شما م
خاطبان گرامی روزنا
مه خراسان رضوی
می توان
ید
س
وژه
ها،
م
طال
ب ،یادداشت،
دلن
وشته و عکس های
خود را برای صفحه
پیگیری حرف
مردم ارسال کنید.

حرف مردم

2

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

دو شنبه  25تیر  . 1397شماره 3896

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

پیامك2000999 :

Mon،Jul،16،2018، No.3896

تلفن051 37009111 :

متفرقه

دبیرکارگروه نجات کشف رود خبرداد

یادداشت

تعهد آب منطقه ای به دادستانی برای
سامان دهیکال «سیاسک»

سعیدصمیمی

ارزش هایی که هنوز پیدا می شود
بــرای خرید نــان در صف ایســتادم .چند نــان خریدم که
بهایش هفت هزار تومان شــد .از پسر بچه ای که به نظرم
هفت یا در نهایت هشت ساله به نظر می رسید و آمده بود
به پدرش کمک کند ،درخواست یک پالستیک هم کردم.
خندید و گفت« :می شود  7200تومان» من هم با خنده
گفتم پسرم پالســتیک که  100تومان اســت . ...حاضر
جواب بود و بــا همان لبخند پاســخ داد« :خب دالر گرون
شده ،پالستیک هم گرون شده دیگه»
من هم کارت کشــیدم و  7200تومان از حســابم کســر
شد .رســید را که دادم ،پســر کوچولو گفت :آقا فکر کنم
اشتباه کردین .گفتم :نه شما گفتی  7200تومان و من
هم همین مقدار کارت کشیدم .از او اصرار بود که اشتباه
کردم و از من هم انکار اشــتباه .در این میان ،مادرش که
گوشــه ای از نانوایی مشــغول کار بود جلو آمد و ماجرا را
جویا شــد .من هم شــرح خرید را گفتم و رســید را نشان
دادم .مادرش هم گفت :حســاب و کتاب درســت اســت
اما پســر بچه باز هم اصرار می کرد اشتباهی شده است.
با خودم فکر می کردم عجب پســر چموشــی است که به
هر بهانه ای قصد دارد از من بیشــتر پول بگیرد .مادرش
عذرخواهی کرد و پسر در حالی که همچنان مشغول نگاه
به رسید پرداخت دستگاه  POSبود ،استیصال به خوبی
در چهره اش هویدا بــود .هنوز دو قــدم از نانوایی بیرون
نرفته بــودم که به اتفاق مــرد میان ســالی ،صدایم کرد و
گفت :این آقا دایــی ام هســتند .مرد گفت :آقــا به فیش
خوب نگاه کنید ،به جای  7200تومان 72 ،هزار تومان
از حســاب تان کم شــده .آن جا بود که معنی اصرارهای
پسر برای اشتباهم را فهمیدم و متوجه شدم چقدر درباره
این پسر نیکوکار و پاکدست اشتباه فکر کرده ام .در حالی
که دســتش را به نشــانه دوســتی می فشــردم ،از کارش
تشکر کردم و البته پنج هزار تومان هم با اصرار و به نشانه
تشکر به او دادم .در راه برگشت به منزل دوباره به فکر فرو
رفتم ،به فکر این که این پسر با همان سواد اندکش متوجه
اشتباه محاسباتی من و مادرش شد ،این که برای اثبات
اشتباه ما خیلی اصرار کرد و حتی در معرض گمان بد من
و مادرش قرار گرفت ،این کــه خیلی از ارزش ها که برای
ما بزرگ ترها رنگ باخته است ،چه زیبا هنوز برای بچه ها
ارزش دارد و چقدر خوب برای اثبات آن تالش می کنند.
ای کاش خیلی از ما هم همین دیدگاه و نگرش را داشتیم
و برای اثبات یک ارزش و اعاده یک حق ،ایستادگی می
کردیــم ،حتی اگر به قیمــت در مظان اتهام قــرار گرفتن
خودمان تمام شود .خوشــحالم که هنوز این ارزش ها را
می توان در گوشه و کنار شهر پیدا کرد.

