27
093933330

2

شنبه  5بهمن  .۱۳۹۸شماره 4332

حرف مردم
روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

شما مخا
طبان گرامی روزنا
مه خراسان رضوی
میتوانید س
وژه
ها،
م
طال
ب،
یا
دداشت،
دلنوشته و عک 
سهای
خود را برای صفحه
پیگیری حرف
دم
مر ارسال کنید.

برایاطالعمسئوالن
پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

تلگرام09393333027 :

Sat.Jan.25.2020. No.4332

اتوبوسرانــی
در ایســتگاه اتوبــوس کوثــر ،همیشــه دقایق
طوالنی معطل آمدن اتوبوس میشوم .چرا تعداد
اتوبوسهای این مســیر را بیشــتر نمیکنند تا این
قدر منتظر نمانیم؟

پیگیری گالیههای مردم
آذر صدارت

شهرداری

برنامهآموزشوپرورشبرایجبرانتعطیلیهایمدارس
تحصیلی،99-98بااحتسابپنجشنبههاوجمعهها،
«ازابتدایسال
ِ
تعطیالت مناسبتی و تعطیالت اجباری بهواسطه آلودگی و برودت
هــوا ،دانشآموزان دبستانی مشهد ،بیش از  40روز از تــرم اول را
تعطیل بودند .سوالی که این وسط پیش میآیــد ،این است که آموزش
وپرورش،چهبرنامهایبرایجبـرانعقبماندگیبچههاازدرسهایی
که باید طی چهارماه اول سال آموزش میدیدند ،تدارک دیده است؟»

در پاسخ به این سوال که از سوی مخاطبان صفحه حر فمردم مطرح شده،
از آن جـا که تماس و تالش برای گفت وگو با «خدابنده» ،مدیرکل آموزش و
پرورش استان بیپاسخ میماند« ،مجید یفر» روابطعمومی این ادار هکل
درسی مصوب شده از سوی وزارت
توضیح میدهد« :براساس قانون و برنامه
ِ
آموزش و پرورش ،محصالن دبستانی ،چه آن ها که در مدارس دولتی مشغول
تحصیل انــد و چه آن ها که دانشآموز مدارس غیرانتفاعیاند ،باید در هفته،
جمعا از 25ساعت برنامه آموزشی و پرورشی بهرهمند شونــد .پنج شنبه ،جمعه
و تعطیالت مناسبتی ،تعطیالت رسمی تقویمملی به حساب میآیند و آموزش و
پرورش ،تعهدی برای احتساب تعطیالت رسمی جزو روزهای تحصیلی ندارد
اما درخصوص تعطیالت غیرمترقبه ،متعهد به جبران ساعات آموزشی هستیم
و در همیــن زمینه ،نامهای به مدارس دولتی و غیرانتفاعی ارسال شده ،مبنی
بر برنامهریزی جدی برای جبران فشرده روزهایی که به دالیل مختلف ،بچهها
تعطیل شدند .در یکسری از مدارس ،رونــد جبران شروع شده و سعی بر این
ریزی مجدد برنامه کالسی در روزهای هفته یا برگزاری کالس
است که با برنامه ِ
در روزهای پنج شنبه ،کسر تدریسها برطرف شود .مدارسی هم که هنوز شروع
به جبران نکردهاند ،حتما تا پایان سال این کار را میکنند .طبیعتا وقتی این
اتفاق بیفتــد ،والدینی که شهریه پرداخت کردهاند هم متضرر نخواهند شد و
دانشآموزان از امکاناتی که حقشان بوده ،تا پایان سال بهرهمند میشوند».

نحوه صرفهجویی در مصرف گاز را آموزش دهید

پیادهروهای سینما تا پیش از شروع جشنواره
سر و سامان میگیرند؟

«به تازگی خبرهایی در این باره که میزان گاز مصرفی استان
خراسانرضوی ،در هفته پایانی دی ماه  98رکورد شکسته است،
همهجا به چشم میخورد .ا یکاش باتوجه به نفوذ و گسترش
موج سرما و بارش برف و باران در اکثر مناطق استان و تداوم آن در
روزهای آینده ،کارشناسان شرکتگاز برای امثال من که روشهای
صرفهجویی در مصرف گاز را که هم به نفع جیب خودمان و هم
صرفهجویی در انرژی است هنوز به طور دقیق نمی دانیم ،توضیح
میدادند».

