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تیشهقانونشکنیبرریشهدرختانکهنسال
گروه حرفمردم

«تصویــری کــه میبینیــد مربوط
به قلــع و قمع درختان کهنســال
چنار ،در مســیر جوی ابرده است
کــه توســط افــرادی بــه ایــن روز
افتاده .کاش مسئوالن مربوط ،با
جدیت موضوع را بررسی کنند».

•قطع  20درخت بهدلیل
کرمخوردگی قانونی است و بقیه،
غیرقانونی
ایــن ،پیامــک یکــی از دوســتداران
محیطزیســت اســتان به همــراه تعدادی
تصویر برای صفحه حرفمردم است که با
نگرانی،خواستارپیگیریموضوعقطعبی
سروصدایدرختانروستایابرد هازتوابع
شاندیز شده اســت .پیامک این دوستدار
محیطزیست سبب شــد به روستای ابرده
برویم .در مســیر این روســتا ،وارد منطقه
شــاندیز میشــویم و در حالــی کــه انتظار
دیدن فضــا و طبیعتــی متفاوت بــا محیط
شهری یا آب و هوایی پاک به دور از آلودگی
داشتیم،متوجهمیشویمهیاهویزندگی
شهرنشینی،بهاینمناطقهمکهروزگاری
بکر بــودن شــان را بــه رخ مناطق شــهری
میکشــیدند ،ســرایت کرده اســت .وارد
روستای ابرده ســفلی میشویم؛ درختان
چنار ســر به فلک کشــیده در این روزهای
زمســتانی ،با حال و هــوای بهــاری جلوه
زیبایی به منطقه بخشــیده است .منتها با
وجودی که این منطقه روزی ،محلی برای
پیادهروی و طبیعتگردی ورزشــکاران و
دوســتداران طبیعت به حســاب میآمد،

بعــد از گــذر از باغهــای اطــراف و عبــور از
ســاخت و ســازهای انجام شــده ،بــه محل
قطع درختان چنار میرســیم 11 .درخت
در این مسیر قطع شده است .کمی جلوتر،
درکمالتعجبمیبینیمحدود 21درخت
دیگر هــم قطــع شدهانـــد .در حاشــیه این
منظــره ،تنههای قدیمی درختــان دیگری
که ظاهــرا چندمــاه قبل قطع شــدهاند هم
دیده میشود .در گوشه و کنـار ،چند کارگر
مشغولساختوسازهستند؛بهسراغآنها
میرویم تا در این بــاره ،پرس و جـــو کنیم.
یکیازکارگرانمیگوید«:بیشتراوقاتاین
جا صدای اره برقی ،بــرش و قطع درختان
به گوش میرســد .ما دیگر به صدای برش
درختان عادت کردهایــــم ».کارگر دیگری
میگوید«:دلیلشرانمیدانیمونمیدانیم
چهکسی ِ
پشتماجرایقطعدرختاناست
اما میدانیــم که بــه تازگی ،صــدای برش
درختان تماموقت به گوش میرسد ».بعد
از ایــن گشــت و گــذار و مشــاهده میدانی،
ِ
واقعیــت ماجــرا ،به
بــرای ســر در آوردن از
ســراغ فرمانــدار طرقبهشــاندیز میرویـــم
تــا از او در اینبــاره ســوال کنیــم« .ســید

•قانون ،در چه صورتی اجازه قطع
یک درخت را صادر میکند؟
در ادامــه پیگیــری و بــرای پاســخ بــه ایــن
ســوال که «بهشــکل کلی ،در چه شرایطی
مجــوز قطــع یــک درخت کــه طبیعتــا یک
ســرمایه عمومــی اســت ،صادر میشــود و
قوانیــن درباره حیــات و قطــع درختان چه
میگویــد و بــا قانونشــکنانی که بــه قطع
غیرقانونــی درختــان اقــدام میکننــد چه
برخــوردی میشــود؟» بــا «نقیبــی» ،مدیر
امــور باغبانــی ســازمان جهاد کشــاورزی
خراســان رضوی حرف میزنیم که پاســخ
میدهــد« :تنها قانونی که مــا در این زمینه
داریــم ،دســتورالعمل اداره منابع طبیعی

