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شرکت برق

پیگیری گالیه شهروندان از ترافیک ورودی و خروجی در غرب شهر

محورغربمشهددرمحاصرهترافیک
شهردار منطقه 10مشهد :با انتقال توقفگاه خودروها به بولور میثاق بار ترافیکی محور غرب کاهش می یابد

گزارش
عقیلرحمانی

عکس:میثم دهقانی

مشــکالت ترافیکی از کندی حرکت بــار ترافیکی
گرفته ،تا قفل شــدن ترافیــک در محور مشــهد به
قوچان و برعکس ،به یکی از گالیه های همیشگی
زائران و مجاوران تبدیل شده اســت و با وجود این
که تا امــروز طرح های متعددی در محور یاد شــده
اجرا شده است اما این اقدامات هنوز جواب گوی
بار ترافیکی منطقه نبوده است.
در همیــن زمینه یکی از شــهروندان طــی پیامکی
بــه ســامانه  2000999اظهارکرد« :مشــکالت
ترافیکی غرب مشهد بســیار زیاد است که این امر
هم به دلیل وجود توقفــگاه خودروها و هم به دلیل
تعدد کارخانــه های قدیمی در این مســیر اســت.
چرا اقدامی بــرای جا بــه جایی و انتقــال کارخانه
های قدیمی که در مســیر ورودی قوچان  -مشهد
وجود دارد و باعث بروز ترافیک در محل است نمی
شود.صبح ها اول وقت و غروب ها  ،محور به واسطه
ترافیک سنگین قفل می شــود.این وضع ورودی
شــهر مقدس مشــهد در شــأن شــهر و زائران امام
هشتم (ع) نیست».

بزرگراه آزادی نیست.
دبیر صنایع محور غرب مشــهد به مقرون به صرفه
نبــودن جابــه جایــی صنایــع در محــور غــرب هم
اشــاره می کند و می گوید :حدود  35هزار نفر در
کارخانجات محور غرب مشــغول به کار هســتند و
اگر واحدهای تولیدی این محور را  30کیلومتر هم
از محل فعلی جا به جا و دورتر کنیم باز هم مشکلی
حل نخواهد شد و به بار ترافیکی  30کیلومتر دیگر
اضافه خواهد شد ،ضمن این که مصرف سوخت و
آلودگی هوا را نیز افزایش داده ایم.

•جابه جایی صنایع مقرون به صرفه
نیست
بــر همین اســاس و بــرای پیگیــری ایــن گالیه که
ســابقه ای طوالنی نیز دارد ،در ابتدا «امیر شهال»
دبیر صنایع محور غرب مشــهد به خراسان رضوی
می گویــد :ســرویس هــای اداری و وســایل نقلیه
واحدهــای صنعتی کــه در محــل تردد مــی کنند
هنگام خــروج از واحدهای صنعتی مســتقیم وارد
بزرگراه نمی شــوند .آن هــا ابتدا وارد مســیر کند
سرویس های ایجاد شــده و پس از آن وارد بزرگراه
می شــوند و این اقدام تا حدودی از بار ترافیک در
مسیر کم می کند.
وی تصریح می کند :البته هر بزرگراهی که بیشتر
از ظرفیــت و توانــش زیر بار تــردد خودروهــا برود
ترافیک ایجــاد خواهد کرد و ایــن موضوع مختص

•طرح انتقالی که خام و ناپخته بود

«شــهال» بــا بیــان ایــن کــه در تمــام دنیــا فعالیت
واحدهــای صنعتی در مجــاورت زندگی شــهری
امــری طبیعی اســت ،اظهار مــی کند 20 :ســال
قبل طرحی خام و ناپخته بــرای انتقال واحدهای
صنعتــی محــور غــرب بــه شــهرک هــای صنعتی
مطرح شد که در آن با وجود هزینه سنگین انتقال
واحدهای صنعتــی ،پیش بینی ایجاد زیرســاخت
واحدهــای صنعتی از قبیل آب ،بــرق ،گاز و  ...نیز
انجام نشــده بود زیرا این امر با توجه به هزینه های
سرسام آور آن در توان دولت نیست.
وی مــی گویــد :بســیاری از واحدهــای تولیــدی

دستگاه های قدیمی با عمر حدود  30تا  40سال
در اختیار دارنــد که اصال امکان جابــه جای آن ها
وجود نــدارد و چنان که قصد جابه جایی دســتگاه
های قدیمی را داشته باشیم به آن ها آسیب جدی
وارد خواهد شد.
وی ادامه می دهد :در این زمینه باید ظرفیت عبور
و مرور در غرب مشــهد افزایش یابد زیرا با توجه به
افزایش ســفرها ،تاکنون توســعه معابر آن گونه که
باید و شاید در دستور کار نبوده است.

