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اقدامات حقوقی برای مقابله با ساخت و سازهای غیر قانونی

شهروندان بدانند

پیشگیری از  1939تخلف
ساختمانی در منطقه3

جمعآوری بیشاز  600تن
خاک و نخاله در منطقه 5

نجات ییالقاتمشهد ازدستویالسازان

عابد« -بــازرســان محیطزیست و جهادکشاورزی
چگونه نمیبینند ویالسازان ،باغات حومه شاندیز،
ابرده ،طرقبه ،جاغرق و نغندر را با چهسرعتی تخریب
و ویالسازی میکنند؟! اگر همینطور پیش بروند تا
چندسال دیگر از طبیعت طرقبه و شاندیز اثری باقی
نمیماند».
«با توجه به نزدیک شدن فصل زمستان ،سیل سال
گذشته در کالت و کشته شدن تعدادی از هموطنان
عزیزمان که بــرای تفریح به ییالقات رفته بودند را
فراموش نمیکنیم؛ یکی از عوامل سرعت سیل رعایت
نکردن حریم رودخانهها از سوی ویالها و رستورانها
اعالم شده است ،لطفا از مسئوالن این موضوع را
پیگیری کنید تا عالج واقعه را پیشاز وقوع کنند».
تخریب طبیعت بکر و بینظیر شمال ایران بهمنظور
ساخت ویالهای چند میلیاردتومانی ،بزرگترین
تخریب طبیعت در کشور بهشمار میآید؛ مشهدیها
هم در چند سال اخیر شاهد اینگونه تخریبها البته
در وسعتی کوچکتر در ییالقات اطراف این کالنشهر
هستند .مشهد که زمانی شهر باغها بود و قدیمیها
از بارشهای فصلی آن دوران خاطرات زیادی دارند،
امروز با افزایش تعداد خودروها و کاهش فضای سبز
بهطور جدی با مشکل آلودگی هوا دستوپنجه نرم
ییالقات بهجایمانده
میکند ،بنابراین در این شرایط،
ِ
از گذشته در اطراف این شهر ،تنفسگاههایی محدود
به شمار میآیند که با قطع هر درخت در آنها نفسی
به ازای آن در مشهد بریده میشود .از اینرو در این
گــزارش وضعیت اجــرای قوانین در رفــع تصرفات
غیرقانونی در شهرستان طرقبه و شاندیز را از مسئوالن
مربوط جویا شدیم.

با کسی تعارف نداریم

سرپرست شــهــرداری منطقه  5مشهد از
جمعآوری بیشاز 600تــن خاک و نخاله
و حذف کانون رشد حشرات از ابتدای آذر
تاکنون خبر داد.
به گــزارش پایگاه اطال عرسانی شهرداری
مشهد ،حسین فرهادیان افــزود :ریختن
نخالههای ساختمانی در معابر ،عالو هبر
نازیبایی منظر شهری ،باعث انتقال و افزایش
بیماریها میشود.
وی اضافه کــرد :در راستای رفــع آلودگی
بصری ،جلوگیری از بــروز حــوادث و رفع
خطر از معابر و احقاق حقوق شهروندی و
جلوگیری از تخریب آسفالت و تأسیسات
شهری40 ،پل خطری و بتنی و غیرمجاز نیز
جمعآوری شد.
بازخورد

( 0915000774انتقاد به مطلب
مورخه  - 96/09/07ص - 2حرف مردم)
شهرآراییهای محترم ســام .مطلبی را
خواندم با عنوان اینکه آبیاری نمایشگاه 15با
تانکر انجام مـیشــود .ظاهرا شهرداری
منطقه 11از این معبر بازدیدی نداشته است!
دریغ از قطرهای آبیاری درختان پیادهروهای
ایــن خیابان توسط شــهــرداری! موضوع،
آبیاری این فضای سبز توسط ساکنان محل و
هزینه سنگین آن نیست ،مسئله اسراف آب
شــرب اســـت .لطفا پیگیری بفرمایید.
سپاسگزارم .
( 0915000695تشکر بابت مطلب
مــورخــه  - 96 /09 /04ص  - 2تیتر:
سرگردانی دوگانهسوزها بین جریمه و معاینه
فــنــی) .ســام .بــرای گـــزارش سرگردانی
دوگانهسوزها ...بسیار ممنونم ،واقعا االن
نمیدانیم چکار کنیم! گاز گرانقیمت و این
سرگردانیها برای معاینه فنی ماشین ،واقعا
مردم را از ماشین گازسوز دلسرد میکند.
بــهجــای امــتــیــاز دادن بــه ماشینهای
دوگانهسوز ،یکسره باعث نگرانی هستند.
لطفا شما پیگیر باشید.

