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شهروندان بدانند

لکهگیریوتراشمکانیزه
آسفالتبولواررضا

رئیس اداره فنی و عمران شهرداری منطقه
یک مشهد از لکهگیری و تــراش مکانیزه
آسفالت بــولــوار رضــا بــه مساحت  2هــزار
مترمربع خبر داد .به گزارش شهرآرا به نقل
از روابطعمومی منطقه یــک ،حمیدرضا
معلم بیان کرد :معابر شهری ﺑه طﻮر داﺋﻢ
در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺗﻨـشهای
ﻧﺎﺷـﯽ از ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻣﺎ و ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻻﯾﻪﻫﺎی
زﯾﺮﯾﻦ و ﺑﺴﺘﺮ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺗﻨشها
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻘﺎﯾﺺ و ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎﯾﯽ در
روﺳﺎزی و ﺑﺮوز ﺗﺮکﻫﺎ ،ﭼﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎ
و در نتیجه ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪن روﺳﺎزی ﻣﯽﺷـﻮد.
وی یادآوری کرد :با توجه به اینکه آسفالت
این محدوده مواج بود و همین مسئله موجب
بروز حوادث زیادی برای موتورسیکلتها و
دوچرخهسواران میشد ،برای لکهگیری و
ترمیم آسفالت آن اقدام کردیم .رئیس اداره
فنی وعمران شهرداری منطقه یک مشهد
با تاکید بر ارتقای کیفی و بهسازی معابر و
پیادهروها ،افزود :آسفالتهای معابر شهر
که در اثر شرایط جوی و تردد وسایل نقلیه
سنگین تخریب شده است به شیوه مکانیزه
و با استفاده از دستگاه برش ،لکهگیری و
آسفالتریزی میشود .معلم ادامه داد :با
استفاده از این شیوه ،به جای روش دستی
و سنتی ،عــاوه بر صرفهجویی در زمــان و
نیروی انسانی ،میتوانیم شاهد کاهش
آسیبپذیری و افزایش طول عمر ترمیمهای
آسفالت معابر باشیم.
وی ارتقای کیفی و بهسازی معابر و پیادهروها
را هدف اصلی لکهگیری و مرمت آسفالت
برشمرد و افــزود :معابری که نیاز به مرمت
آسفالت دارند شناسایی شدهاند و بهمنظور
رفاه حال شهروندان در اسرع وقت لکهگیری
و ترمیم آسفالت در آنها انجام خواهد شد.

افزایش20درصدیمرگومیر
بهدلیلبیماریهایتنفسی
مدیرعامل سازمان فردوسهای شهرداری
مشهد با اشــاره به آلودگی هوا ،از افزایش
20درصدی مرگومیر بهدلیل بیماریهای
تنفسی طی سال جاری خبر داد.
بــه گـــزارش شــهــرآرا بــه نقل از ســازمــان
فــردوسهــای شــهــرداری مشهد ،حسن
کریمدادی بیان کرد :متأسفانه آلودگی هوای
مشهد از ابتدای آبان امسال ،شدت گرفته و
این موضوع ،معضالتی به وجود آورده است.
وی دربــــاره مــیــزان مــرگومــیــر نــاش ـیاز
بیماریهای تنفسی در سال 96بیان کرد:
در 5 1روز گذشته2 27 ،نفر از همشهریان
مشهدی بهدلیل بیماریهای تنفسی فوت
کــردهانــد که 118نفر از ایــن افــراد ،مــرد و
109نفر زن بودند.
مدیرعامل سازمان فردوسهای شهرداری
مشهد اضافه کــرد :در مــدت مشابه سال
گذشته1 89 ،نــفــر بهدلیل بیمار یهای
تنفسی فوت کردند که نشان میدهد در سال
جاری ،تعداد فوتشدگان بهدلیل این نوع
بیماری 20درصد افزایش یافته است.
کریمدادی یــادآوری کــرد :اگر شهروندان
معضل آلودگی هوا را جدی نگیرند و ازآنجاکه
با حضور خیل عظیم زائران در دهه آخر صفر
روبهرو هستیم ،شاهد افزایش آلودگی هوا در
آذرماه خواهیم بود.

