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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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پیامك2000999 :

تعزیرات

مدیــرکل تعزیرات اعــام کرد کــه جریمــه  120میلیونی
پارکینــگ و  60میلیونی مدیرکل فرودگاه مشــهد وصول شــد.
خبرخوشــی بود اما چه نتیجه ای برای گران فروشــی پارکینگ
فرودگاه دارد؟

گزارش «خراسان رضوی» از اقدام نامتعارف شرکت های «اسنپ» و «تپسی» در جذب راننده

استخدام خیابانی 25 ،روز بدون نظارت

اتوبوسرانی

لطفا خــط اتوبوس مشــهد بــه گلبهار مثــل ســابق از پایانه
فردوسی باشد ،شــروع این مســیر از اســتقالل ،برای خیلی ها
سخت است .لطفا رسیدگی کنید.
تعداد اتوبوس خط  75شهرک ابوذر کم است و در روزهای
تعطیل حداقل یک ساعت تاخیر دارد.
بعضی از راننده های اتوبوســرانی ،حین رانندگی ،بیشتر
حواس شان به گوشی موبایل و شبکه های اجتماعی است .مگر
ایمنی مســافران شــوخی اســت؟ آیا به این موارد رسیدگی می
شود؟

مدیر عامل تاکسیرانی :منتظر تصویب و ابالغ آیین نامه تاکسی های اینترنتی توسط شورای شهر هستیم

گزارشمیدانی
محمدامین شرکت اول
«از وقتــی متوجه شــدم دوبــاره جذب راننــده کنار
خیابانیاسنپوتپسیشروعشدهاست،دیگرنمی
توانم به این تاکســی ها اعتماد کنــم .مگر قرار نبود
دیگر به این شــکل راننده نگیرند .چرا کسی به این
موضوع رســیدگی نمی کند؟ حتما باید در مشهد
هماتفاقیرخدهد؟»
«این روش جــذب راننــده از کنار خیابان که توســط
تعدادی از تاکســی های هوشــمند انجام می شود،
اصال روش خوب و امنی نیســت .چرا که بدون هیچ
گونه راســتی آزمایی انجام می شــود و ممکن است
مشکالتیرادرآیندهبرایمسافرانآنایجادکند».

مخابرات

پوشش آنتن دهی همراه اول و ایرانسل از خیابان دانشجو
 22تا  34و در خیابان قائم مقام فراهانی واقعا ضعیف است.

شرکت گاز

عکس:صادق ذباح

پس از اتفاقاتی که اواخر شــهریور در تهران و برای
یکی از مســافران تاکسی های هوشــمند رخ داد،
انتقادهایی از جمله نحوه جذب رانندگان با تبلیغ
نامتعارف در کنــار خیابان ها شــدت گرفت که در
پیآنشهرامشاهکارمدیراجراییاسنپ،ازتوقف
فرایند ثبتنام رانندگان در شهرها تا اطالع ثانوی
خبر داد تــا تمام مراحــل جذب رانندگان توســط
این شرکت با دقت ارزیابی شود .حال با وجود این
وعده ،هنوز در مشــهد این روش نامتعارف جذب
رانندهبرایتاکسیهایاینترنتیازقبیل«اسنپ»
و «تپسی» انجام می شود و این موضوع گالیه های
مردم را به همراه داشــته اســت .روشــی که بدون
اقداماتالزمبرایتاییدهویترانندگانمتقاضی
صورتمیگیردوصرفابهدریافتوتصویربرداری
ازچندمدرکرانندگانخالصهمیشود.هرچند
فعالیت تاکسی های اینترنتی ،در مجموع موجب
رضایــت مــردم از کیفیت خدمات رســانی شــده
است اما ضرورت نظارت بر فعالیت این شرکت ها
موضوعیاستکهنبایدنادیدهگرفتهشود.

