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نیروی انتظامی

خبر
هشداررئیساتحادیهامالکمشهد:

ثبتسیستمی«قراردادهایملکی»
ضروریاست
رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک مشهد مقدس
گفت :بــا توجه به تداوم اســتفاده برخــی واحدهای
صنفــی از ســبک قدیمی عقــد قــرارداد کاغــذی با
فروشندگان و خریداران و بروز برخی مشکالت ،هم
اینکثبتقراردادهابهصورتسیستمیذیلسامانه
یکپارچــه اتحادیــه از ضروریــات اســت .علیاصغــر
مــرادزاده در گفتوگو با تســنیم با اشــاره به آگاهی
نداشتن کافی مردم از قوانین اتحادیه و حقوق خود
درزمانعقدقراردادهایملکیاظهارکرد:متأسفانه
همیــن مســئله بــه مشــکالت ناخوشــایندی منجر
میشود که ممکن است افراد دخیل در معامالت را
تا مدتها درگیــر اتفاقات زمانبر کنــد .وی تصریح
کرد :انجــام معامــات در واحدهای صنفــی مجاز و
همچنین ثبت سیســتمی قرارداد با درج هولوگرام
و دریافت کد رهگیری قرارداد میتواند بســیاری از
مشــکالت امروز را کاهش دهد و از بــار پروندههای
ی اســت که قانون
قضایی مربوط بکاهد؛ این در حال 
ثبت سیســتمی قراردادها مربوط به سال  87است
و تاکنون اهتمــام جــدی را درباره فراگیرشــدن آن
شــاهد نبودهایــم .رئیــس اتحادیه صنف مشــاوران
امالک مشهد مقدس با اشــاره به نظارت مداوم این
اتحادیه بر واحدهای صنفی شهر و ارتباطات روزانه
با مردم ،ادامه داد :واحدهای صنفی تابعه باید عالوه
بر دقــت الزم بــه جزئیــات معامــات و قراردادهای
فیمابین با مشتریان و در اختیار گذاشتن اطالعات
حقوقی مربوط بــه قراردادها ،خود را نیــز با قوانین
و مقــررات روز اتحادیه وفق دهند تــا بتوانند بهترین
خدمترســانی را داشــته باشــند .مــرادزاده گفت:
واحدهای صنفی تابعه اتحادیه بهخوبی بر این مهم
اشــراف دارند کــه هرچهقدر آنهــا قوانیــن را بهتر
پیاده کنند و بر حقوق مردم پافشاری داشته باشند،
عرصه برانــدک واحدهای غیرمجــاز و متخلف تنگ
خواهد شد .در این زمینه الزم است که پروانه کسب
واحدهای مجاز به نام صاحــب آن و منطبق با مکان
درجشده در مجوز باشد.

شــبی نیســت که در محدوده کالهــدوز از
پارکینــگ خانههــا دزدی نشــود .از نیــروی
انتظامی میخواهیــم با تشدید گشت و نظارت،
به افزایش امنیت این محله کمک کنــد.

معاونبازرسیسازمانصمتاستان:

طرح ویژه نظارتی نوروز ۹۹کلید خورد

معاونبازرسیونظارتسازمانصنعت،معدنو
تجارتخراسانرضویازآغازطرحویژهنظارتی
نــوروز ۹۹با هــدف صیانــت از حقــوق مصرف
کنندگان و نظارت بیشــتر بر کاالهــا و خدمات
خبر داد .بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان
صنعت ،معدن وتجارت خراســان رضوی ،رضا
شــجاعی در حاشــیه رزمایش خودرویــی آغاز
طرح نظارتی نوروز 99در مشهد مقدس اظهار
کرد :طرح نظارت بر بازار ویژه نوروز ،99از اول
اسفند ۹۸آغازشدهوتا ۱۵فروردینسالآینده
ادامه خواهد داشــت .وی افــزود :در این طرح
تماممبادیتامینونگهداریکاالوشبکههای
توزیع را بازرســی میکنیم تا از تجمع و احتکار
کاال جلوگیــری شــود .وی گفــت :این طــرح با
حضور 250بازرس و ناظر افتخاری و در قالب
 28پایگاه بازرسی در اســتان اجرا شده است و
بهمدتیکماهونیم ادامهدارد.
شــجاعی با اشــاره به هــم افزایــی و همکاری
مؤثر با سایر نهادها و دســتگاههای مربوط در
اســتان در اجرای این طرح نظارتــی ،تصریح
کرد :کنترل و نظــارت بر وضعیت بــازار کاال و
خدمات اولویت دار ،ایجاد زمینه مناسب برای
تأمین ،توزیع ونظــارت بر مایحتــاج عمومی،
جلوگیــری از تخلفــات احتمالی و رســیدگی
فوری به شــکایات مردمی از مهمترین اهداف
اجــرای این طــرح اســت .معــاون بازرســی و
نظــارت ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
خراسان رضوی تاکید کرد :زائران ،مجاوران
و مصرف کنندگان میتوانند شکایات تخلفات
اقتصادی خود را عالوه بر تلفن  ۱۲۴یا سامانه
پیام کوتاه ،30008124در ســایت 124.ir
به عنوان درگاه دریافت شکایات مردمی که به
صورت  ۲۴ساعته مشغول به فعالیت است نیز
ثبتکنند.ویبابیاناینکهساعاتکارسامانه
ارتباطی 124منطبق بافعالیت اصناف و تردد
زائران افزایش مییابد ،افزود :بر نحوه تأمین،
جذب،توزیعوقیمتمیوهومرکباتبهخصوص

