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خانهبهخانه
برایمبارزهباکرونا
مســئول بســیج جامعه پزشــکی استان
گفت :طرح واکسیناسیون خانه به خانه
شــهروندان حاشــیه مشــهد بــه صورت
آزمایشــی آغــاز شــد و در صــورت نتیجه
بخشــی ،این طــرح در ســایر نقاط شــهر
مشهد اجرایی می شود...
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گزارشیدربارهمشکالتیکخانوادهنیازمند

خانواده خوشابی چشم انتظار کمک خیران
ملکی  /در یک روز پاییزی با عبــور از جاده های پر پیچ و خم
شهرستانخوشاب باعبورازجادههایخاکیپا بهروستایی
محروم در بلوک تکاب مــی گذاریم که رنج محرومیت آن در
نبود اینترنت و تلفن همراه و بســیاری از مشکالت دیگر در
همان نگاه اول بیانگر محرومیت اهالی این روستاست  .با
عبور از کوچه هایی قدیمی و عبــور از کنار خانه های آجری
و ساختمان تکمیل شــده دهیاری روستا به خانه ای گلی با
سقفی چوبی و پوشــیده با نی بامبو که از وســط آن لوله ای
برای دودکش بخاری قرار گرفته و موریانه ها بخش هایی از
تیرهایچوبیراخوردهاندبهاتاقیباد ِرکوچکمیرسیم  .
ورودیخانهتشکیلشدهاستازدواتاقکهالمپوروشنایی
ندارد و تاریک است و با روشن کردن فلش گوشی همراه در
گوشــه ای ،تلی از لباس های مندرس و کهنــه ،با دوچرخه
کودکانه بدون چرخ ،یخچالی سفید رنگ در سمت چپ با
چند دبه آب و آفتابه که در گوشــه اتاق قرار گرفته با ســقفی
که موریانه ها بخشی از آن را خورده اند و با نی و گچ و کاهگل
مجددپوشاندهشده،مواجهمیشویم .اولینمخاطبمفرزند
خردسال خانواده  6نفره است .کودک خردسال در حالی
که با دکمه خاموش و روشــن تلویزیون در حال بازی است،
وقتی از او اســمش را ســوال می کنم با چهره ای معصومانه
خودش را امیر معرفی می کند .در حالی که ژاکتی قهوه ای

عکس :آرشیو -مهر

تخریب 67ویالی
غیرمجاز در حریم
مشهد

مسئولبسیججامعهپزشکی
استان از آغاز طرح واکسیناسیون
خانه به خانه در حاشیه مشهد
خبر داد

به تن دارد و نشــان می دهد هوای خانه سرد است و بخاری
ندارند تا با آن خودشــان را گرم کنند ،درخواســت می کنم
د ِر یخچــال خانه را بــاز کند .درخواســتی که خیلــی زود با
نشان دادن یخچال خراب که در داخل آن چند اسباب بازی
پالستیکی و کتاب های اضافی قرار داده شده بود پشیمان
ومتاثرمکرد .دختربزرگخانوادهکهاینروزهاکالسپنجم
ابتداییاستوبهدلیلنبوداینترنتوزیرساختهایشبکه
مخابرات در این روســتا به صورت حضوری سرکالس های
درس در مدرسه حاضر می شــود ،خودش را فاطمه معرفی
می کند .وقتی از او درباره مشکالتشــان سوال می کنم در
پاسخ می گوید ،به دلیل نداشتن خانه و امکانات مدت یک
سال است از ســبزوار آمده ایم و در این اتاق در حال زندگی
هستیم .فاطمه درباره آب رســانی به خانواده می گوید :با
قرض گرفتن فرغون همســایه هر روز  3تا دبه آب داخل آن
قرار میدهم و از ســر چشــمه یا خانه همســایه ها،آب برای
خوردن می آورم .مادر خانواده که خودش را متولد 1368
معرفی می کند و حدود  12سال است ازدواج کرده با بیان
این که  40روز بعد از زایمان فرزند چهارمم ،همسرم ما را در
این وضعیت در این روستا رها کرده و رفته است ،می گوید:
زمانی که در سبزوار بودیم همسرم بیکار بود و کار نمی کرد و
خودمبرایتامینمعاشخانوادهکارگریمیکردم.اوادامه
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می دهد :با ادامه مشــکالت اقتصادی و گرانی سرسام آور
از حدود یک سال پیش به این روستا آمده ایم و چاره ای جز
زندگی در این جا نداشتیم .او با تشکر از خیران که به آن ها
کمک کرده اند ،می افزاید :گاهی اوقات به خانه پدر و مادرم
که کشاورز هستند می روم ولی آن ها نیز وضعیت اقتصادی
خوبی ندارند .مسئول اردوهای جهادی بسیج خوشاب که
به همراهم آمده در پاسخ به پیگیری های انجام شده درباره
وضعیت این خانواده می گوید :با توجه به بازدیدی که رئیس
کمیتــه امداد خوشــاب چند روز قبــل با معرفی بســیجیان
خوشاب داشت ،قرار شده اســت این خانواده محترم فوری
این مکان را تخلیه و در مکان جدید استقرار پیدا کنند .برای
حل سریع تر مشکل این خانواده و پیگیری های انجام شده
به سراغ رئیس کمیته امداد خوشاب می روم .حسن خالقی
در گفت وگو با خراســان رضوی با اشــاره به رویت وضعیت
این خانواده از نزدیک گفت :در قدم اول نیاز اســت مطابق
تبصره  14مادر خانواده مدارک خودشان را برای برقراری
حقوق ماهانه تحویل بدهد و در سامانه ثبت نام شود .وی با
اشــاره به این که بعد از برقراری حقوق ماهانه در قدم بعدی
به سراغ ساخت مســکن خواهیم رفت ،افزود :برای خروج
فــوری از این وضعیت و با توجــه به نبودن خانه در روســتای
یاد شــده برای اجــاره  ،با کمــک بســیج و خیران بــه دنبال
اجاره منزلی در ســلطان آباد هســتیم تا در اسرع وقت خانه
کلنگی که در آن ساکن هستند تخلیه شود و به سلطان آباد
مرکز شهرستان خوشاب به یک نقطه امن منتقل شوند.در

