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اتوبوسرانی

در پی گزارش «خراسان رضوی» صورت گرفت

برخوردقاطعبا  45شرکتکارچاقکنباری
گزارش

روبه روی خیابان شهید فکوری  ۲۷با توجه به ازدحام مســافر و دانش آموزان
ایستگاهاتوبوسفاقدسایهباناستبهخصوصدرفصلسردکهبارشبرفوباران
داریممشکلسازخواهدبود.لطفاپیگیریشود.
چراداخلبرخیاتوبوسهاومینیبوسهارانندگانسیگارمیکشند؟
خواهش می کنم به خط 204شهرک امام علی (ع) رسیدگی کنید ،اتوبوس
های این خط نه بخاری دارد و نه سر وقت می آید .شب در هوای سرد هر نیم ساعت
یکاتوبوسمیآید،اینقدرهمآهستهرانندگیمیکنندکهخستهکنندهمیشود.
ازمسئوالنوکارکنانسازماناتوبوسرانیکهبهدرخواستماشهروندانساکن
درقرقیتوجهکردندوبرایرفاهماشهروندان،خیلیسریعخط 40راازپایانهشهید
گمنامبهمقصدانتهایبولوارشهیدکشمیری(قرقی)اختصاصدادند،بینهایت
تشکرمیکنیم.

آموزشوپرورش

مدرسه دولتی عبد الحسین قفلی در خیابان دکتر حسابی مشهد با این سرما
کالسهایشبخارینداردیاخراباست.

عقیل رحمانی

 45شرکت باربری متخلف در جریان پرونده «کارچاق
کن های باری» شناسایی و اعمال قانون شدند.
به گــزارش «خراســان رضــوی» 21 ،مرداد بــود که در
گزارشــی بــا عنــوان «شناســایی  4شــرکت متخلف در
ماجرای کارچاق کن های باری!» به پشت پرده تخلفات
برخی شرکت های باربری در پایانه بار مشهد پرداختیم.
در آن گزارش متولیان نظارتی ضمن اعالم شناســایی
چهار شــرکت متخلف که اضافه دریافتــی از رانندگان
داشــتند ،اعالم کردند که مدیران اداره کل راهداری و
حمل و نقل جاده ای اســتان گفته اند اگر در این زمینه
مســتنداتی وجود داشته باشد با شــرکت های متخلف
با قاطعیت برخورد خواهد شــد .در عین حــال ابراهیم
نصری مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان
در واکنش به این موضوع ،وعده داد که اگر دستگاه های
متولی تخلف شرکتی را شناسایی کنند ،طبق قانون با
متخلفان برخورد خواهد شد.حال بعد از گذشت دو ماه
از این ماجرا ،معــاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و
حمل و نقل جاده ای استان از شناسایی و اعمال قانون
 45شرکت باربری متخلف خبر می دهد.

•اعمال قانون  45شرکت و  165راننده
متخلف

جواد وحدتی فر در این زمینه به «خراسان رضوی» می
گوید :با هدف رســیدگی به پرونده های ارسال شده از
سوی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مبنی بر
دریافت کمیســیون اضافه از رانندگان توسط تعدادی
از شرکت های حمل و نقل داخلی کاال ،مراتب از سوی
کارشناسان اداره کل حمل و نقل و راهداری استان و با
حضور انجمن صنفی حمل و نقل کاالی مشــهد به طور
دقیق بررســی و در این زمینه تخلفات برخی از شرکت
ها برای ما محرز شد.وی تصریح می کند :در این زمینه
 45شرکت متخلفی که شناسایی شده بودند با اعمال
قانون رو به رو شــدند .دراین میان اعمال قانون ها فقط
مختص شــرکت های حمل نقل داخلی نبــود و با 165
راننده متخلف نیــز برخورد قانونی صــورت گرفت.وی
به تخلفــات رانندگان هم اشــاره می کند و مــی افزاید:
درحالی که بیشتر رانندگان ما در رعایت قوانین موجود

