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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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شهرداری

بــرای اســتــحــضــار مــردم
نمابر051 37626501 :

مســئوالن و مدیــران روابــط عمومــی
ســازمان ها می تواننــد پاســخ های خــود
بــه پیامک هــای مــردم را از طریــق پســت
الکترونیکیkho.razavi@gmail.comبهروزنامه
خراسان رضوی ارسال کنند .پاسخ مسئوالن به
پیامکهایمردمی،روزانهدرهمینستونمنتشر
خواهدشدوبهاستحضارمردمخواهدرسید.

مخابرات
«چند روز است که شرکت مخابرات دقیقا جلوی منزل
مــا واقــع در بولــوار آزادی نبــش آزادی  43بــه نصب دکل
مخابراتی اقدام کرده است».

اتوبوسرانی

«خط  11خیلی دیر به ایســتگاه می رســد ،رســیدگی
کنید».

خط 11با 10دستگاهاتوبوسفعالومیانگینسرفاصله
 11دقیقه درحال ســرویس دهــی به شــهروندان محترم
اســت لیکن به دلیل نبود مســیر ویژه بــرای اتوبــوس ها و
ترافیکطولمسیر،سرفاصلهخطافزایشمییابد؛بااین
حال هماهنگی الزم با مســئول خط برای دقت در رعایت
سرفاصلههاصورتگرفت.
«جایگزینیواژههایبیگانهازضروریاتاست.ازشورای
محترمشهراستدعادارماینمهمرادردستورکارقراردهند
مواردیمثلبیآرتی».

واژه BRTبــه معنای «جابه جایی ســریع بــا اتوبوس» یک
اصطالحونامسامانهایبامشخصاتتعریفشدهاستکه
بههمینشکلمعناداراستومشابهکلماتمتروواتوبوس
و  ...به صورت اصطالحی استفاده می شود .با این حال در
سالهایاخیرازواژههاوترکیباتنزدیکبهاینمفهوممثل
«سامانهاتوبوسهایتندرو»نیزبهجای BRTاستفادهشده
کهدرمکاتباتواظهارنظرهایرسمیرعایتمیشودولی
در محاوره عادی ممکن است همان واژه اولیه و اصلیBRT
بهکارگرفتهشود.
«برای رفتن به محل کارم ،دو ســاعت زودتر حرکت و با
اتوبوس 91و 37.1ترددکردم.متاسفانهبهقدریخراببود
و بوی دود می داد که با سر وارد محل کارم شدم».

به منظور بررسی دقیق تر انتقاد مدنظر ،کد اتوبوس را به
شمارهتلفن 33235ادارهبازرسیسازماناعالمکنیدتا
پیگیریالزمانجامشود.

«در شــب های بارانی کاش تمام ایســتگاه های اتوبوس
مشهد سایه بان داشت! در فکوری 23خیس شدیم .این جا
قبال نیمکت و سایه بان بود که شــهرداری جدا کرد و معلوم
نیستبهکجامنتقلشد».

برابربررسیانجامشدهباتوجهبهوجودفضایسبزنصب
سایه بان در ایستگاه درخواســتی امکان پذیر نیست .الزم
به توضیح است در گذشته نیز سایه بانی در ایستگاه وجود
نداشتهاست.

الیت

«دراطرافبانکملیوادارهکلدخانیاتبیشاز 10نفر
پارکبــان مشــغول فعالیت هســتند چــه خبر اســت؟ اصال
نمی شــود جایی را برای پارک پیدا کرد که پارکبان در آن جا
نباشد».

به استحضار شهروندان محترم می رسانیم در محدوده
خیابــان دخانیــات بــرای مدیریــت نزدیــک بــه یکصــد
فضای پــارک خــودرو ،دو پارکبــان در یک شــیفت کاری
درحال خدمت رســانی هســتند .براســاس گــزارش ها
59درصــد توقــف هــا در این معبــر زیــر نیم ســاعت اول
رایــگان اســت و همچنیــن از ایــن تعــداد فضــای پــارک
بیــش از  700خــودرو دربــازه زمانــی  7تا  21اســتفاده
می کننــد .شــهروندان عزیز درصــورت داشــتن هرگونه
انتقاد ،پیشنهاد و ســوال می توانند آن را از طریق شماره
تماس هــای  32283218-20یا ســامانه پیــام کوتاه
 3000003000بــا مدیریت روابط عمومــی و آموزش
شهروندیشرکتترافیکهوشمندالیتدرمیانبگذارند
تا در اسرع وقت پیگیری و مرتفع شود.

