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شهرداری

با وجود اعالم تخلف  ،صورت می گیرد

محاسبه اجرت ساختطال،همچنان «درصدی»
گزارش

امادرتهرانبنکدارانطالاجرتساخترابهصورت
درصدیحسابمیکنند.

محمد بهبودی نیا

•درصدیخریدم،درصدیمیفروشم!

• محاسبهریالیاجرتساخت

درساعت 10صبحدربولواردانشجوبهسراغیکیاز
طالفروشیهامیرویموبهعنوانخریداربرایخرید
یکدستبندوانگشترسفارشمیدهیم.همانطور
کهفروشندهوزنطالیسفارششدهرااندازهگیری
میکنددربارهچگونگیمحاسبهاجرتساختطال
ازاوسوالمیکنیم.فروشندهدرپاسخمیگوید:قبال
اجرتدرصدیبودهاستولیتقریبایکماهمیشود
که محاسبه اجرت ســاخت را بر مبنای ریال تعیین
کرده اند.این طالفروش درباره نوع خرید و محاسبه
اجرتساختطالمیگوید:تامدتیقبل بنکدارها
اجرتساخترابراساسدرصدمحاسبهمیکردند
که به نظــر تعدادی از کارشناســان ،ایــن موضوع به
ضرر مشــتری بود و به طالفروشــی ها ابالغ کردند
نوعمحاسبهاجرتبایدبهشیوهمحاسبهریالیچند
سال پیش بازگردد .وی می گوید :هم اکنون اجرت
ساخت در مشهد به صورت ریالی محاسبه می شود

•بنکدارگفتفقطدرصدیمیفروشم!
ساعت  13ظهر به سراغ یکی دیگر از طالفروشی ها
در خیابــان ابوطالب می رویم که اجرت ســاخت طال
را ریالی محاســبه می کند .این طال فروش نیز در این
باره می گوید :مدتــی قبل برای خرید طــا به تهران
رفتم و مقداری طال خریدم که بنکدار اجرت ساخت
را درصدی محاســبه کرد و گفت فقــط درصدی می
فروشیم ،نمی خواهی خرید نکن!این فروشنده می
افزاید :مشــکل این جاســت که طالفروشــان خیلی
از اســتان ها طــا را از تهــران خریداری مــی کنند و
خودشــان هم مجبور به محاســبه درصدی در لحظه
فــروش هســتند ،بنابراین اگــر قرار اســت اصالحی
صورت بگیرد ،بهتر اســت ایــن کار اول از تهران آغاز
شــود.به چند طالفروشــی دیگر در بولوار ابوطالب و
محله «محمد آباد» سر می زنیم و صحبت هایی شبیه
به هم را از آن ها می شنویم .یکی دیگر از طالفروشان
دربولوارابوطالبمیگوید:بسیاریازبنکدارانهنوز
طال را بــه صورت درصدی می فروشــند و مــا هم باید
درصدیبفروشیمودرغیراینصورتضررمیکنیم.
در ادامه گزارش به سراغ یکی ازطالفروش هایی می
رویم که اوهم دل خوشــی از روند محاســبه درصدی
اجرت ســاخت ها ندارد و این طریق محاســبه اجرت
را یکی از مواردی می داند که باعث کســادی شــدید
بازار خواهد شــد .از او می خواهیم یک گردنبند را بر
طبق اجرت درصدی و ریالی محاسبه کند تا دقیق تر

عکس تزیینی است

چهارم اردیبهشت امسال بود که روزنامه خراسان
رضوی با انتشار گزارشی با عنوان «کاله طالیی بر
سر مشتریان» ،به بررسی تخلفی رایج در محاسبه
درصدیاجرتساختطالپرداخت.دراینگزارش
بیان شد از دو سال قبل و برخالف سال های قبل از
آن که اجرت ساخت طال بر اساس ریال دریافت می
شد ،محاسبه اجرت ساخت دستخوش تغییراتی
شد و سازندگان طال به محاسبه اجرت ساخت بر
اساس درصد اقدام کردند؛ اقدامی که در نهایت به
ضرر مشتری تمام می شد و کارشناسان سازمان
صنعت،معدنوتجارتدرکناردستگاهقضاییبهاین
موضوع ورود کردند و سرانجام اتحادیه طالفروشان
نیز با پذیرش این محاسبه ریالی طال ،این مصوبه را
به طالفروشی های شهر ابالغ کرد.برای بررسی
وضعیتبازارطالیمشهدوسنجشمیزاناجرایی
شدن دستورالعمل اتحادیه برای محاسبه ریالی
اجرت ساخت طال ،چند روز قبل به عنوان خریدار و
باهمراهیدوتناز بازرسانصنعت،معدنوتجارت
استانبهبعضیازطالفروشیهایشهرسریزدیم
کهحاصلاینگزارشرامیخوانید.

