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برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان
می رساند.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

شهرداری

شهروندان از شرایط غیراستاندارد ثبت عکس کارتملی و دردسرهای بعدیاش ،گله دارند

معضل عکسهای بیشباهت کارتملی

ثبتاحوال :تعداد شکایات ثبت شده از عکسهای کارتملی ،به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد
گزارش
محمدبهبودینیا

•رئیس اتحادیه عکاسان :ایراد از شرایط
غیراستاندارد عکاسی است
«محمد علــی دائمی» رئیس اتحادیه عکاســان و فیلم

بــرای اســتــحــضــار مــردم
نمابر051 37626501 :

مســئوالن و مدیــران روابــط عمومــی
ســازمان ها می تواننــد پاســخ های خــود
بــه پیامک هــای مــردم را از طریــق پســت
الکترونیکــی kho.razavi@gmail.com
بهروزنامه خراســان رضوی ارســال کنند.
پاســخ مســئوالن به پیامک های مردمی،
روزانه در همین ستون منتشر خواهد شد و
به استحضار مردم خواهد رسید.

قراربعدیتریبونمحله
پنجشنبهپیشرو 2اسفندماه
«محلهالهیه»
اهالی محتــرم «محله الهیه» ســاعت
سر تقاطع
11صبح روز دوم اســفندِ ،
الهیه-سجـادیه،روبهرویشهرداری
منطقه12منتظرمانباشندتاحرفها،
خواســتهها ،مشــکالت و کمبودهــای
محلهشان را برای انعکاس در صفحه
حرفمردموپرسشگریازمسئوالن
مربوط،باخبرنگاراینصفحهدرمیان
بگذارند.

عکس تزیینی است

کارت ملی اش را نشــان مــی دهد و با خنده میپرســد:
«قیافه این آدم شــبیه من اســت؟» بعد مکثــی می کند و
ادامهمیدهد«:هرجامیرومبهمشکلبرمیخورمومی
گویند این کارت ملی خودت نیست .هر روز یک دردسر
جدید داریــم با این عکــس و این کارت ملی هوشــمند».
وحید کــه بــرای گالیــه از عکــس درج شــده روی کارت
ملی اش به تحریریه روزنامه خراســان رضوی آمده ادامه
میدهد«:هنوزاستفادهازاینکارتملیهایهوشمند
دراداراتمختلففراگیرنشدهومابااینهمهمشکلروبه
رو هســتیم ،حاال تصور کنید از چند ماه دیگــر و با فراگیر
شدن طرح پذیرش کارت ملی هوشمند به عنوان کارت
شناسایی ،چه بالیی ســر امثال من می آید؟» با شنیدن
این حرفها ،برای بررسی موضوع به گشت و گذاری در
شــهر میپردازیــــم و با گالیه تعداد زیادی از شهروندان
که دل پری از این قضیه دارند ،روبهرو میشویم .ساعت
هشــت صبح یکی از روزهای هفته اخیر ،به همراه یکی
از شــهروندان که برای تعویض کارت ملــی اش ،به یکی
از دفاتر پیشــخوان مراجعه کــرده ،همراه می شــویم .به
محض ورود ،میبینم یکی از کارمندان بلند می شــود و
پشت دوربین و سه پایه ای که انتهای دفتر قرار دارد می
ایســتد ،چند ثانیه مکث می کند و بعد سرجایش بر می
گردد.چندثانیهبعدمردیازداخلاتاقکچوبیکهبرای
عکاسی تعبیه شده ،بیرون می آید و برای دیدن عکسی
که کارمند از او گرفتــه ،به صفحه رایانه خیره می شــود،
ابروهایشرادرهممیکشدوازکارمندمیخواهددوباره
از او عکســی بگیرد و در نهایت هم ناراضــی دفتر را ترک
میکند.نوبتبهجوانیکهبااوهمراهشدهاممیرسداما
او هم از عکس اش رضایت ندارد و معتقد است عکس ،به
چهرهواقعیاشبیشباهتاستوغرولندمیکند:چرا
عکسکهمهمترینسندهویتیافراداست،بایداینگونه
سهلانگارانهتهیهشود؟

