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از «تریبون محله»
بیشتر بدانید
حتمــا بــرای شــما هــم اتفــاق افتــاده وقتــی
مشــکالتی در محلهتــان تجربــه میکنیــد ،بــا
خودتــان بگوییــد «ایکاش کســی بــود حداقل
حر فمــان را میشــنید و از آن مهمتــر ،نقــد
و خواســتهمان را بــه گــوش مســئوالن مربــوط
میرسانـد ».خب! آیتــم «تریبون محــله» که از
این به بعد پنج شــنبهها در صفحــه حرفمردم
روزنامــه خراســانرضوی پیــش رویتــان قرار
میگیرد ،قرار است همین نقش را ایفا کنــــد.
خبرنــگاران ایــن صفحــه ،هرهفتــه و بــا اعــام
قبلی ،به یکی از محلههای مشــهد ســر میزنند
و گوششنوای درددلهای ساکنان آن محــــله
خواهند بــود و با انعکاس حرف و خواســتههای
شــما و پرســشگری از مســئوالن مربوط ،سعی
میکنند گامی برای رفع آن معضالت بردارند.
مهم اســت با پیامککردن مشــکالت محله خود
به سامانه  2000999یا ارسال حرفهایتان
بــه شــماره تلگرامــی  09393333027بــا
هشــتگ #تریبون_محلــه بــرای صفحــه
حرفمــردم ،مــا را در اولویتبنــدی بــرای ســر
زدن به محلههای مشــهد راهنمایــی کنید و در
ادامه ،بــا رصــد ایــن صفحــه ،در جریــان روز و
زمانــی که عکاس و گزارشــگر خراســان رضوی
قرار است به محلهتان سر بزنند ،قرار بگیرید.

قلعه وکیلآباد
منطقهای با 200سال قدمت
«قلعــه وکیلآبــاد» ،یکــی از قدیمیتریــن نقــاط
مشــهد ،در انتهــای حــوزه شــهری و چســبیده به
منطقــه ییالقــی و خــوش آب و هــوای طرقبــه و
شــاندیز اســت کــه بنا بــه اســناد ،قدمتــی 200
ســاله دارد .قلعــهای بــا  5000نفــر جمعیــت که
از شــمال و غرب بــه مســیل رودخانــه چهلبازه،
از شــرق بــه محلــه فارغالتحصیــان و از جنوب،
چســبیده به بولــوار وکیلآباد اســت .منطقهای
با کوچه پسکوچههای تنــگ و قدیمی ،موقعیت
جغرافیایــی خــوب و دسترســی قابلقبــول بــه
تمام وسایل حمل و نقل عمومی که مدتهاست
حال و روز خوشــی ندارد و اهالی و ســاکنانش از
مشــکالت و کمبودهــا ،به ویــژه موضوع «فریــــز
شدن» منطقه برای جلوگیری از هرگونه ساخت و
ساز و تعمیر و ترمیم ،گله دارنـد .اهالی معتقدند
دســتهای پشــت پردهای ،در تالش است تا آن
قدر به درخواست و گالیههای مردم این منطقه
بیتوجهی شــود تا همه چهاردیواریها روی ســر
مــردم خــراب شــود و مجبــور بــه فــروش ملک و
زمینشان شوند .تریبونمحله خراسانرضوی،
ایــن هفتــه به ســراغ مــردم ایــن محلــه رفتــه تا
حرفهای شان را بشنود و منعکس کند.
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پنج شنبهها با

تریبون محله

گشتوگذار سومین «تریبونمحله» خراسانرضوی ،اینبار در میان اهالی قلعهوکیلآباد

ساکنان قلعه بالتکلیفی

نوید زندهروحیــان| قلعه وکیلآباد ،منطقهای اســت که بهرغم قدمت
و وســعت ،همپای مناطق مجاور خود توســعه نیافته و هم اکنون یکی
از لکههای بزرگ بافت فرســوده مشهد محسوب میشــود .با وجود
مصوبــه شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی در خصوص به ســازی
بافتهای فرسوده در ســال  ،84تا ســال  95این طرح در این منطقه،
موفقیت چندانــی در جلب رضایــت اهالی برای فروش امالکشــان
نداشت .تا این که شورای چهارم ،در خرداد  95و به دنبال نارضایتی

