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

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

شهرداری

گزارش

داریم که تغییر نامشان ،میتواند مشکالتی برای مردم
به وجود آورد؛ چراکه این نامها ،هرچند تکراری ،کامال
در محالت جاافتاده و مردم در مقابل تغییر آن مقاومت
میکنند و تغییرشــان باید حتما با رضایت مردم محله
باشد .ضمن این که مشکل دیگ ِر ما در تغییر نام اسامی
تکراری خیابانها ،مشکالت اداری و تغییر آدرسهای
پستی و ثبتی موجود در اسناد و مدارک است که تغییر
همهشان ،هم هزینهبر است و هم زمانبر».

نویدزندهروحیان

حتما برای شــما هم پیش آمده که کنار خیابان به انتظار
تاکسی ایستاد ه یا ســوار خودروی آژانس شدهاید و وقتی
مســیر مدنظرتان را که مثال بولوار ارشــاد بــوده به راننده
گفتید،ویپرسیده«:کدامارشـاد؟ارشادششصددستگاه
یاارشادهفتتیر؟»وهردوگیجماندهاید.حاالتصورکنید
که شما ،نه شــهروند مشهد و آشــنا با خیابانها و اسامی،
بلکهیکمسافرهستیدومیخواهیدبهخیابانبهارستان
«بهارســتان سجاد یا بهارستان
بروید و راننده میپرسد:
ِ
سیدی یا بهارســتان فکوری؟»؛ حالت بدتری هم هست
که امیدوارم هیچکدام را تجربه نکرده باشــید و آن ،وقتی
استکهمثالمیخواهیدبهپلیس،اورژانسیاآتشنشانی
برای رسیدگی به یک مورد ضروری آدرس بدهید و وقتی
میگوییــد «بولــوار 22بهمــن» ،همزمان چهــار خیابان
به اســم 22بهمن در ذهن ،تداعی شــود و برای رساندن
منظور ،نیاز به کلی تالش باشد .واقعا چرا در مشهد ،این
همهخیابانهمنامداریمکهاسامیتکراریشان،میتواند
دردسرآفرینباشد؟وقتیاسامیاینخیابانهارافهرست
میکنیم ،به حدود  30خیابان شلوغ و پر رفت و آمد شهر
میرسیم که هرکدام کیلومترها با هم فاصله دارند و اگر
شخصی بهواسطه همنام بودن ،آن را اشتباه بگیرد ،باید
نصفمشهدرارانندگیکندودوربزند.بهخصوصاینکه
مشهد ،شهری با جمعیتی شــناور است که هرسال محل
ترددورفتوآمدمیلیونهانفرزائرداخلیوخارجیاست
واسامیتکراریخیابانها،میتواندمشکالتزیادیبرای
مسافرانپیشآوردوآنهاراسردرگمکند.سردرگمیکه
باوجودترافیکهایسنگینایامتعطیالتوپیکحضور
مسافران،چندینبرابرمیشودوهزینههایریزودرشتی
رویدستمدیریتشهریومحیطزیستمیگذارد.

•تایکسالآینده،اسامیتکراریعوض
میشوند

گزارش «خراسانرضوی» درباره  30خیابان مشهد
که اسامی تکراری دارد

همنامهایدردسرآفرین

•نامگذاریهایتکراری،مربوطبه 2دههپیش
است

مشهد ،مربوط به دهه اخیر نیست و قدمتشان حداقل
به حدود  20ســال پیــش بازمیگردد .منتها اســامی
خاصی همانند ابن سینا که هم در بولوار سجاد و هم در
چهارراه دکترا قرار دارد ،ارشــاد در چهار معابر اصلی
و فرعی ،هجرت در دو خیابان و مهدی و فردوســی نیز
روی دو خیابان وجود دارد ،باعث ایجاد مشکالتی شده
اســت .هم اکنون ما  31خیابان همنام در شهر مشهد

برای شــنیدن دلیل بیتوجهــی به ایــن دغدغه مهم،
به ســراغ «ناهید روح آبــادی» دبیر کمیته نــام گذاری
شهرداری مشــهد میرویم و دلیل این نام گذاریهای
غیراصولی را میپرســیم کــه توضیح میدهــد« :مهم
تکــراری خیابانهای
اســت بدانید نــام گذاریهــای
ِ

