکنندوبهجایآن،عرضمیدانسپاد
بیشترشودتاترافیکایجادنشودومشکلدورزدن
خودروهانیزرفعشود.ویمیافزاید:باوجودآنکه
زمینههایانجاماینکارهموجودداشت،متأسفانه
در آن زمــان به نظــر پلیس راهــور توجهی نشــد و
دوربرگردان به صورت فعلی اجرا شــد .سرهنگ
امامیبااشارهبهترافیکایجادشدهبهدلیلوجود
ایندوربرگردانیادآورمیشود:هماکنونوبادور
زدنهرخودرودراینمحلدوتداخلدرمسیررفت
و برگشــت در بزرگراه ایجاد می شود که متأسفانه
باعثبروزتصادفاتزیادینیزشدهاست.جانشین
رئیسپلیسراهورمشهدباتأکیدبرخطرسازبودن

•انسداددوربرگردانبرایرفعمشکل
ترافیکی

جانشینرئیسپلیسراهورمشهد تاکیدمیکند:
برای رفع این مشــکل قبال هم پیشنهادهای خود
را ارائــه کرده ایم و بــه نظر ما بهترین راه این اســت
که دوربرگردان مسدود و یک رمپ چپگرد قبل از
میدان سپاد ایجاد شود .وی می افزاید :با این کار
مشکلترددوتصادفاتدراینمنطقهبرطرفمی
شود و مشابه این کار در میدان امام حسین (ع) نیز
اجراشدهاست.امامیهمچنینابرازامیدواریمی
کندکهسازمانترافیکوشهرداریاقداماتالزمرا
برایرفعاینمشکلانجامدهند.

•اصالحاتدرتقاطعانجاممیشود

درادامهبامدیرروابطعمومیسازمانحملونقل
و ترافیک شــهرداری مشــهد گفت و گو می کنیم.
مجید بخت آزما می گوید :برای کاهش تصادفات
در این محدوده تاکنون دو بار اصالحات هندسی
انجامشدهاست.ویمیافزاید:یکیازمواردمهم
دررفعمشکالتترافیکی،گزارشپلیساستودر
صورتیکهسرکالنترمحدودهبهکمیتهفنیپلیس
راهور اعالم کند که این تقاطع باعث بروز تصادف
است ،این موضوع به کمیته فنی سازمان ترافیک
منتقل می شــود .بخت آزما با تأکیــد بر ارجحیت
و مقدم بودن نظر پلیس راهــور در موارد ترافیکی
تصریحمیکند:نمایندهپلیسراهورنیزدرهمین
کمیته و شورا عضویت دارد و پس از ارائه گزارش،
اصالحات مورد نظر برای رفع مشکالت ترافیکی
انجامخواهدگرفت.

جا دارد در کنار انتقادها از نیروهای زحمتکش اتوبوسرانی،
تشکریهمازاینقشرداشتهباشیم.چندشبپیشباخط 10در
حالبازگشتبهمنزلبودم.فردمسنیکهباعصاراهمیرفتمی
خواست از اتوبوس پیاده شود که راننده از پشت فرمان بلند شد و
به این پیرمرد کمک کــرد تا از رکاب اتوبــوس پایین بیاید .خیلی
صحنهخوبیبود.اتوبوس ۳۵۶۲خط.10کاشمیشدازچنین
راننده هایی قدردانی کرد.

شرکت برق

چراغهاینصبشدهدرخیابانخرمشهر(حدفاصلمیدان
امام خمینی و میدان  15خرداد) از نور کافی برخوردار نیست .از
مسئوالن شرکت برق می خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند.

شهرداری

یک گزارش از مشکالت بهشت رضوان تهیه کنید.
ازاهالیخیابانهاشمیههستم.چرامسئوالنفکریبهحال
سرویس بهداشتی پارک ایزدی نمی کنند؟ هر ماه بسته می شود
و با پیگیری مردم ،دو هفته ای باز اســت و دوباره بســته می شود.
خواهشمندم موضوع را به گوش مسئوالن برسانید.
خواهشمندیم به فکر به ســازی پیاده روهای بولوار الدن از
خیابان الدن  ۳۶به باال باشید.
شهرداریمنطقه 6هیچبرخوردیبامغازهدارانخیابانحر
در شــهرک شــهید رجایی نمی کند که باعث ترافیک می شوند.
وسط خیابان و در پیاده رو جعبه نوشابه و چوب می گذارند و راهی
برای عابر در پیاده رو و خیابان وجود ندارد.
چرا شــهرداری فکــری به حال زمیــن افتاده خواجــه ربیع،
خیابان مهر مادر  ، 7بعد از چهارراه اول نمی کند؟ روزها از گرد و
خاک در عذاب هستیم و شب ها از ترس معتادها وکارتن خواب ها
در امان نیستیم.
ی مشهد واقعدر میدانمعراج،
فرهنگ سرایمعراجشهدا 
ی امامهادی(ع) اینروزهاچرا سوتو کور است؟
کو 