محمد امین شرکت اول

پیگیری گالیه مردم از دریافت هزینه های اضافه مدارس به عنوان پول کتاب

کمکبهمدرسهبهنامپولکتاب
«دختر و پسرم چند روز پیش وقتی بعد از مدرسه به خانه برگشتند گفتند
که مدیرانشــان گفته باید تا آخر هفتــه نفری  70و دیگــری  50هزار تومان
برای کتاب و بیمه ســال آینده به مدرســه بیاورند و در غیر این صورت برای
سال آینده ثبت نامشــان نمی کنند ،جالب آن جاســت که هیچ برگه ای هم
برای دریافت این پول ندادند و موضوع را شفاهی اعالم کردند ،می خواهند
به اسم پول کتاب ،پول برای کمک به مدرســه دریافت کنند .حتی آن ها را
تهدید کردند که اجازه استفاده از کتاب مستعمل هم ندارند و اگر بخواهند
از این کتاب ها برای سال آینده اســتفاده کنند اجازه نمی دهند سر کالس
بنشــینند .مگر صاحب کار من حقوقم را پیش از کار می دهــد که آن ها می
خواهند هنوز سال تحصیلی تمام نشــده پول برای سال آینده بگیرند؟ من
ساکن محله شهرک شهید رجایی هستم ،کاش مسئوالن درکی از وضعیت
زندگی مردم داشتند و از مردمی که برای نان شبشان هم درگیر هستند و
چندین ماه معوقه دریافت حقوق دارند ،پول برای سال آینده نمی گرفتند».

موضوع دریافت هزینه به عناوین مختلف توســط مدارس از جمله گالیه
های همیشگی والدین در تمامی طول سال تحصیلی است ،البته بحث
دریافت هزینه برای سال تحصیلی بعد در حالی که هنوز سال تحصیلی
جاری تمام نشده اســت ،موضوعی اســت که کمی تازگی دارد و توسط
یکــی از این والدیــن به اطالع «حــرف مردم» روزنامه رســیده اســت .به
همین دلیل و برای پیگیری موضوع با کارشناس اداره ارزیابی عملکرد
و پاســخ گویی به شــکایات اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوی
گفت و گو می کنیم .خدیجه بردبار جاوید ضمن تایید این موضوع که از
سمت وزارتخانه بخشنامه ای درخصوص دریافت هزینه کتاب برای سال
تحصیلی آینده ارسال شده اســت ،افزود :در این بخشنامه قیمت کتاب
های هر پایه نیز ذکر شــده است که بر این اســاس قیمت کتاب های پایه
اول ابتدایی 14هزار و  400تومان ،کتاب هــای دوم ابتدایی 15هزار
و  600تومان ،کتاب های ســوم ابتدایی 20هزار و  300تومان ،کتاب
های چهارم ابتدایی 20هزار و  400تومــان ،کتاب های پنجم ابتدایی
20هــزار و  900تومان و کتاب های پایه ششــم ابتدایی نیــز 24هزار و
 700تومان است.
وی همچنین با تاکید بر این که دریافت هر گونه هزینه ثبت نام برای سال
آینده از دانش آموزان غیر قانونی است ،در توضیح هزینه بیمه نیز گفت:
آموزش و پرورش از این جهت که هر ســال هزینه بیمه و کتاب را همزمان
از دانش آموزان دریافت می کند و از طرفی هــم هزینه قطعی بیمه هنوز
تعیین نشــده اســت ،این مبلغ را فعال به صــورت علی الحســاب دریافت
می کند که این مبلغ برای امســال  7500تومان و برای ســال آینده 10

عکس تزیینی است

باتوجهبهضرورتظرفیتسازیوکیفیتبسترآنتندهی
همراهاولفاصلهایستگاهمابه 500متررسیدهاست،امادر
پاسخبهمشترکمحترم،تیمهایفنیمخابراتدرآزادی
 43حضور پیدا کردند و مشــخص شــد ،ســایت فوق با کد
سایت  8032مربوط به شرکت فن آسیاست و ارتباطی با
مجموعهمخابراتمنطقهخراسانرضویندارد.

گزارش

هزار تومان اســت و این هم در بخشــنامه ارســال شــده از وزارتخانه ذکر
شده است.