گزارش
مهدیعسکری

 24آذر ســه ســال قبل برای اولین بــار روزنامه
خراسان رضوی بود که به مسئله آلودگی بی حد
و حساب کال سیاسک اشاره کرد و در گزارشی
اختصاصی با تیتر «آغاز پاک ســازی آلودهترین
کانونکشتسبزیهایخطرناکدرکشفرود»
به مراحل نابودی مزارع آلوده ای پرداخت که با
پســاب و فاضالب خطرناک جــاری در این کال
سیراب می شود .در آن گزارش و در حاشیه پاک
سازی کال سیاســک« ،حســین علی میرزایی»
دبیر کارگــروه نجات کشــف رود بــه خبرنگار ما
اعالم کرد پاک سازی چهار سرشاخه کشف رود
شامل کال های «سیاســک»« ،پاوا»« ،علی آباد»
و «ســیس آباد» به زودی و طی چهار ماه به پایان
می رســد؛ وعده ای که علی رغم تمام تالش ها،
به دلیل کمبود بودجه به ســرانجام نرسید22.
اردیبهشت سال  95در دومین گزارش روزنامه
خراسان رضوی ،دبیر کارگروه نجات کشف رود
از اتمام نقشه برداری کال «سیاسک» خبر داد و
اعالم کرد مطالعات تعیین حریم بستر این کال
نیز طــی  20روز آینده آغاز خواهد شــد که البته
این وعده نیز به دلیل بی پولی راه به جایی نبرد.
در سومین گزارش 23 ،مهر سال  96و با عنوان
«فاجعــه فاضالبی در علــی آباد» به طــرح دوباره
مشکالت کال سیاســک و جاری شدن فاضالب
این کال به داخل روســتای علی آباد پرداختیم؛
این کــه عالوه بــر فاضالب روســتای سیاســک،
فاضالبشهرکمهرگاننیزبهاینکالمیریزدو
مشکالتزیستمحیطیدراینکالراچندبرابر
کرده اســت .در همان گزارش «محمد عرفانی»
معاون نظارت و پایــش اداره کل حفاظت محیط
زیست استان اعالم کرد شهرک مهرگان از جمله
پروژه های مسکن مهر بود که در زمان ساخت آن
باید اقدامات اساســی برای تأسیسات مورد نیاز
آن از جمله شــبکه فاضالب هم مــد نظر قرار می

چرا صــورت وضعیــت مینی بــوس دربســتی را در تمام
شهرها ارائه می دهند ولی در شهرهای خراسان رضوی این
کار را نمی کنند؟ رانندگان مینی بوس چه کار کنند؟
از پیگیری هــای روزنامه خراســان در خصوص نیروگاه
فردوســی و در زمینــه تعطیــل نکــردن نیــروگاه متشــکرم.
امیدوارم با توجه به پیگیری های فراوان شما این پروژه ملی
دوباره راه اندازی شود.
عمو شاطر عزیز؛بدانگاو منقرضنمی شود ولیارزانی
منقرضشد ه و می شود!
مســئوالن محترم؛ آموزگار  37واقع در بولــوار آموزگار
هیچ امکاناتــی ماننــد نانوایی ،دســتگاه خودپردازو ســوپر
مارکت ندارد و با وجود ســاکنان زیاد ،این منطقــه به بیابان
بیشتر شبیه است.
خواهش می کنم درباره نیروگاه فردوسی گزارشی تهیه
کنید من پیمانکاری هستم با حدود یک میلیارد تومان طلب.
پیشنهاد می کنم ستون حرف مردم را جمع کنید چون
تنها چیزی که برای مسئوالن در مشهد اهمیت ندارد حرف
مردم است .آن ها تصمیماتشــان را می گیرند و اجرا هم می
کنند حاال چه بر ســر مردم می آید مهم نیست .مثال میخ ها و
پیچ هایــی کــه از چهــارراه ابوطالب تــا میدان توحیــد روی
آسفالت کاشته اند ،الستیک خودروها را حسابی خراب کرده
است.

