حرف مردم

2

www.shahraraonline.com
دو شنبه  27فروردین 1397

ادامه از صفحه یک

آیا تبلیغات محیطی
به بهبود سیمای شهری
کمک میکند؟

مسئوالن بخوانند

 0936000158شــهــردار مشهد
چندی پیش گفته بود :برای مسیر بهشترضا
در روزهـــای پنجشنبه و جمعه ،بی آرتی
بگذارند ،اما تصور میکنم اگر خط یک مترو
فقط چندصد متر بیشتر پس از فرودگاه ادامه
مسیر دهد و در مزار خواجه اباصلت با جاذبه
دائم گردشگری مذهبی و تاریخی و قبرستان
پهناور بهشت رضــا،دو ایستگاه ابتدایی و
انتهایی و در مجمو ع سه ایستگاه مترو
تأسیس شود ،نیازی به کسر از اتوبوسهای
درون شهر و اختصاص به بهشت رضا نخواهد
بــود .البته دربـــاره صرفه اقتصادی این
پیشنهاد نیازی به آمارهای عریض و طویل
نیست؛ روزانه دستکم  250فوتی داریم که
با حداقل همراهان هر یک 150 ،نفر ،در
مجموع  37هــزار نفر در ایــن مسیر تردد
میکنند که اگر نیمی از آنها هم با مترو بروند
قطارها جواب گو نخواهد بــود .به عالوه
روزهــــای آخـــر هفته هــم کــه مــســافــران
شمارششدنی نیستند! این موضوع نه تنها
صرفه اقتصادی دارد که می توان به عنوان
تایم استراحت قطارها و پایانه خارج از شهر به
آن نگاه کرد .به هر حال این سه ایستگاه دیر یا
زود باید ساخته شود ،زیرا روزبهروز جمعیت به
سمت سالمندی مــیرود و تــردد با خودرو
شخصی در این راه طوالنی فقط سختتر و
ترافیکزا خواهد بود ،ضمن اینکه گردشگران
عرب در طول هفته بقاع متبرکه در مسیر
بهشت رضا را زیارت میکنند و همین مترو
سبب کمک به جذب توریست میشود .در
پــایــان یــــادآوری می کنم هــر مقبره در
بهشترضا تــا  33ســال مــانــدگــار اســت و
مراجعهکننده و فاتحهخوان دارد و نباید تصور
شود به دلیل اینکه قبرستان شمالی تأسیس
شده است ،اینجا تعطیل یا کم اثر خواهد
شـــد .حــتــی مــیشــود در نــزدیــکــی مترو
بهشت رضا یک ایستگاه سوار یا ترمینال
جدید بــرای اتوبوسهای تربت و خــواف و
فریمان و به طور کلی جنوب استان راهاندازی
و بخشی از ترافیک مبادی خروجی مشهد را
به آن پارکسوار منتقل کرد .پیشنهاد من در
همه کشورهای بزرگ جهان تجربه موفقی
داشــتــه اســت و حتی در تــهــران بــه سمت
بهشتزهرا(س) مترو وجود دارد و به صرفه
هم هست .مجتبی گروسی -خبرنگار آزاد.

هر شهروند يک خبرنگار

ديدهبان افتخاری
شهر خود باشيد
تلگرام09154294580:
تلفن051-37288881-5 :
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ساخت ايستگاه شماره  1ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی با هزينه يک ميليارد و  700ميليون تومان