«سینما هویـزه جزو سینماهای پررفت و آمد مشهد ،بهخصوص در
شهروندان عالقهمند زیادی،
ایام جشنواره فجر است و هر سال،
ِ
حوالی  15تا  20بهمنماه به این سینما رفت و آمد دارند .منتها
بهرغم این موضوع 6-5 ،روز است که شهرداری منطقه یک مشهد،
کردن پیاد هروهای خیابان دانشگاه و
اقــدام به کندن و زیر و رو
ِ
جلوی این سینما کرده و تا امروز که 5بهمن ماه است ،همچنان به
حال خود رها شده است .سوال این است که االن و در آستانه شروع
کندن
نمایش فیلمهای جشنواره در این سینما ،وقت مناسبی برای
ِ
پیادهروهای اطراف بود؟ و این روند ،قرار است کی به نتیجه برسد
تا هم منظره اطراف سینما شلخته و پر از ِگل نباشد و هم مردم برای
رفت و آمد به دردسر نیفتند؟»

شهرداری منطقه 1مشهد ،در پاسخ به این سوال که از سوی شهروندان به دست
صفحه حرفمردم رسیده ،توضیح میدهد« :همان طور که شهروند محترم
اشاره کردند ،عملیات به سازی و نوسازی پیادهروهای خیابان دانشگاه ،از
حدود هفت روز قبل شروع شده و دلیلش هم ،فرسودگی پیاد هروهای این
منطقه است اما این که چرا تا امروز طول کشیده و به سر و سامان نرسیده،
برودت هوا و بارندگی است .در چنین شرایطی ،اگر زیرساخت ،زمان کافی
برای خشک و آماده شدن را نگذرانــد و روسازی باعجله انجام شود ،مصالح
باد میکند و روسازی خراب میشود و تمام هزینه و زحمات به باد میرود .پس
چارهای نیست جز این که زمان و حوصله کافی برای بهسازی بهخرج دهیم.
منتها ما قبال به مسئوالن سینما هویزه و در ادامه به شهروندان قول میدهیم
که حتما تا پیش از شروع جشنواره ،عملیات پیادهروسازی خیابان دانشگاه به
اتمام برسد و با معابری نو و زیبا ،پذیرای سینمادوستان باشیم».

«خیراندیـش» روابطعمومـی شـرکتگاز اسـتان در پاسـخ بـه ایـن درخواسـت،
توضیـح میدهـد« :ضمـن تشـکر از ایـن شـهروند ،از عمـوم مشـترکان محتـرم
تقاضـا دارم بـا رعایـت یکسـری نـکات سـاده ،هـم در مصـرف گاز صرفهجویـی
کنند و هم شـرکتگاز را در خدماترسـانی بهتر ،یاری دهند-1 .توجه داشـته
باشـید که گام نخسـت در مصرف صحیح گاز ،یافتن نقاطی از خانه با بیشترین
هدررفـت انـرژی اسـت و برطـرف کـردن ایـن هدررفـت .در اتـاق هـای خالی را
همواره بسـته نگه داریـد و بخـاری های موجـود در آن هـا را خامـوش کنید-2 .
در طـول روز اگر هیچ یـک از اعضـای خانـواده در منزل نیسـتند ،در حـد امکان
بخـاری را خامـوش کنیـد و توجـه داشـته باشـید کـه یکـی از مهمتریـن راه هـای
صرفه جویی گاز ،خاموش کردن بخاری و مشـعل شـوفاژ اسـت -3 .با استفاده
از پـرده ضخیـم و پوشـیدن لبـاس گـرم مناسـب در فصـل زمسـتان ،از راههـای
دیگـری ،خانـه و خودتـان را گـرم نگـه داریـــد -4 .ضمـن رعایـت دمـای رفـاه
(تـا 20درجه سـانتی گـراد) همـواره توجـه کنیـد که هـوای گـرم مانع شـادابی
شـما می شـود؛ پس از گرم کـردن بیش از حـد اتاق پرهیـز کنید -5 .مهم اسـت
که مسـئوالن ادارات در ایام تعطیـل و تعطیالت آخر هفته ،موتورخانه و وسـایل
گرم کننـده سـاختمان هـا را خامـوش کنند».