شهرداری

گرفت .در ادامه این گزارش «علی اصغر حسینی
یزدی» مدیر بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد از معرفی  ۲۵متخلف در
این باره به دستگاه قضایی خبر داده بود.روزنامه
خراسان رضوی در ادامه پیگیری های خود برای
حلمشکلاینروستادر 20خردادامسالنیزدر
گزارشی با عنوان «پاسکاری مشکالت روان آب
ها در علی آباد» به ادامه گالیه های مطرح شــده
توســط اهالی روســتاهای علی آباد و سیاســک
پرداخــت.در همیــن باره روز گذشــته «حســین
علی میرزایی» دبیــر کارگروه نجات کشــف رود
در گفت وگــو با خراســان رضــوی با اعــام آغاز
قریب الوقوع ســامان دهی کال سیاسک گفت:
در بازدید مجدد آقای «بخشــی محبــی» معاون
دادســتان مرکز اســتان و پس از پیمایش مجدد
روستایسیاسکوعلیآباد،تصمیماتجدیدی
درباره این کال گرفته شد.وی ادامه داد :شرایط
موجود در این منطقه به واســطه بــوی نامطبوع
فاضالب و پساب ،شرایط بدی است ،ضمن این
که ورود فاضالب تصفیه نشــده شهرک مهرگان
به این منطقه و تخلیه نخالــه در اطراف رودخانه
نیز عالوه بر دیگر مشکالت ،امکان بروز بیماری
سالک را نیز گسترش داده است.میرزایی افزود:
درخصوص ســامان دهی فاضالب های ورودی
شهرک مهرگان با توجه به کمبود اعتبار ،برای به

سرانجام رسیدن آن به زمان بیشتری نیاز است.
دبیر کارگروه نجات کشــف رود افــزود :بهترین
راه برای حل این مشــکل ســامان دهی وضعیت
کال سیاســک اســت و در همیــن زمینــه طــرح
سامان دهی این کال تهیه و تدوین شد و شرکت
آب منطقــه ای نیز با وجود تمام مشــکالت مالی
برای ســامان دهی کال سیاســک به دادستانی
تعهد داده است.وی بیان کرد :در مرحله انعقاد
قراردادها هســتیم و اگر چه در حوزه کشف رود
مشکالت متعددی داریم ،سامان دهی این کال
را هم به عنوان فوریت در دستور کار قرار داده ایم.

•سامان دهی طی دو مرحله
میرزایــی گفت :ســامان دهی کال سیاســک در
دو بخش انجام خواهد شــد که بخــش اول خاک
برداریوالیروبیاستودراینبخشبایدعرض
کال پس از الیه برداری و خاک برداری وســیع تر
شود ،که این کار ظرف دو ماه آینده انجام خواهد
شد.علیمیرزاییافزود:درخصوصدیوارچینی
و ســنگ کاری نیز برنامه ریزی ها برای اتمام کار
تا دو ماه اول سال آینده تنظیم شده است.وی در
زمینه هزینه های مورد نیاز برای این پروژه گفت:
این پروژه به شش میلیارد تومان بودجه نیاز دارد
وامیدواریمباتأمیناعتبار،کاررامرحلهبهمرحله
پیشببریموبهسرانجامبرسانیم.

قابل توجه مســئوالن بیمه دندان پزشــکی شــهرداری
مشــهد؛ با توجه به مبلغ ناچیز بیمه تکمیلی دندان پزشکی،
لطفا شــرط فقط پــر کــردن وکشــیدن را حذف کنیــد برای
ارتودنسی باید پنج میلیون تومان پرداخت کنیم.
آیا در این گرما واقعا فعالیت جمعه بازار درســت است و
توجیه دارد؟ هفته قبل که به جمعه بازار رفتیم هیچ نظارتی
روی موادغذایــی عرضه شــده در جمعــه بازار صــورت نمی
گرفت.
با توجه به ترافیک زیاد خیابان شهید باغشنی روبه روی
موج های آبی ،خواهش می کنم در این قسمت پیاده روسازی
شود تا از خطرات احتمالی برای عابرانی که در خیابان تردد
می کنند جلوگیری شود.
لطفا مســئوالن ،انتهای خیابان نماز  28را بازگشــایی
کنند.
هر بعــد از ظهر تا نیمــه های شــب ده ها هــزار نفر برای
اســتراحت و تفریح به پارک چهل بازه مراجعــه می کنند اما
دریغ از یک مغازه برای خرید تنقالت یا فست فود .چرا برای
نصب کانکس تنقالت و فســت فود در این پــارک اقدام نمی
شود؟