الو شهرآرا ...

عکس :آرشیو

در سه ماه منتهی به آذرماه  ،96از 1939مورد
تخلف ساختمانی در منطقه  3شهرداری
مشهد پیشگیری شد.
به گزارش روابطعمومی شهرداری منطقه3
مشهد ،مجتبی زمانیان با بیان ایــن خبر
درباره جزئیات اقدامات منطقه 3در برخورد
با تخلفات ساختمانی افزود :در این راستا،
آبان گذشته با 678مــورد تخلف ساختمانی
برخورد شده است که این رقم نشاندهنده
بیتوجهی شهروندان نسبت به مسائل
قانونی است.
شهردار منطقه 3مشهد ادامــه داد :اداره
مهندسی و نــظــارت بــر ساختوسازهای
منطقه ،3شهریور امسال با 608تخلف و مهر
نیز با 644مورد تخلف برخورد کرده است.
وی مصادیق ساختوسازهای غیرمجاز
بــرای پلمب قانونی که در ایــن بــازه زمانی
تعداد 532مورد بوده است را مشمول ساخت
آلونک ،دیوارکشی و احداث بنای فاقدضابطه
دانستوازشهروندانخواستتاباطیمراحل
قانونی و اخذ پروانه ساخت ،مأمنی ایمن برای
خود و خانواده تدارک ببینند.زمانیان مجموع
پلمبهای قانونی انجا مگرفته در سه ماه
گذشته را 735مورد بیان کرد و افزود :از این
تعداد 569مــورد تخلف ساختمانی در این
منطقه به کمیسیون ماده  100ارجاع شد تا
روند قانونی آن طی و پس از اخذ احکام موارد
به متخلفان ابالغ شود.

فرماندار شهرستان طرقبه و شاندیز در این خصوص
با بیان اینکه حفظ اقلیم و هویت شهرستان و هفت
رودخانه مغان ،مجد ،ازغد ،جاغرق ،دهبار و کردینه،
کنگ و زشــک یکی از راهبردهای فرمانداری در
سه سال گذشته بهشمار میآید گفت :در مدیران
شهرستان اراده جدی برای برخورد با متخلفان در این
زمینه در داخل و حریم شهر شکل گرفته است.
ســیــد حــســن حسینی افـــــزود :در بـــرخـــورد با
ســاخ ـتوســازهــای غیرقانونی در بستر و حریم
رودخانهها با کسی تعارف نداریم و با متخلفان برخورد
شدیدی خواهیم کرد.
فرماندار شهرستان طرقبه و شاندیز اظهار کرد :به
استناد آییننامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن
اراضــی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی و اقتصادی

مناسب ،مصوب سال  ۱۳۸۵در مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی
کشاورزی در خراسان رضوی در حوزه زراعی و آیش در
زمینه آبیزار ،پنج هکتار و دیمهزار ۲۰هکتار و در حوزه
باغ و قلمستان در زمینه آبیزار 2/5هکتار و دیمهزار
پنج هکتار اعالم شده است.
حسینی بیان کرد :اگر فردی این شرایط را داشته باشد
میتواند به کمیته زیربنایی استان خراسان رضوی
مراجعه کرده و برای طر حهایی مانند گردشگری و
رستوران ،مجوزهای الزم را دریافت کند.
وی افــزود :در داخــل شهرها نیز بر اســاس ضابطه
باغات ،حداقل تفکیک دو هزارمتر و بارگذاری
10درصد از زمین مجوز دادهشده و همچنین برای
زمینهای مشجر و آبــیزار نیز ضابطه تفکیک به
2/5هکتار افزایش پیدا کرده است.
حسینی با بیان اینکه متأسفانه در گذشته بر اساس
توافقات غیرقانونی امتیازات زیــادی به متخلفان
واگذار شده است بیان کرد :بیشتر ساختوسازهای
غیرقانونی پیشاز تصویب قانون در ســال ۷۴بوده
است و نمیتوان قانون را عطف به ماسبق کرد.