نیرویانتظامی

خودروی مرا ســرقت کرده بودند ،همان موقع تمــاس گرفتم و به پلیس اعالم
سرقت کردم .نیم ساعت بعداز اعالم سرقت ،دوربین خروجی شهر از خودروی من
عکسگرفتهبود.مامورانحتیبهسهپلیسراهاطرافنیشابور اعالمنکردهبودند
کهاینخودروسرقتشدهاست!اگراعالمکردهبودندهمانموقعخودروتوقیفمی
شد! بعد که رفتم پاســگاه ،گالیه کردم و اعالم کردند که ما وظیفه نداریم این کار را
انجامدهیم.االنپنجماهازسرقتخودرویمنگذشتهامااتفاقینیفتادهاست.

شرکتگاز

دقت کافی را دارنــد اما در این میان برخــی رانندگان،
باری را بدون بارنامه حمل می کردند یا بار حمل شــده
با آن چــه در بارنامــه آن ها درج شــده بود هــم خوانی و
مطابقت نداشت.

•از تعلیق تا جریمه مادی
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده
ای استان درباره نوع برخوردهای قانونی صورت گرفته
بــا متخلفان پرونده کارچــاق کن های بــاری می گوید:
اعمال قانون برای شــرکت های متخلف شامل تعلیق و
جریمه نقدی است .برخی از شرکت ها برای مدت شش
ماه تعلیق و از فعالیت منع و همچنین برخی از شــرکت
ها بــا جریمه های نقــدی رو به رو شــدند.وی یادآور می
شود :دو کمیسیون برای رسیدگی به تخلفات رانندگان
و شــرکت های حمل و نقــل بار وجود دارد .کمیســیون
ماده  11مربوط به رســیدگی بــه تخلفــات رانندگان و
کمیســیون ماده  12نیز مختص رســیدگی به تخلفات
احتمالی شرکت های حمل و نقل بار است که در صورت
نیاز ،متخلفان با اعمال قانون رو به رو خواهند شد.

•رانندگانتخلفاتراآنیمنتقلکنند
وحدتی فــر توصیه ای هم بــه رانندگانی که شــرکت ها
از آن ها اضافــه دریافتی مــی گیرنــد ،دارد و می گوید:
یکی از مشــکالتی که در زمینــه نظارت و رســیدگی به
تخلفات وجود دارد این است که رانندگان محترمی که

با تخلفاتی مانند اضافه دریافتی از ســوی شرکت ها رو
به رو می شــوند ،موضوع را به ســرعت به ما منتقل نمی
کنند .به واسطه این اقدام است که زمان می برد تا اداره
کل راهداری بتواند شــرکت های متخلف را شناسایی
کند.وی در پاســخ به این ســوال کــه چرا منتظــر اعالم
رانندگان می مانید و خود اقدام به نظارت های دوره ای
و نامحسوس نمی کنید ،می گوید :این گونه نیست که ما
هم نظارتی نداریم و منتظر اعالم تخلفات هستیم ،ولی
این برخوردها گاهی زمان طوالنی تری دارد چرا که باید
تخلف شناسایی و فرایند آن طی شود که اگر رانندگان
در همان لحظه موضوع را به ما منتقل کنند ،کار بســیار
راحت تر خواهد شد.

•توجیهی که پذیرفتنی نیست
معاونحملونقلادارهکلراهداریوحملنقلجادهای
استان تصریح می کند :در بررسی بارنامه راننده ای به این
نتیجه رســیدیم که شــرکتی از وی اضافه دریافتی داشته
است ،دلیل اطالع ندادن و شکایت نکردن را که جویا می
شــویم راننده اعالم می کند اگر این موارد را اطالع دهیم،
شرکت ها باری به ما نمی دهند .البته این ادعا پذیرفتنی
نیست و قرار نیســت هویت راننده ای هنگام اعالم تخلف
برای شرکتی مشــخص شــود.وی تاکید می کند :پرونده
های دیگری هــم تا هفتــه دیگر در کمیســیون مــاده 12
رســیدگی به تخلفات شــرکت های حمل و نقــل مطرح و
تعیینتکلیفخواهندشدوخروجیآننیزاعالممیشود.