ساعت از  11گذشته است که به سراغ یکی دیگر از
طالفروشهادرهمینبولوارمیرویم.اینفروشنده
که اجرت طال را به صورت درصدی حساب می کند
بعدازاینکهبابازرسانسازمانصنعتومعدنروبه
رومیشوددرپاسخبهچراییعلتمحاسبهدرصدی
اجرتساختطالمیگوید:طالرازمانیکهخریده
اماجرترابامنبهصورتدرصدیحسابکردهاند
و من هم برای این که ضرر نکنم باید اجرت ســاخت
را به صــورت درصــدی حســاب کنم.تخلفــات این
طالفروش توسط بازرسان سازمان صنعت و معدن
استان صورت جلسه می شــود و ما نیز برای بررسی
دیگرطالفروشیهاازاینمغازهخارجمیشویم.

متوجهتفاوتقیمتمحاسبهودرصدیطالشویم .او
میگوید:محاسبهدرصدیوریالیدریکروزخیلی
تفاوت نــدارد اما زمانــی موضوع حاد می شــود که به
عنوان مثال من طال فــروش یک گردنبند را به قیمت
هر گرم 180هزار تومان می خرم و آخر ماه قیمت هر
گرمطالبه 215هزارتومانمیرسدودراینصورت
استکهوقتیاینمبلغبهدرصدحسابشودمشتری
ضررمیکند.طیبازدیداز10طالفروشیدرمحالت
یادشدهکهباهمراهیبازرسانصنعتومعدنصورت
گرفت ،دو تخلف مربوط به محاســبه درصدی اجرت
طالودومورددیگردربارهنبودفاکتوردرمحلبهثبت
رسید و بازرســان از متخلفان خواستند تا در روزهای
آینده برای انجام حسابرســی و بررســی های الزم به
سازمانبررسیصنعتومعدنمراجعهکنند.

•جبرانضرروزیانازجیبمشتری

درهمینزمینه «مهدیمقدسی»کارشناسمسئول
ادارهبازرسیسازمانصنعت،معدنوتجارتاستان
خراسان رضوی می گوید :از تاریخ برخورد ضربتی با
گرانفروشیطالهفتپروندهبرایمتخلفانتشکیل
شده است.وی می گوید :متأســفانه در یکی دو سال
اخیر بدعت اشتباه محاسبه درصدی اجرت ساخت
طالدربینطالفروشهارایجشدهاست،ایندرحالی
است که سال های سال اســت اجرت بر اساس ریال
دریافت می شد اما تغییر مسیر دقیقا در زمانی اتفاق
می افتد که با تغییر ناگهانی قیمت طال روبه رو شــده
است.مقدســی درباره علت به وجود آمدن این نوع از
بدعت در بین فروشندگان طال می گوید :سازندگان
می گویند چون اجرت ســازنده توســط بنکــداران با
تاخیرپرداختمیشود،سازندگانبهایننوعمحاسبه

اجــرت روی آورده انــد .ایــن در حالی اســت کــه این
موضوع یک اتفاق داخلی است و ربطی به خریداران
ندارد که این ضرر و زیان ناشی از این نوع معامالت از
جیب خریدار پرداخت شود.وی تصریح می کند :در
ابتدابرایاصالحاینروشبرمبنایمنطق،جلساتی
تخصصیباهیئترئیسهاتحادیهبرگزارکردیمکهاین
جلسهدراستانهایدیگرنیزبرگزارشد.

