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اتوبوسرانی

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد پاسخ میدهد

 ۶گالیه پرتکـرار از تاکسیهای شهری
گزارشمیدانی
مریمترسول

احتماال برای همهمان پیش میآید که در طول روز
عبوری شــهری اســتفاده
یا هفته ،از تاکســیهای
ِ
کنیم و حتما بــرای همهمان هــم اتفاق افتــاده که
راننده تاکســیها فقط به دنبال مســافر دربستی
باشــند و حاضر بــه رســاندنمان با کرایه کورســی
نشــوند ،برای مســیرهای دربســتی به بهانههای
مختلف از تاکســیمتر اســتفاده نکنند و کرایه ای
ناعادالنه بگیرند ،یــا کرایه کورســی را بیش از نرخ
مصوب حســاب کننــد و ...گــزارش امــروز ،طرح
و پاســخ بــه رایــــجترین گالیههــا از تاکســی های
گردشی و خطی است« .احمد محبی» مدیرعامل
ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی مشهد،
به پرتکرارترین انتقادهای مردم به عملکرد برخی
رانندگانتاکسیهایشهریکهازسویشهروندان
با خبرنگار صفحه حرفمردم مطرح شــده ،پاســخ
میدهد.

برخــی رانندگانتاکســی بهانــه میآورنــد
2
تاکسیمترمانخراباست!

درخیابانشیرازی،مردجوانیمدتهاستمنتظر
تاکسی اســت و وقتی خودم را معرفی میکنم و در
اینباره حرف میزنــم ،گله میکند« :قبل از سوار
شــدن ،با راننده چــک میکنم که کرایه براســاس
عدد تاکسیمتر حساب می شود؟ اما تا االن ،هیچ
کدام حاضر به زدن تاکسیمتر نبودند و می گویند
برای ما نمی صرفد .گاهی هم بهانــه می آورند که
تاکسیمترشــان خراب اســت و خب من هم سوار
نمیشوم».
محبی پاسخ میدهد« :بر اساس قوانین ،استفاده
از تاکســیمتر بــرای همــه راننــدگان تاکســی در

بولوار شفا ،نیاز به رنگآمیزی فوری و مجدد
خطوط عابر پیاده برای حفظ امنیت عابران دارد.

مشــهد الزامی اســت و راننــدگان باید زمــان جابه
جایی مســافران ،حتما از تاکســیمتر اســتفاده و
براساسنرخمشخصشده،ازمسافرکرایهدریافت
کنند .چنان چه راننده ای از تاکســی متر استفاده
نکند ،مسافران می توانند با شــماره تلفن  ۱۳۷یا
 ۳۳۲۴۸۱۵۰کــه آماده شــنیدن و رســیدگی به
شکایات درباره ســازمان تاکسیرانی است ،تماس
بگیرند تا بــا فــرد متخلف برخــورد شــود .هرچند
نمیشــود این گالیه ها را به همه راننده تاکسیها
تعمیمداد.ما 13هزارتاکسیدرشهرمشهدداریم
که بهشکل شبانهروزی مشغول خدمات رسانی به
شهروندانهستند».