ســاکنان این محله ،وارد عمل شــد و مقــرر کرد  ۱۸هکتار از وســعت
 ۲۳هکتاری قلعــه وکیلآبــاد آزاد شــود و شــهرداری در بــازه زمانی
یک ماهه ،طرح تفصیلی این محــدوده ( ۱۸هکتــار) را تهیه کند و به
شورا ارائه دهد .براســاس این طرح ،تنها پنج هکتار از حاشیه بولوار
وکیلآباد به منظور اجرای طرحهای مد نظر باید حفظ میشد و در بقیه
منطقه ،شهروندان مجاز به ساخت و ساز بودند .منتها حاال هم اهالی
معتقدند« :زمانی که ســاخت و ســاز در کل منطقه ممنــوع و موضوع

عکسها :خراسان

فروش امالک به یک شــرکت خاص مطرح بود ،با چند میلیون تومان
میشد مصالح الزم برای ساخت یک واحد مسکونی خریداری کرد ،اما
به ما اجازه نمیدادند ولی حاال میگویند به غیر از پنج هکتار حاشیه
بولوار ،در دیگر قســمتها مجاز به ترمیم و به سازی یا ساخت دوباره
هستیم ،اما هیچ کس به این نکته که هزینهها چند برابر شده و ما توان
ساخت و ساز نداریم ،توجه نمیکند ».اگر شــما هم کنجکاو شدهاید
درباره این محله بیشتر بدانید ،با ما همراه شوید.

پرسه معتادان ،زمینبازی بیکاربرد
و نبود فضای سبز

خیابانهای تنگ و خاکی،
در حسرت آسفالت

خانههای مخروبه ،کوچههای تاریک
فاضالب رها شده

اولین نفر از اهالی محله که با ما هم صحبت میشــود ،خانمی حدودا  40ساله است که
نزدیک میآید و میگوید« :یکی از مهمترین مشــکالت این منطقه ،وجــود تعداد زیادی
مصرفکننده موادمخدر است که عصرها و شبها ،در کوچهپسکوچهها ب ه ویژه حاشیه
زمین خاکی که مثال قرار بوده زمین بازی بچهها باشد ،پرسه میزنند و خب حضورشان،
هم ترسناک اســت و هم تاثیر مخربی روی زندگی و آینده کودکان و نوجوانانی که شاهد
مصرفشان هستند ،دارد .همین زمین بازی ،تا به حال چندین بار دروازه و فنسهایش
را دزدیدهاند ،روشنایی ندارد و بچه ها عمال نمیتوانند آن جا بازی
کنند .ضمن ایــن که در کل این منطقه ،محض دلخوشــی یک
فضای سبز وجود ندارد؛ از شــهرداری این جا آمدند و بازدید
کردند و قول ایجاد فضای ســبز دادند ،اما هیچ خبری نشــد.
معدود جاهــای محله هم کــه آســفالت دارد ،به علــت عبور و
پارک ماشین های سنگین خراب شده است .کمی جلوتر که
بروید ،زمینهای این منطقه را که شهرداری تخریب کرده
میبینید که تبدیل به پارکینگ خودروهای شهرداری
شده است! مگر شهرداری اجازه دارد در محلی
که به اســم ایجاد پارک و فضای ســبز و محل
ارائه خدمات تخریــب میکند ،خودروهایش
را پارک کند؟»

