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شهردار منطقه:12

هدف نظام آموزشی،
تربیت شهروند مشارکتجو است

رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران توس شورای اسالمی
شهر مشهد تشریح کرد

 6اقدام شاخص برای احیای توس
رئیس کمیســیون ویژه توســعه و عمران توس شورای شهر
مشهد ،گفت6 :اقدام شــاخص برای احیای توس در طی
گذشته انجام شده است.
یک سال
یادداشت
به گزارش خبرگزاری ایمنا ،مســعود ریاضــی در ارتباط با
اقدامات شاخص یکســال گذشــته در منطقه توس بیان
کرد :در ابتدا سند راهبردی احیای توس را در شورای پنجم
مشــهد تهیه و تصویب کردیم تا بر اســاس برنامــه بهدنبال
اهداف خود باشیم.
وی افــزود :در اقدامی دیگر شــهرداری را موظف به ایجاد
یک شــرکت با تشــکیالت و ســاختار مشــخص کردیم که
خوشــبختانه اســاسنامه این شــرکت تهیه شــده اســت
و ســهامدار اصلی آن شــهرداری مشــهد خواهد بــود اما
شــهرداری باید با نهادهای دیگر همچون میراث فرهنگی،
آستان قدس رضوی و راه و شهرسازی استان مشارکت کند
و عمال شرکت مدنظر بازوی اجرایی شهرداری مشهد برای
احیای توس خواهد بود.
رئیس کمیســیون ویژه توســعه و عمران توس شورای شهر
مشهد با بیان اینکه شورای شــهر مشهد برای توس بودجه
ویژهای در نظر گرفته اســت ،بیان کــرد :از زمانی که مقبره
فردوسی احداث شده است ،قرار بود باغ مفاخر در منطقه
جلوخــان آرامــگاه احداث شــود ،اما متأســفانه این طرح
مســکوت مانده بود که در ایــن دوره از مدیریت شــهری با
همکاری شــهرداری مشــهد و ســازمان میــراث فرهنگی
استان ،این طرح تصویب شــد و امیدواریم بخش مهمی از
این پروژه تا نوروز 98و فاز نهایی آن تا 25اردیبهشــت سال
آینده به بهرهبرداری برسد.
ریاضی در ادامه گفت :چند ســال گذشــته نقاشــیهای
فردوســی در میــدان فردوســی مشــهد حــذف و ســبب
ناراحتــی مردم شــد امــا بــا رایزنی شــهرداری مشــهد و
آســتان قــدس رضــوی ،نقاشــیهای دیــواری دوبــاره
احیــا و 30داســتان شــاهنامه بــا واقعیــت افــزوده اجرا
شده است.
وی خاطرنشــان کرد :اقــدام دیگــر ،طرح شــهری برای
منطقه توس بود زیــرا این منطقه بدون طرح جامع اســت
و نمیتــوان بــدون طرح ،پاســخگوی ساختوســاز مردم
بود .در این راســتا بــا پیگیریهای مدیریت شــهری ،این
طــرح از ســوی اداره کل راه و شهرســازی به کمیســیون
ماده 5ارائهشــده و ایرادهــای مختصری از آن گرفته شــد
کــه دوبــاره بعــد از اصالح بــه کمیســیون ارجاع شــد که
امیدواریم بهزودی مســیر قانونی خود را تــا تصویب نهایی
طی کند.

رضا ریاحی| آموزش و پرورش از مهمترین ارگانهایی است که بهواسطه
آن و با یک برنامهریزی درست و حسا بشده میتوان مسائل مهم
اجتماعی و فرهنگی را به دانشآموزان آموزش داد .اهمیت آن بهحدی
است که از آن بهعنوان خانواده دوم یاد میکنند .رسیدن به حد مطلوب
نشاندهنده کارایی بیرونی مدارس و نظام آموزش و پرورش است .در
صورتی ما به حقوق شهروندی دست مییابیم که ابتدا آن را آموزش
دهیم و سپس تمام تالش خود را برای عملیکردن آن به کار ببندیم.
اینکار مستلزم همکاری نهادهای مختلفی از جمله خانواده ،مدرسه
و دولت است که هر کدام وظایف خاص خود را دارند.

در صورتی
ما به حقوق
شهروندی
دست مییابیم
که ابتدا آن را
آموزش دهیم

لزوم گنجاندن مباحث شهروندی در مقاطع مختلف تحصیلی
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،12احمد محبی شهردار
منطقه درباره نقش آموزش و پرورش در اجرا و آموزش فرهنگ
شهروندی گفت :گنجاندن مبحث فرهنگ و آداب شهروندی با تکیه
بر موضوعات شهری و زیستمحیطی در سرفصلهای آموزشی
برای پرورش شهری شهروندمحور و هوشمند در نسل آینده الزامی
و اجتنابناپذیر است.
وی درباره لزوم گنجاندن آموزشهای شهروندی در مقاطع مختلف
تحصیلی دانشآموزان گفت :خوشبختانه میان شورای اسالمی شهر
مشهدمقدسوشهرداراینکالنشهربهعنوانمدیریتکالنشهری،
با مسئوالن آموزش و پرورش ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و این ارتباط
مثبت در سطوح و ابعاد مختلف در جریان است که امیدواریم منجر به
تحول و گنجاندن آموزشهای شهروندی در کالسهای درس شود.
آموزش و پرورش در خط مقدم آموزش نسل آینده است
شهردارمنطقه12تصریحکرد:آموزشوپرورشدرخطمقدمآموزشبه
نسلهایامروزوآیندهاستوحوزهمدیریتشهریبایدازاینظرفیت
درراستایآموزشهایشهروندیبرایخلقوتولدشهروندمشارکتجو

و هوشمند استفاده کند و از طرفی مدیریت شهری هم باید تمام توان
خودرابرایکمکوحمایتازمدارسبهکارگیرد،چراکهمامعتقدیماین
همکاریکمکخواهدکردکهآموزشوپرورشدرساختننسلآینده
و شهروندانی هوشمند به کمک مدیریت شهری بیاید و این موضوع از
اهمیت فوقالعادهای برخوردار است و امیدواریم بتوانیم با همکاری
متقابلبهالگویمناسببرایاینمهمدستیابیم.

کتابهای آموزش شهروندی باید تدوین شود
احمد محبی خواستار تدوین کتابهایی در بحث آموزش شهروندی
برای دانشآموزان مقاطع مختلف شد و ادامه داد :لزوم گنجاندن
مبحث فرهنگ و آداب شهروندی در سر فصل آموزشی دانشآموزان
اجتنابناپذیر به نظر میرسد و امیدواریم بهزودی سازوکارهای الزم
برایانجاماینمهمپیشبینیشود.ویافزود:البتهاینموضوعنیازمند
تحقیقوکارکارشناسیعلمیاستودرگامبعدینیزبایدقوانینآندر
مراجعذیصالحپیشبینیشود،چراکهبرایساختنشهریهوشمند
نیازمندشهروندانیآموزشدیدهوآگاهیمکهمؤدببهآدابشهروندی
باشندتانقشاجتماعیخودرابهخوبیدرجامعهایفاکنند.
شهردار منطقه 12خاطرنشان کرد :در واقع ما بیشتر از شهر هوشمند
به شهروندانی هوشمند نیاز داریم تا با انجام وظایف شهروندی خود
و ارتباط تنگاتنگ با ساختار مدیریت شهری ،بتوانیم از این ظرفیت
بهطور مستقیم و عینی برای حل مشکالت شهری استفاده کنیم.
با کمک یکدیگر مشکالت را حل خواهیم کرد
محبی در پایان خاطر نشان کرد :امروزه ما با مشکالت بزرگ زیست
محیطی ،کمبود آب و خشکسالی فراگیر روبهرو هستیم که حل این
مشکالت جز با همکاری همهجانبه از سمت مردم امکانپذیر نیست
و امیدواریم مدیریت شهری با همکاری آموزش و پرورش بتواند با
بهوجود آوردن این فضا در بین مردم بر مشکالت فائق آید.

