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مسیرناهموارمعاینهفنی
خودروهایسنگین

محمد بهبودی نیا

«بریـدن ترمـز جرثقیـل در خیابـان هاشـمیه
مشـهد ،چهـار نفـر را بـه کام مـرگ کشـاند!»
خبـر کوتاه بـود امـا بـه سـرعت در فضـای خبری
منتشـر شـد و در شـهر دهـان بـه دهـان گشـت.
برخـی منابـع بـه صـورت غیرمسـتقیم بـه نقـص
فنی جرثقیل مرگ اشـاره مـی کردنـد و نگرانی
دربـاره چگونگـی معاینـه فنـی خودروهـای
سـنگین و تبعـات بیتوجهـی بـه آن ،همهگیـر
شـد .تعـداد زیـادی از شـهروندان معتقدنـد:
«وقتـی در شـهر و جـاده از کنـار خودروهـای
سـنگین عبـور مـی کنـی ،هرلحظـه میترسـی
مبــادا اتفاقی از جنـس حادثه جرثقیـل خیابان
هاشـمیه یا کامیونهـای بزرگراه امـام علی(ع)
رخ بدهـد» .روی همیـن حسـاب ،امـروز بـه
بررسـی سـاز و کـــار نظـارت بـر معاینـه فنـی
خودروهـای سـنگین میپردازیــــم.
•رانندگان خودروهای سنگین برای انجام
معاینه فنیخودرو بیرغبت هستند ،چون...

معاینـه فنـی خودروهـای سـنگین ،مسـئلهای
اسـت کـه بنـا بـه اذعـان برخـی کارشناسـان،
معموال از سـوی برخی رانندگان ایـن خودروها
نادیـده گرفتـه میشـود و همیـن سـهلانگاری،
گاهـی باعـث رقـم خـوردن حـوادث غیرقابـل
جبـران در خیابانهـا و بزرگراههـا و جـاده های
بیـن شـهری مـی شـود« .جـواد وحدتیفـرد»
معـاون حمـل و نقـل اداره کل راهـداری
خراسـانرضوی ،یکـی از کسـانی اسـت کـه بـه
انجام نشـدن معاینـه فنـی خودروهای سـنگین
و نبـود گواهـی تاییـد فنـی ،انتقـاد دارد و ضمن
تاکیـد بـر ضـرورت انجـام معاینـه فنـی ،مـی
گویـد« :شـکی نیسـت کـه انجـام معاینـه فنـی
خودروهـا ،بهخصـوص خودروهـای سـنگین،
یکـی از رو شهـای موثـر بـرای جلوگیـری از
حـوادث رانندگـی اسـت امـا متاسـفانه بنـا بـه
دالیلی ،گاهـی راننـدگان این خودروهـا حاضر
بـه مراجعـه بـه مراکـز معاینـه فنـی نمـی شـوند.
یکـی از دالیــل بیرغبتـی راننـدگان ،کمبـود
تعـداد مراکـز معاینـه فنـی خودروهای سـنگین
در اسـتان اسـت .هـم اکنـون خراسـان رضـوی
بـا وجـود تـردد زیـاد خودروهـای سـنگین ،تنهـا
 11مرکـز معاینـه فنـی دارد کـه چهـار مرکـز
در مشـهد قـرار دارنـد و ایـن تعـداد ،پاسـخ
گـوی نیـاز خودروهـای تمـام اسـتان نیسـت
و بخـش خصوصـی هـم بـه دلیـل نداشـتن
صرفـه اقتصـادی ،حاضـر بـه راه انـدازی مراکـز
معاینه فنـی نمـی شـود .در نتیجه تعـداد زیادی
از راننـدگان خودروهـای سـنگین اسـتان،
مجبورنـد بـرای گرفتـن گواهـی معاینـه فنـی
مسـافتی طوالنـی را طـی کننـد و معمـوال پشـت
ِ
طـرف دیگـر ،مشـکالت
گـوش میاندازنـد .از
اقتصـادی هـم در ایـن میـان بـی تاثیـر نیسـت؛
چـون معمـوال افـــراد پـس از معاینـه فنـی بایـد
هزینه زیادی برای تعمیرات صـرف کنند و روی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

