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گالیهشهروندانازمنکارتهاییکهشارژنمیشود

معمای منکارتهایمنقضی شده
من کارت جدید منتقل می شود».مهدی پناه در
پاسخبهاینسوالکهچهتعدادمنکارتمنقضی
شده در دست شهروندان است ،گفت«:کال پنج
میلیون من کارت در دست مشهدی هاست که از
این تعداد ،فقط یک میلیون کارت فعال اســت.
از این یک میلیون کارت  ،برآورد ما این است که
تعداد کمی از شهروندان ممکن است من کارت
قدیمی از سال  95داشته باشند.بنابراین فقط
چهار مرکــز را در نظــر گرفتــه ایم و ایــن طور که
همکارانمیگویندهمینچهارمرکزهممراجعه
کنندهچندانی ندارد.با وجود همه اینها،اگر باز
هم شــهروندان برای تغییر ورژن من کارت خود
دچار مشکل هستند ،ما پاســخ گو هستیم و می
توانند با شماره های 137شهرداری و 1315با
ما تماس بگیرند».

گزارش
خدیجه علینیا

«من یک منکارت قدیمی دارم تا هر
از گاهی ،وقت سوار شدن به اتوبوس
و متــرو از آن استفاده کنم .اما دیروز
متوجــه شــدم کار نمیکنــد و حتی
شــارژ هم نمیشــود .ظاهرا به دلیل
قدیمــی بــودن منقضی شــده و نیاز
به تمدیــد دارد .ولی به هــر باجهای
ســر زدم ،امــکان تمدید مــنکارت
وجود نداشــت .امروز شــنیدم فقط
یک مرکز در کل شــهر ،مــنکارت را
تمدید می کند .سوال من این است
که باالخره منکارتها امکان تمدید
شهر
دارنــــد یا خیر و اگر دارند ،در
ِ
به این بزرگــی ،فقط یــک مرکز باید
برای تمدیــد این همه مــنکارت که
در دســت شهروندان اســت ،وجود
داشته باشد؟»
بــرای آگاهــی از ابعاد موضــوع مطرح شــده در
پیامکی که از سوی مخاطب صفحه حرفمردم
به دست مان رســیده ،با «روح ا ...مهدی پناه»
مدیــر روابــط عمومــی ســازمان فــاوا (فناوری
اطالعــات و ارتباطــات) شــهرداری مشــهد که
مسئول رسیدگی به امور منکارتهای مشهد
اســت گفــت وگــو کردیــم کــه در اینخصوص
توضیح داد« :منکارتها تمدیدشدنی نیستند
و چیزی به نام تمدید من کارت نداریم .شاهدش
هم این اســت که روی هیــچ منکارتــی ،تاریخ
انقضا درج نشــده اســت .عمر مفید مــن کارت
های فعلی شــش ســال اســت اما طبیعتا نحوه
نگهداری و مراقبت از آن هم مهم اســت .اگر در
حال حاضرمن کارت شهروندی کار نمی کند،
دو حالت دارد؛ یا منکارت از نظر سخت افزاری
دچار مشکل شــده ،مثال تاخورده و شکسته که
باید آن را تعویــض کند .با توجه بــه این که آنتن
هایی داخل من کارت ها تعبیه شــده است ،در

صورت اســتفاده نادرســت از جمله خم شدن و
در معرض امواج مغناطیسی قرار گرفتن ،باعث
می شود عمر مفید کارت کم شود .در حالت دوم
ممکن اســت کارت جزو من کارت های قدیمی
باشد که باید تغییر ورژن بدهد ».وی در خصوص
دلیل نیاز به تغییر ورژن من کارت های قدیمی
مدعی شد«:تا ســال  95یک پیمانکار به وسیله
یک نرم افزار خاص ،پشتیبانی من کارت ها را به
عهده داشت اما از  95به بعد  ،با تغییر پیمانکار و
تغییر و ارتقای سیستم و نرم افزار پشتیبانی نیاز
به تغییــر ورژن من کارت ها بود .مــا در یک بازه
زمانی ،حدود ســال های  95تا  96برای تغییر
ورژن مــن کارت های قدیمی موجود در شــهر،
اطــاع رســانی الزم را بــرای تمام شــهروندان
انجام دادیـــم و بیشــتر افراد به باجه های شــهر
مراجعه و ورژن جدید منکارت دریافت کردند.
در این بین ممکن است برخی شهروندان برای
تغییــر و تعویض مــن کارت شــان اقــدام نکرده
باشــند و حاال که پس از مدت ها ،قصد استفاده
از من کارت خود را دارند دچار مشکل شده اند.
به همیــن دلیل ،چنــان چه شــهروندان کارتی
دارنــد که قبــل از مهــر  95خریــده انــد و برای
تغییــر آن اقدام نکــرده و در بــازه طوالنی مدت