عکس  :ایسنا

...اقدام اخیر شهرداری مشهد در استفاده
از ســازه هــای محصورکننده و پوشاننده
نمای کارگاه های ساختمانی پیش از هر
چیز نشان دهنده توجه شهرداری به نکته
دوم است که اگر اجرای آن باکیفیت و پایدار
باشد ،میتواند تأثیر بسزایی بر بهبود سیمای
شهری کالنشهر مشهد بگذارد.
به این همه ،استفاده توأمان از ظرفیتهای
تبلیغاتمحیطیراهماضافهکنیدکهچنانچه
با سیاستگذاری درست برای واگــذاری به
متقاضیان تبلیغات همراه باشد ،می تواند
عالوهبر تأمین نیاز شهروندان به زیباییهای
بصری ،به بهبود فضای کسب وکار و حتی
رونــق آن در شرایط اقتصادی پرچالش
کنونی منجر شود ،اقدامی که در انتهای سال
«اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال» و در آغاز
سالی که هدف متعالی «حمایت از کاالی
ایرانی» را دنبال میکند اقدامی شایسته از
سوی شهرداری مشهد به شمار میآید.
در این مسیر ،گام اول را «صحت» برداشته
است ،یک تولیدکننده بزرگ و برند معتبر
ایــرانــی ،یکی از اعضای خــانــواده بخش
خصوصی ایران که -کم یا زیاد -گوشهای از
بار گردش اقتصاد کشور را بر دوش دارد.
در ادامه این راه ،حمایت و حضور دیگر برندها
نیز موجب دلگرمی بیشتر شد اما برای لمس
تغییرات مثبت واقعی ،سایر برندهای داخلی
باید با حضور پررنگتر و مقتدرانه ،میدان را
برای برندهای خارجی خالی نکنند.
استمرار ایــن قبیل اقــدامــات شهرداری
و حمایت از آن هــا از ســوی شهروندان و
صاحب نظران بدون تردید می تواند شعار
سال  97را که تأکیدی چندباره بر لزوم عزمی
همگانی برای اعتالی اقتصاد ایران است
بیشازپیش به واقعیت نزدیک کند.
* کارشناس ارشد مديريت ساخت
و کارشناس تبليغات

بیمه رایگان کارگران فصلی در طرح ساماندهی

خسروی« -با سالم .از اولین مجتمع ساماندهی
کــارگــران فصلی چه خبر؟ پس چــرا افتتاح نشد؟
ایستگاههای دیگر هم در راه است؟»« ،لطفا زودتر به
فکر ایستگاههای ساماندهی کارگران باشید تا شاهد
چهره زیباتری از شهر باشیم».
همه ما با عبور از گذرهای معروف ،کارگرانی را شاهد
بودهایم که در سرما و گرما منتظر فردی هستند تا برای
کار به آنها مراجعه کند .اسفند سال گذشته مدیرعامل
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های
کــشــاورزی شــهــرداری مشهد از احــداث نخستین
مجتمع ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی در
دالوران  4به همت شهرداری خبر داد.
وی توضیح داد« :کــارگــران ساختمانی و فصلی
که دوره هــای مهارت را در مجتمع فنی و حرفه ای
گذارندهاند ،میتوانند با دریافت معرفینامه از مجمع
صنفی خود به این مجتمع مراجعه کنند تا نسبت به
شناسنامه دار کردن این افــراد و همچنین کاریابی
برای آنان اقدام شود ».به گفته کیانی ،در این مجتمع،
ساماندهی کارگران با توجه به مهارتشان اولویتبندی
میشود و به شهروندانی که متقاضی مهارت کارگران
هستند ،برای فعالیت معرفی میشوند تا براساس نوبت
فعالیت خود را آغاز کنند .شهردار مشهد هم همزمان
در بازدیدی که از این ایستگاه داشت از بهرهبرداری آن
تا فروردین  97خبر داد که این موضوع ماه بعد موکول
شده است.

بايد مردم اين ايستگاه ها را کامال بشناسند

سعید بادکویی ،رفیق مهدی ،حرف ما را قطع میکند و
میگوید :تا زمانی که این ایستگاهها را مردم بشناسند
فکر می کنم حداقل دو سالی طول بکشد ،از طرفی
وقتی کــارگــران ایرانی در ایــن ایستگاه ها باشند،
صاحب کار بــرای بــردن کارگر مهاجر چــون قیمت
کمتری دارنــد ،باز هم به همان دور میدان مراجعه
می کند و ما این فرصت را به دلیل نبودن در میدان
از دست می دهیم ،مگر اینکه فکری برای کارگران
مهاجر کنند.