معاون دادستان خراسان رضوی خبرداد :

شناسنامهدارشدننوزادانشیرخوارگاه
حضرتعلیاصغر(ع)

نوزادانشیرخوارگاهحضرتعلیاصغر(ع)شناسنامهدارمیشوند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 12قاضی بخشیمحبی،
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در امور پیشگیری از وقوع
جرم با اعالم این خبر به جلسه برگزارشده درباره هویتبخشی از
نوزادان و کودکان بدون شناسنامه که در مراکز بهزیستی نگهداری
میشوند ،اشاره و بیان کرد :این جلسه با حضور مسئوالنی از اداره
کل ثبت احوال ،فرمانداری ،بهزیستی و حوزه معاونت دادسرا
برگزار شد و مشکالتی که بهدلیل نداشتن هویت و شناسنامه برای
این کودکان در آینده و همچنین خدمات درمانی ایجاد میشود،
مطرحشد.

قاضیبخشیمحبیبااشارهبهتعاملخوبارگانهاییادشدهحاضر
در جلسه برای رفع این مشکالت ،افزود :در این راستا ،خروجی و
جمعبندی جلسه تصویب شد تا در کمتر از 48ساعت امکان دریافت
شناسنامهبراینوزادانوکودکانبدونهویتدرشیرخوارگاهحضرت
علیاصغر(ع)واقعدرمنطقه 12فراهمشود.
ویاضافهکرد:بااینتصمیمدیگرشاهدوجودنوزادانبدونهویتیکه
درمراکزبهزیستینگهداریمیشوند،نخواهیمبود.
الزم به ذکر است تعیین و تکلیف صدور شناسنامه و کارت ملی در کمتر
از 48ساعت برای این افراد موضوعی است که در کشور کمتر سابقه
داشتهاست.

پـاتــوق
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پیامک شهرآرامحله30007289 :

خبر

معاون مالی و درآمد شهرداری منطقه 12خبر داد

برگزاری مسابقات کتابخوانی
با موضوع غدیر

در آخرین جلسه شورای اجتماعی محله وکیلآباد مطرح شد

خانههایخالی دراختیارفعاالنفرهنگی

حسینبرادرانفر|مشکالتمختلفمحلهوکیلآباد،ازجملهخانههای
خالی و امنیت محله در آخرین جلسه شــورای اجتماعی این محله
بررسی شد.
کانکس پلیس را شهرداری بدهد
ســعید باغفر ،دبیر فرهنگی ناحیه یک ،در ابتدا نتایج پیگیریهای
انجامشــده درباره مصوبات ماه گذشــته را اینگونه بیانکرد :یکی
از مصوبات مطر حشــده در جلسه ماه گذشــته ،مسئله امنیت محله
و اســتقرار کانکس نیروی پلیس در محله بــود .بعد از نامهنگاریها و
گفتوگوهایانجامشدهدرماهگذشتهرئیسپلیسمنطقه(کالنتری
الهیه) اعالم کردند که بهدلیل نبــود بودجه کافی،کالنتری از نصب
کانکس معذور است و تهیه کانکس برعهده اهالی و شهرداری است.
عالوهبر مشــکل نصب کانکس پلیس ،رئیس کالنتــری نبود نیروی
کافی کالنتــری را مطرح کــرده و گفت :با توجه بــه فریزبودن محله
وکیلآباد و نبود نیروی کافی از استقرار نیروی پلیس در محله معذوریم
وبرایبرقراریامنیتبایدازنیرویهایبسیجیمحلهاستفادهکنیم.
اما با توجه به قیمت چند میلیون تومانی کانکس پلیس و نبود بودجه،
شهرداری نمیتواند بودجه کانکس پلیس را تأمینکند.
طاهری،نمایندهدادگستری،بااشارهبهاختصاصچنینهزینههایی
س گفت :درصورت پیگیری موضوع از طریق فرماندهی
در بودجه پلی 
انتظامی مشهد ،با امضای اعضای شــورای اجتماعی و تقاضا برای
نصب کانکس ،نیروی انتظامــی کانکس را تهیه و نصب خواهد کرد.
طیرانی نیز پیشــنهاد کمک از خیران محله بــرای تهیه پول کانکس
پلیــس را مطرح کــرد و گفت :میتــوان دراینبــاره از خیران کمک
گرفت .در پایان بررســی این موضوع قرار شــد اعضای شورا نامهای
برای فرماندهی انتظامی مشــهد نوشــته و تقاضــای نصب کانکس
پلیس را داشته باشند.
مخالفت اداره اتباع با ثبتنام دانشآموزان خارجی
باغفر در ادامه با اشــاره بــه پیگیری موضوع کمک بــه دانشآموزان
نیازمند و ثبتنام دانشآموزان خارجی افزود :با کمک خانم طیرانی
و پیگیریهایــی که با خیران جدید داشــتیم ،تعداد 50جفت کفش
برای دانشآموزان نیازمند تهیه شــد و 60بســته نوشتافزار شامل
کیف ،دفتر ،مداد و خودکار نیز همزمان با شروع ماه مهر و بازگشایی
مدارس در اختیار دانشآموزان نیازمند قرار گرفت .همچنین توزیع
ســبد غذایی خیران در بین خانوادههای نیازمند و زیرپوشش محله
را داشــتیم .درباره ثبتنام دانشآموزان خارجی ساکن در محله نیز
با وجود جلب رضایت و موافقت مدیر مدرســه و داشتن مدارک الزم،
به دلیل مخالفت اداره اتباع خارجی ثبتنام این دانشآموزان انجام
نشد ،باوجوداین ما هنوز پیگیر موضوع هستیم و امیدواریم که بتوانیم
دانشآموزان را ثبتنام کنیم.
وی ادامــه داد :نیروهای خدمات شــهری منطقه خطکشــیهای
مــدارس و خیابانهای منتهی به مدارس را انجام دادند و رســیدگی
به مــوارد باقیمانده نیز پیگیری خواهد شــد .درباره موضوع کانون
نخبگان محله نیــز با وجود پیگیریهای انجامشــده هنوز به مرحله
اجرایی و عملی نرســیده است ،مشکل اصلی دراینباره نبود مکان و
محل مناسب برای نخبگان محله است.
کاربری فرهنگی و آموزشی خانههای خالی
طیرانی ،فعال اجتماعی و مدیرکانون زنان محله ،نیز با اشاره به وجود