روبات تلگرامی مربوط به شــرکت بارگذاری می
کند .روبات نیز پس از ایــن کار ،کدی را به عنوان
شناســه فعالیت راننده ارائه می کنــد و راننده به
واســطه آن کد می تواند اقدام بــه فعالیت در این
تاکسی هوشمند کند .در گوشــه دیگری از شهر
با یکی دیگر از ثبــت نام کننده های این شــرکت
گفت و گو می کنم .او هم روندی مشابه با تمامی
پذیرنده ها را برای من توضیح می دهد .با تعجب
می پرســم که فقط همین مدارک کافی اســت؟
نیازی بــه اعتبار ســنجی مدارک یــا گواهی عدم
سوء پیشــینه نیســت؟ پاســخ می دهد :ما پس از
فعال سازی شناسه کاری شــما 27 ،روز فرصت
می دهیم تا گواهی عدم ســوء پیشینه خودتان را
به شرکت ارائه کنید تا فعالیت تان از حالت موقت
خارج و به دایمی تبدیل شود ،در این بازه هم شما
می توانید کار کنید و شاید اصال دلتان نخواست
ادامه دهید اما به هرحال تا  27روز نیازی به ارائه
سوءپیشینهنیست.

•خودمرانندهراتاییدمیکنم!

•ثبتنامخودروییکهبهنامرانندهنیست

برای بررسی گالیه های شــهروندان در خصوص
روند جذب رانندگان کنار خیابانی در شهر با چند
نفر از ثبت نام کنندگان گفت و گو می کنیم .یکی
از آن ها می گوید :سیستم ثبت نام کنار خیابانی با
گذشته تفاوت دارد .در گذشــته پذیرنده خودش
را جلوی خودرو پرت می کرد و به زور می خواست
راننــده را جذب کنــد ،امــا االن ما ایــن کار را نمی
کنیم و کنار خیابان می ایستیم و راننده متقاضی
خودش سراغ ما می آید .او که دانشجوست و ثبت
نام رانندگان را به عنوان کاری پــاره وقت انتخاب
کرده اســت ،می افزاید :من در قبال راننده ای که
جذب می کنم ،هــم از لحاظ تمیزی خــودرو و هم
خود راننده مسئول هستم .در گذشته کد فعالیت
راننده را باید شرکت تایید می کرد و این کار زمان
بربودولیاالندیگرنیازیبهاینکارنیست.خودم
میتوانمبادریافتمدارکراننده،پسازتاییدفرد
ازنظرخودم،کدفعالیتاشرابهاوبدهم.

در ادامه در حال تــردد از بولوار معلــم با ثبت نام
کنندگان شــرکت اســنپ مواجه می شوم که در
کنار خیابان ایستاده و منتظر مراجعه رانندگان
برای ثبت نام هستند .به سراغ یکی از آن ها می
روم و مدارک را به او تحویل می دهم .با وجود این
که کارت خودرو و بیمه نامه به نام خودم نیست ،او
از آن ها و گواهی نامه عکس می گیرد و مشغول
وارد کــردن مــدارک در روبات تلگــرام خود می
شود .با خنده می پرسم ،از کجا معلوم خودروام
سرقتی نباشد؟ او بدون هیچ معطلی و با حالتی
حق به جانب می گویــد :اختیار داریــد ،من این
قدر اینجا کار کرده ام کــه از چهره افراد متوجه
می شــوم! من متقاضی را ببینــم ،می فهمم این
کاره اســت یا خیر .چنــد روز پیــش پرایدی آمده
بود ،خیلی اصرار کرد ثبت نامش کنم ولی چون
خودرواش کثیــف بود این کار را نکــردم ،هر چه
گفت که االن می روم کارواش ولی قبول نکردم.
در این بیــن راننده هایــی هم بودند کــه با وجود
کثیف بــودن خودروهای شــان من کارشــان را
انجام دادم ،چون از شخصیت شان مشخص بود
آدم های تمیزی هستند!

•عکاسیازمدارک،تنهااقدامبرایثبت
برای بررسی روش جذب راننده ،خود را به عنوان
متقاضی به یکــی از این افــراد معرفــی می کنم.
روش جذب توسط این افراد این گونه است که فرد
ثبت نام کننده با موبایل خود از سه مدرک کارت
خودرو ،بیمه نامه خودرو و همچنین گواهی نامه
راننده عکس می گیرد و پــس از آن ،مدارک را در

•ثبتنامکنارخیابانی،بهشکلیدیگر!