عکس :میثم دهقانی

گزارش

رشــد قارچگونــه باغویالهــا و اختصاصی
کردن بخشهای زیادی از روستا ،زیبایی
منطقــه را کمرنگ کــرده اســت .در ادامه
مســیر ،با یکــی از فعــاالن محیط زیســت
ِ
پیامک ارســالی برای
منطقه که محتوای
صفحه حرفمردم را تایید میکند ،همراه
میشوم و با هم به ســمت محل قلع و قمع
درختــان چنــار میرویــم .وی میگویــد:
«تقریبا هر روز صبح با خانواد ه و دوســتانم
برای پیــادهروی و لذت بــردن از طبیعت و
هوا ،در این مســیر رفــت و آمــد دارم اما در
روزهــای اخیــر ،قطع چشــمگیر درختان
قطور چنار که عمری بیشــتر از  20ســال
داشتند ،نگران مان کرده است».

و آبخیــزداری اســت که طبــق آن عمل می
کنیــم .اینجــور وقتها کارشــناس منابع
طبیعــی و کارشــناس جهــاد کشــاوزی به
بازدیــد از درختانــی کــه مالــک خواســتار
قطعشــان شــده اســت ،می رونــد .چنان
چه درخــت آفــت زده و به کرم چــوب خوار
مبتال شده باشد ،مجوز قطع داده می شود.
چرا که در صورت وزش باد ،امکان ســقوط
درخــت آفــت زده و ایجــاد خســارت وجود
دارد .به همین دلیل معموال کارشناسان،
مجــوز قطــع درخــت را صــادر مــی کنند.
مطمئــن باشــید بــرای قطــع  20اصلــه از
درختان بازدید میدانی صورت گرفته است
ومجوزقطع،برمبنایهمیندستورالعملی
که در ادامه پاسخ میآید ،بوده:

•دستورالعمل اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری درباره درختان
* به منظور حفظ و گســترش فضای سبز
و جلوگیــری از قطــع بیرویــه درختــان،
قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و
حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و در
روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و
آگهی کند ،بدون اجازه وزارت کشاورزی
و منابع طبیعی ممنوع است.
* شهرداریها در محدوده قانونی و حریم
شــهر مکلــف انــد ظرف مــدت یک ســال
شناســنامه ،شــامل تعداد و نوع درختان
محلهای مشــمول این قانــون را تنظیم
کنند و این شناسنامه که هر پنج سال یک
مرتبــه قابل تجدید اســت ،مالک و ســند
اجرای این قانون خواهد بود.
* تفکیــک قطعــات اراضی مشــجر و باغ
های بزرگ تر از پانصد متر مربع با رعایت

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

پیامك2000999 :

کنکاش برای حلمعمایقطعدرختانابرده

حســن حســینی» توضیح میدهد« :قطع
درختان هر منطقهای بدون داشتن مجوز،
غیرقانونی است و چنان چه شخصی قصد
قطع درختی را داشته باشد ،در شهرها باید
از شهرداری و در روســتاها باید از دهیاری
و در عرصه بــاغ ها و منابع طبیعــی از جهاد
کشاورزیومنابعطبیعیمجوزبگیرد.قطع
درختان در باغ ها باید با مجوز الزم و قانونی
از جهاد کشاورزی انجام شود و کارشناس
جهاد کشــاورزی بعــد از بازدیــد میدانی از
درخت ،اجازه قطــع آن را صــادر می کند.
درباره این موضوع خاص ،ماجرا این است
که شــانزدهم آذر  97یک باغــدار در ابرده
برای قطع تعــدادی درخت چنــار به دلیل
کرم خوردگی و بیماری مربوط به درختان
و احتمال ســقوط و به بار آوردن خســارات
جانــی و مالــی ،درخواســت داد کــه بعد از
بررســی هــای الزم توســط نماینــده جهاد
کشاوزی و منابع طبیعی ،در نهایت با قطع
 20اصله درخت چنار موافقت شــد .منتها
اگر بازدیــد میدانی شــما ،نشــان میدهد
بیشتر از این و حدود سی و دو درخت قطع
شده ،برای قطع بقیه درختان مجوز صادر
نشــده و یک اتفاق غیرقانونی افتاده است
که حتما بررسی میشــود و چنان چه تایید
شد ،برخورد قانونی خواهد شد».