بهداشت و درمان

واقعا متاسفم که در مرکز شهر و در ساعت 30دقیقه بامداد،
آمبوالنس اورژانس بعد از 21دقیقه به محل حادثه رسید.
لطفا به مدیران درمانگاه شهرداری واقع در خیابان پاستور
اعالم کنید فکری بابت نیامــدن دکترها در روز و ســاعت ویزیت
بکنند .خانواده ما دو ساعت در درمانگاه نشسته و منتظر حضور
پزشکمربوطبودندکهدرنهایتمنشیاعالمکردمتخصصزنان
امروز نمی آید.

مخابرات

ریاست مخابرات مشهد پاســخ دهد که چرا تلفن های ثابت
خیابان خزانه داری  27قطع است.
ما در خانه مان از اینترنت شاتل اســتفاده می کردیم ،محل
مان را کابل برگردان کردند و فیبر نوری کشیدند .شاتل می گوید

تلفن051 37009111 :

نمابر05137009129 :

مخابراتبهمااجازهنمیدهدازفیبرنوریاینترنتبدهیمواجبار
می کنند که حتما باید از مخابرات اینترنت بخریم .ضمن این که
شــاتل هــم طلــب مــا را بابــت اینترنــت مصــرف نشــده (50
هزارتومان) برنمــی گرداند .مخابرات هم دایم یــا قطعی دارد یا
سرعتش خیلی پایین است و هیچ گونه تعهدی به مشتری ندارد.

بازار

برخی از مغازه های ســاندویچ فروشــی ،به فروش ساندویچ
هایارزانقیمتاقداممیکنند.آیارویسالمتاینساندویچها
نظارتی انجام می گیرد؟

متفرقه

یکی از دالیل مهم ترافیک مشــهد و شــلوغی بیــش از اندازه
خیابان ها ،استفاده شهروندان از خودروهای شخصی به ویژه تک
سرنشــین اســت که این نوع اســتفاده ریشــه در فرهنــگ مردم و
همشــهری ها دارد .اگر منطقی فکر کنیم و بــرای حقوق یکدیگر
احترام قائل شــویم ،بــه جای اســتفاده بی جــا از خودروهای تک
سرنشــین می توانیم با برنامه ریزی زمانی از وســایل حمل ونقل
عمومی استفاده کنیم.
عاجزانه از شهروندان می خواهم که از بوق های ناهنجار در
خودروی خود استفاده نکنند .واقعا در رانندگی بدجور اعصاب
راننده را خرد می کند.
مشهد به شهر مجتمع های تجاری تبدیل شده است .در این
شهرنسبتبهجمعیتچهتعدادپارکخوبوبزرگ،پارکبانوان،
پردیس سینمایی باکیفیت ،سالن تئاتر مجهز ،شهربازی بزرگ،
کتابخانه تخصصی و عمومی به روز و ...وجود دارد؟ خواهش می
کنم در این باره گزارشی تهیه بفرمایید.

پردیسبان

ســوال من این است که پرونده پردیســبان به کجا رسید؟ ما
چقدر باید صبرکنیم؟ خواهش می کنم پیگیری کنید.

شهرستانها

مسئوالن فریمان به داد مسکن مهر این شهر برسید.
بیمارستان لقمان سرخس با وجود مراجعان زیاد فقط یک
پزشک عمومی دارد که بیماران اورژانس را هم ویزیت می کند و
شلوغی و انتظار دو سه ساعته بیماران سرپایی را به دنبال دارد.

نیروی انتظامی

از نیــروی انتظامــی اســتان عاجزانــه تقاضــا داریــم دربــاره
فروشندگانموادمخدردرمنطقهخواجهربیع،بهخصوصمحلهمهر
مادرفکریکنید.مادیگرازاینهمهفروشندهموادمخدرومعتاددر
محلهمانخستهشدیم.کمیهمبهفکرمردماینمنطقهباشید.