«شــهناز رمارم» عضو کمیســیون فرهنگــی ،اجتماعی،
زیارت ،گردشگری و رسان ه شورای اسالمی شهر مشهد
نیز با اشاره به برنامه شورای شهر مشــهد برای تغییر نام
اسامیتکراریخیابانهامیگوید«:در 10سالگذشته
هموارهبانظارتکمیتهنامگذاریشهرداریمشهد،هیچ
فرعی همنامی انتخاب
خیابان ،معبر ،میدان یــا خیابان
ِ
نشدهاست.درادامههمطوریبرنامهریزیخواهیمکرد
کهدیگرایناتفاقتکرارنشودوسعیمیکنیمدرنهایتتا
یک سال آینده برای تغییر نام این خیابانها اقدام کنیم؛
چراکه مشهد یک شهر زیارتی با تعداد زیادی زائر است و
این موضوع ،مشکالتی را هم برای شهروندان و هم برای
زائران به وجود آورده و بارها برای خود من نیز ،این اتفاق
افتاده که آدرسی به کســی داده ایم ولی از جای دیگری
سردرآورده است .برای نامگذاریهای جدید ،اسمهای
زیادیدرلیستانتظارداریمکهازمیاننامشهدا،مفاخر
علمــی و فرهنگی و علمــا انتخاب شــده ،ضمــن این که
گروهیتحقیقاتیدرمعاونتفرهنگیشهرداریمشهد
در حال اســتخراج ســابقه و نام تمام معابر هستند تا پس
از پایان این کار ،نام های تکراری قدیمی تر ماندگار و نام
هاییکهازسابقهکمتریبرخورداراست،باجلبرضایت
مردمبااسامیدیگریجایگزینشود».

پیگیری حرف مردم
اهالی بردسکن از پرسه سگهای ولگرد در شهر
در وحشت هستند

برخی شهروندان فریمانی همچنان از بروز اختالل در شبکههای تلویزیونی گله مندند

صدا و سیما :مشکل فنی وجود ندارد
ولی برای ارائه راهنمایی و کمک آمادهایم

رضارهگذر|«شبکههای تلویزیونی در بعضی ساعات و در
برخی مناطق فریمان ،دچار اختالل میشود .مسئوالن
مربوط برای رسیدگی به این مشکل ،کمکاری میکنند
و هیچ پاســخی به این مشــکل نمیدهند .تکلیف ما که
تنها سرگرمیمان برنامههای تلویزیون است ،چیست؟»
پیرو گالیههای مردم فریمــان درباره اختالل در شــبکههای
تلویزیونی این شهرستان 23،مهرماه ،گزارشی منتشر شد که
طی آن ،مدیر فرســتندههای تلویزیونی صدا و سیمای استان
درباره اختالل به وجــود آمده در این مرکز گفــت« :تجهیزات
جدیدی برای شهرســتان فریمان خریداری و نصب شــده که
در مدار هم قرار گرفته و البته در فاصلــه نصب این تجهیزات،
اختالالتی نیز بــه وجود آمده اســت .امــا االن ،ایــن تغییرات
به پایان رســیده و مشــکلی در زمینــه دریافت ســیگنالهای
شــبکههای تلویزیونی وجود نــدارد» .اما به فاصله حدود ســه
ماه از انتشار این مطلب ،بار دیگر شهروندان فریمان با ارسال
پیامک به ســامانه حرف مردم روزنامه خراسان رضوی ،گالیه
های خود را از بروز اختالل در دریافت شــبکههای تلویزیونی
در این شهرستان اعالم کردهاند .برای پیگیری این موضوع،
بار دیگر با مدیر فرستندههای تلویزیونی صدا و سیمای استان

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
الکترونیکــی kho.razavi@gmail.com
بهروزنامــه خراســان رضوی ارســال کنند.
پاســخ مســئوالن به پیامک هــای مردمی،
روزانه در همین ستون منتشر خواهد شد و
به استحضار مردم خواهد رسید.