صدور  100رأی رفع تصرف اراضی ملی

فرماندار شهرستان طرقبه و شاندیز در ادامه گفت:
برای توقف ساختوسازهای غیرقانونی حین فعالیت
در داخل و حریم شهر ،پرونده مربوط در کمیسیون
ماده  ۱۰۰مطرح و رأی صادر میشود و اگر در داخل
طرح هادی روستاها و در خارج از محدوده و حریم
شهر باشد مرجع رسیدگی ،کمیسیون ماده  ۹۹با
حضور نمایندگان دولتی و کارشناسان متخصص
خواهد بود.
حسینی افزود :گشتهای فرمانداری ،محیطزیست،
منابع طبیعی و جهادکشاورزی بهطورمستمر در
حال فعالیت هستند و بر اساس دستور فرمانداری از
هیچگونه تخلفی عبور نخواهند کرد.
فرماندار شهرستان طرقبه و شاندیز همچنین از
صدور حداقل 100رأی رفع تصرف اراضی ملی این
شهرستان در سه سال گذشته خبر داد.

 ۱۱۰هکتار رفع تصرف و خلع ید اراضی ملی

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن
خراسان رضوی نیز با بیان اینکه در سالهای گذشته
توجه به اراضی ملی و دولتی بیشاز گذشته مورد توجه
قرار گرفته است ،اظهار کرد :طبق آخرین گزارش
سازمان ملی زمین و مسکن ،خراسان رضوی با بیشاز
۱۱۰هکتار رفع تصرف و خلع ید اراضی ملی در رتبه

اول قرار دارد.
سرهنگستاد کیومرث میرابیمقدم افزود :در حوزه
شهرستان طرقبه و شاندیز نیز مهر امسال ،خلعید و
قلعوقمع یکمیلیون و ۱۰۰هزار مترمربع اراضی در
شاندیز به ارزش 220میلیارد ریال و رفع تصرف ۳هزار
مترمربع اراضی به ارزش 9میلیارد ریال در طرقبه در
دستور کار بوده است.
وی همچنین از خلع ید حدود ۳هزار مترمربع از اراضی
ملی شاندیز به ارزش تقریبی ۴میلیارد ریال خبر داد
و بیان کرد :این اراضی با پیگیریهای حقوقی ،رفع
تصرف و اعاده به وضع سابق شد.
میرابیمقدم با اشاره به رفعتصرف دو هکتار از اراضی
ملی شاندیز به ارزش تقریبی ۲میلیارد ریال گفت:
این اراضی دولتی در سالهای قبل تصرف شده بود
که با پیگیریهای مستمر و با گزارشهای مردمی رفع
تصرف شد.
وی افزود :شماره تلفنهای  ۳۳۴۹۲۱۸۱-۸۲یگان
حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی
همواره آماده دریافت گزار شهای دخل و تصرف،
تعرض ،تجاوز و دخالت در اراضی دولتی است.
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن
خراسان رضوی تأکید کرد :شهروندان گرامی برای
پیشگیری از هرگونه ضرر و زیان ،در زمان خرید زمین
و ملک ،برای اطمینان از اصالت ملک موردنظر ،از
سازمانهای مربوط استعالم بگیرند زیرا بسیاری از
افراد بهصورت قولنامهای ملکی را خریداری کردهاند
که بعد مشخص شده این ملک جزو اراضــی ملی و
دولتی بوده است که این افراد عالو هبر ضرر مالی،
خسارتهایی نیز پرداخت کردهاند.