وارد کوچهپسکوچههای قلعه وکیلآباد میشــوم .محلهای که در نگاه اول ،حضور کودکان
و نوجوانانش که مشغول بازی ،بیرون از خانهها هستند ،چشمگیر است .به سراغ گروهی از
بچهها میروم و سالم میکنم و توضیح میدهم برای شــنیدن مشکالت محلهشان آمدهام.
دخترک10-9سالهای،میگوید«:منعاشقورزشم؛ب هویژهاسکیت.دوستدارممثلبعضی
تبازیکنم
ازهمسنوساالنم،فضایینزدیکخانهمانوجودداشتکهمیتوانستمدرآناسکی 
اماهیچزمینوپیستوامکاناتیوجودندارد.حتیکوچهوخیابانهایمحلهمانهمآسفالت
نیست.بههمینخاطراگربخواهیمدرهمینکوچههایخاکیاسکیتبازیکنیم،همیشه
دستوپایمانزخـمیاست.آسفالتهمدیگرچیزیاستکهمابایدحسرتشرابخوریم؟»

یکی از پسربچهها دستم را میگیرد و میکشد و میگوید« :با من بیا .خیلی چیزها هست
که میخواهم برایت بگویم تا در روزنامه بنویسی ».و در ادامه ،تعداد زیادی خانه مخروبه را
نشان میدهد که در ظاهر پناهگاه مصرفکنندگان مواد مخدر ،در شبهای سرد است.
پسرک میگوید« :این خانهها را شهرداری خریده و همین طور رها کرده تا مخروبه شود و
بماند و ما بیش از پیش اذیت شویم و برویـم .این کوچه ماست که خیلی تنگ و تاریک است،
جوری که شبها به ســختی میشود از آن عبور کنیم .ببین وســط کوچه چقدر آب جمع
شده! ساکنان هم ه خانهها ،هر روز فاضالب خود را داخل کوچه رها میکنند و این آبها
جمع و تبدیل به گنداب میشود».

5000

23

هکتـــار مســاحـت

1

ن ـ ــف ـ ــر ج ــم ــع ــی ــت

مساحت قلعه وکیل آباد  23هکتار است که
هماکنون ،به  2قسمت تفکیک شده است؛
 5هکتار حاشیه بلوار وکیلآباد و 18هکتار
بخش پشتی بافت قدیمی قلعه.

پاسخ
مسئوالن به
پرتکرارترین
گالیههای
اهالی
قلعهوکیلآباد

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

هماکنون تعداد ساکنان منطقه قلعه وکیلآباد،
5هزار نفر است.

1

مــــــــــســــــــــجــــــــــد

دب ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ــان
«دبستان شرافت» تنها سهم کودکان ساکن
قلعه وکیلآباد ،از فضای آموزش است که در
نوبت صبح ،دخترانه و در نوبت عصر ،پسرانه
است.

«مسجد صاحبالزمان(عج)» ،تنها مسجد این
منطقه بهحساب میآیــد که هنوز نیمهساز است.
بهنقل از روابطعمومی شهرداری منطقه12

کالف سردرگم نبود اجازه بازسازی ،تخریب منازل و
پیشنهاد پایین شهرداری برای خرید

انتظار عجیب 10ساله
برای انشعاب آب!