•توقفگاه سه راه شاهد یکی از عوامل
ترافیک

در ادامه برای پیگیری بیشتر مشکالت ترافیکی در
محور غرب مشهد ،با شهردار منطقه  10همکالم
می شویم و «حسنعلی رجب زاده» به برخی عوامل
افزایش بار ترافیکی در محور غرب اشاره می کند
و می گوید :در گذشته توقفگاه اتوبوس ها و مینی
بــوس هــا در میــدان آزادی بــود و با تالش بســیار
این توقفگاه به ســه راه شــاهد و نزدیکی پلیس راه
منتقل شد.
وی ادامــه می دهــد :پــس از اجــرای تقاطــع غیر
همسطح در اطراف سه راه شاهد ،وجود توقفگاه ها
در محل هم با مشکالتی رو به رو و مقرر شد توقفگاه

پیگیری
رضا شیدا
"چند روز پیش ،گاز منزل ما را به دلیل داشــتن بدهی قطع کردند .متأسفانه هیچ اطالعی هم برای قطع
گاز به ما داده نشد .آیا این که بدون اخطار و اطالع رسانی ،گاز منازل را قطع می کنند ،درست است؟"

پیگیری گالیه های مردم درباره قطع گاز منازل به دلیل بدهی و بدون اطالع قبلی

گازی که بی صدا می رود

تعدادی از شهروندان با ارســال پیام هایی از این قبیل،
برای سامانه پیگیری حرف مردم ،ضمن گالیه از اطالع
رســانی نشــدن پیش از قطع گاز منزل ،خواستار پاسخ
گوییمسئوالنشرکتگازاستانشدهاند.برایپیگیری
این موضوع« ،ســیداحمد علوی» مدیــر روابط عمومی
شرکت گاز استان می گوید :روی قبض این مشترکان،
اخطارقطعگازقیدشدهوهمیناخطاربهمنزلهاعالمو
اطالعرسانیقبلیمحسوبمیشود.ویمیافزاید:به
دلیلکمبودپرسنلنمیتوانیمبااعزامچندینبارهنیرو
به محل مشترکان را به پرداخت بهای قبوض خود ملزم
کنیم.ویتأکیدمیکند:وظیفههرشهرونداستکهدر
موعدمقرر،قبضگازخودراپرداختکند.اماچونتابه
حال درباره این موضوع مســامحه شده است ،بعضی از
مشترکانگمانمیکنندشرکتگازبایدبرایپرداخت
بهایگازطیچندینمرحلهبهآنهااخطاربدهدوپس
ازآناقدامبهقطعگازکند،البتهاینهامواردیاستکه
بهصورتعرفدرآمده،اماقانونینیست.

•اخطارقطع،جایگاهقانونیندارد
مدیر روابط عمومی شرکت گاز اســتان تأکید می کند:
از نظر قــراردادی که ما با مشــترکان داریم ،اصال اخطار
جایگاهیندارد.اماباوجوداین،اخطاررویقبوضدرج
میشود.ویمیافزاید:زمانیکهشخصیمشترکگاز

0939-3333027
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می شود ،قراردادی با او تنظیم می شود و در آن ،قید می
شود که چنان چه بدهی خود به شــرکت گاز را پرداخت
نکند،بالفاصلهگازاوقطعخواهدشدومشترکهمپای
اینقراردادراامضامیکندومیپذیرد.علویخاطرنشان
میکند:اینموضوع،ازجملهمقرراتیاستکهمشترکان
گاز ،آن را پذیرفتــه انــد ،ضمنــا در قرارداد مطرح شــده
اســت که بهای گاز باید پرداخت شود و میزان بدهی هم
هر اندازه کم یا زیاد باشد ،تأثیری در این موضوع ندارد.
علوی در ادامه می گوید :از نظر قانــون ،به محض آن که
مهلت پرداخت نخستین قبض مشترک گذشت و اقدام
به پرداخت بهای قبض گاز نکرد ،شــرکت گاز می تواند
گازمشترکرابدونهیچاخطاریقطعکند.مدیرروابط
عمومی شرکت گاز استان خاطرنشــان می کند :طبق
قرارداد تنظیم شــده با مشــترکان ،به اخطار روی قبض
نیازی نیســت .اما وقتی که مشــترک یک قبــض خود را
پرداختنمیکند،درقبضبعدیاواخطارقطعدرجمی
شودومشترکبایدبدهکاریخودرامدنظرقراردهد.وی
می افزاید :این وضعیت ،مشابه وضعیتی است که بانک
هادارندووقتیکهیکقسطبدهکارمیشوید،پیاممی
دهندکهشمابدهکارهستیدوبهشمایاضامنشمااطالع
میدهند.علویتأکیدمیکند:مردمبایدهزینهگازرانیز
مانندهمههزینههایجاریروزانهپرداختکنندوآنرا
جزواولویتهایآخرهزینهایخودندانند.