اتوبوسرانی

چرا ســازمان اتوبوسرانی به مشکالت خط
 80رسیدگی نمیکند؟ چرا کسی جواب گوی
مشکالت مردم نیست؟
اتوبو سهــای خــط  201و  204دودزا
هستند .لطفا برای تعمیرشان اقـدام کنید.

پلیس راهنمایی و رانندگی

(پرتقال و ســیب) طرح تنظیم بازار و میوههای
پــر مصــرف ایــن ایــام ،مراکــز نگهــداری کاال
(سردخانهها ،انبارها) ،عملکرد نمایشگاههای
عرضه مســتقیم بهاره و فروشهای فوق العاده
در اســتان نظارت ویژه خواهد شــد .شجاعی
با اشــاره به نظارت ویژه بر نحــوه ارائه خدمات
پارکینــگ هــا ،توقفگاه ها ،خشــک شــویی ها
و قالی شــوییها در اســتان گفت :برحراج ها
وفروشهای فوق العاده،میدانهای میوه و تره
بار ،فروشــگاههای زنجیــرهای و عرضه کننده
پوشاک،آجیلوخشکباروشیرینی،باهمکاری
اتاقهای اصناف واتحادیههای صنفی نظارت
خواهد شد .مدیر بازرســی و نظارت بر اصناف
مشهد در حاشیه این رزمایش به خبرنگار ایرنا
گفت :طرح ویژه نظارتی عید نوروز در دو مرحله
"پیشگیری" و "عملیاتی" از  ۲۱دی ماه امسال
شــروع شــده بود و امروز مرحلــه دوم این طرح
آغاز شده اســت .امیر دلداری افزود :در مرحله
پیشــگیری ،برگههای حــاوی نکات ارشــادی
دربــاره عرضــه کاال اعــم از درج قیمــت ،نصب
نرخنامه ،پرهیز از گران فروشــی یا کم فروشی
بین صاحبان صنوف در شــهر توزیع شــد .وی
ادامه داد :دو نشســت توجیهی ویژه بازرســان
اتاق اصناف برای انجــام مرحله عملیاتی طرح
برگزار و مسائل و معضالت بخش نظارت مطرح
و بــرای آنهــا چارهجویی شــد .وی گفــت :در
مرحلهعملیاتیطرحویژهنظارتبرعرضهکاالو
خدماتدرعیدنوروز ۴۰،گروهبازرسیدونفره

چرا پلیس راهنمایی و رانندگی به تخلفات
در بولــوار امامــت رســیدگی نمیکنــد؟ پارک
دوبل ،بستن پیاده روها و پارک سر کوچهها.