برایاطالعمسئوالن

مقررات شهرسازی مجاز است ولی قطع
درخــت در قطعــات تفکیک شــده ،به هر
مســاحت که باشــد بــدون اجــازه ،طبق
قانون ممنوع است.
* در پروانههای ســاختمانی که بر اساس
طــرح جامــع یــا هــادی شــهرها از طرف
شــهردار یها صــادر میشــود ،تعــداد
درختی کــه در اثــر ســاختمان باید قطع
شود تعیین و قید خواهد شد .در صورتی
که پــس از دریافــت پروانــه و قطع درخت
ظرف مدت منــدرج در پروانه بــدون عذر
موجه اقدام به ساخت ســاختمان نشود،
مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این
قانون خواهد شد.
* از بین بــردن درختــان واقــع در معابر،
پارکهای عمومی ،میادین داخل شهرها
و همچنین در شاهراهها و راههای عمومی
خارج شــهر به هر قطر ممنوع است .مگر
طبق آییننامه این قانون.
*وزارتکشاورزیومنابعطبیعیمیتواند
وظایفواختیاراتحاصلازاینقانونرابه
دیگروزارتخانههاومؤسساتدولتی،شهر،
شهرستانواستانتفویضکند.
* درباره درختان جنــگل و مناطق دیگر،
منابــع طبیعــی کمــاکان طبــق مقررات
قوانیــن وآییننامههــای مربــوط عمــل
خواهد شد.
* هرکس عمــد ًا و برخالف مقــررات این
قانــون ،مرتکــب از بیــن بــردن درختــان
مشــمول ایــن قانــون بشــود ،همچنیــن
مالکان باغ ها که عمد ًا زمینه از بین رفتن
درختــان مشــمول ایــن قانــون را فراهم
کنند ،به حبس و پرداخت جریمه محکوم
میشوند.

تلفن051 37009111 :

تلگرام 09393333027 :

شهرداری

شهرستانها

کاش شهرداری مشهد ،بازدیدی از اول بولوار
امامیه در قاســم آباد داشته باشــد و ببیند که چطور
پیاده روی خوب و جداول سالم را به بهانه زیباسازی
تخریب می کنند و به حال خود رها میسازند .این،
جز خرج تراشــی و ضرر به بیت المــال ،چیز دیگری
نیست .
شهرداری بازار شهید آستانهپرست را به صورت
مخروبه رها کــرده اســت و از بازســازی هیچ خبری
نیست .تکلیف این بازار چیست؟
از شــهردار جوان و پرانرژی مشهد تقاضا داریم
برای اقامت بهتر و بیشتر زائران و گردشگران مشهد
که در مرکز شهر به علت آلودگی هوا حضور کمتری
دارند ،حداقل در منطقه توس و آرامگاه فردوسی که
هوای پاکی دارد ،امکانات خوبی در نظر بگیرند.
چند ماه است تابلوی هاشــمیه  63کنده شده
اســت .چند بــار پیگیــری کردیــم ،ولی شــهرداری
پاسخی به ما نداده است .این خیابان جایگاه اتوبوس
و نیمکت هــم ندارد .نصب یک تابلو و نیمکت ســاده
چقدر سخت است که این قدر زمان میبرد؟
مســئوالن شــهرداری منطقــه  6تمــام ســرعت
گیرهای خیابان کارمندان ،جلوی مدرسه راهنمایی
ناصرخسرو و نبش خیابان سرخس ،خراب و تبدیل به
چاله و دســت انداز شــده اســت .از طرفی چند وقتی
اســت که پیمانکار جدول های کنارگذر و فضای سبز
این منطقــه ،چند جا را کنــده و االن به حــال خود رها
کرده است .کاش رسیدگی شود.
شــهرداری هرچه تصفیه خانه فاضالب و دپوی
زباله هست را به ســمت مهدی آباد و حجت آباد جاده
کنهبیست رها کرده .واقعا ممنون از این همه زحمت.
این که شــهردار در اولین روز هفته هوای پاک،
پیاده به محل کار رفت جالب اســت اما چرا این قدر
زود؟ عجیب بود!