شهرستانها

قبل از این که دره اخلمد تبدیل به خانه و پارکینگ شود
کاری کنید؛ پیشنهاد می شــود دامنه کوه های شرقی برای
پارکینگ و ساخت و ســاز اختصاص یابد تا خود دره سرسبز
باقی بماند.
مســئوالن محترم لطفا برای ایجاد اشــتغال و امکانات
شــغلی در شهرســتان درگز چــاره ای بیندیشــند .بــه دلیل
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نداشــتن امکانات مناسب شــغلی و بسته شــدن کارخانه ها
بیکاری در این شهر افزایش یافته است.

اتوبوسرانی

پیگیری کنیــد لطفــا؛ برخی راننــدگان اتوبــوس های
شرکت اتوبوسرانی مشهد روی اتوبوس ها بوق بیابانی نصب
می کنند که اعصاب و روان دیگر رانندگان و عابران را به هم
می ریزد.
چرا علی رغم این که خرابــی پایانه آزادی هیچ ارتباطی
به سرویس دهی مســیرخط  17نداشت ،مســیر این خط را
تغییر دادید و ایستگاه بیمارستان فارابی را حذف کردید؟ به
نظر شــما اگر خط  17مســیر اولیه خودش را طی کند و بعد
ایستگاه فارابی و دانشگاه فردوسی و میدان پارک سپس وارد
امامت شود کار خارق العاده ای باید انجام شود؟ هر چه فکر
کردم دلیل حذف ایستگاه فارابی را متوجه نشدم.

راهداری

از اول تیرماه بعد از سه راه فردوسی دقیقا مقابل شهرک
صنعتی توس از ظهر تا غروب خربزه فروش ها حاشیه جاده را
اشغال کرده اند که این کار باعث سد معبر و ایجاد حادثه شده
اســت .چندین بار پلیس راه با آنان برخورد کرده اما دریغ از
یک بار برخورد راهداری که وظیفه اصلی آن هاســت .حتما
باید حادثه ای رخ بدهد؟

شرکتبرق

با این کمبود برق و قطعی و توصیه مدام شــرکت برق به
صرفــه جویــی ،مجتمــع تجــاری پــاژ در میــدان جانبــاز نور
افکن10000وات جلوی در نصب کرده است.
چرااطالعرسانیخاموشیهایاحتمالیوموردی(نیم
ساعته)شرکتبرقمشهدفقطازطریقسایتاینترنتیانجام
می شود و از طریق رادیوتلویزیون و روزنامه انجام نمی شود.
حاال که این قدر کمبود برق داریم ،چرا ساختمان هایی
که در حال ساخت هستند ،شب ها برای جذب مشتری تمام
برق ها را روشن می کنند؟ چرا شرکت برق پیگیری نمی کند
که این ســاختمان ها برق خود راخاموش کنند تا در مصرف
برق صرفه جویی شود.

بهداشت

در بولوار میرزا کوچک خان ،کوی سجادیه مقابل مسجد
موســی بــن جعفــر(ع) توزیــع مــرغ از داخــل کامیــون بــه
خودروهای دیگر به صورت غیربهداشتی انجام می شود که
این عمــل باعــث ایجــاد آلودگــی و ســد معبــر می شــود .از
شــهرداری محتــرم منطقــه  5و مرکــز بهداشــت تقاضــای
رسیدگی دارم.

