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شهروندان بدانند

کاشتبیشاز110هزار
گلفصلیدر منطقه5

پلمب38واحدصنفی
مزاحموآالیندهدرمنطقه4
شهردار منطقه 4مشهد از پلمب  38واحد
صنفی آالینده و مزاحم فعال در این منطقه از
ابتدای امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه،4
غالمرضا غالمی افــزود :واحدهای صنفی
مزاحم ،آالینده و پرخطر در ایــن منطقه
براساس نوع مشاغل و معابر آنها شناسایی
و دستهبندی شدهاند.
وی اظهار کرد :در بــزرگراه شهید بابانظر،
بولوارهای نبوت ،طبرسی شمالی و طبرسی
جنوبی صنوف خدمات خودرویی مانند
نمایشگا ههای اتومبیل ،صــا فکــاری و
نقاشی ،در خیابان صاحبدالن ،جاروبافان،
در خیابان میثم شمالی ،پرند هفروشان،
و در خیابا نهای شهید قربانی ،جماران
و شهرکهای نیکروز و نوکاریز ،انبارهای
ضایعات ،مزاحمت و آالیندگیهایی را ایجاد
کردهاند.
وی ادامه داد :در راستای ساماندهی این
صنوف و مشاغل ،اقداماتی مانند بازدید،
تشکیل پــرونــده ،صـــدور اخطاریههای
چهلوهشتساعتی و در بعضی موارد ،پلمب
و تخلیه از طرف شهرداری این منطقه انجام
شده است.
شهردار منطقه 4با بیان اینکه از ابتدای سال
جاریبرای175واحدصنفیمزاحموآالینده
این منطقه پرونده تشکیل شده است گفت:
تعدادی از این صنوف از طریق شکایتهای
مردمی در سامانه  137یا مراجعه حضوری
شاکیان به شهرداری و تعداد دیگری نیز در
گشتزنیهای واحد رفع سد معبر این منطقه
شناسایی شدهاند که در نتیجه آن ،تاکنون
هــزار و  100واحــد شغلی مزاحم و آالینده
منطقه شناسایی و دسته بندی شدهاند.

جمعآوری175متکدی
درمنطقهیکمشهد

رئیس اداره خدمات و محیط زیست شهری
شهرداری منطقه یک مشهد از جمعآوری
 175متکدی خبر داد.
به گزارش روابطعمومی منطقه یک ،جالل
بیوکی با بیان این خبر افــزود :جمعآوری
متکدیان یکی از برنامههای روزانــه حوزه
سدمعبر منطقه است که به صورت مستمر ،تا
پایانسالنیزادامهداردوباجدیتازسویاین
حوزه پیگیری میشود .وی گفت :شهرداری
منطقه یک در جــم ـعآوری متکدیانی که
باعث مخدوش شدن چهره و سیمای شهر
میشوند ،در حد توان و اختیارات خود ،از
هیچاقدامیدریغنخواهدکرد.
مسئوالن بخوانند

فرماندهیچهارزمانه
وترافیکسنگین

 0915000139سالم .چراغ فرماندهی
تقاطع جــا لآ لاحــمــد و فرهنگ جدیدا
چهارزمانه شده است .از وقتی این چراغ به
این ترتیب عمل میکند ترافیک خیلی بدتر و
بیشتر شده اســت .لطفا سازمان ترافیک
بررسی کند.

توصیه شهروندان برای رفع آلودگی هوای مشهد

واحدهایکوچکتراز100متر   ،پروانهساختمیگیرند

بیاییدهمتکنیم!