•ثبتنکردنتخلفدرشهرستانها

مقدسی می افزاید :بعد از بررســی های انجام شده
در اســتان مشخص شــد در شهرســتان ها از ابتدا تا
امروز اجرت بــه صورت ریالی محاســبه می شــود و
هیچگونهتغییریدرنوعمحاسبهاجرتساختطال
صورت نگرفته است اما در مشهد در تعداد اندکی از
طالفروشیهامحاسباتبراساسدرصدانجاممی
شــود.وی در ادامه سخنانش برای شــفاف تر شدن
تفاوت قیمت در محاســبه اجرت ســاخت بر حسب
ریالودرصدمیگوید:مثالاگرفردیششماهقبل
یک النگــوی ده گرمی خریداری کــرده و اگر قیمت
طال در آن زمــان هر گــرم  140هزار تومان باشــد و
اجرت ساخت این طال بر مبنای 20درصد محاسبه
شده باشد ،بابت اجرت ساخت  280هزار تومان از
مشــتری دریافت کرده و اگر قرار باشد همان طال را
امروز خریداری کنید ،اجرت ســاخت طال با قیمت
امروزطالمعادل 400هزارتومانمحاسبهمیشود،
بنابراین با رشد قیمت طال طی شش ماه 120هزار
تومان گران فروشــی صورت گرفته است.وی ادامه
میدهد:امااگراجرتساختطالریالیحسابمی
شدمشتریبعدگذشتششماههمانمبلغاجرت
ششماهپیشراپرداختخواهدکرد.

چراشهرداریدرختانخیابانهایفرعیراآبیارینمی
کند .سال ها قبل گفتند ســاکنان درختان را آبیاری کنند و
بابت این کار در عـوارض نـوسازی آن ها تخفیف اعمال خواهد
شد اما این اتفاق نیفتاد.
چرا مسئوالن پیگیر نیستند .حقوق کارکنان انتظامات
پارک ملت خیلی کمتر از آن چیزی است که باید باشد.
بهتــر اســت در برخــی خیابــان هــای مشــهد از چمــن
مصنوعی اســتفاده شــود تا هم زیبایی داشــته و هــم نیاز به
آبیاری نداشته باشد.
چند روز است که قبل از طلوع خورشید یک گله سگ در
بولوار الدن زوزه می کشند و پارس می کنند ،به حدی که بچه
ها و حتــی خودمان می ترســیم .بــا  137ماجــرا را در میان
گذاشــتم اما گفتنــد باید همــان ســاعت تمــاس بگیرید که
پیگیری کنیم .یعنی 4صبح زنگ بزنم پیگیری می کنند؟
انتهای هاشــمیه هفتاد و پنج (برکپور هجده) به محل
ریختن زباله و جوالن سگ های ولگرد تبدیل شده است .تپه
انتهای کوچه هم به محل جمع شدن پشه ها مخصوصا پشه
سالک تبدیل شده اســت .لطفا شــهرداری این منطقه را به
فضای سبز تبدیل کند.

شهرستان

اوضاع اسفبار ورزش قاینات و بی توجهی مدیران استان
در این باره را پیگیری کنید.
در حالی که روستای «کالکوب» در ده کیلومتری مشهد
و کالت از بی آبی رنج می برد هر روز تانکرهای بیســت هزار
لیتری از چاه های روستا آب برای استخرهای ویالها می برند
و به قیمت پایین می فروشند .چرا دهیار روستا جلوی فروش
آب را نمی گیرد .آن هم برای اســتخر و خوش گذرانی افراد
پولدار؟

آبمنطقهای

تعدادی از چاه های آب شــمال غرب مشــهد ،برخالف
قانون همه  12ماه سال مشغول به کار است .با توجه به فشار
مصــرف در چهار ســاعت پیک مصــرف برق ،شــرکت برق از
مالکان چاه ها خواســته هــر روز چهار ســاعت موتــور چاه را
خاموش کنند تا برق خانه ها قطع نشود اما مالکان بسیاری از
این چاه ها اصال این کار را نمی کنند.