متشکل از بازرسان اتاق اصناف ،بسیج اصناف
و اتحادیههــا ســازمان دهــی شــدند .دلداری
افــزود :در این مرحلــه  ۳۵اتحادیــه صنفی در
حوزه تامین ســامت و امنیت غذایی ،خدمات
فنی و کاالهای اساســی با اتاق اصناف مشهد
مشــارکت دارند .وی ادامه داد :در این مرحله
با هرگونه تخلف صنفی اعم از گران فروشــی،
کم فروشی ،درج نکردن قیمت و نصب نکردن
نرخنامه برخورد قانونی میشود .وی گفت :در
مرحله عملیاتی گشــتهای مشترک بازرسی
با ماموران تعزیــرات حکومتی ،دام پزشــکی و
مرکز بهداشت انجام میشود .دلداری افزود:
مرحله عملیاتــی طرح ویــژه نظارت بــر عرضه
کاال و خدمات عید نوروز تا  ۲۵اسفند ماه ادامه
دارد و بعد از اجرای طرح ،بازرسی ویژه زائران
نوروزی آغاز خواهد شــد .از  ۲۵اسفند ماه نیز
مرحله بازرســی ویژه زائران نوروزی با استقرار
پنج پایگاه موقت و ســه پایگاه ثابت بازرسی در
شهر آغاز میشــود که تمرکز بازرسیها بیشتر
بر منطقه ثامن مشهد خواهد بود .وی از برپایی
نمایشــگاه عرضه مســتقیم کاال ویژه نــوروز در
مشــهد خبر داد و گفــت :این نمایشــگاه از ۱۶
تا  ۲۳اســفند در محل دایمی نمایشــگاههای
بینالمللیمشهددایرمیشودودرآنکاالهای
موردنیازمردمشاملآجیلوخشکبار،شیرینی
و میوه ،پوشــاک ،لوازم خانگی ،کیف و کفش و
کاالهای اساســی با  ۱۰تا  ۱۵درصــد کمتر از
قیمت بازار عرضه میشود.

شرکت توزیع برق

قطعی مکرر و بی حســاب و کتــاب برق در
انتهای شــهرک شــهیدرجایی ،باعث آسیب به
وسایل برقی مان شده .در چند سال گذشته این
همه قطعی مکرر برق در منطقه سابقه نداشته.
علتش چیست و کی تمام میشود؟

شهرستانها

از شــهرداری تربــت حیدریه تقاضــا داریم
کوچه ابوذر  2/21را برای رفت و آمد اهالی شن
ریزی کنند چون به خاطــر گل والی ،رفت و آمد
سخت است.

شهرداری

تابســتان امســال شــهرداری خیابان امام
حســین(ع) را کــه یکــی از فرعیهــای بولــوار
فردوسی است ،آسفالت کرد اما متاسفانه ظاهرا
به دلیــل کیفیت پایین کار ،ســطح آســفالت باد
کرده و جلوی خروج آب از کوچه امام حسین(ع)
 2را گرفته و هنــگام بارندگی ،کوچــه تبدیل به
دریاچه میشود .االن هم که به واسطه زمستان،
این آبها یخ میزند و موجب سر خوردن عابران
و خودروها میشــود .لطفا بررســی و رسیدگی
کنید.
ابتدای خیابان  20متری بالل را بســتند و
خیابــان یک طرفه شــده و مــردم بــرای رفتن به
خیابان خواجه ربیع ،در دیگر کوچهها سرگردان

تلگرام09393333027 :

شــدند .به جای مســدود کــردن خیابــان ،باید
هزینــه میشــد و عقــب نشــینی خیابــان اجــرا
میشد ،نه این که با یک راه حل موقت ،مشکلی
به مشکالت مردم اضافه شود.
بیشتر کوچههای بولوارهای مشهد ،تیرماه
آســفالت شــد ،ولی هفت تیر ۱۶کــه کوچهای
عریض و بــا تردد بســیار باالســت ،همچنــان به
صنف محترم تعمیر جلوبندی خدمت میکند.
چرا شــورای شــهر به کمبود امکانات شهر
زیارتــی و پــر رفــت و آمــد مشــهد ماننــد کمبود
پارکینگ ،چــراغ راهنمــا و نبود پل عابــر پیاده
توجه نمیکند؟
خواهــش میکنم بــر کار نیروهــای پلیس
ساختمان ،نظارت جدی شــود تا خدای نکرده
کــردن حقی
دوســتی و رفاقــت ،موجــب ناحق
ِ
نشود.
دریــغ از یــک ســطل زبالــه در کل پــارک
ششصددســتگاه .چرا بهرغم این که این پارک،
محل رفــت و آمــد خانوادهها و کــودکان زیادی
است ،برای ایجاد و افزایش سطلهای زباله این
پارک اقدام نمیشود؟
چرا شــهرداری پارکینگ طبقاتی چهارراه
معلم را که ساختش کلی زمان و هزینه برد بسته
است؟

