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برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان می رساند.
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پیامك2000999 :

بازار

با وجود این که به صراحت درباره تولید ملی صحبت می
شودولیگویابعضیازفروشگاههااجناسترکیوچینیرابه
قیمت گران میفروشند .در بولوار دانشجو ،ابوذر و احمدآباد
و مناطق باالی شهر فروشگاه های زیادی جنس خارجی می
فروشند.

توقف غیر مجاز اتوبوس ها و مسافربرهای شخصی در خروجی مشهد

«حافظ»درترافیکمسافرگیرها

شهرداری

رئیس پلیس راهور مشهد :دوربین های نظارتی بیشتری در محل نصب می شود

گزارش
بهبودینیا

اینمتنپیامکیکیازشهروندانبهروزنامهخراسان
رضوی است .برای بررســی میدانی موضوع سری به
میدانگاراژدارهایمشهدمیزنیم.صدایبوقممتد،
ترافیک و مشــاجره دو راننــده برای ســوار کردن یک
مسافرشهرستاندرکنارخیابان،اولینصحنههایی
استکهنظرمانرابهخودجلبمیکند.اتوبوسهاو
تاکسیهایشخصیبینشهریدرخیابانکمعرض
توقفوترافیکشدیدیایجادکردهاند.چنددقیقهبعد
صدایآژیرخودرویپلیسراهنماییورانندگیچند
رانندهاتوبوسراوادارمیکندکهاتوبوسهایشانرااز
مسیر خودروهای عبوری کنار بکشند اما خودروهای
شخصیهرکدامبهبهانهایازحرکتکردنسربازمی
زنند.خودرویپلیسراهنماییورانندگیبدونتوقف
بهراهشادامهمیدهدوچندلحظهبعدگرهترافیکی
عبور خودروهــا از کنــار اتوبــوس ها و مســافربرهای
شخصی دوباره ایجاد می شــود.کنار خیابان جوانی
برایسوارشدنبهسمتیکیازخودروهایشخصی
میرودامارانندهایکهکمیآنطرفترایستادهوقتی
متوجه جوان می شود به سمت او می دود و جوان را به
ســمت خودروی خودش هدایت می کند .مرد جوان
نیزبااکراهمیپذیرداماقبلازرسیدنبهخودرویدوم
چندرانندهدیگردوراوحلقهمیزنندوهرکدامتالش
می کنند با قیمت های پایین تر او را به ســوار شدن در
خودرویخودمایلکنند.

•اینجابلیتارزانتراست

کمی آن طرف تر چند دالل بر سر پورسانتی که قرار
بودهبابتجفتوجورکردنمسافربگیرندباهمدعوا

عکس:صادق ذباح

«با سالم ،لطفا سری به میدان گاراژدارها و حاشیه پل
حافظ به طرف عوارضی بزنیــد .راننده های اتوبوس و
مســافربرهای شــخصی این خیابان را قرق کرده اند و
با توقف در حاشیه این خیابان ،ترافیک شدیدی را به
وجود می آورند .مثال این جا یکی از خروجی های شهر
مشهداست.ترافیکوبرخوردنامناسببرخیراننده
هاصحنههایبدیرابهوجودمیآوردکهدرشأنشهر
مشهدنیست».

میکنند.اتوبوسهاییکهتعدادمسافرانشانهنوز
تکمیلنشدهبهردیفکنارخیابانتوقفکردهاند.از
یکیازمسافرانکهقصدداردچندکارتنباررابهیکی
از شهرهای استان بفرستد می پرسم چرا بار را برای
تحویلبهباربریپایانهمسافربریتحویلندادیومی
گوید :این جا قیمت ها مناسب تر است ،بار را این جا
تحویلمیدهموبرادرمدرمقصدوبیرونازترمینال
تحویل می گیرد .چرا باید پول بیشتری برای حمل
بار بدهم؟هنوز حرفش تمام نشــده که راننده از راه
می رسد و صندوق اتوبوس را باال می زند و بی تفاوت
به ترافیکی که پشت اتوبوس ایجاد شده کارتن ها را
داخل صندوق می گذارد .چند مسافر نیز با سرعت
خودشــان را به اتوبوس می رســانند و قبل از این که
اتوبوسحرکتکندسوارمیشوند.

