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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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شرکتتوزیعبرق
مدیریتمحترمادارهبرقمشهدچراستونهایخیابانرسالت49
ومیرزایی(19منطقه)3المپندارند؟

گزارش «خراسان رضوی» از خرید و فروش اسلحه های بادی مشابه سالح جنگی در سایت دیوار

روابط عمومی شــرکت توزیع برق مشــهد :موضوع پس از اطالع رســانی
روزنامه خراسان رضوی ،بررسی و مشخص شد در ابتدای بن بست مذکور
که عرض 4و طول 50متر دارد المپ با توان 400وات قرار دارد که مقداری
ازروشناییحاشیهخیابانوکوچهراتامینمیکند.درمیانهکوچههمپایه
چراغ وجود دارد که المپ آن سوخته است .برهمین اساس المپ تعویض
شد و در انتهای کوچه پایه چراغ دیگری ظرف چند روز آینده نصب خواهد
شدتابهروشناییمحلکمکبیشتریکند.شهروندانمیتوانندمشکالت
مشابهرابهسامانه 121منعکسکنند.

اینکلتهایوحشتآفرین!

گزارش
عقیلرحمانی
«چند وقــت پیش به طور اتفاقی در اپلیکیشــن
دیوار آگهی خرید و فروش انواع و اقسام تفنگ
های بادی را که دقیقا شبیه اسلحه های جنگی
است مشاهده کردم .برایم این سوال پیش آمد
که مبنای فروش کلــت های بادی مجــاز و غیر
مجاز کــه با کلــت های جنگــی تفــاوت ظاهری
ندارد چیست؟ اگر با این گونه کلت ها سرقتی
در شهر انجام شــود چه کسی پاسخ گو خواهد
بود؟ چرا نظارتی درباره فروش این گونه کاال ها
در دیوار نمی شود؟»

چند روز قبــل یکی از شــهروندان طی تماس
با تحریریه روزنامه خراســان رضوی ماجرای
فروش آزادانــه کلت هــای بادی شــبیه کلت
های جنگــی را با ما در میان گذاشــت و از این
که این گونه لوازم به راحتی در بازار به فروش
می رسند گالیه کرد.

•با کلت جنگی مو نمی زند!
برای بررسی موضوع جست و جویی در فضای
مجازی انجــام می دهم .در اپلیکیشــن دیوار
فقط با درج یک کلید واژه در قســمت جســت
و جوی آگهی ها ،ده ها آگهی در زمینه فروش
کلت های بادی نشــان داده می شــود؛ کلت
هایــی که تمامــی آن هــا ظاهری شــبیه کلت
جنگــی دارند.برای بررســی جزئی تــر روی
برخی آگهــی ها دقیق تــر می شــوم .در یکی
از آگهــی هــا درج شــده «کلــت بــادی ،فلزی
ســنگین ،قیمــت مناســب و  ،»...بــا شــماره
تلفــن درج شــده در آگهی تماس مــی گیرم و
به فروشــنده می گویم اگر ســاح شــما شبیه
سالح جنگی است خریدارم .فروشنده اظهار
می کند :سالح آگهی شده بسیار شبیه سالح
جنگی و واقعی است .وی ادامه می دهد :این
کلت بادی را از بانه وارد می کنم .کامال شبیه
ســاح و قیمتش هم فقط  150هــزار تومان

العملی مبنی بر ممنوعیت عرضه و فروش آن
در بازار صادر شود وارد عمل خواهیم شد.

اســت.روی آگهی دیگری که با عنوان فروش
«کلــت گازی» در دیــوار منتشــر شــده دقیق
می شــوم و با آگهــی دهنده تماس مــی گیرم
و همان مطالب قبــل را از او نیز می پرســم .او
نیز با اشــتیاق توضیح مــی دهد و مــی گوید:
تعداد زیــادی از نمونــه آگهی شــده در مغازه
دارم که همه آن ها شبیه سالح جنگی است.
می توانید برای مشــاهده آن ها به میدان 17
شهریور ،خیابان  ...فروشگاه لوازم تحریر ...
مراجعه کنید!