از راهنمایــی و رانندگــی تقاضــا داریــم بــه
موتورسواران برای استفاده از تجهیزات ایمنی تاکید
کنند .سطح تصادفات موتوریها در شهرستان درگز
بسیار زیاد شده است.
فاز دوم مســکن مهر ســرخس تمام شــده است
ولی ادارههای مربوط انشعابات را نصب نمی کنند.
االن بیشــتر مردم سردرگم هســتند و نمیتوانند در
منازل خود سکونت داشته باشند.
چرا قيمت خانه ها و ويالهاى برخى محله هاى
گلبهار با قيمت منازل در مشــهد برابــرى مى كند و
هيچ فرقى با هم ندارند؟ عجیب نیست؟

اتوبوسرانی
پایانه اتوبوسرانی پارک ملت چه زمانی به بهره
برداری می رسد؟ روند پیشرفت این پروژه در چنین
مکان شلوغی باید سرعت بیشتری داشته باشد.
از مســئوالن میخواهیم تدبیری بیندیشــند تا
اتوبوس هــای طرقبه شــاندیز در ایســتگاه پردیس،
انتهــای وکیل آبــاد هم توقــف کننــد تا کســانی که
میخواهند پیاده شوند ،به دردسر نیفتند.
ایستگاه اتوبوس نمایشگاه بین المللی ،تابلوی
هوشمند ندارد .از اتوبوســرانی می خواهیم نظارت
داشته باشد.
از مسئوالن می خواهیم خط اتوبوسی از منزل
آباد که از الهیه عبور کند و به پایانه وکیل آباد خاتمه
یابد ،در نظر بگیرند .چــون اهالی این منطقه در این
مسیر با مشکل رو به رو هستند.

متفرقه
چرا هرچه سريع تر برای مشكل ترافيك ميدان
راه آهــن فکری نمیشــود؟ وضعیت ایــن منطقه که
محل رفــت و آمــد زائــران و مســافران اســت ،اصال
خوشایند نیست.
چرا وضعیت ما ســهامداران پدیده را مشــخص
نمی کنید؟ باید به کجا اعتراض کنیم که پاسخ گوی
ما باشند؟
اگر ما رضایت نداشته باشیم که جداول جلوی
منازل ما را عــوض کنند ،بایــد چه کار کنیــم؟ واقعا
ِ
طاقت روزهای طوالنی خرابی و گِ ل و الی را نداریم.
ما مشهدی ها درخواســتمان از استاندار این
است که کمی به فضای فرهنگی مشهد بها بدهد.
راهنمایــی و رانندگــی لطــف کنــد در محــل
هاشمیه  65چراغ دو منظوره سبز و قرمز نصب کند.
در هوای بارانی ،ترافیک در این محل خیلی زیاد می
شود.
کاش فکری بهحال مردم بدبخت بکنید .شما را
به خدا بگویید چرا یک قوطی شیرخشک از اول سال
تاکنون ۵۵۰۰تومان گران تر شده؟ چه خبر است؟
اهالــی منطقه آرامگاه فردوســی خواســتار راه
انــدازی خط اتوبــوس به ســمت پایانه خواجــه ربیع
هستند .لطفا رسیدگی کنید.
ترافیک بولوارهای دانشــجو و هفت تیر به ویژه
در هنگام شب خیلی زیاد است .کاش تمهیدی برای
این موضوع اندیشیده شود.
در میدان شهید کاوه (ابتدای رضا شهر) هر روز
شــاهد ترافیک ســنگین هســتیم .از مســئوالن می
خواهیم برای این مشکل چاره ای بیندیشند.
چراغ های برق بولوار امت ،قبل از میدان امت
به سمت چهارراه آخر سیمتری در ساعات ابتدایی
صبح ،خاموش اســت و این خاموشی باعث ناامنی و
دزدی می شود .کاش مسئوالن رسیدگی کنند.
از مسئوالن بپرســید ما تا کی باید صدای گوش
خراش تیک آف هواپیما ها را نیمه های شب و سحر ،
تحمل کنیم؟ قرار راه اندازی باند  3فرودگاه چه شد.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروند خبر نگار | رضا چاوشان