تاکسیرانی

به درد دل رانندگان تاکسی های اینترنتی هم برسید.
برخی از ما مجبوریم در این تاکسی ها کار کنیم اما نرخ هایی
که شرکت به ما می دهد واقعا کم و ظالمانه است و در رقابت
میان شرکت های تاکسی اینترنتی ،در نهایت ضرر اصلی با
رانندگان است.

متفرقه

چرا در فصل بهار هر سال جوجه اردک ها و جوجه های
بی دفاع یک روزه را رنگ می کننــد و برای فروش به بازار می
آورند و کسی هم نیست با آن ها برخورد کند! در بولوار هدایت
و در شب بازار پارک حجاب و نیز در احمدآباد این رویه انجام
می شود.
باز هم درخواست می کنیم به داد دل سهامداران پدیده

نمابر05137009129 :

رسیدگی کنید .من  16میلیون تومان از پدیده شاندیز طلب
دارم.
نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی به رغم وعده استاندار،
طرح توســعه اش به طور کامل تعطیــل و  250نفــر کارگر و
تکنسین بیکار شدند.

شرکتبرق

برق خیابان شرق سپاه به طور مرتب برای صرفه جویی
از طرف اداره برق قطع می شود ولی صدها المپ با چندین
تاالر و رســتوران یکی از نهادهای دولتی شــب و روز روشــن
است و چون نهاد دولتی است با آن بر خورد نمی شود.
با وجــود توصیــه بــه صرفــه جویــی در مصرف بــرق اما
همچنان شاهد روشن بودن برق تعدادی از بولوارهای مهم
شــهر هســتیم .شــرکت برق برای این مســئله چه توضیحی
دارد؟
چرا برای صرفه جویی در مصرف برق ،دستگاه و ارگان
های دولتی ملزم به استفاده از انرژی پاک و خورشیدی نشده
اند که حاال با کلی مصیبت و مشکل مواجه باشند؟

اتوبوسرانی

لطفا برای بولوار نماز تــا گاراژدارها اتوبوس خطی قرار
دهید .ممنون.
خطوط اتوبوس 22.2پایانه گردشگری به مقصد میدان
انقالب بســیار بی نظم شده اســت و گاهی باید تا نیم ساعت
منتظر اتوبوس بمانیم.
*به علت وجود کارخانه های معتدد در بزرگراه آزادی و تردد
کارکنان ایــن کارخانه ها خواهــش می کنم در مســیر خط
 202بین شهدایران و میثاق ایستگاهی در نظر گرفته شود.

اصناف

دولت اگر بتواند فقــط وزن نان را که برخــی نانوایی ها
درباره آن کم فروشی می کنند درست کند و نان را مثل قدیم
کیلویی به مردم عرض کند مشکل قیمت نان هم حل خواهد
شــد ،ضمن این که برخی نانواهــا نیز مجبور به کم فروشــی
نخواهند شد.
نان گران هم که بشود باز هم برخی نانواها نان خوب به
مردم نمی دهنــد .اگر ایــن نان ها ضــرر دارد چــرا این همه
نانوایی باز می شود.

سازمانترافیک

ترافیک سنگین زیر گذر نمایشگاه بین المللی در بولوار
وکیل آباد بیش از حد اســت و با عرض کم تــوان عبور تمامی
ماشین هایی را که از جاده شــاندیز و طرقبه به سمت مشهد
تردد می کنند ندارد .خواهش می کنم میدان نمایشگاه بین
المللی را به جاده شاندیز متصل کنید تا این مشکل برطرف
شود.

الیت

لطفا به شــهرداری اعالم کنید الیــت را در بولوار قرنی
راه اندازی کند .چهارراه میدان بار تا میدان فردوسی الیت
بود اما حاال دیگر نیست.