اينجا تريبوني براي بيان نظرات ،انتقادات ،مشكالت
و درخواستهاي شما شهروندان است كه ميتوانيد
از طريق روشهای ذيل ،آنها را باما درميانبگذاريد.
پيامك30007289:
تارنماshahraraonline.com:
اينستاگرام@shahraranews:
تلگرام09154294580:
رایانامهinfo@shahrara.com:
تلفن051-37288881-5 :
مراجعهحضوری
عکس تزیینی است

به منظور زیباسازی منظر شهری ،به همت
اداره فضای سبز منطقه ،5بیش از 110هزار
بوته گل فصلی در این منطقه کاشته شد.
به گزارش روابطعمومی شهرداری منطقه،5
هرسال ،با فرارسیدن فصل پاییز ،اداره فضای
سبز این منطقه به جمع آوری گلهای فصلی
تابستانه و کاشت گلهای پاییزه مانند بنفشه
و کلم اقدام میکند.
ایـــن گــلهــا در بـــولـــوارهـــای والیــــت و
میرزاکوچکخان ،میادین والیــت ،میرزا
کوچکخان و رضوی ،و تعدادی از بوستانها
با تراکم باال کاشته شدهاند.

مساعدت شورای شهر و شهرداری برای ساختوساز در مناطق کمبرخوردار:

خسروی« -با سالم و خستهنباشید ،بر چه اساسی به زمینهای زیر  100متر مجوز
ساختدادهنمیشود؟اینسازوکار ،مردمرابهقانونگریزیسوقمیدهدوبهویژهدر
مناطق حاشیه شهر ،که بیشتر زمینهای آن در متراژ کم ساخته میشوند ،میتواند
خیلی مسئلهساز باشد .به عنوان مثال ،فردی که در منطقه حاشیه شهر زندگی
میکندوقصدداردزمینیبهمتراژکمتراز100متررابسازدیعنیدیگربهفکرمجوزآن
نباشد؟ این موضوع را از مسئوالن مربوط پیگیری کنید».
«با سالم ،از یک طرف زمینهای خرد زیادی هستند که در حاشیه شهر ساخته
میشوند و از سوی دیگر ،سیاست شهرسازی در سالهای اخیر بر این بوده است
که به سمت تجمیع زمینهای خرد و مجتمعسازی پیش برود .متأسفانه چنین
به نظر میرسد که مجتمعسازی و تجمیع زمینهای خرد نهتنها مشکالت معابر

ساختوساز هر منطقه متناسب با طرح مصوب

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در
گفتوگو با شهرآرا دراینباره با بیان اینکه مجوز ساخت
به زمینهای کمتر از  100متر هم اعطا میشود گفت:
در مناطق کمبرخوردار ،ضابطه تفکیک کمتر است و
هر منطقه با توجه به طرح شهرسازی مربوط خود به
ساختوساز میپردازد.
محمدرضا حسیننژاد با اشاره به  32طرح شهرسازی
که نیازهای مشهد را پاسخگوست افزود :هر نقطه از
شهر ،ضابطه تفکیک و تراکم خاص خود را دارد و بر
همین اساس ،به عنوان مثال ،یک منطقه برپایه طرح
خازنی ،و منطقه دیگر بر اساس طرح طاش مدیریت
میشوند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بیان
کرد :با توجه به اینکه در طر حهای تفصیلی هفت
حــوزه شامل میانی ،میانی غربی ،میانی شرقی،
شمال غربی ،شمال شرقی ،جنوب شرقی و جنوب
غربی وجود دارد ،سعی شده است مواردی مانند بافت
اقتصادی ،وضعیت محالت و  ...در این هفت حوزه به
نحوی طراحی شود تا همگن بودن آن تابعی از ضوابط
شهرسازی آینده باشد.
حسیننژاد با اشــاره به مناطق حاشیه شهر افزود:
طبق مصوبات دورههــای سوم و چهارم شورا درباره
مناطق حاشیه ،پاسخگویی ضوابط شهرسازی برای
آنها کمی آسانتر گرفته شده است .در همین راستا
قرار شد -به عنوان مثال -برای فردی که مدتها در
یکی از محالت پیرامونی شهر زندگی کرده است و
حاال میخواهد به نوسازی ساختمان خود بپردازد،

