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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 :

شهرستانها

زحماتشایستهوقابلتقدیرریاستشبکهبهداشتودرمان
تایباد را برای راه اندازی درمانگاه متخصصان وجذب پزشــکان
متخصص به خصوص متخصص زنان که موجب رفاه مردم شده
است ارج می نهیم.
بیش از  ۹ماه است که در تالشیم تا یک سمن(سازمان مردم
نهاد) با موضوع کاهش آســیب های اجتماعی در شــهر فریمان
تاسیس کنیم .هنوز فرمانداری فریمان موافقت نکرده است .به
این نتیجه رسیده ایم که مسئوالن نمی خواهند همکاری کنند و
این جای بسی تاسف و نگرانی است.
جاده فریمان  -مشهد حدفاصل تپه سالم تا بعد از جیم آباد،
به دلیل دوطرفه بودن و عرض کم ،خطرناک بوده و آمار تصادفات
در این قسمت بسیار باالســت .عالوه بر این که وضعیت آسفالت
جاده در این قسمت هم بسیار بد و ناگوار است .چندین سال است
که زیرسازی جاده دوبانده جدید در این قســمت انجام شده اما
آسفالت نشده تا راه جدید عریض و امن قابل استفاده شود .هربار
هم که مراجعه می کنیم راهداری می گوید بودجه نداریم تا جاده
جدید راه اندازی شود .لطفا پیگیری کنید.
سال ها از تصویب احداث کنارگذر جنوبی قوچان می گذرد
ولی دریغ از اقدام .مسئوالن شهرستان همچنان مشغول تکرار
نقل قول های خود مبنی بــر این که پروژه مطالعاتــی آن کامل و
عملیات احداث آن به زودی شروع می شود ،هستند!
شــهرداری طرقبه فکری به حال این دکه ها و دست فروش
هایی که انگار خیابان را خریدند بکنــد .از طرقبه تا جاغرق 40
دکه و باللی وجود دارد که بدون مجوز از اداره بهداشت و اماکن
مشغول فعالیت هستند .لطفا رسیدگی کنید.

با ثبت شاخص  271در منطقه امامیه

آلودگی هوای مشهد رکورد زد
اطالعیه و اخطاریه؛ تنها اقدام مسئوالن بعد از  2روز آلودگی شدید هوا

گزارش
مجیدخبیری
«پنج شــنبه و جمعه هوای مشــهد به شــدت آلوده بود و آن طــور که در
تابلوهای اطالع رسانی آلودگی هوا در سطح شهر اعالم شده بود ،هوا
برایتمامافراددروضعیتناسالمقرارداشت.چرامسئوالندستروی
دستگذاشتهاندواقدامینمیکنند؟»
«روز جمعه که تعطیل بود و تردد زیادی در شهر نمی شد اما بازهم هوای
مشهد در وضعیت هشدار برای تمام افراد بود .خواهش می کنم اطالع
رســانی کنید شاید مســئوالن از خواب زمســتانی بیدار شــوند و برای
آلودگیهوافکریبکنند».

•وارونگی هوا آلودگی آورد

بــرای اطــاع از جزئیات شــاخص آلودگــی هوا بــا رضا اســماعیلی
مدیراجرایــی مرکز پایــش آالینده های زیســت محیطی شــهرداری
مشــهد گفت و گو می کنیم که وی ضمن تایید قرارگرفتن شــاخص
ایستگاه امامیه در عدد 271در خصوص افزایش شدید آلودگی هوا
درمشهدبه«خراسانرضوی»میگوید:ازعصرروزپنجشنبهبهدلیل
پایداری هوا شــاهد افزایش غلظت آالینده ها بودیم کــه این افزایش
باعث بنفش شدن وضعیت هوا در ایســتگاه امامیه شد که تا ظهر روز
جمعهنیزادامهیافت.ویدرپاسخبهاینکهدلیلافزایشغیرمنتظره
وشدیدآالیندههادرمشهدوبهخصوصایستگاهامامیهچیست،می
گوید:روزپنجشنبهوارونگیهواووضعیتپایدارجویباعثانباشت
وتراکمآالیندههادرضخامتکمیازجوزمینشدوترافیکشدیدنیز
بر تراکم آالینده ها وغلظت آن افزود وباعث افزایش آلودگی هوا تا روز
جمعهشدهرچنددالیلمتعدددیگرنیزدراینزمینهدرحالبررسی
است .وی می افزاید :با توجه به پایداری هوا و نبود وزش باد در دو روز
آیندهنیزشاهدقرارگرفتنکیفیتهوادروضعیتهشدارخواهیمبود
اماغلظتآالیندههابهشدتپنجشنبهنیستوکاهشخواهدیافت.