همراهاول

خطوط همراه اول در منطقه الهیه کال قطع شده است.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروند خبر نگار /عباس امینیان

شهروند خبر نگار /محمدحسین دهنوی

این دست اندازهای ناتمام

استفاده حداکثری از کمربند

تا به حال فکر کرده اید هر سال چقدر باید برای تعمیر جلوبندی خودروها
در مواجهه با دست اندازها هزینه بدهیم؟ تقریبا کمتر خیابانی است که
نمونه هایی از این دســت نداشــته باشــد؛ در یک محله یــا منطقه طرحی
عمرانی توســط شــرکت های خدماتی اجرا می شــود و برای اجرای این
طرح بخشــی از پیاده رو یا آســفالت معابر کنده کاری می شود .بعد هم تا
مدتهابحثوپاسکاریبرایآسفالتاینمعبرمیانسازمانهاودستگاه
های مختلف صورت می گیرد .این تصویر مربوط به بولوار بعثت  3است.

در این که کمربند ایمنی یکی از ابزارهای مهم در حفظ جان سرنشــینان
است کوچک ترین شکی نیســت .در این که اســتفاده بهینه از این وسیله
باعث کاهش صدمات جانی و فوتی در شــهر و جاده ها می شــود نیز هیچ
تردیدی نیســت اما انگار قرار اســت دســتاورد و کارکردهای جدیدی نیز
برای کمربندهای ایمنی کشف شود؛ ایمنی بیشتر بار با استفاده از کمربند
ایمنی .ای کاش همان قدر که برخی برای ایمنی بیشــتر بارشان دغدغه
داشتند ،به فکر ایمنی و امنیت بیشتر جانشان هم می بودند.

پیگیری

پیگیری

بهبودینیا

فرسنگی

گالیه از تأخیر در ارسال بار مسافران و پاسخ هواپیمایی تابان

پیگیری گالیه شهروندان درباره حذف سایه بان از بعضی ایستگاه های اتوبوس

گرما ،بار مسافران پرواز
تهران -مشهد را زمین گیر کرد

«چهلو پنج دقیقه بامداد دوشــنبه پرواز ما در مشهد
بــه زمین نشســت ولــی در کمــال تعجــب به مــا اعالم
شــد بارهای ما با پرواز دیگری فرســتادهشــده اســت
و به ما اعــام کردنــد با چنــد ســاعت تأخیــر بارها به
مشهد میرسد ولی متأسفانه تا حاال (ساعت 14:30
دوشــنبه) هنوز بارهای ما به دســتمان نرسیده است،
در این پرواز مســافران خارجی هم حضور داشتند که
در ســاعات اولیه صبح در فرودگاه مشــهد سرگردان
شــدند .لطفــا دلیــل اطال عرســانی نکــردن ارســال
بار مســافران با پــرواز دیگــر را از مســئوالن شــرکت
هواپیمایی تابان سؤال کنید».

ایــن متــن گالیهای اســت کــه یکــی از خواننــدگان
روزنامه خراســان رضوی در تماس تلفنی با تحریریه
این روزنامــه مطرح کــرده و خواســتار پیگیــری این
موضوع شــده اســت .برای پیگیری با «محمدحسن
روحی» ،معــاون بازرگانی شــرکت هواپیمایی تابان
تماس میگیریم .روحی ضمن تأیید موضوع ارسال
جداگانه بار مسافران و تأخیر چند ساعته تحویل بار
به مســافران گفت :این موضوع اتفاقی اســت که در
روزهای اخیر به علت درجه حرارت باال در چند شهر
و از جمله مشهد در حال رخ دادن است.

•پرواز سنگین در گرما امکان پذیر نیست

وی ادامه داد :در این پــرواز نیز خلبــان قبل از پرواز
اعالم کــرده بود که بــه دلیل گرمای شــدید هوا باید
از وزن بار و مســافر هواپیما کاسته شــود زیرا پرواز با
ایــن وزن و در این درجــه حرارت امکانپذیر نیســت
و در نتیجه یــا باید از تعداد مســافران کم شــود یا بار
مســافران با پــرواز دیگری به شــهر مقصد فرســتاده
شود.

وی افزود :مسئوالن این پرواز در یک مرحله از تعداد
مســافران این پرواز کم کردند و تعداد مسافران را از
 160مســافر به  130نفر کاهش دادند اما مشــکل
همچنان پــا برجا بــوده و به دلیــل این که مســافران
باقی مانــده حاضــر به تغییــر پــرواز نبودنــد تصمیم
گرفته شــد محموله بار مســافران با پــرواز دیگری به
مقصد فرستاده و پس از رســیدن بارها به مشهد این
محمولهها به آدرس مسافران ارسال شود.