شهردار :به جوالن سگهای ولگرد ،پایان میدهیم

گفت و گــو میکنیــم« .عباســی» توضیح میدهــد« :گزارش
درباره خرابیها و اختالالت ،از طریق روابط عمومی سازمان
به ما منعکس میشود و طی روزهای گذشته ،چنین گزارشی
به ما نرسیده است .ایســتگاهی که مشهد را پوشش میدهد،
فریمان را هم پوشــش میدهــد و چنین موضوعی در مشــهد
گزارش نشده و به تبع در فریمان نیز وضعیت عادی است ».وی
می افزاید :در بیش از  95درصد گزارشهایی که به دست ما
میرسد ،اشکاالت مربوط به گیرندههای شهروندان بوده که
با راهنماییهای همکاران ما برطرف شده است و ممکن است
گالیههایمطرحشدهدراینزمینههم،بههمینصورتباشد.
عباسی در پاسخ به این که ناپایداری شرایط جوی به چه میزان
موجببروزاختاللدرگیرندههامیشود؟میگوید«:احتمال
اختالل در ایستگاه به دلیل شــرایط نامساعد جوی بسیار کم
است .اما ممکن اســت شــرایط جوی روی آنتن گیرنده های
مردم تأثیر داشته باشد و همین موضوع باعث گالیه های آنان
شود .در صورتی که شهروندان در این زمینه با مشکلی مواجه
شوند ،میتوانند از طریق شماره تلفن 38010370موضوع
را مطرح کنند تا ضمــن ارائه راهنماییهای الزم ،مشــکالت
احتمالی فنی نیز برطرف شود».

روابطعمومیشرکتگازخراسانرضوی

احتراما در پاســخ به مطلب مندرج در روزنامه خراســان
رضوی ،شــماره 4025مــورخ چهارم دی مــاه1397
تحت عنوان «قابل توجه شرکت گاز شهرستان مشهد!
روســتاهای کوهســتانی جنوب و شــمال شــیروان گاز
دارند ،اما روســتاهای نزدیک مشــهد مثل عارفی از گاز
برخوردارنیستند.واقعاچرا؟»...بهاستحضارمیرساند:
گازرسانیبهروستایمذکوردردستاقداماست.

روابطعمومیشرکتگازخراسانرضوی

احتراما در پاســخ به مطلب مندرج در روزنامه خراســان
رضوی مورخ 27آذرماه  ،1397شــماره  4019برای
اطالع مســئوالن ،تحت عنوان «ما جمعــی از رانندگان
استیجاری شرکت گاز هستیم ،با توجه به تورم موجود،
چرا چهار ســال اســت حقوق رانندگان فرقــی نکرده و

علی نوری| ایــن روزها ســگهای ولگرد ،موجب
رعب و وحشت مردم شهرســتان بردسکن ،واقع
در جنوبشــرقی اســتان شدهانــــد .از آن جــا که
این ســگها ،خیابانیاند و در شــرایط بدی رشد
و تغذیه میکنند ،بیمار هســتند و حضورشان در
شــهر ،تبدیل به یک خطر بهداشــتی شده است.
اگر در ســاعات پایانی شب یا ســاعات اولیه صبح
در شهر بردسکن تردد کنید ،جوالن تعداد زیادی
گ ولگــرد را بــه وفــور خواهیــد دید .ســگها
ســ 
برای به دســت آوردن غذا از پناهگاههایشــان که
مخروبههای حاشــیه شــهر اســت ،روز و شــب به
محیطشهریپناهمیآورندودرشهرپرسهمیزنند
و از آن جـــا که به شکل گروهی حرکت میکنند،
ترسناکتر به چشــم میآیند و خطر حملهشان به
کــودکان و حتی بزرگ ســاالن ،افزایش مییابد.
این حضور ترســناک در بعضی نقاط شهرســتان
بردسکن ،بیشتر به چشــم میآید؛ بهخصوص در
مسیر عبور و مرور دانش آموزان به مدارس ،مسیر
جاده ســامت ،حاشــیه پــارک بانوان ،بوســتان

بیشترنشدهاست؟لطفاپیگیریشود»بهاستحضارمی
رساند :شیوه پرداخت دستمزد خودروهای استیجاری
این شرکت به صورت «کرایه ساعتی» بوده و ذکر واژه ای
به اسم «حقوق» در متن این پیام ،محلی از اعراب ندارد.
شایان ذکر است ،مبالغ تعیین شــده برای نرخ کرایه هر
ســاعت خودرو با شــرایط و ضوابط کاری در روز و شــب
متفاوتبودهوطبققوانینمحاسبهمیشود.