دریغ از یک درمانگاه
و داروخــانه

چند نفـری کنار مخروبههـا ایسـتادهاند .یکی از آن هـا جلو میآیـد و میگوید« :ایـن خرابهها،
حاصـل اقدامـات شـهرداری ایـن منطقه اسـت .وقتـی نـه پروانه سـاخت میدهنـد و نـه اجازه
بازسـازی ،مـردم مجبـور میشـوند خانههـای شـان را رهـا کننـد و برونـد کـه البتـه ظاهـرا
مسـئوالن ،همین را میخواهند .منزل پدربـزرگ و مادربزرگ من همینجاسـت .خانه آنها
دیگر قابل اسـتفاده نیسـت و نیاز به بازسـازی دارد اما مجوز این کار صادر نمیشـود و ما مدام
در طـول هفتـه نگرانیـم کـه مبـادا اتفاقـی برایشـان بیفتد .حتـی خواسـتیم خانـه را بفروشـیم
امـا نـه اجـازه فـروش بـه غیـر را میدادنـد و نـهخودشـان خریـدار هسـتند .ماندیـم گرفتـار و
مسـتاصل» .مرد میان سـالی ،سررشـته حرف را بهدسـت میگیرد و می گوید« :گیرم که خود
شـهرداری هم خریدار باشـد ،از مظلومیت مـردم این جا سوءاسـتفاده میکنـد و زمینهای ما
را بـا اجبار بـه قیمت بسـیار پاییـن –متـری 300هزار تـا یـک میلیـون تومان-میخـرد! آخر ما
کجای این شـهر یا حتی روسـتاهای اطراف برویم که بتوانیم با این پول ،سـرپناهی دسـت و پا
کنیم؟ حاصـل عمـر و زندگی ما همیـن خانههایی اسـت که سـالها پیـش این جا سـاختهایم؛
چطـور انتظـار دارند کـه آن را دودسـتی تقدیمشـان کنیـم؟» خانمی حـدودا 70سـاله که 30
سـال اسـت در این محل زندگی میکند ،حین صحبتهای ما وارد میشـود و بـا صدایی بلند
میگویـد« :مـا ایـن جـا را رهـا نمیکنیـم! دههـا شـهردار آمدنـد و رفتنـد ولـی مـا و فرزندانمان
هنوز این جـا هسـتیم و میمانیـم .شـهرداری یـا پیمانکارهـای خصوصـی ،نمیتوانند مـا را از
این جا بیـرون کنند یـا زمینهـای مـان را ُمفت بخرنـد .پس چه خوب اسـت که بـا مـا راه بیایند
و پروانـه سـاخت بناهای مـان را صـادر کنند».

جلوتر،دیواربهدیوارکالوبلوکهایبتنی،چندخانهکوچککههرکدامشایدبیشتراز 50متر
مساحتندارند،میبینم.مردجوانیکه 29سالداردونامشوحیداست،آنحوالیاستواز
موضوععجیبومهمیگالیهمیکند«:ازسال 87برایخانهامتقاضایانشعابآبکردهاماما
جوابینمیدادندوفقطآمدندخانهمانراتخریبکنند.ازستادفرامینامام(ره)نامهگرفتیمودر
دادگاه،آبفامحکومشد.امابازهمبهماانشعابدادندوهرچندروزیکبار،برایقطعآببهاین
جامیآمدندوچندینبارباوساطتپلیسبیخیالمانشدند.تااینکهیکهفتهپیشگفتند
میتوانیانشعابرادریافتکنی.خیلیخوشحالشدموسریعبهادار هآبرفتماماگفتندسه
میلیونتومانبرایانشعابودومیلیونتومانبهعنوانجریمهآبغیرمجازمصرفیبایدپرداخت
کنی تا انشــعاب ایجــاد شــود! شــما خانه و
زندگی مرا ببین .فکر میکنی میتوانم این
مبالغ را یکجا بپردازم؟ من که از ســال87
درخواســت کنتور کرده بــودم و آنها به من
ندادند ،کار غیرمجازی انجام ندادم که حاال
جریم ه شوم .با این حال بارها التماس شان
کردم که تخفیف بدهند و تقســیط کنند اما
فقطیکتخفیفجزئیدادندوگفتندماهمه
وســایل را نقد میخریم و نمیتوانیم به شما
نسیهبدهیم ومنبازماندمبیانشعابآب».