بهرهبرداری از نخستين ايستگاه

در همین راستا مدیرعامل سازمان
ســامــانــدهــی مشاغل شــهــری و
فرآوردههای کشاورزی شهرداری
مشهد در خصوص آخرین وضعیت
ایستگاه شماره  1ساماندهی کارگران فصلی توضیح
می دهد :این ایستگاه اکنون در حال واگــذاری به
انجمن صنفی کارگران ساختمانی است و پیشبینی

می کنیم طی یک ماه آینده به بهره برداری خواهد
رسید.بهروز کیانی به وظایف سازمان متبوعش در
طرح ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی اشاره و
بیان میکند :طبق نظر فرمانداری و جلسات برگزار
شده ،ساخت سازه ،نرمافزار ،سختافزار ،هزینههای
انــرژی مانند آب ،بــرق ،گاز و لــوازم اداری بر عهده
سازمان میادین است.

می شود تا مردم در جریان موضوع قرار گیرند .این
قانون شامل همه کارگران مهاجر و غیرمهاجر میشود.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و
فرآورده های کشاورزی شهرداری با اشــاره به اینکه
شهرداری برنامه ای بــرای دریافت وجه از کارگران
در دستور کار نــدارد ،اظهار میکند :پس از اجرای
ایستگاه اول و بــازخــورد مثبت ،نسبت به احــداث
ایستگاه دوم اقدام خواهد شد.

وی با اعالم اینکه هزینه ساخت ایستگاه شماره 1
ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی با احتساب
زمین ،یک میلیارد و  700میلیون تومان شده است،
یادآوری میکند :ظرفیت این ایستگاه  120نفر است؛
این در حالی است که در طرحهای آینده حداقل یک
ایستگاه در منطقه  2شهرداری احداث خواهد شد.

مصوبه کميته کار و کارگری استان

ايستگاه بعدی در منطقه 2

مدیر اجتماعی ادارهکــل تعاون،
کـــــار و رفـــــــاه اجــتــمــاعــی
خراسانرضوی نیز در این راستا به
خبرنگار ما میگوید :کاری که در
دالوران  4اتفاق افتاده ،قرار است
کــه حــداقــل در ســه تــا چــهــار نقطه دیــگــر شهر
انجام شود.
حضور کارگر بر اساس ساعات موظفی
وی در رابطه با سازوکار این ایستگاهها و روند ساماندهی محمود حکمتی پور با بیان اینکه این طرح ،مصوبه
کارگران نیز توضیح میدهد :سامانهای تهیه شده است کمیته کار و کارگری استان است ،ادامــه می دهد:
که همه مشخصات کارگران در این سامانه توسط اپراتور همه هزینه های ریالی این طرح مانند تأمین زمین
ثبت میشود ،البته باید کارگران عضو انجمن صنفی و ســرمــایــه گــذاری آن بــر عهده شــهــرداری مشهد
کارگران و دارای کارت مهارت از اداره فنیوحرفهای است.
باشند .بر این اساس در فاز اول کار به صورت فیزیکی ویخاطرنشانمیکند:ادارهکار،انجمنهایکارگری
انجام می شود و کارگر باید در ساعت موظفی در را فعال کرده است و موضوع بیمههای تأمیناجتماعی
کـــارگـــران را پیگیری
ایستگاه حضور داشته باشد
مــیکــنــد و بـــه نــوعــی
و طبق یک سری شاخص ها
و معیارها کارگران برای اعزام سامانهای تهيه شده است که همه مشخصات مــی تــوان گفت اداره
کارگران در اين سامانه توسط اپراتور ثبت
کار و تعاون ،کار اداری
بــه محل کــار اولویت بندی
خود را انجام می دهد.
میشوند.
میشود ،البته بايد کارگران عضو انجمن
ایــن در حالی اســت که
کارگران
ـد:
ـ
ـزای
ـ
اف
ـی
کیانی مـ
صنفی کارگران و دارای کارت مهارت از
قبل از اجرای این طرح
از
مهارت
کارت
دریافت
پس از
ادارهفنیوحرفهای باشند
نیز ادارهکــار به صورت
طریق انجمن صنفی کارگران
مــشــتــرک بــا ســازمــان
ساختمانی به ادارهکــار ،رفاه
و امور اجتماعی معرفی میشوند تا به صورت رایگان فنیوحرفهای در عبادی 80بحث آموزش کارگران را در
نظر گرفته است.
بیمه شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که در این طرح برای کارگرانی مدیر اجتماعی ادارهکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
که کارت مهارت نداشته باشند ،چه برنامهای در نظر استان با بیان اینکه حــدود 20هــزار نفر در نوبت
گرفته شده است ،پاسخ میدهد :به این کارگران به بیمه کارگری هستند ،می افزاید :تاکنون بیش از
مدت دو ماه زمان داده میشود تا نسبت به دریافت  60هــزار کارگر شناسایی شده استان توانسته اند
بیمه شوند.
کارت مهارت اقدام کنند.
وی همچنین میگوید :فرمانداری ،نیروی انتظامی حکمتی پور با اشاره به اینکه عده زیادی از کارگران
را موظف کرده است که از تاریخ اجــرای این طرح ،بیکار ،کارگران ساختمانی هستند ،اظهار میکند:
فعال کارگرانی را که در محلها و گذرهایی که نزدیک اگر طرح ساماندهی کارگران ساختمانی و موضوع
ایستگاه های ساماندهی کارگران می ایستند به این بیمه آنها به درستی انجام شود ،میتواند در کاهش
ایستگاهها هدایت کند که البته از قبل اطالعرسانی نرخ بیکاری استان مؤثر باشد.

