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برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان می رساند.

پیامك2000999 :

Sat.Aug.25.2018. No.3928

تلفن051 37009111 :

اتوبوسرانی

بولوار نماز مسدود شد

بــرای اســتــحــضــار مــردم
نمابر051 37626501 :

مســئوالن و مدیران روابط عمومی ســازمان ها
میتوانند پاســخهای خود به پیامکهای مردم
را از طریق پســت الکترونیکــی @kho.razavi
gmail.comبهروزنامه خراســان رضوی ارسال
کنند .پاسخ مســئوالن به پیامک های مردمی،
روزانه در همین ســتون منتشــر خواهد شد و به
استحضار مردم خواهد رسید.

مخابرات
«بــرای خرابی تلفــن بــا  20117تماس مــی گیریم اما
ترتیب اثر داده نمی شود».

ســامانه  20117برای ثبت خرابی های تلفن  ،به صورت
مکانیــزه و در طــول 24ســاعت شــبانه روز فعال و شــامل
کلیدهایذیلاست:کلید: 1ثبتخرابیتلفنتوسطخود
مشترک،کلید 2و: 3پیگیریخطوطخصوصیوسرویس
های مخابراتی  ،کلید : 4صندوق انتقادات و پیشــنهادها
برای ضبط صدای مشترک .مشــترکان محترم برای ثبت
خرابی تلفن خــود می تواننــد ضمن تماس بــا 20117و
فشــردن کلید  1و ارائه اطالعات الزم طبق اعالم سیستم
گویا،ازجملهثبتشمارهتلفنبهصورتهشترقمی،درج
نوعخرابیودرنهایتدریافتکدپیگیریاقدامکنند.پس
از دریافت کد پیگیری ،کارشناسان مربوط ضمن بررسی،
نتیجهراازطریقپیامکبهشمارهتلفنهمراهیکهمشترک
درج کرده ارســال می کنند .مشــترکان محترم در صورت
داشتن انتقاد یا پیشــنهاد می توانند با فشــردن کلید  4به
ضبطپیاماقدامکنندکهشنوداینپیامهاوپیگیریخرابی
درصورت نیاز و تماس با مشــترکان شاکی مبنی برخرابی
های رفع نشده یا نامشــخص در ثبت خرابی توسط اپراتور
صورتمیگیردکهطبقآخرینگزارشدرتیرامسال86،
درصدثبتخرابیهاازطریقاینسیستمانجامشدهاست.

«حدود18روز است که ثبت نام تلفن ثابت در خراسان
رضوی مسدود شده است .مخابرات دلیل آن را به روز رسانی
اعالم کرده است .از  24تیر چندین بار به مخابرات مراجعه
کردم ولی گفتند سرتاسر ایران این به روز رسانی را دارد ولی
در دیگر استانها طبق پیگیریهای ما چنین مشکلی وجود
ندارد».

باپوزشبهعلتدوربرگردانوبهروزرسانینرمافزارازمورخ
 23تیرماه امسال ،ثبت نام جدید تلفن ثابت از طریق پرتال
میسرنبوده،لیکنثبتنامازطریقدفاتروبهصورتحضوری
امکانپذیربودهکهالبتهبهعلتانجامپروسهبرگردان،چند
روزیبااندکیاختاللوتأخیرهمراهبودهاست.شایانذکر
استبااتمامبرگرداننرمافزارفوق،بهزودیامکانثبتنام
ازطریقپرتالمخابراتایرانمیسرخواهدشد.

چــرا شــرکت اتوبوســرانی یک خــط از بولوار طبرســی
شــمالی به الهیــه اختصاص نمــی دهد .مــردم بایــد به کجا
شکایت کنند؟ بیشــتر پایانه ها بیش از پنج خط دارند به جز
طبرسی شمالی.

شهرستانها

جاده روســتای مارشــک همچنان آســفالت نشــده و ما
ســاکنان این روســتا برای رفت و آمد ،به خصــوص در فصل
زمستان با مشکالت زیادی روبه رو می شویم.
درود بــه نیــروی انتظامی نیشــابور که با عوامل شــبکه
بازاریابی هرمی برخورد قاطعانه انجام داد کاش در همه جای
کشور برخوردهای الزم انجام شود و مردم را از شر این شبکه
ها نجات دهند .