•والدین دریافت هر هزینه اضافه ای را اعالم کنند
کارشــناس اداره ارزیابی عملکرد و پاســخ گویــی به شــکایات اداره کل
آموزش و پرورش استان در پاســخ به سوالی درباره ممنوعیت استفاده از
کتاب های مستعمل توســط دانش آموزان در مدارس نیز گفت :سیستم
آموزشی هر ساله ،از زمان اجرای سند تحول بنیادین و سیستم آموزشی
 ،6-3-3در حــال تغییر و تحول اســت ،به طوری که محتــوای کتاب ها
تغییر می کنــد و البته حتی اگر براســاس همان نظام قدیــم بود ،به علت
این که پاسخ سواالت و تمرین ها در کتاب مســتعمل وجود دارد و امکان
انجام تمرین ها توسط خود دانش آموزان وجود ندارد ،این کار از گذشته
ممنوع شده بود و هم اکنون نیز این موضوع شدت بیشتری گرفته است.
بردبار جاوید درباره ادعای شــهروند مبنی بر درخواســت مدرســه برای
دریافت هزینه های  70و  50هزار تومان ،تصریح کرد :براساس بخشنامه
وزارتی ،حداکثر هزینه دریافت برای بیمه و کتاب که متعلق به پایه ششم
ابتدایی است34 ،هزار و  700تومان است که بر این اساس دریافت هر
گونه هزینه اضافه ای بر این میزان تخلف است و از والدین دانش آموزان
می خواهیم که ایــن موارد را از طریق شــماره تمــاس  32222103به
اداره ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش
اســتان اطالع رســانی کنند تا در اســرع وقت موضوع پیگیری شود و در
صورت احراز تخلف طبق قوانین برخورد الزم صورت گیرد.
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لطفا ما اهالی محله ابوطالب را از دســت تعمیرگاه های
موتورسازی که در محدوده خیابان ابوطالب 31کار می کنند
نجات دهید ،هر چه به شهرداری گفته ایم هیچ اقدامی انجام
ندادهاست.
برایمطرحکردنمشکالتشهری،شهرداریمیگوید
که با شماره 137تماس بگیریم ،اما هر وقت که این کار را می
کنیمبایدبین 5تا 10دقیقهمعطلپاسخگوییاپراتورباشیم.
این هزینه تلفنی را که برای انتظار بایــد بپردازیم چرا ما باید از
جیببدهیم؟چراشهرداریاپراتورهایشرابیشترنمیکندتا
برای تمــاس با این ســامانه ایــن همه مدت پشــت خط منتظر
نمانیم؟
شهرداری که برای نگهداری چند گوسفند در خانه های
حاشیه شهر اخطار می دهد ،اگر واقعا می خواهد کاری کند،
سگ و گربه های سطح شهر را جمع کند که هر روز تعدادشان
بیشترمیشود.
اگرقراربراینباشدکهبرایاستفادهازپارکینگهایشهر
مجبور بــه پرداخت پول باشــیم پــس الیت این وســط چه می
خواهــد؟ پارکینــگ های نمایشــگاه و نــواب و ســعدی و چند
پارکینگ دیگــر الیت قبول نمی کنند باید جــدا پول پرداخت
کنیم.
چند روزاست ،بدون هیچ اطالع و دلیلی ورودی خیابان
صارمی 28را با بلوکه های ســیمانی بسته اند که این موضوع
برایهمسایههامزاحمتایجادکردهاست.
یکی از کســبه خیابان دانشگاه هســتم ،متکدیان در این
خیابانمشکالتزیادیرابرایمغازهدارهاوعابرانایجادکرده
اندومتاسفانههیچنهادوسازمانیبرایجمعآوریآنهااقدام
نمیکند.
وضعیتآسفالتکوچههادرتمامشهرواقعاخراباستو
قابل مقایســه با هیچ شــهری در ایران نیســت لطفا مسئوالن
رسیدگیکنند.
من یکی از ســاکنان خیابان دانشــگاه هســتم .متاسفانه
وضعیتنظافتاینخیابانخیلیخراباست،حتیبارهاخودم
شــاهد بودم رفتگران شهرداری ،آخر شــب فقط اقدام به جمع
آوریموادبازیافتی،آنهمبرایفروشمیکنندوبهنظافتمعابر
بیتفاوتهستند.لطفامسئوالنشهرداریاقدامکنند.
بولوارامیریهپیادهرونداردوبچههایمانبایدازسوارهروتردد
کننددرحالیکهاینکارخطرناکاستوامنیتجانیندارند.
میدان های میثاق و نمایشگاه از پرترددترین میدان های
غربمشهدواکثراوقاتدارایبارترافیکیسنگینیهستند.
امانکتهعجیبایناستکهچراغهایراهنماییاینمیادیندر
بسیاری از اوقات شبانه روز به حالت چشمک زن در می آید که
اینامرباعثسختیترددوگاهوقوعتصادفاتیمیشود.برای
چندمینبارازمسئوالنتقاضاداریماینچراغهارادرتمامطول
شبانهروزدرحالتفرماندهقراردهند.
لطفابهوضعیتبوستانانتهایخیابانکریمی 12توجه
کنید ،وســایل بازی کودکان این بوســتان را معلوم نیست چه
افرادیازآنجابردهاند،االندیگرفرزندانمانهیچوسیلهای
برایبازیدرپارکندارند.