تا پايان سال

ملزومات ترافیکی بولوار مجد اجرایی میشود
نــورايــی« -لطفا بــرای
پاسخ به پیامک
ترا فیک تقا طع ها د ر
بولوار مجد ،حدفاصل قرنی تا آبکوه ،چراغ خطر
یا چراغ چشمک زن نصب شود .همچنین به فکر
ایستگاه برای وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس
و تاکسی در این بولوار باشید».
مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه یک در پاسخ
به پیامک این شهروند گفت :شهرداری منطقه
بررسیهای الزم و مقتضی درباره موارد یادشده را

انجام داده و برنامههای اجرایی و پیشنهادی خود را
به سازمان ترافیک اعالم کرده است.
جواد امیری افزود :بر این اساس ،پس از بررسی
نــهــایــی ،اقـــدام الزم صـــورت خــواهــد گرفت؛
ضمن اینکه معاونت ترافیک منطقه در اقدامی
درخورتوجه ،همه معابر منتهی به بولوار مجد و سایر
بولوارهای منطقه را بررسی و از آنها بازدید کرده
است .به این ترتیب ،موارد الزم در این معابر تا پایان
امسال اجرایی خواهد شد.

پس از تخصيص اعتبار

خیابان شهید فدایی  10آسفالت می شود
پاسخ به پیامک

بــيــجــاری« -بــا ســالم و
خستهنباشید ،به عنوان یکی از ساکنان منطقه  7از
شهردار منطقه خواهشمندم فکری به حال آسفالت
شهیددایی ،5١شهید فدایی  ١٠بکند .در منطقه
سیدی فقط همین خیابان آسفالت ندارد و مردم این
منطقه عالوهبر بوی بد کال ،از خاکی و پرچاله بودن
خیابان رنج میبرند .لطفا این درخواست ما را به
گوش مسئوالن شهرداری منطقه برسانید .با تشکر

از پیگیری شما ».معاون اجرایی شهرداری منطقه
 7در پاسخ به این پیامک با بیان اینکه محل موردنظر
شهروند خیابان  24متری حدفاصل بولوار صبا تا
خیابان خلج را شامل میشود گفت :مطالعات آن
از سوی معاونت فنی و عمران شهرداری در حال
انجام است.
امیرسیاوش حجازیپور افزود :پس از تهیه طرح
و تخصیص اعتبارات الزم ،این اقــدام نیز انجام
خواهد شد و معبر یادشده آسفالت میشود.