شهرداریمنطقه7

با توجــه به پیــام شــهروند محتــرم منــدرج در روزنامه
خراســان مورخ 3دی  1397صفحــه  ،2در خصوص
درزانبساطپلغدیر،بهاستحضارمیرساند:مطالعات
جهت اجرای درز انبساط این پل انجام شده است .در
صورت تأمیــن اعتبار در آلبــوم بودجه ســال  98اجرا
خواهد شد  .

ولیعصر(عج) ،پارکشهر و...
در این زمینه مــردم و اهالی بردســکن گالیه های
فراوانیداشتندوخواستارپیگیریموضوعشدند.
ازهمینروبهسراغشهرداربردسکنرفتیموگالیه
های مردم درباره حضور سگ های ولگرد در شهر
را از او پیگیری کردیم .محمدحسین مدیح در این
باره به «خراســان رضوی» گفت :متاسفانه یکی از
معضالت جدی که در بردسکن وجود دارد و باعث
گهایولگرد
گالیهشهروندانشده،تعدادزیادس 
اســت .در این راســتا ،تاکنون بیش از 500قالده
سگ توسط نیروهای شــهرداری جمعآوری شده
است .متاسفانه بارها مشاهده شده که افرادی در
نگهداری ســگ خانگیشان هم
اســتان ،وقتی از
ِ
خسته میشوند ،آن را در سطح شهر بردسکن رها
میکنند.خالصهاینموضوع،بهیکمعضلتبدیل
شدهوبهرغماینکهجمعآوریهرسگ 100،هزار
تومان برای شهرداری هزینه دارد ،مشغول تالش
برای سر و ســامان دادن به این مسئله هستیم و به
جوالنسگهایولگرد،پایانمیدهیم».
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۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

چرا ایســتگاه اتوبوس واقع در ملک الشــعرای
بهار ،۹نیمکت و سایهبان ندارد؟ در این هوای سرد
باید مدت زیادی ،ســ ِر پــا و زیر بــاد و بــاران ،منتظر
اتوبوس باشیم.
تمام پیادهروهای خیابان ســنایی ،محل توقف
خودروهایمختلفشدهواینقضیه،مانعکسبوکار
کاسباناست.مدتیقبلشهردارینصبموانعبتنی
برای جلوگیری از پارک خودرو در پیادهرو را شــروع
کردولیادامهندادوماهمچنانناراضیومعطلیـــم.
مزاحمــت پــارک موتورهــا و خودروهــا در
پیادهروهــای شــهر ،بیشــتر از مزاحمــت
دســت فروشهایــی اســت که شــهرداری بــا آن ها
برخورد جدی میکند .اما معلوم نیست چرا به پارک
خودروها بیتفاوت است!
واقعا باید به طراح چهارراه جانباز پاداش خوبی
داده شود .کمک بزرگی به وقت مردم کرد .باالخره
مشــکل ترافیک ایــن منطقه حل شــد و ما ســپاس
گزاریم.
چــرا خیابــان آپادانــا  7بــه بولــوار دســتغیب
بازگشایی نمیشود؟ از شــهرداری تقاضا داریم به
این موضوع رسیدگی کند.
14ســال قبل شــرکت اتوبوســرانی مشهد به
رانندگان خود ،سهامی مربوط به برج سلمان واقع
در خیابــان راهنمایــی فروخــت .حــاال نــه ســود
سهامداران را میدهند و نه سهام آن ها را میخرند.
این چه وضعی است؟

