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قطارشهری

متاسفانهواگنهایخطیکقطارشهریبسیارلرزشدارد!

موسسات مالی و اعتباری

گزارش «خراسان رضوی» از مشکالت جدید دارندگان خودروهای گازسوز کارگاهی که معاینه فنی نمی شوند

دوگانهسوزهایکارگاهی،بالتکلیفدرمعاینهفنی
گزارش
عقیلرحمانی
«یــک خــودروی دوگانــه ســوز دارم ،معاینــه فنی
خــودرو ام کــه به پایان رســید بــرای تمدیــد طبق
اطالعاتــی کــه از رســانه ها بــه دســت آورده بودم
به یکی از مراکز تســت خــودرو های دوگانه ســوز
مراجعه کردم که یکی از مسئوالن مرکز به من گفت
خودروی شما در مراکز کارگاهی دو گانه سوز شده
اســت و ما این گونه خودرو ها را تســت نمی کنیم!
چاره کار را جویا شدم اما پاســخی ندادند .این چه
سیستمی اســت؟ مردم را دچار دردسر کرده اند.
من خــرج زندگــی ام از همیــن خــودرو تامین می
شــود .از آن روز با هزار ترس و دلهره در شهر تردد
می کنم .مراکزی که ما در گذشــته برای گاز ســوز
کردن خودرو به آن مراجعه کــرده بودیم مجاز بود
و زیر نظر دولت فعالیت می کــرد .حتی پس از گاز
سوز کردن سیستم گاز را هم بیمه کردند .پس این
چه قانونی است که اجرا کرده اند و این خودروها را
معاینه فنی نمی کنند؟ بیشتر خودرو های دوگانه
سوز کارگاهی اســت و در مراکز مجاز دوگانه سوز
شده است .تکلیف ما چیست؟ مسئوالن پاسخی
به این بالتکلیفی ما بدهند».
«بــرای دریافت معاینــه فنی خــودروام بــه یکی از
مراکز مجاز تســت هیدرو استاتیک مخزن سی ان
جی مراجعه کردم .اما از بازکردن کپســول سر باز
زدند و اعالم کردند که کپسول شما قاچاق است و
آن را تست نمی کنیم و باید کپسول جدیدی برای
خودرو خریداری کنید!عجیب است ،این خودرو
دوگانــه ســوز کارخانه اســت و کارخانــه مخزن آن
را تهیه و نصب کرده اســت .یعنــی کارخانه جنس
قاچاق را روی خودروهای ما نصب کرده اســت و ما
باید تاوان آن را بدهیم؟ لطفا پیگیری کنید».

گالیه هــای مــردم از طــرح جدیــد معاینــه فنی
خودروهای گازســوز تمامی نــدارد ،از تعداد کم
مراکــز معاینه فنی ایــن خودروها که بــا پیگیری
«خراسان رضوی» تعداد آن افزایش یافت گرفته
تــا هزینــه بــاالی معاینــه فنــی گازســوزها برای
دارندگان این خودروها .حال برخی از شهروندان

در تماس با گروه حرف مردم روزنامه «خراســان
رضــوی» گالیه های دیگــری را مطرح کــرده اند
و خواســتار پیگیــری آن شــدند؛ گالیــه هایی از
بالتکلیفــی دارنــدگان خودروهای گازســوزی
که در کارگاه هــای مجاز زیرنظر دولــت اقدام به
دوگانه سوز کردن خودروهای خود کردند.

•استاندارد :دوگانه سوزهای کارگاهی
غیراستاندارد است

گالیــه هــای مــردم را با فرحنــاز قالســی معاون
استانداردســازی و آموزش اداره کل اســتاندارد
خراســان رضوی به عنوان متولی تست و معاینه
فنــی خودروهــای گازســوز مطرح مــی کنیم که
وی در این باره مــی گوید :طبق بخشــنامه های
موجود ما فقط باید تســت هیدرواســتاتیک را در
خودروهایی انجام دهیم که در کارت خودرو درج
شده باشد خودرو دوگانه سوز است و مشکالتی
که در ایــن بــاره بــرای خودروهای دوگانه ســوز
کارگاهی وجود دارد باید از طــرف مراکز معاینه
فنی حل و فصل شود ،اما در مقابل ،مراکز معاینه
فنی هم اعالم می کند ایــن گونه خودرو ها نباید
گازسوز می بودند و باید تجهیزات مربوطه را جمع
آوری و مســدود کنند و بــه عنوان یــک خودروی
بنزینی بــه مراکــز معاینه فنــی مراجعــه کنند تا
برچســب معاینــه فنی هــم بــه آن ها داده شــود،