شهرداری
چرا شــهرداری در مقابل دریافت مبلغی که به
ازای هرخــودرو برای ورود بــه پارکینگ جمعه بازار
خــودروی مجیدیــه قاســم آبــاد دریافت مــی کند،
خدماترفاهیمناسبیبهمراجعاننمیدهد؟
شهرداریمنطقه 10مدتزیادیاستخطوط
عابرپیاده را رنــگ آمیزی نکرده و تقریبــا دیده نمی
شوندوتوجهیبهآننمیشود.
درطبرسی شــمالی  13نگهبانان پارک اقاقیا
شاخه های خشک و علف هرز و خاک اضافه را جمع
میکنندودرزمینبغلپارکمیریزندکهبهواسطه
همینکارها،بسیارکثیفوزشتشدهاست.اینجور
رسیدگیونظافتوهرس،چهفایدهایدارد؟هرقدر
همتذکردادیم،هیچکدامگوششانبدهکارنیست.
شهرداری محترم منطقه ۹کی تصمیم دارد به
پیادهروهایالدن ۳۵بهبعدومسجدامامصادق(ع)
رسیدگیکنــد؟
منطقه شــهرک شــهید رجایی ،مملــو از بافت
فرسودهاستوهماکنونبسیاریازساختمانهای
این منطقه فاقد اصول و استانداردهای مهندسی و
خطرناکاست.
چرامیدانزندانراتبدیلبهچهارراهنمیکنید؟
هرروزبایدشاهدترافیکسنگیناینمیدانباشیم.
ضمن این که با بازگشــایی مــدارس ،ایــن ترافیک
چندینبرابرمیشود.

اتوبوسرانی
همیـن حسـاب ،رغبتـی بـه انجـام آن ندارنـد».
•از هر  5خودروی سنگین استان ،یکی در
معاینهفنی رد میشود

وحدتـی فـرد در ادامـه ،بـه نـکات قابلتاملی در
زمینـه معاینهفنـی خودروهـای سـنگین اشـاره
میکنـد و میگویـد« :طبـق آمـار مراکـز معاینـه
فنـی خـودرو ،از هـر پنـج خـودروی سـنگین
اسـتان ،یکی در معاینـه فنـی رد می شـود و باید
تعمیر شـود .منتها این وسط ،دو مشکل وجـــود
دارد کـه الزام بـه انجـــام این تعمیرات را سـخت
میکنـد .آ نهـم ایـن کـه اگـر چـه مـا معمـوال
بـه خودروهـای سـنگین فاقـد گواهـی معاینـه
فنـی ،سـند حمـل بـار نمـی دهیـم امـا بعضـی
از ایـن خودروهـا بـرای گرفتـن سـند حمـل بـار
مراجعه نمی کنند و بدون سـند حمل در شـهر و
جاده تردد مـی کننـد و متاسـفانه پلیـس راه هم
سـندهای حمل بـار را چک نمـی کنـد و همین،
یـک راه فـرار از انجـام معاینـه فنـی و در نهایـت
نقص فنـی خودرو اسـت کـه باعث بـروز حوادث
می شـود .در کنار این ،تا وقتی که شـرکت های
بیمـه بـدون توجـه بـه برگـه معاینـه فنـی ،بیمـه
خودروهـا را صـادر مـی کننـد ،راننـدگان بـدون
معاینـه فنـی و با خیـال راحـت تـردد مـی کنند و
متاسـفانه توجـه بـه ایـن موضـوع ،تقریبـا در حد
صفـر اسـت».
•شایعه معاینهفنیهای صوری ،واقعیت
دارد؟

وقتی با معـاون حمـل و نقـل اداره کل راهداری
اسـتان ،ایـن ادعـا را کـه «در تعـدادی از مراکـز
معاینـه فنـی خودروهـای سـنگین ،معاینـه فنی
بـدون بازدیـد فنی و بهشـکل صـوری انجـام می
شـود» مطـرح میکنم ،میگویـد« :من ایـن ادعا
را رد مـی کنم؛ زیـرا نظارتهـای دقیقـی در این
زمینه توسـط نرم افزارهایی که در مراکز معاینه