شهروند خبر نگار

جان خود و اطرافیان
بازی با ِ

نصبساعتهایدکوریدرقطارشهری
آیا ضرورتی دارد شــهرداری برای امکاناتی که آن ها را بدون استفاده رها
میکند،ازجیبمردمهزینهکند؟چندروزپیشدرایستگاهمیدانسعدی
قطارشهریمشهدحضورداشتم.متأسفانهتمامنمایشگرهاوحتیساعت
های نصب شده در ایستگاه ،یا کار نمی کرد یا روی آن با بنرهایی پوشیده
شده بود .چرا بر این گونه موارد نظارتی نمی شــود؟ حداقل می توانند از
فرصتهایتبلیغاتینمایشگرهااستفادهبهینهداشتهباشندتاهزینههای
آن ،از محل عوارضی که مردم می پردازند ،تأمین نشود.

ب روی هم و در وانت
همانطور که در این عکــس میبینید ،آن قدر چــو 
چیده و باال بــرده اند که هر لحظه احتمال ســقوط و ریختنشــان به کف
خیابان وجود دارد .راننده بیخیال به اطراف با تلفن همراه صحبت می
کند و به راهش ادامه می دهد و این داستانی است که هر روز تکرار و تکرار
میشــود .جالب این جاســت که نه مامور راهنمایی و رانندگی و نه هیچ
مسئول دیگری در مسافت طوالنی که ما ،پشت ســر این خودرو حرکت
میکردیم ،آن را متوقف نکرد.