هرچند مالکان این خودروها هــم این موضوع را
قبول نمی کنند.
وی تصریح می کند :در استاندارد ( 6792یکی
از استانداردهایی که در ایران مبنای عمل تست
ســیلندرهای گاز اســت) نصــب کپســول هــای
کارگاهی را خارج از ضوابط ،غیر اصولی و اساسا
غیر استاندارد اعالم کرده است ،مراکزی هم که
در گذشــته خودروهای بنزینی را به دوگانه سوز
تبدیل می کرد زیر نظر اداره اســتاندارد فعالیت
نمی کردند.

•مشکل به ما ارتباطی ندارد
قالسی تاکید می کند :وقتی در کارت خودروها،
دوگانه سوز بودن آن خودرو درج نشده است عمال
موضوع بــه اداره اســتاندارد مربوط نمی شــود،
اداره کل استاندارد بر اساس ضوابط موجود اگر
شــرایط اش را داشته باشد تســت های مربوط را
انجام می دهد و اکنون هم مــاک عمل برای ما
کارت خودروست که در آن ذکر شده باشد خودرو
دوگانه سوز است.

•استفاده از کپسول های غیراستاندارد
توسط خودروسازها!

معــاون استانداردســازی و آمــوزش اداره کل
استاندارد خراسان رضوی درباره گالیه دیگری

مبنی بر رد کپسول های خودروهای دوگانه سوز
کارخانه ای به بهانه قاچاق بودن کپسول نیز می
گوید :هم اکنون مشــکل مذکور رفع شده است،
درگذشته تعدادی کپســول های چینی با مارک
 ENKوجود داشــت که برخی کارخانــه ها اقدام
به واردات آن کرده بودند و از همــان ابتدا ،اداره
استاندارد کپسول ها را غیر استاندارد اعالم کرد
و به خودروســازها گفت که حق اســتفاده از این
کپسول ها را هم ندارد و کپسول ها هم در لیست
سیاه ما قرار گرفت ،علت غیر استاندارد بودن آن
هم یکسان نبودن ضخامت بدنه کپسول بود که به
واسطه آن احتمال خطر آفرینی هم وجود داشت.
وی تصریح می کند :بر همین اســاس ما هم این
گونه کپســول ها را آزمایش نمی کردیم تا این که
طبق هماهنگی هایی که با تولید کننده صورت
پذیرفت نواقص برطرف شد و چند روز پیش نامه
ای به دست ما رسید که این سیلندرها هم تست
شود و اگر در تست های انجام شده دچار مشکلی
نشــد اجازه اســتفاده مجدد صادر و در غیر آن از
رده خارج شود.
وی مــی افزایــد :حتــی بــرای آن دســته از
خودروهایی که تســت روی آن ها صورت نگرفته
بود ،آزمایشگاه ها مکلف شدند با مالکان تماس
بگیرند و از آن ها بخواهند تا برای تست به مراکز
مربوط مراجعه کنند.

•هزینه باز و بست از فرایند تست
جداست
وی همچنیــن بــه اظهارنظــر ســازمان صنعت و
معدن که اعالم کرده بود هزینه ای که مراکز تست
مخازن ســی ان جی بــرای باز و بســت از مالکان
دریافت می کنند اضافه اســت و هزینه دریافتی
باید همان باشد که هنگام تست هیدرواستاتیک
دریافت می شــود واکنش نشــان مــی دهد و می
گوید :این گونه نیست ،چرا که موضوع بازکردن
شــیر مخزن که در ابالغیه آمده است با بازکردن
مخزن فرق مــی کند ،فراینــد آزمون هم شــامل
بازکردن شــیر ،آزمون هیدرواســتاتیک و بستن
شــیر مخزن اســت ،پس بازو بســت جــزو فرایند
مذکور نیست.