•پیش بینی ادامه این روش تا پایان تابستان

معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی تابان خاطرنشان
کرد :مــا تنها شــرکتی نیســتیم کــه به دلیل شــدت
گرمای هوا با این مشــکل روبه رو شدهایم و این روند
تــا زمان پایــداری گرمــا وجــود دارد و مــا پیشبینی
میکنیم تــا پایان تابســتان ایــن روند ادامــه خواهد
داشت.
روحی تصریــح کــرد :از مدتــی قبــل در برنامههای
پروازمان اعالم کرده بودیم کــه بین  11صبح تا 21
پروازها با  140مسافر انجام شود ولی شدت گرما در
این روزها به حدی است که حتی مجبوریم در برخی
از موارد از تعداد مسافران پروازهای نیمههای شب
هم کم کنیم.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه ســخنانش دربــاره
مســافران خارجی و مشــکالتی که بــه دلیل همراه
نداشــتن مدارک شناســایی بــرای اقامــت در هتل
بــرای این افــراد بــه وجــود آمده اســت بیــان کرد:
دربــاره ایــن مســافران معمــو ً
ال مــا بــا اداره اماکن
نامهنگاریهایی انجام مــی دهیم یا تأییدیههایی را
به هتلهای مقصد این مسافران ارسال میکنیم تا
مشکل خاصی برای اقامت اتباع خارجی در هتلها

ایجاد نشود.
وی گفــت :طبــق مقــررات هیــچ شــرکتی در دنیــا
مســئولیت ایــن مــوارد را تقبــل نمیکند زیــرا طبق
قوانین مســافران باید مدارکــی از قبیل گــذر نامه و
مدارک شناساییشــان را با خود به داخــل هواپیما
ببرند نه این که در محمولههایشــان و در قالب بار به
باربریها تحویل دهند.

•تغییر ارسال در محموله بار اطالع رسانی
می شود

روحــی همچنیــن در زمینه وارد شــدن خســارت به
مســافران درباره بارهای فاســد شــدنی گفت :اگر
فرد یا افرادی بعد از دریافت بار متوجه شــد نداقالم
فاســد شــدنی به دلیل تأخیر در تحویل فاســد شده
اســت میتوانند با مراجعه به همکاران ما خســارت
وارد شــده را اعــام و مبالــغ مربــوط به خســارت را
دریافت کنند.
وی دربــاره این ادعــای مســافران که برای ارســال
بارها با هواپیمای دیگر به آنها اطالعرسانی نشده
است ،خاطرنشان کرد :طبق روال معمول باید این
موضوع به مســافران اطالعرسانی شود و در تمامی
پروازهای اینچنینی اطالعرسانی انجام میشود و
در این باره همکاران ما موضوع را پیگیری میکنند.
تصمیم به لغو پــرواز هواپیما به دلیل گرمای شــدید
و امکان تأثیــر منفی و بروز حادثه در پرواز ،بی شــک
تصمیمی کارشناســی شــده اســت کــه در شــرایط
کنونــی از بروز فجایــع پــروازی جلوگیــری می کند
اما آن چه مــورد نقد اســت اطالع رســانی نکردن به
مســافران و بی اطالعی تعداد زیــادی از آن ها برای
گرفتن چنین تصمیمی است.

سایه بان ایستگاه های کم مسافر جابه جا می شود

«ای کاش واقعــا تفاوتی میان باالی شــهر و پایین شــهر
نبــود .در بولوار ســجاد هنــوز خیلی از ســایه بــان های
اتوبوس ها ســر جای خود مانده اســت اما در بسیاری از
محالت متوسط و پایین شهر ،شاهد حذف سایه بان ها
و نیمکت ها هســتیم .هرقدر هم که اعتــراض می کنیم
جواب درستی دریافت نمی کنیم».
«چــرا در بولــوار عبدالمطلــب صندلــی های ایســتگاه
اتوبــوس را برداشــته اند؟ افراد مســن در ایــن پیاده رو
باید مدت ها منتظر آمدن اتوبوس بمانند .خدا را خوش
نمی آید».
«وقتی صندلی های ایستگاه اتوبوس را در برخی خیابان
های شهر برداشتند ،وعده دادند خیلی زود این صندلی
ها با ظاهر و شکل زیباتری به ایستگاه برخواهد گشت.
چند ماه گذشته و هنوز هیچ خبری از بازگشت صندلی
ها و سایه بان ها نیست».