•سالحی که هیچ استفاده ای ندارد!
برای اطــاع از نظر رئیس هیئــت تیراندازی
استان به ســراغ «کوروش فرودی» می رویم.
وی در حالی که موضوع احتمال سوءاستفاده
از این گونه کلت های بــادی را تایید می کند،
می گویــد :این گونه اســلحه ها در مســابقات
هیچ گونه کاربردی ندارد و وجود آن نیز هیچ
ضرورتی ندارد.
وی می افزاید :سالح هایی که برای مسابقات
ورزشــی اســتفاده می شــود کارایــی و دقت
متفاوتــی دارد اما دقت این گونه ســاح ها از
تپانچــه های بــادی که در مســابقات رســمی
استفاده می شود به مراتب کمتر است.

•امکان سوءاستفاده وجود دارد
برای بررسی بیشتر این ماجرا با رئیس پلیس
امنیت عمومی استان تماس می گیرم و ماجرا
را با وی در میان می گذارم.سرهنگ «حسین
مولوی نســب» درباره قوانیــن موجود عرضه
کلت های بادی می گویــد :فروش کلت های
بادی ممنوعیتی ندارد اما امکان سوء استفاده
از این گونه سالح های بادی و طرح های دیگر
که به ســاح جنگی شبیه اســت وجود دارد.
وی ادامه می دهد :اگر در این زمینه دســتور

•مدیریت به جای ممنوعیت
رئیــس هیئــت تیرانــدازی اســتان از ارائــه
پیشــنهادی برای این موضوع خبر می دهد و
می افزاید :پیشــنهاد کردیم افرادی که کلت

های بادی در اختیار دارند به هیئت تیراندازی
مراجعه و ثبت نام کنند .فایده این ثبت نام این
است که کنترل مالک سالح بادی پس از ثبت
نام برای هیئت تیراندازی کار آسانی خواهد
بود ،ضمن این که پیشنهاد کردیم سالح ها در
هیئت تیراندازی به عنوان امانت باقی بماند.
وی تصریح مــی کند :در این پیشــنهاد مطرح
شــده که در هفته و زمانی مشــخص ،مالکان
کلت های بادی می توانند به صورت مدیریت
شــده برای تیراندازی بــه هیئــت تیراندازی
مراجعــه کننــد ،بــه عبارتی بــه جــای اعمال
محدودیــت ،مدیریت و کنترل در دســتور کار
قرار خواهد گرفت ،با این حال تا امروز در این
زمینه به نتیجه خاصی نرسیده ایم.
وی بیــان می کنــد :طراحی این ســاح ها به
گونه ای اســت کــه شــباهت زیادی با ســاح
دارای کالیبــر جنگــی دارد .این گونه ســاح
ها در بازار خریــد و فروش می شــود اما مجوز
رســمی برای اســتفاده ندارد.رئیــس هیئت
تیراندازی استان می افزاید :در همین زمینه و
به منظور نظارت و کنترل بیشتر روی استفاده
از این گونه سالح ها ،فدراســیون تیراندازی
طی ابالغیه ای به هیئت های اســتانی اعالم
کرد افرادی که از این نوع ســاح ها استفاده
می کنند می توانند به هیئت های تیراندازی
اســتان ها مراجعه کنند و بــه عضویت هیئت
درآیند.فرودی مــی گوید :برخــی مواقع می
توانیم جلوی استفاده از برخی سالح ها را به
صورت کامل بگیریم اما درباره این سالح ها،
چنین امکانــی وجود ندارد و اگــر محدودیت
شدید باشد سالح ها به منازل منتقل خواهد
شد و نظارت ها به مراتب سخت تر می شود.
وی دربــاره ممنوعیــت اســتفاده از کلت های
بادی مشــابه ســاح جنگی هم مــی افزاید :از
نظر هیئت تیراندازی ،سالح مذکور یک سالح
بادی محســوب می شــود و می تواند در سالن
های هیئت تیر اندازی مورد استفاده قرار گیرد
اما هیئــت تیراندازی مرجع اعــام ممنوعیت
استفاده از این گونه سالح ها نیست.