سازمانترافیک

حال که بیشتر چهارراه ها مجهز به دوربین توقف قبل از
خط کشی عابر پیاده شده است ،خواهش می کنم خط کشی
ها را دوبــاره رنگ آمیــزی کنید تا خطــی که باید قبــل از آن
خودروها توقف کنند مشــخص باشــد .چون خط کشی ها یا
اصال دیده نمی شــود یا چند تا خط وجــود دارد که راننده ها
نمی دانند باید پشت کدام یک از آن ها توقف کنند.
**حرف مردم /در این باره گزارشــی در تاریخ  28خرداد در
همین صفحه منتشر شده است.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروند خبر نگار

شهروند خبر نگار

سامانه ای پر گالیه

اوج خالقیت در باربری

ســامانه تلفنی رزرو نوبت درمانگاه ها و دندان پزشکی تامین اجتماعی
کارایی الزم را ندارد .از ســاعت  7:55تا  8:06به منظور دریافت نوبت
دندان پزشکی بار ها تماس گرفتم ولی هر بار خط اشغال بود و نتوانستم
نوبت بگیرم و در آخرین تماس اپراتور گویا تکمیل نوبت ها را اعالم کرد.
البته روزهای قبل هم همین منوال ادامه داشت و نتوانستم تلفنی نوبت
بگیرم .پیشــنهاد می کنم با ثبت نام اینترنتی برای روز و شــیفت و دکتر
مد نظر از یک هفته قبل خدمات بهتری را جایگزین روش مذکور کرد.

برخی ها اصال خیال ندارند برای حمل بار از کامیون یا وانت بار استفاده
کنند .انگار به هر ترتیب که هست قرار نیست از ابداعات خود برای حمل
بار دســت بر دارند .ایجاد مانــع در دید عقب برای راننده ،مشــکل برای
تردد دیگر خودروها ،امکان بروز حادثه ،امکان ایجاد خسارت و افزایش
استهالک برای خودرو و شاید برخی اشکاالت دیگر ،از جمله معضالتی
اســت که احتمال دارد دامن گیر این خودرو و دیگر خودروها شــود .در
این میان شاید الزم باشد برخورد پلیس نیز کمی سختگیرانه تر باشد.

گزارش

بــرای اســتــحــضــار مــردم

محمدامین شرکت اول

نمابر051 37626501 :

پاسخ های ضد و نقیض مسئوالن درخصوص وضعیت قطع برق چراغ های راهنمایی

قطع برق گره ترافیک شهر را کورتر کرد

«امروز حدودساعت  12ظهر در تقاطع خیابان های حرعاملی و کریمی،
به علت قطعی برق ،چراغ های راهنمایی و رانندگــی از کار افتاده بودند و
ترافیکبهصورتکاملدروسطچهارراهقفلشدهبود،بهطوریکهحدود
یک ساعت طول کشید که از این چراغ عبور کنیم .گرما ،کالفگی مردم و
خاموش بودن چراغ ،باعث بروز درگیری هایی نیز شد .مسئوالن آیا حتی
در همین حد هم نباید قبل از اجرای طرح قطعی برق تدبیر می کردند که
وضعیتاینطورنشود،واقعاکالفهکنندهاستکهدراینگرمامجبورباشی
بهخاطرقطعیچراغساعتهادرترافیکبمانی».
«چهارراهمعلمآنقدرترافیکداردکهدیگرنیازیبهقطعیچراغراهنمایی
نداشتهباشد.خواهشمیکنمازمسئوالنشرکتبرقبخواهیدبرایاین
موضوعچارهایبیندیشند».

