تقاضای مردم از پلیس راهور

مرمت
برج و
باروی توس
با اعتبار
7میلیاردی

عزمراسخخودرادرمشهد
بهتصویربکشید
الو شهرآرا...

اينجا تريبوني براي بيان نظرات ،انتقادات ،مشــكالت و درخواســتهاي شما
شهروندان اســت كه ميتوانيد از طريقروشهای ذيل ،آنها را با ما در ميان
بگذاريد.
تارنماshahraraonline.com :
پيامک30007289 :
اينستاگرام@shahraranews :
پیام رسان09154294580:
رایانامهinfo@shahrara.com :
تلفن051-37288881-5 :
مراجعه حضوری
شــهروندان گرامی! با هدف پیگیری دقیق تر و سریع تر پاسخ
مسائل مطرح شده از سوی شما ،لطفا آدرس و اطالعاتی کامل ارائه
کنید.

راهنمایی و رانندگی
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تریبون شهر

شهرداری

 0915000790در خیابان عبادی22
یک نفر ساخت و سازی غیرمجاز انجام داده،
به این صورت که ســاختمان را کوبیده و
جدید ساخته است اما عقبنشینی نکرده و
تخلف دارد ،شــهرداری هــم یکبار آن را
پلمب کرده اســت امــا مالــک ،پلمب را
شکسته و همچنان به کارش ادامه میدهد!
تقاضا دارم رسیدگی شود.
شهروند :ســام .چــرا پیمانکاران
فضای سبز برای مرخصی دادن به کارگران
برگــه مرخصــی ندارند که درخواســت
مرخصی آنها به صورت کتبی ثبت شود.

بانک

شهروند :با ســام ،از سپردهگذاران
کاســپین هســتم و به شــغل قالیبافی
مشــغولم .پیش از عید نوروز ،قیمت یک
کیلو ابریشم  ۲۷۰تا ۳۳۰تومان بود ،امروز
که رفتم بخرم دیدم بهای آن دو برابر شده
است! مالی که به این سختی به دست آمده
بود را از کجا و چه کسی مطالبه کنیم؟
شهروند :سالم ،سپردهگذار مؤسسه
فرشتگان (کاسپین) هستم ،باتوجه به باال
رفتن قیمــت امالک و شناســایی امالک
جدید ،بانک مرکزی میتواند ســودهای
کسر شــده و همچنین اصل پول بیش از
200میلیون تومان را پرداخت کند.

 1شنبه

 6خــرداد ۱۳۹۷
 11رمضــان 1439
شـــماره 2557

قول فرماندار مشهد
برای پیگیری خواسته
اهالی دهرود
سعیده ســاجدینیا | «سالم.
چرا جاده سیمان ،روستای
دهرود ،پارک بازی ندارد و
از نظــر بهداشــت و
جمعآوری زباله صفر است؟
حتی یک ســطل زباله هم
برای این محل نگذاشتهاند!
به هرجا مراجعه کردیم پاســخی
نگرفتیــم .لطفا پیگیــری کنید.
باتشکر .سیاح»
محمدرحیــم نوروزیــان ،فرمانــدار
مشــهد ،در پاســخ بــه پیــام ایــن
شهروند به شــهرآرا گفت :موضوع را
با بخشــدار دهرود درمیان میگذارم
تا پیگیــری و پاســخ مقتضــی داده
شود.

پاسخ بخشدار مرکزی مشهد

در همین حال بخشدار مرکزی مشهد
نیز در گفتوگو با شــهرآرا ،به تصویب
نشــدن طرح هادی روســتای دهرود
اشاره کرد و گفت :متأســفانه گستره
روســتا رو بــه افزایش اســت؛ البته
محدوده روستا از ســوی بنیادمسکن
برداشــت شــده اما هنوز طرح هادی
دهرود در کارگروه 9گانه استان تصویب
نشده اســت تا محدوده روستا به طور
کامل مشــخص شــود و از آنجا که در
حریم شهر هم هست و ساخت و سازها
نیز خارج از محدودهای که بنیادمسکن
مشــخص کــرده در حال گســترش
اســت ،دهیاری در آنجا مســئولیتی
ندارد.