گزارش

محمدامین شرکت اول
«لطفا در خصوص وضعیت بولوار نماز گزارشی
تهیــه کنیــد ،چنــد روز پیــش از ســمت بولوار
شــهدای ارتش به طــرف این بولــوار در حرکت
بودم کــه متوجــه شــدم ورودی بولوار نمــاز به
ســمت باال را با بلوکه هــای بتن مســدود کرده
اند و چند بنر از طرف ســازمان انتقــال پادگان
ها نیز روی آن ها نصب شــده اســت و همچنین
تعــدادی از نیروهــای نظامی نیــز آن جا حضور
دارند .اگر واقعا محل ایجاد این بولوار مشــکل
دارد ،دستگاه های مالک زمین های این منطقه
تا زمان احداث بولوار کجا بودند که حاال و وقتی
که چند میلیارد پول بیت المال خرج ساخت آن
شده و در آستانه افتتاح است با قراردادن بلوکه
مسیر را می بندند و هیچ کسی هم چیزی به آن
ها نمی گوید».

از پنج روز قبل مســدود کــردن  6.6کیلومتر
از مســیر بولوار نمــاز کــه یکــی از محورهای
تردد جنوب شــهر مشهد اســت  ،باعث مطرح
شدن پرســش هایی درباره چرایی و علت این
مسدود سازی شد.
در همیــن باره چنــد پیامک و تماس از ســوی
شــهروندان در خصوص مسدودسازی قطعه
ای از بولوار نماز توســط ارتــش و همچنین از
سمتی دیگر توسط آستان قدس رضوی ما را
بر آن داشــت تا به محل این مسدودسازی ها
برویم و موضوع را از نزدیک پیگیری کنیم.
در بولوار نماز و پس از گذر از روستای چشمه
پونــه ،می تــوان بلوکه هایــی که ادامه مســیر
بولوار را مســدودکرده اند دید .نزدیک تر که
می شــوم نوشــته روی بلوکه ها را می خوانم؛
«این ملــک موقوفه حضرت رضــا(ع) و متعلق
به آستان قدس رضوی است».
در همــان حوالــی نگهبانــی را کــه از
کارکنــان شــهرداری اســت و در کانکــس
کوچکــی نشســته ،مشــاهده و در خصــوص
جریــان مسدودســازی هــا بــا او گفــت و گــو
می کنــم .او می گوید :آســتان قــدس دو روز
پیــش و ارتــش هــم چهــار روز پیش اقــدام به
مسدودسازی کرده اند.

شهرداری

وقتــی از او مــی پرســم آیــا از ایــن کــه چطور
این اقــدام صــورت گرفته یــا چطور شــده که
نگهبــان شــهرداری اجــازه ایــن کار را داده
اســت،اطالعی دارد؟ ادعــا می کنــد :دلیل
مســدود کردن ها را نمــی دانم ،جریــان این
بوده کــه شــبانه آمدنــد و نیــروی زیــادی هم
داشتند ،هم آستان قدس و هم ارتش ،نگهبان
شب هم با حراست شهرداری تماس گرفته و
موضوع را اطالع داده و حراست هم با نیروی
انتظامی تمــاس گرفته اما نتوانســتند جلوی
این کار را بگیرند.
پــس از آن به ســمت بولــوار شــهدای ارتش و
تقاطع آن با بولوار نماز راهی می شــویم .این
مســیر هم همین طور با بلوکه هایی مســدود
شده و روی بنرهای نصب شده روی بلوکه ها
نوشته شده اســت« :با اســتناد به اعالم مدیر
اجرایی طــرح انتقــال پادگان در شــهرداری
مشهد مقدس تحت شماره  32558قابلیت
احداث و عملیات اجرایی در اراضی آبشــار2
و بازگشــایی معابــر آن قبــل از تصویــب طرح
اراضی در شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران وجود ندارد ».در آن محدوده چند سرباز
و یک افســر ارتش در حال قدم زدن هستند.

از آن هــا دلیــل ایــن مســدود ســازی را مــی
پرسم اماافســر حاضر در این صحنه حاضر به
پاسخ گویی نیست.

•مسئوالن بی پاسخ
طبــق هماهنگی هــای واحد روابــط عمومی
قــرارگاه منطقــه ای شــمال شــرق ارتــش ،با
مســئول دفتر امیــر ســرتیپ «رضــا آذریان»،
فرمانده قرارگاه شــمال شــرق نیروی زمینی
ارتش ،بــرای پیگیــری مسدودســازی بولوار
نماز توســط این نهــاد تماس گرفتیــم اما وی
اعالم کرد امیر آذریان خارج از اســتان است
و امکان برقراری ارتباط با وی میسر نیست.
در ادامه برای پاســخ نهــاد دیگری کــه اقدام
بــه مســدود ســازی بولــوار کــرده (آســتان
قدس) پیگیــری می کنیــم .برای گفــت و گو
با «غالمرضا رحمتــی زاده» ،معاون امالک و
اراضی آستان قدس رضوی نیز تالش های ما
به جایی نمی رسد .در آخرین مرحله پیگیری
نیز با «حســین جنگی» ،مدیر عامل ســازمان
زمین و مســکن شهرداری مشــهد تماس می
گیریم که این پیگیری هــا و تماس های ما نیز
بی پاسخ می ماند.

