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طی پنج سال گذشته ،اصال مطرح نبود که چه
تناژ باری در چه ساعتی از شبانهروز در سطح
شهر جابهجا میشود ،از این مقدار بار چقدر
قاچاق اســت ،چقدر بهداشتی اســت ،اصال
چه لزومی دارد که این همه خودرو حملونقل
بــار در شهر رفـتوآمــد کند ،و ایــن مقدار کم
است یا زیاد .اینگونه شد که با روی کار آمدن
سازمان مدیریت حملونقل بار درونشهری
و حومه شهرداری مشهد در سال  ،1391نگاه
مدیریت شهری به موضوع خودروهای سنگین
و نیمهسنگین زیر ذرهبین رفت و برای تکتک
این سؤالها به دنبال پاسخی گشت تا مقوله
حملونقلباریراساماندهیکند.
یکی از مباحث مهمی که شاید تا چند سال اخیر
در بحث تردد ماشینهای سنگین در شهر از
آن غفلت شده است این است که طبق قوانین
راهنمایی و رانندگی ،ورود خودروهای نقلیه
سنگین به داخل شهر ممنوع است .برای اجرا
شدن درست این قانون ،نیازمند توقفگاههای
استاندارد و ایمن در ورودی شهرها هستیم.
ایجاد چهار توقفگاه عمومی از جمله توقفگاه
ناوگان بــاری میثاق ،که دارای کفسازی با
رویه بتن غلتکی میباشد و همچنین دارای
امکانات رفاهی است و اولین توقفگاه استاندارد
و ایمن کشور است که در تیرماه سال گذشته
به بهرهبرداری رسیده است ،مشکالت حوزه
مذکور را تا حد زیــادی مرتفع کــرده است.
این در حالی است که در حال حاضر ،چهار
توقفگاه عمومی در شهر داریــم که تا انتهای
ســال ،به پنج توقفگاه افزایش پیدا خواهد
کرد .از طرفی ،در حال تحت پوشش قرار دادن
توقفگاههای غیراستاندارد هستیم تا با ارتقا و
استانداردسازی تا سال آینده ،شاهد حدود 17
توقفگاهمناسبدرمشهدباشیم.امابههرحال،
همانگونه که رانندگان و مردم مستحضرند،
رفتوآمد خودروهای سنگین و نیمهسنگین
برای شهر مشکالت عدیدهای ایجاد میکند.
یکمشکلمهمکهبهچشمنمیآیدآسیبهایی
اســت کــه خــودروهــای سنگین بــه معابر و
زیرساختهای شهری وارد میکنند .براساس
مطالعهای که در سال 92در دانشگاه فردوسی
انجام شده است 25 ،درصد خودروهای باری
دارای اضافهبار هستند؛ یعنی بیشتر از تناژی
که پشت کارت وسیله تقلیه نوشته شده است بار
جابهجا میکنند .این اضافهبار باعث میشود
معابر بر اثر رفتوآمد این خودروهای سنگینتر
از حد استاندارد ،آسیب ببینند .نمونه این اتفاق
را سال گذشته در پل میدان جمهوری اسالمی
شاهد بودیم که باعث ترافیک زیادی در شهر
شــد .عالوهبر پلها ،رفـتوآمــد خودروهای
باری میتواند باعث آسیب رسیدن به آسفالت
و تأسیسات زیر آسفالتها شود و در حقیقت،
هزینه هنگفتی از جیب مردم و شهر میرود
تا این آسیبها جبران شود.عالوهبر اینها،
ماشینهای سنگین فرسوده سهمی بسزا در
آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،مزاحمت برای
شهروندان و  ...دارند .راهکار حل این مشکل
نوسازی ناوگان حملونقل در شهر است .به
همین منظور ،از ابتدای آذرماه سال جاری،
طرحی ویژه برای نوسازی ناوگان باری فرسوده
آغاز شده است که شامل تمامی خودروهای
باری میشود .طرح مذکور شامل وا مهایی
با کارمزد  8درصد است که شهرداری مشهد
برای حمایت از کاهش آلودگی هوا ،از محل
اعتبارات عمرانی ۶ ،درصد از این سود را به
صورت بالعوض به متقاضی برمیگرداند و در
حقیقت ،کارمزد تسهیالت برای شهروندان
 2درصد میشود .صاحبان خودروهای باری
فرسوده برای ثبتنام بایستی به دفاتر پیشخوان
دولــت مراجعه کنند .همچنین میتوانند با
شماره تلفن  ۳۳۴۴۸۳۶۱تماس بگیرند و با
کارشناس مشاور سازمان مدیریت حملونقل
بار درونشهری و حومه شهرداری مشهد طرح
مسئلهکنند.
سیدمهدیکمالی
لونقلبار
کارشناسحم 