•نصبدوربینهاینظارتیدرمحل
برای اطالع از چرایی آشفتگی ترافیکی که اتوبوس
هاوخودروهایعبوریدرحاشیهمیدانحافظایجاد
کرده اند ،ســرهنگ «علیرضا حاجــی زاده» ،رئیس
پلیس راهور مشهد به خبرنگار خراسان رضوی می
گوید :در گذشته معضل شــدید ترافیکی در میدان
حافظداشتیمکهبانصبدوربینهاوعالیمهشدار
دهنده در این محل ،مشــکالت به حداقل رسید اما
بعدازنصبدوربینهاترافیکمیدانحافظبهچند
مترجلوترمنتقلشدوحاالاتوبوسهاوخودروهای
شــخصی در مســافتی حــدود صدمتر جلوتــر برای
ســوارکردن مســافر توقف می کننــد.وی ادامه می

دهد:برایحلاینمعضلدرآیندهدوربینهاییدر
این محل نصب خواهیم کرد و تــا آن زمان به صورت
نوبتی تیم هــای راهنمایی و رانندگی بــرای اعمال
قانون در محل حضور خواهند داشــت.حاجی زاده
دربارهتاریخدقیقنصبدوربینهاینظارتیدراین
محلمیگوید:بررسیهایالزمراانجامدادهایموبه
محضخریداریدوربینهاتوسطسازمانترافیک،
طیامسالاقدامبهنصبخواهیمکرد.

•رانندگانمتخلفجریمهمیشوند

حاجی زاده در پاســخ به این ســوال که چه جرایمی
برای رانندگانــی که در ایــن محل توقــف می کنند
در نظر گرفته شــده اســت؟ می گوید :طبق قوانین
راهنمایــی و رانندگــی حمــل مســافر با خــودروی
شخصی50هزارتومانوتوقفدرمحلتوقفممنوع
نیزمبلغ40هزارتومانجریمهدرپیداردوهمکاران
ما به محض مشاهده هر کدام از این موارد ،جرایم را
اعمالمیکنند.ویادامهمیدهد:مسافرانیکهاین
خودروها را برای سفر انتخاب می کنند باید بدانند
با توجه به این که نوع کاربری این خودروها کاربری
شخصیاست،درصورتبروزحادثهدرطولسفراز
بخشیازخدماتبیمهمحرومخواهندماند.

•بیاطالعیمسافرانازعواقباینتخلف...

درادامه«سعیدمیرسعیدی»،معاونتفنیواجرایی
سازمان پایانه های مســافربری شهرداری مشهد به
گزارشــگر ما می گوید :موضوع ترافیک در حاشــیه
پل حافظ تنها یکی از مشــکالتی است که به واسطه

مسافرگیری اتوبوس ها و ســواری های شخصی در
خارج از پایانه ها به وجود آمده اســت و برای رفع این
معضل اقداماتی انجام شــده اســت.وی اضافه می
کند:مشکالتیکهمنجربهترافیکحاشیهپلحافظ
شده اســت تا حدود زیادی به ضعف فرهنگ سازی
بینمسافرانبرمیگرددومسافرانبدونآگاهیاز
عواقبسوارشدنبهمسافربرهایشخصیواتوبوس
خارج از پایانه ها و با هدف انجام ســفر ارزان تر با این
وسایل نقلیه به ســفرهای برون شهری مبادرت می
کنند اما در صورت بروز هر گونه حادثه شرکت های
بیمه ای در برابر پرداخت دیه به این مســافران هیچ
تعهدیندارند.

•ایجادگیتعوارضیدرخروجیشهر

وی تصریــح می کند :اگر چه ایســتگاه ســوار حافظ
در میدان گاراژدارها مدتی اســت احداث شــده اما
سازمانحملونقلوترافیکبهدلیلاستانداردهای
تعریفشدهدراینسازماناجازهورودوتوقفاتوبوس
هابهاینایستگاهرانمیدهدودرنتیجهاتوبوسهای
متخلف به چند متر جلوتر می روند و معضل ترافیک
را در این منطقه بــه وجود مــی آورند.معاونت فنی و
اجرایی ســازمان پایانه های مســافربری شهرداری
مشهد خاطرنشــان می کند :سوار شــدن مسافران
بیرون از پایانه مســافربری به دلیل پرداخت نشدن
عوارض،بهنفعسازمانپایانههایمسافربرینیست
و به همین دلیل ما برای وصول حداکثری عوارض،
گیت های عوارضی را در منتهی الیه خروجی شــهر
راهاندازیکردهایم.

