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شهروندان بدانند

پیگیری 3660
پیام مردمی 137

اجرای عملیات آسفالت
به درخواست شهروندان

خروج  30اثر تاریخی از فهرست میراث ملی
عابد« -سالم .خانه پدری من در منطقه ثامن است و
از نظر قدمت ،تاریخی به شمار میرود .نمیخواهیم
این خانه پر از خاطره را به دست بسازوبفرو شها
بسپاریم و بهدنبال بهسازی این بنای موروثی هستیم
اما نمیدانیم از چه راهی پیگیری کنیم .لطفا در این
زمینه اطالعرسانی کنید».
«هر روز شاهد سربرآوردن هتلها و مراکز تجاری جدید
در عوض تخریب خانههای تاریخی در مناطق بافت
فرسوده هستیم و تاریخ و هویت شهر زیر بتنهای
این مراکز دفن میشوند ،لطفا شهرداری مشهد برای
حفظ خانههای تاریخی شهرمان فکری کند».
«ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی-
تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرستهای
ذ یربــــط»« ،تعیین حریم بناها ،مجموعهها،
محوطهها و تپههای تاریخی ثبتشده و ضوابط
خاص معماری و طراحی داخل حریم» و «تشویق
مردم به مشارکت در فعالیتهای مربوط به شناسایی،
حفظ و احیای میراث فرهنگی و نظارت بر آن» از
بندهای مهم اساسنامه سازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی بــوده که البته تخریب
تقریبا هر روزه بافتهای تاریخی شهرها به دلیل اجرا
نشدن این اساسنامه است .بافت اطراف حرم رضوی
نیز از بافتهای تاریخی کشور به شمار میآید که در
سالهای اخیر ،شاهد تخریبهای گسترده بناها و آثار
تاریخی فاخر و هویتی در این منطقه بودهایم .مدیریت
شهری مشهد نیز این روزها با مشاهده کمکاری در
حفظ و بهسازی آثار تاریخی بافت اطراف حرم رضوی،
دلسوزانه و به تنهایی وارد میدان مقابله با تخریب این
آثار شده است و طر حهایی تشویقی نیز برای حفظ این
آثار و تبدیل آن به محلی برای ماندگاری بیشتر زائران و
گردشگران اجرایی کرده است.

ثبت نشدن آثار تاریخی از ابتدای سال

شهردار منطقه  10گفت :عملیات آسفالت
اساسی 18هــزار و  315متر مربع از معابر
ناحیه  3این منطقه امسال اجرایی شد.
بــه گـــزارش رواب ـطعــمــومــی منطقه،10
حسنعلی رجبزاده افزود :اجرای 23هزار
و 162متر مکعب از معابر دارای اولویت
خاکبرداری ،آسفالتشکافی و پیکنی شد.
وی ادامه داد13 :هــزار و 733معبر خاکی
ناحیه 3این منطقه نیز به منظور بهسازی و
تراکم آسفالت ،زیرسازی و کندهکاری شد.
شهردار منطقه 10بیان کرد :آسفالت روکش
و لکهگیری معابر ناحیه  3این منطقه هم
در راستای بهبود عبورومرور شهروندان
انجام شد.رجبزاده اظهار کرد :شهروندان
میتوانند برای درخواست آسفالت معبر ،به
ناحیه مربوط ملک خود مراجعه کنند.
بازخورد