چند ماهی می شــود که در برخی خیابان های مشهد
نیمکت و سایه بان ایستگاه های اتوبوس برداشته شده
و پرسش های زیادی درباره علت این تغییرات مطرح
شده است .در این میان برخی شــهروندان گمان می
کنند قرار است سازه جدیدی به جای سایه بان منتقل
شــده ایجاد شــود و برخی نیز تغییر و جابه جایی سایه
بان در برخی ایستگاه ها را به دلیل توجه ویژه به برخی
خطوط و بــی توجهی بــه برخــی دیگــر از خطوط می
دانند .اما آن چه مسلم است این که نبود اطالع رسانی
ریشه بسیاری از این گالیه و حدس هاست.
درباره علت حذف صندلی و سایه بان برخی ایستگاه
ها و جابه جایی ســایه بــان و صندلی برخــی خطوط،
«عباس اتحــادی» ســخنگوی ســازمان اتوبوســرانی
مشــهد به خراســان رضوی می گوید :از نظر سازمان
اتوبوسرانی تفاوتی میان باالی شهر و پایین شهر برای
ارائه نوع خدمات وجود ندارد و برای اثبات این مسئله
خط  3بی آرتی از انتهای بسکابادی آغاز و پس از عبور

از حرم ،بولوار فردوســی و امامیه ،به بولوار الهیه ختم
می شــود یا خــط  38.1از راه آهــن آغاز می شــود و تا
خیابان آزادی ادامه دارد.

• 1450سایبان در ایستگاه های اتوبوس
مشهد

وی در خصوص تعداد ایستگاه های اتوبوس مشهد می
گوید :هم اکنون  3450ایســتگاه اتوبوس در مشــهد
وجود دارد کــه از این تعداد 1450ایســتگاه مجهز به
سایه بان شیشه ای است.
وی در خصوص اولویت های نصب سایه بان در ایستگاه
های اتوبوس مشهد بیان می کند :اولویت نصب سایه
بان در ایستگاه های اتوبوس مشــهد بر اساس میزان
تراکم مسافر است و برای سنجش این موضوع از طریق
سامانه  ،afcپرداخت بهای خدمات از طریق من کارت
ارزیابی می شود.
سخنگوی سازمان اتوبوسرانی مشهد ادامه می دهد:
پس از پایش ایستگاه ها ،در سال گذشته  80سایبان
شیشه ای از ایســتگاه های کم مسافر به ایستگاه های

پر مسافر منتقل شد زیرا مسیر پایش ها نشان می دهد
جاذبه ســفرهای درون شــهری به دالیــل مختلف در
برخی ایستگاه ها کم شده است.
اتحادی در پاسخ به این ســوال که جابه جایی سایه بان
ها به چه میزان باعث استهالک سازه می شود؟ اظهار
میکند:سایهبانهاازآهن،کامپوزیتوشیشهتشکیل
شــده اســت و در هر جابه جایــی فقط برای بتــن ریزی
ایستگاه جدید و مرمت ایستگاه قبل هزینه می شود.

•سایه بان ها در سال  97بودجه ندارد

وی با بیان این که امســال برای ساخت سایه بان های
جدیــد بودجــه تخصیــص نیافته اســت ،مــی افزاید:
پیگیری ها بــرای اختصاص بودجه به منظور ســاخت
چند ســایه بان ادامــه دارد زیرا نصب ســایه بــان جزو
ضرورت های اتوبوسرانی است.
وی در خصوص هزینه ساخت هر سایه بان نیز این گونه
می گوید :با نرخ گذشــته و قبل از تثبیــت ارز 4500
تومانــی ،هزینه ســاخت هر ســایه بان بیــن  20تا 25
میلیون تومان بود.