متفرقه

لطفا پیگیری کنید ،چــرا بهزیســتی وام خرید خودرو بــه معلوالن
نمیدهد؟
مدیرعاملپدیدهاحیاناقصدیبرایتغییرمربیتیمندارند؟بازیکنان
وسرمربیتیمطوریعملمیکنند،انگارمجانیبازیمیکنند!بعضی
بازیکنان فوتبال شان تمام شــده اســت .ما هم از رتبه دهمی در جدول
خستهشدهایم.
آیا مســئوالن زحمتکــش دارایــی مــی دانند زیر فشــار گذاشــتن
کارفرمایاننتیجهاشصدمهخوردنبهکارگراست؟
بهجایدستگاههایپرهزینهتصفیههوابهتراستهمهجامتناسب
باجغرافیایمنطقهدرختکاشتهشود.
در یک شرکت با سابقه16ســال به صورت پیمانکار مشغول به کار
هستم.باتوجهبهاینکهتعدادیازهمکارانمباسابقهخیلیپایینترتبدیل
وضعیتشدند،بهمناعالمکردندمدرکتحصیلیامپاییناست.سال
هاقبلمندرسمرارهاکردموبرایدفاعازکشوربهجبههرفتم،اینرفتار
باامثالمندرستنیست.
منبا 23سالخدمتودوفرزند،حداقلحقوقتامیناجتماعیرا
دریافتمیکنم.اماسهامعدالتبهمنتعلقنگرفتهاست.
آیا کسی به بازیکن های پدیده و سیاه جامگان شوت زدن به سمت
دروازه را یاد داده اســت ؟ با این نوع بازی کردن ما هوادارها را سکته می
دهند .من برای بازی پدیده مادر بیمارم را در خانه گذاشتم وبه ورزشگاه
آمدم.اینچهرفتاریاستبامامیکنند؟
مســئوالن مربوط فکری به حال آزاد راه مشــهد باغچــه و عوارضی
بکنند.مناظربسیارزشتیدراطرافعوارضیوکنارجادهوجوددارد.از
متکدیانومسافرانیکهبهصورتبسیارخطرناکاطرافجادههستند
تا زبالههایکثیفیکهدروسطآزادراهوحاشیههایآنریختهشدهاست.
همهاینهابرایمشهدباعثخجالتاست.
هفتکیلومترازمحورفریمانبهمشهدحدفاصلکارخانهزنیطتاتپه
سالم،تاچهزمانیقراراستدوطرفهباشد؟
ســام چرا با وجود این که چند سال از شهرســتان شدن باخرز می
گذردهنوزبیشتراداراتدولتیدراینجاوجودندارد.

بانک

بانکملیشعبهطبرسیشمالیخیلیشلوغاستو اینمنطقهبه
شعبهدیگرینیازدارد.
یکیازشهروندانقوچانیهستم.دادگاهقوچانیکعابربانکدارد
کههیچوقتپولندارد،مجبوریم برایبرداشت پولبهشهربرویمودوباره
برگردیم.لطفادراینزمینهپیگیریکنید.
من مســتمری بگیر هســتم .هفت میلیون ســپرده در افضل توس
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داشتم،حاالاعالمکردهاندفقط 3.5میلیوندستمراخواهدگرفت.نمی
دانمچکارکنم.
اگر تحقیقات کافی درباره وام های بانکی و چگونگی مصرف آن ها
انجام شود و میزان وام ها هم متعارف و در حد نیاز و توان باشد ،قطعا راه
هایاختالسوفساددربانکهاومؤسساتمالیبستهخواهدشد.