خانههای خریداری شده توسط شهرداری در محله گفت :از سالها
قبل که ماجرای فریز و تغییرکاربری محله توســط شــهرداری مطرح
شــد ،تعدادی از خانههای محله خریداری و بیاســتفاده رها شــد.
این خانههای رهاشــده نهتنها تاکنون استفادهای برای اهالی محله
نداشتهکهباعثبهوجودآمدنمشکالتوناامنیهایینیزشدهاست.
پیشنهاد میکنم از این خانهها که بیاســتفاده رهاشده در راستای
خدمات عامالمنفعه استفاده شود.
وی افزود :یکی از بزرگترین مشــکالت ما بــرای برگزاری کالسهای
آموزشیوتربیتی،نداشتنجاومکانمناسباست.درصورتموافقت
شــهرداری میتوان از این خانههای خریداریشــده بــرای برگزاری
کالسهایآموزشیوفرهنگیبرایاهالیمحلهاستفادهکرد.
علیرضا مؤمنی ،رئیس شورا ،نیز با اشاره به اینکه این زمینها متعلق
به سازمان مسکن و شهرسازی اســت و اختیار و مالکیت آن برعهده
اداره مسکن و شهرســازی است ،گفت :برای استفاده از این خانهها
باید موافقت ســازمان مسکن و شهرســازی را به دســت آورد ،ما نیز
موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
خلوتی جلسات شورای اجتماعی
تعدادی از نمایندگان محله با اشــاره به خلوتی جلسات شورا و حضور
کمرنگبرخینمایندگانگفت:باتوجهبهفعالیتچندینسالهشورای
اجتماعیمحالتدستاوردهایخوبوب هنسبتموفقیداشتهایم،اما
وجودبرخینمایندگانغیرفعالوناکارآمددرشوراسببدلسردیمردم
محله ازعملکردشوراو اعضای آنشده است .برخینمایندگانبهویژه
نمایندگانسازمانهانظیرنمایندهنیرویانتظامیونمایندهبهداشت
در گذشته حضور بسیار کمرنگی داشتهاند ،نمایندگان مردمی نیز به
بهانه ســاعت نامناسب جلسه و نداشــتن وقت ،دیرتر از زمان مقرر در
جلسه شورا حاضر میشوند و در واقع بودونبودشان هیچ فرقی ندارد،
حاال وقت آن است که با وجود نیروهای تازهنفس و نخبه محلی تحولی
درشورایاجتماعیمحلهبهوجودبیاید،بنابرایندرخواستجایگزینی
نیروهایکارآمدبانیروهایفعلیشوراراداریم.
پیشنهاد دیگر اعضای شــورا این است که هر ماه یکی از کارشناسان
شــهرداری برای گزارش کار و پاســخگویی به اعضای شورا در جلسه
حاضر شوند ،با وجودی که این پیشــنهاد بارها مطرح شده اما هنوز
مغفول مانده است.
همچنین اعضای شورا از نرســیدن صورتجلسات شورا به اعضای
شورا ،برگزارنشدن جلســات کارگروهها و کمبودن ارتباط بین شورا و
اعضای شورای اجتماعی گالیهمند هستند.
هر محله یک نماینده سخنگو
علیرضا فارسی در پاسخ به این مشکل گفت :برطبق قوانین شوراها
حداکثر حضور نمایندگان 2سال است و در صورت نداشتن توانایی
در اعضای شــورا میتوان نماینده بهتــری را جایگزین کرد .در هفته
آینده نیز نشست فصلی شــوراهای اجتماعی محالت برگزار خواهد
شد ،امسال برخالف سالهای گذشته که از هر ناحیه یک نفر اجازه
صحبتکردن درباره مشکالت با نمایندگان شورای شهر و شهردار را
داشت ،هر محله اجازه داشتن یک نماینده برای سخنرانی را دارد.
در پایان جلســه گفتوگو برای انتخاب نماینده سخنگوی محله در
جلسهنشستفصلیانجامشدوعلیگلستانینژاد،نمایندهجوانان،
به نمایندگی از طرف شورای اجتماعی محله وکیلآباد انتخاب شد و
او با اعضای شورای شهر و شهرداری صحبت خواهد کرد.

بزرگترین
مشکالت ما
برای برگزاری
کالسهای
آموزشی
و تربیتی،
نداشتن
جا و مکان
مناسب است

مسابقات کتابخوانی و مطالعه 15روز آسمانی با موضوع
غدیر در شهرداری منطقه 12برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه ،معاون مالی
و درآمــد شــهرداری منطقــه با اعــام این خبــر گفت :در
راســتای ترویج فرهنــگ کتابخوانی و افزایــش آگاهی و
بصیرتافزایی کارکنان و شــهروندان در واقعه بزرگ غدیر،
این مسابقات برگزار شد.
محســن میرمحمدی بــا بیان اهمیــت تاریخــی موضوع
غدیر افــزود :نهادینهکــردن فرهنگ مطالعــه و پژوهش و
اندیشــهورزی ،هدف اصلی این طرح بوده اســت و خاطر
نشــان کرد :تــاش میکنیم با اجــرای چنیــن برنامهها و
مســابقاتی ،ســطح مطالعه و آگاهی کارکنان شهرداری و
شــهروندان را افزایش دهیم و با معرفی منابع موثق و مرجع
به این آگاهیها عمق ببخشیم.
میرمحمــدی تأکید کرد :از شــاخصههای مهــم و کلیدی
توســعه انســانی ،میــزان مطالعــه شــهروندان اســت که
متأســفانه ایــن میــزان در بیــن شــهروندان ما بســیار کم
اســت که ما باید با بســتههای حمایتی در قالب مسابقات
مختلــف و در راســتای ترویــج و تعمیــق ایــن فرهنــگ،
گام برداریم.
برا ســا س همیــن گــزا ر ش محســن میر محمــد ی ،
معــاون مالــی و درآمــد ،و ســعید دهنــوی ،مســئول
حراســت شــهرداری منطقــه  ،12هدیههایــی بــه
نفــرات برتــر مســابقات غدیــر در هفتــه دفــاع مقــدس،
اهدا کردند.

برای اولینبار در بین مناطق و
سازمانهای شهرداری مشهد انجام شد:

بازبینی و معاینه فنی خودروهای
شهرداری منطقه12
مدیریــت شــهری در منطقه 12معتقد اســت برای کاهش
آالیندگی در شهر ،شهرداری باید از خود شروع کند تا دیگر
دستگاهها و شهروندان نیز برای حفظ محیطزیست شهری
ترغیب شوند.
به گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری منطقه بــا توافق
انجامشــده بیــن شــرکت ســایپا و شــهرداری منطقه12
بازبینی و معاینه فنــی خودروهای طرف قرارداد و کارکنان
این منطقه در حال اجراســت .براساس همین گزارش این
درحالی اســت که این اقدام آزمایشــی و برای اولینبار در
مناطق و سازمانهای شهرداری مشهد انجام پذیرفت .امید
میرود با اجرای این طرح بهــرهوری و کارایی خودروها در
سطح اســتاندارد قرار بگیرد و آلودگی و آالیندگی خودروها
کاهش یابد.
یقینا با اجرای موفق این طرح و بازدهی مطلوب خودروها در
کاهش آلودگی ،این امکان برای دیگر سازمانها و مناطق
فراهم خواهد شــد .مدیریت شــهری در منطقه 12معتقد
است برای کاهش آالیندگی در شهر ،شهرداری باید از خود
شروع کند و پیشگام باشد تا دیگر دستگاهها و شهروندان
نیز برای حفظ محیط زیست شهری ترغیب شوند.