همه موارد کاسپین شده فرشتگان! پس سپرده گذاران بقیه
موسسات که در کاسپین ادغام شدند چه؟ چرا تبعیض قائل می
شوند؟
چــه فرقی بین موسســه الزهرا (س) بافرشــتگان اســت که
پیگیرینمیکنید؟

شهرستانها

لطفا از وضعیت مدارس تربت جام گزارشی تهیه کنید .این
جابرخیمدارسباکمبودمعلممواجهاندومشکالتیبرایدانش
آموزان ایجاد شده اســت .از آموزش و پرورش استان می خواهم
رسیدگی کنند.
گروه شهرستان ها :موضوع مشکالت آموزشــی و کمبود معلم در
تربت جام در گزارشــی با عنوان «کمبود معلم بار مضاعف بردوش
آموزش ابتدایی تربت جام» پیگیری و  3آبان ماه در صفحه  7روزنامه
«خراسان رضوی» منتشر شد.

فنی و حرفه ای

لطفا پیگیــری کنید که چــرا فنی و حرفه ای اســتان کارت
های مهــارت را صادر نمــی کند؟ من چهــار ماه اســت امتحان
مربوط را داده ام ولی هنوز کارتم صادر نشده است.

شهرداری

از شــهرداری خواهشــمندیم کوچــه هــای فتــح المبین به
خصوصخیابانحرعاملی 65راکهمسیرچندمدرسههمهست
 ،آسفالت کنند .واقعا چیزی به نام آسفالت در این محله نداریم!
جمعی از ســاکنان خیابان ولیعصر  22واقع در شهرداری
منطقه  2هســتیم .پیروی شکایت از ساخت ســاختمان های با
تراکــم فراتر از حــد معمــول و رعایت نکــردن حریم شــخصی و
شــهروندی و همچنیــن پاســخگو نبــودن و رســیدگی نکردن
مناســب و بازدارنده از طرف شــهرداری خواســتار پیگیری این
مشکل هستیم.
دبســتان صدف واقع در بولوار وکیل آبــاد ،خیابان صدف
برای بچــه ها پل عابــر پیاده نــدارد و خانــواده ها خیلــی نگران
هستند .لطفا مسئوالن رسیدگی کنند.
شهرداری ،نظافت حاشیه معابر را با پمپ باد انجام می دهد
که باعث ایجــاد گرد وخاک فراوانی می شــود .لطفا رســیدگی
شود.
شــهردار منطقه  11مشــهد میدان شــلوغ شــهیدان فالح
(ســیدرضی) را تبدیل به چهــارراه کند تا ترافیــک میدان کمتر
شود.
ما ساکنان بیست متری محمدآباد  ٣٢از شهرداری منطقه
 ٦می خواهیم که برای ســنگ فرش کردن پیاده رو و به ســازی
فضای سبز این محل دست کم یک بار هم که شده اقدام کند.
چندین بار درباره مشکالت تردد فراوان خودروها از خیابان
جالل آل احمد  50گالیه کردیم اما پیگیری خاصی انجام نشد.
به دلیل این که بیشــتر کوچه های بولوار جالل آل احمد بســته
است ،تردد از این کوچه بسیار زیاد و مشکالت بسیاری را برای
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اهالی آن ایجاد کرده است .از شهرداری منطقه خواهشمندم در
این زمینه رسیدگی کند.

اتوبوسرانی

در گــزارش  545اتوبــوس فرســوده ،مدیرعامل ســازمان
اتوبوســرانی اعــام کردند کــه  333اتوبــوس جدیــد جایگزین
اتوبوس های فرسوده می شود .کاش پرســیده می شد آن 333
دستگاهفرسودهچهمیشود؟بندهثابتمیکنمکهتحویلبخش
خصوصی می شــود و در امور دربســتی فعال خواهد شــد .مانند
دوشــرکتی که هم اکنون فعال هســتند و با همــان اتوبوس های
فرسوده کار می کنند .پس عمال از رده خارج نمی شود.
لطفا گزارشی از سهامداران اتوبوســرانی برج سلمان تهیه
کنید ،سال هاســت که بالتکلیف رها شــده اند؛ نه خبری از سود
سهام است نه اصل پول!

