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روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

حرف مردم

باندفرودگاهرویخطرفعنقص

برایاطالعمسئوالن

خوانندگان عزیز ،ستون «حرف مردم» روزنامه خراسانرضوی انعكاس
دهنده صادق نظرات ،انتقادات و مشكالت شما است.

اداره کل فرودگاه ها :باند فرودگاه مشهد در حوادث اخیر نقشی نداشته است اما برای آرامش مردم به سازی را آغاز می کنیم

•جزئیات عملیات به سازی باند فرودگاه
مشهد

حسن جعفری  ،مدیر روابط عمومی فرودگاه های
استان با اعالم خبر عملیات اجرایی به سازی باند
فرودگاه مشهد ،به «خراسان رضــوی» گفت :هنوز
علت دقیق حادثه آخر شرکت هواپیمایی سپهران

•پاسخسپهرانبهماجرایترکیدگیالستیک
هواپیماهایش

عکس :دهقانی

بامداد فرودگاه مشهد یک بار دیگر در دو ماه اخیر
شاهدترکیدگیالستیکهواپیمابودواینباردرفرود
یک هواپیمای دیگر سپهران ،کنترلر برج مراقبت
پرواز فرودگاه با مشاهده ارابه فرود هواپیما ،خلبان را
از صدای عجیب و غریب و دود پشت سر هواپیما آگاه
میکندوخلبانهممیفهمدکهمشکلازترکیدگی
الستیک است .انگار ماجرای ترکیدگی الستیک در
این باند هرچه هم که تکذیب شود ،هرچه خبرسازی
و شایعه خوانده شود سر دراز داشته که سرنخ آن به
حقیقتمیرسد.یکباررنگآمیزیباند،یکباروزن
زیاد هواپیما و یک بار هم نقص فنی هواپیماها علت
ترکیدگیهایتکرارشوندهالستیکاعالممیشوداما
هرچهکههست،نگرانیمسافرانیکیازپرترددترین
فرودگاه های کشور را به دنبال داشته است .آخرین
پروازی که به این سرنوشت دچار شد ساعت 5:55
صبحروزیکشنبهگذشتهبودکهپروازشماره۴۳۶۷
هواپیمایی سپهران از مبدأ آبــادان به مقصد مشهد
با  ۱۲۶مسافر و هفت خدمه پرواز ،بدون مشکل در
فرودگاهمشهدفرودآمدهوپسازتخلیهباند ۳۱راست
باتذکرکنترلربرجمراقبتخلبانتوقفکردهوپرسنل
زمینی فرودگاه متوجه ترکیدگی یک الستیک چرخ
شماره یک شدند .هرچند هنوز علت این ترکیدگی
جدیدمشخصنیستوتیمیبرایبررسیفنیعلت
حادثهدرحالانجامماموریتهستنداماپسازاعالم
نقص رنگ آمیزی در باند فرودگاه مشهد توسط دفتر
بررسی سوانح و حوادث هوایی کشور و تکذیب های
عجیبشرکتفرودگاههایکشور،حاالخبرمیرسد
کهشرکتفرودگاههاازموضعخودعقبنشینیکرده
وبهزودیعملیاتبهسازیورفعنواقصباندفرودگاه
مشهدراآغازمیکند.

تلفن05137009111:

مشخص نشده و شرکت فرودگاه های کشور باید در
این باره اظهار نظر کند اما با توجه به این که موضوع
باندفرودگاهمشهدمطرحشدهبانظرمدیرانشرکت،
عملیات رفع نواقص و رنگ آمیزی مجدد باند اصلی
فرودگاه مشهد به زودی آغاز می شود .وی افزود:
مسئولیتاجرایاینعملیاتبرعهدهشرکتفرودگاه
ها و ناوبری هوایی ایران بوده و پیمانکار اجرای آن نیز
توسطهمینشرکتمشخصومعرفیمیشودواجرا
کنندهطرحخواهدبودکهفکرمیکنمبعدازتعطیالت
عاشورای حسینی آغــاز شــود .وی دربــاره جزئیات
عملیات اصالح باند نیز گفت :باند اصلی فرودگاه
مشهد در ساعات غیر از پیک و به صورت مقطعی در
هنگامی که پروازی انجام نمی شود اصالح می شود
و رنگ های قبلی تراشیده و دوباره رنگ آمیزی می
شود ،با توجه به این که هر قسمت از ابتدا تا انتها باید
دریکمرحلهصورتگیردواینکاربینپروازهاانجام
می شود تا خللی در عملیات فرودگاهی انجام نشود،
احتماال عملیات از زمان معمول بیشتر طول خواهد
کشید اما این کار اجرا می شود تا هیچ نگرانی درباره
باندفرودگاهمشهدوجودنداشتهباشد،بااینکهقطعا
این باند از نظر استاندارد یکی از بهترین باندهای
فرودگاهی کشور است اما برای آرامــش مردم این
کار انجام می شود .سخنگوی فرودگاه های استان
با اشاره به حوادث هواپیماهای شرکت سپهران نیز
گفت:متاسفانهدردوماهگذشتههواپیماهایشرکت
سپهرانچهارباردچارحادثهترکیدگیالستیکشده

کهدرسهفرودگاهانجامشدهاست.
•ادعاییکمنبعآگاهدربارهپشتپرده
ترکیدگیالستیکها

همچنین یک منبع آگاه در صنعت هوانوردی با ارائه
توضیحاتی دربــاره پشت پرده ترکیدگی الستیک
هواپیماها در فرودگاه مشهد مدعی شد :متاسفانه
بعضی مالحظات در صنعت هوایی کشور باعث
برخی مشکالت شده ،مثال اگر دقت کنید دو پرواز
مشهد – نجف و یک پرواز مشهد – مسقط در زمان
تیک آف دچار ترکیدگی الستیک شد و به نظر می
رسدسنگینیهواپیماوحجمباالیسوختآنباعث
این اتفاق بوده ،چون مثال اگر هواپیما در فرودگاه
عراقسوختگیریکند 7هزاردالربایدهزینهبنزین
بدهد اما این هزینه در ایران بسیار کمتر است و به
همیندلیلشرکتهاسعیمیکنندسوختگیری
کامل را در ایران انجام دهند و همین باعث سنگینی
بیش از حد پرواز می شود ،در پرواز تابان چند روز قبل
نیز که بار مسافران در مبدأمانده بود نیز سنگینی
هواپیما و به اصطالح اور شدن پرواز باعث شد که
شرکت از مسافر اضافی خود کم نکند و به جای آن بار
مسافران را تخلیه کند .الستیک های هواپیماها در
گرید یک و دو هم نیست و به نوعی کهنه هستند که
در این شرایط و سنگینی قادر به تحمل بار نیستند و
دچار ترکیدگی می شوند که در گزارش دفتر بررسی
سوانح نیز به آن اشاره شده است.