گزارش ویژه
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آتشنشانان منطقه 12از کار خود گفتند:

عاشقی
بهقیمتجان
رضاریاحی -هفتم مهرماه روز آتشنشان و ایمنی نامگذاری شده است .در واقع این روز بهانهای است تا به گرامیداشت
انسانهایی بپردازیم که جان ،آسایش و آینده خود را در راه حفظ آرامش و سالمت ما میگذارند .در این روز از آنانی سخن
میگوییم که از میان شعلههای آتش ،ایستادن و مردانگی را فریاد میزنند .هدف از نامگذاری این روز بهعنوان روز ملی
ایمنی و آتشنشانی تبدیل ایمنی در کشور به یک فرهنگ است .در کشور ما بیش از 160سال از تأسیس اولین ایستگاه
آتشنشانی در شهر تبریز به سال 1221شمسی و نزدیک به 80سال از تأسیس آتشنشانی در پایتخت میگذرد.
نظر به اینکه کشور ما یک کشور حادثهخیز است و از 40حادثه طبیعی شناختهشده 30نمونه آن در ایران امکان وقوع
دارد ،توجه به بحث ایمنی و تهیه و تدوین ضوابط و مقررات ایمنی ،امری ضروری است .به همین بهانه بهسراغ تعدادی
از آتشنشانان منطقه رفتیم و از مشکالت و عالیق آنها در این حرفه پرسیدیم.

نون و نمکخورده آتشنشانی
حســن یاوری ،فرمانده شــیفت ایســتگاه آتشنشــانی
شــماره 30واقع در بولــوار الهیه ،درباره نحــوه جذب به
ســازمان آتشنشــانی میگوید :در ســال 86در آزمون
اســتخدامی شــرکت کرده و بعد از قبولــی در امتحانات
تئوری و عملیاتی بهعنوان نیروی شــرکتی به آتشنشانی
پیوسته است .البته خانواده ما به قول معروف نون و نمک

خورده آتشنشانی است و پدرم در سال 72از این سازمان
بازنشسته شده است.
حســن یاوری درباره ســابقه خدمــت خود در ســازمان
آتشنشــانی گفت11 :ســال پیش کار خــود را بهعنوان
آتشنشــان معمولــی از ایســتگاه 10ســابق در میدان
ابوطالب شروع کردم .در سال 89به ایستگاه خواجهربیع
در ابتدای بولوار بهمن (جاده کالت) منتقل شدم .بعد از
آن3 ،سال در ایستگاه الهیه معاون شیفت بودم و در حال

حاضر 3سال است که فرمانده شیفت هستم.
فرمانده شیفت ایستگاه شــماره 30آتشنشانی درباره
عشــق و عالقه به این حرفــه میگوید :کار مــن مملو از
هیجان و خطر اســت و من عاشــق خطرکردن هســتم.
امــا جنس ایــن خطر کمی متفاوت اســت کــه گاه به از
دســت رفتن جــان انســانها میانجامد .ســوختگی
اعضا و جوارح بدن ،قطــع عضو ،ازکارافتادگی و مرگ از
جمله خطراتی اســت که هر روز یک آتشنشان را تهدید
میکنــد ،پس این حرفه بازی با زندگی اســت و انســان
عاشق میخواهد.

نجات جان 2کودک
یــاوری میافزاید :کار آتشنشــان سراســر خاطرات تلخ و
شیرین است .در ســال 90که معاون شیفت بودم ،حریقی
در طبقه ششم یک آپارتمان در شهرک پردیس اتفاق افتاده
بود .از دور شــعلههای آتش نمایان بود .مردم ترسیده و در
حال فــرار از محل بودنــد .دو بچه  2و 6ســاله در آتش گیر
افتاده بودند .یکی از همکاران من که زودتر به محل حادثه
رســیده بودند ،در آتش محبوس شــده و جانــش در خطر
بود .گروه ما به محل حادثه رســید و در اولین گام همکار را
بهســمت ایوان هدایت کردیم تا اکســیژن الزم برای تنفس
و ادامه کار را داشــته باشد ،چرا که شــعلههای آتش بسیار
گسترده شده بود و هوایی برای تنفس در داخل خانه وجود
نداشت .دوباره به دل آتش زدیم .از سقف کاذب آشپزخانه
قطعهای کنده شد و بر پشت گردن من افتاد .آنقدر با مشت
به این تکه گچ زده بودم که دستم از مچ درآمده بود ولی من
متوجه نشــده بودم .همزمان بند کوله تنفسیام پاره شده
و بسیار ســنگین بود .در این عملیات شانه ،دست ،صورت
و پای من دچار ســوختگی شــد و راهی بیمارستان شدم.
همان شب ساعت 9از بیمارســتان مرخص شدم و به محل
کار بازگشتم چون نیروی کافی در ایستگاه حضور نداشت.
اتفاق خوب آن شــب نجات جان کودکان گیرافتاده در دل

آتش بود .اینجاست که به خودت و شغلت افتخار میکنی.
همان شــب دوباره ســاعت 10شــب برای حریق به محل
دیگری اعزام شدیم.

بله را با صورت سوخته گرفتم
فرمانــده شــیفت ایســتگاه 30الهیــه درباره مراســم
خواســتگاری خود میگوید :قبل از حادثه یادشــده به
خواستگاری رفته بودم ولی در حین مراسم ،صورت من
دچار سوختگی شد .خوشبختانه من برای بلهگرفتن با
مشکل روبهرو نشدم .همسرم مرا درک کرد و پذیرفت که
با من ازدواج کند و امروز بعد از گذشت چند سال او به کار
آتشنشانی بسیار عالقهمند است و مانند نیرویی خبره،
سؤاالت تئوری و عملی آتشنشانی را توضیح میدهد.

تجهیزات در حد استاندارد ایران
حسن یاوری خاطرنشان میکند :مشهد دارای 13منطقه
شــهری و 49ایســتگاه آتشنشــانی اســت که 24ساعته
مشــغول ارائه خدمت هستند .ایستگاه شــماره 30الهیه،
بولوار میثاق ،کل منطقه الهیه تا آخر امیریه و حاشیه بولوار
سنتو را پوشــش میدهد .تمام تجهیزات در این ایستگاه و
دیگر ایســتگاههای مشــهد ،کامال بهروز و مدرن هستند و
نسبت به اســتاندارد تجهیزات آتشنشانی در ایران اوضاع
خوبی داریم اما بدیهی است که نســبت به استانداردهای
کشورهای اروپایی حرفی برای گفتن نداریم.