راننده محترمی که اعتقادی به قانون که هیچ ،به
ساعت روی دستت هم نداری! چه خوب است طبق
زمانبندی بارگیری کنی یا بارت را تخلیه کنی .همین
امسال ،از ابتدای سال ،طبق کد( 2140عبور یا توقف
وسایل نقلیه باربری سنگین ،ظرفیت ناخالص 6/5تن
به باال در ساعات غیرمجاز) راهنمایی و رانندگی مشهد
 19هزار و  20نفر از همکاران شما را هریک به مبلغ 20
هزار تومان اعمال قانون کرده است.

2020
بابا! هر کاری قانونی دارد .چرا طبق کد  2020تحت
عنوان «عــدم رعایت مقررات حمل بــار» بیقانونی
میکنید؟ آیا خبر دارید از ابتدای امسال تاکنون هزار
و  780برگه جریمه با قیمت  100هزار تومان تحویل
همشغالن شما داده شده است؟

رانندگانخودروهایبزرگبخوانند

سایه«سنگینوزن»هابرشهر

ملیحه ابراهیمی یزدی -قبول دارید که خیلی از سواریها در رویارویی با ماشینهای بزرگ دچار عارضه «هیبتگرفتگی» میشوند؟! اما انکار نکنید که این فرهنگ را خودتان باب
کردهاید که همیشه حق با خودرو بزرگتر است!
دستخودشانکهنیست.ازهمانروزاول،سنگینوزنتولیدشدهاند.حاالدرستاستکهیکبوقسرانگشتیشانچرتپشتفرمانتانراپارهمیکندامانمیشودمدامازبودنشان
در شهر غرغر کرد .به هر حال ،آنها هم خودشان را جزوی از شهر میدانند.یک جاهایی با شما همعقیدهایم که این خودروها مشکالت و معضالتی را به وجود میآورند اما اگر کمی
موشکافانهتر بررسی کنیم ،دستگیرمان میشود که خیلی از رانندگان این خودروها میتوانند شرایط موجود را بهبود ببخشند .به گفته سرهنگ امامی ،جانشین پلیس راهور مشهد،
این مهم مستلزم رعایت قوانین است .برای قانون ،بزرگ و کوچک فرقی نمیکند .اگر هر کسی به نوبه خودش انجام وظیفه کند ،شرایط روزبهروز بهبود پیدا میکند و نظم بر شهر
خیلی از شماها باشد ،با سرهنگ حسنعلی امامی و حسین مختاری ،مدیرعامل
حاکممیشود.درادامه،موضوعخودروهایسنگینرا،کهشایددغدغه
شهرداری مشهد ،دو ارگانی که به طور مستقیم با خودروهای سنگین ارتباط دارند،
سازمان مدیریت حملونقل بار درو نشهری و حومه
آنچه در واقعیت تصور میکنید و با چشم میبینید بسیار فاصله دارد.
در میان گذاشتیم .بد نیست بدانید قوانین با

2043
همه ما ماشینهای ســواری میدانیم که ماشاءا...
شمای خوشرکاب یک سر و گردن که چه عرض کنم،
یکقدازمابلندتری!چهاصراریبهخودنماییهست؟!
طبق کد  2043تحت عنوان «سبقت اتــوبــوس و
کامیون در داخــل شهر» ،از اول ســال ،سه هــزار و
 898فقره ،هریک به مبلغ  40هزار تومان ،اعمال
قانون انجام شده است .از ما گفتن .یک بار جستی
ملخک!

2057

صرفا جهت اطالع

چه کاری است که برای همه عالم و آدم وقت دارید اما
برای بارگیری ،کارتان ضرباالجل است! حواستان
را جمع کنید که طبق کد  2057تحت عنوان «عدم
بــارگــیــری صحیح و مهار ایمن مــحــصــوالت» ،که
جریمهاش  67هزار و  500تومان است ،پلیس فرمان
ایست به شما ندهد .از ابتدای امسال تاکنون ،هزار و
 651برگ جریمه تحت این عنوان صادر شده است.