•ضرورت برخورد قاطع پلیس راهور و
سازمان راهداری ...

ســعیدی تاکید می کنــد :در برخــورد بــا رانندگان
متخلفی که به مسافرگیری در خارج از پایانه اقدام
می کننــد ،از پلیس راهــور می خواهیــم با قاطعیت
به ایــن موضــوع ورود کند ،ضمــن این که ســازمان
راهــداری و حمــل ونقل جــاده ای هــم باید بــا ارائه
ندادن صورت وضعیت بــه اتوبوس های متخلف که
در خارج از ایســتگاه اقدام به مسافرگیری می کنند
از حاشیه هایی که به واســطه این موضوع ایجاد می
شودجلوگیریکند.

این همه به شــهرداری زنگ زدیم و پیام دادیم برای رفع
کمبودها انــگار نــه انــگار! در چهــارراه بعثت بولــوار رضای
احمدآبادچندینبارتصادفشدهچراپلعابرپیادهنصبنمی
کنند؟ در بولوار نماز ،هاشــمیه و فکوری هم همین مشــکل
وجود دارد.
چرا شــهرداری منطقه  4درخــت هایی که در آخر ســی
متری و میدان امت در وسط پیاده رو قرار گرفته و برای عابران
سد معبر ایجاد کرده را قطع و جمع آوری نمی کند؟
آبگرفتگیدربسیاریازخیابانهایمشهدوجودداشت.
چرا همیشــه مســئوالن قبــل از بــارش ها مــی گوینــد برای
آبگرفتگی آماده ایم اما باز هم شاهد بحران و ایجاد مشکالت
با یک بارش نه چندان زیاد برای مردم هستیم؟
خواهش می کنم بیشتر از دوره های قبل به محالت کم
برخوردار و حاشــیه شــهر مشهد رســیدگی کنید .مشکالت
اهالیاینمناطقبایکمیلیونو 200هزارنفرجمعیتواقعا
فراوان است.
چرا شهرداری درخت های شهر و خیابان ها را سم پاشی
و آفت کشی نمی کند تا مردم و عابران اذیت نشوند؟
در ورودی مشهد مقدس تعداد زیادی متکدی است که با
بچه های کوچــک در حال تکــدی گری هســتند و هیچ کس
تعهدی در مقابل این بچه ها که بعد از مدتی معتاد می شوند
ندارد .با شهرداری هم که تماس می گیریم پاسخ گو نیستند.
شهرداری محترم منطقه  4آیا مجتمع ابرار که در پنجتن
 48واقع شده است و بیش از هزار واحد مسکونی دارد ،نیاز به
فضای ســبز و پارک نــدارد؟ لطفا توجهــی هم به کــودکان و
سالمندان مناطق محروم داشته باشید.
شــهرداری منطقه  4در بولوار پنجتن ســمت راست سه
مجموعه فضای ســبز دارد -1 .پارک ارم -2 ،پارک آرامش،
 -3پارک در حال احداث ولی سمت چپ بولوار که مجموعه
مسکونی  1000واحدی ابرار است دریغ از یک فضای سبز.
برای چندمین بار اعــام می کنم؛ شــهردار منطقه 12
نگاهی به بولوار عصمتیه داشته باشید .ایستگاه اتوبوس در
این جا سایبان ندارد .پارک محله هم نداریم.