تکرارحوادثترکیدگیالستیکهواپیماهادرشرکت
هواپیماییسپهرانباعثشد،موضوعراازمدیراناین
شرکتنیز پیگیریکنیم.نجومیمدیرروابطعمومی
شرکتهواپیماییسپهرانبه«خراسانرضوی»گفت:
دربــاره حوادثی که در فرودگاه مشهد برای شرکت
سپهرانرخدادهبایدبگویمکهمادرسهفرودگاهدچار
حادثه نشده ایم و سه هواپیمای ما در فرودگاه مشهد
دچار ترکیدگی الستیک شده است .وی افزود :البته
هیچ علت قطعی برای این حوادث اعالم نشده است
و دفتر بررسی سوانح و حوادث هوایی کشور نیز طبق
معمولگزارشبررسیحادثهرابهصورترسمیاعالم
نکرده فقط در یک مصاحبه مدیر کل این دفتر اعالم
کرده که یکی از این موضوعات مربوط به نقص فنی
هواپیما بوده که همان نیز بدون گزارش و غیررسمی
است .وی درباره نواقص احتمالی فرودگاه مشهد نیز
گفت :من نمی توانم در این باره اظهار نظر کنم و حتی
اینموردنیزدرگزارشیرسمیاعالمنشدهوماانتظار
داریم همان طور که ما در موضوعات غیر رسمی که
هنوز مشخص نشده حرفی نمی زنیم بقیه نیز همین
کار را انجام دهند ،اما درباره تعداد این حوادث برای
شرکت سپهران این نکته مهم وجــود دارد که هیچ
شرکتی به انــدازه سپهران در فرودگاه مشهد تردد
ندارد و ما هر هفته حدود  80پرواز در فرودگاه مشهد
داشتهوبیشترینتعدادپروازمانمربوطبهاینفرودگاه
است و اگر مشکلی در باند وجود داشته باشد طبیعی
استکهبیشترینتعدادنیزمربوطبهشرکتسپهران
باشد.نجومیدرخصوصوزنوکیفیتالستیکهانیز
گفت:اینموضوعاتمطرحشدهحداقلبرایشرکت
ماصدقنمیکند،چونتمامیاینحوادثترکیدگی
برای سپهران در زمان لندینگ رخ داده و پس از دو
ساعت پرواز باک هواپیما حداکثر نصف و الستیک
ها نیز همگی تقریبا نو بوده اند و کنترل های ایمنی
شرکتسپهراناززمانایناتفاقاتدوبرابرشدهوعمر
الستیکی که مثال 80هزار کیلومتر در نظر گرفته می
شدهبهنصفکاهشیافتهوتعویضمیشود.

نمابر05137615042:

پیامك2000999:

در به در دنبال اجاره خانه!
بــاور کنید خــواب و خــوراک مــان به هم
ریخته ،چندین روز است که از این بنگاه به آن
بنگاه در به در دنبال خانه برای رهن و اجاره
ایم .با  200میلیون تومان رهن در مناطق
قاسم آباد ،الهیه ،پیروزی ،الدن ،اندیشه و...
خانهایپیدانمیشودواگرهممواردیباشد
چنان خانه بدون امکانات و خراب است که
ارزش این همه پول را ندارد .واقعا چرا به هم
رحمنمیکنیم.چرااینقدرسرسامآوررهنو
اجارههاافزایشپیداکرده.واقعافکریبهحال
مردمکنید.
حدود دو سال است که کابل های تلفن
منزل ما در خیابان توس  53را دزدیده اند و
مخابرات جواب درستی به ما نمی دهد و می
گوید باید با هزینه خودتان کابل کشی کنید.
لطفابهدادمابرسید.
با وجــود تاکید و مصوبه ســران سه قوه
درخصوص عــدم گرانی اجــاره بها بیش از
۲۵درصددرسالجدید،شهرداریمشهدبا
چه مجوزی نرخ اجاره معابر پیاده روها برای
کسبهرا۱۰برابرافزایشدادهاست؟
این پیام شرکت آبفا به مشترکان است:
«مشتركگرامیباسالم،مستندبهبند(-25
 )4آیین نامه عملیاتی شركت آب و فاضالب
مشهد ،مسئولیت نگهداری از وســایــل و
تجهیزات انشعاب آب و فاضالب برعهده
مشترك است ،لذا در صورت سرقت یا وارد
آمدن هر گونه آسیب به این وسایل ،جبران
خسارت و پرداخت هزینه بــرآوردی توسط
شركت،برعهدهمشتركوقابلمطالبهخواهد
بــود .شركت آب و فاضالب مشهد ».چون
سرقت زیــاد شده حاال همه مسئولیت را به
عهدهمشترکگذاشتهاند.