شماره 2524

شهرداری
شهروند :زمینهای بایر در محله تلگرد به
محلی برای ریختن زباله تبدیل شده است .در
کوچه شهید عالمهطباطبایی  26که خانه ما در آن
قرار دارد نیز یکی از همین زمینها وجود دارد که
زباله در آن جمع شده است .لطفا شهرداری به
وضعیت این زمینها زودتر سروسامانی دهد .با
تشکر ،یوسفی.
شهروند :سال هاست که ساکن شهرک
پنجتن آلعبا هستم .وجود زمینهای بایر در این
محله (اطرف خیابان پنجتن  )65باعث شده تا
برخی افراد که گله گوسفند دارند ،بدون توجه به
سالمت اهالی ،به چراندن گوسفندان در قلب
محله اقدام کنند .از مسئوالن میخواهیم برای
رفع معضالت این محله اقدام الزم را انجام دهد.
باتشکر ،محمدی.
 0915000251با ســالم ،از شهرداری
برای پالکگذاری شفای  42سپاسگزاریم.
شــهــرونــد:از مسئوالن روزنــامــه شهرآرا
خواهشمندم پیامهای اینجانب بهویژه در مورد
منطقه جانباز را به مسئوالن محترم شهرداری
اطالعرسانی کنند .خواهشمندم خودتان بیایید
وضعیت کل بولوار جانباز را ببینید و قضاوت کنید.
آیا بولوار جانباز به بازنگری در شرایط نما و منظر و
زیرساختها نیاز ندارد؟ کمک کنید تا ساکنان
منطقه جانباز شاهد برطرف شدن این مشکالت
باشند.
 0936000158در همه کــشــورهــا و
همچنین شهرهای ایران ،تابلوها مختص همان
شهر است (سر کوچه ها ،وسط میادین معرف
بولوارها) که البته بیشتر هم دوزبانه هستند اما در
مشهد اینطور نیست.
اتوبوسرانی
 0938000664با سالم و خسته نباشید به
سردبیر محترم و همه کارکنان روزنامه خوب
شهرآرا ،لطفا برای بار دوم خواهش و تمنای من را
برای مسئول محترم خط بیآرتی در بولوار مصلی
چاپ کنید .ما ساکنان مصلی  7و اطراف ،برای
برگشتبهمرکزشهرایستگاهنداریم.درصورتیکه
به طرف انتهای بولوار مصلی و شهرک رجائی برای
مصلی  7ایستگاه هست امــا ایــن مسیر برای

برگشت ایستگاه ندارد .از چهارراه شهیدرستمی
تا مصلی  5راه خیلی طوالنی است و طی این مسیر
برای افراد کهن سال بسیار مشکل است .لطفا
رسیدگی شود.
راهنما يی و رانندگی
شهروند :متأسفانه برخی راننده ها در
خیابان کم عرض پنجتن ،دوبله پارک میکنند.
این کار آنها تردد دیگر خودروها را با سختی همراه
میکند و ترافیک بزرگی ایجاد میشود .از پلیس
راهنمایی و رانندگی تقاضا داریــم با متخلفان
برخورد جدی کند .براتی.
بانک
 0915000215سالم .پولهای مردم در
بانکها باید در خدمت گردش مالی عموم باشد یا
اینکه بانک ها با آن به تجارت و سرمایه گذاری
خصوصی بپردازند؟
بهداشت و درمان
شهروند :با سالم ،صبح برای دریافت نوبت
پزشک به بیمارستان امــام حسین (ع) مراجعه
کردم .موضوع این است که برای دریافت نوبت
پزشک ،یک نوبت دیگری هم باید بگیرید .از طرفی
بی عدالتی وجود دارد؛ به عنوان مثال :ساعت
6صبح برای متخصص غدد حضور پیدا کرده بودم و
هنوز تعدادی نوبت باقی مانده بود که افرادی که
بیمه نیروهای مسلح داشتند بدون نوبت ،وقت
دریافت میکردند و همین موضوع باعث شد نوبت
پزشک به من نرسد .لطفا پیگیری کنید.
شهرآرا :شهروند گرامی با سالم ،به موضوع
مشکالت نوبتدهی در مراکز درمانی در گزارشی
با عنوان «راهاندازی اپلیکیشن نوبتدهی در مراکز
درمانی» در صفحه حرف مردم روزنامه شهرآرا در
تاریخ  18فروردین  97پرداخته شده است.
متفرقه
 0915000541چرا برای تعویض کارت
ملی هوشمند می گویند باید شناسنامه را هم
عوض کنید؟ تکلیف چیست؟
 0915000030بخش خصوصی یعنی
ظلم ،بیکاری ،فقر ،فساد و از بین بردن امنیت
شغلی ،رفاه و آسایش مردم.
 0915000775سالم .شما را به خدا پیگیر
شوید چــرا در همه ادارات که  90درصــد پول
بیتالمال در آنها جاری است ،باوجود خطوط
ثابت ،کارمندان همه موبایلهای اندروید در دست
دارند و مدام در شبکههای اجتماعی و اینترنت
مــی گــردنــد .حتی روی سیستم دولـــت این
پیام رسان ها نصب شده اســت! قبال فقط یک
صبحانه از هشت تا  9بود و نماز که رسما از ساعت
 11شروع و تا ساعت یک ختم میشد و حداقل
مابین اینها زمانی برای پاسخ گویی هم درنظر
میگرفتند!