ورزش حرف اول آتشنشان
یکــی از موضوعاتی که در حرفه ما بســیار مفید اســت
و بــه کار میآید ،آمادگــی جســمانی و ورزش همگانی
است .کارکنان آتشنشــانی ،هر روز صبح و عصر ورزش
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هـفـتـهنـامـه مـحـلـی مـردم مـشـهـد
پیامک شهرآرامحله30007289 :

همگانــی را اجباری انجام میدهند .صعــود به ارتفاع،
تنفس ،قدرت حمل تجهیزات و چابکی ،عواملی اســت
که مستقیم با آمادگی جسمانی کارکنان در ارتباط است.
در بین آتشنشانان ،ورزشکاران حرفهای زیادی حضور
دارند که بهتازگی به مسابقات کرهجنوبی اعزام شدند و
ورزشکاران آتشنشان مشهدی در رشته کشتی چندین
مدال قهرمانی دریافت کردند.

همه را مقصر میدانند

اتفاق میافتاد .این خانواده بهدلیل تأثر شــدید از مرگ
اقوام خود با همه از جمله آتشنشانی ،اورژانس ،نیروی
انتظامی و راهنمایــی و رانندگی درگیر شــده بودند که
ایــن موضــوع بهواقــع دور از انصاف اســت و همه برای
کمکرســانی در محل جمع شــده بودیــم .آن خانواده
اصال متوجه نبودنــد که دلیل اصلــی ر خدادن حادثه،
راننده پراید و شــیوه رانندگــی غیراصولی و نامتعارف او
بوده است.

وداع هر روزه

احســان شــهفر ،از کارکنان آتشنشــانی ایستگاه30
الهیه ،درباره سابقه کاری و نحوه جذب خود به این حرفه احسان شــهفر میافزاید :بسیار خوشــحالم که در این
میگوید7 :سال سابقه خدمت دارم و بابت عالقهای که حرفه خدمت میکنم و عالقه و عشــقم به آتشنشــانی
به این حرفــه دارم ،تمام آزمونهای کتبــی و عملی را با هر روز بیش از گذشــته میشــود .نجات جان انسانها
موفقیت پشت سر گذاشته و امروز یک آتشنشان هستم .موهبتی است که نصیب هر کس نمیشود .سختیهای
آتشنشــان ایســتگاه 30الهیــه درباره خاطــرات خود کارم را با جان و دل میپذیرم .ما جانمان را بر کف دست
میگویــد :خاطرات خــوب و بد در حرفه ما بســیار زیاد میگیریم و بــه دل آتش میزنیم .در 24ســاعتی که در
اســت ،اما گاهــی اوقــات وقتــی حادثهای بــرای یک محل کار حضور داریم ،اصــا نمیتوان پیشبینی کرد
که چه اتفاقــی خواهد افتاد و سرنوشــت ما چه خواهد
خانــواده اتفاق میافتــد ،دیگر
شد .هر روز که از خانه خارج میشــویم با خانواده خود
اعضــای خانواده بســیار عصبی
ما جانمان را وداع میکنیم.
هســتند و همه را در ایــن حادثه
دخیل میداننــد .بهعنوان مثال بر کف دست میگیریم
چنــدی پیش ،یک خــودرو پراید
و به دل آتش
کمبود نیرو
با 4سرنشــین در حاشــیه جاده
میزنیم
ســنتو با یــک دســتگاه اتوبوس
برخورد کرده بــود .اتوبوس خراب شــده و بهطور کامل این آتشنشان منطقه 12از ساعتهای کاری زیاد کارکنان
در حاشــیه جاده توقف داشــته اســت .راننــده پراید با این ایســتگاه گالیه میکنــد و میگوید :ســاعت کاری ما
ســرعت زیاد در حال حرکت و الییکشی بین ماشینها بهگونهای است که 24ساعت ســر کار هستیم و 24ساعت
بوده اســت که با اتوبوس برخورد کرده و متأسفانه تمام را با خانواده خود میگذرانیم .البته ساعت کاری استاندارد
سرنشینان بهجز پســربچه 12ساله که در صندلی عقب جهانی یک آتشنشان 24ساعت کار و 48ساعت استراحت
نشســته بود ،فوت میکنند .خانواده درگذشــتگان که اســت که این رویه بهدلیل نیروی متخصص آتشنشانی در
به محــل حادثه میرســند بهســمت اتوبــوس حملهور برخی مناطق رعایت نمیشود .این باعث شده که ما بهرغم
شــده که اگر نیروی انتظامی در محل حضور نداشــت و دریافت کامل حق و حقوق و اضافه کاری ،کمتر با خانواده
راننــده اتوبوس را فراری نمیداد ،شــاید جنایت بزرگی خود وقت میگذرانیم.

وسایل نقلیه
هر روز باید کنترل شوند

انبارهای متراکم
مستعد آتشسوزی

احســان شــهفر تأکید میکند :کارکنان ایســتگاه ،هر
روز صبح و قبل از تعویض شــیفت باید آب ماشــین ،کف
ماشین ،بنزین و گازوئیل ماشینها و سالمت کامل همه
وســایل نقلیه را کنترل کنند و به شــیفت بعدی تحویل
دهند .بسیار ضروری اســت تمام ماشینآالت در حین
انجام مأموریت در ســامت کامل باشــند چراکه به طور
مستقیم با جان مردم در ارتباط است.

آ تشنشــا ن منطقــه  1 2خا طرنشــا ن میکنــد :
ســاختمانهای مرتفع ،مراکــز خرید ،ســوله و انبارها
محیطهای مستعد برای آتشســوزی است .همچنین
مکانهایی که اشــیا بهطور فشــرده در آن چیده شــده
اســت ،ســیلندرهای گاز داخل منازل ،مراکز انباشت
کپســول گاز و برخی اقالم اســپریهای آرایشی زمینه
انفجار را فراهم میکنند.
محمود صداقت درباره خطرناکترین مأموریت اعزامی
خود میگوید :از ســال 91تا  95در ایستگاه 15شهید
رجایــی مشــغول خدمــت بــودم .در حوالی ایســتگاه
آتشنشــانی محلــی بــود کــه غیرقانونــی و مخفیانــه
بــرای پرکــردن کپســولهای بوتــان در نظــر گرفتــه
شده بود.
حدود 300کپسول گاز پرشده در آن مکان انباشته شده
بود که در هوای گرم تابســتان یکی از ســیلندرها در اثر
فشار زیاد ،سوپاپ اطمینان آن عمل کرده و آتش گرفته
بود .در اصطالح آتشنشــانها آتش بهطــور بهمنی به
دیگر کپسولها ســرایت کرده و کل آن محیط در شرف
انفجار بود .چندین ساعت طول کشید تا آتش مهار شد
و خدا را شکر فاجعهای که بیم آن میرفت ،رخ نداد.
صداقت ســامتی را آرزوی هر روزه همه آتشنشــانان
دانســت و اضافــه میکنــد :بزرگتریــن آرزوی یــک
آتشنشــان این اســت کــه در دوران بازنشســتگی تن
و بــدن صحیــح و ســالم داشــته باشــد .در ســالهای
خدمت بســیاری از کارکنــان با بیماریهای تنفســی،
ریــوی و عضالنــی دســتوپنجه نــرم میکننــد کــه
خیلــی از ایــن بیماریهــا در دوران بازنشســتگی بروز
و نمــود پیــدا میکند یــا خیلــی از آتشنشــانان دچار
سوختگیهای میشوند که باعث آزردگی آنان در آینده
خواهد شد.