چراشرکتگاز،محلهملکآبادواقعدرخیابانشاهنامه،۱۸انتهایکوچهآریا
 ۸راگازکشینمیکند؟زمستانامسال،ماوبچههایمدرسههایاینمنطقهنمی
توانیمسرماراتحملکنیم.
لطفااینقدرآبونمانقبضهاراپیگیرینکنید،بعدازتبصرهدیگرچندبرابرش
راازمامیگیرند.
قبضگازقبلیبنده 7000تومانبودکهبهدستمانرسيد.قبضجدیدآمدهو
رویآناخطارقطعدرجشدهاست.بهترنبوداينمبلغراازاخطارمعافمیکردید؟

بهداشتودرمان

خواهشمیکنمحرفمنمادردردکشیدهرابهگوشمسئوالنبرسانید.دختر
منسالهاستدیالیزمیشود.ازسویانجمنپیونداعضاماهانه 50هزارتومانبه
حسابشواریزمیشدکهاالنمدتهاستاینکمکهزینهبهعلتنداشتنبودجه
قطع شده است .آیا واقعا بودجه ای به اندازه این مبلغ ناچیز که برای بیماران خاص
هزینهمیشود،وجودندارد؟

صنعتومعدن

درشهرمشهد،آنهمدرسهمیدانباربزرگفقطهشتتنپرتقالرنگیبودکه
جمع آوری شد؟ من از جلوی هر میوه فروشی رد شــدم این پرتقال ها به وفور وجود
داشت.بهتراستکهگزینشیعملنکنند.

نمایشگاهکتاب

تلفن051 37009111 :

نمابر05137009129 :

رابزنندتابرایهمسایههامزاحمتایجادنشود.

شهرستانها

چرا شورای شهر و شهرداری به قول هایی که برای رفع مشکالت (پیاده روها،
جداولو)...کویارتشقوچاندادهبودند،بعدازگذشتیکسالعملنمیکنند؟
خودروی مرا بــه پارکینگی در نیشــابور منتقل کردند .بــرای ترخیص خودرو
مراجعهکردمامااعالمکردندکهبایدیکهفتهدرپارکینگبماند.گفتمچرا؟گفتند
چونقانونه!واقعاآیاقانونیداریمکهبایدوسیلهنقلیهیکهفتهدرپارکینگبیهیچ
دلیلیبماند؟بههرحالگفتممشکلینیستفقطاجازهدهیدرویخودروپارچهای
بکشمکهآفتابسوختهنشود.امااینراهماجازهندادند.مسئوالنمحترمدرنیشابور
پاسخگوباشند.

شهرداری

آسانسورپلمیدانمعراجمشهدششماهاستکهخرابشدهاست،افرادمسن
نمیتوانندازپلههاباالبروندومجبورمیشونداززیرپلبروندوتصادفهایزیادی
رخمیدهد.اهالیمیدانمعراجنامهایبهسازمانمیادینزدهاندامایکماهگذشته
استوپیگیرینکردهاند.ازشهرداریتقاضایرسیدگیداریم.باتشکر.
از مسئوالن شهرداری خواهشمندم حفارى شهرک رجايى در خیابان حر
 19را ترميم کنند .از ترافيک بيش ازحد به خصوص ســرصبح و سرشــب کالفه
شديم.
قرار است در خیابان شهید قرنی نیز خط ویژه اتوبوس احداث شود و بخشی از
کارهمانجامشدهاست.اجرایخطویژهدرخیابانتوحیدباعثشدخیابانخلوت
شلوغشود،درخیابانقرنیکهشلوغاستاگرطرحاجراشودچهفاجعهایبهلحاظ
ترافیکی رخ خواهد داد .این در حالی است که به دلیل وجود صنوف خاصی که در
خیابانقرنیفعالیتمیکنند،مراجعهبهاینخیابانزیاداستواگرخطویژهاجرا
شود کلی جای پارک حذف می شود و مردم برای پیدا کردن جای پارک سرگردان
میشوندوترافیکسنگینیبهوجودخواهدآمد.
شهرداری که بودجه ندارد پول پیمانکاران را بدهد ،چه طور 250هزار تومان
بهکارمندانخودعیدیمیدهد؟مگرپرداختاینپولواجباست؟
درباره ســامان دهی مســافربرهای شــخصی و اتوبوس ها در جاده قوچان بین
خیابانآزادی ۹۵و ۹۷اقدامیانجامدهیدچراکههممشکلترافیکیایجادمیکنند
وهممشکالتدیگر.
از شهرداری منطقه ۲بابت نظافت حاشیه شهر محدوده شهرک نوید و کشاورز
تشکروقدردانیمیکنیم.بهکارگرانزحمتکشآنمجموعههمخداقوتمیگوییم.
ازشهرداریمنطقهدرخواستآسفالتبولوارکشاورزراهمداریم.