رفع تصرف  ۳۵هکتار از اراضی ملی در سال 96

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان طرقبه وشاندیز
نیز پیش از این ،از رفع تصرف بیشاز  ۳۵هکتار از
اراضی ملی این شهرستان به ارزش ۹۲۰میلیارد ریال
در  ۶ماه نخست امسال خبر داده و بیان کرده بود:
حدود ۲۸مورد توقف عملیات و توقیف پنج دستگاه
بیلمکانیکی و هشت دستگاه کامیون با هماهنگی
دادستان از دیگر اقدامات واحد حفاظت از اراضی
شهرستان طرقبه و شاندیز است.
رضا ناصری تاجور افــزوده اســت :با پیگیر یهای
انجامشده و تالش واحد امالک این اداره۵۴۸ ،هزار
مترمربع سند به نام دولت جمهوری اسالمی اخذ و
میزان ۷۷هزار مترمربع رأی کمیسیون ماده ۱۲برای
اراضی منطقه صادر شده است که آمار درخورتوجهی
در استان نیز هست.

بخشیازدرآمدالیتصرفپارکینگهایعمومیمیشود
بــیــجــاری« -درآمــــد
پاسخ به پیامک
فــــراوان الــیــت در چه
زمینهای صرف میشود؟ با همین درآمد میلیاردی
هم میتوانید شهر را آباد کنید».
مدیر روابطعمومی شرکت ترافیک هوشمند الیت
در پاسخ به این پیامک با بیان اینکه توقفهای زیر
نیمساعت اول رایگان است گفت :پس از گذشت
هفت سال از شروع طرح الیت ،اکنون توقفهای
رایگان از 25درصد به 75درصد افزایش پیدا کرده
است؛ بنابراین بهطور متوسط تنها 25درصــد از
خودروهای متوقف در حاشیه معابر هزینه الیت
میپردازند.

علی بازقندی افزود :بخشی از درآمد شرکت الیت
صرف تأمین نیروی انسانی و بخشی دیگر نیز صرف
توسعه ،تعمیر و نگهداری پارکینگهای عمومی
میشود که لیست این پارکینگها در و بسایت

 www.eliteit.irموجود است.
وی بــا اشـــاره بــه اینکه شــهــرونــدان میتوانند
انتقادات و پیشنهادهای خــود را با تلفنهای
 32283218 -20با شرکت الیت در میان بگذارند،
اظهار کرد :بر اساس آخرین مصوبه شورای اسالمی
مشهد با موضوع اصالح مدیریت پارکینگهای
حاشیهای و غیرحاشیهای ،از ابتدای شهریور96
نرخ تعرفه تمامی معابر ب ـهازای نیمساعت دوم و
به بعد200 ،تومان کاهش یافته و تصاعد مثبت
15درصــدی نیز حذف شده است که این مصوبه
بهتنهایی باعث کاهش درآمد مدیریت حاشیه معابر
شده است.

واگذاریمزایدهایرقباتوقف  ،قانونیاست
عابد« -چرا اداره اوقاف،
پاسخ به پیامک
مــنــازلوقــفشــدهمــردم
را از طریق مزایده اجاره داده یا به فروش میرساند؟ آیا
بهتر نیست این منازل را برای کارهای عامالمنفعه بهکار
گیرند؟ هدف مردم از وقف اموالشان طبیعتا خیرات برای
امواتوذخیرهبرایآخرتشاناست».مدیرروابطعمومی
ادارهکــل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در پاسخ
به این پیامک گفت :بر اساس مقررات و قوانین اوقاف،