درمیدانشهداحدود 10نفربرگهبهدستایستاده
اند.ازیکیازآنهامیپرسممگرقرارنبودکهدیگر

شــما کنار خیابانی عضو گیری نکنیــد؟ پس این
جا چه می کنید؟ وی در پاسخ می گوید« :من این
جا کار را به شــما معرفی می کنم و اگر خواســتید
با هم مــی رویم دفترمان که همین نزدیکی اســت
و چند دقیقــه ای از مدارک تان عکــس می گیریم
و قرارداد را امضــا می کنید و بقیه مدارک شــامل
گواهیعدمسوءپیشینهو...راتا 25روزآیندهباید
بهمابرسانید».میگوید«:درگذشتهاینکارهادر
کنارخیابانانجاممیشدامااالندردفترهاییکه
در چند نقطه مشهد ایجاد شده است ،صورت می
گیرد» .اما بر اساس توضیحات مشخص است که
ساختارجذبرانندهتغییرینکردهاست.

• پاسخشرکتها؛ازتکذیبتاوعده
پس از بررســی میدانی موضوع ،بــرای پیگیری با
دفاتر اسنپ و تپســی که در مشــهد با این روش به
جذب راننده اقدام می کنند ،تمــاس گرفتیم .در
تماس مکرر با تپســی ،موفق به گفت وگو با واحد
روابطعمومیاینشرکتنشدیم.بااینوجود روز
گذشته به مســئول پاســخ گوی این شرکت اعالم
کردیم که گزارشی درباره جذب رانندگان در کنار
خیابان در روزنامه خراســان منتشــر خواهد شد و
اگر توضیحی در این باره دارید ،تا ساعت ( 17روز
گذشته)آنراارائهکنیدکهالبتهپاسخاینبود«:اگر
تمایل داشتندمی گویم که باشماتماسبگیرند».
شرکت اســنپ نیز با رد اجرای شیوه جذب راننده
در خیابان می گوید« :ما در خیابــان جذب راننده
نداریم و افراد در خیابان صرفا تبلیغ و رانندگان را
به واحدهای ثبت نام معرفی می کنند ».در جواب
این ســوال که چرا رانندگان حدود یک ماه ،بدون
استعالم و تاییدیه های الزم فعالیت می کنند ،این
گونهپاسخمیدهدکهبرایاینسواالتبایدایمیل
بزنیدتابررسیشود.

•روشصحیحینیست،ولیمامجری
مصوباتشورایشهرهستیم
با مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی مشهد گفت و گو
میکنیم.سیدمهدیعلویمقدمبابیاناینکهبرای
جلوگیری از اقدام نامتعارف تاکسی های اینترنتی
در جــذب راننده از کنــار خیابان ،نیازمنــد دریافت
دستورالعمل از شــورای شهر هســتیم ،می افزاید:
ما بر اســاس اعالم شــورا ،اجرای آیین نامه تصویب
شده در شورای شــهر چهارم را در خصوص تاکسی
های اینترنتی برای انجــام اصالحات در آن متوقف

شهری

است و مردم از آن استفاده می کنند .اما سوال من این است که چرا این پارکینگ از صبح تا ظهر که به دلیل

فعالیت ادارات نیاز به جای پارک افزایش می یابد ،تعطیل است؟ لطفا پیگیری کنید».

«ساعت  12در حاشــیه بولوار معلم دنبال جای پارک می گشتم اما هیچ جای پارکی وجود نداشت .برای

•شورا دستورتوقفاجرایآییننامهرا
ندادهاست
اما سیدمســعود ریاضی ،عضو کمیسیون حمل و
نقل و ترافیک شورای شهر مشهد ،ضمن تکذیب
اظهــارات مدیرعامــل ســازمان تاکســیرانی در
خصوص دســتور توقف اجرای آییــن نامه تصویب
شده در شــورای شــهر چهارم درباره تاکسی های
اینترنتی بــرای انجام اصالحات توســط شــورای
پنجم ،می گوید :مــا اجرای مصوبــه ای را متوقف
نکردیم ،چرا که این کار نیازمنــد ارجاع مصوبه به
صحنعلنیشوراست.ریاضیدرتوضیحاقدامات
صورت گرفته در شــورای جدید برای بازنگری در
این آیین نامه نیز مــی گوید :جلســات ابتدایی در
این زمینه برگزار شــده اســت و نظر بر ایــن بود که
تاکسیرانیخودراباسیستمهاینوینتطبیقدهد
ولی برای دریافت جزئیات آن و این که صحبت ها
بهکجارسیدهاست،بایدکمیصبرکنیدتابررسی
بیشــتری صورت گیرد .وی در خصــوص زمان به
نتیجه رسیدن آیین نامه جدید نیز اظهار می کند:
مدیریتجلساتکمیسیونبارئیسآناستواگر
موضوعدردستورکارکمیسیونقرارگیرد،احتماال
ظرف یک ماه آینده ،این آیین نامه برای تصویب به
صحنشورایشهرارسالشود.