را حل نکرده ،که عامل بروز مسائلی جدید در شهر بودهاست که مثالهای آن کم
نیستند .امیدواریم مسئوالن به این موارد با دید کارشناسانهتری بپردازند .با سپاس
از پیگیری شما».
کارشناسان ساختوساز ،مدام بر رعایت اصول شهرسازی و ایمن بودن بناها
تأکید دارند تا در شرایط وقوع احتمالی بالیای طبیعی ،شهر و شهروندان کمتر
متضرر شوند .اگر ادعای شهروندان صحت داشته باشد ،این مقوله با ندادن مجوز
ساختوساز به زمینهای زیر  100متر در منطقه حاشیه شهر منافات دارد زیرا ندادن
مجوز به اینگونه زمینها به نوعی باعث افزایش ساختوسازهای ناایمن میشود و
اقشار کمبرخوردار با توجه به شرایط اقتصادی و بضاعت خود ،بدون نظارت قانونی،
اقدام به ساخت همان قطعههای خرد موجودشان میکنند.

سختگیری نشود تا به این واسطه ،باعث ساخته
شدن شبانه بناهای ناایمن نشویم.
وی اضافه کرد :واقع شدن زمین یادشده در بخش
متراکم ،سوابقی دال بر داشتن امتیاز آب و برق و گاز در
محل سکونت ،و قرار گرفتن در کاربریهای مسکونی
از ضوابطی هستند که در اعطای مجوز ساخت به
شهروندان این مناطق مدنظر قرار داده شدهاند.

مجوز قطعههای پنجاهمتری تعارضی با تجمیع ندارد

مــعــاون شهرسازی و معماری شــهــرداری مشهد
همچنین بیان کرد :در بسیاری از مناطق شهر ،به
دالیلی ،تجمیع زمینهای خرد انجام نشده است
اما نمیتوانیم یک شهروند را هم معطل بگذاریم تا او
مجبور شود اقدام به ساختوساز غیرمجاز کند.
وی با بیان اینکه برای تجمیع زمینهای خرد باید
زیرساختهای الزم فراهم باشد افزود :به طور طبیعی،
وقتی ساختوسازی درون محدوده شهری واقع
میشود ،باید بهتدریج مــوارد زیرساخت ،امنیت،
فضای سبز و سایر نیازهای خدماتی آن نیز تأمین شود.
حسیننژاد در پاسخ به این ســؤال که چرا در معابر
کمعرض شهر ،مجتمعهای چندواحدی دیده
میشوند ادامه داد :سعی ما بر این است که از این پس
موارد مختلف ترافیک ،دسترسی و امثال اینها در
تجمیعها رعایت شود و در بارگذاریها نیز آن را دنبال
خواهیم کرد زیرا مشاور طرح تفصیلی در هر حوزه
وجود دارد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در
پایان ابراز کرد :امیدواریم در بازآفرینی مناطقی که
مشکالت ساختوساز یا تجمیع دارنــد بین ستاد

بازآفرینی و دستگا ههای مسئول ،همدلی الزم به
وجود آید و طر حهای تفصیلی و طرح جامع به عنوان
یک سند مهم توسعه شهری بتواند بسیاری از نیازها و
نارساییهای موجود را برطرف کند.

تا  50متر هم مجوز ساخت میدهیم

مدیر طر حهای توسعه شهری شهرداری نیز دراینباره
به خبرنگار ما گفت :در طر حهای مصوب شهرسازی،
حد نصابی برای تفکیک و ساختوساز وجود دارد اما
با درنظر گرفتن شرایطی ،تا  50متر هم پروانه ساخت
صادر میشود.
باحمدیاظهارکرد:بیشتریندرخواستهای
مریمعر 
ساختوساز در زمینهای خــرد مربوط به مناطق
کمبرخوردار حاشیه شهر است و در مناطق برخوردارتر،
کمترباچنیندرخواستهاییروبهروهستیم.
مدیر طر حهای توسعه شهری شهرداری همچنین
گفت :دادن مجوز برای ساخت واحدهای کوچکتر
از  50متر در مناطق کمبرخوردار در واقع ،مساعدتی
است که از طرف شــورای شهر و شهرداری اعمال
میشود.
عرب احمدی با اشاره به یکی از طر حهای شهرسازی
مشهدتوضیحداد:برایمثال،درطرحخازنیکهبخش
زیادی از نیازهای ساختوساز شهروندان بر اساس
آن پاسخ داده میشود ،تفکیک در منطقه یک ،در
تراکم زیاد 250 ،متر و در تراکم متوسط و کم 200 ،متر
بوده است اما تفکیک در منطقه ،3به مثابه منطقهای
کمبرخوردار ،به  100متر هم میرسد زیرا تراکمها با
توجه به مؤلفههایی مثل توان اقتصادی مردم و بافت
فرهنگیواجتماعیمنطقهیادشدهتعیینمیشود.