•اقداممسئوالن؛فقطاطالعیهواخطاریه!
مدیراجرایــی مرکز پایــش آالینده های زیســت محیطی شــهرداری
مشهد در پاســخ به این ســوال که چرا با وجود افزایش قابل مالحظه
آلودگیهوادرمشهدازسویمسئوالنبرایکنترلیاکاهشآلودگی
اقدامی نشده است ،یادآور می شود :افزایش آالینده ها و آلودگی هوا
از پنج شــنبه بعدازظهر آغاز و در این زمینه اطالعیــه واخطاریه صادر
شدهاست.ویتصریحمیکند:درزمینهکاهشآلودگیهوابافقدان
وکمبود قانون و دستور العمل روبه رو نیستیم وشرح وظایف دستگاه

عکس:میثم دهقانی

کیفیتهوایمشهدروزگذشتهباشاخصکلی 171دروضعیتقرمز
قرار گرفت و برای تمام افراد ناسالم بود ،ضمن این که کیفیت هوا در
ایستگاه امامیه مشهد نیز با قرار گرفتن شاخص آلودگی هوا درعدد
 271ازوضعیتقرمزعبورکردوباشکستنرکورددروضعیتبنفش
به معنی بسیار خطرناک قرار گرفت .افزایش شاخص آلودگی هوای
مشهد و ثبت رکورد «بســیارخطرناک» در یکی از ایستگاه های شهر
مشهدموجبشدکهشهروندانباارسالپیامکبهسامانهحرفمردم
روزنامه«خراسانرضوی»ازبیتوجهیمسئوالنبهافزایشروزافزون
آالینده های هوایمشهدگلهکنند و خواستاربرنامه ریزی و اقدامات
الزمبرایجلوگیریازتشدیدآلودگیهواشوند.

اتوبوسرانی

هایاجراییدراینبارهمشخصاستامادراجرایاینقوانینمشکل
وجودداردودستورالعملهاخوباجرانمیشود.ویتاکیدمیکند:
درکنار بحث توزیع سوخت اســتاندارد ،خودروهای فرسوده زیادی
در شهر وجود دارد و خودروهای تولید شده نیز از استانداردهای روز
دنیا در خصوص کاهش آالینده ها برخوردار نیســت و شهروندان نیز
فرهنگزیستمحیطیرارعایتنمیکنندودرروزهاییکههواآلوده
استبههشدارهاتوجهیندارندوازخودرویشخصیبهصورتتک
سرنشیناستفادهمیکنندکهباعثتشدیدآلودگیهوامیشود.وی
بااشارهبهاینکهدرکنارمنابعآالینده،شرایطآبوهوایینیزبرافزایش
آلودگیهوایمشهدتاثیرداشتهاست،اظهارمیکند:وقتیبادنمی
وزدوباراننمیباردآلودگیهواتشدیدمیشودواینشرایطازکنترل
انسان خارج است ،البته دلیل اصلی آلودگی هوا شرایط آب وهوایی
نیستبلکهاینشرایطتشدیدکنندهآلودگیهوایمشهداست.وی
تصریحمیکند:هراقدامیکهالزماستدرزمینهکاهشآلودگیهوا
اجرا شــود باید از منبع انتشــار مدیریت وکنترل شود که منبع اصلی
آلودگی هوا بخش حمل ونقل اســت و باید برای کنترل ومدیریت آن
برنامهریزیشود.

•بنزینیورو 4توزیعشدهمطابقبااستانداردهایمحیط
زیستنیست

در ادامه بــا عرفانی ،معاون نظارت و پایــش اداره کل حفاظت محیط
زیست اســتان گفت و گو می کنیم .او نیز درخصوص آلودگی شدید
هوای مشهد طی دو روز گذشــته به موضوع آب و هوا اشاره می کند و
میگوید:زمانیکههواسردمیشودامکانخروجآالیندههاکمترمی
شودبنابراینیکیازدالیلافزایششدیدآلودگیهوادردوروزگذشته
عواملطبیعیبودهاست.ویمیافزاید:بیشاز 70درصدآالیندگی
هواازمنابعمتحرکخودرو،هواپیماودیگروسایلمتحرکاستوهم
اکنونبیشازیکمیلیونخودروو 400هزارموتورسیکلتدرمشهد
وجودداردکهباعثافزایشآلودگیهوامیشوند.عرفانیتصریحمی