بررسی چرایی صدور آرای متفاوت برای پروندههای مشابه در کمیسیون ماده  100مشهد

صدورآرادرکمیسیون
بهشرایطملکوابستهاست

خسروی« -بــا ســام و خسته نباشید .از
زحماتی کــه کمیسیون مــــاد ه 100بــرای
برخورد با تخلفات ساختمانی میکشد ،تشکر
میکنیم اما موضوعی که ما را کمی به این
کمیسیون بدبین میکند ،آرای متفاوتی است
که صادر میشود؛ زیرا مواردی بوده که باوجود
شرایط مشابه ،آرای متفاوتی صادر شده است.
اینجا باید بپرسیم ،مگر رأ یها براساس یک
قانون نیست؟ چرا یک ملک متخلف با داشتن
شرایط مشابه قلع و دیگری به جریمه نقدی
محکوم میشود؟ لطفا این موضوع را برای تنویر
افکار عمومی هم که شده ،از مسئوالن پیگیری
کنید .با تشکر».
«به نمایندگی از مردم از کمیسیون ماده100
بپرسید چرا درباره رأیی که صادر میشود دقت
نمیکنند؛ چون نبود دقت الزم در این کار
ضررهایی جدی به مردم میرساند .بنابراین
از اعضای این کمیسیون خواهش میکنیم
دقت الزم را به خرج دهند تا آرای صادره برای
پروندههای مشترک متفاوت نباشد .با تشکر از
پیگیریهای شما».
شاید اگر بهجای متخلف حــوزه ساختمان
باشیم که پروندهاش به کمیسیون ماده100
رفته و طعم رأیهای صادره این کمیسیون را
چشیده است ،درباره رأیهای متفاوت باوجود
تخلف یکسان ،کمی دچار تردید شویم و این
سؤال در ذهنمان ایجاد شود که این اقدام بر چه
اساسی شکل میگیرد؟ مگر قانون رسیدگی
به تخلف یکی نیست؟ ا زایـــنرو و بهمنظور
آگاهی عموم ،باید کمی جزئیتر به این مسئله
بپردازیم.

لزوم توضیح کمیسیون ماده 100به مردم

سعید پا کسیما ،مدیر مهندسی و نــظــارت بر
ساختوسازهای شهرداری مشهد دراینباره به شهرآرا
میگوید :براساس مسئولیتی که داریم برای تخلفات
تشکیل پرونده میدهیم و آن را به کمیسیون ماده100
میفرستیم و در این کمیسیون است که باید به آنها
رسیدگی شود.
وی ادامــه میدهد :گــاه پیش میآید که مــردم از
این کمیسیون بهدلیل رأ یهــای متفاوت د ربرابر
پروند ههای مشابه گالیه میکنند .مسئوالن این
کمیسیون باید توضیحات الزم را بیان کنند اما بهطور
طبیعی هر کاری روند مشخص خود را دارد.

تالش برای تبعیت از رویه واحد در صدور رأی

احمد االجهگردی ،مدیر کمیسیونهای ماده100
شهرداری مشهد نیز با بیان اینکه اگر پرونده تخلف
ا زنظر مــوارد تعیینشده ،کامل باشد به مرحله
کمیسیو نبندی ارســال میشود ،میافزاید :روز

وحدت رویه در راستای اجرای عدالت اجتماعی

وی درباره صدور آرای متفاوت کمیسیون ماده100
باوجود شرایط مشابه توضیح میدهد :موضو ع
وحدت رویه نیز در صدور آرای شعبات کمیسیونهای
مــاد ه 100یکی از کلید یترین مباحثی است که
باوجود اینکه شعبات کمیسیون ،به لحاظ قانونی
استقالل رأی دارنـــد ،درراســتــای اجــرای عدالت
اجتماعی ،موردتوجه جدی اعضای محترم همه شعب
کمیسیون قرار دارد و تمام تالش شعب کمیسیون این
است که از رویه واحدی در تصمیمگیری و صدور رأی
تبعیت کنند.
وی میافزاید :درراستای ارتقای کیفیت آرا و وحدت
رویــه در شعب ،اقــدامــات مختلفی مانند تدوین و
بهروزآوری دستورالعمل نحوه تنظیم و تشکیل پرونده
تخلفات ساختمانی با تأکید بر تصویربرداری از تخلف،
ارائــه کروکی جرمگذاری ،گــزارش وضعیت بافت و
مجاوران ،شکایت شاکی ،سوابق ملک و مالک ،تعداد
فک پلمبهای ملک ،مرحله ساختمانی و مشخصات
فیزیکی ملک انجام میشود.