برداران مشــهد درباره بیکیفیتی عکس کارتهای
ملی و شــبیه نبودنشــان به صاحب عکس ،می گوید:
«برخی تصــور میکنند چــون این عکس هــا روتوش
نمی شــود ،بیشــباهت با چهــره واقعی افراد اســت
ولی در اصل ،مشــکل از لنزهای دوربین عکاسی این
مراکز اســت که تصویر را کشیده تر و تغییرات اساسی
در فرم چهره ایجاد می کند .در ایــن مراکز ،لنزهایی
استفاده میشود که مناسب ثبت پرتره نیست .ضمن
این که نورپــردازی داخــل کانکسها هــم کامال غیر
اســتاندارد اســت و از هر چهــار طرف ،نور بــه صورت
شخص می تاباند و صورت را به اصطالح تخت می کند
و همــه این مشــکالت ،در کنار نبود تخصــص و تجربه
عکاس ،باعث تفاوت چشــمگیر عکس با چهره واقعی
فرد می شود .ما با اداره ثبت احوال قراردادی بستیم
و  50نفر از همــکاران حرفه ای مــان را آموزش دادیم
تا کار عکاســی چهره برای کارت ملــی را انجام دهند
و بابت حقالزحمه هر عکــس هم مبلغ  3500تومان
دریافــت کنند .امــا متاســفانه بعد از گذشــت مدتی،
اعالم کردند قرارداد قابل اجرا نیســت و اداره پست و
دفاتر پیشخوان را مامور به عکاســی در محل کردند و
هم اکنون ،عکس های بــی کیفیتی می گیرند و بابت
آن ،هشت هزار تومان هم از مردم دریافت میکنند».

شهرداری

احتراما پیرو پیامی با مضمــون« :چند تعمیرگاه
موتورسیکلت در بولوار ابوطالب دایم در پیاده رو برای
عابران پیاده ایجاد سدمعبر می کنند .چرا شهرداری
منطقه  2با این افراد و مشاغل برخورد نمی کند؟» به
استحضار می رساند ،در حاشیه بولوار ابوطالب بیش
از  10واحــد صنفــی موتورســازی مشــغول فعالیــت
هســتند که پیرو بازدید به عمل آمده ،در زمان بازدید
مزاحمت شغلی مشــاهده نشــد .در صورتی که واحد
صنفی خاصــی ایجاد مزاحمــت می کند ،بــه صورت
تلفنــی طی تماس بــا  137یــا مکتوب به کمیســیون
بند 20منطقه  2نام واحــد را اعالم کنید تا در اســرع
وقت رسیدگی شود.
احتراما پیرو پیامی با مضمون« :لطفا به مسئوالن
یادآوری کنید عبور عابر پیاده از چهارراه جانباز خیلی

•معاون فناوری ثبتاحوال :گاهی اپراتورها
برای عکاسی ،عجله و بیدقتی میکنند
در ادامــه «محمدرضــا محســنی» معــاون فنــاوری
اطالعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان
خراســان رضوی ،درباره کیفیت پایین و بیشــباهت
بودن عکس کارت ملی افراد با چهرهشان ،میگوید:
«به این دلیل کــه این عکسهــا قرار اســت در آینده،
گرفتن امضای دیجیتال اســتفاده شود،
برای شــکل
ِ
طبق آیین نامه ،باید بدون روتوش و دست کاری روی
کارت درج شود .برای اینکار ،دوربین های عکاسی
با اســتانداردهای خاصی وجــود دارد کــه در اختیار
ماســت؛ اتاقکهایمان هم اســتاندارد است ولی این
نکتــه را هم قبــول دارم کــه ممکــن اســت در بعضی
دفاتر ،نورپــردازی و زاویه و نتیجه کار ،دچار مشــکل
و نیاز باشــد اپراتورها کمی در گرفتن عکس ســلیقه
به خرج دهند».
گرفتن ایــن عکس ها نیــاز به تخصــص خاصی ندارد
و علت عمده نارضایتــی افراد از نتیجــه ،به این برمی
گردد کــه وقتــی دفاتر پیشــخوان شــلوغ می شــود،
برخی اپراتورهــا در گرفتــن عکس عجله مــی کنند.
ما بارهــا در این بــاره تذکر دادیــم و مکاتبــات زیادی

ســخت شــده اســت .کاش تمهیدی بیندیشــند ».به
استحضار می رساند :برابر اصالح هندسی انجام شده
تقاطع دارای خط کشی بوده و هم اکنون عبور عابران
پیاده با امنیت انجام می شود.
احترامادرپاسخبهمطلب«ازمسئوالنشهرداری
مشهددرخواستدارمخیابانشهیدهاشمی 12واقع
در قاسم آباد را روکش آسفالت کنند» مندرج در تاریخ
 97.10.25به استحضار شهروند محترم می رساند:
با توجه به بازدید صورت گرفته ،معبر مذکور به منظور
حفاری های اتفاقات فاضالب در برخی نقاط تخریب
شده و ســپس مورد مرمت قرار گرفته است که این امر
فقطموجببیکیفیتشدنآسفالتشدهاستوبرای
عبور و مرور خطری ندارد ،لذا در فهرست معابر روکش
ســال آینده قرار دارد کــه در صورت تصویب در ســال
آینده اقدام خواهد شد».