شــهرک حجت آباد جاده کنه بیســت ،اتوبوس ،ســالن
ورزشی و فضای سبز ندارد.
شهرداری منطقه  ۹لطفا برای حاشــیه میدان دالوران
مقابل پایگاه بسیج که به صورت زمین خاکی رها شده چاره
ای بیندیشید .
از شــهرداری خواهش می کنم پیاده روهای حدفاصل
میدان امام حســین(ع) ،چراغچی یک تا۹را آسفالت کند و
برای چراغچی یک تابلو نصب کند.
زمینبزرگینبشتوحید 11قرارداردکه 10سالاست
گودبرداری شــده و بدون اســتفاده مانده و فقط محل تجمع
زباله و افراد معتاد شده است .لطفا شهرداری این زمین را به
پارک توحید اضافه کند تا مورد استفاده عموم قرار گیرد.
چه خبر از انتهای بولوار خاقانی به بولوار نماز؟ فکر می
کنم شــهرداری به فکر نیســت؟ هنوز هم آن  500متر وسط
شهر مشهد به حال خودش رها شده است.
قســمت جنوبی دوربرگــردان میــدان شــهید فهمیده
آسفالت بسیار نامناسبی دارد ،چرا شــهرداری این مسیر را
اصالح نمی کند؟
به عنوان یکی از اهالی بولوار نماز 19.1 ،و  21.1مدت
زیادی است که چشــم انتظار آسفالت شــدن کوچه هایمان
هســتیم هیچ کس جــواب گو نیســت .برای آســفالت کوچه
هایمان به کجا مراجعه کنیم؟
قابل توجه شهرداری؛ در انتهای خیابان شهرستانی14
منازل فاقد پالک است.
شــهرداری منطقه 6زحمت کشــیده یک کانال برای آب
کندهوهر200متریکدریچهگذاشتهکهبوینامطبوعیایجاد
کردهاست.آدرس؛شهرکشهیدرجاییحر ۲۸خیاباناروند.

متفرقه

این روزها هر کس بــرای خرید میوه به مغــازه ام می آید
دایم از من فروشــنده انتقاد می کند .همــه آن ها می گویند
میــوه را از کشــاورز ارزان می خریــد و در مغازه هــا گران می
فروشید ،این در حالی اســت که من هم به فعالیت میدان بار
انتقــاد دارم .لطفا مســئوالن تنظیــم بازار دقت بیشــتری بر
میادین میوه و تره بار داشته باشند.
یکی از صحنــه هایی که چهــره اجتماع را زشــت می کند
وضعیتظاهرینامناسبکارتنخوابهاوخیابانگردهاست.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروند خبرنگار  /پوریا ابراهیمی

شهروند خبرنگار

سدمعبرتمامعیار

هدر رفت آب در بی آبی

ســد معبر در پیاده روها انگار هیچ وقت قرار نیست درست شود .در یکی
از شلوغ ترین خیابان های مشهد  -خیابان امام رضا(ع) – متأسفانه این
وانت بار تمام عرض پیاده رو را اشغال کرده و با خیال راحت در حال تخلیه
میوه است .با این شیوه حرکت عابران پیاده در پیاده رو با اختالل رو به رو
می شود و عابران مجبور به حرکت از مســیر خیابان هستند .با همه این
تفاســیر شــهرداری هم باید برای ایجاد بارانداز در فواصــل مختلف این
خیابان و بسیاری خیابان های دیگر فکری اساسی کند.

این تصویر مربوط به بولوار قرنی 24است .آب با شدت فراوان از دل زمین
می جوشد و داخل جوی آب ریخته می شود و به هدر می رود .در این بی
آبی فراوان که قطره قطره آب هم نعمت و کیمیا ست ،این گونه هدردادن
آب ،جفا در حق شهروندان و محیط زیست اســت .ای کاش الاقل از این
آب ها برای آبیاری فضای سبز اســتفاده و قدمی در راه سرسبزی فضای
سبز شهر برداشته می شد .متأسفانه از این دور ریزهای آب درسطح شهر
بسیار مشاهده می شود.