مذکور به بزرگراه میثاق منتقل شود.
وی تصریح می کند :یک ایســتگاه مینی بوس نیز
در محل وجود دارد که بــه متولیان آن اخطار داده
و اعالم کرده ایم بایــد تا  15فروردین ســال آینده
به محل جدیــد نقل مکان کنند ،البتــه علت اعالم
این تاریخ نیز  ،اجاره بودن مکان یاد شــده توســط
متولیان ایستگاه مینی بوس است.
رجب زاده با بیان این که اگر این ایســتگاه به محل
جدید خود منتقل شــود بخش عظیمی از ترافیک
منطقه حل می شــود ،می گوید :معمــوال در زمان
حضور ماموران پلیس راهــور ترافیک منطقه روان
اســت اما در زمان حضور نداشــتن پلیــس راهور،
ترافیک دوباره به محل باز می گردد.
وی می افزاید :طبق هماهنگی با سازمان پایانه ها،
قرار اســت خودروهای ون در محل مستقر شوند و
شــهروندان را به پایانــه جدیــد در ابتــدای میثاق
منتقل کنند.
وی ادامه می دهد :این اقدام به آن دلیل انجام می
شــود که هنوز برخــی از مراجعان از انتقــال پایانه
اطالعی ندارند و از سویی فقط ون ها مجاز به توقف
خواهند بود تا از توقــف و افزایش بــار ترافیکی در
محل جلوگیری شود.
شهردار منطقه  10می گوید :مســئوالن سازمان
پایانه های شهرداری مشهد زمینی حدود  4هکتار
را در محل جدید پایانــه در نظر گرفته اند و در حال
رایزنی با یکی از دســتگاه ها برای خرید زمین یاد
شده هستند.

•کاهش ترافیک ورودی شهر چشم انتظار
قطار گلبهار_مشهد
شــهردار منطقــه  10مشــهد مــی افزاید :مســیر
مذکــور تنها ورودی مشــهد از ســمت غرب شــهر
است که این امر نیز به حجم ترافیک در این منطقه
افزوده است ،ضمن این که حدود  10کیلومتر از
مسیر گلبهار به مشــهد تعریض شده است اما این
محور در نزدیکی مشــهد دوباره محــدود و باریک
می شــود اما در آینده و با راه اندازی قطار گلبهار
به مشهد بخش مهمی از ترافیک ورودی شهر نیز
کاهش می یابد.

من از کارکنان شرکت برق و ساکن مجتمع  48دستگاه
توانیر هستم .برایم قبض برق با بدهی  109هزار تومان آمده
اما چند روز قبل بدون هیچ اطالعی برق را قطع کردند.
برای چندمین بار از شــرکت برق درخواســت می کنم
برای امنیت بیشــتر خانواده ها فکری به حال انتهای بولوار
خاقانی بکنند.

اتوبوسرانی

من از کسبه چهارراه میدان بار هستم و به عنوان نماینده
کسبه تالش زیادی کردم تا طرح خط  3بی آرتی اجرا نشود
اما تا حاال به نتیجه نرسیدم.
مســئوالن شــهرداری کــه بســیار دربــاره معاینــه فنی
خودروهای شخصی ســخت گیری می کنند ،لطفا به دودزا
بودن اتوبوس های شرکت اتوبوسرانی هم اهمیت بدهند.
چهار بار بــه مرکز معاینه فنــی طرقبه مراجعــه و کلی هزینه
کردم (ســرویس انژکتور و تنظیــم موتــور و  )...دو روز از کار
افتادم ولی برگه معاینه نمی دهند .حتما باید به تعمیرکاری
که مــد نظر آن هاســت مراجعه کنی تــا بتوانی برگــه معاینه
بگیری!
خداوندا به مــا کارکنان بخش خصوصی آتش نشــانی
مشهد رحم کن و ما را از بالتکلیفی نجات بده.
از شــهردار مشــهد و شــورای شــهر خواهشــمندیم بــه
خصوصی ســازی آتش نشــانی در مشــهد که به ضرر شهر و
شهرداری است پایان دهند.
چرا ما اهالی میــرزا کوچک خان برای حــرم رفتن باید
دوتا اتوبوس سوار شویم؟ چرا اتوبوس تا آخر بولوار نمی آید؟

قطار شهری

خطاب به مســئوالن قطار شــهری ،هر ورودی مترو سه
گیت دارد که همیشه در تمام ایستگاه ها دوتای آن خاموش
اســت ،در ســاعات پیک هم قطار زود حرکت می کند و عده
زیادی پشت گیت می مانند و نمی توانند سوار قطار بشوند.

