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برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان
میرساند.
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تلفن051 37009111 :

اتوبوسرانی
مینی بوسهای بولــوار توس همه از رده
خارجاند .خیلی از آنها هم سرویس جاهای
دیگر هستند و مسافران عادی باید برای آمدن
مینی بوس مدت طوالنی در ایســتگاه معطل
بمانند.
اتوبوسهای خط ،46نیاز به نوسازی و
نظافت و نظم دهی دارند.

برق بازرسیهای «گران نمیخریم
الکتریکیها را گرفت

»

گ
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نام
ه خراسان ا
طالع دهید

ســاعت  7:10صبــح ،جوانــی ســوار بر
خودرو  206در چهارراه دانشجو ،با کشیدن
ترمز دستی حرکات خطرناکی انجام میداد.
مامور نیروی انتظامی هم که آن جا بود ،فقط
صحنــه را تماشــا میکــرد و ظاهــرا کاری از
دستش بر نمیآمد.
اگــر در جامعه این قــدر بــی قانونی و بی
انضباطــی در رانندگی مشــاهده میشــود،
دلیل اصلی آن تعلیم نادرست آموزشگاههای
رانندگی اســت .از تصمیم جدید راهنمایی و
رانندگی بــرای جریمه آموزشــگاهها حمایت
میکنیم.

گران نمیخریم
2000999

 3واحدفروشلوازم الکتریکیبهدلیلگرانفروشیاخطارپلمبگرفتند

محمد بهبودینیا| گشــتهای ویژه تیم
«گراننمیخریم»،متشکلازخبرنگار
و عکاس روزنامه خراســان ،بازرســان
اتاقاصنافمشهدوقاضیشعبهسیار
تعزیرات،اینباربهبازارلوازمالکتریکی
و رصد گــران فروشــیهای احتمالی
در ایــن زمینــه رســید .طــی روزهای
گذشتهودرقالبگزارشهایمردمی
بنزینــی داخل
از گران فروشــیهای
ِ
شــهر ،تعدادی پیامــک دربــاره گران
فروشــی برخی فروشــگاههای لوازم
الکتریکی مشــهد به دســتمان رسید
که انگیزه سرکشــی اتفاقی به برخی
فروشگاههایاینبازاربود.

شهرداری

عکسها :خراسان

ا و ل ی ـ ن م ق ص ـ د  ،یـک فروشـگاه لـوازم
الکتریکـی ،در خیابان امامت اسـت .قبل
از حضور بازرسـان و قاضـی ،در قالب یک
مشـتری به سـراغ واحد مذکـور میرویم و
چندین کاال را قیمت میکنیم .فروشـنده
گی مـا را از تفـاوت
و قتـی شـگفت  ز د ِ
قیمـت اجنـاس ایـن فروشـگاه بـا یکـی دو
فروشـگاهی کـه پیـش از ایـن سـر زدیـم،
میبینـد ،بـا دلخـوری میگویـد« :اول
برویـد قیمـت هایتـان را از بـازار بگیریـد،
بعـد برگردیـد ».منتهـا وقتـی بازرسـان و
قاضی از راه میرسـند و شروع به بازرسی
میکننـد ،فروشـنده ادعـا میکنـد خـود

نیروی انتظامی

اتحادیـه لـوازم الکتریکـی بـه مـا اعلام
کـرده مجازیـم ایـن روزهـا تـا  25درصـد
روی قیمـت واقعـی اجنـاس بکشـیم .این
در حالـی اسـت کـه پـس از اسـتعالم از
مسـئوالن اتحادیـه ،مشـخص میشـود
فقط  10تـا  15درصـد سـود ،روی برخی
اجنـاس در خردهفروشـی مجـاز اسـت و
بیشـتر از ایـن ،گرانفروشـی بـه حسـاب
میآیـد .در نهایـت بـرای ایـن فروشـگاه،
یـک پرونـده تخلـف گـران فروشـی تنظیم
م یشـود و ایـن واحـد صنفـی ،اخطـار
ِ
صـورت تکـرار گـران فروشـی
پلمـب در
دریافـت میکنـد.

در ادامه تهیه گزارش به یــک الکتریکی در خیابان
جانباز میرویم .جایی که اسمش الکتریکی است
امــا از ابزارهای لوله کشــی و رنــگ کاری گرفته تا
تعمیرلوازمبرقی،بدونپروانهکسبوفاکتورفروش
وبرچسبقیمت،ارائهمیشود«.ترابپور»بازرس
اتاق اصناف مشهد که به بررسی شرایط این واحد
پرداخته ،توضیح میدهد« :از این واحد شــکایات
مردمی زیادی به دست ما رسیده و فروشنده با این
کهبارهااخطاراصالحتخلفاترادریافتکرده،بی
تفاوتاست.امروزبرایآخرینبارتذکرهایالزمبه
اینفروشندهدادهشدوپروندهگرانفروشیوتخلف
اینواحدصنفیتوسطقاضیجلیلیتنظیموبرای
صدوررایبهتعزیراتحکومتیارسالشد.