تکلیف مســافران و رانندهها با تاکســیمتر
3
خرابچیست؟

«از آن جــا کــه هزینــه خرید تاکســیمتر بــه عهده
خــود راننــده اســت ،خیلــی از راننــده هــا وقتــی
تاکسیمترشــان خراب می شــود ،حاضر به خرج
کردن چندصدهزارتومان بابت خرید تاکســیمتر
جدیدنیستندوناچـاربدونتاکسیمتربهکارادامه
ن نکته را شــهروندی که گذرش به
میدهنــــد ».ای 
تاکسیهایبدونتاکسیمترافتادهمیگوید.
محبی ،در پاسخ به این گالیهها می گوید« :خرابی
تاکســی متر نباید دلیلی بر اســتفاده نکردن از آن
شود .به هرحال تاکسیمتر مبنای محاسبه هزینه
جابه جایی مسافران است و تاکســی هم مانند هر
واحد صنفی دیگــر ،باید معیــاری برای حســاب و
کتاب داشته باشد .راننده تاکســی باید در صورت
مشکلدارشدنتاکسیمتردراسرعوقتبرایرفع
نقصوشروعبهکاردوبارهاقدامکنــد.تهیهوتعمیر
تاکسیمتر ،جزو وظایف ما نیست و خود راننده ها
باید این کار را انجام دهند .تاکسی متر ،مدل های
متنوعی دارد و قیمت هــای آن از  80تا 800هزار
تومان متغیر اســت و راننده ها می توانند براساس

ُوسعشان،آنراتهیهکنند.

افزایش2برابری کرایهتاکسی ،بعد از ساعت
4
10شبمنطقیاست؟

آخرشباستوزنجوانیکهمنتظرتاکسیاست،
وقتی متوجه میشــود خبرنگارم و در حال بررسی
مهمترین چالشهای شــهروندان با تاکســیهای
گردشی،ازافزایشچشمگیرکرایهتاکسیها،پس
از ساعت 10شب گله میکند و می گوید« :گاهی
پیش میآید که کارم تا بعد از ساعت10شب طول
بکشد و بهجای استفاده از تاکسی تلفنی و تاکسی
اینترنتی ،ناچار به استفاده از تاکسیهای عبوری
گذشتن
شــوم .متاســفانه گاهی رانندهها به بهانه
ِ
ساعت از 10شب ،کرایه دوبرابری نسبت به کرایه
همانمسیردرروزطلبمیکنندومنهمبهدلیل
اینکهتنهاهستم،ترجیحمیدهمبدونجروبحث،
کرایهرابپردازم.ولیاینمنطقیومنصفانهاست؟»
مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانی
مشهد در اینباره توضیح میدهد« :کرایه خدمات
تاکســی دربســت ،پس از ســاعت 20 ،22درصد
افزایشداردومطالبهمبالغبیشتر،تخلفمحسوب
رسانی
میشودوازشهروندانمیخواهمبااطالع
ِ
این حرکتها ،تا جایی که ممکن است به تخلفات،
دامن نزنند و ما را در شناســایی رانندگان متخلف
کمککنند».
ای برخی تاکســیهای
به کرایههای ســلیقه ِ
5
خطیمعترضیــم

یکیدیگرازشهرونداندرخیابانصیادشیرازیکه
بنا به گفته خودش ،در طول روز اســتفاده زیادی از
تاکسیهایخطیمیکند،ازکرایههایسلیقهای
گله دارد و می گویــد« :خطی های هــر خیابان ،به
سلیقهخودشان،کرایهایبرایمسیرتعیینوآنرا
بهمسافرانتحمیلمیکنند.مثالدرخیابانصیاد
شــیرازی ،برخالف همه جــا که کرایــه یککورس