اقداماتی برای ارتقای کیفیت آرای صادره

مدیر کمیسیونهای مــاده 100مشهد با اشــاره به
استانداردسازی تخلفات ساختمانی بهمنظور صدور

صدور آرای مشابه امکانپذیر نیست

مدیر کمیسیونهای ماده 100شهر مشهد در پایان
میگوید :تخلفات ساختمانی در هر ملک ،شرایط
و پارامترهای مخصوص به خــود را دارد که حتی
در بسیاری از مــوارد نمیتوان شرایط را با امالک
همجوارش مقایسه کرد؛ بنابراین باتوجهبه تنوع
عوامل تأثیرگذار بر نحوه تصمیمگیری و تخلفات
ساختمانی ازقبیل محل وقوع ملک از نظر محدوده
و حریم شهر ،نوع کاربری ،موقعیت ملک نسبتبه
شبکهها ،مرحله ساختمانی ،مشخصات فیزیکی
ملک ،تراکم ساختمانی ،مزاحمت و مشرفیت،
استحکام بنا ،قرارگیری در حریم مسیلها و خطوط
برقفشارقوی،حریمساختمانهایخاص،قرارگیری
در کاربریهای خدماتی و ...انتظار صدور آرای مشابه
در همه امالک درراستای رعایت اصول شهرسازی،
فنی و بهداشتی امکانپذیر نیست.

گالیه برخی شهروندان

شهروند خبرنگار

داستاندنبالهدارپروژههایناتمام

مدیر روابطعمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد:

نمیتوانیمبهخاطریکخانهبهکلمعبربرقبدهیم
خالدی « -روبـــهروی
پاسخبهپیامک
مجتمع مسکونی ما
واقعدر جاهدشهر ،رحمانیه ،٢٣سالخورده یک،
مجتمع ثمین ،یک زمین وسیع رهاشده قرار دارد
و این خیابان اصال برقکشی نشده و شبها بسیار
تاریک است .واقعا از ۵عصر به بعد جرئت رفتوآمد
نداریم .لطفا رسیدگی کنید .باتشکر ».علیرضا
کاشی ،مدیر روابطعمومی شرکت توزیع برق
مشهد در پاسخ به این شهروند گفت :در موضوع
تأمین روشنایی منطقه امامیه و الهیه هیچ
مشکلی نــداریــم ،بهشرط اینکه در آن منطقه
ساختوساز صورت بگیرد ،مردم ساکن باشند و
رفتوآمد وجود داشته باشد .وی ادامه داد :یکی
از مشکالت این است که در این منطقه خانهها
ب ـهصــورت پراکنده از هــم ساخته شــد هانــد و
نمیتوانیم بهدلیل وجود یک خانه ،به همه معابر

جلسه به محض شروع نشست کمیسیون ،پروندهها
از ســوی سیستم بهصورت تصادفی بین شعبات
آن توزیع میشود؛ به این معنا که پرونده به شعب
کمیسیون ارجاع میشود و کمیسیون که متشکل
از سه عضو مرکب از نماینده وزارت کشور ،یکی از
قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای اسالمی
شهر مشهد مقدس است ،موضوع را با حضور نماینده
شهرداری که بدون حق رأی و برای ادای توضیح در
جلسه حاضر شده است ،بررسی میکند.
این اقدام باتوجهبه الیحه کتبی ذینفع و برحسب نوع
تخلف مستند به تبصرههای ماده 100وفق قوانین
مربوط و درصورتیکه مشکلی برای رسیدگی وجود
نداشته باشد ،انجام میگیرد و معموال در همان جلسه
برای صدور رأی اقدام میشود.