آب و فاضالب

شب ها حدود ساعت  11به بعد بوی مشمئزکننده فاضالب
محله جانباز را فرا می گیرد و تنفس را مشکل و عذاب آور می کند.
مشکلچیست؟چرااقدامیبرایرفعآننمیشود؟

فرودگاه

خواهشــمندم در این بحــران آلودگی هوای مشــهد ،پرونده
پروازهایهواپیماهاازرویشهرراهمبررسیکنید.همهرهواپیما
به اندازه چند هزار خودرو هوا را آلوده می کند و هم در شبانه روز از
صدایغرشپروازهاآرامشنداریم.ضمناینکهپروازازرویشهر
ایمننیست.االنکلمرکزشهرمثلتقیآباد،احمدآبادو...صدای
بهشدتآزاردهندههواپیماهاشنیدهمیشود.

راهنمایی و رانندگی

جلوی ایســتگاه پلیــس راهنمایی و رانندگــی ،دور میدان
آزادی در ابتدای بولوار ملک آباد ،همیشه چند تاکسی یا ماشین
شخصی برای سوار کردن مسافر توقف می کنند که باعث ایجاد
ترافیک می شوند.

متفرقه

مدتی اســت داخل جوی آب خیابان شهیدهاشمی نژاد آب
زاللی در حال هدر رفتن است ،خواهش می کنم بررسی کنید و
ببینید سر منشأ این آب کجاست و چرا هدر می رود؟
گروه حرف مــردم :این موضوع در گزارشــی با عنــوان «نهر نادری
مقصد آب جاری پروژه قطارشهری» پیگیری و در تاریخ  13آبان ماه
در همین صفحه منتشر شد.

مخابرات

گالیه ما از مخابرات درگز این است که چندین سال است در
شهر نوخندان ،اینترنت در بعضی محله ها این قدر ضعیف است
که مشــکل ایجاد می کند .چندین بــار هم پیگیــری کردیم ولی
مشکل هنوز پابرجاست.

بازتاب

درخصوصگزارشپایانهاتوبوسهایگلبهاربایدعرضکنم
که بهتر است پایانه مبدأ این اتوبوس ها در پایانه آزادی باشد چون
مردم می توانند هم از اتوبوس های مســتقر در آن جا و هم از مترو
استفاده کنند.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
رامین نژادرحیم /شهروندخبرنگار

شهروند خبرنگار

مسیر دوچرخه بی خاصیت!

عبور عابر پیاده با اعمال شاقه!

این جا بولوار فرهنگ ،کوچه فرهنگ  20است .همان طور که در تصویر
می بینید محل عبور عابر پیاده طوری اســت که به فضای ســبز حاشــیه
خیابان ختم می شــود و شــرایط را برای عبــور عابران ســخت می کند.
تعجب می کنــم آیا زمانی که اقدام به خط کشــی این مســیر بــرای عبور
عابران کردند به این موضوع توجه نکردند؟ حداقل مســیر را برای عبور
هموار کنند تا مشــکلی ایجاد نشود .از شــهرداری منطقه خواهشمندم
رسیدگی کند.

واقعا ما که نفهمیدیم سازمان ترافیک شهرداری با چه منطقی قسمتی از
بولوار خیام را به بهانه احداث الین دوچرخه سواران اشغال کرده است.
همان طور که در عکس مــی بینید هر از چندگاهــی خودروها در این جا
پارک و مســیر دوچرخه را ســد می کنند و حتــی امکان اســتفاده برای
دوچرخه سواران نیست و بیشتر شبیه مسیری است که خاصیتی ندارد.
ای کاش قبل از این که این همه هزینه شود با افراد با تجربه در راهنمایی
و رانندگی مشورت می کردند.

تجمع مجدد جمعی از راننده های بخش خصوصی اتوبوسرانی مقابل شهرداری مشهد
شرکت سامان سیر رضوان :نامه پرداخت اولین قسط حق بیمه کارکنان صادر شد
اتوبوسرانی
رضا میرزاده