نیروی انتظامی

در ستون یادداشت خوانندگان مطلبی درباره اعتیاد در
منطقهاسماعیلآبادخواندموبهنظرمرسیدموضوعمشابهی
را اعالم کنم .مســئوالن به خصوص پاســگاه  2مصلی بیایند
چمن  56نرسیده به چهارراه مشــاهده کنند برخی افراد در
حال توزیع موادمخدرهستند .یعنی از خودرو و موتور گرفته تا
آدم پیاده ایــن کار را انجام می دهند .من با خــودرو به همراه
همســرم از آن جا عبور می کردم جلوی ماشینم را گرفتند .با
عجلههممیگفتندچقدروچندبستهمیخواهی؟یعنیپررو
و بی حیا بودن تا این اندازه  ...؟

تلفن051 37009111 :
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متفرقه

چرا نمایندگان استان تازه متوجه شدند این استان تیم
های فوتبال هم در لیگ برتر دارد و نگرانش شده اند.
به دلیل بارش نم نم رحمت واســعه حق بر سرمان شکر
گزار خداوند باشیم.
لطفاموضوعفعالیتفروشگاههایمصرففرهنگیاندر
سطح کشور را -که با ســهامداری معلمان گردش مالی دارد
ولیعمالبهنفعآنهانبودهوعملکردآنهانیزضعیفاست-
پیگیری کنید .در مشهد این رویه وجود دارد.
لطفــا بــه وضعیت بوفــه و فســت فــود اســتخرها توجه و
رسیدگی شود.

اتوبوسرانی

از مســئوالن اتوبوســرانی به دلیل اضافه کردن اتوبوس
های جدید در خدمت به مردم سپاس گزارم.
اتوبوسهایخط 16.1خیلیدیربهایستگاهمیرسند.
هر ۲۰یا ۳۰دقیقه یک اتوبوس ازراه میرسد.مشکل کمبود
اتوبوس این خط جدی است .با وجود چند اتوبوس جدید در
این خط مشکلی حل نشده است.
لطفا اقدامی اساسی برای تسهیل در سوار و پیاده شدن
از اتوبــوس انجام بدهیــد .این پله هــا واقعا برای ســالمندان
مشکل ساز اســت و آدم از دیدن مشقت افراد ســالخورده در
سوار و پیاده شدن ناراحت می شود.

آب منطقه ای

با تشکر از زحمات مســئوالن در بازگشایی حریم کشف
رود ،متاسفانه در این محدوده عده ای سودجو با لوله گذاری
غیرمجاز اقدام به برداشت پساب کشف رود می کنند که برای
جلوگیری از برداشت ،همت مسئوالن را می طلبد.

شهرستانها

از نیــروی انتظامی شهرســتان درگز تقاضا مــی کنیم با
مزاحمان تلفنی در شهر برخورد جدی داشته باشند.
از مسئوالن توقع داریم برای جذب گردشگر بیشتر ،راه
«ارتکند» را آسفالت کنند.
چرا شــهرداری فریمــان برای پــارک جنگلی این شــهر
ورودی دریافت نمی کند و در قبــال پولی که از مردم دریافت
می کند خدماتی نظیر ســطل زباله به مــردم ارائه نمی دهد.
مشــکل دیگر این پارک حضور متعدد موتورســواران مزاحم
اســت که به صورت گروهی وارد پارک می شــوند و با صدای
ناهنجار موتورهایشــان بــرای خانواده های حاضــر در پارک
مزاحمت ایجاد می کنند.
از مسئوالن محترم تقاضا می کنیم به فکر اشتغال مردم
در شهرستان درگز باشــند .این شهرستان در زمینه اشتغال
هیچ گونه پیشرفتی نداشته است.

فرودگاه

مشکل پارکینگ فرودگاه هنوز حل نشده است .من که
راننده اسنپ هستم و پول کمی از مسافر می گیرم برای پیاده
کردن مســافر که فقط چند دقیقه زمان می برد باید 1500
تومان پول پارکینگ پرداخت کنم .لطفا رسیدگی کنید.
لطفا شــهرداری برای مرمت پیاده روی خیابان سعدی
اقدام کند.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
امیر تیموری /شهروندخبرنگار

شهروند خبرنگار

فرهنگبیفرهنگی!

حرعاملی 12چشم انتظار سطل زباله!

همان طور که اگر عابران پیاده از وســط یک خیابان آهسته و بدون توجه
به خودروهای سواری عبور کنند و فقط به فکر خودشان باشند رانندگان
به آن هــا معترض خواهند شــد ،چرا برخــی رانندگان توجهــی به مکان
پارک خود ندارند و حق عمومی شهروندان را ضایع می کنند .مانند این
خودرو که حــد فاصل ســیدرضی و دانش آموز در مســیر دوچرخه پارک
کرده است!فارغ از این که با این اقدام ،تردد دوچرخه سواران با مشکل
مواجه خواهد شد.