هدفمند و پرهیز از آرای متناقض و صدور رأی متناسب
با نوع تخلف ،برگزاری مستمر جلسات هماندیشی
بین اعضای کمیسیون مــاده 100و کدینگ انشای
آرای کمیسیون با استناد به مبانی قانونی ،حقوقی و
فنی با حفظ استقالل استدالالت اعضای کمیسیون
در انشای رأیها را از دیگر اقدامات برای ایجاد وحدت
رویه در بین شعب کمیسیون ماده 100برمیشمارد.
این مقام مسئول ،تدوین چارچوب داخلی وحدت رویه
برمبنای اصول فنی شهرسازی با حفظ استقالل رأی
اعضای کمیسیون ماده ،100ارتقای مستمر سیستم
نرمافزاری کمیسیون ماده 100و استفاده از فناوری
روز درراستای وحدت رویه در صدور آرای کمیسیون را
از اقدامات صورتگرفته بهمنظور ارتقای کیفیت آرای
صادره عنوان میکند.
االجهگردی همچنین میافزاید :بازدید و معاینه
محلی بهمنظور تدقیق در صــدور آرای کمیسیون
ماده 100و بررسی امالک همجوار و تأکید بر اجرای
تبصره یــک مـــاده  100مبنیبر حضور نماینده
شهرداری برای ارائه توضیحات فنی پرونده و وضعیت
امالک مجاور نیز باهدف ارتقای کیفیت آرای صادره
مدنظر مسئوالن این کمیسیون بوده است.

برقرسانی کنیم ،زیرا تأمین روشنایی براساس
طراحی خاصی انجام شده و عالوهبر آن اعتبار
میخواهد .بنابراین مشکل این منطقه ،مسئله
زمین خالی بوده و اصال پایه برقی در آنجا ساخته
نشده است .وی افزود :اگر پایه برق احداث شده
باشد حتما شبکه روشنایی هم برای معابر ایجاد
میشود.

خسروی -شــهــرونــد خــبــرنــگــار امــــروز گفته
اســت« :نــزدیــک سهسال اســتکه از مسئوالن
شهردار ی منطقه 2تقاضا کرد هایمپیاد هروهای
مطهر یشمالی را بهدلیل وجود ناهموار یها ی
مختلف و در عــذا ببــودن اهالی ترمیم کنند؛
با وجــود اینکه نظر شهرداری محترم منطقه2
درست

ایــن اســت که بیشتر طــول ایــن پــیــادهرو
شـــده ،متأسفانه اصــاحــات فقط تــا ابــتــدای
مطهری 45اصــاح انجام و بخش زیــادی ا ز آ ن
نیمهتما م رهاشد ه است .حدو د دومــاه میشود
کهکار را تعطیل کردهاند و باتوجهبهدرپیشبودن

زمستان و برف و یخبندان احتمالی ،از شهردار 
ی
محترممنطقه خواهشمندیم کار را سریعتر تمام
کنند  ».گالیههایی که ا زطــرف مــردم مبنیبر
ناتمامماندن عملیات گوناگون عمرانی در مناطق
شهری مطرح میشود ،شاید برای اهالی رسانه
موضوع جدیدی نباشد اما برای شهروندانی که
از اتمام یک کار بهظاهر ساده منتفع میشوند و
ناتمامماندن آن زحمتی دوچندان بر سر راهشان
ایجاد میکند ،مهم است که چه زمانی و با چه
کیفیتی پروژه به پایان میرسد .ظاهرا این قصه سر
دراز دارد.

دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان:

مردمبرایبازپرداختبدهیهاصبوریکنند

«حــســابهــای مــا در
پاسخبهپیامک
مؤسسه اعتباری آرمان
(وحدتسابق)،واقعدرپیروزی ٣٨بالتکلیفاستو
ماهیچبرداشتینمیتوانیمداشتهباشیم.میگویند
ازتهرانپیگیریکنید.شمارابهخداپیگیریکنیدما
باید چکار کنیم؟».محمود منصوری ،دبیر شورای
هماهنگیبانکهایاستانخراسانرضویدرپاسخ
به این پیامک بیان کرد :مطالبات و درخواستهای
شهروندان مطمئنا پیگیری خواهد شد اما مردم هم
نباید بهمحض شنیدن کوچکترین خبری در مورد
مؤسسات مالی منحلشده ،از سوی رسانههای
جمعی ،بهسرعت به این مؤسسات مراجعه کنند.
منصوریادامهداد:ایندرخواستبهایندلیلاست
که تا وضعیت بدهی ،نقدینگی و دارایــی مؤسسه
منحلشده از سوی بانک مرکزی مشخص و پرداخت
آن به بانکها محول شود حداقل پنج ،شش ماه زمان

میبرد .ضمن اینکه پروسه و نحوه پرداخت هم
زمانبر بوده و مردم باید صبوری کنند .وی افزود:
همانگونه که پیشتر بارها تأکید کردهام اکنون نیز از
شهروندان محترم تقاضا دارم بهخاطر دریافت
مقداری سود بیشتر دچار اشتباه نشده و پول خود را
در بانکهای معتبر که مجوز رسمی از سوی بانک
مرکزیدارند،پساندازکنند.

شماره 2411

توصیهشهروندانبرایاصالحفرهنگرانندگیدرمشهد

رانندگی،فنیا فرهنگ؟

اينجاتريبونيبرايبياننظرات،انتقادات،مشكالت
و درخواستهايشماشهرونداناستكهميتوانيد
آنها را از روشهای ذيل ،با ما در ميان بگذاريد.
پيامك30007289 :
تارنماshahraraonline.com :
اينستاگرام@shahraranews :
تلگرام09154294580:
رایانامهinfo@shahrara.com :
تلفن051-37288881-5 :
مراجعه حضوری
شهروند :سالم .وضعیت رانندگی و شمار
تصادفات هر روز اسفناکتر از روز قبل میشود.
لطفا تا میتوانید این مطلب را به اشتراک بگذارید
تا هم شهرداری و هم راهنمایی و رانندگی و هم
رانندگان دستبهدست هم داده و این معضل که
رو به ازدیــاد است برطرف شــود _1 :بازسازی
آسفالت خیابا نها و جاد هها  -2رعایت فاصله
طولی که بسیار حیاتی است و هر روز کمرنگتر
میشود _3 .با احتیاط برانیم10( .دقیقه دیرتر
ولی به سالمت برسیم _4 ).پارککردن ماشینها
ً
به صورت دوبله و سوبله حتی برای چندثانیه ،جدا
ممنوع شود و برایش جریمه در نظر بگیرند-5 .
دیگران را مجبور نکنیم از جاهای تنگ و باریک رد
شوند بلکه راه را بازتر و ایمن کنیم( .این موارد
تبدیل به فرهنگ شده و چنین تصور میشود که
وقتی ما دوبله و سوبله پارک کنیم و هرکسی نتواند
رد شود البد رانندگی بلد نیست .یادمان نرود این
رفتارها بیفرهنگی است و به مهارت رانندگی
ربطی نــدارد _5 ).شما هرچند راننده ماهری
هستید مغرور نشوید ،شاید از کنارتان ماشینی
بگذرد که او نتواند خودرو را خوب کنترل کند .پس
در مقابل دیگران احساس مسئولیت داشته
باشیم.
 0915000730باسالم .یکی از اتوبوسرانهای
بیآرتی یا همان خط تندروی یک هستم .چرا در
پرداخت حقوق رانند ههای واحــد سیر تعلل
میکنند؟! چند ماهی هست که اول ماه دچار
استرس هستیم .ایــن بــزرگــواران از سختی و
مشکالت ما باخبر هستند .لطفا پیگیری کنید.
 0915000773لطفا از اداره کار بپرسید چرا
سبد خواربار کارگران بعد از 2سال افزایش نداشته
است؟ خواهشمندم پیگیری کنید.
 0915000934زعفران کیلویی 4میلیون
تومان! با تبدیل همه زراعتها به زعفران بقیه
محصوالت چه میشود؟! از سال دیگر دولت باید
به فکر واردات گندم باشد.
 0915000030با سالم .شهرداری محترم به کار
پیمانکاران نظارت داشته باشید تا در حق کارگر
ظلم نکنند و حقوق کارگران را سر وقت بدهند.
وقتی دیــر پرداخت میکنند زندگی ما از هم
میپاشد .ایــن گناه بزرگی اســت که بر عهده
شماست.
شهروند :یکسره میگویند از حملونقل