شهرداری

شهردارمحترمفکریبهحالمغازههایتجاریخشکباربینالهیه
1و 3بکنند.تمامهزینههاراازمادریافتکردهانداماهیچخدماتیارائه
نمی شــود .حداقل بین مغازه ها را آســفالت کنید تا خریداران راغب به
حضورشوندوماهمکاسبیکنیم.
خواهشمیکنمشهرداریتربتجامبهآسفالتخیابانهایاصلی
شهرتوجهکند.اصالوضعیتمناسبیندارد.
مااهالیسیدیازشهردارمحترماستدعاداریممسیرانتهایخیابان
کوششرابازگشاییکندتامشکالتمردموترافیکسنگینخیابانقائم
رفعشود.
شهرداری و شورای محترم شهرستان تربت جام جواب گو باشند،
برای نصب ســرعتگیر در انتهای خیابان شــهید نصراللهی (روبه روی
مسجد محمدیه) و کاهش ســرعت خودروها و موتورسیکلت ها ،بارها و
بارهامکاتبهشده،امامتاسفانهتاکنونهیچاقدامیبرایرفعاینمعضل
انجامنشدهاست!!
واقعاچراسازندگانپلجانبازتوقعدارندازآنهاتشکرشود؟پولها
را هــدر دادند و پــل ســاختند و فرامرز عباســی و بنــد دال را بــا ترافیک
نابودکردند!
شهرداریمنطقه ۶بعدازسالهابهتازگیبابرداشتندیواراطراف
شهرکبهشتیباعثهجومکارتنخوابهاوافرادولگردبهاینشهرک
شدهکهمشکالتزیادیبرایمردمایجادکردهاست.
کوچههایطبرسیشمالی7و12مشکالتفراوانیدارد.پلعابر
پیادهطبرسی 10پلهبرقیوآسانسورنداردوبرایافرادجانباز،معلول،
کهنسالودارایویلچرمشکالتیایجادکردهاست.
باسرعتگیرهاییکهشهرداریدربولوارموسویقوچانی 24نصب
کرده،انگارمیخواهندجلویفرارخالفکارهارابگیرند.اگریکخندق
همپشتاینکوچهحفرمیکردندمطمئنمهمهخودروهاهمانجازمین
گیرمیشد.
ســاعت کاری رفتگران شــهرداری منطقــه  3از ســاعت 4صبح تا
12ظهر است .از ساعت 4تا 6صبح جزو شب کاری محسوب می شود.
چراپولایندوساعتشبکاریرابهمانمیدهند؟

مخابرات

برای شــرکت مخابرات متاســفم که ســه ماه حقوق پرسنل بخش
خصوصیراپرداختنکرده،چطوربرایدیرکردقبضتلفن،خطراقطع
میکنیداماسهماهحقوقپرداختنشدهماپیگیرینمیشود.

پست

برایگرفتنکارتملیجدیدخودوهمسرمبهپستمرکزیرفتمو
برایهرنفردوهزارتومانپرداختکردمودوشمارهگرفتماماچونهنگام
تحویل همسرم برای ثبت اثر انگشــت نبود ،در مراجعه دو روز بعد ،برای
دومینباربابتکارتهمسرمدوهزارتومانازمنپولگرفتند!

شرکتگاز

آیامبالغیکهدرقبوضگازوبرقباعنوانعوارضگازوبرقرسانیاز
مشترکدریافتمیشودبارضایتمشترکاستیاخیر؟اگربلهباکدام
مجوز؟

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
یاسر حیدرزاده /شهروندخبرنگار

شهروند خبرنگار

کوچه ای در حسرت آسفالت

شهر چاله ای

این روزها معلوم نیســت در خیابان هدایت چــه اتفاقی در حــال رخ دادن
است.صبحکهازخانهبیرونمیآییباانواعواقسامکندهکاریروبهرومی
شــوی ،حاال اگر در کوچه های فرعی زندگی کنی که وضعیت بدتر است.
چند هفته ای می شــود که آســفالت هدایت  38را کنده اند و تا مدتی این
کوچه کامل مسدود شده بود حاال هم که باز شده شرکت پیمانکار ،کوچه
را به حال خودش رها کرده و هــر خودرویی که از این خیابان عبور می کند
بامشکلروبهرواست.