مقصـد بعـدی ،یـک فروشـگاه در خیابان سـنایی
است .اگرچه مسـئول این واحدصنفی ،خودش
ج ـزو مسـئوالن اتحادیـه بـرق صنعتـی اسـت
امـا ایـن جـا هـم خبـری از درج قیمـت کـه راهـی
برای جلوگیری از گران فروشـی اسـت ،نیسـت.
بازرسـان اتـاق اصنـاف تاکیـد میکننـد« :درج
قیمـت روی کاالهـا یـک مصوبـه قانونـی اسـت
و همـه بـرای رعایتـش باهـم برابرنـد و دسـتور
مستقیم مسـئوالن اسـتانی اسـت که این قانون،
اجـرا و رعایـت شـود .روی همیـن حسـاب ،ایـن
فروشـگاه ،اخطـار پلمـب در صـورت ادامـه ایـن
رونـد میگیـرد».

چرا زمینی را که به عنوان فرهنگســرا در
خیابان مطهری جنوبی بوده ،انبار شهرداری
کردهاند؟
ً
لطفــا بــه داد ســاکنان خیابــان صیاد ۲
مشهد برســید .خودروها وسط خیابان پارک
میکننــد و حتــی پلیــس هــم اعمــال قانون
نمیکند .گناه مردم چیست؟ فکری کنید.
خواهش میکنم روی پل شهید فهمیده
را آسفالت کنید.
مشــهد هم مانند تهران هــوای آلودهای
دارد ،لطفا ســاخت مترو را در نقــاط پر رفت و
آمد ماننــد طرقبه شــاندیز ،اطراف حــرم و به
سمت گلبهار به چناران ادامه دهید.

متفرقه

چــرا مــدارس صبحهــا بین زنــگ تفریح
آهنگ از بلند گو پخش میکنند و باعث سلب
آســایش خانواد ههــا میشــوند؟ خواهــش
میکنیم پیگیری کنید.
ورودی مشهد ،هر چقدر از سمت نیشابور
زیباست ،از سمت گلبهار ویران است.

تلگرام09393333027 :
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تعمیـرگاه لـوازم گازسـوز در خیابـان
آخوندخراسـانی ،دو قطعـه آبگرمکـن را بـه
مـن ۱۷۰هزارتومـان فروخـت امـا قیمـت
واقعی آن  120هزار تومان بود.
لطفا سـمت بولوار تـوس 97هـم بیایید.
هـر کسـی کاالهایـش را بـه هـر قیمتـی کـه
د لـش می خو ا هـد می فروشـد .مـا قشـر
ضعیف چه گناهی کرده ایم.
نانواییهـای آزادپـز منتظـر موقعیـت
بودنـد و بـا گـران شـدن بنزیـن ،نـرخ نـان را
بدون نصب نرخنامه مجدد باال بردهاند.
روز پنج شـنبه یک تن ماهـی را  10هزار
و  500تومـان خریـدم و روز شـنبه همـان را
 12هزار و  500تومان .چه کسـی رسیدگی
میکند؟
به یک رسـتوران در حاشـیه بولوار وکیل
آباد رفتـم .هم کم فروشـی داشـت ،هم گران
فروشی ،لطفا رسیدگی کنید.
کسـبه و فروشـگا هها در بولـوار حجـاب
ا قـد ا م بـه گـران فروشـی کرد هانـد ،لطفـا
پیگیری کنید.
میـوه فـروش اطـراف حـرم پرتقـال راکـه
جـای دیگـر بـه قیمـت سـه کیلـو  10هـزار
تومـان میفروشـند ،کیلویـی پنـج تـا شـش
هـزار تومـان بـه مشـتری میدهـد ،لطفـا
رسـیدگی شـود کـه حداقـل بـه زوار امـام
رضا(ع) فشار نیاورند.
م غ ـ ا ز ه خ ـ ر ا ز ی د ر ج ـ ا د ه فریمـان
کاالهایش را گـران کرده اسـت ،لطفـا به این
جا هم سر بزنید و برخورد کنید.
عمده فروشــی موبایل در بازار عباسقلی
خان ،موبایل قاچاق میآورد و با هزار ترفند و
فرار مالیاتی و ســود سرشــار ،به دست خرده
فروش و مشــتری میرســاند .لطفا بررسی و
پیگیری کنید.
یک دفتر پیشــخوان دولت بــرای صدور
فیش آب ،برق و گاز که هزینه آن 10هزار ریال
ازسوی سازمانهای مربوط اعالم شده مبلغ
 15هزار ریال دریافت میکند ،مدیر دفتر هم
به بهانه گران شــدن بنزین 5000ریال از هر
نفر اضافه دریافت میکند.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