2060
خــوراک خیلی از شما سنگینوضعها پیچاندن
و دســت آخــر وانمود به متوجه نشدن اســت .بــرادر
محترم ،کد  2060که «عــدم توجه به فرمان ایست
و حرکت پلیس» اســت ممکن اســت همین رو زهــا
مثل  789نفری که از اول ســال جریمه شد هاند،
مبلغ  40هــزار تومان به فهرست پرداختیهایتان
اضافه کند.

2025
شما که زحمت را میکشید و زمان را صرف بارگیری

ایمان فروزان نیا -درست نیست یکطرفه به قاضی
برویم ،و اینکه همه کاسهکوزهها را سر رانند ههای
ماشینهای سنگین بشکنیم ،به دور از انصاف است.
به هر حال ،رانندگان هم در شهر حق و حقوقی دارند.
هما نطور که برخی مــردم از حضورشان در شهر
شاکیاند ،آنها نیز صحبتهایی دارند که حکایت از
مشکالتشان دارد.
یاسین سیساله اســت و سه ســال اســت که راننده
ماشین سنگین شده است .وقتی میپرسم چرا بعضی
همکارانش ماشینهایشان را داخل کوچه و خیابان
پارک میکنند ،انگار داغش تازه شده باشد ،میگوید:
«به خاطر پارکینگهای افتضاح!» با ناراحتی ،کمی
از گرانی پارکینگها میگوید و معتقد است هزینه

کارتون :رضا جنگی/شهرآرا

میکنید،بدنیستطبقکد 2025کهدرتعریفشآمده
است «عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی» و
مبلغ جریمهای که برایش در نظر گرفته شده است 100
هزار تومان است ،درباره مواردی چون ارتفاع  4/5متر،
عرض  2/6متر و بار بیش از  40تن حساسیت داشته
باشید.از ابتدای امسال  1431نفر به خاطر بی توجهی
به این موارد جریمه شدند .راستی ،از  50سانتیمتر
قسمت جلو خودرو و  3متر عقب و نصب پرچم قرمز در
روز و چراغ چشمکزن در شب غافل نشوید.

2058

2024

قرار نیست اگر با صاحب پــروژه یا هر کسی که با او
همکاری میکنید به کوچکترین مشکلی برخوردید
حالش را بگیرید و بارش را هر جایی خالی کنید .طبق
کد  2058تحت عنوان «تخلیه نخاله ،زباله ،مصالح
ساختمانی ،فاضالب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر
عبور وسایل نقلیه در راهها و حریم آنها»  50هزار تومان
جریمه میشوید ،درست مثل  625نفری که از ابتدای
سال با آنها برخورد شده است.

یــک استرسی در بین عموم هست وقتی پشت
خودروهای حامل تیرآهن قرار میگیرند ،بهخصوص
آنها که در نگاه اول هیچگونه عالمتی نصب نکردهاند.
دریغ از یک پارچه!
کد  2024که به حمل تیرآهن ،ورقهای فلزی و امثال
آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط اشاره
میکند ،جریمهای هفتادوپنجهزارتومانی برای
بیتوجهی به این قانون پیشبینی کرده است و از

ترانندگانماشینهایسنگینازمشکالتشاندرشهر
روای 

وقتیامکاناتمحدوداست

 5-4هزار تومان برای هر شب کمی زیاد است ،اما
مشکل اصلی را -به تعبیر خودش -بیدروپیکر بودن
پارکینگها میداند و میگوید« :اگر داخل پارکینگ
برایماشینتاتفاقیبیفتد،دستتبهجاییبندنیست.
خودمدیدهامکهیکنفرماشینشرادرپارکینگگذاشت
و روز بعد ،وقتی برگشت ،دید آینه ماشینش شکسته
است و هیچکس هم نمیدانست مقصر کیست .بعضی
از پارکینگها هم هیچ امکاناتی ندارند .زمینشان
سنگالخ و خــراب اســت و حتی سرویس بهداشتی
ندارند.