دانشگاه علوم پزشکی

حــدود پنج مــاه اســت که بــه صــورت پیمانــی و بــا عنوان
کارشناس پرستاری ،اســتخدام دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
شده ام .همزمان با من افراد زیادی استخدام و در مراکز درمانی
تقسیم و مشغول به کار شدند .جالب است که طی این چند ماه،
هنوز حکم های سازمانی ما ابالغ نشده است .برای جمع آوری
ســوابق پیگیری کردم تا در ســنوات خدمتی من محاسبه شود.
گفتند تا حکم ها ابالغ نشود ،امکان ثبت سوابق نیست .بعد از ما
باز هم آزمون استخدامی انجام شد و قرار است تا چند روز آینده
آزمونی دیگر برگزار شود .اما خدا می داند چه زمانی نوبت صدور
احکام ما خواهد رسید .لطفا پیگیری کنید.

انتقال خون

با وجود استقبال مردم نوع دوست مشهد برای اهدای خون،
متاسفانه مدیران انتقال خون مشهد ،هیچ گونه نیرو و امکاناتی
را پیــش بینی نکردنــد و حتی همــان مراکز معمول قبلــی را نیز
دوشیفت یا سه شیفت نکردند و مردمی را که برای کمک مراجعه
کرده بودند ،به راحتی به فردا صبح حواله می دادند.
پیرو اطالعیه سازمان انتقال خون ،ساعت  8:45دوشنبه
به پایگاه انتقال خون خیابان دانشــگاه مشــهد مراجعه کردم .با
وجود این که تعداد زیادی از مردم به آن جا مراجعه کرده بودند،
اعالم کردند که پایگاه تعطیل است .چرا برای ابراز احساسات و
حس نوع دوستی مردم ،برنامه ریزی درستی وجود ندارد.

شهرداری

لطفا فکــری به حــال خیابان هــای بولوار کشــاورز بکنید،
شهردار محترم کوچه های کشاورز آسفالت ندارد.
درخیابانیوسفیه 7درمنطقهنمایشگاهبینالمللیمشهد،
جمع آوری زباله درست انجام نمی شود و زباله های ریخته شده
از خودروی جمع آوری زباله ،باعث آلودگی شدید و نمای زشت
خیابان شــده اســت .با این کــه بارها اطــاع رســانی کردیم اما
اقدامی نکرده اند .خواهش می کنم رسیدگی شود.
سری به خیابان مصلی  ۱۵بزنید .اصال پیاده رو ندارد! اگر
هم پیاده رویی هســت ،مغازه ها ســدمعبر کرده انــد .رفت و آمد
سخت است .لطفا پیگیری کنید.
محــل زندگــی مــا در خیابــان طــرح چــی ،بــه جوالنــگاه
خودروهای ســنگین ،وانت و نیسان های فرســوده تبدیل شده
اســت .برخــی از راننــدگان ایــن خودروها هــم اصال بــه خوبی
رانندگی نمی کنند .حداقل ورودی به خیابان کشاورز را مسدود
کنند تا شاهد این همه تصادف و ترافیک در این خیابان نباشیم.

اصناف

چرا تنها نانوایی شــهرک شــاهد تعطیل شــده است؟ لطفا
رسیدگی کنید.