پیگیری

0935000571راهنمایی و رانندگی و
نیروی انتظامی باید عزم راســخ خود را در
شهرها به ویژه مشهد به تصویر بکشند؛ به
طوری که یک خودرو با شیشه دودی نباید
در شهر تردد کند ،همه تاکسیتلفنیها به
تابلویی با شماره تلفن و آدرس و نام آژانس
مجهز باشــند ،صدای موســیقی از داخل
خودروها به بیرون پخش نشود و همچنین
بیدلیــل بــوق دزدگیرهــا را در کوچه
پسکوچههای شــهر به صــدا درنیاورند،
خودروهــا پیادهروهــا را به اشــغال خود
درنیاورند و بسیاری از تخلفات مردمآزارانه
دیگر از این دســت تحت کنترل درآید .با
تأســف برخی فقط بــا جریمــهدادن و
جریمهگرفتن خــود را از همه جهات آزاد
میپندارند و حقی برای بقیه قائل نیستند.
 0915000521آیا این امکان وجود دارد
که درباره بیمه تصادفات رانندگی قوانین به
گونهای نگارش شود که رانندگان با این فرض
که هرطور دوست داشتم میرانم و به عابران
هم که برخورد کنم اگر بمیرند بیمه ،خسارت
را پرداخت میکند ،رانندگی نکنند؟! صبح از
روی خطکشی عابرپیاده در حال عبور بودم،
خودرویی با چنان سرعتی در حال عبور بود
که اگر خود را بر زمین پرتاب نمیکردم معلوم
نبود االن کجا بودم!

از معاون رئیس به صورت شفاهی مرخصی
گرفتم اما بعد از آن مسئول اصلی گفت با
اجازه چه کســی مرخصی بودی و من هم
نتوانستم حرفم را اثبات کنم! به شهرداری
منطقه هم کــه مراجعــه میکنم جانب
پیمانکار را میگیرد .لطفا پیگیری کنید.

روزنــــامــــه
شــــهرامــــید
وزنــــدگــــی

مدیــرکل میــراث
فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری خراسان
رضوی گفت :از بودجه
16میلیاردی برای ساماندهی توس در
مرحله اول ،هفت میلیارد تومان برای
اجرای طرح مرمت برج و باروی توس
در نظر گرفته شده است.
ابوالفضــل مکرمیفر بــه خبرگزاری
فارس گفت :از برنامههای این اداره کل
میتوان به احیای شهر تاریخی توس،

رونقگرفتن آرامگاه فردوسی و تبدیل
آن به منطقه گردشگری اشاره کرد.
وی با بیــان اینکــه اداره کل میراث
فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشگری اســتان در حال
پیگیری تهیه طرح و اجرای
جلوخان آرامگاه فردوســی
اســت ،افزود :بنا داریم،
جلوخــان آرامــگاه
فردوســی را بــه
مساحت 6هکتار

با مشارکت شهرداری بازپیرایی کنیم.
مدیرکل میــراث فرهنگــی ،صنایع
دستی و گردشــگری خراسان رضوی
ادامــه داد :طــرح نهایــی جلوخان
آرامگاه فردوسی برای باغ مفاخر
و مشــاهیرتوس در نظر گرفته
شــده اســت.وی دیگر برنامه
میراث فرهنگی را طرح
مرمــت و بازپیرایی
حصــار تاریخــی
شهر توس بیان

کــرد و ادامه داد :این حصــار به طول
هفت کیلومتر شــهر تاریخی توس را
به وســعت 360هکتار دربرمیگیرد و
چهار دروازه دارد.
مکرمیفــر اضافه کــرد :مرمت بنای
هارونیــه ،تکمیل پوشــش حفاظتی
مســجد توس ،ایجاد بازارچه دائمی
صنایع دستی و مرمت برج اخنگان از
پروژههای ما برای مراحل بعدی است
که این برنامهها در سال  97اجرایی و
عملیاتی میشود.

مشهد

متفرقه

 0919000590رســانه محترم ،لطفا
گزارشــى از وضعیت حمل ونقل عمومى
شهرجدید گلبهار که جور جمعیت سرریز
مشهد را با وجود کمبودهای بسیار میکشد
تهیه کنید .بیشتر کارگران کارخانجات و
شرکتها و سازمانهاى اطراف مشهد در
گلبهار ســاکن هســتند و حتــى برخى
مجبورند در شــیفتهاى مختلف صبح و
شــب به مشــهد و برعکس تــردد کنند.
همچنین شاغالن و بازنشستگان فرهنگى و
سایر ادارات که ساکن مسکن مهر گلبهار
هســتند و خود یا فرزندانشــان به سبب
اشتغال یا دانشجو بودن باید مدام به مشهد
رفت و آمد کنند نیز باید درنظر گرفت که با
وجود این جمعیت فراوان ســیال روزانه،
وسایل نقلیه عمومی به هیچ عنوان توانایی
پاسخگویی به آن ،با توجه به بعد مسافت تا
مشهد را ندارند .لطفا پیگیری کنید.
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نصب سطل زباله تا  20روز آینده