از آن اســتفاده نکرده اند ،باید برای تغییر ورژن
اقدام کنند».
•4باجــه درشهر ،برای تغییر ورژن
منکارتها

مهدیپناه افزود« :از مرداد 95تا  96باید ورژن
همه من کارت ها تغییر می کرد و در همان بازه
زمانی ،اطالع رســانی گســترده ای شد و حتی
بــرای راحتی حــال شــهروندان ،این اقــدام در
همه باجه ها انجام می شد .اما االن تعداد باجه
های تغییر ورژن کم شــده اســت چــرا که تعداد
کمی از شــهروندان ممکن اســت این مشکل را
داشته باشــند و برای همین تعداد باقی مانده،
فقط چهار مرکز وجود دارد .پایانه هاشمی نژاد
در میدان شــهدا ابتدای خیابان هاشمی نژاد،
پایانه بیــت المقدس در میــدان بیت المقدس،
پایانه شهید گمنام و پایانه الهیه از جمله مراکزی
است که شهروندان می توانند برای تمدید من
کارت به این مراکز مراجعه و بدون پرداخت هیچ
وجهی کارت جدید دریافت کنند ».
وی همچنین در پاســخ به اینکه سرنوشت پول
های باقی مانده در من کارت های منقضی شده
چه می شــود؟توضیح داد «:شارژ کارت قبلی به

•به فکر گذر از منکارت هستیم

در پایــان ،روابط عمومی ســازمان فــاوا به نکته
مهمی اشــاره کــرد و گفــت« :مهم اســت تاکید
کنم که سیاست کلی مدیریت شهری و سازمان
فاوا گذر از من کارت اســت و ان شــاءا ...بعد از
فرهنگ سازی و نهادینه کردن شرایط پرداخت
الکترونیکــی ،در میان مــدت و بلنــد مدت من
کارت ها حذف می شــود .در گام اول با نهادینه
کــردن شــیوه هــای نویــن از جمله «کیــف پول
الکترونیکی تاپ» مــی توانیم شــهروندان را به
ســمت شــیوه های پرداخت الکترونیک ســوق
دهیم و با اســتفاده از این شــیوه ها مــی توانند
هزینه اتوبوس ،تاکســی ،متــرو و ...را پرداخت
کنند .ضمن این که اکنون برای شارژ حضوری
من کارت ها در باجه ها هزینه دریافت می شود
که دلیل ضمنی آن تشویق مردم به استفاده از
شیوه های نوین شــارژ و پرداخت کرایه حمل و
نقل است».