بــرای اســتــحــضــار مــردم

پیگیری گالیه مردم

یادداشتشهروندان

نویدزندهروحیان

اینترنت الهیه نوسان دارد

خطوط عابر پیاده کامال بدون
کاربرد شدهاند
با ســام و احتــرام خدمــت دوســتان روزنامه خراســانرضوی.
راستش به درستی نمیدانم برای موضوعی که امروز میخواهم
با شما در میان بگذارم دقیقا باید کدام نهاد یا سازمان را مخاطب
قرار دهم .راهنمایی و رانندگی ،شــهرداری یا رســانه؟ چون به
نظرم بیش از هر چیزی این موضوع به فرهنگ سازی نیاز دارد،
ترجیــح دادم حداقل برای شــروع ،این نکتــه را در صفحه خوب
شما انتشار دهم تا مردم و رانندگان محترم بخوانند و سعی کنیم
از این به بعد درستتر رفتار کنیم .حرف من درباره خطوط عابر
پیاده در شــهر اســت که جز یک نقاشــی راه را ِه رنگ و رو رفته در
وســط خیابان ،هیچ کارکرد دیگری ندارد؛ به حدی که سازمان
مربوط هم دیگر برای پررنگ کردن این خطوط ،اقدامی نمیکند
و آدم در برخی چهارراهها به زور باید این خطوط را پیدا کند .در
حقیقت بایــد راننــدگان در نزدیکی این خطوط ســرعت خود را
کم کنند و وقتی عابری در حال عبور اســت کامال متوقف شــوند
و اجازه عبــور به عابر پیــاده را بدهنــد چون در ایــن منطقه ،حق
تقدم با عابر است .اما در بیشــتر موارد ،نه تنها سرعت خود را کم
نمیکنند بلکه با ســرعت بســیار زیاد و با پررویی بوق میزنند و
عبور میکنند .بارها پیش آمده است که همراه فرزندم قصد عبور
از عرض خیابان از روی این خطوط را داشتم و با رفتارهای زشت
و داد و بیــداد راننده مواجه شــدهام؛ در حالی که با ســرعت زیاد
قصد عبور داشــته و حتی ممکن بوده من و کودکم را زیر بگیرد.
بارها در خیابان ،عابران بخت برگشتهای دیدهام که با ترس و لرز
از روی خطوط عبور کردهاند و متاسفانه آن قدر هویت و کارکرد
این خطوط که در همه جای دنیا به عنوان فضایی برای عبور عابر
پیاده در نظر گرفته میشــود ،از بین رفته که شــهروندان هم بی
توجه شــدهاند و از هر نقطهای عبور میکنند و از وســط بولوار از
روی چمنها میگذرند و خط عابر پیاده برایشان احساس امنیت
نمی آورد .از شما خواهش میکنم به هر صورتی که شده در این
بــاره اطالع رســانی کنید ،به مســئوالن مربــوط بگویید خطوط
را پررنــگ کننــد و تابلوهای بیشــتری برای راننــدگان و کاهش
سرعتشان نصب کنند تا عابران پیاده و مخصوصا سالمندان و
کودکان امنیت بیشتری داشته باشند.

نمابر051 37626501 :

«ما در منطقه الهیه زندگی میکنیم .فقط
خــود مخابــرات میتوانــد بــه مــا خدمات
اینترنــت وایرلــس بدهــد .بــه توصیــه
فروشنده ،سرعت ۱تا  ۴گرفتم و استفاده
میکنــم اما ســرعت نــت در خلــوت ترین
بــار ترافیک شــبکه ۷۲۶ ،مگ اســت! هر
چقدر هم بــه  ۲۰۲۰زنگ میزنــم ،جواب
قانعکننده و درستوحسابی نمی دهند.
آنتن دهی موبایل هم که متاســفانه در این
منطقه افتضــاح اســت  .پیگیری مــا که به
جایی نرســید ،کاش حداقل شما پیگیری
کنید بلکه جواب شما را بدهند».

اینروزهامعموالسرعتاینترنت،یکیازمهمترینمالک
ها و شــاخصههای تشــخیص کیفیت خدمات شــرکت
های سرویس دهنده اینترنت پرسرعت در کشور ما و در
تمام نقاط دنیاســت .موضوعی که بیشــترین تماس ها
را با بخش پشتیبانی این شــرکت ها ،به خود اختصاص
میدهد.شکایتیکهمعموالبهواسطهکهنهومستعمل
نبــودن تجهیزات مخابــرات در مناطق مختلف
و به روز
ِ
شــهر ،رخ میدهــد .این بــار اما براســاس ایــن پیامک،
مشکل در منطق ه الهیه مشهد ،محله ای نسبتا نوساز با
امکاناتی جدید رخ داده .موضوع را از شرکت مخابرات
منطق هخراسانرضویپیگیریمیکنیمتاببینیمدلیل
این مشــکل و راهکارهای احتمالی ،چیســت؟ «حسن
اروجی» معاون شبک ه شرکت مخابرات ،پس از چندین
تماسوسماجتدرپیگیری،پاسخگوییبهاینموضوع
رابهکارشناساینمعاونتواگــذارمیکند.کارشناس
توضیحمیدهد«:نهتنهادراینمنطقه،بلکهدرکلشهر،
ماهیچنقطهایرانداریمکهبتوانیمبگوییماینمنطقهبه