طاهر رســتمی افــزود :با ایــن حال
جمعآوری زبالههای خانگی روستا به
طور کامل انجام میشود و در بازدیدی
که ماه گذشته از دهرود داشتم ،موضوع
تهیه و نصب ســطل زبالــه در معابر
را به دهیار و شــورا یادآور شــدم و به
این ترتیب با توجه بــه اینکه مراحل
خریداری در حال انجام است ،به زودی
و احتمــاال در 20روز آینده ،این کار به
نتیجه میرســد و حتی مقررشد این
سطلها روزانه تخلیه شوند.
وی با بیان اینکه «روستای دهرود در
چند حریم گاز ،شبکه برق و کشفرود
قــرار گرفته اســت» ،اظهارکــرد :در
برداشــتی کــه بنیاد مســکن کرده،

نشست انجمن کتابخانههای
عمومی خراسان رضوی

متأســفانه  80درصد روستا در حریم
قرار گرفته اســت؛ در این میان مقرر
شــد حریم گاز بــا پیگیــری صورت
گرفته از اســتاندار و فرماندار مشهد و
نمایندگان مجلس کاهــش یابد و به
این ترتیب خانههای نزدیک به حریم
گاز باید تخریب شــوند تا حریم اصلی
گاز آزاد شود؛ پیگیر هستیم تا ماههای
آینــده این موضــوع تعییــن تکلیف
شــود و درباره حریم برق و کشفرود
هم بایــد در کارگــروه تصمیمگیری
شود.
مشکل دهرود هم حل میشود

بخشــدار مرکــزی مشــهد دربــاره
درخواســت اهالی دهرود برای ایجاد

شورای برنامهریزی و توسعه
خراسان رضوی

08:00

10:00

فضای بــازی برای بچهها و بوســتان،
گفت :تا طرح هادی تصویب نشــود،
زمین با کاربری خدماتی ،ورزشــی و
فضای ســبز نمیتوان پیشبینی کرد.
هرچند متأســفانه به طور کلی زمینی
برای این کاربریها هم نداریم.
رســتمی اضافه کرد :نه تنها در دهرود
بلکه در روســتاهای دیگــر هم تراکم
جمعیت باالست و ســاخت و سازها با
متراژهای پایین شــکل گرفته و دیگر
زمینی باقی نمانده است؛ مگر اینکه در
طرح هادی پیشبینی شود.
وی اظهار امیدواری کرد :همانطور که
این مشکل را در روستاهای همتآباد و
گرجی سفلی برطرف کردیم ،در دهرود
هم حل میشود.

جلسه تفسیر روزانه آیتا...
علمالهدی در مهدیه مشهد

13:00

توقیف موتورسیکلت با عبور از خطوط ویژه
پاسخ به پیامک

سعیده آلابراهیم | «با سالم ،مردم
از اینکه موتورســواران ،با وجود
حضور سرباز راهنمایىورانندگی
در محــل ،هــر تخلفــی انجام
میدهنــد و به راحتــى از طریق
خطبىآرتــى فــرار میکننــد،
گالیهمندند».
پلیس راهور در پاســخ به این پیامک در
قالب جوابیهای گفــت :طرحهای توقیف
موتورســیکلتها به دلیل تخلفات آنها
در شــهر انجام میشــود و در صورتی که
موتورسواران از محدودههای خطوطویژه
و بیآرتی حرکت کننــد دو اقدام جریمه
نقــدی و توقیــف بــرای آنهــا در نظر
گرفته شده اســت که در صورت توقیف،
موتورســیکلتها حداقل یــک هفته در
پارکینــگ خواهند ماند.در ایــن جوابیه
همچنین آمده اســت« :معموال مأموران

ل است
ترافیک زیرگذر نواب و شیرازی قابل کنتر 
پاسخ به پیامک

آلابراهیم | «ورودی زیرگذر نواب و
خروجی زیرگذر شــیرازیبه شدت
س از خروج
پرترافیک است ،گاهی پ 
اتوبــوس یــا خودروهــا متوجــه
میشــویمدر ابتــدای شــیراز ی
هیچگونهترافیکیا تصادفی نبوده
و تنها دلیل این گره ترافیکی،توقف
بیدلیل مسافربرهای شخصی است.لطفا
پلیس راهور نظارت مداو م داشته باشد».
پلیس راهــور در جوابیهای در پاســخ به این
پیامک اظهارکرده است« :در خروجی زیرگذر
شــیرازی معموال شــاهد ترافیک هستیم که
شــهروندان نیز به آن اشــاره کردهانــد ،اما
همکاران پلیس همواره در این محل مستقر
هســتند ،البتــه در زمانهــای خاصی گره
ترافیکی هم داریم».در این جوابیه همچنین
آمده است« :در محل یاد شده در زمانهایی

که جمعیــت زیــادی از حرم مطهــر رضوی
خارج میشــوند ،شــاهد توقف تاکســیها
هستیم .هرچند وجود بیآرتی نیز در ایجاد
این ترافیک بیتأثیر نیســت ،اما به هر حال
این ترافیک قابل کنترل است».
بر اساس پاسخ پلیس راهور« ،دلیل ترافیک در
ورودی زیرگذر نواب نیز وجود پارکینگ است
که توقف برخی خودروها این مشکل را به
وجود میآورد که از سوی نیروهای راهنمایی و
رانندگی نظارت و اعمال قانون انجام میشود».