من بیش از  10سال است که ساکن خیابان حرعاملی (12بازار کفش
فروشان) هستم .همان طور هم که در تصویر ارسالی مشاهده می کنید
در خیابان مذکور هیچ نوع ســطل جمــع آوری زباله وجود نــدارد و این
نکته و میــزان باالی تردد خریــداران کفش و حضــور کارگاه های تولید
کفش و  ...باعث شــده اســت تا زباله و ضایعات در خیابان ریخته شود و
چهره نازیبایی به منطقه دهد.بهتر اســت برای این منطقه شــلوغ شهر
فکری اساسی شود.

تعیینتکلیفدادستانیکلکشوربرایتاکسیهایاینترنتی
معاون دادستان :صدور مجوز با اصناف و نظارت بر عهده شهرداری ها خواهد بود
حمل و نقل

نمابر051 37626501 :

مسئوالن و مدیران روابط عمومی سازمانها میتوانند پاسخهای خود به پیامکهای مردم را از طریق پست الکترونیکیkho.razavi@gmail.comب هروزنامه
خراسان رضوی ارسال کنند .پاسخ مسئوالن به پیامک های مردمی ،روزانه در همین ستون منتشر خواهد شد و به استحضار مردم خواهد رسید.

شهرداریمنطقه12

حمیدی

«خواهش مــی کنم نظارت بر تاکســی هــای اینترنتی را
بیشتر کنید .شهرداری اعالم کرده صدور مجوز و نظارت
بر عملکرد این تاکسی ها باید زیر نظر تاکسیرانی باشد و
اتحادیه مربوط نیز برای خودش قوانین خاصی دارد .این
وسط راننده ها و شرکت ها متضرر خواهند شد».
قاضی بخشــی محبی در گفــت وگو با خراســان رضوی
گفت :نظر به فعالیت شــرکتهای ارائه دهنده خدمات
اینترنتی مرتبط با حملونقل مســافر و ضرورت ســامان
دهی و نظارت بر اینگونه فعالیتها بهمنظور پیشگیری
از ارتکاب جرایــم و حفاظت از حقــوق عمومی در فضای
مجازی و بــر طبق مواد  ۸۷ ،۱۲ ،۲قانــون نظام صنفی،
" ارائــه هرگونــه خدمــات در فضــای مجــازی ،مســتلزم
اخذ پروانــه کســب از اتحادیه مربــوط اســت " .بنابراین
شــرکتهای ارائه دهنــده خدمــات اینترنتــی مرتبط با
حملونقل مسافر باید قبل از شروع فعالیت برای دریافت
پروانه از اتحادیه کســبوکارهای فضای مجازی اقدام و
نهادهای مربوط نیز باید از فعالیت اشخاص بدون پروانه
طبق مقررات قانونی جلوگیری کنند.
وی با اشاره به ماده  ۹قانون توســعه حملونقل عمومی
و مدیریــت مصــرف ســوخت مصــوب  " ۱۳۸۶تاکیــد
کرد:مدیریــت حملونقــل مســافر در محــدوده شــهر و
حومه آن ،بر عهده شهرداری است " .همچنین بهموجب
ماده  ۳۲قانون رســیدگی به تخلفات و رانندگی مصوب
" ۱۳۸۹شــهرداریها موظفانــد کلیــه فعالیتهــای
مربوط به حملونقل مسافر در محدوده شهرها را در قالب
مؤسسات و شــرکتهای خصوصی حملونقل ،سامان
دهی وبر آنها نظارت کنند".
بخشی محبی همچنین به مصوبه شماره  / ۲۰۳۳۴ت
توزیران اشاره
 ۵۰۵۰۱مورخ  ۱ ۳ ۹ ۵ /۰۲/ ۲۲هیئ 
و اظهار کــرد :طبق این مصوبه ،مســئولیت صدور پروانه

بــرای اســتــحــضــار مــردم

«چرا شهرداری منطقه 12کوچه های الهیه 7و9
را آســفالت و جدول کشــی نمی کند؟ این کوچه ها نه
روشناییداردنهآسفالت»...