تعدادی از رانندگان و سهامداران شرکت "سامان
ســیر رضــوان" یکــی از شــرکت هــای خصوصی
اتوبوســرانی مشــهد در اعتــراض بــه وضعیــت
نامشخص بیمه و مطالبات خود صبح روز گذشته
مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر مشهد
تجمع کردند .به گزارش «خراســان رضوی»16،
مردادماه گذشــته بود که در گزارشــی به پیگیری
گالیه های کارکنان شرکت ســامان سیر رضوان
پرداختیــم .پرداخت نشــدن حــق بیمه از ســوی
شــرکت به تأمین اجتماعی و تمدید نشدن اعتبار
بیمههایدرمانیازجملهمواردیبودکهکارکنان
شرکتبهآناعتراضداشتند«.هراتی»سرپرست
وقت شــرکت ســامان ســیر رضوان در آن گزارش
با اشــاره به پیگیری های انجام شــده و مساعدت
های تأمین اجتماعــی ،وعده داد که این مشــکل
طی یک هفته حل شــود .در ادامــه پیگیری های
«خراســان رضوی» درباره این موضوع ،سرپرست
وقتشرکتدرگفتوگوییکه 2شهریوردرهمین
صفحهمنتشرشدازرفعمشکالتبیمهایکارکنان
شرکتخبردادواعالمکردکهنهتنهاحقبیمهتمام
نیروها پرداخت شــده بلکه معوقات نیز به صورت
کاملپرداختشدهاست.
اما با گذشــت حدود دو ماه از این ماجــرا ،بار دیگر
کارکنان این شــرکت با تجمع مقابل ســاختمان
شهرداری و شورای شهر از محقق نشدن وعده ها
گالیه کردند .یکی از کارکنان این شرکت با اشاره
به این کــه چندمین بار اســت که اعضای شــرکت
برای رفع مشــکل بیمه و مطالبات خود تجمع می
کنندگفت:حقبیمهرانندههاهشتماهاستکه
به تأمین اجتماعی پرداخت نشده است ،پرداخت

نشــدن حق بیمه به معنای نداشتن تأمین شغلی
محسوبمیشودوایننگرانیوجودداردکهآینده
شغلیمابهکجامیانجامد؟یکیدیگرازکارکنان
این شرکت اظهار کرد :ســهامداران 60ماه است
کهسهامخودرانگرفتهاندووضعیتسهامشرکت
مبهم اســت .وی افزود :اتوبوس های این شرکت
هم بیمه ندارد و اگر حادثه ای رخ دهد ،راننده باید
مسئولیتعواقبآنرابهعهدهبگیرد.
یکی دیگــر از این تجمــع کنندگان نیز با اشــاره به
تفاوتقابلتوجهحقوقکارکنانشرکتیورسمی
اتوبوسرانی،خواستاررسیدگیبهوضعیتحقوقی
کارکنانبخشخصوصیسازماناتوبوسرانیشد.

•دستورپرداختقسطاولحقبیمه
کارکنانصادرشد

بــرای پیگیــری گالیه هــای تجمــع کننــدگان با
مدیرعامل شرکت سامان ســیر رضوان گفت و گو
می کنیم .سرابی با اشــاره به اختالف حسابی که
بینشرکتوسازماناتوبوسرانیوجوددارداعالم
میکندکهدرپرداختهایخودعملکردضعیفی
داشــتیم .وی می افزاید :البته از کارکنان شرکت
خواســته ایم به کار خود ادامه دهند تا با همراهی
مسئوالنشهریوازطریقمجاریقانونی،بتوانیم
مطالبات آن ها را پیگیری کنیــم ،در همین زمینه
و با مســاعدت مدیــرکل تأمین اجتماعی اســتان
دستور تقســیط در پرداخت حق بیمه را گرفته ایم
و نامه پرداخت اولین قسط آن نیز امروز صادر شد
و پرداخت می شــود .وی تأکید می کند :فهرست
بیمه کارکنان برای پرداخت بــه تأمین اجتماعی
ارســال می شــود و مشــکلی برای بیمه کارکنان
به وجود نمــی آید ،برای پرداخت بقیه اقســاط نیز
امیدواریم با مساعدت سازمان اتوبوسرانی و واریز
مطالبات شــرکت ،بتوانیم این کار را انجام دهیم.
سرابی می گوید :در صورتی که مطالبات به موقع

پرداختشود،تعداداتوبوسهایفعالدرشرکت
نیزافزایشپیدامیکند.