آخرین نفری که با ما صحبت کرد آقای «شاهسوند» است که 60سال دارد و 25سال است
در قلعه وکیلآباد مشغول میوهفروشی است و معتقد است این منطقه ،از بیشتر روستاهای
دورافتاد ه استان هم محرومتر است .شاهسوند میگوید« :یک داروخانه ،مرکز بهداشت
یا درمانگاه در این محله نداریم! بهداشت این جا به خاطر فاضالبهایی که از منازل رها
میشود ،زیر صفر است .اگر بچه یا بزرگ سالی ،شب و نصفهشب دچار بیماری و مشکل
جسمی شود ،هیچ مرکز نزدیک و قابلدسترسی برای درمان اورژانسیاش وجود ندارد.
واقعا تکلیف اهالی این منطقه مهجور و فراموششده چیست؟»

فریز شدن منطقه ،مربوط به گذشته بوده و االن نیست
«مهــدی ولــیزاده» معاونــت منطقه  12شــهرداری
مشــهد ،درباره شائبه «فریــــز شــدن» قلعه وکیلآباد
بــرای جلوگیــری از هرگونه ســاخت و ســاز و تعمیر و
ترمیم میگویــد« :فریز این منطقه بحثــی بوده که در
گذشته وجود داشته و هم اکنون اصال این طور نیست
و رفع شده اســت .منتها منازلی در این منطقه وجود
دارند که به صورت غیرمجاز و با مساحت بسیار پایین
و رعایت نکردن اصــول شهرســازی و قوانین موجود
در شــهرداری ماننــد حفــظ حریــم معبــر و پارکینگ
ساخته شــده اســت که به دلیل رعایت نکردن همین
مــوارد ،طبق رای کمیســیون مــاده  ،100حکم قلع
بنای آن ها صادر شده اســت و طبیعتا بنایی که حکم
قلع آن صادر شــده ،نمیتواند مجوز تعمیر و ترمیم از
شهرداری دریافت کند .در خصوص خرید و فروش نیز
به همین شکل است و ما تا به حال با مردم منطقه مدارا
کردیــم و نخواســتیم زندگــی طبیعی آنان با مشــکل
مواجه شــود و توضیحــات بیشــتر را باید از ســازمان
زمین و مسکن جویا شوید .در خصوص تملک منازلی
توسط شهرداری و رها کردن آن ها و ایجاد مشکالت
اجتماعی برای ســاکنان این منطقه هــم ،باید بگویم
بهزودی ،بــه صورت میدانــی برای مشــاهده میروم

و پــس از آن اعــام نظر میکنــم« ».حســین جنگی»
مدیریت ســازمان زمین و مســکن شــهرداری مشهد
اما در خصوص اظهارات ولــیزاده توضیح میدهد:
«نقش سازمان زمین و مسکن در قلعه وکیلآباد فقط
نقش یک واســطه بوده و ســال 95به ما دســتور داده
شد که راجع به تملک برخی امالک این منطقه اقدام
کنیم و ما این کار را با همکاری شرکت «عمران سپهر
هشــتم» انجام دادیم .پس از آن دوباره اعالم شــد که
این کار متوقف شود و ما هم دست نگه داشتیم .امالک
تملک شده هم به هیچوجه در اختیار ما قرار نگرفته و
بالفاصله در اختیار شهرداری منطقه قرار داده شده
اســت ».فارغ از این که پس چه کسی یا چه عاملی ،به
بالتکلیفی بیست و چندساله اهالی وکیلآباد
برزخ و
ِ
درباره امالکشــان دامن زده و باید توضیحات کدام
ســازمان را پذیرفــت ،ایــن ســوال پیــش میآیــد که
تکلیف مردمی کــه وجب به وجب قلعــه  23هکتاری
وکیلآبــاد را بــا کوچــه پسکوچههــای قدیمیاش،
بدون بهرهمنــدی از ابتداییترین امکانات شــهری،
دوست دارند و میخواهند در همین محله بمانند ،با
خانههای بیسند و نیازمند بازسازی یا تمایلشان به
خرید و فروش منصفانه ملکشان ،چیست؟