شهرستانها

از مســئوالن محترم تقاضا داریــم به فکر ایجاد
اشتغال و امکانات شغلی در شهرستان درگز باشند
تــا جوانانی کــه جویــای کار هســتند ،در این شــهر
مشغولبهکارشوندوبهدلیلنبودشغلبهشهرهای
دیگر استان یا حتی کشور ،مهاجرت نکنند.
از شهرداری درگز تقاضا داریم برای زیباسازی
شــهر اقــدام کنــد .همچنیــن از نظافــت بعضــی از
کانالهای جوی آب شهر هم غافل نشود.
در صفحه 7خراسان رضوی ،تاریخ 17دی ماه
دربارهپردیسسینماییتربتحیدریهمطلبینوشته
شــده اما عکس آن مربوط به ســینمایی قدیمی در
تربت جام بود .چرا؟
گــروه شهرســتان هــا :با عــرض پــوزش از
مخاطبــان محترم .عکس زمیــن مربوط به
سینمای قدیمی تربتحیدریه است ،ولی
در شــرح عکس به اشــتباه ،نــام تربتجام
درج شده است.
در شهرســتان تربــت حیدریه  200دســتگاه
مینیبوسدرحالخدماتدهیهستندولیقیمت

تلگرام 09393333027 :

هر الستیک مینیبوس به یک میلیون و  500هزار
تومان رســیده اســت .تکلیف ما مینیبوسرانهای
تربتحیدریه چیست؟ از مســئوالن میخواهیم به
این موضوع رسیدگی کنند.

متفرقه
چرا برخی پزشکان در مطب های خود دستگاه
کارتخــوان ندارنــد تــا حســاب و کتــاب و درآمــد
ماهانهشان مشــخص باشــد؟ اگر در ایران هم مثل
دیگر نقاط دنیا ،حسابهای بانکی به شکل شفاف
بررسی میشد ،خیلی راحت جلوی فرار مالیاتی و
پول شویی گرفته می شد و از طرفی ،حق بیماران و
مراجعان هم توسط سودجویان ،ضایع نمیشد.
لطفا پیگیری کنید که دبیرستان فرهیختگان
باچهمجوزیوبرایانجامچهکارضروری،ازوالدین
900هزارتومــان پــول میگیــرد؟ وزیر آمــوزش و
پرورش هــم در مجلس اعالم کــرد که اگــر موردی
مبنی بر پول اجباری در مدارس وجود دارد ،گزارش
دهید تــا پیگیری شــود .هرچنــد چهارماه از ســال
تحصیلی گذشته ولی کاش این موضوع را پیگیری
کنید.
درتاریخ  97/09/28پرواز کیش-مشــهد با
شمارهپرواز۱۰۴۵باتاخیر18ساعتهانجامشد.در
این فاصلــه هیــچ اقدامی بــرای پذیرایی و اســکان
مســافران انجام نشــد و حتی یک لیــوان آب هم به
مســافران ندادنــد .واقعــا ایــن رفتــار و برخــورد با
مســافری که بــرای کار و زندگــی و رفــت و آمدش،
برنامهریزی کرده درست است؟
چرا تلفن ملــی  096308راهنمــای زائر که
مرجعاطالعرسانیتلفنیبهزائراندرمشهداست،
غیر فعال است؟
چــرا راهنمایــی و رانندگی بــر ورودی خیابان
شیرازیوخروجینوابصفویکهبرخیتاکسیها
و خودروهــا دوبل پــارک میکننــد ،هیــچ نظارتی
ندارد؟
مســئوالن اطالع دارند در این فصل سرد ،گاز
چندین خانوار در شهر به علت 30یا 40هزار تومان
بدهیقطعشدهاست؟واقعااینمبلغ،برایشرکت
گاز ،پولی است که بهخاطرش حاضرنــد خانوادهای
از سرما بلرزند؟
قابلتوجهکالنتریقاسمآباد.سرقتهایپیدر
پــی در این منطقــه ،خانوادههای ســاکنان چهارراه
حجاب تا چهارراه اندیشــه را حســابی نگــران کرده
اســت .از کالنتری تقاضا داریم برای افزایش گشت
نیروهای پلیــس جهــت برقــراری آرامــش و امنیت
خانوادههادراینمحدوده،اقدامالزمرابهعملآورد.
نصب دکل مخابراتــی همــراه اول در بولوار
دانشآمــوز ،میــدان شــیخ مفید در مجاورت ســه
مدرســه قرار گرفته و بــرای دانش آمــوزان ضرر و
زیان دارد .چرا اقدامی برای جمع آوری این دکل
نمی شود؟
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