موضوع قطعی نوبتی برق در مناطق مختلف مشهد ،مشکالتی را برای
زندگی مردم ایجاد کرده اســت که برخی از آن ها را می توان با مدیریت
بهتر ،در سطح شهر رفع کرد .مشــهد با توجه به ظرفیت زیارتی خود در
طول فصل تابستان میزبان زائرانی اســت که به طور طبیعی بر تشدید
بارترافیکیاینشهرنیزتاثیربهسزاییدارندوحالموضوعقطعیبرق
چراغ های راهنمایی در تقاطع ها به علت قطعی برق مناطق ،می تواند
مشکالتی ایجاد کند که میزان آن به نسبت دیگر شهرهای کشور قابل
توجهباشد.درهمینرابطهبهسراغ«علیرضاکاشی»،مدیردفترروابط
عمومی شرکت توزیع برق مشــهد می رویم و توضیحات بیشتری را در
خصوصموضوعازوی جویامی شویم.کاشیباتاکیدبر اینکهدرشهر
مشهدمشکلیدرخصوصتامینبرقمردموجودنداردواینبرنامهطبق
دستوریاستکهازسمتمرکزکنترلشبکههایبرقکشوربهمنظور
مدیریت بار و کمک به مناطق گرمســیری اعالم شــده و تنها در مشــهد
این وضعیت وجود نــدارد ،افزود :ما هم از مشــکالت قطعی چراغ های
راهنمایی و رانندگی به واســطه اعالم های مردمی اطالع داریم ،اما بر
اساساستانداردتمامیاینچراغهابایدبهسیستمUPSیاهمانسیستم
ذخیرهسازیبرقمجهزباشند؛سیستمیکهباپنلهایخورشیدیکار
و در چنین مواقعی برق را به مدار چراغ های راهنمایی تزریق می کند.
ویادامهداد:شماتصورکنیداصالاعمالخاموشیوقطعیبرقوجود
نداشت ،حال ممکن است به هر دلیلی این برق قطع شود ،پس اگر این
راهکاراندیشیدهنشود،چنینمشکلیوجودخواهدداشت،بههرحال
این برنامه قطعی ها ممکن اســت دلیلی شــود تا در این بــاره راهکاری

اساسیتوسطمسئوالنمربوطبهآناندیشیدهشود.

•قطعیهابیشتراز 45دقیقهطولنمیکشد

مدیردفترروابطعمومیشرکتتوزیعبرقمشهدبابیاناینکهمدیریت
چراغ های راهنمایی و رانندگی با شــرکت توزیع نیســت ،در خصوص
تعیین زمانی برای پایان طرح قطعی موقتی مناطق شهر گفت :فعال با
توجه به اطالعاتی که از اداره کل هواشناسی گرفته ایم ،به دلیل تداوم
گرمای هوا ،این برنامه نیز ادامه خواهد داشــت .وی بــا تاکید بر این که
خاموشیهابیشتراززمانتعیینشده،دربازههاینیمساعتتاحداکثر
 45دقیقه نخواهد بود ،ادامه داد :ممکن اســت در جــدول جابه جایی
داشته باشــیم که این موضوع هم به علت مدیریت بار است ولی به هیچ
عنواناز45دقیقهبیشترنمیشودوتغییرزمانهانیزحداکثر10درصد
در برخی مواقع انجام می شود .شهروندان می توانند این برنامه ها را به
صورتروزانهدربخشخاموشیهایاحتمالیسایتشرکتتوزیعبرق
مشهدبهآدرس www.meedc.irمشاهدهکنند.

کنیم .بخت آزما با بیان این که تمامی چراغ های راهنمایی و رانندگی
بهسیستمبرقسراسریشهرمتصلهستند،افزود:تمامیچراغهای
راهنمایی و رانندگی مشــهد به سیســتم  UPSیا همان برق اضطراری
مجهزهستند،امااینسیستمحداکثرمیتواندتا 45دقیقهبرقرسانی
اضطراری را به مــدار وارد کند و به محض این که زمان خاموشــی از45
دقیقهبیشترشد،قطعخواهدشدواینبراساساستاندارداست.