و قانون مزایده و مناقصه دولتی ،واگذاری همه رقبات
عرصه و اعیان وقف و همچنین تبدیل به احسن رقبات با
مجوز شرعی و قانونی ،میبایست از طریق مزایده انجام
گیرد و عواید حاصل از محل اجاره ،بر مبنای ماده13
قانون تشکیالت اوقــاف ،به مصارف مقررشده طبق
وقفنامه خواهد رسید.مرتضوی افزود :هدف مردم از
وقفاموالبهعنواننیتدروقفنامهگنجاندهشدهاست
وهزینههابایدطبقنظرواقفانجامشود.
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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 :با تشکر فــراوان از شهرداری و
مسئول فنی آسفالت شــهــرداری منطقه 8که
کوچههای فرعی خیابان هویزۀ یک را آسفالت
کردهاند .از طرف ساکنان محله.
0936000158ســام .لطفا شورایشهر
پیمانکار خط  3بی.آر.تی را ملز م بهاستخدا م
مسئولکنترلمنکارت کند ک ه این افراد در مسیر
ویژه و ایستگاههای شلوغبا کارتخوان بیسیم
هزینه سفر را دریافت کنند و رانند ه فقط روی
حرکت با سرعت به سمت مقصد متمرکز شود.
با تشکر.
0937000214ســـام .پیشنهادی را که
چند روز پیش شــهــرونــدی دربـــاره استقرار
گار یهای زباله در محالت دادنــد مدنظر قرار
دهید .منزل ما دو در دارد و متأسفانه برخی
همسایهها ،صبحها اقــدام به بیرو نگذاشتن
زبالههایشان میکنند ،درصورتىکه ماشین
در خانه
حمل زباله نیمهشب میآید .صبح از هر ِ
خارج میشویم ،دیدن این صحنه ناراحتکننده
است .تشکر.
 0910000695بــولــوار حــر بهعنوان
بزرگترینقطب جمعیتی در شرقمشهد ،دارای
 10خط مینیبوس و اتوبوس با جابهجایی روزانه
صدهزار نفر است .اما مدتی است که خطشبکار
اینمنطقه از مبدأ فلکهآب را حذفکردهاند؟ با
اینهمه تقاضای سفر ،چرا خطی پیشبینی
نمیکنند؟
 0915000036سالم .برای زیارت قبور
شهدای مدافع حرم در پارک خورشید ،منطقه،9
مبلغی بابت ورودی دریــافــت مـیشــود! لطفا
پیگیری کنید.
11 0933000099درصـــد از حقوق
پــرســنــل بــخــش خــصــوصــی آت ـشنــشــانــی ،به
مدیرعامل شرکت «آتشمهار نوبه» بهعنوان حق
مدیریت تعلق میگیرد! درحالیکه  44ایستگاه با
هــزار نیرو در پیکره سازمان آتشنشانی اداره
میشود ،اما حق مدیریت از آنها کسر نمیشود.
حال که فقط چهار ایستگاه با  100نفر نیروی
خصوصی هستند ،چــرا شــهــرداری نیروهای
خصوصی را وارد بدنه سازمان نمیکند؟
روابــط عمومی سازمان فاوا:با سالم .در
پاسخ به پیامک باجهدار محترم منکارت اعالم
میشود :حقوق آبــا نمــاه ایــن پرسنل ۹ ،آذر
پرداخت شده است.
شهروند :با سالم .چرا برای خط ۳بی.آر.تی
ایستگاه استاندارد بی.آر.تی تعبیه نمیشود؟
لطفا به مسئوالن اطالعرسانی کنید که ایجاد خط
ویژه بدون ایستگاه استاندارد ،منطقی نیست.
شهروند :ســام .خسته نباشید .لطفا به
مسئوالن مربوط بگویید با توجه به فرارسیدن
فصل سرما به حال اتوبوسهای فرسوده خط ۳۰
و  ۴۹شرکت واحــد شهرک مهرگان که سیستم
گرمایشی ندارند ،فکری کنند.