( 0915000232بازخورد مطلب
ص - 3ستون اخبار -تیتر75 :هــزار نفر از
ایثارگران در 4سال اخیر شاغل شدند) :جواد
خیرآبادی ،برادر شهید خیرآبادی هستم که با
بـــرادر دیــگــرم چندسال در جبهه حضور
داشتیم .بــرادر کوچک من فو قلیسانس
حقوق دارد (با معدل )17و بیکار است .از
زمانیکه پدر و مادرمان فوت کردند ،همان
مستمری اندک و بیمه هم قطع شده است .به
صحبتهای چاپشده از قول رئیس بنیاد
شهید انتقاد دارم! حدود دو ماه هرروز برای
دیدن این مقام مسئول مراجعه میکردم تا
اینکه با زحمت بسیار توانستم پیش ایشان
بروم .شرایط خود و برادرم را توضیح دادم و با
خواهش خواستم درزمینه شغل برای برادرم
کــاری انجام دهند ،امــا آقــای عابدینی با
صراحت بیان کرد :ما نمیتوانیم هیچگونه
خدماتی بدهیم! از ایشان میپرسم :پس این
75هزارنفر چگونه شاغل شدهاند؟!
( 0915000605بــازخــورد مطلب
«زخــم نــان» ص )5بعد از شیر وایتکسی و
روغن پالمی و سبزی فاضالبی ،چشممان به
آردهــای نانواییها روشن شد! وقتی آرد با
پوست دســت نــانــوای بیچاره اینچنین
میکند (زخمهای روی پوست دســت) با
معدههای ما چه خواهد کرد؟!
( 9151156640بازخورد صفحه 9
روزنامه مورخه  - 96/9/14با تیتر «نفس
تـــازه») مطلب «نفس تــازه» به قلم آقای
فروزا ننیا بسیار مطلب زیبا و مفیدی بود،
واقعا لذت بردم .فضای سبز برای مردم خیلی
بااهمیت است و فکر نمیکنم کسی این
نعمت را دوســت نداشته باشد .پیشنهاد
میکنم شهرداری طرحی ارائه دهد که بر این
اساس به طریقی کارشناسان خود را در حوزه
فضای سبز در اختیار کسانی قرار دهد که
میخواهند در منزل خود پرورش گلوگیاه
داشته باشند تا در این زمینه اطالعات کافی
در اختیار شهروندان قرار دهند.

الو شهرآرا ...

رئیس دفتر ثبت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
استان خراسان رضوی نیز در این باره نارضایتی مالکان
در ثبت خانههای تاریخی را یکی از دالیــل کندی
بازسازی آثار تاریخی در بافت فرسوده دانست و بیان
کرد :باید به همه مالکان اعالم کنیم که اگر رضایت
کامل در ثبت بنای خود دارند ،میراث فرهنگی در بازه
زمانی یک ماهه بنای یادشده را ثبت میکند.
محمود طغرایی با بیان اینکه حدود  ۳۰اثر تاریخی
ثبتشده بر اثر شکایت مالک به دیوان عدالت اداری،
از ثبت خارج شده است اظهار کرد :متأسفانه تقریبا
۱۰۰درصد مالکان رغبتی به ثبت بنا در آثار تاریخی
ندارند.
وی تأکید کرد :از ابتدای امسال هیچ اثر تاریخی در
مشهد به ثبت نرسیده است.

کاربری بخشیدن به خانههای تاریخی

مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد مقدس
در این زمینه با بیان اینکه امروزه بسیاری از خانههای
تاریخی شهر مشهد یا از بین رفتهاند و یا وضعیت
مناسبی ندارند اظهار کــرد :تعدادی از خانههای
تاریخی اکنون تبدیل به یک آسیب شدهاند در حالیکه
احیای این فضاهای ارزشمند باعث پررنگ شدن

عکس  :خانه داروغه /محمد حسن صلواتی /شهرآرا

شــهــرد ا ر منطقه  4مشهد ا ز پیگیر ی
3660پــیــام مردمی ثبتشده از فروردین
تا پایان آبا نماه امسال در مرکز ارتباطات
مردمی 137خبر داد.
به گزارش روابطعمومی شهرداری منطقه،4
غالمرضا غالمی گفت :از مجموع پیامهای
دریافتی و ثبتشده در ســال ،96فقط56
پیام بر اســاس درخواست شهروندان نیاز
به پیگیری مجدد کارشناسان داشته و بقیه
پیامها در اسرع وقت پاسخ داده شده است.
به گفته وی بیشترین درخواستهای مردمی
ثبتشده در سامانه 137درباره حوزههای
خدمات شهری ،فنی و عمران و شهرسازی
و بیشتر پیامها مربوط به ناحیه 3این منطقه
بوده است.

خانه های تاریخی احیا شده و تغییر کاربری می یابد

بحثهای فرهنگی و هویتی با حفظ سیما و منظر
شهری و گردشگری خواهد شد.
علی قناویزچی اضافه کرد :هدف مدیریت شهری،
تسهیل و تسریع ورود سرمایهگذاران به این حوزه است
تا کاربریبخشی مناسبی به این خانههای تاریخی به
عنوان یک سرمایه شهری صورت گرفته و موجبات
کارآفرینی ،اشتغال ،سرمایهگذاری و ایجاد درآمد
پایدار فراهم شود.
وی با اشاره به مصوبه شورای اسالمی شهر مبنی بر
رایگان بودن صدور پروانه و پایانکار به خانههای تاریخی
گفت :تاکنون بسیاری از کسانی که خانههای تاریخی
داشتهاند بالتکلیف بودند ،یعنی نه میتوانستند ملک
خود را تخریب و نوسازی و یا از آن بهرهبرداری کنند که
با مصوبه شورای اسالمی شهر بسیاری از این مکانها
تعیینتکلیف میشوند.