•قطعییکساعتهراهمتجربهکردیم

وقتی گفته مدیر دفتر روابط عمومی شــرکت توزیع برق مشهد مبنی بر
تجاوز نکردن قطعی ها را از 45دقیقه و این که با توجه به گفته وی ،نباید
ما شــاهد هیچ قطعی برقی در چراغ های راهنمایی و رانندگی باشیم به
عنوانسوالبعدمطرحکردیم،بختآزمااینگونهپاسخداد:اینموضوع
راکهشمامیگوییدشرکتبرقگفتهحداکثرقطعیبرق 45دقیقهاست
منبعیدمیدانم،چراکهدرسازمانترافیکشاهدقطعییکساعتهنیز
بودهایمولیحالاگرآنهامیگویندحتماحرفشاندرستاستدیگر.
مدیرروابطعمومیسازمانحملونقلوترافیکشهرداریمشهدضمن
تصریحبروزمشکالتترافیکیبهعلتاینقطعیها،بیانکرد:اگرچراغ
های راهنمایی تقاطعی مانند چهارراه شــهدا را حتی 30ثانیه خاموش
کنیم ،تمام ترافیک هسته مرکزی شهر به هم می ریزد و قفل می شود و با
توجهبهاینمیزانخاموشیهااحتمالاینموضوعومشکلوجوددارد.

•گفتهاندقطعیهاتاپسفرداست

•تمامچراغهاباسیستمبرقاضطراری

پس از دریافت توضیحات مدیر دفتر روابط عمومی شــرکت توزیع برق
مشهددرخصوصلزومتجهیزچراغهایراهنماییورانندگیبهسیستم
برق اضطراری ،برای پیگیری موضوع با مجید بخــت آزما ،مدیر روابط
عمومی ســازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت و گو می

بخت آزما ادامــه داد :ما این موضوع را به تمامی ادارات و دســتگاه های
مربــوط اعالم کردیــم که رونــد فعلی قطعی برق بر شــبکه چــراغ های
فرماندهیشهرتاثیرسوءگذاشتهودرخواستکردیمتصمیمیدراین
زمینهگرفتهشودولیتاکنونهیچجوابیازهیچسازمانیدریافتنکرده
سفردا
ایم.البتهمیگوینداینقطعیهاموقتاستواحتماالتافرداوپ 
تمامووضعیتمجددعادیمیشود.
حال ،جــدای از موضــوع وجود تناقضــات واضح در بیــن صحبت های
مسئوالنمربوطدرخصوصخاموشیچراغهایراهنماییکهنشاناز
نبودارادهایراسخبرایحلوفصلاینمشکلشهریاست،اینامکان
وجودداردکهباحضورمامورانراهنماییورانندگیدراینتقاطعهاوبه
دست گرفتن مدیریت ترددها ،عوارض خاموشی چراغ های راهنمایی
بهحداقلبرسد.

مســئوالن و مدیــران روابط عمومــی ســازمان ها می توانند پاســخ های خــود بــه پیامک های مــردم را از طریق پســت
الکترونیکیkho.razavi@gmail.comبهروزنامه خراسان رضوی ارسال کنند .پاسخ مسئوالن به پیامکهای مردمی،
روزانه در همین ستون منتشر خواهد شد و به استحضار مردم خواهد رسید.

اتوبوسرانی
«خــط  13.1خیلی دیر وارد ایســتگاه می شــود .ایســتگاه
مجیدیه  16و  18هم صندلی و سایه بان ندارد».

با توجه به این که اختصاص اتوبوس به هر خط براساس میزان
مســافر جابه جا شــده در آن خط برنامــه ریزی می شــود ،طی
بررســی ســامانه نظارت تصویــری( )AVLخط مد نظــر از آمار
ناوگان مناســبی برخوردار اســت .اکنــون خــط  13.1با پنج
دســتگاه اتوبوس فعال و میانگین سرفاصله  18دقیقه درحال
خدمت رســانی به شهروندان محترم اســت .در خور ذکر است
نصب ســایه بان در ایســتگاه های شــهر با اســتفاده از شاخص
های مختلف صورت می گیرد که اهم آن میزان مسافر ایستگاه
است.ازهمینروتمامایستگاههایشهربراساسمیزانمسافر
اولویت بندی شده و در فهرست نصب قرار گرفته اند.
«در فکوری  35ایســتگاه اتوبوســی بود که آن را جدا کرده و
برده اند و تابلو را هم باالتر و نزدیک سه راه هنرستان نصب کرده
اند اما نیمکتی برای نشستن نیست».