بهزودی فکری برای بهداشت
عمومیمحلهخواهیمکرد

«علیاصغر حســنییزدی» مدیریت بهداشــت محیط
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد ،درباره فاضالب جاری
درکوچههایاینمنطقهونبودبهداشتعمومیدراین
محله،بااعالموضعیتبحرانیقلعهوکیلآبادمیگوید:
«در این محله دو نوع خانه وجود دارد؛ یک نوع منازلی
که به دلیل مســاحت پایین امکان حفر چاه نداشتهاند
و یک نوع دیگــر هم منازلــی که چــاه دارند امــا باز هم
فاضالبهایخودرابهبیرونازخانههدایتکردهاند.
ما در شورای بهداشت محالت که در شهرداری مشهد
برگزارمیشود،اینموضوعرااعالمکردیموازمسئوالن
خواستیمطرحخودرابرایحلاینمسئلهاعالمکنند
ولیهنوزاتفاقینیفتادهوقدمیبرداشتهنشدهاست.
این وضعیت در فصل سرد یکجور دردسرآفرین است
و در فصل گرم ،موجب شــیوع بیماریهــای گوناگون
و تهدیدی علیه بهداشــت عمومی است که باید هرچه
سریعتر برای رفع آن اقدام شود و اگر شهرداری مشهد
طرحوبرنامهخودرادراینبارهارائهندهد،قطعاخودما
اینموضوعراازطریقکارگروهسالمتوامنیتغذایی
درفرمانداریمشهدپیگیریمیکنیم،تصمیماتالزم
رامیگیریمواجراخواهیمکرد».

یک مرکز سالمت شهری،
به نیازهای بهداشتیدرمانی
محلهرسیدگیمیکند

«محمدحسـن درخشـان دوغایـی» مدیـر گـروه
توسـعه و ارتقـای سلامت دانشـگاه علـوم پزشـکی
مشـهد دربـاره نبـود امکانـات بهداشـتی و درمانـی
در قلعـه وکیلآبـاد میگویـد« :در ایـن محلـه یـک
مرکـز سلامت شـهری بـا سـه نفـر کارشـناس
وجـود دارد کـه در سـاعات اداری بـه ارائـه خدمـات
بهداشـتی از قبیـل چـکاپ مـواردی مثـل دیابـت و
اختلاالت جسـمانی و روانـی مراجعـان میپـردازد
و اگـر نیاز بـه ارائـه خدمـات درمانـی بیشـتر و ویزیت
پزشـکان عمومـی و متخصـص باشـد ،آن هـا را بـه
نزدیکتریـن مرکـز ارائـه خدمـات جامـع درمانـی،
واقـع در «بولـوار معلـم» معرفـی میکننـد و ارجـــاع
میدهنـد .متاسـفانه بـرای مـا مقـدور نیسـت کلیـه
امکانـات و خدمـات موردنیـاز همـه محلههای شـهر
را پیشبینـی و رفــع کنیـم و باالخـره در هرکجـای
شهر سـکونت داشـته باشـید ،شـاید الزم شـود برای
دسترسـی بـه مراکـز درمانی یـا داروخانه ،مسـافتی
طـی کنیـد».

قرار بعدی تریبونمحله

همینامروز
20دیماه«کویامیرالمونین(ع)»

و پنج شنبه آینده

 27دیماه «کوی شهیدمطهـری»

امــروز 20دی ،تریبو نمحلها یهــا مهمــان
مردم محله «کویامیرالمونین(ع)» هســتند و
اهالی بولوار فرامرز عباسی و تقاطع جانباز-
فرامرز میتوانند ســاعت ،11حوالی مسجد
امیرالمومنیــن(ع) آمــاده باشــند تــا مشــکالت
و کمبودهــای ایــن محلــه را بشــنویم و بــرای
پرسشگری از مســئوالن ،پیگیری و منعکس
کنـــیم .اهالــی محترم «کــوی شهیدمطهـــری»
هم ســاعت 11صبــح روز 27دیمــاه ،حوالی
«بوستان مطهر» منتظرمان باشند تا حرفها،
خواستهها ،مشکالت و کمبودهای محلهشان
را بــرای انعــکاس در صفحــه حرفمــردم ،بــا
خبرنگار این صفحه در میان بگذارند.

