عکس :جماران

جابهجایی  4.5میلیون مسافر از طریق هوایی در نوروز

سفرباهواپیمادرایامنوروزهرچندسهولتوراحتیخاص
خودرادارد،امامتأسفانهشرایطاقتصادیبهگونهایاستکه
تنهاقشــرخاصیازمردممیتوانندبرایسفرهایخانوادگی
دراینایامازآنبهرهببرند.درایامنوروز( 96از 25اسفند 95تا
 15فروردین 4)96میلیون نفر از طریق خطوط هوایی داخلی
بهسفررفتند«.رضاجعفرزاده»سخنگویسازمانهواپیمایی
کشوریمیگوید:پیشبینیمیشــود ،در ایامنوروز 97حدود
4.5میلیوننفرازطریقهواییسفرکنند.ویبااشارهبهتشدید
بازرسیهای سازمان هواپیمایی کشــوری برچگونگی توزیع و
قیمتبلیتشــرکتهایمختلفهواپیماییدرایــامنوروز،
ازمســافرانمیخواهدهرگونهاطالعاتوشــکایتخــودرااز

طریق ســایت هواپیمایی به نشــانی cao.irدریافت و پیگیری
کنند .شما اگر بلیت خود را ازشــرکتهایی خریداری کرده اید
که مطمئن نیستید از سازمان هواپیمایی کشوری مجوز دارند
یاخیر،برایرفاهحالمسافراننوروزیامکاناصالتسنجی
درســایتهواپیمایــیکشــوریوجــودداردوشــمامیتوانیــد
بــامراجعــهبهاینســایتبــاخیالیراحتســفرکنیــد.ویبا
تأکیدبراینکهســازمانهواپیماییکشــورینرختکلیفیبرای
شــرکتهای هواپیمایی نمیگذارد ،میافزاید :مسافرانی که
بانرخهایخارجازکالسهرشرکتیمواجهشدنداینمسأله
راازطریقســایتاطالعدهندواطمینانداشتهباشندهرچه
سریعترپیگیریخواهدشد.