کند:برایمشخصشدنمنابعانتشارنیازمندسیاههانتشارهستیم
کهاینسیاههتوسطاستانداریدرحالمطالعهوتدویناست .معاون
نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان همچنین از
کیفیت سوخت استاندارد یورو  4در جایگاه های سوخت مشهد می
گوید و یادآور می شود :براســاس نمونه گیری هایی که از بنزین یورو
 4انجام شده ،این سوخت مطابق اســتانداردهای ما نبوده است ،در
نمونهدیگریکهگرفتهشدکیفیتبنزینیورو 4بهاستانداردهایما
نزدیکشدونتیجهآخریننمونهبردارینیزهنوزمشخصنشدهاست
کهگزارشایننمونهبرداریهابرایرسیدگیبهدستگاههایباالتر
منعکسخواهدشد.اودرپاسخبهگالیهمردمازبیتوجهیمسئوالن
بهآلودگیشدیدهوایمشهددردوروزگذشتهنیزمیگوید:قراراست
کارگروهکاهشآلودگیهوایاستانامروزعصر(جمعه)برایتصمیم
گیریدراینبارهتشکیلجلسهدهد.

•موضوعراپیگیریمیکنیم

امابهرنگقلیزاده،رئیستامینوتوزیعفراوردههاینفتیاستاندر
پاسخبهادعایمعاونمحیطزیستدرخصوصمنطبقنبودنبنزین
یورو 4بااستانداردهایمحیطزیستمیگوید:اعالماینموضوعبه
عنوانیکآنالیزکیفییکجملهکلیاستوبایددیدنمونهبرداریبر
اساس چه مصداق هایی انجام شده وآیا درست است یا خیر.وی می
افزاید:سوختیورو 4توزیعشدهبراساس 10تا 15آیتمبینالمللی
کنترل می شود و این گفته مســئوالن محیط زیست جمله کلی بوده
وکارشناسینیستودراینخصوصباآنهامکاتبهکردهایمومنتظر
مکاتبه محیط زیست خواهیم بود که در صورت وصول مکاتبه محیط
زیستاستاندربارهمغایرتاستانداردها،موضوعتوسطشرکتنفت
پیگیری خواهد شد.وی تصریح می کند :طی یک ماه گذشته نفت و
گازیورو 4در 100درصدجایگاههایمشهدتاشعاع 35کیلومتری
و بنزین یورو 4در 95درصد جایگاه های سوخت توزیع شد درحالی
کهقبلازایندر 70درصدجایگاههاتوزیعمیشد.

خط  ۲۱گردشگری خیلی سرویس دهی ضعیفی دارد ،من
هر روز باید با این خط به ســرکار بــروم .لطفا تعداد آن را بیشــتر
کنید.
برای جلوگیری از آلودگی صوتی و آرامش اعصاب ،لطفا بوق
های اتوبوس های شهری را که جز ناراحتی چیزی ندارد عوض
کنید.

دامپزشکی

شبکهدامپزشکیسرخسبهفکرقشرمحرومدامدارنیست،
بی توجهی و اهمال دام پزشکی باعث شد امسال دام روستاییان
در بخش مرزداران دچار سقط جنین شود .لطفا مسئوالن به فکر
دامداران آسیب دیده باشند.

شهرداری

درباره مطلب انسداد پیاده رو با در برقی ،اصوال باز شدن در
به سمت بیرون خالف اصول مهندسی و شهروندی است ،بنده
بارهاازطریق 137پیگیریکردم،درمنطقهیکهمقبالمراجعه
و اخطار داده می شد ولی به تازگی می فرمایند ساختمان پایانکار
دارد و کاری از دست اداره عمران منطقه بر نمی آید.
درباره تجهیز پل هوایــی مقابل پارک پردیس به آسانســور
اقدام کنید زیرا حدود پنج ماه است که پیمانکار آن دست از انجام
کار کشیده است .شــایان ذکر اســت که بولوار توس دارای نرده
های آهنی است و افراد مسن نمی توانند از پله رفت و آمد کنند.
لطف کنید به آقای شهردار منطقه  ۱۱مشهد بفرمایید یک
فضای سبز برای منطقه صدف در نظر بگیرد تا افراد مسن منطقه
بتوانند از آن استفاده کنند.
قابلتوجهشهردارمحترممشهد،تماموسایلنقلیهباریهم
عوارض شهرداری و هم مالیات ساالنه خودرو پرداخت می کنند،
مگر یک وانت چقدر درآمد دارد که باز سالی حدود یک میلیون
تومان برای مجوز بارگیری باید پرداخت کند؟
ما رانندگان وسایل نقلیه باری سبک و سنگین به طرح مجوز
بارگیری اعتراض داریم مگر وسایل نقلیه باری برای حمل مسافر
ساخته شده است که برای جابه جایی بار باید مجوز داشته باشیم
و هزینه پرداخت کنیم؟
با توجه به بســته بودن ورودی کلیه کوچه هــای زوج بولوار
جالل آل احمد ،حد فاصل بولــوار وکیل آباد و بولــوار فرهنگ و
عبور دو طرفه ،ترافیک همه کوچه ها از جالل آل احمد  6انجام