شهروندخبرنگار

کاش زمستان ،کمر درختان را نشکند

پرندگان را از یاد نبریم
ی از جمله پرندگان ،در معرض باد
ایکاش در پاییز و زمستان که حیوانات شهر 
و باران هســتند و به ســختی می توانند غذایی برای خوردن پیدا کنند ،از حال
و روزشــان غافل نشــویم و مثل اهالی محله  ۵۰۰دســتگاه کــه در کنار رعایت
پاکیزگی باغچهها و معابر ،روزانه و بهنوبت پرندگان را بــا خردههای نان و دانه
سیر میکنند ،هوای حیوانات شهری را داشته باشیم.

ســال قبل به محــض باریــدن برفی ســنگین ،شــاخههای تعــدادی از درختان
شکست و دلیل این موضوع ،هرس نشــدن درختان بود.ای کاش تا امسال هم
برف و باران ،کمر درختان شهرمان را نشکسته ،آنها را دریابیم .اینجا خیابان
حافظیه  15بین الدن و صیاد است و به نظر میرسد شهرداری مشهد میتواند
با یک ســیم بکســل و مهار ،درختانی مثل این کاج را از شکستن و خشک شدن
نجات دهد.

پیگیری گالیههای مردم

مسافران خط  15را
دریــابید
«چرا خدماتدهی خط  ۱۵اینقدر بی نظم
و کم تعداد اســت؟ این اتوبوس کــه مبدأ آن
الهیــه و مقصدش میــدان ملک آباد اســت،
به قدری دیــر میآید کــه تعداد مســافران
منتظر ،زیــاد و زیادتر میشــوند .طوری که
حوالــی ســاعت  ،19در چهارراه دانشــجو
دیگر جا برای ســوار شــدن افراد نمیماند و
مسافران روی پلههای اتوبوس میایستند.
با این وضعیت گران شــدن بنزیــن و تبعات
آن ،شــما را بــه خــدا فکــری بــرای افزایــش
اتوبوسهــای ایــن خــط و نظم بخشــیدن به
رفت و آمدش بکنید».

« ع ب ـ ا س ا ت ح ـ ا د ی » م د ی ـ ر روابـطعمومـی
اتوبوسـرانی مشـهد در توضیـح بـه ایـن انتقـاد،
میگوید« :سـازمان اتوبوسـرانی ،تعـداد ناوگان
فعـال در هر مسـیر را برابر بـا میزان مسـافری که
بـه طورمعمـول در آن مسـیر جابه جا میشـوند،
اختصـاص میدهـد .بـا ایـن حـال از همکارانـم
میخواهم تا شـرایط خـط  15را بررسـی کنند
ِ
نسـبت قبـل از افزایـش قیمـت
و اگـر شـرایط ،بـه
بنزیـن متفـاوت بـود ،فکـری خواهیـــم کـرد».

خیام جنوبی ،14ب ه دلیل تردد
دانشآموزان نیاز به سرعتگیر دارد
«ما جمعــی از والدین دانشآمــوزان منطقه
یــک هســتیم و خواهشــمندیم قبــل از این
که جــان دانش آمــوزی به خطــر بیفتد ،یک
ســرعتگیر در خروجی خیــام جنوبی 14
به ســمت بولوار خیام نصب و ایــن منطقه را
ایمن کنید .هنگام تعطیلی مدارس ،بیشتر
خودروها با ســرعت باال و بیمالحظه از این
معبر کم عرض و فاقد پیاده رو عبور میکنند
و دبســتانیها و دبیرســتانیها را در معرض
خطر قرار میدهند».

« ا م ی ـ ر ی » م د ی ـ ر ر و ا ب ـ ط عمومـی
شـهرداری منطقـه یـک در پاسـخ بـه
پیشنهاد دلسـوزانه این شهروند که
در قالـب پیامـک بـه دسـت صفحـه
حر فمـردم رسـیده ،میگویـد:
«در بولـوار خیـام سـرعتگیر بـه
تعداد کافـی وجـود دارد .اما برای
این مسـئله نیاز اسـت متقاضیان،
استشـهادنامهمحلـی،خطـاب
بـه شـهردار منطقـه بنویسـند و بـه
دست شهرداری برسـانند .تیم حوزه
ترافیـک شـهرداری و پلیـس راهـور ،موضـوع را
در قالـب بازدیـد میدانـی بررسـی میکننـد و
اگـر طبـق ایـن پیـام ،نیـاز بـه سـرعتگیر باشـد،
اقدامـات الزم را انجـام خواهنـد داد».