فنی نصـب شـده اسـت ،وجـــود دارد و از زمانی
کـه خـودروی سـنگین وارد مرکـز مـی شـود ،بـا
خوانش پالک خودرو ،سیستم به صورت دقیق
مراحـل چـک و صـدور معاینـه فنـی را زیـر نظـر
می گیرد و همیـن موضـوع ،باعـث جلوگیری از
صـدور صـوری معاینه فنـی مـی شـود .از طرفی
بازدیدهـای محسـوس و نامحسوسـی کـه مـا
از رونـد صـدور معاینـه فنـی داریـم و برخـورد بـا
تخلفـات احتمالـی ،ایـن ادعـــا را رد میکنـد».

تنها 11مرکز معاینه

فنی در خراسان

رضوی وجود دارد که
چهار مرکز در مشهد

قرار دارند و این

تعداد ،پاسخ گوی

نیاز خودروهای تمام
استاننیست

•نبود کنترل از سوی پلیس را رد میکنم اما
باید رانندگان هم احساسمسئولیت کنند

در ادامـه ،بـه منظـور بررسـی اقدامـات انجـام
شـده توسـط پلیـسراه اسـتان بـرای برخـورد با
سـنگین فاقـد گواهـی
راننـدگان خودروهـای
ِ
نامـه معاینـه فنـی ،بـا سـرهنگ «محمدعلـی
احسـا نبخش» جانشـین رئیسپلیـس راه
اسـتان حـرف میزنـم کـه ضمـن رد ادعـا و
انتقـاد معـاون حمـل و نقـل اداره کل راهـداری
اسـتان مبنـی بـر چـک نشـدن سـند حمـل بـار
توسـط پلیـس راه ،توضیـح میدهـد« :پلیـس
راه همواره بـه موضـوع معاینه فنـی خودروهای
سـنگین توجـه ویـژه ای داشـته و چـه در شـهر و

چـه در مسـیرهای بینشـهری ،علاوه بـر پروانه
حمـل بـار ،گواهـی معاینـه فنـی خودروهـا هـم
کنتـرل می شـود .ممکن اسـت در برخـی موارد
پلیـس بهواسـطه اولویتبنـدی ،معاینـه فنـی را
کنترل نکنـد اما سـند حملبـار در هر شـرایطی
کنتـرل میشـود» .سـرهنگ «محمـد علـی
احسـانبخش» ادامـه میدهـد« :بـرای ترغیـب
دارنـدگان و راننـدگان خودروهـای سـنگین بـه
انجام منظم معاینـه فنی ،باید علاوه بر فرهنگ
سـازی و اعمـال قانـون ،خدمات مناسـب هم در
این زمینه ارائـــه شـود .باید تعـداد مراکـز انجام
معاینـه فنـی اسـتان افزایـش یابـــد و نهادهـای
مختلـف ،امکانـات و تسـهیالت قابلقبولـی
ِ
تعمیـرات پـس از معاینـه فنـی در اختیـار
بـرای
راننـدگان بگذارنـــد .ضمـن ایـن کـه مالـکان
خودروهای سـنگین هم بایـد بـرای معاینه فنی
خـودروی خـود جـدی تـر عمـل کننـد؛ چـون
در صـورت مشـاهده خودرویـی بـدون گواهـی
معاینـه فنـی ،جرایـم سـنگینی شـامل حالشـان
مـی شـود».
•در صورت رخ دادن تصادف بر اثرنقصفنی
راننده مقصر است و با وی برخورد میشود

جانشـین رئیـس پلیـس راه اسـتان در پاسـخ بـه
ایـن سـوال کـه «در تصادفاتـی کـه علـت ،نقـص
فنـی ناشـی از انجـام نشـدن معاینـه فنی اسـت،
ِ
علـت حادثـه بـه صراحـت ذکـر میشـود؟»
میگویـد« :یکـی از وظایـف کارشناسـان پلیس
بـرای بررسـی و مدیریـت تصادفهایـی کـه پس
از آن ،وسـیله نقلیـه قـادر بـه حرکـت باشـد ،ایـن
اسـت که خـودرو را بـه معاینه فنـی می فرسـتند
و چنان چـه نقص فنی علـت تصادف باشـد ،این
موضوع را بـه اطلاع مقـام قضایی می رسـانیم.
در ایـن زمینـه آمـار جامعـی در اسـناد پلیـس
راهنمایـی و رانندگـی ثبـت اسـت و طبیعتـا بـا
راننـده متخلـف برخـورد قانونـی میشـود».