باید کلهشق بود
محمــود صداقــت از دیگــر آتشنشــانان منطقــه12
درباره ورود بــه این حرفه میگوید :من نیــز مانند دیگر
آتشنشــانان با پشت ســر گذاشــتن آزمونهای عملی
و تئــوری وارد این حرفه شــدم و در حال حاضر 6ســال
سابقه کار دارم.
وی میافزایــد :مجــرد اســت و دوســت دارد تشــکیل
خانــواده بدهد اما خانوادهها از پذیرش ریســک دا ماد
آتشنشان احساس نگرانی میکنند.
صداقــت ادامــه میدهــد :باید عاشــق ایــنکار بود و
برای نجات مــردم از جــان و دل مایه گذاشــت ،در غیر
ایــن صــورت نمیتوانیــد اســتعدادهای خــود را بروز
دهیــد .در اصطــاح آتشنشــانان در ایــنکار بایــد
«کله شــق» باشــید و با همه توان به ســمت آتش هجوم
ببرید.
محمود صداقت معتقد اســت :در ایــنکار خیلی وقتها
بیــن ســامتی و جــان خــودت و زندگــی حادثهدیدگان
بایــد یــک کــدام را انتخــاب کنیــد و مــرام و عشــق بــه
کار ایجــاب میکند بــا همه وجود بهســمت شــعلههای
آتــش هجــوم ببریــد و جــان حادثهدیــدگان را نجــات
دهید.

گفت و گو
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گفتوگو با خانواده شهید و جانباز منطقه12

برای شهادتم گریه نکنید

حســین برادران فر| همزمان با بزرگداشــت هفته
دفاع مقدس به همراه مسئوالن شهرداری منطقه با
2خانواده شهید و یک جانباز منطقه دیدار و در حاشیه
این دیدار با خانواده شــهدا خاطراتی از دوران جنگ را
مرور کردیم.

دشمن به کار خود ادامه میدادند ،در جریان ساخت
خا کریز چند نفر از رانندهها شهید و مجروح شدند
اما سرانجام خا کریز ساخته شد و نیروهای ما با
پنا هگرفتن در پشت خا کریز جان خود را نجات
دادند.

رانندگی لودر در میدان جنگ

مجروح شدم اما پیگیری نکردم

احمد عامل ،جانباز جنگ تحمیلی ،ساکن محله
اکبرآباد است .او سابقه چندین ماه حضور در مناطق
و عملیاتهای جنگی را بهعنوان راننده لودر دارد.
عامل به بیان خاطراتی از دوران حضورش در مناطق
جنگی پرداخت و گفت :سال 1365بهعنوان راننده
لودر در مناطق جنگی حاضر شدم .رانندگی لودر
یکی از خطرناکترین پستها در جبهه بود .رانندگان
لودر بدون هیچگونه امکان حفاظتی و جا نپناه
رودرروی دشمن قرار میگرفتند و باید قبل از ورود
نیروهای نظامی خا کریز مناسب را میساختند،
به همین دلیل در زمان جنگ به رانندگان لودر لقب
سنگرسازان بیسنگر داده بودند .رانندگان لودر هر
روز قبل از سوارشدن به لودر غسل شهادت میکردند
چون هر لحظه امکان اصابت گلوله و شهادتشان
وجود داشت .در یکی از عملیا تها در منطقه
خوزستان بهدلیل صا فبودن زمین ،نیروهای ما
در دید و تیررس دشمن قرار گرفته بودند ،باران تیر
وگلوله بود که بر سر بچهها میریخت ،اگر تا صبح
این وضعیت ادامه پیدا میکرد ،با روشنشدن هوا
دشمن همه بچهها را شناسایی و قتلعام میکرد.
در همان زمان ما به همراه چند لودر وارد منطقه
شدیم و ساخت خاکریز را شروع کردیم .دشمن که
متوجه ما و صدای لودرها شده بود گلولهباران خود
را بیشترکرد ،اما بچهها بدون توجه به گلولههای

احمد عامل در ادامه با اشاره به داستان مجروحیتش
میگوید :در عملیات آزادسازی جزیره مجنون ،به
همراه چند راننده دیگر مشغول ساخت خا کریز
بودیم ،دشمن که موقعیت ما را شناسایی کرده بود
ما را بمباران میکرد ،در همان لحظه بمبی با بیل
لودری که من رانندهاش بودم ،برخورد کرد .صدای
موج مهیب انفجار تمام بدنم را گرفت و بیهوش شدم.
بعد از 24ساعت داخل بیمارستان سیدالشهدای
اهواز به هوش آمدم ،بعد از آنجا بهدلیل خراببودن
حالم به مشهد منتقل شدم .در بیمارستان بهدلیل
حملههای عصبی دستوپایم را با چرم به تخت بسته
بودند و تا مدتی هیچکدام از خانواد هام از وضعیت
مجروحیتم خبردار نبودند .بعد از مدتی که حالم بهتر
شد ،از بیمارستان بیرون آمدم و سوار تاکسی شدم و به
راننده گفتم :من را به خانهمان در جاده قدیم برساند.
در نزدیکی خانه ،دچار تشنج ناشی از موج انفجار
شدم ،راننده نیز به این خیال که من دیوانه هستم ،در
کنار جاده پیادهام کرد و بازگشت .بعد از چند دقیقه
که به حالت عادی بازگشتم ،به خانه رفتم .در آنجا
توسط خانواده مداوا و رسیدگی شدم .بعد از بهبودی
نسبی پیگیر مجروحیتم شدم اما چون پروند های از
مجروحیتم وجود نداشت ،مسئوالن باور نمیکردند.
پدرم از من خواست پیگیر نشوم ،من نیز دیگر دنبال
مجروحیت و حقوق جانبازی نرفتم .بیش از 30سال

از مجروحیتم میگذرد ،هنوز دارو میخورم و گاهی
اوقات بهویژه در فصل تابستان دچار تشنجهای عصبی
شدید میشوم.
در ادامه دیداری از خانواده شهید علیرضا کاظمی
یکی از شهدای محله اکبرآباد داشتیم و در گفتوگو
با پدر شهید ،خاطراتی از این شهید را مرور کردیم.