جزئیاتنرخنامهحملونقلباردرونشهریاعالمشد

عابد« -ســام .آیا نرخ
پاسخ به پیامک
پیک موتوری کیلومتری
است یا ساعتی؟ یک مسافت واحد شرکت تا منزل
را بارها با نر خهای مختلف به پیکهای موتوری
پرداخت کـــرد هام .مگر نر خنامه نــدارنــد؟ لطفا
پیگیری کنید».
«هفته گذشته اسبا بکشی داشتیم و مسافت
خیلی کمتری را نسبت به سال قبل جابهجا شدیم
ولی مبلغی که پرداخت کردم  20درصد بیشتر
از سال پیش بــود .لطفا نر خهای حملونقل بار
درونشهری را اعالم کنید».
مدیرعامل ســازمــان مدیریت حملونقل بار
درونشهری و حومه شهرداری مشهد در پاسخ به
این پیامک گفت :امسال به دلیل افزایش نیافتن
مبالغ نسبت به سال قبل ،نر خنامه در هیئت مدیره
سازمان مصوب شد در حالی که سالهای گذشته،
به دلیل افزایش قیمت ،در شورای اسالمی شهر
تصویب میشد.
حسین مختاری افــزود :این نر خنامه برای شش
رسته پیک موتوری ،وانتبار با ظرفیت بار مجاز
تا یک تن ،وانتبار با ظرفیت بار مجاز تا دو تن،
کامیونت با ظرفیت بار مجاز تا  3/5تن ،انواع خاور
با ظرفیت بار مجاز تا  5/5تن و کامیون از  6تن به باال
تنظیم و ابالغ شده است.
وی اضافه کرد :نرخ مصوب هیئتمدیره سازمان
مدیریت حملونقل بــار درو نشــهــری و حومه
شهرداری مشهد امسال در رسته پیک موتوری ،که
شامل انواع موتورسیکلتهاست ،از زمان ساعت
ورود تا نیم ساعت اول 49 ،هزار و  500ریال و بعد
از آن ،هر  15دقیقه  25هزار و  300ریال لحاظ شده
است.
وی با بیان اینکه نرخ مصوب وانتبار با ظرفیت مجاز
بار تا یک تن ،شامل پیکان ،مزدا و تویوتا ،ساعت اول
 159هزار و  500ریال و بعد از آن ،ساعتی 159هزار