موسساتمالیواعتباری

بهرئیسمجلسبگوییدبندهیکیازسپردهگذارانموسسهافضلتوسهستمو
آیااطالعدارندکهازدستورایشانتاعملکردصندوق 180،درجهتفاوتوجوددارد؟

راهنماییورانندگی

در مواقع اوج ترافیک به دلیل ترافیک ســنگین دور میــدان آزادی ،چراغ قرمز
میدان بســیارطوالنی شده اســت و باعث کشــیده شــدن ترافیک به بزرگراه شهید
کالنتریمقابلپلروگذربهسمتاستقاللومسدودشدنکلبزرگراهمیشود.الزم
استکهدراینمواقعپلیسکهدرحاشیهمیدانآزادیهمایستگاهدارد،باحضورش
مانع مسدودشدنراهافرادیکهمیخواهندمستقیمازرویپلعبورکنندشود.

نمایشــگاه کتاب را باید در مهر برگزار کنند که هم دانش آموزان کتاب کمک
آموزشیرازودترتهیهکنندوهمدمایهوامساعدترباشد.
کتاب های شاخص از نویســنده های شناخته شده در نمایشگاه کتاب مشهد
وجودنداردوبیشتررمانوکتابهایروانشناسیقدیمیوتکراریاست.

ازمسئولدیدهبانشفافوعدالتدراستانکهپیگیردریافتآبونمانشرکتگاز
ازمردمهستند،تقاضاداریمپیگیرآبونماندیگرشرکتها(برق،آبوتلفن)همباشند.

بهسرویسهایمدرسهتذکرجدیدادهشودکهوقتیبهمنازلبرایسوارکردن
دانشآموزانمراجعهمیکنند،اینقدربوقنزنند.ازخودروپیادهشوندوزنگخانه

چرا بهزیستی منت سر معلوالن می گذارد؟ یک سال پول نقد و یک سال قسط
پرداختمیکنیمولیازمسکنمهرخبرینیست.بهزیستیهمجوابگونیست.

متفرقه

دیدهبانشفافیتوعدالت
بهزیستی

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
مرتضی قسمتی /شهروندخبرنگار

شهروند خبرنگار

فکری برای این معضل قدیمی بکنید

جانماییعجیبتیربرق!

در بولوار کارگر زندگی می کنم .سال هاست که در انتهای خیابان وصال
که در بولوار کارگر واقع شده است تیرهای برق چوبی قدیمی و سیمانی
وجود دارد و به جای آن که در حاشیه پیاده رو جانمایی و قرار داده شود،
طوری در حاشیه خیابان و در فاصله حدود یک متری از دیوارهای کارخانه
قند آبکوه قرارگرفته است که هر لحظه امکان برخورد خودروها با آن ها
وجود دارد .در حالی که چندین بار شاهد بروز حادثه به این دلیل بوده ایم
اما هیچ تغییری در محل رخ نداده است.

حتما همه ما با این مشــکل مواجه شــده ایم و دیده ایم که روی در و دیوار
منازل شــخصی بدون هیــچ کنتــرل و نظارتی برخــی صنوف اقــدام به
چسباندن تبلیغات می کنند و چنان در این امر ناپسند با یکدیگر رقابت
میکنندکهگاهیبرایدیدهنشدنیکتبلیغرویآنچندینتبلیغدیگر
هم می چسبانند .این کار بدون اجازه مالکان انجام می شود و گاهی برای
کندن این تبلیغات باید ساعت ها دردسر کشید .شهرداری باید فکری به
حال این معضل قدیمی بکند زیرا سیمای شهری را زشت کرده است.