تغییرکاربری خانههای تاریخی

قناویزچی درخصوص جزئیات این مصوبه و نحوه
مراجعه شهروندان بیان کرد :هریک از شهروندان که
درخواست تغییرکاربری خانه تاریخی ثبت شده خود
را به فضای تجاری سازگار داشته باشند میتوانند
درخواست خود را به کارگروه مربوط ارائه دهند ،تا پس
از تأیید ،مراحل اعطای پروانه و پایانکار آن رایگان طی
شود.به گفته مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری
مشهد ،کمیته کاربر یبخشی به خانههای تاریخی
با ریاست معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری و با
نظارت یک عضو کمیسیون فرهنگی شورا و همچنین
عضویت معاونان معماری و شهرسازی ،معاون
اقتصادی ،شهردار منطقه مربوط و همچنین مدیر
میراث فرهنگی تشکیل میشود.

احیا و بهرهبرداری از خانههای تاریخی

قناویزچی از تهیه بستههای سرمایهگذاری برای
خانههای تاریخی با مشارکت معاونت اقتصادی و
سرمایهگذاری شهرداری مشهد خبر داد و افزود:
سرمایهگذاران میتوانند یکی از بستههای تهیهشده
خانههای تاریخی را برای سرمایهگذاری انتخاب
کنند.

مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد ادامه
داد :به دنبال حفظ هویت مناطق تاریخی شهر هستیم
و معتقدیم که یا خود مالک از خانه تاریخی بهرهبرداری
کند یا حداقل در این کار شراکت داشته باشد.
وی دربــاره فرآیند این کار نیز گفت :سرمایهگذار یا
مالک میتواند به شهرداری منطقه مراجعه و مدارک
الزم را ارائه کند ،سپس درخواستی از سوی شهرداری
منطقه به کمیته ارائه میکنیم و پس از تأیید کمیته،
تعهد میگیریم تا تغییر کاربری هدفمند باشد و تغییر
کاربری غیرمجاز صورت نگیرد و در صورت تخلف نیز
مالک یا سرمایهگذار جریمه خواهند شد.
وی اظهار کرد :کاربریبخشی به خانههای تاریخی
در موضوعاتی همچون اقامتی ،پذیرایی و رستوران،
نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی ،پزشکی ،موزه
و فــروش محصوالت داخلی خواهد بود که در این
حوزه ،مشاورههای الزم از سوی کارشناسان مدیریت
گردشگری به مالکان داده خواهد شد.

دالیل پیشرفت نکردن سیاستهای تشویقی

مدیر گردشگری و امــور زائـــران شــهــرداری مشهد
همچنین از معافیت الحاقات موردنیاز هر خانه تاریخی
شامل پارکینگ ،سرویس بهداشتی و حمام و ...در
مصوبه شــورای شهر خبر داد و بیان کرد :در مشهد
114بنای تاریخی به ثبت رسیده ،و  270بنای تاریخی
به ثبت نرسیده وجود دارد.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ درخواستی در قالب
مصوبه شــورای شهر از ســوی مالکان ارســال نشده
است افــزود :تــوان مالی مناسب نداشتن مالکان
برای بازسازی اثر تاریخی و نبوداطالعرسانی فراگیر
سیاستهای تشویقی به سرمایهگذاران و اصناف ،از
دالیل پیشرفت نکردن سیاستهای تشویقی شورای
شهر به شمار میآید.
قناویزچی از تهیه بستهای ۱۴تایی از آثار تاریخی
در منطقه ثامن که قابلیت تبدیل به مکانهای فاخر
و دارای ارزش بهرهبرداری تجاری دارندخبر داد و
گفت۱۴۰ :خانه تاریخی ثبت شده در اطراف حرم
وجود دارد اما حداقل برابر بناهای ثبتشده ،بنای
ثبتنشده هم در این بافت تاریخی موجود است.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد تأکید کرد:

اينجاتريبونيبرايبياننظرات،انتقادات،مشكالت
و درخواستهايشماشهرونداناستكهميتوانيد
از طريق روشهای ذيل ،آنها را با ما در ميان
بگذاريد.
پيامك30007289 :
تارنماshahraraonline.com :
اينستاگرام@shahraranews :
تلگرام09154294580:
رایانامهinfo@shahrara.com :
تلفن051-37288881-5 :
مراجعه حضوری
شهروند :بهتر است تبعات بیتوجهی به
درسخواندن ،از مقطع ابتدایی به دانشآموزان
انتقال یابد تا همه فراگیران حداقل به مرحله
انتهایی آمــوزش عمومی برسند؛ زیــرا وقتی
دانشآموزان وارد مقطع دبیرستان شوند ،بیان
اینگونه مطالب برای آ نهــا ،حکم نوشداروی
پساز مرگ سهراب را دارد.
شــهــرونــد:ســام .امــکــانــات و شــرایــط
بیمارستا نهای دولتی بــرای افــرادی که بیمه
سالمت دارند کافی نیست؛ نوبتهای اینترنتی و
تلفنی ناکارآمد ،تعداد اندک پزشکان متخصص و
فوقتخصص ،نبود بعضی از تخصصها در مراکز
درمان دولتی و ...همچنین در بیمارستانهای
دولتیآموزشی ،بیمار توسط دانشجویان جراحی
میشود و شخص ،جراح را نمیبیند که توضیحی
درباره جراحی به او داده شود .من بهعلت جراحت
مچ دست به بیمارستان امام رضا(ع) مراجعه کردم
و حاال پساز بازکردن پانسمان متوجه شدهام که
مقدار بیشتری از آسیب دستم ،شکافته و بخیه
شده ،اما کسی دراینباره توضیحی به من نداده
است.
0936000158یازده ماهاز افتتاحخط2
مترو مشهد گذشت اما هنوز ایستگاهشریعتی
افتتاحنشد ه است! در حالیکه پارسال هنگام
افتتاح آن ،مدیرعامل قطارشهریاعالم کرد تا
اردیبهشت 96اینایستگاه بهرهبرداریمیشود.
پس از آن قرار شد مرداد افتتاحشود که هنوز هم
نشده است؟
 0938000651لطفا کار تهای عضو
شتاب بانکی را به سیستم دستگاه منکارت
داخل اتوبوسها مجهز کنید .این کار در تهران
انجام شده است ،چرا در مشهد انجام نمیشود؟
 0915000286باسالم .پل هوایی انتهای
خیابان عدل خمینی خیلی استفاده نمیشود
درحالیکه در تقاطع اما مخمینی ،87پل عابر
پیاده خیلی واجبتر بود .برای رد شدن از این
خیابان واقعا وحشت داریم.
 0915000306با عرض سالم و خسته
نباشید .خواهش میکنم به اتوبوسهای جاده
کنهبیست و شهرک شهید رجایی رسیدگی شود؛
مرزی بین بانوان و آقایان در این اتوبوسها درنظر
گرفته نشده است.
 0915000826باسالم و خسته نباشید.
چرا مؤسسههای مالی با مردم اینگونه برخورد
میکنند؟ کجا باید شکایت کنیم؟ چهارماه که

منطقه4بامشکلآبگرفتگیمعابرمواجهنمیشود
پاسخ به پیامک

وی اظــهــار کــرد :بــه منظور تسریع در فرایند
جابهجایی زنـــدان بــه محل جــدیــد ،از سوی
کمیسیون ماده  5منافعی برای امور زندا نها به
عنوان متولی اصلی این موضوع از یکسو و از سوی
دیگر منافع اجتماعی برای شهر پیشبینی شد
و از این رو در اردیبهشت  86در کمیسیون ماده 5

کرمی« -با سالم .در زمان بارندگی ،برخی معابر
منطقه ،4بهویژه زیر پل فجر ،دچار آبگرفتگی
می شود و رفتوآمد شهروندان را با مشکل مواجه
میکند .آیا شهرداری محترم منطقه برای این
مشکل شهری تدبیری نمیاندیشد؟»
مدیر برنامهریزی و نظارت بر خدمات شهری
شــهــرداری مشهد در پاسخ بــه ایــن موضوع
بااشارهبه حفر چا ههای جــاذب آب و احداث
21کــانــال جــمــعآوری آبهـــای سطحی در
منطقه 4شــهــرداری ،اظهار کــرد :پروژ ههای
جمعآوری آ بهــای سطحی این منطقه اجرا
شده و به بهرهبرداری رسیده است و در هنگام
بارندگی مشکل خاصی از لحاظ آ بگرفتگی
معابر در این منطقه نداریم.علیرضا صحراگرد