متفرقه

در فروشگاههای بزرگ ،وقت حساب کردن،
حســابداران رمــزکارت را میپرســند و فــرد هم
مجبــور اســت در حضــور دیگــران کــه آنهــا هم
مشتری و در صف انتظارند ،رمز را داد بزنــد .کاش
این قانون جا بیفتد که خودمــان رمزمان را وارد و
به توصیه پلیس در همین صفحات عمل کنیم.
از متولیان دلسوز تقاضا دارم فكری به حال
آخر بولوار امامت و جــال آل احمد بكنند و یک
پایگاه اورژانس در این محدوده مستقر کنند.
به تازگی با انتقال صف گاز مربوط به پمپ
گاز کنــار شــهرداری به خیابــان محســن زاده،
مشکالت فراوانی برای ســاکنان این منطقه به
وجــود آمــده و باعــث شــلوغی و ترافیــک در
خیابانهای آفرینش یک و  3شــده است .لطفا
پیگیری فرمایید .ممنون
 41ســال از شــروع ســاخت بیمارســتان
رضا(ع) در بزرگراه آزادى مشهد میگذرد ،هنوز
در مرحله ســفتکاری اســت! در چین طی 10
روز یک بیمارستان ساختند.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

مشارکت همگانی برای پیشگیری از
بیماری های واگیردار

در روزهای اخیر که خبرهای مربوط به بیماری کرونا در کشــور منتشر
شده است به یکی از ادارات مشهد مراجعه داشتم و از این که اقدامات
پیشــگیرانه ای انجــام شــده بود خوشــحال شــدم .ایــن کــه تعارفات
همیشگی را کنار بگذاریم و برای رعایت بهداشت ،فعال از دست دادن
با یکدیگر خودداری کنیم یکی از این کارهای پیشگیرانه است .در اداره
کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی با چسباندن این اطالعیه ها توصیه
شده است که مراجعه کنندگان و کارمندان با یکدیگر دست ندهند.

شهروندخبرنگار

معضل جای پارک
در خیابان آیتا ...مدرس

ایـن جـا خیابـان آیـتا ...مـدرس مشـهد اسـت؛ منطقـهای کـه بـه
دلیل اسـتقرار ادارات مختلف دولتـی و از همه مهمتر سـاختمان
دادگستری ،با تردد بسـیار زیادی روبهروست .هرچند مسئوالن
سـعی کردند با ایجاد چند پارکینگ پولی ،مشـکل پـارک خودرو
در ایـن منطقـه را حـل کننـد امـا بـاز هـر روز شـاهد پـارک دوبـل و
شـلوغی و ترافیک تعـداد زیادی خـودرو در ایـن خیابان هسـتیم.

پیگیری گالیههای مردم

دانشآموزان پیکنوروزی ندارند و انجام تکالیف عیدانه ،اختیاری است
«زمان زیادی تا پایان سال و تعطیالت
نوروزی نمانده و امثال ما که فرزند
دانشآموز داریم ،دست و دلمان بابت
پیک نوروزی میلرزد .چون از یک
طرف ،برخی مدارس فشار میآورند
هزینهای بابت پیک دریافت کنند
و از طرف دیگر ،بچهها در شلوغی
تعطیالت ،دست و د لشان به انجام
تکالیف پیک نمیرود و حرص و جوش
خوردنش میماند برای ما .مگر خرید
و حل پیک نوروزی ،جمع نشد؟ پس
چرا هنوز بعضی مدارس بر این روال
اصرار دارند؟»

آذر صدارت | روابطعمومی ادارهکل آموزش و پرورش اســتان،
در پاســخ به این ســوال پیامکی که از ســوی مخاطبان صفحه
حرفمــردم ارســال شــده ،توضیح میدهــد« :طبــق تصمیم
وزارت آموزش و پرورش ،امســال هم مثل ســالهای اخیــــر،
چیزی با عنــوان پیکنوروزی بهعنــوان تکالیف دانش آموزان
در تمــام مقاطــع دبســتان و دبیرســتان در ایــام تعطیــات
نــوروزی نخواهیــم داشــت .چنــد ســالی اســت کــه تکالیف
مهارتمحــــور جایگزین پیکهای نوروزی قدیم شــده .سال
گذشته دست آموزگاران برای تکلیف نوروزی بچهها باز بود و
میتوانستند یا تعدادی کتاب برای مطالعه و یادداشتبرداری
بــه دانشآموزانشــان معرفــی کننــد یــا از بچههــا بخواهنــد
روزنوشــتهایی برگرفتــه از تجربیاتشــان در ایــام عیــد را
بنویســند و بعد از تعطیــات در کالس بخوانند و به اشــتراک
بگذارنــــد و به این ترتیب ،مهارتهایی مثل داستاننویسی،