 0915000881تسلیت عرض میکنم خدمت
هموطنان عزیز حــادثـهدیــده در زلزله اخیر.
همچنین خدمت 227خانوادهای که عزیزانشان
را در 51روز گذشته براثر آلودگی هوا در مشهد از
دستدادندتسلیتمیگویم.عزیزهمشهری!اگر
زلزله قابل پیشگیری و پیشبینی دقیق نیست،
آلودگی هوا در دست خودمان است .بیایید همت
کنیم.مسئولمحترمشماهمکمککنید.
 0915000055میگویندچرامردمخانههایشان
را بدون پروانه میسازند .وقتی گرفتار بروکراسی
نظام مهندسی مشهد میشوید ،هم پولتان از بین
رفته،هموقتتانوهماعصابتان!
 0936000827با سالم .فیلم مستند «تلکه» در
شبکهمستندسیمادربرنامهوزین«بهعالوهمستند»
درخصوص فساد رشوهگیری و رشوهگیران در
ادارات به کارگردانی یک جوان شجاع و معتقد به
آرمانهایانقالب،بسیارعالیبود.
 0930000347ســام .پرسنل بیمارستان
اعصاب و روان هستیم .د رراســتــای بخشنامه
«سختی کار» به بیشتر کارکنان مبلغی اضافه
دادهاند ،اما به مشموالن تبصره 4ندادهاند .مگر ما
در بیمارستان اعصاب و روان کار نمیکنیم و
همگیبابیماراناینحوزهس روکارنداریم؟
 0901000242چرا شهرداری منطقه 3حیاط
مــدرســه گیو هچی خیابان خـــزانـــهداری13را
شستوشونمیکند؟
شهرآرا :باسالم ،پاسخ پیام شما در تاریخ
13آبــــان 96با عــنــوان «شست و شــوی حیاط
دبستانهادرحوزهوظایفمدیریتشهرینیست»
درقالب«پاسخبهپیامک»دادهشدهاست.
 0930000445چرا آنتندهی همراه اول در
خیابان بهرام ،خزانهداری 27واقـعدر منطقه3
ضعیفاست؟لطفاپیگیریکنید.
 0936000158خطهای 83و  84مسیری
مناسببرایزائرانبودک هازطریقبستشیرازیبه
حــرم و فلکه آ ب دسترسی داشته باشند ،اما
متأسفانهبه بهانه مسیر ویژهخط 3بیآرتی این
امکان حذفشد! باتوجهبهتأخیر 30دقیقهای
آ نهــا ترافیکی ایجاد نمیشد که نیاز به این
تغییراتباشد.
 0915000597کودکان و سالخوردگان نیاز به
تنفس هوای سالم و پاک دارند .مسئوالن محترم!
لطفا جلوی تردد خودروهای تکسرنشین و دودزا