برخی کوچه ها عالوه بر نداشــتن آسفالت ،مشکالت متعدد دیگری هم
دارد؛ مواردی همچون کثیفی بیش از حد ،نداشــتن روشنایی و کمبود
امنیت در هنگام عبور و مرور مردم و با وجود پیگیری های زیادی که می
شود ،هنوز برای اصالح آنها به جایی نرســیده ایم .این کوچه در بولوار
طبرســی  ،38طباطبایی  28قرار دارد و مردم برای تردد به کوچه های
باالتر باید از ایــن کوچه عبور کننــد .این کوچه عالوه بر اینکه آســفالت
نیست ،به شدت هم کثیف است و در شب هم روشنایی ندارد.

یــادداشــتخــوانــنــدگــان

شهری

روشندل

محمد بهبودی نیا

یک نشتی و این همه مشکل
من در خیابان آیت ا ...عبــادی 99زندگی می کنم .اوایل
دیماهبودکهمشاهدهکردیمآبدرکوچهجاریمیشود.
اولفکرکردیماینآب،متعلقبهخودروییخچالداریکی
ازهمسایگاناست.امابعدازبررسیبیشترمتوجهشدیمآب
ازوسطکوچهبهبیروننشتمیکند.پسازتماسپیاپیبا
آبوفاضالب،باالخرهیکروزساعت 6صبحبایکلودربه
کوچه مراجعه کردند .اول از من خواستند که برای کندن
آسفالت ،از برق منزلم استفاده کنند و من هم اجازه دادم.
اما بعد از گذشت مدتی به آن ها مراجعه کردم و گفتم شما
برایکارخودنیازبهموتوربرقداریدوترکیدگیلولهاصلی
اینخیابانارتباطیبهمنندارد.گفتندوقتیآبمنزلشما
قطع شد ،متوجه می شوید که این مشــکل به شما ارتباط
دارد!درنهایتپسازنیمساعت،یکموتوربرقهمبهکوچه
رسید.متأسفانهدرزماناستفادهازلودروتخلیهخاکمحل
کنده شــده ،به موزاییک های جلوی در منزل ما نیز آسیب
رساندند.بااینوجود،پسازآنکهمشکللولهآبرابرطرف
کردند،گفتند:مسئولیتپرکردنگودالعمیقایجادشده
با گروه دیگری است .روز بعد ،گروهی آمدند و گودال را پر
کردند و گفتند :پس از ته نشین شدن خاک ،گروه دیگری
برای ترمیم محل می آید .چند روز بعــد ،گروه دیگری آمد
و آن جا را با مقداری قلوه سنگ پر کرد .اما با گذشت بیش
از 20روز از این موضوع ،همچنان منتظر هستیم که گروه
دیگری هم پیدا شــود و روی حفره را آســفالت کند .ضمن
این که طی این مدت ،هر روز از خطرات پرتاب شــدن قلوه
سنگهایموجوددراینحفرهتوسطخودروهایعبوری،
درعذابهستیم.
ســتون یادداشــت خوانندگان بــه بیان نظــرات 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.

«خواهش میکنم از شهرداری منطقه 9مشهد بخواهید فکری به حال خیابان فکوری 17و 19بکند و برای جلوگیری از تصادفات
جرحی که در مواردی منجر به فوت میشود ،در این خیابان یک ســرعتگیر یا پل عابر پیاده نصب کند .من شخصا شاهد دو
تصادف منجر به فوت بودهام .اگر کارشناسان  10دقیقه در محل حضور داشته باشند متوجه ضرورت وجود سرعتگیر و پل
عابر پیاد ه خواهند شد».

گذرگاه پرخطر در بولوار فکوری
•نصب سرعتگیر منتفی است

•شرایط نصب پل عابر پیاده
مسئول روابط عمومی ســازمان ترافیک شــهرداری مشهد نیز
در پاســخ به پیامک این شــهروند گفــت :در مهندســی ترافیک

نمابر051 37626501 :

مسئوالنومدیرانروابطعمومیسازمانهامیتوانندپاسخهایخودبهپیامکهایمردمراازطریقپستالکترونیکیkho.razavi@gmail.
comبهروزنامه خراسان رضوی ارسال کنند .پاسخ مسئوالن به پیامکهای مردمی ،روزانه در همین ستون منتشر خواهد شد و به استحضار
مردمخواهدرسید.