مقاله نویسی ،خاطرهنویســی و چکیدهنویسی دانش آموزان
تقویت شــود .امســال هم روال همین اســت و بر این اســاس،
هیچ گونه هزینهای از ســوی مســئوالن مدارس از والدین ،به
اســم پیک نوروزی نبایــد گرفته شــود .منتها اگر مدرســهای،
با رضایت و موافقت والدین ،در صدد اســت بــا در نظر گرفتن
جزوه و کاربرگ برای عید ،کمــک کند دانش آموزان از فرایند
آموزشی و پرورشی فاصله نگیــــرند ،حرف دیگری است ولی
تاکید میکنم این طرح هم نباید به شکل اجباری اجرا شود و
مشارکت خانوادهها و بچهها در فعالیتهای آموزشی و انجام
تکالیف عیدانه ،بایــد کامال اختیاری و انتخابی شــکل گیرد.
چنان چه والدینی برای پرداخت هزینــه یا دانشآموزی بابت
انجام تکالیف عیدنوروز تحت فشار قرار گرفتند ،موضوع را با
اداره کل آموزش و پرورش درمیان بگذارند تا در اسرع وقت با
مسئوالن آموزشگاه مربوط برخورد شود».

برای نشت فاضالب طرقبهشاندیز به رودخانههای این شهرستان ،فکری شد؟
«متاسفانه در شهرستا نهای طرقبهشاندیز،
سا لهاست اتفاق ناخوشایند نشت فاضالب در
سرچشمه رودخانههای این شهرستان در حال وقـوع
است که میتواند منشأ مشکالت عدیده برای اهالی
باشد .ماجرا از این قرار است که فاضالب 20روستا و
تعداد زیادی از رستورانهای این منطقه ،به رودخانهها
سرازیر میشوند .در برخی روستاها به دلیل این
که امکان حفر چاه جذبی وجود ندارد ،فاضالب به
سپتیک یا گندا بها ریخته میشود ولی محتوای
سپتیکها هم به خاک و آب نشتی دارنــد .همین
شش ماه قبل بود که فرماندار بینالود ،توضیح داد
این موضوع به معنای فقدان سالمت آب شرب مشهد
نیست و فرایند گندزدایی منابع آب این کالن شهر از
طرقبه شاندیز همانند منابع آبی هر شهر دیگری پیش
از اتصال به شبکه مصرف انجام میشود اما مهم است
که باالخره یک فکر اساسی برای این مسئله شود».

محمد بهبودینیا | این ،پیامکی اســت که از سوی یکی از مخاطبان
صفحــه حرفمــردم خراســانرضوی بــا مــا در میــان گذاشــته
شــده« .مجید غالمــی» رئیــس اداره محیطزیســت شهرســتان
طرقبهشاندیز در اینباره میگویــد« :شخصا برخی سپتیکها را
بازدید کردهام و در حال حاضر ،نشت آلودگی از طریق سپتیکها
برطرف شده .منتها این معضل ،همچنان در روستاها وجود دارد
و دهیاران این روســتاها تذکراتی گرفتهانــــد و دادستان طرقبه
شاندیز هم بهدلیل اهمیت مســئله ،به موضوع ورود کرده است.
مشکالت باقی مانده به فرماندار شهرستان بینالــود منعکس شده
و بقیه را باید از فرماندار پیگیری کنید« ».سیدحســن حســینی»
فرماندار طرقبهشاندیز توضیح میدهد« :تمام رستورانهای این

شهرستان ،مجهز به سپتیک هستند و به هیچ وجه
مجاز به رهاسازی فاضالب در رودخانهها نیستند
و باید سپتیکها را به وسیله تانکر تخلیه کنند .اما
معضل نشــت از طریق روستاها ،همچنان وجــــود
دارد .برخی روســتاها کــه در مســیر رودخانه قرار
دارنــــد ،فاضالبشــان به چاههای جذبی سرازیر
میشــود و از طریــق خــاک ،بــه رودخانــه منتقل
میشــود .برخی روســتاها هم به دلیــل صخرهای

بودن ،اصوال بسترشــان امــکان حفر چــاه جذبی
نمیدهد و هر دو گونه ،با احداث سپتیک ،مشکل
نشــت فاضالبشــان به رودخانه حل میشود .در
این خصــوص با آبفــار مکاتبــات جــدی و پیگیرانه
داشــتیم تا از طریق درآمدهــای حاصل از عوارض
و موارد مشابه ،پروژه ایجاد سپتیک در روستاها را
اجرا کند و در این مسیر ،دولت هم از کمک ،دریغ
نخواهد کرد».