راهنمایی و رانندگی

ما اهالی تقاطع ابن ســینای غربی و خیابان شهید آیت ا...
نمر در بولوار سجاد ،خواهشمندیم مشکل ترافیک این تقاطع را

بــرای اســتــحــضــار مــردم

آرمان
«مدتی اســت که پارکینگ مکانیزه چهارراه آزادشــهر در تقاطع بولوار امامت و معلم بهره برداری شده

کرده ایم .وی ادامه می دهد :شــورای شــهر مشهد
در حال بررسی موضوع اســت تا با انجام اصالحات
در آیین نامه گذشــته ،آن را تصویب و ابالغ کند و ما
نیــز بالفاصله پــس از آن بر همان اســاس ،اقدامات
اجراییخودراانجامخواهیمداد.مدیرعاملسازمان
تاکسیرانی شهرداری مشهد در پاسخ به این سوال
که آیا شــرکت های تاکســی اینترنتی تا زمان انجام
اصالحاتوابالغمجدداینآییننامه،آزادانهامکان
انجامهرکاریرادارند؟میگوید:منبهعنوانیک
مدیر که مسئول باال دست دارم ،تابع سلسله مراتب
هستم و نمی توانم شــخصا اقدامی بکنم ،چون هم
اکنون دســتور بررســی آیین نامه داده شده است و
باید منتظر ماند .البته جلســات بررســی به سرعت
برگزارمیشود.ویتصریحمیکند:دراینکهروش
جذب خیابانی رانندگان صحیح نیســت ،تردیدی
وجود ندارد و مدتی ما خودمان به این موضوع ورود
ودرخواستهاییهمبهمقاماتقضاییارائهکردیم
ولیبههرحالشورایشهرپنجمنقطهنظراتخاص
خود را در این زمینه داردو ما در سازمان تاکسیرانی
مجریقوانینهستیم.

در منطقه «خین عرب» زندگی می کنم .آیا این انصاف است
که در این ایام که هوا ســرد و بارانی شده اســت ،با انداختن یک
اطالعیه کاغــذی در منازل اعــام کنند که گاز منطقــه به دلیل
تعمیــرات قطع می شــود؟ آیــا ایــن تعمیــرات را نمــی توانند در
روزهایی که هوا گرم تر است ،انجام دهند؟

نمابر051 37626501 :

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

پارک خودروام به پارکینگ طبقاتی و مکانیزه چهارراه آزادشهر ،مراجعه کردم اما تعطیل بود! این همه
هزینه برای این پارکینگ کردند اما بدون استفاده مانده است؟ رسیدگی کنید».

پیگیری درخواست مردم برای افزایش ساعت کاری پارکینگ مکانیزه
چهارراه آزادشهر

 5ساعت به زمان فعالیت پارکینگ امامت
افزوده شد
برخی شهروندان با ارسال پیام به سامانه های حرف
مردم و تلگرام روزنامه «خراســان رضوی» از تعطیلی
صبح تا ظهــر پارکینــگ مکانیــزه چهارراه آزادشــهر
مشــهد گله کردند و خواســتار افزایش ســاعت کاری
این پارکینگ شدند.

•ساعت کاری به  10تا  23افزایش یافت

برای پیگیری موضوع با روابط عمومی شرکت ترافیک
هوشمندالیتبهعنوانمتولیپارکینگهایمکانیزه
شهر تماس گرفتیم که در پاسخی مکتوب اعالم کرد:
ساعت خدمت رسانی پارکینگ مکانیزه امامت واقع
در تقاطع بولوار معلم و بولوار امامت از ســاعت  15تا
 23بود که به دلیل درخواست های مردم این زمان را
 5ســاعت افزایش دادیم و از این پس همشهریان می
توانند از ســاعت  10تا  23از این پارکینگ اســتفاده
کنند .روابط عمومی شــرکت الیــت همچنین یادآور
شــد :به منظور رفــاه حال شــهروندان و بــه خصوص

کسبه این منطقه ،پارکینگ مکانیزه امامت به صورت
اشتراک ماهیانه نیز فعالیت می کند.

اتوبوسرانی
«اتوبوسرانی ،کامیون داران ،حتی پرایدها شور
آلودگی و دودزایی را درآورده اند .پس معاینه فنی چه
شد؟ چرا بی تفاوتی به آلودگی هوا؟ مسئوالن برخورد
کنند».