پلعابرخینعرببهسازیمیشود
پاسخ به پیامک

پیامکنباشید .پل عابر
«سالم.بهخسته
ساجدی نيا -پاسخ
خینعرب جاده باالی پل را پوشش نداده است در
حالی که همه ماشینهای حمل آهنآالت در آن
مسیر تردد دارند و برای ما عابران که محل کارمان
اینجاست بسیار مشکلزا و خطرآفرین است».
امیر نامجو ،مدیر روابط عمومی سازمان میادین
میوه و ترهبار شهرداری مشهد ،در پاسخ به دغدغه
این شهروند گفت :اولویت بندی ،جانمایی و
احداث پلهای عابر پیاده شهر در حوزه فعالیت
سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری مشهد و
در اختیار آن است .با این حال و با توجه به وضعیت
تردد ماشینهای سنگین در محدوده اعالمشده،
چنانچه پــس از بــررســی هــای کارشناختی و
اعالم نیاز از سوی سازمان حملونقل و ترافیک
شهرداری ،به بهسازی نیاز باشد ،این سازمان
آمادگی بهسازی پل یادشده را دارد.
این در حالی است که مجید بختآزما ،مدیر روابط
عمومی سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری
مشهد ،در واکنش به این موضوع ،از اعزام عوامل
این سازمان برای بازدید و بررسی پل عابر یادشده
خبر داد.
او افزود :بر این اساس ،بررسیهای کارشناختی
صورت گرفت و طراحی الزم انجام و برای اجرا به
شهرداری منطقه 2ارسال شد.
خبرنگار شــهــرآرا از زمــان انتشار پیامک این
شهروند ،یعنی  18فروردین ،ابتدا در تماسی با
شهرداری منطقه موردنظر به پیگیری موضوع

اقــدام کــرد که پس از  24ساعت اعــالم شد در
حوزه وظایف و اختیارات منطقه نیست و سازمان
میادین باید پیگیری کند .به این ترتیب ،در تماس
با سازمان میادین ،پیگیری این دغدغه و بازدید
از پل عابر خینعرب مطرح و در پاسخ گفته شد
پس از بررسی الزم ،پاسخ مقتضی داده میشود.
با گذشت دو روز و پیگیری دوبــاره خبرنگار،
تأکید کردند ساخت و احداث و اجرای پلهای
عابر پیاده در حوزه مسئولیت و وظایف سازمان
میادین است اما چنانچه به بهسازی نیاز باشد،
سازمان ترافیک باید پیگیری کند و پاسخ الزم
را بدهد.
به هر روی ،با گذشت نزدیک به یک هفته،
23فروردین ،سازمان ترافیک هم نتیجه نهایی را
به منطقه 2شهرداری واگذار کرد تا درباره اجرای
طرحی که این سازمان در اختیار آنها قرار داده
است پاسخ مقتضی را ارائــه کند .در هر حال،
بدانید که دغدغه شما شهروند با جدیت و ارادهای
استوار پیگیری میشود.