شهناز رمارم،
عضو هیئت
رئیسه شورای
اسالمی شهر
مشهد
در دیدار
با ساکنان
منطقه
رسالت:
تالش برای
رفع مشکالت
شهروندان
و ساکنان
منطقه باید
در قالب
برنامهریزی
صحیح و
برپایه اصول
باشد.

ورود خودرو به شبکه حمل و
نقل درون شهری مشهد با دو
دستگاه اتوبوس وجایگزینی
تدریجی آن به جای درشــکه
در ســال  ،1318در زمــان
رضاخان رخ داد که این تعداد
تا سال  1328به 60دستگاه و
تا پایان دوره پهلوی به  77دســتگاه
رسید.
در سال  1328در آن زمان مشهد چهار
خط و هر خط نیز  15دستگاه اتوبوس
داشــت ،ظرفیت این اتوبوسها که از
نوع شــورولت دماغدار بودند  30نفر
شهروندان بدانند

اتوبوسرانی و در برخی محلها نیز پلیس
در ورودیهــا و خروجیهــای خطــوط
ویژه و بیآرتی حضور دارنــد و اقداماتی
به منظورکنتــرل و اعمال قانــون انجام
میدهند ».پلیس راهــور در این جوابیه
خاطرنشان کرده است« :این اقدامات در
حال انجام است ،اما باید گستردگی شهر
را نیز در نظر بگیریم؛ البته اعمال قانون و
توقیف موتورسیکلتها طرحهایی است که
به صورت مقطعی انجام میشوند».

اتوبوسرانی از گذشته تا حال
بود ،اما همواره  15نفر اضافه (سرپایی)
ســوار میشــدند و بابت این مسئله،
10ریال جریمه دریافت میشد.
اتوبوسها آن موقع بیشــتر ،آبیرنگ
بودند ،اما برای مراسم عروسی از رنگ
سفید اســتفاده و بابت این مجالس،
120ریال کرایه دریافت میشد.
بیــن ســا لهای  45تــا ،46
«شهرســتانی» ،شــهردار وقــت
مشــهد ،از همه رانندگان خواست تا
اتوبوسهایشان را که در مجموع به 20
دستگاه میرسید ،به شهرداری مشهد
بفروشــند و با ایجاد «شــرکت واحد

اتوبوسرانی مشــهد» ،برای رانندگان
ابالغ رانندگی صادر شد.
با ایــن رویــداد ،بــه تدریــج تعداد
اتوبوسهای شــرکت واحد بــا وارد
شدن  20دســتگاه اتوبوس که یکی از
ثروتمندان تهرانی به مشهد آورده بود،
به  40دستگاه رسید.
شــیفت کاری اتوبوسهای شــرکت
واحد در آن سالها ،صبح از ساعت 6
تا  14و شیفت شب از ساعت  14تا 22
بود ،از ساعت  22تا  6صبح روز بعد نیز،
اتوبوسها را به پارکینگ که آن موقع
در خیابان راهنمایی بود ،میبردند ،تا

هر شهروند یک خبرنگار
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به نظافت و تعمیرات آنها اقدام شود.
(مرکز اسناد آستانقدسرضوی ،تاریخ
شفاهی).
اکنون  79سال پس از ورود نخستین
اتوبوس به مشهد ،هزار و  920دستگاه
اتوبوس و مینیبوس فعــال که رنگ
قالب آنها ،زرد اســت در این شهر به
زائر و مجاور خدمترسانی میکنند.
سرویسدهی این اتوبوسها از  6صبح
تا  21:30در 6ماه نخست سال و با یک
ســاعت کاهش از  6تا  20:30در 6ماه
دوم انجام میشود.
اکنــون در  ۱۵۴خــط اتوبــوس و

مینیبوس فعال در مشــهد ،سه هزار
و  335ایســتگاه تعبیــه شدهاســت
و پنجهــزار نفر در بخش ســازمانی و
خصوصی اتوبوسرانی فعالیت دارند.
در راستای توسعه تجهیزات و امکانات
این ســازمان ،همچنین 155دستگاه
اتوبوس دارای رمپ ،ویژه معلوالن ،وارد
و در خطوط شهر بهکارگیری شدهاند.
میانگین جابهجایی ســاالنه توســط
اتوبوسهای شرکت واحد در شهر هزار
و  396سفر است و روزانه 901هزار و
104نفر مسافر به این وسیله در مشهد
جابهجا میشوند.