آموزش و پرورش

دخترم در کالس ششم درس می خواند ،از اول مهردر
حال تالش برای قبولی در آزمون ســمپاد است و حاال که دو
ماه به آزمون وقت باقی است ،جناب وزیر خبر از حذف آزمون
داده است .آیا این انصاف است؟ می توانستند این مسئله را
مهر ماه اعالم کنند.
بار دیگــر تصــادف معلمــان زاوه ،نشــان داد که جذب
معلمان فقط باید به صورت بومی باشد ،با قرار دادن سهمیه
برای دانش آموزان مناطق محروم در دانشگاه فرهنگیان می
توان به این هدف دست یافت.

تاکسیرانی

راننده تاکسی بیسیم از جلوی دانشکده دندان پزشکی
تا بین ســجاد  2و  4مبلغ  15هزارتومان از بــرادر من کرایه
گرفت .برای اطالع تاکسیرانی ...

متفرقه

لطفا درباره فرهنگ آپارتمان نشینی مقاله منتشر کنید.
بعضی از عزیزانی که از شهرستان ها به مشهد مهاجرت می
کنند ،حتی برای پرداخت شارژ ساختمان مشکالت زیادی
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به وجود میآورند.
نظارت بهداشت کجاست؟ بعضی از تاالرهای عروسی
درمشهد ظرف های غذا را با آب دهان دستمال می کشند.
اگر دوست دارید شمارگان روزنامه باال برود و برگشتی
کم شــود ،باید در هر شماره حتما جدول ســخت و سودوکو
باشد.
چند وقت پیش یک اجــاق گاز ایرانی خریدیم اما وقتی
آن را در خانه تحویل گرفتیم ،متوجه رنگ پریدگی و نوسان
در قســمت در شــدیم .بعد از دو ســه هفته پیگیری و ارسال
عکس به شــرکت ،اعالم کردند پول را پــس نمی دهیم ،می
خواستید نصب نکنید.
قابل توجه نمایندگان مشهد مقدس در مجلس شورای
اسالمی؛ ورودی شهر مقدس مشهد از سمت چناران در شأن
این شهر و زائران امام هشتم(ع) نیست .از آن جایی که این
به ســازی بودجه ملی را مــی طلبد ،این موضــوع را از دولت
مطالبه کنید.
اســتاندار محتــرم خراســان رضــوی نگذاریــد حــق ما
چغندرکاران بــه خاطر جایزه قنــد و تفاله و کرایــه حمل که
کارخانه قند جوین پایمال کرده ،بی جواب بماند .فقط من
بیش از 30میلیون تومان ضرر می کنم.
در یکی از فروشــگاه های بــزرگ نزدیک میــدان جانباز
قیمتپوشاکسهبرابرجنت۱۷،شهریوروبولوارامامتاست
و برای جلب توجه مردم تخفیف  7۰درصد اعمال کرده اند.
اگر سازمان بهزیستی به جای هشدار به والدین درباره
اســتفاده نکردن از مهد های کــودک غیرمجاز ،بــرای ارائه
مجوز و پروانه یا تعطیلی آن ها اقدام کند بســیار ممنون می
شویم.
ما جمــع زیــادی از کارشناســان ناپیوســته با پیشــوند
تکنولــوژی و علمــی کاربــردی هســتیم کــه طبــق مصوبــه
 ۹۶/۸/۶ظلم بزرگی از طرف وزارت راه و شهرسازی به ما
شــده و ما را بی رحمانه از ارتقای پایــه طراحی محروم کرده
اند .این در حالی اســت که این مهندســان در شرایط کامال
برابر آزمون طراحی را با دیگر کارشناسان پیوسته قبول شده
اند .دلیل این همــه تبعیض چیســت؟ لطفا صــدای ما را به
گوش مسئوالن برسانید.

شهرداری

شهردار منطقه  ! 3چرا  6ماه است نورافکن های زمین
چمن طبرسی شمالی12خراب است؟

الیت

مگر شــرکت الیت برای کاهش ترافیک درست نشده؟
من نمی فهمم چرا در خیابان های عادی الیت گذاشته اند؟

روابــط عمومی شــرکت ترافیک هوشــمند( الیــت) :تصویب
معابری که تحت پوشش ترافیک هوشمند الیت باشد با شورای
هماهنگی استان است و الیت هیچ دخل و تصرفی در این زمینه
نداشته و فقط اجرا کننده مصوبه است.هم اکنون مدت پارک
خودرو ها در معابر حدود نیم ســاعت است که نیم ساعت اول
طبق قوانین موجود کسر شارژ ندارد و رایگان است .این اقدام
باعث روان شدن ترافیک می شود.