به استحضار شهروند محترم می رساند ،سازمان
اتوبوسرانی مشهد با بهره گیری از  1930دستگاه
اتوبــوس و مینی بوس فعال در شــهر ،روزانه حدود
یک میلیون مســافر (معادل  17درصد از سفرهای
درون شــهری) را در شــهر مشــهد مقدس جابه جا
می کند .با توجه به مصوبات دولت محترم و اســناد
فرادست ،ســن فرســودگی ناوگان اتوبوسرانی در
کالن شــهرها  8سال اســت که به این ترتیب 545
دستگاه اتوبوس از ناوگان فعال ســازمان فرسوده
اســت و تالش می شــود ،ضمن اقدامات ارزنده در
زمینه کاهش سن ناوگان و خروج ناوگان فرسوده،
با تامین ســوخت کم گوگرد ،اعــزام کلیه ناوگان به
مرکــز معاینه فنــی و انجام آزمایش هــای دوره ای،
میزان آالیندگی های زیســت محیطی نــاوگان نیز
کاهش یابد.
از ســوی دیگر برای ارائه خدمات مطلــوب و در خور
زائــران و مجــاوران بــارگاه ملکوتــی حضــرت ثامن
الحجــج(ع) از شــهروندان محترم تقاضا می شــود
در صورت مشــاهده هرگونه مشــکل ،آن را از طریق
ســامانه ارتباطات مردمی  137یــا تلفن 33235
اداره بازرسی به این سازمان اعالم کنند تا برای رفع
آن اقدام شود.

«از دودزا بودن اتوبوس های شرکت اتوبوسرانی
هم گزارشــی تهیه کنید .به اتوبوس هــای بولوارهای
وکیل آباد و پیروزی و همچنین شــهرک هــای اقماری
نگاهی بیندازیــد .آن قدر دودزا هســتند که توقف در
کنارشان در پشت چراغ قرمز خفه کننده است».

به استحضار شهروند محترم می رساند ،سازمان
اتوبوسرانی مشهد با بهره گیری از  1930دستگاه
اتوبــوس و مینی بوس فعال در شــهر ،روزانه حدود
یک میلیون مســافر (معادل  17درصد از سفرهای
درون شــهری) را در شــهر مشــهد مقدس جابه جا
می کند.
با توجه به مصوبات دولت محترم و اسناد فرادست،
ســن فرســودگی نــاوگان اتوبوســرانی در کالن
شهرها  8سال است که به این ترتیب  545دستگاه
اتوبوس از ناوگان فعال ســازمان فرســوده اســت و
تالش می شــود ،ضمــن اقدامات ارزنــده در زمینه
کاهش ســن نــاوگان و خروج نــاوگان فرســوده ،با
تامین ســوخت کم گوگرد ،اعــزام کلیه نــاوگان به
مرکــز معاینه فنــی و انجام آزمایش هــای دوره ای،
میزان آالیندگی های زیســت محیطی نــاوگان نیز
کاهش یابد.بــرای ارائه خدمات مطلــوب و در خور
زائــران و مجــاوران بــارگاه ملکوتی حضــرت ثامن
الحجــج(ع) از شــهروندان محترم تقاضا می شــود
در صورت مشــاهده هرگونه مشکل ،آن را از طریق
ســامانه ارتباطات مردمی  137یا تلفن 33235
اداره بازرســی به این ســازمان اعالم کنند تا برای
رفع آن اقدام شود.

تلفن051 37009111 :
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رفعکنید.اینجافاقدچراغراهنماییاستوهرساعتروزباعث
راه بندان شدید می شــود .همچنین رعایت نکردن حق تقدم و
بوق زدن های مکرر رانندگان ،آرامش وآسایش را از ما سلب کرده
است.
از راهنمایی و رانندگی تقاضا دارم نظارت بیشتری به کوچه
های یک طرفه خیابان شهید مفتح  5و  6داشته باشد .رانندگان
اصال رعایت نمی کنند.