اداره ورزش و جوانان امکانات و باشگاه
هایورزشیرادرمناطقحاشیهشهرمشهدو
مناطقمحروموروستاهاایجادکند.
با توجه به این که سال های آینده خط۴
مترو از شهرک شهید باهنر تا خواجه ربیع
ساخته خواهد شد ،تا آن زمان از شورای شهر
انقالبیمشهدتقاضامیشودمبدأخطواحد
 ۳۵را از بولوار مصلی به شهرک شهید باهنر
(پایانه بسکابادی) منتقل و توسط بخش
خصوصی تقویت کند .با ایــن تغییر انبوه
مــســافــران کــارگــر بــه خــصــوص کــارگــران
زحمتکشساختمانیساکندرشهرکشهید
رجایی و شهید باهنر می توانند با کمترین
هزینه سریع تر به مقصد برسند و بخشی از
ترافیک بولوار حر هم کاسته و گامی دیگر به
عدالت اجتماعی نزدیک می شــود .شایان
ذکراستهماکنونخط ۳۲همبولوارمصلی
تاپنجراهراپوششمیدهد.
شهرداری نیشابور در اقدامی عجیب
تعطیلکاریوجمعهکاریآتشنشانراحذف
کردهوپاسخگونیست.ظاهراروزهایتعطیل
و جمعه ها که شیفت می دهیم نباید برویم
سرکار .لطفا اطالع رسانی کنید مسئوالن
فکریکنند.
ســازمــان آب پیامک داده اگــر وسایل
شرکت آب را دزد ببره شما مقصری و باید
جریمهبشی!باشهممنونازتذکرتونازاینبه
بعد رختخواب مان را کنار وسایل شرکت آب
پهن می کنیم و از وسایل شان نگهبانی می
دهیمکهجریمهنشویم!
رویشیشههمهاتوبوسهایاتوبوسرانی
مشهدنوشته،استفادهازماسکالزامیاست
امامعموالبیشترمسافرانماسکنزدهند.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان

وضعیت نامناسب سطل های زباله

داروی  49تومانی  137 ،تومان شد!

این جا بولوار ارشاد مشهد است و همان طور که در عکس می بینید

پسرم صرع دارد و دارو مصرف می کند ،تا دو هفته پیش یک داروی مهم

رعایت نمی کنند و این صحنه های زشت ایجاد می شود .از شهرداری

داروخانه ۱۳۷هزار تومان به من فروخت! مگر چند درصد گران شده ،این

برایبیماریاشرا ۴۹هزارتومانمیگرفتماماچندشبپیشهماندارورا

متاسفانه یا ظرفیت سطل های زباله این محدوده کم است یا این که مردم

یک قلم داروی فرزند من است! چرا نظارتی نیست؟ مگر اعالم نشده بود

خواهشمندم فکری به حال این وضعیت کند چون سالمت مردم را دچار

که افزایشی در قیمت داروها نخواهیم داشت؟ مگر قرار نبود مردم اضافه

مشکل می کند .از شهروندان هم تقاضا می کنم بیشتر مراقب محیط
اطراف شان باشند و رعایت کنند.