•بدونبیمهاجازه ترددندارند
ســرابی درباره ادعای رانندگان مبنی بر این که
اتوبوس های این شرکت بیمه ندارند ،می گوید:
هیچ اتوبوس این شرکت بدون بیمه اجازه تردد و
جابه جایی مسافر را ندارد و سازمان اتوبوسرانی
نیز چنین مجوزی به راننده نمی دهد .وی درباره
وضعیت اتوبوس های این شرکت نیز اظهار می
کند :متوسط کارکرد اتوبوس های شرکت هشت
ســال اســت و با توجه به این کــه تقریبا بــه پایان
عمر مفید خــود نزدیک می شــوند ،بایــد تدابیر
و مســاعدت هایــی برای ایــن موضــوع نیز پیش
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مســئوالن و مدیران روابط عمومی ســازمان ها می توانند پاســخ های خود به پیامک های مردم را از طریق پست الکترونیکی
kho.razavi@gmail.comبهروزنامه خراسان رضوی ارسال کنند .پاسخ مسئوالن به پیامک های مردمی ،روزانه در همین
ستون منتشر خواهد شد و به استحضار مردم خواهد رسید.

اتوبوسرانی

•اولویتنخستماپرداختحقوق
کارکناناست

مدیرعامل شــرکت ســامان ســیر رضوان با اشاره
به مشــکالت یارانه پرداختی بــه بخش خصوصی
می افزایــد :یارانــه پرداختی بــه بخش خصوصی
اتوبوســرانی از ابتدای سال قطعی نشده است و با
وجود جلسات متعدد برگزار شده با اعضای سابق
شــورای شــهر در زمان مســئولیت آن هــا ،نتیجه
ای به دســت نیامد اما در شورای شــهر جدید این
محاسبات انجام شــده و مبالغ یارانه نیز مشخص
شده اســت که امیدواریم به زودی پرداخت شود.
ویدربارهپرداختبدهیهابهسهامداراننیزمی
گوید:اولویتنخستماپرداختحقوقودستمزد
کارکنان و بعــد از آن نیز پرداخت هزینه ســوخت
در اولویت اســت که باید به صورت نقدی پرداخت
شــود بنابراین پرداخت ســود ســرمایه گذاران در
اولویت های بعدی قرار می گیرد که البته خود آن
هابهصورتمستقیمدرشرکتحاضرهستندوبر
عملکردنظارتدارند.

بــرای اســتــحــضــار مــردم

«از ســازمان اتوبوسرانی بپرســید چرا طرح معاینه فنی برای
اتوبوس های شهری اجرا نمی شود و اگر اجرا می شود چرا تعداد
زیادی از اتوبوس ها دودزا هستند».

بینی شــود .وی تصریح می کند :البته در ســال
های اخیر هزینه های قطعــات مورد نیاز و تعمیر
و نگهداری اتوبوس ها نیز افزایش قابل مالحظه
ای داشته که مشکالتی را به وجود آورده است.

•توضیحدربارهاظهاراتسرپرستسابق
شرکت

مدیرعامل شرکت ســامان ســیر رضوان درباره
اظهارات سرپرست ســابق شرکت درباره تسویه
حســاب حق بیمه و معوقات کارکنــان نیز یادآور
می شــود :در آن زمان،عالوه بــر معوقات حقوق
با دســتور مدیرکل تأمین اجتماعی استان برای
تقسیط حق بیمه ،مبلغی نیز به عنوان قسط اول
پرداخت شد اما چون مطالبات شرکت پرداخت
نشــد ما نتوانســتیم اقســاط را به موقع پرداخت
کنیم و دوباره مشــکل بیمه ای ادامــه پیدا کرد و
به همین دلیــل ،دوباره برای تقســیط حق بیمه
ها دستور تقسیط گرفته ایم .سرابی می افزاید:
مبالغ حــق بیمه با توجــه به تجمیــع چندین ماه
تأخیر ،قابل توجه اســت و امروز (دوشنبه) مبلغ
 100میلیــون تومان به عنوان بخشــی از بدهی
بیمه به تأمین اجتماعی پرداخت می شــود .وی
تأکید مــی کند :با توجه به رویکــرد مثبت معاون
حمــل و نقــل شــهرداری و مدیرعامل ســازمان
اتوبوســرانی ،امیدواریــم بتوانیــم مشــکالت را
رفع کنیم.

بــه استحضارشــهروند محتــرم می رســاند طــرح معاینه فنی
برای کلیه ناوگان فعال این سازمان اعم از اتوبوس و مینی بوس
الزامی بوده و صورت می پذیرد .لذا از شهروندان محترم تقاضا
می شــود در صورت مشــاهده دودزایی نــاوگان ،آن را از طریق
سامانه ارتباطات مردمی  137یا تلفن  33235اداره بازرسی
به این سازمان اعالم کنند تا در اسرع وقت اقدام الزم برای رفع
آن صورت پذیرد.
«خواهشمند است اتوبوسرانی طرح تغییر مسیر اتوبوس خط
 50از پایانه شهدا به حرم مطهر را از خیابان آیت ا ...عبادی به حرم
مطهر بررسی کند .چرا که هم برای ساکنان این منطقه تردد آسان
می شود ،هم برای رفاه حال زائران محترم که دراین منطقه حضور
دارند موثر خواهد بود».