فرودگاه

چند وقت پیش که به فرودگاه مشــهد مراجعــه کرده بودم،
دیدم کف آســفالت پارکینگ فرودگاه ،چاله هــای زیادی دارد.
خواهشمندم به مســئوالن محترم فرودگاه اطالع دهید تا آن را
مرمت کنند.
تکلیف مردم چیســت که هیچ نهادی پاسخگوی شکایت از
پارکینگفرودگاهشهیدهاشمینژادمشهدنیست؟چهخدماتی
اضافه کردند که نرخ پارکینگ دو برابر شده است؟

شرکت برق

ورودی بولوار طبرســی شــمالی روشــنایی ندارد و تاریک
است .مسئوالن رسیدگی کنند.
حدفاصــل میــدان شــهید کاوه تــا تقاطــع بزرگراه شــهید
کالنتری ،با وجود آن که مسیری پرتردد است اما نور کافی برای
رانندگان ندارد .از مســئوالن شــرکت برق می خواهیــم به این
موضوع رسیدگی کنند.

هالل احمر

از دیروز هرچه تالش کردم جایی را پیدا کنم تا تعدادی پتوی
نو و لوازم زندگی بــه هموطن های زلزلــه زده تقدیم کنم ،موفق
نشدم .نهادهای امدادرسان باید در این شرایط برای جمع آوری
کمک های مردمی ،محلی را تعیین کنند.

شهرستانها

چرا موضوع تأخیر واگذاری فاز دوم مسکن مهر سرخس را
پیگیری نمی کنید؟

متفرقه

ما تعــدادی از کارگران چینی مقصود هســتیم که به امید
داشتن شغل و درآمدی ثابت ،به این شــرکت آمده ایم .هنگام
استخدام قراردادی بســتیم که به نفع شرکت بود .از ما چک و
ضمانتی سنگین گرفته شد تا در هیچ شرایطی نتوانیم اعتراض
و شــرکت را ترک کنیم مگر بعد از مدت زمانی مشــخص .چند
ســال اســت که عیدی و پاداش نگرفته ایم .چند ماه اســت که
اضافه کار داریم ولی از پولش خبری نیست .هر روز شاهد فرار
همــکاران و بخشــیدن عطای شــرکت بــه لقایش و اســتخدام
نیروهای جدید هســتیم کــه امیدوارانه وارد می شــوند .لطفا
پیگیری کنید.
ش می
خ کردنگو 
برخیاز طال فروشی ها مبادرتبهسورا 
کنند .آیاکار این ها از نظر بهداشتیو قانونیدرستاست؟ آیا این
ها مجوز چنین کارهایی دارند؟
بارش باران هوای شــهرمان مشــهد را دوباره پاکیزه و قابل
تنفس کرد .این پاکیزگی معموال کمتر از یک روز دوام نمی آورد.
اگر مردم رعایت می کردند و پس از بارش باران از خودروهای تک
سرنشین استفاده نمی کردند ،کمی بیشتر از این پاکیزگی بهره
می بردیم.

آموزش و پرورش

مدرســه ای در مشــهد از دانــش آمــوزان خــود بابت نصب
دوربین ،نفــری  ۳۰هزار تومــان و بابت تختــه دیجیتالی ،نفری
 ۱۰۰هزار تومان گرفته است .مگر چقدر هزینه دارد؟
بــا وجــود این کــه تعرفه ســرویس مــدارس هیچ افزایشــی
نداشــته ،ولی هزینه کارت و برچسب ســرویس مدارس افزایش
زیادی داشته است .لطفا به این موضوع رسیدگی کنید.

بازتاب

چرا در صفحه آخر خراسان رضوی روز دوشنبه ،رنگ های
پرچم ایــران را برعکس چاپ کرده اید؟ این کج ســلیقگی به چه
معناست؟
خراسان رضوی :متاسفانه در انتشار این عکس دقت کافی صورت
نگرفت که از این بابت از شما مخاطبان عزیز عذرخواهی می کنیم.

راجــع به موضوع پســاب غیر اســتاندارد کــه  ۱۵آبان درج
کردید .من به عنوان راننده ،قبال در تصفیــه خانه پرکندآباد کار
می کردم و شــاهد کم کاری کارکنان محل بــودم .اختالف بین
کارگران برای پاک سازی آشغال های همراه آب و کم کاری های
کارگر و نظارت نکردن مهندسان ،باعث بی کیفیتی آب می شد.