گزارش خبری

خط 62کــه منتهی به حرم می شــود ،اتوبوس
های بسیار فرسوده ای دارد و خیلی بی نظم است.
لطفابررسیکنید.

شهرستانها
چــرا هیــچ نظارتــی بــر چگونگــی فعالیــت
نانواییهای شــهرک حجت آباد ،جاده کنه بیست
نمی شود؟ هر هفته چند روز تعطیلی دارند و معلوم
نیستباآردهاییارانهایچهکارمیکنند؟

حاال که ســازمان راه و شهرســازی استان توان
عریضکردنجادهگلبهاربهمشهدراندارد،جادهرا
بسپارندبهپیمانکاروشهرداریمشهدتاآنهافکری
کنند.واقعاخستهشدیمازعرضکمجادهباترافیک
سنگین.
با توجه به مشاهده تعدادی کفتار در حد فاصل
شهرک گلســتان و لنگر ،حوالی ساعت  5صبح هر
روز ،ایکاش مســئوالن مربــوط اقدامــی بــرای
اطالعرســانی به مردم و پیشــگیری از بروز حادثه،
انجامدهند.

راهنماییورانندگی
از راهنمایــی و رانندگــی تقاضــا داریم مدخل
فالحی ۴قاسمآبادراکهتابلویتوقفمطلقاممنوع
دارد ،کنتــرل کنند .چون کافی اســت یــک خودرو
پارککندتاترافیکسنگینیبهوجودبیاید.
از پلیــس راهنمایــی و رانندگــی خواهشــمندم
روزهایجمعه،بهبولوارادیب،حدفاصلمیدانمادر
تا میدان امامیه رسیدگی کند .چون بهواسطه جمعه
بازار،خودروهادوبلهسوبلهوحتیدرپیادهروپارکمی
کنندوباعثسلبآسایشساکنانمنطقهشدهاند.

متفرقه
امروز به قصد حرم سوار یک خودرو شدم .برای
کرایه دوهزار تومانی ،اسکناس پنج هزار تومانی به
برگرداندنبقیهپول،پارا
رانندهدادم.منتهابهجای
ِ
روی گاز گذاشــت و فرار کرد .این انصاف است؟ ای
کاشخودمانبهخودمانرحــمکنیم.
جمعه برای تفریح سری به چالیدره زدم؛ یکبار
برایپارکینگهزینهپرداختکردمکهطبیعیاست
ولیتعجباینجاستکهبرایباالرفتنازپلههاهم
نفری هزار تومان می گرفتند .در حالــی که درواقع
نمیخواستیمازتلهکابینوترناستفادهکنیموفقط
میخواستیمازفضالذتببریم.اینچهوضعیاست؟
حدود هفت روز قبــل یک پماد خارجــی از یک
داروخانهدراحمدآبادگرفتمبهمبلغ24هزارتومان.
امروز قصد خرید همــان پماد را از یــک داروخانه در
بولوارمعلمداشتمکهقیمتاش33هزارتومانبود.
این نبود نظارت بر قیمتها ،بهخصوص قیمت دارو
تاکیقراراستادامهیابد؟

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

اتوبوس کثیف ،بیاحترامی به مسافران است
تصویری که میبینیــد ،وضعیت نظافت ضعیــف اتوبوس خط  ۲۱را در ســاعت  ۱۶:۳۰روز
جمعهای که گذشــت ،نشــان میدهد .البتــه این تصویــر فقط مربــوط به بخــش کوچکی از
داخل اتوبوس است و شــرایط بقیه نقاط و حتی بیرون اتوبوس هم به همین شکل است .چرا
کردن کامل و به موقع ناوگان حمل و نقل عمومی ،اقــدام نمیکند؟
اتوبوسرانی برای تمیز
ِ