یــادداشــتخــوانــنــدگــان

آرمان

یوسفی

آموزش و پرورش

بایگانی به شیوه 30سال قبل!

ســتون یادداشــت خواننــدگان بــه بیــان نظریــات و حرف هــای مــردم در
حوزههــای مختلف میپــردازد که الزامــا مورد تأیید روزنامه نیســت .شــما
مخاطبان گرامی روزنامه خراســان رضوی میتوانید مطالب ،یادداشتها
و دلنوشــتههای خــود را برای مــا ارســال کنید تا در همین ســتون منتشــر
شــود .مطالب خود را به شــماره تلگرام  09393333027ارسال کنید.

نمابر051 37626501 :

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

«آموزش و پرورش ناحیه تبادکان معلم هایی را که درمقطع ابتدایی تدریس می کنند و اکثرا نهضتی هستند در اطراف
مشهد به کار می گیرد و هفته ای دو روز کالس ها را تعطیل می کند تا این افراد به دانشگاه بروند و درس بخوانند .دانش
آموزان اما با این تعداد زیاد کتاب ها سرگردان می مانند .خواهش می کنم نظارت داشته باشید».
«لطفا پیگیری کنید چرا آموزش و پرورش معاونان مدارس را که خود مشــغله کاری زیــادی دارند موظف به حداقل یک
روز تدریس در کنار انجام وظیفه کرده است؟ باور کنید در این میان فقط دانش آموزان هستند که متضرر می شوند».

اتوبوسرانی

«از ســازمان اتوبوســرانی تقاضــا داریــم یکــی از خطوط را
حدفاصل میدان شــهید فهمیده تا نمایشــگاه فعــال کند که در
تقاطع های این مسیر از جمله اندیشه ،امامت ،جالل آل احمد و...
هم توقف داشته باشد».

پاسخ آموزش و پرورش به 2گالیه شهروندان

به اســتحضار شــهروند محترم می رســاند ایجاد خط جدید
مســتلزم رعایت برخی ضوابط و مقررات اســت که بــا توجه به
میزان تردد خودروهای عبوری در مسیر بزرگراه امام علی (ع)
می باید اقدامات الزم همچون جانمایی و ایمن سازی ایستگاه
های اتوبوس قبــل از افتتاح خط صــورت پذیرد کــه به منظور
رفع نیاز آتی ساکنین محترم درخواست عزیزان به شهرداری
منطقه مربوط و سازمان حمل و نقل ترافیک منعکس می شود.

از مشکالت تدریس موظفی معاونان مدارس تا ادعای تعطیلی برخی کالس های ناحیه تبادکان
ایــن دو پیامــک ارســالی از شــهروندان بــه ســامانه حرف
مردم روزنامه «خراســان رضوی» اســت که در آن دو گالیه
به عملکرد آموزش و پرورش مطرح شــده و خواستار پاسخ
گویی در این زمینه شــده اند .ایــن مــوارد را از مدیر روابط
عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان پیگیری می کنیم
که وی در پاسخ به ادعای شهروند مبنی بر تعطیلی دو روزه
برخی مدارس در آموزش و پرورش ناحیه تبادکان به دلیل
مراجعه معلمان به دانشگاه ،ضمن رد این ادعا می گوید :هر
معلمی باید ساعت تدریس اســتاندارد داشته باشد و کسر
ساعت تدریس ،قطعا به قطع حقوق منجر می شود .ضمن
این که اداره آموزش و پرورش ناحیه تبادکان به دلیل جوان
تر بودن نیروهایش از معدل مدرک تحصیلی بیشــتری در
اســتان بهره مند اســت.عیدی تصریح می کند :نیروهای
شاغل در نهضت سوادآموزی که پس از سال ها تدریس در
نهضت در سال های قبل به استخدام آموزش و پرورش در
آمده اند در تمام کشــور از جملــه در اداره آموزش و پرورش
تبادکان به نسبت امتیاز و سنوات خدمتی ،شریفانه در حال
انجام وظیفه معلمی خود هســتند و تقریبا بیشتر این افراد
مدرک لیســانس و درصدی هم فوق لیســانس دارند .وی
می افزاید :البته این نیروهای شاغل در نهضت سوادآموزی
نباید با سوادآموزان نهضت اشتباه گرفته شوند.وی تاکید
می کند :حتی یک زنگ نبود وغیبت هر معلمی در کالس
درس ،توسط مدیر آموزشگاه رسیدگی می شود و اگر غیر
موجه باشد ،کسر حقوق به دنبال دارد و معلمان زحمتکش