به استحضار شهروند محترم می رساند به دلیل تراکم ترافیک
هســته مرکزی شــهر و اطراف حرم مطهر ،امکان تغییر مسیر یا
امتداد دیگر خطوط از هر نقطه شهر به حرم مطهر میسر نیست
شهروند محترم می تواند با اســتفاده از خدمات خطوط موجود
برای تبادل ســفر و عزیمــت به حرم مطهــر برنامه ریــزی الزم را
انجــام دهــد .الزم به ذکر اســت هم اکنــون شــهروندان گرامی
می توانند در طــول خیابان آیــت ا ...عبادی با خطــوط  2ویژه،
33،36،38،39و49تــا پایانــه شــهدا و ســپس با اســتفاده از
خدمات خط  50به حرم مطهر سیر مسیر کنند.
«آیا رعایت قوانین رانندگی شــامل اتوبوســرانی نمی شــود؟
بیشتر اتوبوس ها اصال حق تقدم را در رانندگی رعایت نمی کنند
و دایم خیابان را می بندند .مرتب از این الین به آن الین می روند.
اصال هم صبر ندارند».

از شهروند محترم تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه
تخلف مراتب را بــا ذکر کد اتوبوس به همراه شــماره خط و زمان
تخلف به شماره تلفن  33235اداره بازرسی سازمان اعالم کند

تا امکان رسیدگی دقیق تر فراهم شود.
«مســیر خط اتوبوس پــارک ملت به بهشــت رضا(ع) بســیار
طوالنی اســت .پس از دور زدن جاده نیشــابور به ســمت بهشــت
رضا(ع) مــی رود .لطفا بــرای هدر رفــت وقت شــهروندان فکری
کنند».

به استحضار شــهروند محترم می رســاند یکی از مالک های
ایجاد خط در دیگر نقاط شــهر پوشــش دهی مناســب در مسیر
تردد جهت اســتفاده حداکثری شــهروندان اســت از همین رو
خط  702.1در روزهای پنج شنبه و جمعه در مسیر پایانه آزادی
به آرامستان بهشــت رضا(ع) با مدت زمان  60دقیقه (درمسیر
رفت) و مطابق با دیگر خطوط شهری سرویس دهی می کند.

الیت

«منزلم در خیابانی است که حاشــیه آن توسط الیت مدیریت
می شود .چرا باید هم اجاره خانه بدهیم و هم هر ماه  80هزار تومان
به الیت پرداخت کنیم .چرا نمی توانیم مقابل در منزل مان پارک
کنیم؟ این بی انصافی است».

به اســتحضار مــی رســاند ،برخی افــراد تصــور می کننــد بنا
برداشتن محلی جهت سکونت یا کسب درآمد (حال استیجاری
باشــد یا ملک شــخصی) می توانند فضــای اطــراف آن محل را
به عنوان محل توقف خودروی شــخصی در نظــر بگیرند .بعضا
دیده شــده اســت عده ای با گذاشــتن موانعی در حاشــیه معابر
(نظیر جعبه نوشــابه ،صندلی و ) ...اجازه توقف خودرو به دیگر
شــهروندان را نمی دهند .حاشــیه معابــر جزو شــوارع عمومی
محسوب می شود و متعلق به همه شهروندان است ،لذا پیشنهاد
می شود افرادی که محل سکونت یا کسب آن ها پارکینگ ندارد،
چنان چه به یکی از پارکینگ های عمومی شهر نزدیک هستند،
می توانند با دریافت اشــتراک ماهیانه یا پرداخــت هزینه پایین
به صورت شــبانه روزی در پارکینگ مد نظر الیــت توقف کنند.
همچنینبایدبهاطالعتمامیشهروندانگرامیبرسانیمساعت
بهره برداری از حاشیه معابر از  7تا  21است و خارج از این زمان
کسر شارژی صورت نمی گیرد.