عـــــابـــــد -رئـــیـــس
بازخورد گزارش
کمیسیون عــمــران و
شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد در واکنش
به گزارش شهرآرا درباره جابهجایی زندان مرکزی
مشهد گفت :زندا نها در دستهبندی کاربر یها
و فعالیتهای شهری جــزو دستۀ فعالیتهای
مقیاس فراشهری قرار میگیرند که طبق ضوابط،
میبایست این نوع کاربری در خارج از محدوده
شهری جانمایی شود.
محمدهادی مهدینیا افــزود :در زمــان احداث
زندان مرکزی مشهد ،اراضی منطقه که زندان در
آن واقع شده است جزو زمینهای خارج از محدوده
شهری محسوب میشدند اما با توسعه شهر به
سمت غرب در نهایت در طرح جامع خازنی داخل
محدوده شهری قرار گرفت.

شهردار منطقه 8مشهد خبر داد:

اتمام پروژه بهسازی پیادهرو خیابان شهید دیالمه
«ســـــــام .لــطــفــا از
پاسخ به پیامک
مسئوالن بخواهید تا
پیادهروهای منطقه  ۸مشهد را بهسازیکنند».
شهردار منطقه  8مشهد در پاسخ به این پیامک با
بیان اینکه پیادهرو از زیرساختهای مهم شهری
و پرکاربردترین بخش از فضای عمومی شهر است
افزود:باهدفایجادشرایطمناسببرایترددآسان
و نصب تجهیزات مناسب در پیادهروها به منظور
رفاه حال شهروندان و با هدف زیباسازی بصری و
احترام به حقوق شهروندان و زائران امامرضا(ع)،
پــروژه بهسازی پیاد هروهای این منطقه به ویژه

خیابان شهید دیالمه اجرا شده است.
حجت فرقانی اظهار کرد:با ایــن هــدف پــروژه
بهسازی پیاد هروهای خیابان شهید دیالمه در

مساحت  2200مترمربع و با اعتبار  2میلیارد ریال
عملیاتی و اجرایی شد .
وی به جزئیات این پروژه اشاره کرد و گفت :اجرای
خطوط ویژه نابینایان و مسیر ویلچررو برای توانیابان
نیز از دیگر قسمتهای پروژه بهسازی پیادهروهای
خیابان دیالمه است.
شهردار منطقه  8مشهد افــزود :اجــرای شبکه
آبیاری مکانیکی با آب غیرشرب ،اصالح شیب
عرضی پیاده رو و همچنین اجرای طر حهای جدید
با رنگهای اسلیمی نیز در این پروژه اجرا شده
است.