1000تومــان اســت ،کورســی  1500حســاب
می کننــد .چرا با ایــن عملکرد ســلیقه ای برخورد
نمیشود؟»
محبی ،مدیرعامل ســازمان نظارت بر تاکسیرانی
مشــهد در پاســخ به این گله بهحق مــی گوید« :هم
اینک،مبلغدریافتیتاکسیهاازمسافر،چهخطی
و چه گردشی ،طبق مصوبه شــورای محترم شهر،
فقطبراساستاکسیمتراستونهسلیقهوقوانین
محلی،امادرحالاجرایطرحیهستیمتابهمبالغ
ُرندتری برســیم و چنین مشــکالتی یا مثال مشکل
پول ُخرد ،حل شــود .منتها تا تصمیم گیری درباره
اینایـده،اگردرخطی،رانندههابهگرفتنکرایهای
بیش از رقـم تاکسی متر اقدام کنند ،تخلف است و
مثالهمینمورد،پیگیریخواهدشد».
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«در خیابــان شــهید فــوالدی ،واقــــع در
شــهرک شــهیدرجایی ،یک کوچه بن بست،
شامل  60واحد مســکونی ،محل سکونت 80
خانــــوار اســت که  15چاه فاضالب در آن قرار
گرفته .هر سال با شروع فصل سرد و بارندگی،
مشکلیبهمشکالتمردماینمحــلهاضافهمی
شود و آن ،پر و سرریز شدن محتوای این چاه ها
بهکوچهوخانههایاینمنطقهاست.چندینبار
به شــهرداری منطقه مراجعه کردیــم تا چاره
اساســی برای این چاهها که یک خطر بالقــــوه
برایاهالیبهحسابمیآیدبیندیشداماخبری
از بررســی و پیگیری نیســت و نمیدانیم چرا
مسئوالنبهفکرپایینشهرنشینهانیستند؟»
چیــزی کــه خواندیـــد ،محتــوای تماس «حســن
موســیزاده» عضــو شــورای اجتماعــی شــهرک
شهیدرجاییباصفحهحرفمردماست.مسئلهای
که بهواســطه ضرورت توجه بــه آن ،برای بررســی
فــوالدی 10
میدانی به خیابان شــهید فــوالدی،
ِ
میروم .در بدو ورود ،شــیب معکوس این خیابان،
توجــه را جلب مــی کند و ســر و کلــه اهالــی ،یکی
یکی پیــدا میشــود« .خانم کشــاورز» با بیــان این
که فضای تمام خانه های این منطقــه ،مملو از نم و

رطوبت است ،می گوید« :قدمت زیاد چاه های این
کوچه ،دردســرهای زیادی مثل سرریز شدن چاه،
فرونشستهایخطرناکوفرسودگیبیشترخانه
ها به همراه داشته .شاید باورتان نشود اما در زمان
بارندگی در فصل ســرد ،مجبوریم با لحــاف و پتو و
ماســه ،مانــع از ورود آب باران به چاههــا و محتوای
چاهها به خانههای مان شویم« ».آقای حسینی» از
ساکنانقدیمیمحلههمگلهمیکند«:پارسالکه
بارندگیخیلیشدیدبود،چاههایخیابانپروآب
های سرریز شده وارد خانهام شد و تمام جهیزیه ای
که برای دخترم با دســترنج کارگری خریده بودم،
زیر آب رفت« ».خانم ساالری» از دیگر ساکنان این
خیاباندرددلمیکند«:هرروزبانگرانیفرزندانم
راازاینخیابانعبورمیدهمتاراهیمدرسهشوند.
همیشــه این ترس در من وجود دارد کــه چاه های
فرســوده کوچه فرونشســت کنند و خــدای نکرده
فرزندانم آسیب ببینند» .خانم «صفرزهی» هم می
گوید« :انتهای این خیابان بنبست ،دو خانه وجود
دارد که شــاید اگر تخریب شــود تا آب هــای جاری
و ســطحی بن بســت به جای چــاه ،وارد کانال آب
خیابان «شــهید غالمی »3شــود ،از این دردسرها
خالصشویم».
«حمید مهدوینیــا» رئیس اداره خدمات شــهری
منطقه 6شهرداریمشهددراینخصوصتوضیح
می دهد« :در طول چهار ماه گذشته  18حلقه چاه