کاش زبالههای بازیافتی
کنار پارکبازی کودکان نبود
«انتهای خیابان شــهید صیادشیرازی ،59
در کنار پارک و زمین بازی کودکان ،فضایی
برای جمــعآوری زبالههــای بازیافتی وجود
دارد که باعث جمع شــدن حشــرات موذی
و انتشــار بوی ناخوشــایند شــده اســت.ای
کاش شــهرداری منطقه ،خوشسلیقگی به
خرج میداد و این فضــای بازیافت را به جای
نزدیکی محل بــازی بچهها
دیگری ،غیــر از
ِ
اختصاص میداد».

«فرهادیــان» شــهردار منطقــه  9مشــهد ،در پاســخ به
این گالیــه پیامکی ،میگویــد« :مطمئن باشــید چنان
چه قابلیت جابه جایی وجود داشــته باشــد ،این فضا را
ضمن رســیدگی و پاک ســازی ،به جای دیگری منتقل
میکنیــم ».همچنیــن پــس از پیگیــری مجـــدد ،مدیر
روابط عمومی شهرداری منطقه  9خبر میدهد فضای
زبالههــای بازیافتی ،به چندیــن متر جلوتــر ،جایی که
محل گردش مردم و بازی بچهها نباشد ،منتقل شد».

شاهنامه
آخرش خوش است؟
«ما ساکنان بولوار شاهنامه ،واقع در منطقه
 ۱۲شهرداری مشهد ،چیزی به اسم پیاده رو
نداریــم ،چه برسد به الین دوچرخه سواری
و مســیر ویــژه عبــور نابینایــان و معلوالن.
از شــهرداری منطقــه خواهــش میکنیم به
رفع این نیازهای ابتدایی و اساســی منطقه
شاهنامه توجه کند».

«وحیــد هاشــمی» ،مدیــر روابــط عمومــی منطقه 12
حق پیامکی
شهرداری مشهد ،در پاسخ به این گالیه به ِ
که به دســت صفحه حرفمردم رســیده ،میگوید« :به
واســطه فقدان طــرح جامــع تفصیلی ،در حــال حاضر
امــکان فعالیت عمرانــی و اجرایی در منطقه شــاهنامه
وجود ندارد .در واقع محدوده شــهری توس ،فعال فاقد
طرح اســت و آخرین خبر ایــن که موضوع رســیدگی به
طرح تــوس در شــورای عالی شهرســازی مطرح شــده
و منتظــر تصویــب و ابالغــش هســتیم .خبــر داریم که
در شــورای شــهر هم ،رئیس کمیســیون شهرســازی و
معماری و رئیس کمیسیون
ویژه توسعه و به سازی توس،
پیگیــر ایــن امــر هســتند و
رســیدگی به شــرایط توس،
قبــل از مطالبــات مردمــی،
مطالبه خود مدیریت شهری
اســت و ان شــاءا ...به زودی
تکلیفش روشن میشود».

آسفالت معابر خواجهربیع
نیازمند بهسازی است
«در منطقــه خواجــه ربیع ،آســفالتهای دو
کوچه بــه نشــانی گلشــاد  12و بهمــن ،15
خــراب و پــر از چالهچولــه هســت .باالخره
کی قرار اســت این آســفالتها ،لکهگیری و
بهسازی شوند؟»

«صالحی» ،رئیس اداره فنی و عمران شهرداری منطقه
 3مشهد ،در پاسخ به این گله پیامکی توضیح میدهد:
«بهشکل کلی در محدوده خدمات شهرداری منطقه،3
فضایی بــه ارزش  10میلیــارد تومان ،آســفالت خراب
وجود دارد .منتها اولویت امسال ما ،حذف کوچههایی
است که آب افتادگی دارند و سپس حذف معابر خاکی.
لذا به سازی آسفالت را از سال آینده پیگیر خواهیم شد.
عالوه بر این ،ما از ســال  89برای آســفالت کوچههای
منطقه ،درخواست داریم و شهرداری ،لیست انتظاری
دارد کــه براســاس زمــان مراجعــه و طرح درخواســت
مراجعان ،پیگیر به سازی آسفالت معابر خواهد بود .لذا
اهالی محترم خواجه ربیع باید به اداره ناحیه  3منطقه
3ش ـ ـ ه ر د ا ر ی ،
واقــع در خیابــان
خواجــه ربیــع ،3
بــال  9مراجعه و
درخواس ت شــان
را ثبــت کننــد تا به
نوبــت ،رســیدگی
شود».