عکس تزیینی است

امروزه بــا بروز و ظهور سیســتم های
رایانــه ای و خدمــات شــایانی کــه به
واســطه وجود تراشــه های هوشمند
بــه وجــود آمــده اســت ،بســیاری از
مشــکالت حــل شــده اســت و دیگر
نیازی بــه هــدر رفــت وقــت و انرژی
پشت در بایگانی های کاغذی و روزها
انتظــار برای دریافت پاســخ نیســت
و دیگــر زمــان آن گذشــته اســت که
شهروندان پشت در بایگانی ها روزها
یا ماه ها چشــم انتظار دریافت اسناد
بمانند و در نهایت هم مدارکشــان یا
در جابه جایی گم شــود یــا گذر زمان
کاغذ های با اهمیــت را از بین ببرد.
پس به واسطه این پیشرفت ها انتظار
آن نمــی رود کــه اداره ای هنــوز بــا
همان روش  30ســال قبل امور خود
را بگذراند .شــاید باورش برای شما
سخت باشد که هنوز در اداره مالیات
مشــهد بــه دفاتر قدیم بیســت ســال
پیش استناد می کنند .چند روز پیش
وقتی بــرای پرداخت مالیــات نقل و
انتقال منزل به اداره مالیات مراجعه
کــردم در کمال نابــاوری دو دفترچه
قدیمی را پیش روی من قــرار دادند
و اعــام کردند اگــر  15ســال پیش

نقل و انتقــال داشــته اید دفتر ســبز
و اگر کمتر از  15ســال بوده اســت،
دفتر قرمز را بــاز کنید و اســم خود را
در آن بیابید! دفترچه هایی که از بس
هر روز ورق زده شــده بودند اســامی
برخی از مالکان یــا پاک یا پاره شــده
بود .هرچه گشتم اســم خودم را پیدا
نکردم امــا نام مالک قدیمــی در دفتر
وجود داشت! پس از آن پاسخگویی را
حواله دادند به حدود یک هفته دیگر!
مطمئن هســتم پــس از آن کــه نوبت
ام فرا برسد باز مشــکل دیگری پیش
روی من خواهد بود .باید بپرسیم مگر
وارد کردن تمام اسامی دو دفترچه در
رایانه چقــدر زمان می بــرد؟ یک ماه،
دو ماه یا بیشتر؟چرا باید وقت و هزینه
شهروندان به دلیل این گونه کم کاری
ها هدر برود .چــرا این گونه مــوارد را
سیســتمی نمی کنند تا جســت و جو
در آن راحت تر و با زمان کمتری انجام
شــود .مشــاهده این گونه نواقص در
عصر فناوری واقعا جای تعجب دارد.
از مســئوالن مالیاتــی اســتان تقاضا
می شود فکری برای این اتالف وقت
و انــرژی کارمنــدان و اربــاب رجــوع
بکنند.

بــرای اســتــحــضــار مــردم

نهضتی هم کــه در خدمت دانش آمــوزان هســتند ،از این
قاعده مستثنی نیستند.