اتوبوسرانی

واقعاخطوطبىآرتىخواستهعموممردمودرجهتپاک

نمابر05137009129 :

ســازی هوای مشــهد اســت یا براى درآمدزايى اتوبوسرانى و
شهردارى؟چرادراینخصوصازخودمردمنظرنمیخواهید
وبعدتصمیمگیریکنید؟

نیرویانتظامی

نیروی انتظامی فکــری برای اوضــاع و احوال محله قلعه
آبکوهبکند،موادمخدروجوانانکبوتربازامانمانرابریدهاند.

شرکتگاز

مسئوالن شــرکت گاز هر روز آمار می دهندکه چه تعداد
روستاراگازرسانیکردهاندومیگویندهرروزدوروستاازاین
نعمت برخوردار می شــوند و این در حالی اســت کــه ما اهالی
روستایمایوناتکهبهفاصله 7کیلومتریازشبکهانتقالگازو
درحاشیهمشهدقرارگرفتهایم،باحدود 500خانوار،فاقدگاز
هســتیم ولی این شــرکت برای تبلیغات خود روســتاهای کم
جمعیت تر و راحت تر را گازرســانی می کند تا فقط بگوید آمار
تعدادروستاهایدارایگازباالرفتهاست.

شرکتبرق

چراآبونمانگازراقطعکردنداماشرکتبرقهمچناناز
مشترکانشآبونمانمیگیرد،علتاینتفاوتچیست؟

بهداشت

از اداره بهداشــت می خواهم به ویژه در فصل گرم ســال
نظــارت و بازدیــدش از آشــپزخانه هــا و رســتوران ها و ســایر
واحدهایعرضهموادخوراکیرابیشترکند،چندروزپیشمن
دریخچالیکیازهمینواحدهایکسوسکپیداکردم.

شهرستانها

بعضی از سرعت گیرها در خیابان های شهرستان درگز
غیراستانداردهستند،ازشهرداریمیخواهیمکهبرایاصالح
شیب و ارتفاع این سرعت گیرها اقدامی انجام دهد ،چرا که به
جلوبندیخودروهاوموتورسیکلتهاآسیبمیزند.
چندروزپیشگذرمبهدانشگاهآزادقوچانافتاد،متاسفانه
نیروهای خدماتی آن جا انگار هیچ کاری در آن دانشگاه انجام
نمی دهند ،کتابخانه کثیف و پر از گرد وخاک و وضع سرویس
هایبهداشتیهمیکیازیکیبدتربود.

راهوشهرسازی

ازجادهفریمانبهسمتاتوبانشوشتریعوارضیرا100
درصداضافهکردهاند،اینانصافنیستکههرطوربخواهید
ازمردمپولبگیرید.

متفرقه

االن کــه بــه لطــف خــدا کشــف رود پــر آب شــده کاش
میتوانستیمازایننعمتاستفادهکنیمواینحجمازآببدون
هیچبهرهبرداریبهافغانستانسرازیرنمیشد.
کاشدرعوضاینکهدرنقاطدورشهرسینمابسازند،یک
سینماهمدرمحدودهآزادشهراحداثکنندتااستقبالمردمرا
مشــاهده کنند ،این محدوده با توجه به نزدیکی به پارک ملت
قطعاسینمادوستانفراوانیرابهسینماخواهدکشاند.
نمیدانمكىقراراستبهدادمردمپايينشهرهمبرسند؟
پروژه 10كيلومترىوناقصیکهچندينسالاسترهاشدهدر
حدفاصلسهراهىميامىتامشهدپسچهزمانیقراراستدو
باندهشود؟