بدون هیچ اطالعرسانی قبلی حسابهای مردم را
بــدون رضایتشان مسدود کردند و حــاال هم از
حسابها کم میکنند! بدون اجازه مردم هر کاری
دوست دارند انجام میدهند! سپردهگذاران که
راضی نیستند .باید از چه کسی بپرسیم ،لطفا ما را
راهنمایی کنید.
 0935000488چــرا کــارانــه کارکنان
سازمان مپ شهرداری را پرداخت نمیکنند؟
 0903000213بــاســام .بــه مؤسسه
کاسپین ،شعبه مفتح رفتم و از رئیس شعبه خواهش
کردم موجودی حسابم که در مجموع ،چهار میلیون
تومان است را بدهد اما ایشان با خونسردی گفتند
بخشنامه آمــده که پول شما را از تیر سال آینده
پرداخت کنیم .باتوجه به اینکه پدرم فوت کرده و
گواهی فوت همراهم بود و لباس مشکی بر تن
داشتم اصــا توقع چنین بــرخــوردی نداشتم!
درست است که پول من در این مؤسسه باشد و من با
کلی گرفتاری مراسم پدرم را برگزار کنم؟
 0915000773عضو محترم شورای عالی
کــار! چرا به کارگران ،حق عائلهمندی و کمک
هزینه معیشت تعلق نمیگیرد؟
 0915000773چرا سازمانها و ادارات
پاسخ پیامکها را نمیدهند؟
 0915000773رانــنــده اتــوبــوس خط
22/2به شماره پالک  32ایران 575ع  61با لحن
بــدی با مــردم صحبت میکند .لطفا بازرسی
اتوبوسرانی برخورد الزم را انجام دهد .سپاس.
 0930000918باسالم و عرض خسته
نباشید خدمت همه شهرآراییهای عزیز .اعضای
شــورای شهر و شهردار محترم لطفا بر عملکرد
سازما نهای تابعه شهرداری نظارت بیشتری
داشته باشید .در برخی سازمانها نیروهایی که
بیشتر زحمت میکشند و کار میکنند -مانند
اتوبو سرانی -حقوق و کارانه کمتری دریافت
میکنند.
شــهــرونــد :بــاســام .بــرخــی رانــنــدگــان
اتوبوسهای واحد خیلی بد رانندگی میکنند و
بدون توجه به خودروهای کوچک اطرافشان،
ناگهان به چپ و راست تغییرمسیر میدهند و
گاهی هم سرعت باالیی دارند .همین امروز یکی از
همین اتوبو سهای خط واحــد ،برای رد کردن
چــراغ زرد آ نقــدر بیدقت و با سرعت تقاطع
عبدالمطلب منتهی به چهارراه ابوطالب را طی
کرد که نزدیک بود جوان روزنامهفروش سیار آن
نقطه را زیر بگیرد!
 0915000012باسالم .لطفا بگویید
مسئول کل تعاونیهای مسکن مهر 82کیست.
پنج سال پیش 25میلیون تومان به شرکت مسکن
مهر  82که زیرنظر اداره تعاون بوده واریز کردم اما
هنوز مسکنی تحویل نداد هاند .بارها به اداره
تعاون و تعاونی مسکن مهر هم مراجعه کردهام و
فقط وعده و وعید تحویل گرفتهام .تا چه زمانی
باید صبر کنیم؟ دیگر قادر به پرداخت اجارهخانه
نیستم.
 0915000773از اداره کار درباره اینکه
چرا خدمات رفاهی برای کارگران اینقدر کم است
گزارش تهیه کنید.

مدیر برنامهریزی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد:

ساختمانهای قدیمی زندان مرکزی ،تهدیدی جدی برای شهر
استان ،کاربری فرهنگی ،فضای سبز و تجاری برای
زندان مرکزی مشهد به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شــورای
اسالمی شهر مشهد اظهار کرد :همه اقداماتی
که بهمنظور تسریع در جابهجایی زندان نیاز بوده
در قالب طرح و برنامه از سوی شهرداری پیشبینی
شــده اســت و اکنون نیازمند عــزم جد یتر قوه
قضاییه برای عملیاتی کردن پروژه زندان مرکزی
مشهد هستیم.
مهد ینیا همچنین بیان کرد :با توجه به قدیمی
بودن ساختمانهای زندان مرکزی مشهد و حضور
بیش از 10هزار نفر در آن ،این محل از نگاه مدیریت
شهری به عنوان تهدیدی جدی برای شهر محسوب
میشود که هر چه سریعتر میبایست آن را از این
محدوده خارج کنند.

شماره 2447

همچنین بیان کرد :عملکرد این منطقه بهعنوان
یکی از متراکمترین مناطق شهرداری مشهد از
نظر جمعیتی ،در خدمت به زائــران و مجاوران
حضر ترضا(ع) بسیار مثبت و مطلوب ارزیابی
شده است.

پیادهروهای سوارینشین!
شهروند خبرنگار

شهروندخبرنگار امـــروز گفته اســـت« :من
ماندهام برخی از رانندگان با چه اعتمادبهنفسی
در پیاد هروها پــارک میکنند .آن هم زیر تابلو
مطلقاممنو ع! برایشان مهم نیست که مردم
چطور میخواهند از پیادهرو عبور کنند؟! کاش
کمی به فکر هم بودیم .بهفرض که پلیسی وجود
ندارد؛ باید همه در پیادهروها ماشین خود را پارک
کنند؟!» اگر قرار باشد از ابتدای راهاندازی ستون
شهروندخبرنگار تاکنون از سوژ ههای ارسالی
شهروندان آمــاری ارائــه کنیم ،بهطور مشخص
سوژه پارک خودرو در پیادهروها از نظر فراوانی،
رتبه اول را کسب خواهد کــرد .بدو نشک این

آخرین اعتراضی نیست که از سوی شهروندان
در این باره به دست ما میرسد ،اما در این مقوله
آیا فقط باید از پلیس انتظار داشته باشیم که
با برخورد قهری معضل را رفع کند؟ یا اینکه
خــودمــان هم بــاالخــره باید از نقطهای شروع
کنیم!