در خیابان الهیه  7معبر اصلی آســفالت اســت و با
توجه به اعتبــارات ابالغی ســال  ،1396از  4معبر
فرعیداخلخیابان 3موردآسفالت شدهویکمورد
باقی مانده در سال جاری انجام خواهد شد .خیابان
الهیه 9نیزهنوزشکلنگرفتهاستکهپسازتکمیل
ساخت و ســازها و اجرای حفاری های شرکت های
خدماتیدربرنامهکاریقرارخواهدگرفت.
«وضعیت آسفالت رحمانیه ،22کوچه خدادادی
 16خیلینامناسباست.لطفارسیدگیکنید».

کســب برای مراکز حملونقل عمومی مسافر شهری بر
عهــده اتحادیه صنفی و مســئولیت نظارت بــر چگونگی
آنها در درون شهرها بر عهده شهرداریهاست.
معــاون دادســتان بابیــان این که ایــن دســتورالعمل به
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجارت اســتان ابالغشــده
اســت ،تأکید کرد :نظارت بر فعالیت شــرکتهای ارائه
دهنده خدمــات اینترنتــی مرتبط با حملونقل مســافر
در اســتان در صورت دریافــت مجــوز از اتحادیه صنفی
(اتحادیه کشــوری کســبوکارهای فضای مجازی) ،بر
عهده شهرداریهاســت که باید سازمان صنعت ،معدن
و تجــارت این قانــون را بــه این شــرکتها ابــاغ و آن را
اجرایی کند.
قاضی بخشــی محبــی توضیــح داد :بــا توجه بــه این که
برخی از این شرکت ها از دستورالعملهای شهرداریها
امتناع میکردنــد و ابهاماتی وجود داشــت ،این ابالغیه
صادر شد تا تعیین تکلیف نهایی شود .اگر مجموعه ای از

این واحدهای صنفی بخواهند خــاف این مصوبه عمل
کنند ،با دســتور دادســتانی بــرای تعطیلی آنهــا اقدام
می شــود و جلوی تــردد خودروهایی که با ایــن واحدها
همکاری میکنند نیز گرفته می شــود تا از جرایم بعدی
جلوگیری شود.
وی افــزود :درگذشــته اتحادیههــا معتقد بودنــد که هم
صدور مجوز و هم نظارت بر عهده آنهاست ،از سوی دیگر
شهرداریها معتقد بودند عالوه بر نظارت ،صدور مجوز
نیز بر عهده آنهاست که با این دستورالعمل جدید که از
سوی مقام عالی دادستانی کل کشور صادرشده ،موضوع
صدور مجوزها در اختیار اتحادیه کشوری کسبوکارهای
فضای مجازی اســت و نظارتهــای بعــدی مانند بحث
قیمتها ،نحــوه و نوع خودروهــای مورد اســتفاده ،نوع
خدمات و نوع فاکتورهای صادرشده و نوع ضمانتهایی
که باید دریافت شود ،بر عهده شــهرداری و شورای شهر
خواهد بود.

بهدنبالپیاماینشهروند،محلمدنظرتوسطواحد
فنی و عمرانی ناحیه یک شــهرداری منطقه  12در
تاریخ 23فروردینامسالآسفالتشد.

مخابرات
«آنتندهیهمراهاولدرمنطقهاحمدآباد،خیابان
پاستوروقائمبسیارضعیفاست».

با توجه به حضــور تیم های فنی مخابــرات منطقه
خراسان رضوی در منطقه احمدآباد و بررسی انجام
شده ،مشخص شــد با وجود  2ایســتگاه همراه اول
در محدوده خیابان پاســتور ،پوشــش شــبکه در این
محدوده مناسب بوده و مشکلی مشاهده نمی شود.
درمحدودهخیابانقائمدربرخینقاطپوششضعیف
می شود که برای رفع مشــکل ،احداث یک ایستگاه
جدیددرآنمحدودهدربرنامهاینشرکتقراردارد.

اتوبوسرانی

«خط  51کوی صاحب الزمان(عــج) با وجود متقاضی

زیاد تاخیر فراوان دارد و خواســتار اضافه شدن چند
اتوبوسدیگربرایاینخطهستیم».