گزارشی از مشکالت یکی از روستاهای فریمان

کم آبی امان اهالی روستای کته شمشیر را برید
حسن اصغری فریمانی /مشکل کم آبی امان
اهالی روستای کته شمشیر علیا در بخش قلندر
آبادفریمان راکه 700خانوارجمعیتدارد،بریده
است  ،طبق اظهارات اهالی این روستا اگر روند
کم آبی به همین شکل ادامه یابد شاهد مهاجرت
بسیاری از روستاییان به شهر خواهیم بود چرا که
اینمشکلبهاینچندروزمحدودنمیشودوبیش
از 10سالاستکهمردماینروستابهخصوصدر
شش ماه نخست سال با کمبود آب دست و پنجه
نرم می کنند.به گزارش خراسان رضوی  ،گرم
شدنهواوخشکسالیهایاخیروکمآبی اهالی
روستایکتهشمشیرعلیابخشقلندرآبادفریمان
را که700خانوار دارد به ستوه درآورده است  ،آن
ها می گویندآب در بیشتر ساعات روز کم است و
اگر روند کم آبی به همین شکل ادامه یابد شاهد
مهاجرتبسیاریازروستاییانبهشهرخواهیمبود
چراکهاینمشکلبهاینچندروزوگفتههایاخیر
ساکناناینروستامحدودنمیشودوبیشاز10
سالاستکهمردماینروستابهخصوصدرشش
ماهنخستسالباکمبودآبدستوپنجهنرممی
کنند و این سرجمع گالیه هایی است که ساکنان
روستایکتهشمشیرسفلیکهدر 20کیلومتری
فریمان قــرار دارد،مــطــرح می کنند  ،بنابراین
اقدامات مسئوالن شهرستان فریمان برای رفع
مشکل کم آبی میتواند دغدغه روستاییان را کم
کند و با توجه به شیوع بیماری کرونا می طلبد
که مسئوالن برای مشکل چندین ساله آب شرب
در این روستا چاره ای اساسی بیندیشند.یکی از
ساکنان روستای کته شمشیر میگوید :چندین
بار به دهیاری و شورای اسالمی روستا مراجعه و
مشکل را مطرح کردیم و آنان قول دادند از طریق

آبفای فریمان پیگیری و مشکل را حل کنند اما
تاکنون مشکل حل نشده است و هر چند وقت،
داستانقطعوکمبودآبتکرارمیشود.محمدی
نیا معتقد است اوضــاع کم آبی و قطع مکرر آب
روستادرقسمتباالدستروستاحادتراست.
•مشکلانشعابغیرمجاز

مدیرآبفایشهرستانفریمانهمباتاییدلولههای
متصل شده به برخی گلخانه ها  ،مرغداری ها
و زمین هــای زراعــی و باغ ها به اقــدامــات افــراد
سودجو برای رساندن آب به باغ ها و مزارع اشاره
میکند و میگوید :متأسفانه انشعاب غیرمجاز
درهمهجاهست،البتهاینانشعاباتغیرمجازدر
این روستا بیشتر است.مهندس موسی رضایی
با بیان این که در این روستا آب شرب به مصرف
دام سنگین و سبک ،طیور یا تولید محصوالت
کشاورزیمیرسد،میافزاید:ایندرحالیاست
کهآبشربباقیمتبسیارکمدراختیارمشترکان
روستایی قرار میگیرد و برخی از آنان بدون توجه
به وضعیت منابع آب شهرستان ،آن را صرف دام،
طیور و تولید گیاهان دارویی همچون گل ختمی
میکنند.مهندسرضاییباارائهآمارمیگوید:از
ابتدایامسالتاکنون70موردانشعابغیرمجاز
در روستاهای شهرستان شناسایی شده که از
این میزان  10درصد انشعاب غیرمجاز بزرگ در
روستای کته شمشیر علیا کشف شده است.وی
تصریح می کند:به منظور جلوگیری از هدر رفت
آب و ترمیم لوله های روستا هم اکنون  2هزار و
 600مترلولهفراهمشدهاستودراولینفرصت
عملیات نصب این لوله ها در سطح روستا انجام
خواهدشد.

پرداختیبرایدارونداشتهباشند؟

ک شدن درختان کوهسنگی در کمیسیون ماده۷
بررسی دلیل خش 
طی روزهـــای اخیر تصاویری از خشک شدن
چند اصله درخت در خیابان کوهسنگی مشهد
در فضای مجازی منتشر شد ،چندی پیش نیز
کمیسیون ماده  ۷شهرداری تهران مالک یک
ساختمانرابهدلیلخشکاندنعمدیچنداصله
درختمحکومکرد،آیاایناتفاقمشابهدرمشهد
توسط مدیریت شهری پیگیری خواهد شد؟
نجفی ،مــعــاون محیط زیــســت و خــدمــات شهری
شهرداری مشهد در این زمینه به «خراسان آنالین»
گــفــت :معموال خشکشــدن درخــتــان در مقابل
ساختوسازها عمدی است .موضوع خشک شدن
درختان در خیابان کوهسنگی را به کمیسیون ماده
 ۷ارجاع دادیم که بعد از بازدید کارشناس ،اگر عمدی
بودن آن اثبات شود ،بر اساس بن درخت جریمه را

نمره ضعیف مردم به عملکرد سال اول شورای شهر مشهد

تعیین و کمیسیون تصویب میکند در صورتی که
فرد متخلف این جریمه را پرداخت نکند از طریق
کمیسیون ماده ۷۷برای وصول اقدام میکنیم.