را بگیرید.
 0921000558باعرضسالموخداقوت.خیلی
ممنونم که پیامکهای اینجانب را چاپ کردهاید.
امیدوارم مسئوالن محترم شهرداری با کمک پلیس
در همه شهرهای کشورمان با نصب دوربین در
تمامی تقاطعها و میدانها ،باعث کاهش جرائم و
ترسمجرمانشوند.
 0930000598با هدف جلوگیرى از فساد
اداری ،چهار کار باید انجام گیرد :نخست ،اجراى
قانون «از کجا آوردهای؟» .دوم ،مجموعه دریافتی
ماهانههرمقاماعمازمستمروغیرمستمربهصورت
آنالین در اینترنت قابل مشاهده عموم باشد .سوم،
بهکارگیرىبازنشستههادراداراتدولتیجرمتلقى
شود.چهارم،پارتیبازیممنوع!
شهروند :از صدا وسیمای خراسا نرضوی
خواهشمندم بازیهای پخش زنده از استادیوم
امامرضا(ع)راباکیفیت HDتصویربرداریکند.
شهروند :سالم .آیا بیمه سالمت لغو شده
است؟لطفاپیگیریبفرمایید.
 0093000988آتشزدن شبانه برگدرختان
در داخل باغ آستان قدسرضوی که دیواربهدیوار
مجتمع آپارتما نهای مرتفع واقـــعدر میدان
فردوسی است ،باعث شده کل فضای منطقه آلوده
به دود شود .این موضوع باعث آزار ساکنان مجتمع
و سایر همسایگان محل مـیشــود .جمعی از
ساکنانمجتمعآپارتمانهایمرتفع.
شهروند :سالم .مگر ما رانندگان تاکسی چه
گناهی مرتکب شد هایم که هرچندوقتیکبار
خیابانهای شلوغ را فقط به بیآرتی اختصاص
میدهید و ما را در انبوهی از ماشینهای شخصی
گرفتار میکنید؟ مگر ما وسیلهنقلیهعمومی
نیستیم؟ اول ،خیابان امامرضا(ع) ،بعد طبرسی و
اکنون هم خیابان توحید و شیرازی .از میدان شهدا
تا حرم۲۷دقیقه در راه بودم که زانوی پایم به درد آمد
و دود ماشینهای شخصی را تنفس میکردم .لطفا
به داد ما هم برسید.
( 0915000055بازخورد مطلب - 96/08/30
شهرآرامحله منطقه - 7تیتر :آرامشی که دیگر
نداریم) :بابت گزارش «آرامشی که دیگر نداریم» از
خیابان خلج ،به اطالع میرسانیم پارسال با ارائه دو
استشهاد محلی به سازمان ترافیک و شهرداری
منطقه 7درخواست کردیم بهعنوان یک راهکار
مهم ،چراغ فرماندهی خلج17مجهز به دوربین
کنترل ترافیک و ثبت تخلفات شــود تا مشکل
ترافیک این منطقه از بین بــرود ،اما مسئوالن
تاکنونبهدرخواستماتوجهینکردهاند.
( 0915000127بــازخــورد مطلب مورخه
 - 96/09/01ص - 8تیتر :با متالشیکردن
داعش ،خدمتی بزرگ به بشریت کردید) :با سالم.
به نظرم خوب است حال که به لطف خدا غائله
داعش در سوریه و عراق تمام شد ،دولت و سپاه با
تمام توان به کمک مظلومان یمن بشتابد که ظلم
سعودی از حد گذشته است.
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و  500ریال است افــزود :نرخ مصوب وانتبار با
ظرفیت بار مجاز تا  2تن ،شامل وسیله نقلیه نیسان،
در ساعت اول  220هزار ریال و بعد از آن ،ساعتی
 181هزار و  500ریال مصوب شده است.
مدیرعامل ســازمــان مدیریت حملونقل بار
درو نشهری و حومه شهرداری مشهد در ادامه
درباره رسته کامیونت با ظرفیت بار مجاز تا  3/5تن
نیز گفت :نرخ مصوب این رسته در  2ساعت اول،
 440هزار ریال و پس از آن ،ساعتی  220هزار ریال و
نرخ مصوب انواع خاور با ظرفیت بار مجاز تا  5/5تن
در  2ساعت اول  506هزار ریال و بعد از آن ،ساعتی
 270هزار ریال است .وی بیان کرد :نرخ مصوب
سازمان در سال 96برای رسته کامیون از  6تن به
باال ،در سه ساعت اول 990 ،هزار ریال و پس از آن
نیز ساعتی  330هزار ریال است.
به گفته مختاری ،نرخ خدمات ناوگان حملونقل بار
درونشهری رسته خودروبر نیز برای حمل خودرو
نیسان جرثقیل و مشابه آن 510 ،هزار ریال ،حمل
خودرو نیسان چر خگیر و مشابه 670هزار ریال و
برای حمل خــودرو انــواع کفکش ،یکمیلیون و

155هزار ریال است.
مدیرعامل ســازمــان مدیریت حملونقل بار
درونشهری و حومه شهرداری مشهد گفت :برای
نرخ خدمات حملونقل بار خارج از شهر رسته
خودروبر نیز حمل توسط خودرو نیسان جرثقیل
در هر کیلومتر  16هزار و  500ریال ،خودرو نیسان
چر خگیر در هر کیلومتر  21هزار ریال و برای خودرو
انواع کفکشها هر کیلومتر  25هزار ریال است.
مختاری در توضیح نرخ خدمات حملونقل بار
درونشهری رسته تانکر حمل فاضالب نیز گفت:
هر سرویس تانکر حمل فاضالب چهار هــزار و
ششهزارلیتری  583هــزار ریــال ،تانکر حمل
فاضالب هشتهزارلیتری  935هزار ریال و تانکر
حمل فاضالب دوازد ههزارلیتری یک میلیون و
 188هزار ریال مصوب شده است.
وی افـــــزود :هــر ســرویــس تــانــکــر حــمــل آب
ششهزارلیتری  506هزار ریال ،تانکر حمل آب
10هزارلیتری  847هزار ریال و تانکر حمل آب
20هزارلیتری یک میلیون و  408هزار ریال لحاظ
شده است.
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