در خیابان شــهید فوالدی الی روبی کامل شــده.
منتها مشــکل این جاســت که تعدادی از ساکنان
همین خیابــان ،فاضــاب های خانگیشــان را به
داخــل معابرعمومــی و همین چــاه ها که توســط
شــهرداری برای جمع آوری آب های سطحی حفر
شده،هدایتمیکنند.قدمتاینچاههازیاداست
و در ســال های گذشــته ،به دلیل شــیب معکوس
کوچه حفر شــده اند تــا آب ناشــی از بارندگی ها را
از داخل کوچــه جمع کنند .چرا که چــاره دیگری
برای این خیابان جز حفر چندیــن چاه امکان پذیر
نبود .طــول این چاه هــا به 10تا 15متر می رســد
و مدت زمان اســتفاده بهینه از آن ها بیــن  8تا 10
سالاست،درحالیکهبیشاز30سالازحفراین
چاهها می گذرد و این مشــکالت طبیعی اســت .با
توجهبهقدمتچاهوبافتزمیندرمحدودهشهرک
نزدیکی چاههای
شــهیدرجایی و باهنر و از طرفی
ِ
خیابان شــهید فوالدی 10به هم ،دیواره های چاه
تغییرشکلدادهوسستشدهوامکانریزشوجــود
دارد.بااینمقدمه،شهرداریمنطقهاینآمادگیرا
دارداگرمالکاندوخانهانتهایبنبست،مراجعهو
اعالم رضایت کنند ،چه به صورت نقد ،چه به شکل
تهاتر یا پروانه ســیار این دو ملــک را خریــداری و با
تخریب این دو ملک ،مسیــر آبهای جاری منطقه
باز و این مشــکالت تا حد زیادی مرتفع شود .منتها
تاامروزوبهرغمپیگیریشهرداری،مالکانتمایلی

چرا اقدامی برای احداث زیر گذر عابر پیاده
در بولوار نمــاز به ویــژه منطقه مســکونی آرمان
نمیشود؟ خطر تصادف مرگبار زیاد است ،لطفا
سریعا فکری بکنید.

شهرستان ها
کارگران ســاختمانی در بعضی نقاط شهر
ســبزوار جمع می شــوند که یکی از ایــن نقاط،
منطقه ســی هزار متری اســت .االن کــه هوا در
حال ســرد شــدن اســت از شــهرداری ســبزوار
درخواست داریم فکری به حال روزهای سردی
که در پیش اســت بکند و کانکســی بــرای آنها
تهیه کند تا از سرما ایمن باشند.
از شــهرداری محترم تربــت حیدریه تقاضا
داریم پیاده روی انتهای خیابان باغ ملی را ایمن

یکمسیرو  ۲نوعکرایه،چـرا؟

آقــای ســالمندی هم گلــه میکنــد« :هفته
گذشــته دو بار از تاکســی های شــهر ی بــرای یک
مسیر،بهشکلدربستاستفادهکردمومتوجهشدم
هیچ کرایه معینی برای یک مســیر ندارند و ظاهرا
سلیقهایکرایهدریافتمیکنند».
محبــی در اینبــاره توضیــح میدهد« :ایــن اتفاق
که بــرای یــک مســیر ،دو کرایــه متفــاوت دریافت
شود ،طبیعی اســت .چون مبنای محاســبه کرایه
توسط تاکسیمترها ،براساس ســه عامل ورودی،
کیلومترمسیروترافیکاستواحتمالداردهزینه
جابــه جایی یــک مســیر مشــخص ،در دو زمان بی
ترافیک و پرترافیک ،دو عدد کرایه شود .سه عنصر
بر محاسبه کرایه توسط تاکســی مترها ،تاثیرگذار
اســت .ســرعت کمتر از  20کیلومتر ،طــی کردن
هر  200متر و میزان توقف؛ به همین دلیل ممکن
است که ما مســیری را هر روز طی کنیم و نرخ های
پرداختی ،با درصد تقریبی معمول ،متفاوت باشد
وباایناستداللنبایدبرتاکسیها،خردهبگیریم».

ســازی کنــد .دو مغازه بــه صــورت پلکانــی ،به
موزاییک ها شیب داده اند که گاهی باعث حادثه
برای عابران پیاده می شود.