با دستکاری شناسنامهاش
به جبهه رفت

پدر شهید علیرضا کاظمی با اشاره به عالقه شهید
به جبهه و جنگ و شهادت ،میگوید :دوران نوجوانی
علیرضا با ز ما ن جنگ تحمیلی همز ما ن شد ه
بود ،بیشتر وقتش را با خانواده و فرزندان خالهاش
( شهیدان شعبانی) میگذراند .بعد از شهادت 2نفر
از پسر خالههایش ،عالقه زیادی برای رفتن به جبهه
پیدا کرده بود اما چون سنوسالش (14سال) کم بود،
اجازه رفتن به جبهه را نداشت .یک روز بعدازظهر با
ناراحتی و غصه به خانه آمد و خواست که اجازه بدهم
به جبهه برود .به او گفتم :تو سنوسال کمی داری و
توانایی جنگ در میدانهای نبرد را نداری ،اما او فقط
التماس میکرد ،با التماس زیاد باألخره مرا راضی
کرد و به او اجازه دادم .چند روز بعد با دستکاری در
شناسنامهاش ثبتنام کرد و روانه جبهه شد .چون در
کنار داییاش ،روی خودرو سنگین کار میکرد ،در
جبهه نیز روی لودر کار میکرد .با وجود سنوسال
و جثه کوچکش آدم بسیار شجاعی بود و بدون ترس
از گلوله روی خودروهای سنگین و لودر کار میکرد.

خواب شهادتش را دیدم
پدر شهید در ادامه با اشاره به خوابی که درباره شهادت
فرزندش دیده بود ،میگوید :چند مرتبه بهعنوان
جهادگر و راننده لودر به جبهه رفت و برگشت .دفعه
آخری که رفته بود ،همزمان با شب شهادتش ،مادرش
خوابی را که دیده بود ،اینگونه تعریف کرد :من و
خواهرم(مادر شهیدان شعبانی ) در خواب شهید

بهشتی را دیدیم ،شهید بهشتی به ما نزدیک شد و به
خواهرم 3گل و به من یک شاخه گل داد ،او 3فرزندش
و من یک فرزندم شهید شد .عالو هبر مادرش من نیز
در خواب دیدم که در میدان جنگ اسیر چندنفر از
سربازان عراقی شد هام ،در این هنگام علیرضا وارد
شد و از عراقیها خواست که من را آزاد کنند و او را با
خود ببرند .یک روز بعد از دیدن این خوا بها ،به ما
خبر دادند که علیرضا شهید شده است .او پسر بسیار
مذهبی و خوبی بود ،آرزویش شهادت بود و سرانجام
نیز به آرزویش رسید.
خانواده شهیدان علی و محمد گل فخرآبادی یکی
دیگر از خانواد ههای شهید ساکن در منطقه ما
هستند که مسئوالن شهرداری از آنها دیدار کردند.
در جریان این دیدار مادر شهید خاطرهای را نقل
کردند.
مادر شهیدان محمد و علی گلفخرآبادی با اشاره به
خاطرهای از شهید محمد گلفخرآبادی میگوید:
محمد همیشه میگفت که اگر روزی شهید شدم
برایم گریه نکنید ،چون با اینکار دشمن را شاد
خواهیم کرد .اتفاقا یک روز به
ما خبر دادند محمد شهید شده
با وجود جثه کوچکش است ،با شنیدن این خبر به
همراه خانواده به معراج شهدا
بسیار شجاع بود
رفتیم ،جمعیت زیادی آمده
و بدون ترس از
بودند ،با ناراحتی و گریه به
شهادت روی
خودروهای سنگین و دنبال جنازه محمد میگشتم،
لودر کار میکرد
یکی از مأموران معراج جنازه
سوختهای را نشان داد و گفت:
این جنازه محمد است ،با وجودی که باور نمیکردم
این جنازه محمد باشد ،گریه و زاری فراوانی کردم.
در همین زمان اعالم کردند این جنازه متعلق به
شهیدی به نام مظفر گلفخرآبادی است ،با همان
حال گریان و پریشان به خانه بازگشتم ،اتفاقا همان
شب محمد برای مرخصی به خانه آمد ،با دیدن و
شنیدن ماجرای بیتابی و گریه و زار یام در مراسم
تشییع جنا زه شهید ی که هم فا میلی ( مظفر گل
فخرآبادی ) بود ،ناراحت شد و به من گفت :مگر تو قول
ندادی با شنیدن خبر شهادتم گریه و بیتابی نکنی ،در
همان جا قول دادم ،بعد از چند ماه که خبر شهادتش
را آوردند ،بهدلیل قولی که داده بودم ،گریه و زاری
نکردم.

پنجشنبه  12 /مهر  / 1397شماره 252

هـفـتـهنـامـه مـحـلـی مـردم مـشـهـد

7

دورهمی
پیامک شهرآرامحله30007289 :

گزارشی از مشکالت نگهداری حیوانات اهلی در بولوار شاهنامه

شهرنشینی با امکانات روستایی

حســین برادرانفر| بولوار شــاهنامه یا همان (ناحیه 3منطقه )12یکی از
مناطق قدیمی شهر مشــهد است .ســاختار اجتماعی و اقتصادی این
ناحیه در طول سالهای متمادی بر اســاس سیستم زندگی روستایی بوده
است و اکثریت ساکنان این ناحیه از طریق کشاورزی و دامداری امرارمعاش
میکنند .از چند سال قبل با پیوستن این ناحیه به منطقه شهری ،سیستم
زندگی روستایی دچار تغییرات زیادی شــد .حاال و بعد از گذشت 4سال از
پیوستن این ناحیه به منطقه شهری ،هنوز تعدادی از ساکنان ناحیه به شیوه
قدیم و زندگی روســتایی ،به نگهداری گاو ،گوسفند و دیگر حیوانات خانگی
میپردازند .نگهداری این حیوانات در منازل ،مشــکالت بسیاری را برای
اهالی محله و همسایگان بهوجود آورده است .بهطوری که تعدادی از ساکنان
با اعالم نارضایتی از این وضعیت تقاضای جمعآوری این حیوانات خانگی را
داشتهاند .ما نیز به میان مردم رفته و موضوع را پیگیری کردیم.

نگهداری احشام در منازل
نامور یکی از ســاکنان این ناحیه با اشــاره به نگهداری احشــام میگوید:
2سالی هســت که در این محله ساکن هستیم ،بیشــتر همسایههای ما که
بومی منطقه هستند ،دارای حیاطهای بزرگ و ویالیی هستند .در قسمتی
از این حیاطهای بزرگ حیوانات و احشامی نظیر گاو ،گوسفند و انواع مرغ
و خروس و بوقلمون را نگهداری میکنند .این حیوانات خانگی در طول روز و
حتی شبانهروز بهدالیل مختلف گرسنگی ،تشنگی
و ...ســروصدای زیــادی میکنند .مــا در خواب
هستیم ناگهان صدای واقواق سگ و عرعر خر و گاو
بلند میشود ،این سروصدا برای مدت چند دقیقه
چرا باید هزینههای
ادامه پیدا میکند بهطوریکه تمام همسایههایی
زندگی شهری را
که خواب هســتند از خــواب میپرنــد .این صدا
بپردازیم و با امکانات
حتی از صدای بوق و ترافیک خودروها نیز بیشــتر
زندگی روستایی
است .بیشــتر شــبها بهدلیل همین سروصدای
زندگیکنیم
ناهنجار و بلند تا صبح بیدار هستیم و دیگر خواب
به چشــممان نمیرود .وقتی هم به همسایهمان اعتراض میکنیم با تعجب
و ناراحتی میگوید :حیوان اســت دیگر بهدلیل تشــنگی و گرسنگی و درد
سروصدا میکند.