رود پارک بی آب!
حــدود دو ماه است که رودخانه رود پــارک آب
نــدارد و به دلیل الیــروبــی تخلیه شــده است.
ای ــن در حــالــی اس ــت کــه ف ــاز اول رود پــارک
در ســال  ۹۶توسط شــهــردار وقــت بــه وسعت
 ۱۰هکتار و فــاز دوم آن در آبــان ســال گذشته
توسط ارجائی شهردار مشهد به وسعت ۲۴
هکتار به بهر هبرداری رسید ،هر چند ،معاون
خدمات شهری شهرداری مشهد در گفتوگو
با «خراسان آنالین» معتقد است این پروژه هنوز
بهر ه برداری نشده است!
نجفی در ایــن زمینه گفت :بهرهبــرداری تعریفی
دارد و ایــن پــروژه هنوز بهرهبــرداری نشده است،
پمپهایاستخرهاخریدارینشدههمچنینآبهای

«خراسان آنالین» پس از گذشت یک سال از فعالیت شورای ششم در یک نظرسنجی
از مردم خواست به عملکرد شورای شهر نمره بدهند ۷۹ ،درصد شرکت کنندگان به
عملکردیکسالهشورانمرهصفرتا 5دادند!همچنین۱۲درصدافرادنمره ۵تا۶، ۱۰
درصد ۱۰تا ۱۵وتنها ۳درصدنمره ۱۵تا ۲۰دادند.بااینحالموحدیانرئیسشورای
شهرعلتنمرهپایینمردمبهعملکردشورارا آگاهینداشتنکاملآنانازوظایفشورای
شهردانستوگفت:تداخلعملکردشهرداریوشوراباعثشدهمردمنمرهپایینبدهند.
ویبابرشمردنبرخیمصوباتیکسالاخیر،میزانرضایتخود
راازشورابین ۷۵تا ۸۰درصداعالمکرد.
گزارش «خراسان آنالین» در این زمینه را با اسکن کیوآرکد
مقابلببینید:

دستور دادستانی مشهد برای مقابله با خردهفروشی شیشه
در گزارش «خرید شیشه در پیادهروی عصرانه!» نشان دادیم که چگونه ماده مخدر
شیشه در یکی از نقاط شهر بهراحتی و کمتر از  5دقیقه به فروش میرسد .در همین
زمینهرحمانی،معاوندادستانمشهددرگفتوگوبا«خراسانآنالین»مقابلهباعرضه
موادمخدررادردستورکاردادسرایانقالبمشهددانستودستورداد:نیرویانتظامی
با جرایم مشهود از جمله عرضه مواد مخدر و روانگردان برخورد و نتیجه را به دادسرای
انقالب اعالمکند.

افزودن ۶۰۰هکتار از شرق مشهد به محدوده شهری
سطحی به آب استخرها وارد میشود که باید بخش
آب استخرها و آب نماها از آب جاری جدا شود ،رود
پارک در حوزه معاونت عمران است و هنوز به معاونت
خدمات شهری تحویل نشده است.

رئیسشورایشهرمشهدگفت:یکیازبحثهاییکهدرایندورهازشورایشهرمطرح
بوده ،خارج کردن حرم مطهر رضوی از حاشیه شهر است .موحدیان در گفت و گو با
«خراسانآنالین»افزود:برایبازگرداندنحرممطهرازکناروگوشهشهربهمرکزمشهد
درحالاضافهکردن ۶۰۰هکتارازشرقمشهدبهمحدودهداخلشهرهستیم.