اتوبوسرانی

شرکت گاز

«راننده اتوبوس خــط  30 ، 90دی ماه دیرتر به ایســتگاه آمده بود
وقتی اعتراض کردیــم ،طلبکارانه ،بی ادبانه و بــی نزاکت برخورد کرد.
لطفا رسیدگی کنید».

«اداره گاز گلبهار پول حفاری و کنتور را می گیرد اما جای حفاری را
پر و آسفالت نمی کند .برای کنتور هم خیلی راحت می گویند نداریم! آیا
در این سرمای هوا این جواب منطقی است؟»

از شهروند محترم تقاضا می شود به منظور بررسی دقیق تر شکایت
مورد اشــاره ،کــد اتوبوس بــه همراه شــماره خــط را به شــماره تلفن
 33235اداره بازرسی سازمان اعالم کنند تا امکان رسیدگی دقیق
تر فراهم باشد.

تعدادی از اهالی بولوار شهید فکوری با گالیه از نبود سرعتگیر
و پل هوایی بین خیابان فکوری  17و  19خواستار رسیدگی به
این معضل خطرآفرین شدند.
برای پیگیری پیامک این شــهروند و رســاندن صدای مردم این
منطقــه به گوش مســئوالن امــر ،ابتدا ســراغ «فرهــاد ذبیحی»
معاون اجرایی شهرداری منطقه 9مشــهد رفتیم و از وی درباره
اقدامات شــهرداری برای کاهش تصادفات جرحی این منطقه
پرسیدیم .وی در این باره گفت :با توجه به این که بولوار فکوری
جزو شــریانهای اصلی شــهر و ســرعت خودروهای عبوری در
این منطقه زیاد است ،نصب سرعتگیر در این محل امکانپذیر
نیست وحتیدردستورالعملهایترافیکی براینموضوعتأکید
شده است ،بنابراین نصب سرعتگیر در این محل عم ً
ال منتفی
است و باید به دنبال راهکارهای دیگری ازجمله افزایش تعداد
تابلوهای هشدار دهنده باشیم.
وی افزود :یکــی از راهکارهای دیگــر ،نصب پل هوایــی در این
مناطق است که به همین منظور سال گذشته یک پل هوایی روبه
روی مدرســه مصلی نژاد نصب شــد تا عابرانی کــه قصد عبور از
خیابان را دارند از این پل استفاده کنند .
وی خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه پیگیــری مــردم از طریــق
روزنامه خراســان طــی چنــد روز آینــده کارشناســانی را برای
بررسیهای میدانی به محل اعزام و در صورت تایید کارشناسان
درخواستهای مردمی را به سازمان ترافیک ارسال میکنیم .

بــرای اســتــحــضــار مــردم

«چرا ســازمان اتوبوســرانی نظارتی برســرخط اتوبوس هــا ندارد؟
اتوبوس خط  35با کد  2834ســاعت  7:35با فاصلــه زمانی  20دقیقه
شروع به حرکت کرد»

آخرین راهکار ،نصب ســرعتگیر و پل عابر پیاده اســت و قبل از
این مراحل تابلوهای هشــدار دهنده کاهش سرعت در مناطق
پرخطر نصب میشود .
«مجید بختآزما» خاطرنشــان کرد :برای نصب پــل عابر پیاده
به گزارشهای پلیس ،میزان تراکم حضور ســاکنان ،عبور عابر
پیاده ،وجــود مراکــز آموزشــی در حاشــیه بولوار و درخواســت
شــهروندان نیاز اســت و بعد از این که محل مد نظر حائز یکی از
شرایط یادشده بود ،درخواست احداث پل به کارشناسان کمیته
فنی ارائه میشود.
وی ادامه داد :بعد از تایید کارشناسان کمیته فنی مبنی بر نیاز
به احداث پل و همچنین پس از اختصاص بودجه ،پل عابر پیاده
در محل مد نظر احداث میشود ،ضمن این که برای نصب هر پل
عابر پیاده در بولوار فکوری تقریب ًا به رقمی معادل  150میلیون
تومان اعتبار نیاز است.
بختآزمــا تصریح کــرد :دربــاره نصب پــل در محل مــد نظر نیز
تحقیقــات الزم را انجام میدهیــم و در صورت نیــاز به نصب پل
هوایی در این محل برای انجام اقدامات الزم ورود میکنیم.