داشــتیم و بازرســی حضوری هم خواهیم داشت اما
حقیقت این اســت که نســبت به ســال های گذشته،
شرایط بهتر شــده اســت .منتها باز هم برای رفع این
مشــکالت ،به تمامی دفاتر دســتورداده شــده بعد از
گرفتن عکس ،تصویر به رویت فرد برســد و در صورت
تایید ،روند کار طی شود .ضمن این که این عکس ها،
به وسیله ســوزاندن ،روی کارت نقش می بندد و این
موضوع کمی کیفیت عکــس را پایین مــی آورد و اگر
عکس کارت من را هم مشــاهده کنید ،چیزی نیست
که خودم می پســندم ولی در صورت اتصال کارت به
سامانه هوشمند ثبت احوال ،مشــاهده می کنید که
عکس ثبت شده در سامانه ،عکس باکیفیتی است».

•تعداد شکایات ثبت شده از عکسهای
کارتملی ،به تعداد انگشتان دو دست هم
نمیرسد
محسنی ادامه می دهد«:ما هم اکنون چهار میلیون و
685هزار واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند
داریــم کــه از ایــن تعــداد ،ســه میلیــون و  610هزار
درخواست تا امروز انجام شده و حدود یک میلیون نفر
در اســتان ،هنوز کارت ملی دریافت نکــرده اند .مهم
است بدانید تا امروز ،تعداد شــکایات درباره کیفیت و
بیشباهتی عکس روی کارت ،کمتر از انگشتان دست
بوده و بیشــترین شــکایت مربوط به تاخیــر در تحویل
کارت هوشمند است .با این حال ،افرادی که از عکس
های درج شده روی کارت ملی هوشمندشان ناراضی
هســتند ،می توانند با مراجعه به دفاتر ثبــت احوال یا
ادارهپستمرکزیدرمشهد،درخواستتعویضکارت
کنند تا کارت جدید صادر شود.
چنانچه فرد در اینباره شــکایتی داشــته باشد ،می
تواند بــا روابط عمومــی اداره ثبت احــوال ،گفت و گو
کند یا درپرتــال این ســازمان ،شــکایتاش را به ثبت
برســاند .از طرفی به همه دفاتر اعالم کرده ایم که اگر
خطای کارمند دفتر پیشخوان باعث مشکل دار شدن
عکس شده باشد ،آن دفتر موظف است گرفتن عکس
را مجدد ،به صورت رایگان تکرار کند.
اما بایــد بر ایــن نکته تاکیــد کنم کــه حتی اگــر فرد یا
افرادی برای تعویض کارت ملی هوشمند اقدام کنند،
تغییر چندانی در کیفیت آن اتفاق نخواهد افتاد».

کاش شــهرداری مشــهد ،فکــری بــه حــال
برچسبهایتبلیغاتیکهفاتحهدرودیوارخانهومغازه
مردم را خوانده ،بکند.
شــهرداری به عنوان مرمت آسفالت بولوار الهیه،
پســتی ها را به بلندی تبدیل کرده است .آیا نمی توان
لکه گیری آسفالت را به شکلی انجام داد که همسطح و
تمیز از آب دربیاید؟
واقعا من در شگفتم چرا خیابان عبادی و چهار راه
گاز وچهار راه راه آهن ،باید از داشتن پل هوایی محروم
باشد که این قدر مردم در ترافیک دچار مشکل نشوند؟
چرا بولوار ســجادیه به جــاده ســنتو ،بهرغم قول
مساعد مســئوالن باز نمیشــود؟ اهالی خیابان های
الهیه،عصمتیه،تقویه،اقدسیهوامیریهواقعابرایتردد
مشکل دارند.
از اســتانداری و شــهرداری محتــرم مشــهد
خواهشمندیمبرایتعیینتکلیفمرزهایشهرمشهد
با طرقبه و شــاندیز اقدام فرماینــد .با توجه بــه این که
مردم،چندینبارازمسئوالنمحترم،تقاضایپیگیری
این موضوع را داشته اند اما تاکنون هیچ پاسخی داده
نشده و سرمایه بسیاری از مردم درحال تضییع است،
استدعا داریم در این خصوص ،پیگیری های مقتضی
انجام شود.