•مدیران معاف ،معاونان موظف

مدیر روابط عمومــی اداره کل آموزش و پرورش خراســان
رضوی همچنین در پاســخ بــه گالیه شــهروند دیگر درباره
تدریس معاونان مدارس می گوید :در اجرای مفاد چارچوب
توســعه ســنواتی و ســازماندهی عوامــل آموزشــی وزارت
آموزش و پــرورش ،در مناطقــی که کمبود نیروی انســانی
موضوعیت دارد ،مدیران و معاونان مدارس ملزم به تدریس
شش ساعت موظف در آموزشگاه محل اشتغال هستند که
امسال در خراسان رضوی مدیران مدارس از تدریس شش
ساعت موظف معاف اند ولی معاونان مدارس همچنان باید
تدریس موظفی را داشته باشند.

نیروی انتظامی

«از مســئوالن نیروی انتظامی تقاضا دارم بــرای جمع آوری
معتادان و دست فروشان اموال مسروقه د رمنطقه خواجه ربیع
جنب آرامگاه اقدام کنند».

ضمن تشکر از احساس مسئولیت شهروندان محترم به اطالع
می رساند تاکنون طرح های متعددی در آن مکان انجام شده
اســت و همچنین کالنتری خواجه ربیع نیز هــر روز به صورت
مستمر و پوششی اقدام به گشت زنی می کند تا منطقه مد نظر
از وجود فروشندگان پاکسازی شود.

شهرداری منطقه 7

از ساکنان شهرک ابوذر هستم .ســگ های درنده و ولگرد
زیادی به صــورت گله ای مدت زمان مدیدی اســت کــه در پارک
جنگلی ومنطقه مســکونی شــهرک پرســه می زنند و تاکنون به
چندین نفر حمله و تعدادی از جمله خود بنده را زخمی کرده اند،
برای جمــع آوری این ســگ های ولگــرد به شــهرداری منطقه 7
مراجعه کردم ،گفتند با امکانات موجود توانایی جمع آوری کامل
آن ها را نداریــم و محیط زیســت به ما اجــازه اســتفاده از داروی
بیهوشــی را نمی دهد پس از مراجعــه به محیط زیســت با کمال

تعجب آن ها نیز این موضوع را انکار کردنــد و گفتند جمع آوری
سگ های ولگرد هیچ ارتباطی به ما ندارد».

به رغم موقعیت خاص مکانی شــهرک مذکور(نزدیک بودن
به روستاهای همجوار) و همچنین فرا رسیدن فصل سرما این
موضوع موجب افزایش ســگ های ولگرد در این شــهرک می
شــود که در نهایت به طور همــه روزه تعدادی از ایــن حیوانات
توسط پیمانکار خدمات شهری شهرداری منطقه جمع آوری
و از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد  435قالده سگ ولگرد
از محدوده کوی سیدی ،شهرک ابوذر و طرق جمع آوری شده
است و این موضوع نیز کماکان ادامه دارد.

شهرداری منطقه 2

«چندی پیش برای خرید پارچه به خیابان تعبدی رفتم که از
وضعیت اســف بار آســفالت آن شــرمنده شــدم .چرا در مشــهد
شهرداری رسیدگی و آسفالت نمی کند؟ لطفا پیگیری کنید».

احتراما موارد اولویت دارطی امســال لکه گیری شده است
و دیگر مــوارد نیز پس از تامیــن اعتبار در ســال  97لکه گیری
خواهد شد.

جوابیه شرکت عمران شهر جدید بینالود به
گزارش «هزینه تراشی برای نصب انشعاب گاز»
شــرکت عمران شــهر جدید بینالــود در پاســخ بــه گزارش
«خراسانرضوی»باعنوان«هزینهتراشیبراینصبانشعاب
گاز»جوابیهایارسالکردهاستکهدرادامهمیآید:
روابط عمومی شــرکت عمران شــهر جدید بینالود بارها در
مصاحبهتلفنیتاکیدکردهکهبهجز 213هزارتومانهزینه
انشعابگازکهموردتاییدادارهگازنیزهستدربارهدریافت
الباقیمبالغبایدنظاممهندسیگازتوضیحاتیراارائهکندو
اینشرکتدرجریاندیگرمبالغدریافتینیست.واریزهزینه
هاتوسطایشاناعالمنشده استوبهتراستنظاممهندسی
دراینخصوصپاسخارائهکند.