شکلکلیبامشکلافتسرعتیاقطعیاینترنتمواجه
استومثالمنطقهایدیگرازسرعتباالینتبرخوردار
است .خطوط و سرعت اینترنت در همه مناطق ،دارای
نوســان اســت .بهشــکل خاص در منطقــه الهیــه برای
دسترسیبهخطتلفنثابتواینترنتپرسرعت،ازفیبر
نوری اســتفاده میشــود .در ایــن نوع امکانــات ،دوری
و نزدیکی بــه مرکز مخابــرات و حتــی نوع کافــو دارای
اهمیتاست.ضمناینکهدرهرکافو،تعدادمشخصو
استانداردیازخطوطوجودنداردوبستهبهنیازهرمحله
و محدوده تحت پوشش آن کافو ،تعداد خطوط خروجی
متغیراستوعالوهبراین،تعداداستفادهکنندگانهمبر
سرعتاینترنتتاثیرگذاراست.باتوجهبهاینکهشرایط
کافوهاومشترکاناینترنتمتفاوتند،اینگونهمواردباید
موردیبررسیشودوبرایبررسی،شمارهتلفنمشترک
یاآدرسدقیقبههمراهکدپستی،موردنیازاست.ازاین
شهروند خواهشــمندیم با در اختیار گذاشتن نشانی و
شمارهتلفن،مارادرحلمشکلشانیاریدهند».

روابط عمومی اتوبوسرانی :تبعیض در به کارگیری ناوگان اتوبوسرانی را رد میکنیم

«متاسفانه ظاهرا اتوبوسرانی ،اتوبوس های
شیک و استاندارد را در مناطق باالشهر به
کار میگیــرد و اتوبوسهای قدیمــی را در
مناطق پایین شهر اســتفاده میکند .چرا
مســئوالن ،در این بــاره انصــاف را رعایت
نمیکنند؟»

این پیامک یکی از شهروندان به ادمین کانال تلگرامی
روزنامه خراســانرضوی اســت .دغدغهای کــه با آقای
«اتحادی» ،مســئول روابط عمومی اتوبوسرانی مشهد
در میــان میگذاریـــم و ایــن گونــه توضیــح میدهــد:
«خوشبختانه سازمان اتوبوسرانی مشهد به هیچ عنوان
عبارت پایین شهر و باال شــهر را برای خدماترسانی به
شهروندانموردتوجهقرارندادهونمیدهد.مثالتعدادی
از خودروهــای گرانقیمــت ما در ســامانه اتوبوسهای
تندرو،مسافرانراازانتهایشهیدبسکابادی،بولوارحر،
شهرک شهید رجایی ،الهیه و امامیه جابه جا می کنند.
آیا می توان اســم ایــن مناطق را پایین شــهر یا باال شــهر
گذاشــت؟ یا مثال خودروهای بهروز و گرانقیمت محور

مصلی،حرموبولوارمعلمدرخدمتباالشهریاپایینشهر
است؟ مسئوالن اتوبوسرانی در تقسیم امکانات در کل
فضای شــهر ،صرفا به نیــاز شــهروندان آن منطقه توجه
کردهاند و هرگــز این نگاهی که شــهروند محتــرم از آن
حرف میزنند ،وجود نداشــته و ندارد .همهجای شهر،
چه سجــاد و چه پایانه امامرضا(ع) ،از گرانترین ناوگان
اتوبوسرانی شهر استفاده شــده و امکانات ما در خطوط
اتوبوسرانی ،در کل شهر توزیع شده است .هزار و728
دستگاه اتوبوس و مینی بوس در شهر مشهد وجود دارد
و ما این افتخار را داریـم که روزانه بیش از 900هزار نفر
مســافر را ،بی توجه به این که درکدام منطقه ســکونت
دارند،جابهجامیکنیموبهمقصدمیرسانیم».

مسئوالن و مدیران روابط عمومی ســازمان ها می توانند پاســخ های خود به پیامک های مردم را
از طریق پســت 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.