اخبار
قائممقامستادمناسبتهایشهرداریمشهداعالمکرد:

جمع آوری  ۱۹۷راس دام در روز عید قربان

قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد گفت :با توجه به هماهنگی های
انجام شده برای جلوگیری از هرگونه مخاطرات ذبح غیر مجاز دام و آلودگی های
بهداشتی ،چهار مرکز عرضه و ذبح غیرمجاز دام به شهروندان معرفی شد که در
همین زمینه در روز عید قربان  ۱۹۷راس دام از سطح شهر جمع آوری و به محل
های مجاز ذبح دام منتقل و در پایان به شــهروندان تحویل داده شــد .به گزارش
روابط عمومی معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد ،خلیل
ا ...کاظمی افزود :درخور ذکراســت این عدد نســبت به ســال گذشــته کاهش
چشمگیری داشته است.

بازرسیازمدارسغیردولتیاستانآغازشد
دبیر ســتاد ثبت نام اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت :به منظور
جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی ،بازرســی از روند نام نویســی دانش آموزان
در مدارس غیر دولتی استان آغاز شد .سیدجواد قوامی نژاد در گفت و گو با ایرنا
افزود :هم اکنون دو هزار و  300مدرســه غیر دولتی در استان فعالیت دارند که
بازرسان به صورت موردی از این مدارس بازدید می کنند .همچنین رضا صابری
توالیی معاون آموزش و پرورش استان نیز اعالم کرد که «بر اساس مصوبه کمیته
برنامه ریزی اســتان ،مدارس ســابق نمونه دولتی در مشــهد ثبت نــام برای پایه
هفتم ندارند».

معاوناستاندار:

دستگاه ها اراضی قابل واگذاری در طرح
بازآفرینیشهریراسریعمعرفیکنند
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری خراسان رضوی گفت :دستگاه های
مســئول بر اســاس مصوبه هیئت دولت و طبق برنامه ششــم توســعه ،موظف اند
فهرست اراضی خود در محالت هدف به منظوراجرای طرح بازآفرینی شهری را
هرچه سریع تر به دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف
شهری اعالم کنند .به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی ،محمد
مقدوریدرجلسهستادبازآفرینیپایدارمحدودهومحلههایهدفشهریاستان
افزود :دستگاه های اجرایی باید 30درصد از اعتبارات خود را در محله های هدف
شهری هزینه کنند و شهرداری ها نیزمکلف اند 30درصد از درآمد ارزش افزوده را
که به آن ها تعلق می گیرد ،به اجرای پروژه در این محله ها تخصیص دهند.

دربازدیددوعضوشورایشهرمشهدمطرحشد

الزام شهرداری به اتمام طرح بازپیرایی میدان
راهآهن تا پایان مهرماه

در بازدید رئیس شورای شــهر مشهد و رئیس کمیســیون عمران و شهرسازی از
میدان راهآهن ،شهرداری مشهد ملزم شــد طرح بازپیرایی این میدان را تا پایان
مهرماه به اتمام برســاند .به گزارش پایگاه اطالعرســانی شــورای اسالمی شهر
مشهد ،مهدینیا رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا در حاشیه این بازدید
گفت :غیر از المان نصب شده در وســط این میدان ،اقدام شایسته و جالب توجه
دیگری طی ســالیان متمادی انجام نشــده بود و این موضوع شــهرداری را برآن
داشت تا برای بازپیرایی جلوخان ایستگاه راه آهن اقدام کند .وی با بیان این که
درصد پیشرفت پروژه نسبت به بازدید پیشین قابل قبول نیست ،افزود :شهرداری
مشهد و معاونت فنی و عمران شهرداری باید این طرح را تاپایان مهرماه به اتمام
برسانند و کارگاه عمرانی خود را برچینند.