خط 51با 12دستگاهاتوبوسومیانگینسرفاصله
زمانی 13دقیقهدرحالسرویسدهیبهشهروندان
محترم اســت .لیکن به دلیل عدم وجود مســیر ویژه
برایاتوبوسهاوترافیکطولمسیر،بهخصوصدر
مسیرهای منتهی به هسته مرکزی شهر ،سرفاصله
زمانی خط افزایش می یابــد .با این حال هماهنگی
الزم با مسئول خط جهت دقت در رعایت سرفاصله
زمانیصورتپذیرفت.
«اگردراتوبوسهایسازماناتوبوسرانینشستن
زنان در صندلــی های قســمت مردانه آزاد اســت چه
اصراریبرجداسازیاست؟واگرچنیننیستچارهای
برای جلوگیری از ورود زنان به این قسمت بیندیشند.
این مشــکل بارها مطرح شده اما پاســخی داده نشده
است».

از آن جــا که ناوبری یــک اتوبوس در ترافیک شــهر
مشــهد مقدس نیازمند تمرکز همکاران اتوبوسران
است ،مشارکت شهروندان محترم در این امر نتیجه
بهتــری خواهد داشــت .بــا این حــال کنتــرل طرح
تفکیک خواهران و برادران در ابتدا و انتهای خطوط
اعالمشدهاست.
«ایستگاه های اتوبوس ابتدای احمدآباد و میدان
ملکآبادتابلویهوشمندندارند».

تابلوهای اعالم زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه،
بر اساس شاخص فنی و بهره برداری در سطح شهر
نصبوراهاندازیمیشودکهدرمحلمذکورشرایط
الزم فراهم نمی باشــد .لذا شــهروندان محترم می
توانند نرم افزار موبایلی «نقشــه همراه مشــهد» را از
پرتالسازمانبهنشانی bus.mashhad.irدریافت
و از موقعیــت و زمان رســیدن اتوبوس هــا در تمامی

ایستگاههایسطحشهراطالعحاصلنمایند.
«خواهشمیکنممدیرعاملسازماناتوبوسرانی
بهصورتانتخابیوتصادفی،سواراتوبوسهایشرکت
اتوبوسرانیشوندوکثیفبودنبیشتراینخودروهارا
مشــاهده کنند ،به طــوری که گاهی دســت افــراد به
صندلی ها و دستگیره ها می چسبد .جالب است که
وقتیبهبرخیرانندههابااحتراممیگوییمچراداخل
خودرو این قدر کثیف است ،با لحنی تند پاسخ مان را
میدهند».

تمامی ناوگان قبل از آغاز سال جدید داخل شویی
و بازدید شده اند و از شهروند محترم تقاضا می شود
کد اتوبــوس را اعالم کننــد تا امــکان پیگیری دقیق
تــر فراهم باشــد .باید بــه این مهــم توجه داشــت که
همراهیشهرونداندررعایتنظافتداخلاتوبوس
ازمهمترینوتأثیرگذارتریناموردرخصوصوضعیت
نظافتداخلیناوگاناست.
« ازدحام مسافر در مسیر انتهای امیریه به سمت
هاشمیهبسیارزیاداستوونهایموجوددراینمسیر
جواب گوی مسافران نیست .ســازمان اتوبوسرانی از
اتوبوسبهجایوندراینمسیراستفادهکندیاازتعداد
بیشتریونباسرفاصلهزمانیکمتراستفادهشود».

با توجه بــه این که اختصاص اتوبــوس به هر خط بر
اساس میزان مسافر جابه جا شــده در آن خط برنامه
ریزیمیشود،درحالحاضرخط 1097بامیانگین
 13دســتگاه مینی بوس فعال و میانگین سرفاصله
 10دقیقــه در حال ســرویس دهــی به شــهروندان
محترم بوده و طی بررســی ســامانه ،خط مــد نظر از
آمار ناوگان مناسبی برخوردار است .الزم به توضیح
اســت طی گزارش های واصله از سامانه یاد شده در
مدتدوروزمتفاوتخطمذکورباسرفاصله 9دقیقه
سرویسدهیداشتهاست.