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

تابلوهای دکوری
و حوادث واقعی

انگار تابلوهای راهنمایی و رانندگی برای برخی افراد
حکم دکوراسیون شهری را دارد .برخی بهخاطر
بیتوجهی به این تابلوها ،دردسرهای زیادی را برای خود
و دیگران درست می کنند .نمونهاش همین تصویر که
راننده با پارک خودرو زیر تابلوی «پارک مطلقا ممنوع»،
یک حادثه را که میتوانست آسیبهای جسمی در پی
داشته باشد ،رقم زده است.

شهروندخبرنگار

همشهری! با زبان خوش
جلوی پل پارک نکن

تصویری که مالحظه میکنید ،یک منظره تکراری است که
بهرغمآموزشواطالعرسانیوسیع،بازهمدرهمهجایشهر
دیدهمیشود؛پارکخودروجلویپل!بدوناینکهبابتسد
کردن راه رفت و آمد عابران پیاده ،خاطرمان را مکدر کنیم.
این تخلــف ،بهخصــوص در مناطق پررفت و آمــد مثل محله
سنابادبهوفوردیدهمیشودوازبینرفتناش،انصافودقت
شهروندانرامیطلبد.

بنده یکی از اهالی محله الدن هستم .یکی دو
روز قبل که هوا برفی بود ،برای سوار شدن به ون به
محل ایستگاه ون های این منطقه رفتم که انتهای
الدن  ۴۸اســت ولی شرایط ایســتگاه اصال خوب
نبود و بهخاطر گل و الی بهســختی می شد رفت و
آمد کرد .مگر آسفالت و به سازی معابر چقدر هزینه
دارد که شهرداری منطقه ،اقدام نمیکند و چنین
نقطههایی را به حال خود رهــا کرده است؟
انصافــا در دو مــورد بارش برف اخیر در شــهر
مشهد ،شــهرداری خوب عمل کرد و به عنوان یک
شهروند ،از پاک سازی ســریع معابر از برف توسط
نیروهای شهرداری ،سپاس گزارم.
چرا سامانه متوفیان آرامستان های شهرداری
مشهد ،محل دقیق دفن اموات را نشان نمی دهد و
بهجــای ایــن کــه راهنمــا باشــد ،بدتــر گیجمــان
میکند؟
چه نهادی باید بر تخلفات رانندگی کامیونها
و نیسانهای توزیع کننده لبنیات  ،گوشت و دیگر
مــواد غذایــی نظارت کنــد؟ ســد معبر مــی کنند،
خــاف جهــت و دوبلــه توقــف میکننــد و هرکجا
دوست دارند نگه میدارند .این چه وضعی است؟

متفرقه

چـرا بـا واحدهـای فاقـد پروانـه کسـب در
پاساژهای الدن و ارم برخورد قانونی نمیشود؟
مرکز قرآن آموزی آسـتان قدس رضوی ،برای
دوره مقدماتی طرح شکوه تالوت رضوی که درتیر
ماه98برگـزار شـد ،هنـوز نـه مـدرک وگواهـی
نامـهای بـه دانـش آمـوزان شـرکت کننـده در ایـن
دوره داده ،نه پاسخ گویی مناسبی دارد.
لطـف کنیـد یـک گـزارش ناشـناس از صـف
معاینه فنی خودروها تهیه فرماییـد تا اهمیت وقت
مردم و ضرورت انصاف را یادآور شوید.
قطارهای نور ،در حال افت کیفیت در بخش
خدمات سالنی است .ای کاش مسئوالن این خط،
با سرکشیهای ناشناس حیــن سفر ،حواسشان
به جزئیات خدما ترسانی بهخصوص در آستانه
سفرهای نوروزی باشد.