صدا و سیما

کمترین انتظار از صدا و ســیمای مرکز استان ،این است که
اذان و نماز را به طور مستقیم از حرم مطهر رضوی پخش کند.

اداره بهداشت

در منطقه سیدی ابتدایخیابان قائم ، 26مجتمع مسکونی
وجود دارد که فاضالب آن به کوچه تخلیه می شود .به اطالع مرکز
بهداشتمنطقهرسیده،ولیهیچاقدامینشده استومیگویند
شهرداریبایداقدامکند.کسیهمپاسخگونیست.لطفاپیگیری
کنید.ضمن ًاچندینسالاستکهطرحاگواجراشدهوتمامیمنازل
بهاگومتصلاست.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
رجب علی یوسفی /شهروندخبرنگار

علی سعادتی/شهروند خبرنگار

موتوری که بارکش دوچرخه هاست!

زباله های فراموش شده!

تصویری که برای شــما ارســال کــرده ام مربوط به خیابــان توس ،97
کوچه الزهرا (س)  27اســت .شــهرداری منطقه یک هفته ای یک بار
زباله های محل را جمع آوری می کند .بافت مسکونی منطقه ،به گونه
ای است که جمعیت زیادی در آن زندگی می کنند .این تاخیر در جمع
آوری امکان شــیوع بیماری در محل را زیاد کرده است و مکان مذکور
به جوالنگاه پشــه ها و حشــرات مــوذی و ناقــل بیماری هــای مختلف
تبدیل شده است!

یــادداشــتخــوانــنــدگــان
امیر علی ثابتی

بهحالقناتقلعهنجفی فکریبکنید
من ســال هاســت در روســتای نجفی چســبیده به انتهای بولوار
دالوران مشهد زندگی می کنم .ســال ها پیش که شهر به وسعت
امروز نبود و روســتای نجفی به شهر نچســبیده بود ،آب ساکنان
روستا از طریق حفر چندین حلقه چاه و قنات تامین می شد .چاه
هایی که پس از گسترش شهر و دیگر عوامل پر و از مدار آبرسانی
خارج شد .از این میان فقط یکی از قنات ها اکنون در منطقه فعال
است .اوایل از این که روستا در محاصره شهر قرار گرفت بسیار شاد
شــده بودیم چرا که تصور می کردیم امکانات شــهری به روستای
ما هم خواهد آمد اما این شــادی دوامی نیــاورد چرا که هیچ وقت
پای لوله آب شــرب شهری به روستا باز نشــد و هنوز هم با تانکر به
روستایی که در دامان شهر قرار گرفته است آبرسانی می شود!
آب که نیامد بماند ،خوب است مسئوالن سری به تنها قنات فعال
روستا بزنند و حال و روز آن را بررسی کنند .قناتی که هنوز تعداد
زیادی از ســاکنان ،از آب آن برای مصرف شرب خود استفاده می
کننــد .بیایند و ببینند قنات به محل شســت و شــوی خودروهای
شهروندان و افرادی که برای تفریح به منطقه می آیند تبدیل شده
اســت .بیایند تا ببینند به واسطه شست و شــوی خودروها مخزن
جمع آوری آب آلوده می شود .جالب است که خودروهای آبیاری
فضای سبز هم آبی را که در انبار قنات جمع می شود با پمپ خارج
و از آن برای آبیاری فضای ســبز اســتفاده می کنند! جای تعجب
دارد چرا مســئوالن همیــن آب را کــه قابلیت شــرب دارد به خود
اهالی واگذار نمی کنند تا از اسراف آب جلوگیری شود .اگر قرار
است در سال های بعد هم ســاکنان روستا از آب شرب شهری بی
بهره باشند پس حداقل مدیریت قناتی را که متعلق به خود اهالی
اســت به روســتاییان واگذار کنند .باید هرچه زودتر فکری برای
قنات روستای نجفی بکنند.
ستون یادداشــت خوانندگان به بیان نظریات و حرف های
مردم در حوزههای مختلف میپردازد کــه الزاما مورد تأیید
روزنامه نیســت .شــما مخاطبــان گرامی روزنامه خراســان
رضوی میتوانید مطالب ،یادداشتها و دلنوشتههای خود
رابرایماارسالکنیدتادرهمینستونمنتشرشود .مطالب
خود را به شماره تلگرام  09393333027ارسال کنید.