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

شهرستانها

از شهرداری و سازمان ترافیک تقاضا دارم
معبر میدان فهمیده به ســمت پل قائم(عج) را
مثــل ورودی میدان جهــاد اصالح کننــد تا به
کاهش ترافیک کمک شود.
پس از تغییرات در میدان شهدای غواص
(تقاطع هاشــمیه و صارمــی) متاســفانه هنوز
چراغ های راهنمایی دور میدان نصب نشده و
باعث سردرگمی خودروها و ایجاد ترافیک در
این میدان شده اســت .لطفا یا چراغ های دور
میدان نصب یا چــراغ های راهنمــای ورود به
میدان چشمک زن شود.
شــهرداری منطقه 2چــرا توجهــی به پل
نصب شــده غیرمجــاز روی پیــاده روی بولوار
فردوســی ،بیــن فردوســی2و 4نــدارد؟ تنها
کسی که از آن پل سود می برد ،کارواش خیام
اســت که آن هم جواز کســب نــدارد و اگر هم
مجوزی داشته باشد ،باید از حاشیه پشت عبور
و مرور کنند و شــکل فعالیتشــان غیرقانونی
است.
در حاشــیه دالوران هیــچ گونــه وســایل
ورزشــی وجود ندارد و برای یک نرمش ساده،
مجبوریم بــه منطقه ســرافرازان برویــم .لطفا
پیگیری و رسیدگی کنید.
خواهشمندیم بپرســید باالخره کی قرار
است شهرداری یا کسانی که مسئولیت اجرای
نقشــه راه بولــوار شــاهنامه ،بعــد از ســه راه
فردوسی به طرف آرامگاه را به عهده دارند ،این
پروژه را به سرانجام برســانند .چندسال دیگر
باید این بولوار راکـد باقی بماند.
آقای شهردار اگر فرصت پیداکردید ،حتما
سری به ســازمان مدیریت پســماند شهرداری
بزنید .کارکنانی در آن جا هســتند که صحبت
کردن بــا آن هــا و جویا شــدن احواالت شــان،
خالی از لطف نیست.
بازســازی پیــاده روهــا در مشــهد برچــه
اساســی اســت؟ قاعدتــا بایــد اولویــت بــا
پیاده روهایی باشــد که تردد زیــادی در آن جا
صــورت مــی گیــرد .االن ســال هاســت پیاده
روهای خیابان دانشگاه یا راهنمایی نیمه تمام
رها شده .این خیابان ها چون مرکز رفت و آمد
زیاد هســتند ،باید پیاده روهای مناسب بدون
پستی و بلندی و چاله چوله داشته باشند.

دور برگــردان بزرگــراه مشــهد چنــاران،
بعداز پــل باغچــه ،خیلــی نزدیک بــه بزرگراه
خروجی باغچه است .کســانی که از ورودی بز
مرگان وارد جاده می شوند ،با خطر جدی رو به
رو هستند.

اتوبوسرانی
کاش مسئوالن شهری فکری برای پایانه
اتوبوســرانی فلســطین بکننــد .هر دو ســمت
میدان فلســطین که به پایانه منتهی می شود،
دربســت در اختیار اتوبوســرانی است .کالفه
شدیم این قدر که توی ترافیک ماندیـــم.
این چه وضع خدمات رسانی اتوبوسرانی
اســت؟ در ماه مبارک رمضان ،باید 20دقیقه
منتظر اتوبوس بمانیم .این انصاف است؟
اتوبوسهای خط  ۲۱۰پایانه گردشگری تا
فلکه آب ،بســیار فرســوده و نامنظــم و محدود
اســت .لطفا بــرای جایگزینی و اضافــه کردن
سرویس های جدید اقدام کنید.

آبفا

چرا به ســامتی محیط ســاکنان رسالت
 ۸۲واقــع در جاده سیمان توجهی نمی شود؟
فاضالب جاری در خیابان ها امان ما را بریده و
از بوی بد و پشه عاجــزیم.
چــرا اداره آب وفاضــاب در نصب و وصل
اگو برنامه منطقی و درســتی ندارد؟ سه سال
است پول داده ایم .سه بار به علت پرشدن چاه
فاضالب که از آشپزخانه بیرون زده بود ،هزینه
کردیــم .تکلیف امثــال ما که معطــل این طرح
شده ایـــم ،چیست؟
درکالهــدوز  47تــورج  33ماهی یک بار
لوله آب می ترکد و می آیند پس از کنده کاری،
درستش می کنند .چرا نباید یک دفعه درست
کار را انجام دهند؟

متفرقــه
در بولوارنبــوت  11ســرقت لــوازم داخل
ماشــین و پارکینــگ آپارتمــان ها خیلــی زیاد
اتفاق می افتد .گشــت کالنتری میرزاکوچک
خان هم سرکشــی و نظــارت درســتی ندارد.
کاش بازرسان ناجا به دادمان برسـند.