علوم پزشکی
چطور امــکان دارد در اورژانس مشــهد به
ازای هر آمبوالنس ،حداقل شــش یــا هفت نفر
نیرو وجود داشته باشد ،در حالی که در منطقه
طرقبه شــاندیز به این گســتردگی ،به ازای هر
آمبوالنس فقط ســه یا چهار نفرنیرو وجود دارد
و این امر باعث فرسایش و خستگی نیروها شده
است.
متاســفانه در بخــش اورژانــس برخــی
بیمارســتان هــا از جملــه بیمارســتان امــام
رضــا(ع) ،تعــدادی از کادر درمانی بــه وظایف
خودشــان درســت عمل نمی کنند و به بیماران
بدحال اصال رسیدگی نمی کنند .کاش بررسی
و پیگیری کنید.

متفرقه
در محلــه برکپــور مشــهد ،واقــع در بولــوار
فکوری ،هر چند وقت یک بار گودبرداری هایی
انجام می شــود و گاهی یک محــل ،چندین بار
حفاری می شود .ولی دلیل این دوباره کاری ها
و اسراف مشخص نیست.
مدتی است به میزان گازی که توسط پمپ
های مختلف سی ان جی در مشهد و شهرستان
های اطراف فروخته می شــود ،دقت می کنم و
متاسفانه به این نتیجه رســیده ام که احتماال در
برخــی جایگاه هــا ،هــوا همراه بــا گاز بــه مردم
فروختــه مــی شــود .از مســئوالن درخواســت
بررسی دارم.
لطفا درباره پارازیت هایی که آن قدر شدید
شــده که حتی شبکه های صداوســیما را هم در
منطقــه الدن و اقبــال با مشــکل مواجــه کرده،
گزارشی تهیه کنید.
وضعیــت ارتباطــی همــراه اول در حامــد
شمالی  9و 11بولوار ســجاد و نیز پارک نیلوفر
مدت زیــادی اســت کــه مختل شــده و شــماره
 9990هم فقط شعار بررسی می دهد.

دوربینخوانندگان

 3تخلف با یک حرکت!
گاهی وقتها با خودم فکر می کنم باید به غارها
برگردیم و زبان جدیدی اختراع کنیم و با آن زبان
به یک عده که دایم خودرویشــان را در پیاده رو
پارک می کنند تذکر دهیــم؛ متخلفانی که هیچ
کس جلودارشان نیست .البته برای این راننده
که خــودروی آن را در تصویر می بینید باید ســه
زبان جدید اختراع کرد تا متوجه شود .1جلوی
در پارکینگ دیگران پارک نکند  .2مســیر زرد و
برجسته ویژه نابینایان را ســد نکند .3 .پیاده رو
جای پارک خودرو نیست.

روشن ماندن چراغهای شهردر روز؛
سهلانگارییامشکلفنی؟
موضوع روشــن مانــدن المــپ تیرهای چــراغ برق
بزرگراههای مشــهد در طــول روز ،کم کــم در حال
تبدیل شــدن به امــری عادی اســت .وقتی بــه این
موضوع اعتراض می کنیم شرکت توزیع برق اعالم
میکندبرایجلوگیریازبرخیمشکالتفنیاین
کار را می کند اما باید به این موضوع اشــاره کرد که
مردم با دیدن این چراغ های روشن ،راجع به صرفه
جوییدرمصرفبرق بیانگیزهمیشوند.