روز گذشته در حال تردد در بزرگراه شهید کالنتری بودم که پس از عبور
از تقاطع غیر همســطح میدان جهاد با آن چه که در تصویــر می بینید رو
به رو شــدم .چهار دوچرخه را دیدم که روی موتور سیکلتی به طرز کامال
خطرناک بسته شده و از دو طرف موتور سیکلت بیرون زده بود .مطمئنم
که اگر اتفاقی می افتاد ،راکب موتور سیکلت قادر به عکس العمل فوری
و دقیق نبود و دید کافی به اطراف خود نداشت .مگر موتورسیکلت وانت
بار است!

پیگیری گالیه شهروندان درباره آسفالت خیابان حاشیه پارک خطی خیام شمالی

شهرداری :اهالی منطقه باید برای
اجرای پروژه آسفالت مشارکت کنند
«متأسفانهبعدازگذشتیکسال
از اتمام پروژه فضای ســبز حاشیه
خیابانخیامشمالی(بینچهارراه
تــوس و ســه راه عبــد المطلــب)
همچنان خیابان کنار فضای سبز،
بدون اجرای آســفالت و به صورت
خاکیرهاشدهاست.چراآسفالت
در این بخش از منطقه اجرا نشده
اســت؟ از مســئوالن می خواهیم
وقتی که پروژه ای بــرای رفاه حال
مــردم اجــرا می شــود ،بــه برخی
تبعــات و حواشــی اطــراف آن نیز
توجهکنند».

شهری
رضا میرزاده

یکی از شهروندان با ارسال پیامکی به سامانه
حــرف مــردم روزنامــه «خراســان رضــوی»
خواســتار رســیدگی مســئوالن بــه وضعیت
آسفالت حاشــیه یکی از فضاهای سبز ایجاد
شده در شهر مشهد شده است .برای پیگیری
موضوعبامعاونفنیشهردارمنطقه 2مشهد
گفت و گــو می کنیــم .ایوب انتخابــی در این
زمینه به «خراسان رضوی» می گوید :با توجه
به این که عرض این خیابان زیر  20متر است،
برابــر دســتورالعمل ابالغــی شــورای شــهر
مشهد ،آسفالت آن باید به صورت مشارکتی
انجام شــود که این نکته به اهالی منطقه نیز
اعالم شده اســت .وی می افزاید :با وجود آن
که آســفالت این معبر هزینه قابل توجهی نیز

ندارد  ،بر اساس دستورالعمل شورای شهر،
شهرداری آن را باید به صورت مشارکتی اجرا
کنــد و در صورت اعالم آمادگــی اهالی برای
مشــارکت در پــروژه ،اقدامات الزم از ســوی
شهرداری انجام می گیرد و برای این موضوع
نیز اعالم آمادگی می کند.

• 50درصد هزینه ها به عهده
شهرداری است
انتخابیتصریحمیکند:باتوجهبهاینکهواریز
مستقیم هزینه مشــارکت مردم به شهرداری،
باعث طوالنی شــدن روند کار و افزایش هزینه
های اجــرای پروژه می شــود برای تســریع در
روند کار و کاهش هزینه ها ،بهتر اســت اهالی
منطقه پیمانکار منتخب خود را به شــهرداری

معرفی کنند تا پس از تشکیل پرونده ،پیشبرد
مشارکتیپروژهمذکورانجامشودوشهرداری
نیــز ســهم خــود را در اجــرای پــروژه پرداخت
کنــد .وی مــی افزایــد 50:درصــد از مجموع
هزینه هــای این پــروژه که شــامل هزینه های
زیرســازی ،جدول کشی و آســفالت است ،بر
عهده شــهرداری اســت که همزمــان با تأمین
هزینه های مشارکت در پروژه از سمت مردم،
شــهرداری نیز به پرداخت آن اقــدام می کند.
وی تأکید می کند :البته آســفالت ،زیرسازی
و جدول گذاری 50درصــد از کل این خیابان
که در سمت فضای سبز قرار می گیرد بر عهده
شهرداری است و شهرداری در نیمی از هزینه
های بخش باقی مانده نیز موظف به پرداخت
هزینهومشارکتدراجراست.
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