شهرک حملونقل کوچک است

سید مجتبی از رانندههای باسابقه است و بیشتر از 10
سال است که پشت رل تریلی مینشیند .سعی میکند
مشکل را با یک مثال برای من روشن کند .او میگوید:
«خیابان سعدی را تصور کنید که مقر فروشگاههای
صوتی و تصویری مشهد است .شهرک حمل و نقل
طرق مشهد هم جایی است که مشاغل مربوط به
ماشینهای سنگین در آنجا جمع شد هاند ،مثل
مکانیک و تعمیرکار و غیره ،ولی وسعت آن برای تریلی

تصفیهدوداگزوز

ماشینهای سنگینی که بخواهند وارد خاک اروپا
بشوند باید استاندارد آالیندگی یورو 6یا یورو 5داشته
باشند .در صورتی که استانداردهای آنها مربوط به
سالهای قبلتر باشد ،مثل استاندارد یورو 4و یورو،3
باید برای دریافت اجازه تردد در خاک اروپا مالیات
زیادی بدهند .ماشینهایی که استاندارد یورو 3به
پایین دارند هم باید از همان لب مرز راهشان را کج
کنند و برگردند کشور خودشان چون ورودشان به اروپا
به علت آالیندگی زیاد ممنوع است.

56

امیدواریمجزوآندستهازافرادنباشیدکهمحلسکونت
را برای جای پارک مناسب برای تریلر هجدهچرختان
انتخاب میکنید .از انصاف به دور است .جای پارکی
که شما اشغال میکنید ممکن است موجب مزاحمت و
سد معبر برای دیگر همسایگان شود .طبق کد ،2101
هر نوع توقفی که منجر به سد معبر یا اخالل در عبور و
مرور شود  30هزار تومان جریمه دارد.
از همه اینها که بگذریم ،از اول صبحها ،زمانی که قرار
است ماشینتان را روشن کنید ،نمیتوان گذشت .سر
و صدا و به نوعی آلودگی صوتی و همچنین آلودگی
هوایی که ایجاد میکنید خالف مقررات شهرنشینی
است.
پنج توقفگاه خودروهای باری با برآورد  4میلیارد تومان
برای بهبود ترافیک شهری و ایمنسازی معابر ،کاهش
آلودگی و آالیندههای گازی برای شما ساخته شده
است.

بولوار میثاق ،حدفاصل میثاق  ۳۴و عصمتیه
توقفگاه عمومی ناوگان باری نمایشگاه /میدان
نمایشگاه
توقفگاه عمومی ماشینآالت عمرانی و
ساختمانی /میدان نمایشگاه
توقفگاه عمومی ماشینآالت ساختمانی و
ایستگاه مصالح معراج
میدان شهید فهمیده ،طوس ۳۹
توقفگاه عمومی ناوگان باری میامی
میامی( 29این توقفگاه ساماندهی خودروهای
تخلیه فاضالب را پیشبینی کرده است که در حال
حاضر ،در مرحله عملیات اجرایی به سر میبرد .این
توقفگاه  70درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و
کمتر از چهار ماه آینده به بهرهبرداری میرسد).

خدا نکند یک کم بیشتر از دستفرمانت تعریف کنند!
جو گیر میشوید و بیاعتنا به کد  2030تحت عنوان
«عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و
آزادراههــای دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت»
پدال گاز را میفشارید! با این حساب ،پی  50هزار
تومان جریمه را به تنت بمال ،درست مثل هزار و 142
نفری که از اول سال مثل تو فکر میکردند و جریمه
شدند.

زیریورو3راهنداره

به فکر دیگران هم باشید
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فراری از پارکینگ

ابتدای سال جاری تاکنون 791،متخلف را اعمال
قانون کرده است.

رانندگان اتوبوس در
اروپا اجازه ندارند بیشتر
از  56ساعت در هفته
پشت فرمان بنشینند تا
خــســتــگــی نـــاشـــی از
رانــنــدگــی مــفــرط کــار
دستشان ندهد.

ماشینهای سنگینی که استاندارد یورو 5و یورو6
دارند ،در کنار منبع گازوئیل ،منبع دیگری
هم دارنــد که مــادهای به نام «ادبلو» در آن
میریزند .ایــن مــاده با گــازهــای آالینده
اگزوز ترکیب میشود و آنها را به عناصری
کمخطر برای محیط زیست تبدیل میکند.
خودروهای یورو 6عالو هبر مخزن ادبلو ،فیلترهای
خــاص دیگری هم در اگــزوزشــان دارنــد که سطح
گازهای آالینده ماشین را به حداقل میرساند.