شهرستانها

لطفــا گزارشــی از جــاده خاکــی و صعــب العبور
روستای «ریشخوار» حوالی درگز تهیه کنید و ببینید به
رغم گذشــت  40ســال از انقالب ،چقــدر تغییر کرده
است؟ در این فصل ،راه بسته است و معلوم نیست اداره
راه و شهرســازی چــه کار مــی کنــد و چرا مــی گویند
جادههای منتهی به همه روستاهای باالی  40خانوار
آسفالت شده اند؟
ازشورایشهرتربتحیدریهمیخواهیمبازدیدی
از وضعیت آســفالت جاده «شــهرک ولــی عصر(عج)»
داشته باشند و وضعیت نابه سامان این بولوار را بررسی
و به آن رسیدگی کنند.
از مســئوالن محتــرم کــه بــر آســفالت راههــای
روستایی نظارت دارند خواهش میکنم نگاهی هم به
جادههای روستای آزادده از توابع صالح آباد بیندازند
که چند سال است وعده می دهند آسفالت و بازسازی
میشود .درفصل ســرما مردم این منطقه برای عبور و
مرور با مشکالت شدیدی روبه رو هستند.
علت افزایش قیمت میلگرد در نیشابور چیست؟
3800تومانکجا4800،تومانکجا؟لطفامسئوالن
کارخانه فوالد نیشابور پاسخ دهند.
ما  200نفر از کارگران شرکت گاز تربت حیدریه
هســتیم .پیمانــکار امــداد و بهــره بــرداری گاز تربت
حیدریه ،هر ماه از اصل حقوق نیروها مبالغی را کســر
می کند و تا آخرماه پرداخت نمیکند .دلیل اش را هم

تلگرام 09393333027 :

پرداختنشدنصورتوضعیتازمشهدبیانمیکند.
از مدیرعامــل محتــرم گاز اســتان خراســانرضوی
خواهشــمندیم به داد ما برســد تا در این آخرســالی و
باوجـــود گرانــی و تــورم ،شــرمنده زن و بچــه هایمان
نشویم.
مــا جمعــی از نیروهای شــرکتی در بیمارســتان
حکیم نیشــابور ،با حقوق کم مشغول کار
۲۲بهمن و
ِ
هستیم و سهمیه غذای روزانه نداریم؛ کاش یک نفر به
وضعیت ما رسیدگی میکرد.

متفرقــه

آفرین بر آقای برنــد که در صفحــه  ۵چله انقالب
خراســانرضوی حرف مــا و اکثر مــردم ایــران را طی
ن کرد.
ش بیا 
ی با قلمشیوا و رسایخوی 
یادداشت 
افزایشقیمتتاکسیهادرروزهایبارانیعادی
است؟البتههیچتوقعیبراینظارتمسئوالننداریم.
فقط کاش روزنامه خراسان موضوع را پیگیری کند تا
حداقل روح و روانمان آرام شود.
سازماناتوبوسرانیبااینهمهسالسابقهخدمت
صادقانه به مردم شــهر ،چــرا نظارتی بر رفتــار برخی
راننده هــای این شــرکت نــدارد کــه هرجور دلشــان
میخواهد با مسافران برخورد نکنند؟ داشتن مهارت
و آداب معاشــرت خیلــی خــوب اســت کــه متاســفانه
تعدادی از راننده های اتوبوسرانی آن را نمی دانند.
منطقه طالب و گلشهر دارای کافه هایی با امکان
عرضه قلیان اســت کــه پر شــده از دختران جــوان .ما
ساکنان این منطقه ،نگران دخترانمان هستیم .شما
مســئول محتــرم ،اگــر دخترتــان از روی ناآگاهــی و
کنجــکاوی ،بــه ایــن جــور فضاهــا عالقهمنــد شــود،
خوشحال می شوی؟
لطفا از شرایط شرکت پردیسبان و مردمی که پول
و سرمایهشــان را از دســت داده اند ،گزارشی جامع و
کامل تهیه کنید و از مســئوالن قضایی بپرســید ،آیا ما
مال باختگان ،امیدی به دریافت پولمان داشته باشیم
یاخیر؟
خراسان :جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده
شــرکت پردیســبان از هفتــه گذشــته آغاز و
تاکنون سه جلسه برگزار شده که اخبار مربوط
به آن در روزهــای اخیر ،در روزنامه خراســان
منتشر شده و میشود.
ما جمعــی از بیماران بخــش دیالیز بیمارســتان
شریعتیمشهدهستیم.اینبخشباوجودتمیزومجهز
بودن و داشــتن کادری مجرب و آگاه ،ظاهرا به اصرار
رئیس بیمارستان آقای «دکترحسینی» تعطیل شده و
بیش از  50مریض وابســته به دیالیز را دربــهدر و آواره
کرده است .ازشما درخواست رسیدگی به این موضوع
را داریم.