سازمان اتوبوسرانی
پاسخبهپیامشهروندمندرجدرشماره20000
مورخ 97.10.10

در پاسخ به پیام شهروند با موضوع« :لطفا سازمان
اتوبوســرانی به ســاعات حرکــت و خدمــات دهی
اتوبوس خــط  10توجه کنــد .روزهای پنج شــنبه
انگار تعطیل است و مســافر جابه جا نمی کند ».به
استحضار می رساند با توجه به این که خط  10در
کل مسیر به صورت موازی با خط یک قطار شهری
ســرویس دهی می کند تعداد ناوگان به کار گیری
شده محدود و زمان انتظار مسافران بیشتر از دیگر
خطوط محوری است الزم به توضیح است کاهش
آماری در تعداد ناوگان فعال خــط در روزهای پنج
شــنبه صورت نمی گیرد لیکن به دلیل نبود مسیر
ویژه برای اتوبوس هــا و ترافیک طول مســیر علی
الخصــوص در بولوارهــای احمدآبــاد و وکیل آباد
گاهی سرفاصله خط افزایش می یابد.
پاســخ بــه پیــام شــهروند منــدرج در شــماره
 20005مورخ 97.10.16

در پاسخ به پیام شهروند با موضوع« :از اتوبوسرانی
می خواهیم فکــری به حال اضافه کــردن اتوبوس
هایخط 29بکنند.اینخطخیلیباتاخیرمیآید
و دانش آموزان ،دانشجویان و کارمندان این مسیر
با مشکل مواجه هستند ».به استحضار می رساند
خط  29بــا  9دســتگاه اتوبوس و میان ســرفاصله
 13دقیقــه در حال ســرویس دهی به شــهروندان
محترم اســت لیکن به دلیل نبود مســیر ویژه برای
اتوبوس ها و ترافیک طول مســیر گاهی سرفاصله
خط افزایش می یابد؛ علی ای حال هماهنگی الزم
با مســئول خط جهت دقت در رعایت سرفاصله ها

صورت پذیرفت .در پایان از شهروند محترم تقاضا
می شــود در صورت مشــاهده افزایش ســرفاصله
در مســیر خط ،مراتب را با ذکر مشــخصات دقیق
(تاریخ،بازهزمانیوایستگاهمحلانتظار)بهشماره
تلفن 33235اداره بازرسی سازمان اعالم کنند تا
امکان رسیدگی دقیق تر فراهم باشد.
پاســخ بــه پیــام شــهروند منــدرج در شــماره
 20000مورخ 97.10.10

در پاسخ به پیام شــهروند محترم مندرج در شماره
 20000مــورخ  97.10.10با موضوع :اتوبوس
خط  49تاخیر زیادی دارد .کاش منظم تر خدمات
رســانی کند .به اســتحضار شــهروند محتــرم می
رساند خط  49با  13دســتگاه اتوبوس و میانگین
ســرفاصله  13دقیقــه در حــال ســرویس دهی به
شــهروندان محترم اســت که برابر بررسی سامانه
نظــارت تصویــری ( )AVLهیــچ گونــه ســرفاصله
نامتعارفی در مســیر خط مشــاهده نگردید؛ علی
ایحال هماهنگی الزم با مســئول خط جهت دقت
در رعایت سر فاصله ها صورت پذیرفت.
پاسخبهپیامشهروندمندرجدرشماره19979
مورخ 97.9.15

در پاسخ به پیام شــهروند محترم مندرج در شماره
 19979مــورخ  97.9.15بــا موضــوع :مــن از
مســافران خط  22.2هســتم .زمانی که از نقشــه
همراه مشــهد بــرای مدیریــت زمان اســتفاده می
کنم ،هیچ اتوبوسی را روی نقشه نشان نمی دهد.
اتوبوســرانی لطفــا پیگیــری کنــد .به اســتحضار
شــهروند محترم می رساند مشــکل اعالم شده در
نســخه به روز شــده نرم افزار موبایلی نقشه همراه
مشهد رفع گردید.