نگاهیبهقوانینسفتوسختترددماشینهایسنگیندراروپا

و کامیون خیلی کم است و رفتن به آنجا و برگشت از آن
همیشه با دردسر همراه است ».کمی فکر میکند و
صحبتش را از سر میگیرد« :عین همین مشکل را
برای پایانه بار هم داریم .شما برای گرفتن حواله بار،
باید با تریلی به پایانه بار بروید ،ولی وسعت پایانه بار،
نسبت به تقاضای موجود در مشهد ،خیلی کم است و
شلوغی پایانه همیشه آدم را کالفه میکند».

گشتها عادالنه رفتار کنند

حسین دلش حسابی پر است .او از گشتهای

تمام رانندگان کامیون و اتوبوسی
که به اروپا سفر میکنند باید هر پنج
ســـــال یــــک دوره آمـــوزشـــی
سـیوپــنـجســاعــتــی بــگــذرانــنــد تا
دانستههایشان بهروز شود.
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برایپیشگیریازتوقفوپارکخودروهایباریدرحاشیه
معابر،ضمناحداثتوقفگاههایمتعدد،بااطالعرسانی
قبلی به این ناوگان از طرق مختلف ،اکیپهای نظارت
و بازرسی این سازمان و پلیس راهور متخلفان را اعمال
قانون میکنند .در همین راستا ،ظرف یک سال گذشته،
از ابتدای طرح تاکنون 7 ،هزار و  691مورد ثبت شده
است .این در حالی است که در محدوده منطقه 12وبافت
تاریخی احیای طوس ،به لحاظ حساسیت ویژه 3 ،هزار
و  241مورد اعمال قانون خودروهای سنگین باری به
صورتویژهانجامشدهاست.
در راستای اجرای طرح محدوده زمانی و مکانی ،تردد
خودروهای سنگین حمل بار (بیش از ۶تن) در محدوده
قرمز ،خارج از رینگ بزرگراه ،آزاد است .همچنین در
محدودهزرد،حدفاصلرینگبزرگراهیومحدودهزوج
و فرد کنونی ،در تمامی ساعات ،به استثنای ،۱۵-۱۱
آزاد میباشد .در محدوده قرمز (زوج و فرد کنونی) نیز
فقط از ساعت  ۲۳تا  ۶صبح آزاد میباشد .بر این اساس،
در یک سال گذشته ،در راستای اجرای طرح مدیریت
تردد زمانی و مکانی ناوگان باری ،گشتهای نظارت و
بازرسی سازمان مدیریت حملونقل بار درونشهری
و حومه و پلیس راهور  2هزار و  626مورد اعمال قانون
انجامدادهاند.

شهرداری میگوید که کارشان متوقف کردن
تریلیها و کامیو نهای دودزاســت تا هم جریمه
شوند و هم ،طی مهلتی مشخص ،ماشینشان
را تعمیر کنند .صحبتش که به اینجا میرسد،
لحنش جــد یتــر مـیشــود و میگوید« :مــن با
این کار مشکلی نــدارم .دمشان هم گــرم ،ولی
اینکه فقط ســراغ ما میآیند و به کامیو نها و
تریلیهای قدیمی و دودزا که مثال در بخش
آبیاری فضاهای سبز یا حمل زباله مشغو لاند،
کاری ندارند خیلی ضد حال است! شما ببین
چندتا از ایــن ماشینهای قراضه و پــردودودم
توی شهر راستراست میچرخند! اگر نظارت
هست ،باید برای همه باشد تا بعد از آمدن و رفتن
ماشین حمل زباله در محله ما ،کوچهها غرق
دود نشود».

خالفهاضبطمیشود
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رانــنــدگــان خــودروهــای
سنگین در اروپا ملزم هستند بعد از 4/5
ساعت رانــنــدگــی ،حتما  45دقیقه
استراحت کنند.

تمام خودروهای سنگینی که شامل قوانین اتحادیه
اروپــایــی در زمینه ساعات رانندگی و استراحت
میشوند باید مجهز بــه «تــاخــوگــراف» باشند.
تاخوگراف دستگاهی است که ساعات حرکت خودرو
و سرعت آن را به صــورت خطوطی روی یک لوح
کاغذی ضبط میکند .مأموران پلیس با نگاه کردن
به این لو حها که نوع دیجیتال هم دارد ،بهراحتی
متوجه خواهند شد که راننده مرتکب خالف شده
است یا نه.