برابــر بازدیــد میدانی انجام شــده از فکــوری ( 35حــد فاصل
فکوری  35و  )37ایســتگاه اتوبوس دارای ســایه بان  8متری
است .شایان ذکر است ایســتگاه مقابل آن نیز دارای نیمکت و
سایه بان است.

«با سالم ،چرا مسئوالن شهرداری یا ســازمان اتوبوسرانی
مشهدبرحومهگلبهارنظارتنمیکنندوهرروزیکتصمیمبرای
این محدوده می گیرند؟ یک روز اتوبوس رایگان است و یک روز از
مسافرانپولدریافتمیکنند.مگرنبایدبراساسقانونومصوبه
عمل کرد؟ لطفا مصوبه ای را که در این باره وجود دارد اجرا کنید».

کلیه تصمیم گیری های درون شــبکه ای حمل و نقل و نظارت
برخط گلبهار زیر نظر شورای محترم اسالمی شهر و شهرداری
گلبهار است.
«مســیر تنها اتوبوس خیابان هنرســتان را تغییر دادند تا از
خیابان صارمی و هاشمیه که به قدر کافی اتوبوس دارند عبور کند.
چرا اتوبوسرانی دست به این اقدام زد؟»

با توجه به انجــام عملیات عمرانــی به ســازی خروجی خیابان
هنرستان به بولوار وکیل آباد و انسداد خروجی مستقیم ،به رغم
نصب تابلوهای توقف ممنوع و حمل بار با جرثقیل باز هم شاهد
پارک حاشیه ای خودروهای سواری در معبر ایجاد شده هستیم
که همین موضوع تردد اتوبوس ها را با مشــکل مواجه ســاخته
اســت .بنابراین تا زمان معارضــات پارک حاشــیه ای این معبر
امکان تردد اتوبوس از مسیر قبل میسر نیست و ناگزیر با تغییر
مسیر ،ادامه ســرویس دهی از خیابان شــهید صارمی و بولوار
هاشمیه انجام می شود.

«با وجود این که دو ماه از جابه جایی ناگهانی جمعه بازار می
گذرد اما هنوز مشکل دسترسی مردم به بازار حل نشده و عزمی
هم در حل این موضوع دیده نمی شود! دست کم انتظار می رفت
از میدان شهدا و مقدم وطبرسی خطوطی در نظر گرفته می شد
تا تردد مردم آسان تر شود».

با توجه به موقعیت استقرار جمعه بازار در ابتدای شهرک شهید
شوشتریبهفاصله 1600متربعدازپایانهطبرسی،شهروندان
می توانند با اســتفاده از خط یک  BRTاز پایانه امــام رضا(ع) تا
پایانه طبرسی و خط  46از پایانه شهید گمنام و بولوار پنج تن تا
پایانهطبرسیوازپایانهطبرسیبااتوبوسهایمخصوصجمعه
بازار به مقصد مد نظر عزیمت کنند.
«مصائبمینیبوس؛انگاربرایسوارشدنبهمینیبوسهای
خــط  1093باید بــی خیال ســامت باشــیم .در ایــن وقتی روی
صندلی می نشینیم اصال جای پا ندارند و در تمام طول مسیر باید
با سختی و مرارت زیاد برای جلوگیری از ابتال به پادرد ،دایم پاهای
مان را جابه جا کنیم .بارها به سازمان اتوبوسرانی پیام داده و تماس
گرفته ایم اما انگار باید بپذیریم مینی بوس ســوار شدن همراه با
اعمال شاقه اســت .داخل مینی بوس ها تا توانســته اند صندلی
تعبیه کرده اند».

کلیهمینیبوسهایشهربرابرکارتخودرودارای 14صندلی
مسافر است.درخور ذکر اســت برابر بازدید انجام شده از کلیه
ناوگان خط  1093تعداد صندلی های مینی بوس ها با کارت
مشخصات خودرو یکسان و استاندارد است.