مدیرعاملالیتخبرداد

حذفتبادالتمالینقدیشهروندان
باپارکبانالیت
مدیرعامــل شــرکت ترافیــک هوشــمند الیت از حــذف تبــادالت مالــی نقدی
شــهروندان بــا پارکبان در مشــهد خبــر داد .بــه گــزارش پایگاه اطالعرســانی
شــهرداری مشــهد ،محمد مهدی اســدی با بیان ایــن که حذف تبــادالت مالی
میــان پارکبانــان و شــهروندان یکــی از مطالبات مردمی اســت ،افــزود :از یکم
شــهریور تبادالت مالی نقدی شــهروندان و پارکبانان در حاشیه تمامی مناطق
و خیابانهای شهر حذف شد و شارژ به صورت الکترونیکی انجام میشود .وی
افزود :شهروندان میتوانند با مراجعه حضوری به پارکینگ های غیرحاشیهای
و همچنین از طریق بسترهای اینترنتی پرداخت های مالی خودرا انجام دهند.
وی یادآور شد :اپلیکیشن موبایلی همراه پارک الیت ،وب سایت شرکت به آدرس
 www.eliteit.irوس دستگاههای  POSهم اکنون در دسترس و در آینده ای
نزدیک با همکاری اپراتورهای تلفن همراه ،کد دســتوری  USSDبه این منظور
در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
مجتبی بهاروند رئیس کمیســیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد
نیز با اشــاره به حــذف تبــادالت مالی نقــدی در الیــت گفت :شــهروندان با
پرداخــت غیرنقدی از  15درصــد بهای مازاد بر مقدار شــارژ شــده بهرهمند
خواهندشد.
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باتوجهبهاینکهحمامهایعمومیوآرایشگاههابهدلیلرعایت
بهداشتازپذیرشاینافرادخودداریمیکنندوبههرحالاین
بندگانخداهمحقوحقوقشهروندی دارندوازخدماتدولت
وکشورسهمیدارندپیشنهادمیکنمشهرداریباارسالگروه
هایسیاربهنظافتاینافرادرسیدگیکند.
چرا خبر مسابقات والیبال کارگران کشوری را که مشهد
در آن شرکت کرد پوشش ندادید؟ وقتی خراسان رضوی که
رسانه ای بومی است به والیبال اهمیت نمی دهد معلوم است
وضع این رشته محبوب در مشهد اسفبار خواهد بود.
خواهش مــی کنم بــرای رفع بــوی نامطبــوع فاضالب
میدان توحید چاره ای بیندیشید.
فکر می کنم اصرار بر ادامه پروژه کمربندجنوبی مشهد
از ســوی برخی مســئوالن فقط به دلیل منافع شخصی آنان
اســت .مطمئن باشــید طرح فوق در صورت ادامــه ،لطمات
جبران ناپذیری بــرای محیط زیســت و هوای مشــهد در پی
خواهد داشت.

راهنماییورانندگی

ای کاش راهنمایــی و رانندگــی بولوار وکیل آبــاد را به
عنوان طرح نمونه کنترل ترافیک اعالم نمی کرد .من که دایم
در این مسیر رفت و آمد می کنم می بینم وضعیت ترافیک در
این بولوار به مراتب از قبل بدتر شده و نظارتی در کار نیست.

ایرانسل

خــط ایرانســلم مســدود شــد .وقتی بــه دفتــر خدمات
ایرانسلمراجعهکردمگفتندطرحبهروزرسانیمدارکاست
و باید مبلغ دو هزار تومان پرداخت کنید ،این در حالی است
که تمام مدارک من کامل بود .ایرانسل تا کی می خواهد بابت
این کارها پول اجباری از مشترکان خود بگیرد.

بازار

چرا به فعالیت کارخانه های تولید فــراورده های لبنی
نظارت نمی شود؟ یک سطل ماست خریدم وقتی آن را وزن
کردم متوجه شــدم که وزن آن از وزن ســطل های ماست که
قبال می خریدم کمتر اســت .اگر این کم فروشی نیست پس
اسم آن را چه چیزی باید بگذاریم؟
ساکن منطقه الهیه مشهد هستم .متاسفانهبعد از عید به
دلیل نبود نظارت ،بســاز و بفروش های مطــرح این منطقه،
قیمت پیش فروش آپارتمان ها را هر روزافزایش می دهند .از
سازمان تعزیرات مشهد تقاضای رسیدگی و برخورد دارم.

بهداشتودرمان

چند روز قبل برای عیادت بیمار به بخش اورژانس سوانح
بیمارستان امدادی مشهد مراجعه کردم .وضعیت بهداشت
بیمارستان تاسف بار بود.

مخابرات

تلفن ثابت منزل پــس از پرداخت نکــردن دو قبض یک
طرفه شد و اول خرداد نیز به طور کامل قطع شد .با وجود این
که خط بــه طور کامــل قطع بــود آبونمان ،مالیــات و حداقل
کارکرد نزدیک به هفت هزار تومان شد و در قبض اعالم شد
بــرای پیشــگیری از تخلیه و ســلب مالکیــت ،باید بهــای آن
پرداخت شــود .دفتر پیشــخوان هم چهار هــزار تومان برای
وصل کردن خط ،پول گرفت که پول زور است.