شهروندخبرنگار

شهر متعلق به همه شهروندان است ،نهفقط ما

باغ وحشفعال تعطیلنمیشود

دادیار حوزه معاونــت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادســتانی
مشهد اعالم کرد« :فعال بنا بر تعطیلی باغ وحش مشهد نیست»؛ خبری
که ایست موقتی به تعطیلی باغ وحش مشهد خواهد بود .روز یک شنبه
مدیرکل محیط زیســت اســتان از ارائه درخواســت تعطیلی باغ وحش
مشهد به دادســتانی خبر داد و اعالم کرد که «از دادستان مرکز استان
درخواست شــد تا بدون ارائه مهلت و فرصت بیشــتر ،باغ وحش مشهد
بالفاصله تعطیل شــود ».در پــی این خبــر روزنامه «خراســان رضوی»
در گزارشی با عنوان «ســایه تعطیلی دوبا ره برســر باغ وحش مشهد» و
یادداشتی با عنوان «مسئله اصلی باغ وحش مشهد چیست؟!» در برابر
اقدامبهتعطیلیباغوحشمشهدبهعنوانیکیازظرفیتهایتفریحی
این شهر واکنش نشان داد و با آن مخالفت کرد.
به گزارش فارس  ،دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع
جرمدادستانیمشهد،بااشارهبهدرخواستمحیطزیستبرایتعطیلی
باغ وحــش ،گفت :فعال بنا بر تعطیلی باغ وحش مشــهد نیســت .فرزاد
بهشتی اظهار کرد :مرگ ســه قالده از هفت توله ببر تلف شده طبیعی
بوده امــا مرگ چهار قالده دیگر غیرطبیعی اســت کــه در این خصوص
کمیته حقیقتیاب تشکیل شد .وی تاکید کرد :دستگاه قضایی مهلت
زمانبندی برای رفع ایرادها را به باغ وحش ابالغ کرده است ،پیگیری
و رسیدگی به این موضوع از وظایف محیط زیست است و خودشان باید
اقدام مقتضی را انجام دهند.

ایستگاهاتوبوسمجیدیه، ۱۰تابلویهوشمند
ندارد.لطفارسیدگیکنید.

تلگرام 09393333027 :

از شهرداری بابت تالشهای اخیرش در زمینه اصالح و تعمیر معابر شهر تشكر میكنم اما كاش
مردم و همشهریان را هم میشد اصالح كرد تا به دیگر شهروندان ،اجازه استفاده از امکانات را
بدهند .مثال در چنین شرایطی که در عکس میبینید ،اگر مادری بخواهد با كالسكه فرزندش
عبور کند یا فرد معلولی بخواهد جابه جا شود ،تکلیف چیست؟

مدیرکلمحیط زیست استان نیز در این زمینه به فارس گفت :با توجه به
خصلت بچهکشی در ببرها ،جداسازی به موقع تولهها از مادر نکتهای
اســت که باید مورد توجه مالکان باغ وحش میبود که در این خصوص
احتمال سهلانگاری عوامل باغ وحش مشهد وجود دارد .تورج همتی
بااشارهبهتشکیلکمیتهحقیقتیاب،اظهارکرد:اینکمیتهوظیفهدارد
مستنداتونتایجبررسیتخصصیخودراتاهفتروزآینده( 4شهریور)
رسم ًا به مرجع قضایی اعالم کند.
همچنین به گزارش ایسنا ،همتی از تعیین اعضای کمیته حقیقت یاب
خبر داد و گفت :در نشست روز  28مرداد با حضور مدیرکل و مسئوالن
دام پزشکی ،نماینده دادستانی ،ریاست دانشکده دام پزشکی دانشگاه
فردوسی مشهد ،فعال حقوق حیوانات و مسئوالن اداره نظارت بر امور
حیاتوحش استان ،اعضای کمیته حقیقتیاب تعیین شدند.