پل ورسک در مازندران
عکس :حسین جوادی

البته 382مجتمعنیزدرحالساختاستو 731مجتمع
نیــز در حــال اخــذ مجــوز از ارگانهــای مختلــف اســت .در
حــال حاضر تقریبــاًدر هر 123کیلومتر جــاده یک مجتمع
خدماترفاهیداریم.
خوزستان،مهیایپذیراییازراهیاننور
خوزســتان یکی از اســتانهایی اســت که بهدلیــل آب و
هوای مطبوع بهاری و داشــتن مناطقی که یادگاری از دفاع
مقدس اســت ،همه ســاله پذیــرای راهیان نور و مســافران
زیادی از دیگر نقاط کشور است« .غالمعباس بهرام نژاد»،
مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزســتان تأکید
میکنــد که این اســتان خــود را مهیــای میهمانــان نوروزی
کرده اســت .به گفتــه وی ،ورود راهیــان نور به خوزســتان از
اوایل اســفندماه آغاز شــده و در نوروز به اوج خود میرســد.
خطکشــی  14هزار کیلومتر راه ،پاکســازی  15هــزار کیلومتر
توشــوی همه عالیم راهنمایی و رانندگی
حریم راه و شس 
خوزستانبهدلیلتداومپدیدهگردوغبار،ازجملهکارهایی
اســت کــه در خوزســتان بــرای ایمنــی و خوشــامدگویی به
مسافرانانجامشدهاست.
اصالح250نقطهپرتصادف
یکــی دیگر از چالشهای مســافران در ایام نوروز ،وجود
نقــاط خطرنــاک و حادثهخیز اســت که در ســطح جادهها
هم کم نیســتند و متأســفانه کمبــود اعتبار موجب شــده تا
مسئوالنتوفیقآنچنانیدراینبخشنداشتهباشند.
«رضــا اکبــری» ،مدیــرکل دفتــر نگهــداری ابنیــه فنــی
ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای میگویــد:
بر اساس دســتورالعمل ابالغی کمیســیون ایمنی راههای
کشــور و اطالعــات جمعآوری شــده در ســال 95در ســطح
راههای کشــور ،یک هزار و  585نقطه پر تصادف شناسایی
و مصوب شــده که از این تعداد 250 ،نقطه امسال در طول
راههای شــریانی و غیر شــریانی اصالح و ایمنســازی شده
اســت .الزم بــه ذکر اســت ،همــه نقــاط پرتصــادف مذکور
آشکارسازیشدهاست.
مسافراننوروزیمشهدروزانهیکمیلیون
وصدهزارنفر
خراســان رضوی همه ساله پذیرای بیشــترین مسافران
نوروزی اســت ،ســال گذشــته در ایام تعطیالت نوروز روزانه
یک میلیون نفر به این استان سفر کردند و به گفته «ابراهیم
نصــری» مدیــرکل راهــداری خراســان رضــوی ،پیشبینی
میشــود نــوروز  97تعداد مســافران بــه روزی یــک میلیون
و 100هــزار نفــر برســد .امــا جالــب اســت بدانید کــه بیش از
 80درصــد مســافران نــوروزی مشــهد از طریــق جــاده یــا با
وســیله نقلیه شــخصی یا با ناوگان حمل و نقــل عمومی به
این اســتان وارد میشــوند .خراســان رضوی  20هــزار و 500
کیلومتــر راه دارد کــه  6هــزار و  500کیلومتــر آن آزادراه و راه
اصلی اســت و پرواضح است که استاندارد بودن و رفع نقاط
پر حادثه در این جادهها تا چه اندازه اهمیت دارد و میتواند
بخــش اعظــم ایمنــی مســافران جــادهای را تضمیــن کند.
نصری میگویــد :از  147نقطه پرحادثه در خراســان رضوی
تاکنــون  100نقطه از طریــق چراغها و عالیم هشــداردهنده
آشکارســازی شــده و تنها 8نقطــه پرحادثه در ســال 96رفع
شــده اســت .برای رفع نقاط پرحادثه در جادههای خراسان
رضــوی  30میلیــارد تومــان اعتبار الزم اســت که مســئوالن
استانی تقاضا دارند در اختیارشــان قرار گیرد .برای پذیرایی
از مســافران نوروزی خراسان رضوی ،بیشتر جادهها مجدداً
خطکشــی و لکهگیری و روشــنایی جادهها بررســی و اصالح
شــده ،اما مدیرکل راهداری خراســان رضــوی تأکید میکند
که مســافران نوروزی الزم اســت نکات ایمنــی در رانندگی را
رعایت کنند تا ســفر شــیرینی برای خود و خانوادهشــان رقم
بخورد.استفادهمسافرانازخدماتمجتمعهایخدماتی
رفاهــی یکــی از توصیههــای مدیــرکل راهــداری خراســان
رضــوی بــرای مســافران نــوروزی اســت ،چــرا کــه معتقــد
اســت اصوالً فلســفه ایجــاد ایــن مجتمعها وجــود مکانی
اســتاندارد بــرای رفع خســتگی مســافران بویــژه رانندگان
است.بهصورتاستانداردبایدهر 50کیلومتریکمجتمع
خدماتی رفاهی وجود داشــته باشد تا مسافران به ایستادن
و رفع خســتگی ترغیب شــوند .در خراســان رضــوی جدا از
مجتمعهــای منفرد  35مجتمــع خدماتی رفاهــی ایجاد
شــده که  3مجتمع در سال  96ساخته شــده است .به گفته
وی ،در ایــام نــوروز نظارت بر حســن ارائه خدمــات رفاهی
و عرضــه مــواد غذایــی در ایــن مجتمعهــا بشــدت کنترل
میشود.