تلفن051 37009111 :

نمابر05137009129 :

می شــود و همچنین پارک در دو طرف این کوچه همواره باعث
قفل شــدن ترافیــک و درگیری رانندگان می شــود .مســئوالن
پیشــنهاد بازگشــایی یک کوچــه دیگر و یــک طرفه کــردن آن را
بررسی کنند.
چرانبایدمسئوالنشهرداریآسفالتشهرکصنعتیراترمیم
کنند؟حتمابایدآسفالتفرسودهوقدیمیبهخاکبرسد؟

موسساتمالیواعتباری

جواب مال باختگان موسســه بدر توس را بدهید در این سه
سال ،خانواده ها با مشکالت زیادی مواجه شده اند.

نیرویانتظامی

چرا راجع به کافه هایی که پلمب می شود پیگیری مجددی
وجود ندارد؟ کافه ای در خیابان آیت ا ...عبادی سابقه هشت بار
پلمب دارد اما روز بعد پلمب را دوباره باز می کنند.

آبوفاضالب

به داد کارمندان پیمانی اداره آب و فاضالب مشهد برسید.
دو سال است حقوق نداده اند.

آلودگیهوا

هوای ســالم اولین نیاز انسان اســت ،دود این خودروهای
ســنگین را عالج کنید ،دود خودروهای ســبک قابــل تحمل تر
است .دســت کم مثل تهران ،در خیابان ها خودروهای سنگین
دودزا نبینیم.
صبح جمعه شاخص آلودگی هوای شهر مشهد بین  160تا
 170بود و ایــن یعنی هوای ناســالم برای تمامی گــروه ها .چرا
اقدامی نمی شود؟
تاثیرات بد آلودگی هوای مشــهد را می شــود به وضوح دید و
احساس کرد .بیشتر گلودرد ها و بیماری های پوستی و تنفسی و
بیشترسردردهاازآلودگیبیشازحدهواست.

متفرقه

بحران کم آبی در استان به ویژه در مشهد باتوجه به جمعیت
آن جدی است ،لطفا قبل از جیره بندی و بحران ،استفاده صحیح
وصرفه جویی به مردم یادآوری شود.
لطفا گزارشــی از مراحــل مختلف انتقال خودروها توســط
جرثقیل های خودروبر و نحوه ترخیص خودرو و مبالغی که در این
زمینه دریافت می شود تهیه کنید .به خصوص در اداره پست که
برای یــک پاکت دکمــه دار و یک عــدد خــودکار  16هزارتومان
دریافت می شود.

دانشگاه

متاسفانه دانشگاه فردوســی که دولتی است ،شهریه نوبت
دوم آن تقریبا دو برابر دانشگاه های غیر انتفاعی و آزاد است  .لطفا
رسیدگی کنید.

راهنماییورانندگی

عبور این کامیون های سنگ کش از خیابان خلج  ۱۲ضمن
ایجاد ترافیک ،خطر آفرین هم اســت .چرا مسئوالن مربوطه بی
تفاوتند؟ حتما باید حادثه ای رخ دهد تا اقدامی صورت بگیرد؟
لطفا خیابان شهیدباهنر  6را یک طرفه کنید .با سپاس.
خواهش می کنم از فلکه پارک تا آخر وکیل آباد و بالعکس،
کنتــرل نامحســوس در نظــر بگیرنــد تــا ایــن خودروهایی که
آخرشب الیی می کشند و رفتارهای خطرساز در حین رانندگی
دارند کنترل شــوند .من واقعا از دیدن صحنه وحشــتناکی که
چهارشــنبه شــب دو جــوان بــه کام مــرگ رفتنــد متاثــر
شــدم .خواهش می کنــم نگذارید شــاهد چنیــن صحنه های
وحشتناکی در این بولوار باشیم.

ورزشی

حق تیم پدیده مشهد این نبود که امتیازش را کسر کردند و
کســی هم کاری نکرد .در اصل پدیده باید  ۲۸امتیازی و در رده
چهارم جدول باشد نه دهم .واقعا کاری بکنید.

مخابرات

چرابیشترتلفنهایعمومیدرمشهدخراباست؟