شهروند :در زمان اوج تردد ،به دلیل ترافیک
سنگین دور میدان آزادی ،چراغ قرمز این میدان
بسیار طوالنی شده و باعث کشیده شدن ترافیک
به بزرگراه کالنتری و مقابل پل روگــذر بهسمت
استقالل و مسدود شدن کل بزرگراه میشود .الزم
است که در این مواقع ،پلیس -که در حاشیه میدان
آزادی هم ایستگاه دارد -باحضور خود مانع از
مسدود شــدن راه افــرادی شــود که قصد عبور
مستقیم از روی پل را دارند.
شهروند :مسئوالن شهرداری درباره خط۳
بیآرتی باید در نظر بگیرند اگر قرار است این طرح
از بولوار فردوسی و دیگر بولوارهایی که در آیلند
میانی آ نهــا درخــت کاشته شده است بگذرد،
درختان آیلند میانی معابر را قطع و یا حتی روتبال
نکنند و در جای خود حفظ کنند؛ زیرا تصور بولوار
فــردوســی بــدون درخــتــان آیلند میانی بسیار
نامناسب است .خواهشمندیم در پروژه خط۳
بیآرتی درختان را سرجای خود حفظ کنید .با
تشکر.
شهروند :سالم و خسته نباشید .وضعیت
ناوگان اتوبو سرانی در شهرک مهرگان واقعا بد
است .خواهشمندیم به منظور نوسازی ناوگان
اتوبوسهای این شهرک اقدام شود .باتشکر.
شهروند :باسالم و خسته نباشید .از اهالی
شهرک مهرگان هستم؛ با توجه به اینکه شهرک
مهرگان یک منطقه منفصل شهری است و فاصله
طوالنی تا نقاط مختلف شهر دارد ،زمان زیادی از
وقت ساکنان آن ،ضمن طی این مسافتها در
اتوبوس صرف میشود اما هیچگونه تدابیر الزم
برای آسایش مردم از سوی سازمان اتوبوسرانی
پیشبینی و اجرا نشده است و مردم سختی زیادی
را در اتوبو سهای فرسوده این مسیر متحمل
میشوند .لطفا به داد اهالی مهرگان برسید.
 0915000124با سالم .راننده اتوبوس
بودم که تیر گذشته بازنشسته شدم .هنگام واریز
پاداش آخر خدمت متوجه شدم مبلغی کسر شده
است! مراجعه کردم گفتند این مبلغ بابت بیمه
تکمیلی سال ،یکباره کسر شده است .با توجه به
اینکه بیمه تکمیلی ما را همان روز اول حذف کرده
بودند با مراجعه مجدد گفتند سیستم اشتباه کرده
است و این مبلغ به حسابتان واریز میشود ،اما
باگذشت  6ماه هنوز پولی واریز نشده است .با
تشکر.
0936000158وقتی از خیابان خسروی
عبورمیکنیمزائرانهندیوپاکستانی را میبینیم
کهچندکیلو زردچوبهو فلفل هندی خریدهاند!
مگر ایــن ادویــههــا را از همان کشورها وارد
نمیکنند؟ آیا ادویهصددرصد خراسانی به نا م
هندی به مردم مشهد فروخته میشود؟
 0915000773چرا اداره کار به کارگران
سبد کاال و بن خرید نوروزی نمیدهد؟ پیگیری
کنید.
شهرآرا :شهروند گرامی باسالم .پیش از این
به موضوع مطلب شما در گــزارشــی با عنوان
«تخصیص سبد کاال به کارگران به شرط تأمین
اعتبار» در صفحه حرف مردم در تاریخ  30آبان 96
پرداخته شده است.
0915000773چرا بیمه تأمین اجتماعی
افــرادی که در مناطق مرزی خدمت کردهاند با
کسانی که در مناطق غیرمرزی خدمت کردهاند،
برای خرید بیمه فرقی ندارد؟
شهروند:سالم .وقت بخیر .چرا 20روز است
که مسیر برگشت خط اتوبوس 51به پایانه شهید
هاشمینژاد را بدون اطالعرسانی و نظرخواهی از
مسافران،تغییر دادهاند؟

احداثدوربرگرداندرطبرسیشمالی۴5
عابد« -ســام .خسته
پاسخ به پیامک
نــبــاشــیــد .لــطــفــا از
شهرداری بپرسید چرا دوربرگردانها از طبرسی
شمالی 41به بعد را بستهاند؟ تا انتهای پنجتن
دوربرگردانی نیست و بسیاری از خودروها پایینتر
نمیروند ،اگر هم بروند کرایه بیشتری دریافت
میکنند .بسیاری اوقات مجبور میشویم به همین
علت مسیری طوالنی را پیاده طی کنیم .خواهش
میکنم شــهــرداری به فکر ایــن منطقه محروم
باشد».مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه۴
در پاسخ به این پیامک با بیان اینکه اقدامات
حوزه حملونقل و ترافیک منطقه طبق نظرات
کارشناسان متخصص این حوزه اجرایی میشود،

گفت :دوربرگردان طبرسی شمالی  ۴۱مسدود
و به طبرسی شمالی  ۴۵و  ۴۷منتقل میشود.
محمود تجرگی افزود :شهرداری منطقه ۴پس از
تأمین اعتبارات الزم ،احداث دوربرگردان طبرسی
شمالی  ۴۵و  ۴۷را در دستور کار قرار خواهد داد.