افزایش کیفیت خدمات قطارها در تعطیالت

اگر شــما هم یک بار مسافر مسیر راهآهن تهران -گرگان
شــده باشید ،بیشــک زیبایی مثالزدنی این مسیر همیشه
در ذهن شــما حک شــده اســت .مســیری پر پیچ و خم که از
میان رشــتهکوه البــرز و از روی پلهای تاریخی «ورســک» و
«ســه خط طال» میگذرد و به جنگلهای شــمال میرســد.
چشــماندازهای زیبا و تنوع مناظر در مســیرهای منتهی به
شــمال کشور هم در مســیرهای کویری این روزها به تنهایی
به مقصدی برای گردشــگری تبدیل شــده و شاید به همین
دلیــل اســت کــه قطارهــای گردشــگری تهــران -ســوادکوه
(مازنــدران) و تهــران -بــادرود (از توابع نطنــز اصفهان) در
زمره برنامههای نوروزی راهآهن قرار گرفته تا مســافران در
این ایام بتوانند از زیباییهای طبیعی کشــورمان بیشــترین
بهرهراببرند.
مســیر ریلی 28شــهر کشور به مقصد مشــهدالرضا(ع)
پرترددتریــن مســیر ریلــی کشــور اســت کــه پیشفــروش
قطارهایــش از  15بهمــن مــاه و پیشفــروش مســیرهای
دیگر نیز از 16بهمن ماه آغاز شــده بود و به گفته «میرحسن
موســوی» معاون مســافربری راهآهن ،امسال هم همانند
دو سال گذشته هیچ افزایشی در قیمت بلیت قطار در پیک
سفرهای نوروزی که از  25اسفندماه سال  96تا  15فروردین
ماه سال 97خواهد بود ،نداریم.
امــا خبر خــوش وی بــرای مســافران نوروزی این اســت
که با وجــود ثابت ماندن قیمت ،کیفیــت خدمات از جمله
بســتههای پذیرایــی در همــه قطارهــا افزایــش مییابــد و
مســافران میتوانند پتوهــا و ملحفههای نو را دشــت کنند.
پس از مشــهد بیشترین ســفرهای ریلی مردم به شهرهای
مقصدبندرعباس،تبریز ،اهوازوشمالکشور است.
مســافران نوروزی راهآهن میتواننــد با تماس تلفنی یا

ارســال پیامک به شــماره  ،0215149ضمن اطــاع از زمان
رســیدن قطارها ،تأخیرات احتمالی و تعداد ایســتگاههای
مســیر اطــاع پیدا کــرده یــا گالیهها و شــکایتهای خــود از
خدمات یا برخــورد رئیسهای قطار را مطــرح کنند که این
مســئول راهآهــن قول میدهــد به تمــام این موارد ســریعاً
رسیدگی و با شاکی تماس گرفته میشود .در پیک سفرهای
نــوروزی و بــرای ایــن 20روز 4هــزار و 840رام قطــار در همه
مســیرها اضافه میشــود که با ظرفیت یک میلیون و 873
صندلی مسافران را جابهجا میکند که  13/8درصد نسبت
به ایام نوروز  96افزایش دارد.
فرســوده بــودن واگنهــا در برخــی مســیرهای راهآهن
گالیه همیشگی مســافران ریلی است که موسوی میگوید:
امســال  248واگن مســافری که عمر باالی  30سال داشته،
از رده خــارج شــده و قــول داد بهمنظــور افزایــش کیفیــت
خدمات و ایمنی و آسایش مسافران ،این روند ادامه داشته
باشــد .مشــکل دیگــری کــه مســافران همــواره از آن گالیــه
دارند ،فرســوده بودن برخی ســالنهای انتظار ،نمازخانه و
سرویسهایبهداشتیدرایستگاههایبینراهیاست.
امســال بــرای رفع این مشــکل اکثــر ســالنهای انتظار،
نمازخانه و ســرویس بهداشــتی نوســازی یا بهســازی شده
کــه هرچند قدم مثبتی برای رضایت مســافران اســت ولی
به نظر میرســد باید این مسأله با جدیت بیشتری پیگیری
شود.
در نــوروز ســال  97همچنیــن قــرار اســت میزبــان قطار
گردشــگری بینالمللی با مسافرانی از امریکا و اروپا باشیم.
این قطار از سمت ســرخس وارد میشود و گردشگران را به
شــهرهای مشــهد ،تهران ،یزد ،اصفهان و کرمــان میبرد و
بازمیگرداند.
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