به استحضار شهروند محترم می رساند با توجه به اعالم نشدن تاریخ
رخداد در شــکایت مطروحه ،امکان رســیدگی دقیق میســر نیست؛
لذا برابر بررســی صورت گرفته از ســامانه هوشــمند موقعیت مکانی
اتوبــوس ( )AVLدر دو روز متوالــی میانگین ســرفاصله این خط 10
دقیقه بوده است.

شهرداری منطقه 11

«لطف کنید به آقای شهردار منطقه  ۱۱مشهد بفرمایید یک فضای
سبز برای منطقه صدف در نظر بگیرد تا افراد مسن بتوانند از آن استفاده
کنند».

به اســتحضار می رســاند بوســتان منظریه واقع در خیابان صدف،
صدف  31تعــداد زیادی نیمکــت ،زمین بــازی کــودکان و دو آب نما
دارد که محیط مناســبی برای اســتفاده ســاکنان این خیابان و افراد
مسن است.

«نوع سنگ فرش اجرا شده در پیاده روهای منطقه  9مشهد همان
سنگ فرش استفاده شده در بولوار احمدآباد است ،ولی نوع سنگ فرش
در پیاده روهای منطقه  11کیفیت پایین تری دارد».

به استحضار می رساند ،مصالح استفاده شده در پروژه های به سازی
مناطق  9و 11کامال مشــابه و تمام پروژه های به ســازی منطقه مورد
تایید ستاد به ســازی در شــهرداری مشهد اســت .در عین حال برای
رفع شبهه نشانی محل مد نظر داده شود تا پیگیری الزم به عمل آید.

به استحضار می رساند ،نصب انشعابات حفاری در کوتاه ترین زمان
ممکن ،انجام می شــود و پس از عملیات تســت و تزریق گاز در همان
روز پیمانکار اقدام به پر کردن کال می کند .مزید اطالع تمام حفاری
ها بــرای نصب انشــعاب در شــهر گلبهار بــا دریافت مجــوز حفاری از
شهرداری محترم انجام و هزینه آســفالت مربوط توسط شهرداری از
متقاضی دریافت می شود تا پس از اتمام عملیات اجرایی ،به آسفالت
آن اقدام کند .همچنیــن درباره نصب کنتور ،خوشــبختانه تاکنون با
کمبود کنتور مواجه نبوده و بــا تالش همکاران در اســرع وقت انجام
می شود.

شهرداری منطقه 3
«به مسئوالن شهرداری بگویید سری به فاز 2مهرگان بزنند و فکری
برای فضای سبز آن بکنند».

به آگاهی شهروند ارجمند می رساند که فاز  2شهرک مهرگان هنوز
به صورت قطعی به شهرداری تحویل نشــده است و مادامی که اداره
کل راه و شهرســازی برای اجرای تعهــدات اقدام نکند ،شــهرداری
به منظور پیشگیری از مســائل و مصائب پیش آمده برای شهروندان
فاز اول به دلیل اهمال در ایجاد زیرســاخت ها و نیز حفظ و حراست
از حقوق ســاکنان فاز 2از تحویل گرفتن این محدوده امتناع خواهد
کرد.

شرکت برق
«خیابان های شــهید ضرابــی 3و 5واقــع درصادقیــه  18ازنعمت
روشنایی محروم اند.لطفا مسئوالن شرکت برق اقدام کنند».

به آگاهی می رســاند؛ با توجه به اهمیت رضایت مندی شــهروندان
محتــرم و ارائه خدمات مطلوب به آنان ،پروژه شــبکه روشــنایی معابر
خیابان های مزبور تهیه شده است که در آینده نزدیک با اجرایی شدن
و اتمام پروژه امیدواریم رضایت مشترکان محترم جلب شود.