بنبست چاههای فرسوده و سرریز شده
فرزانه غروبی

اداره آب و فاضالب مشهد چند روزی است
انتهــای خیابــان راســتان (یکــی از محــات
شــهرداری منطقه  )10را برای انجام تعمیرات
کنده کاری کــرده و بعد از انجــام تعمیرات ،این
گودال که محل تردد خودروهای زیادی است به
حال خودش رها شده است .اگر موتور سیکلت
یــا خودرویی با ســرعت از ایــن محل عبــور کند
معلوم نیست چه بالیی به سرش می آید.
در هاشــمیه هفتــاد و پنــج زمینــی مــدت
هاســت بالتکلیــف رها شــده و شــهرداری یک
نگهبان برای این زمین گذاشــته .خب چرا این
محل را به ســالن و زمین ورزشــی برای جوانان
اختصاص نمــی دهند یا آن جا را به فضای ســبز
تبدیل نمی کنند؟

اهالی خیابان شهیدفوالدی در شهرک شهیدرجایی ،از یک معضل قدیمی در رنجاند

گزارشمیدانی

آب و فاضالب

شهرداری

چرا برخــی رانندههــا فقط بهدنبال مســافر
۱
دربستیاند؟

در ســاعات پررفت و آمد روز ،به اطراف حرم مطهر
رضویمیروم.خانممیانسالیبههمراهکودکش
قصددارد ازبازاررضا(ع)بهخیابانطبرسیبرودو
منتظرتاکسیاست.نزدیکبه 10تاکسیخالی،
از کنارش عبور می کنند ولــی هیچکدام حاضر به
کورسی سوار کردن او نیستند و فقط دنبال مسافر
دربستی با قیمت توافقیاند؛ قیمتی که برای یک
مسیرکوتاه،عقالنیومنصفانهنیست.
مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانی
مشــهد ،درباره ایــن اتفاق مــی گویــد« :رانندگان
تاکســی ،چه خطی و چه گردشــی ،ملزم هســتند
حتی برای مسیرهای کوتاه ،مسافر را سوار و برای
محاسبهکرایهازتاکسیمتراستفادهکنند.اینکه
رانندهها به مســافران بگویند «فقط دربست سوار
می کنیــم» قطعا تخلف اســت و مــردم باید بــا ارائه
شــماره پالک خودرو ،اعالم کنند کــدام رانندهها
این تخلف را مرتکب می شوند تا بررسی و برخــورد
شــود .حدود  100بازرس در شــهر با خودروهای
سفیدوالبتههمکاریپلیسراهور،هموارهدرحال
گشتزنیاندتاچنانچهتخلفیازسویتاکسیها
ببینند،برخوردکنند.

اتوبوســرانی به جــای این که بــا فروش من
کارت ها برای خودش منبع درآمد درست کند،
لطف کند و بلیت تک سفره را در اختیار افرادی
که هر از گاهی از اتوبوس یا قطار شهری استفاده
می کنند قرار دهد.

تلگرام 09393333027 :

پیگیری حرف مردم
فرزانه غروبی

چرا یاس 11درخیابان عبدالمطلب ،آسفالت نمی شود؟
«آســفالت خیابان عبدالمطلب  ،15فرعی یاس  11مشکالت زیادی دارد .هرچند وقت
یک بــار ،یکــی از شــرکت هــای خدمات
رســان مثــل آبفا یــا شــرکت بــرق و گاز و
مخابــرات ،ایــن فرعــی را کنــده کاری
میکننــد و بعــد از انجــام کار بــدون
رسیدگی به آسفالت ،رها می کنند و می
رونــد .بایــد بــه آســفالت ایــن خیابــان
رسیدگی شود».

به فروش ملک شــان نداشــته اند و این خیابان هم
چون جزو اولویت های شهرداری برای پروژه های
بزرگ نیست ،نمی توانیم دستور قضایی بگیریم و
اقدامکنیم».

«انتخابی»رئیسادارهفنیوعمرانشهرداری
منطقه  2مشــهد در ایــن خصوص مــی گوید:
«متاســفانه با توجه به محدودیــت اعتباری که
شــهرداری منطقه برای آســفالت معابر دارد،
امســال نمی توانیم یاس 11را در دســتور کار
برایآسفالتقراردهیــمولیمطمئناآسفالت
این خیابان در ابتدای سال آینده ،جزو اولویت
هایمنطقه 2شهرداریمشهدخواهدبود».