همین زمینه  ،فرمانده سپاه خوشاب درباره آخرین اقدامات
انجام شــده در بازدید و سرکشــی از این خانواده نیازمند به
همراه مسئوالن کمیته امداد خوشــاب و بقیه مسئوالن در
روستای زرقی گفت:در جلسه ای که با مسئول کمیته امداد
شهرستان برگزار کردیم ،مصوب شد با توجه به بد سرپرست
بودن ،این خانواده تحت پوشــش کمیته امداد قرارگیرند.
سرهنگ ذوالفقاری در گفت وگو با خراسان رضوی باتاکید
بر این که بسته های معیشتی تا انجام امور اداری مربوط به
این خانواده تحویل داده شده اســت و ادامه خواهد داشت،
افزود:زمینی در روستای زرقی برای ساخت منزل جانمایی
و مقرر شــد در کمترین زمان پروژه ســاخت منزل مسکونی
آغاز شــود و با توجه به تامیــن ردیف اعتباری ســاخت آن با
کمک خیران و کمیتــه امداد به ســرانجام برســد .فرمانده
ناحیه مقاومت بسیج سپاه خوشاب با تاکید بر این که منزلی
برای ســکونت موقت این خانواده به همراه فرزندان شــان
اجاره و اجاره بها توســط کمیته امداد پرداخت خواهد شد،
خاطرنشــان کرد:بســتههای لــوازم تحریر برای پیشــرفت
تحصیلی تقدیم دانــش آموزان این خانواده شــد.در بازدید
امام جمعه شهرستان ســبزوار به همراه جمعی از مسئوالن
ســبزواری و اعضای ســتاد نمازجمعه خوشــاب نیز حجت
االسالم مقیسه گفت :برای ساخت منزل و سرپناه با توجه
به کمک خیران بــرای خانه دار شــدن هر چه ســریع تر این
کودکان معصوم ،بهتر است ســامان دهی و هزینه ها از یک
مسیر انجام شود.
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رئیسکمیسیونحملونقلشورایشهرمشهداعالمکرد:

ضرورت هوشمند سازی
لونقل
تمامی خدمات حوزه حم 

رئیس کمیســیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای شهر
مشهد گفت :شــورای ششــم بهدنبال هوشمندســازی تمام
فعالیتهای حوزه حملونقل بوده و این امر مستلزم همکاری
ســازمان فاوا و حوزه حملونقل و ترافیک شــهرداری مشهد
است .به گزارش پایگاه اطالعرسانی شورا ،ایمان فرهمندی
با بیان این که در بحث ارائه خدمات شهرداری به مردم ،نحوه
ارتباط و تعامل با شهروندان و کیفیت ارائه خدمات از اهمیت
باالیی برخوردار است ،اظهارکرد« :هوشمند سازی» ،ابزاری
است که میتواند نقش بســزایی در ارتقای کمی و کیفی این
خدمات ایفــا کند و رضایتمنــدی عمومی را به همراه داشــته
باشــد .وی افزود :در کنار این ارتقای کمــی و کیفی ،کاهش
هزینههــا و جلوگیــری از اتــاف وقت مــردم از دیگــر مزایای
هوشمندسازی محســوب میشــود و برهمین اساس تقویت
مدیریت شهری از حیث هوشمندســازی برای شورای ششم
از جایگاه ویژهای برخوردار اســت .فرهمنــدی با بیان این که
بهرهگیری از ابزارهای هوشــمند در حوزه حملونقل بسیار
حائــز اهمیت اســت ،خاطرنشــان کــرد :مهم تریــن بحث در
حوزه حملونقل اعم از اتوبوس و مترو و تاکسی ،نحوه تعامل
و کیفیت ارائه خدمات به مسافر است و باید بتوانند به راحتی
خدمت مدنظر خود را دریافت کنند.