بوی تعفن

ناخوشــایندی رها شــده است ،در بولوار شــاهنامه که شــامل 12هسته
جمعیتی و مســکونی چندین هزار نفری اســت ما هنــوز حتی یک فضای
سبز و پارک برای اســتراحت و تفریح نداریم ،با تمام این کمبودها در حوزه
خدمــات ،اگر در دورتریــن نقطه بولوار شــاهنامه آجر و دیواری کشــیده
شود ،مأموران شــهرداری حاضر شــده و عالوهبر خرابکردن دیوار ،فرد
متخلف را نیز جریمــه میکنند ،البته ما از این موضوع ناراحت نیســتیم،
ما به این دلیل ناراحتیم که چرا باید هزینههای زندگی شــهری را بپردازیم
و با امکانــات زندگی روســتایی زندگیکنیم .شــهرداری بایــد وظایفش
را بهنحــو احســن انجام دهــد و تفاوتی بین باالشــهر و پایینشــهر وجود
نداشته باشد.

حضرتی ،یکی دیگر از ساکنان بولوار شــاهنامه ،با گالیه از نگهداری احشام
در محلــه ،میگویــد :نگهداری احشــام فضوالت ،مــواد و نخالههــای بهجا
مانده از مواد خوراکی احشــام در منزل را موجب میشــود ،با جمعشــدن و
نگهــداری این فضــوالت بوی نامطبــوع و مشــمئزکنندهای در فضا میپیچد
کــه از بوی فاضــاب خانگی نیز بیشــتر و بدتر اســت .این بوی بــد بهویژه در
هوای گرم تابســتان بهحدی اســت که انســان جرئت نشســتن توی حیاط و
بازگذاشــتن پنجرههای خانــه را ندارد .درکنار این بــوی نامطبوع ،وجود این
کوه از فضوالت دامی محل مناســبی برای زندگی و ســکونت انواع حشــرات
موذی مانند پشه ،زنبور ،سوسک و حیوانات موذی مانند :موش ،عقرب و مار
ایجاد کرده اســت ،تاکنون چندین بار شــاهد آمدن عقرب ،موش و زنبورهای
درشــت به داخل خانــه و حیاطمــان بودهایم ،زنبورهــا تاکنــون چندینبار
فرزند کوچکم را نیش زدهاند .این گزیدگیها بهحدی شــدید بوده اســت که
فرزندمان را بــه درمانگاه بردیم .در کنار این مشــکالت وجــود این حیوانات
مــوذی که بــه گفته پزشــکان متخصــص هرکدام عامــل بیماریهــای واگیر
و غیرواگیــر متعددی هســتند در شــیوع بیماریهــای مختلــف تأثیر زیادی
داشته اســت و با توجه به سطح بهداشــتی و پاکیزگی بســیار ضعیف منطقه،
ایــن خطر را باید جــدی گرفت و برای پاکســازی و دفع این حشــرات موذی
اقدام کرد.

یکی دیگر از ساکنان قدیمی بولوار شاهنامه 43با اشاره به ساختار روستایی
ناحیــه 3میگوید :این ناحیه تا چندســال قبل جزو مناطق روســتایی بود و
بیشــتر خانوادهها با پرورش دام(گاو و گوســفند و ،)...کشاورزی و باغداری
زندگی خــود را میگذراندند .آنها هزینه زیادی را صرف این شــیوه زندگی
کردهاند ،اما از زمان پیوســتن این ناحیه به منطقه شهری با مخالفت برخی
همســایهها روبهرو شدهاند و باید کار آبا و اجدادی خود را کنار بگذارند .چون
بیشتر ساکنان این ناحیه ،مهارت صنعتی و علمی خاصی ندارند یا مجبورند
سر گذر رفته و کارگری کنند ،یا اینکه کشاورزی و دامداری کنند .برای تغییر
شــیوه زندگی روســتایی در این ناحیه ،باید شــهرداری و دیگر سازمانهای
دولتی با ایجاد مشــاغل مناسب در حوزه گردشــگری ،صنعت و کارآفرینی،
کاری بکنند که ساکنان محله دیگر احتیاجی به نگهداری دام نداشته باشند
و بهطور خودجوش اینکار را کنار بگذارند.
در ادامه این گزارش مردمی بهســراغ مســئوالن شــهری رفته و نظــر آنان را
جویاشدیم.

محله شهری با خدمات روستایی

را هکار حل مشکل

نیازی با اشــاره به پیوســتن ایــن ناحیه بــه منطقه شــهرداری میگوید:
بیش از 4ســال از پیوســتن ایــن ناحیه بــه منطقه شــهری میگذرد ،در
طول این مدت شــهرداری خدماتی انجام داده است اما هنوز بسیاری از
خیابانهای محله خاکی هســتند ،آسفالت کوچهها نیز قدیمی و شکسته
اســت ،سیســتم جمعآوری زبالــه و نظافــت کوچههــا و خیابانها هنوز
بعد از گذشــت چهار ســال بهخوبی و با دقت انجام نمیشــود ،در برخی
کوچهها بهدلیل نبود ســطلهای زباله مناسب و کافی ،آشغالها به حالت

علی خاندان ،مســئول خدمات شهری منطقه ،با توضیح درباره این موضوع
گفــت :موضوع نگهــداری دام در محــدوده بولوار شــاهنامه توســط اداره
بهداشت ،دامپزشکی ،جهاد کشــاورزی و شهرداری در حال پیگیری است،
درســت اســت که محدوده بولوار شاهنامه جزو مناطق شــهری و منطقه12
است ولی در واقع هنوز شامل منطقه روستایی نیز میشود .ما تاکنون تعداد
47نمونه دامداری را مطابق صورتجلســه خــروج دامداریها برای جهاد
کشاورزی فرستادهایم که بهزودی درباره آنها تصمیمگیری خواهد شد.

ایجاد مشاغل جدید

عکس تزیینی است

12
منطقه

صاحب امتیاز :شهرداری مشهد 
مدیر عامل موسسه شهرآرا :مجیدخرمی	
سردبیر شهرآرا محله :رضا سلیمان نور ی
مسئول شهرآرا محله منطقه  :12سیدمصطفی فاطمی نسب
با تشکر از :سعید باغفر
تلفــن دفترشــهرآرا محلــه منطقــه 3 1296375 -31296377 :12
تلفــن دفتــر مركــزي3 7288881-5 :
تلفن روابط عمومي37243110 :
نمابــر3 7238310 :
شــماره پیامک3 0007289 :
دفتر مرکزی روزنامه شهرآرا :میدان شهدا ،نبش دانشگاه یک
دفترشهرآرا محله منطقه  :12سجادیه ،7پایگاه چندمنظوره شهید نیکنام ،ساختمان
شهرداری ناحيه 1
پست الكترونيكmahalle12@shahrara.com :
کانال شهرآرا محله@ShahraraMahalleh :
دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله درshahraraonline.ir :

راه اندازی تجهیزات پیشرفته
ورزشی همزمان با آغاز سال
تحصیلی در منطقه12
عکس:محمد عقیلی /شهرآرامحله
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هر که از برادر خود گناهی بداند و آن را بپوشاند ،خداوند در روز قیامت گناهان او را بپوشاند.
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