عمومی استفاده کنید ،اما الزمه آن داشتن نظم
سیستم مربوطه اســت .سهشنبه صبح برای
چندمینبار در 2ماه گذشته ،بینظمی خط 42را
دیدم ،بهطوریکه این بار از یک ربع به  10تا  10و
12دقیقه در ایستگاه جانباز  7منتظر بودم و با
تأخیر زیـــاد ،اتــوبــوس رســیــد .دفــعــات قبل،
اتوبوسهایی با کدهای دیگر تأخیر داشتند .چرا
مسئوالن سرخط به موقع اتوبو سها را اعزام
نمیکنند؟
شهروند :سالم .حقوق کارگران فضای سبز
هنوز واریز نشده است!
 0915000079با سالم .خبر مربوط به تسریع
در اتمام عملیات اجرایی بــزرگــراه نماز ،ما را
خوشحال کرد .از زحمات شهردار محترم و همه
عزیزانی که در رابطه با کاهش ترافیک و آسایش
شهروندان تالش میکنند تشکر میکنیم.
شهروند :خط  22/2اتوبوسرانی صبحها با
تــراکــم شدید جمعیت روبـــهرو اســت و شاهد
سروصدای زیادی هستیم .خواهشمندم حداقل
در زمان اوج جمعیت حاضر برای سوار شدن به
اتوبوس (بین ساعت  6تا  8صبح) پیشبینی
اتوبوس بیشتری شود.
 0915000041باسالم .لطفا برای قسمت سمت
راســت خیابان شاهد کــه بهخاطر اتــوبــوس و
ماشینهای مسافرکش همیشه ترافیک دارد،
فکری کنید .ایـنقــدر بــرای پل هزینه شــده و
تغییری هم حاصل نشده است .خواهشمندم
پیگیری کنید .باتشکر.
 0915000586سالم .برای من پیگیری این
مسئله مهم است که چرا در گلشا د 31باالتر از
مدرسه صدرزاده ،جوی آبی زالل با آب فاضالب
مخلوط و روانه زمینهای کشاورزی میشود!
 0915000845سالم .چرا درمانگا ههای
تحتپوشش شهرداری مشهد فقط به کارکنان و
دارندگان دفترچههای تأمیناجتماعی خدمات
ارائـــه میدهند و از پذیرفتن دفترچههای
خدماتدرمانی امتناع میکنند؟ لطفا پیگیری
کنید.
شهروند:چرا حقوقچ کارگران خدماتی آستان
قدس و اماکن متبرکه مدتی است بهموقع واریز
نــمـیشــود؟ مــا هــزارنــفــر کــارگــر جــزو مؤسسه
پشتیبانی آستانقدس رضوی هستیم که اخیرا از
گــروههــای 30نــفــری تــا صــد نــفــری اخــراجــی
داشتهایم .این مشکل در هرجایی اتفاق میافتاد
اینقدر سخت نبود اما در آستا نمقدس امام
مهربانی توقع آن را نداریم .از تولیت معزز تقاضای
رسیدگی داریم .باسپاس.
شهروند :وقتی در شهر مقدس مشهد دور
میزنیم ،مراکز خرید بیرونق زیاد بهچشم میآید.
خواهش میکنیم اینقدر مجوز مرکز خرید اضافه
ندهید که شهر دیگر گنجایش آن را ندارد .بهجای
این کار ،میتوانید برای ایجاد منوریل و سایر
زیرساختهای جابهجایی شهری هزینه کنید.
باسپاس.

