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ازمیان پیامهای شما
درباره تریبو نمحله
ســام بــه تریبــون محتــرم محلــه .تقاضــا
میشود برای پیگیری مشکالت محله ما هم ،روز
و ســاعتی اعالم کنید تا مــا اهالی محلــه «انتهای
هاشــمیه ،خیابــان خورشــید» از کمبودهــا و
دغدغههای مان بگوییم.
بنده یکــی از مخاطبان همیشــگی روزنامه
خراســا نرضوی هســتم .امــروز کــه داشــتم
روزنامــه را مطالعــه میکــردم ،چشــمم بــه
تریبونمحله افتاد که نور امیدی در دلم روشن
کرد .بنــده از اهالی «کوی عمار یاســر» هســتم.
شــاید اســم این محله به گوشتان هــم نخورده
باشــد اما در ایــن محله ،مشــکالت زیــادی مانند
نبود طرح اگو ،نبود مدرســه ،نداشــتن شــورای
محله و دیگر مشــکالت که باید بیایید و با چشــم
خودتــان ببینیــد ،وجــود دارد .به طــور کلی این
محله در بنبســت قرار گرفته و مســئوالن اصال
توجهــی ندارنــد .تریبــون را بــه ایــن محلــه هم
بیاورید تا حرفهای مان را بزنیم.
ما ساکنان محله تلگرد ،مشــکلی داریم که
شاید تریبونمحله بتواند بررسی و حلش کند.
سالهاســت در این محله دو تکه زمین محصور
قدیمی که مربوط به روزگار خیلی دور است ،در
همسایگی خانههای اهالی قرار دارد و تبدیل به
پاتوق معتادان و بزهکاران شده .بههمین خاطر،
امنیــت فیزیکی و جانــی بانــوان و دختــران این
محله ،زیر سوال رفته است .تکلیف این محله با
این مسئله چیست؟ یکی دیگر از مشکالت این
ن برق محله
محله ،کمســو بودن المپهای ســتو 
اســت؛ تاریکی کوچهها ،بالی جان مــا و زمینهای
برای زورگیری و خفتگیری شده .ما بهخاطر این
نبود امنیت ،تاکنون سه مورد فوتی داشتیم که
هر ســه از خانمهای ســالمند بودند کــه بهخاطر
سرقت و زورگیری در منازلشان سکته و سپس
فوت کردند .خوشحال میشویم به محله ما هم
سر بزنید و دردمان را بشنوید.
باسالم خدمت تریبون محلهایها .ما اهالی
روســتای چهارچشــمه ســابق ،انتهــای هاشــمیه
هســتیم که درســال  ۸۴در منطقه شــهری قرار
گرفتیم اما از آن زمان تابهحال ،هیچ تسهیالت
و امکاناتی به ما ندادند که بماند ،روز و شب هم
با استرس قلع بنا وخراب کردن سقف خانههای
مان دست به گریبانیم .خیلی وقت است منتظر
کســی هســتیم تا حرفهای مــان را گــوش کند.
بارهــا گفتیــم و شــنیدند و نامــه نوشــتیم و
خواندند ،اما دریغ از برداشتن یک گام مثبت.
خواهــش میکنــم بــرای گــزارش "تریبون
محله" به محله خواجهربیع ،بهمن  44هم بیایید.
به ویژه برای بازدید از مدرسه محله که در حال
ریــزش اســت اما بــا وجــود ایــن ،دانشآموزان
درحال درس خواندن در این ساختمان هستند!

کوی امیر
محلهای زنده و پر جنب و جوش
«کــوی امیرالمومنیــن(ع)» یکــی از محلههــای
قدیمی شهر مشهد اســت که از شمال و غرب به
بزرگــراه امام علــی(ع) حدفاصل میدان شــهید
فهمیــده تــا میــدان خیــام ،از جنــوب بــه بولــوار
توس و بولوار خیام و از ســمت شــرق بــه بولوار
خیام محدود میشود .محلهای شــلوغ و پر رفت
و آمد کــه بــا جمعیتــی حــدود  24862نفــر ،جزو
مناطق پرتراکم مشهد محســوب میشود .بافت
قدیمی و فرسوده کوی امیرالمومنین(ع) بافتی
قدیمــی اســت و همین ویژگــی ،مشــکالتی برای
ســاکنانش بــه وجــود آورده اســت .مشــکالتی
مثــل کمبــود پارکینــگ و خیابانهــای باریــک و
تنگ که بــه شــکلگیری ترافیکهای ســنگین و
شلوغیهای دردسرساز برای ساکنان و کاسبان،
دامن میزنــــد« .شــهید مصطفی حسینی» ،یکی
از شــهدای شــناخته شــده کویامیــر اســت کــه
ورزشــکار و فوتبالیســت برتر محله بوده است.
«شــهید غالمرضا مقدســیان» هم ،دیگر شــهید
خوشــنام محلــه اســت کــه قبــل از شــهادت ،در
همین کوی امیر مغــازه لوازمالکتریکی داشــته
و بــه نیکــوکاری و کمــک به
همنــوع ،معــروف و
مشــهور اســت؛
روحشان شاد.

پاسخ
مسئوالن به
پرتکرارترین
دغدغههای
اهالی
کویامیـر
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تریبون محله

چهارمین «تریبونمحله» خراسانرضوی ،پای حرفهای ساکنان دغدغهمند کویامیرالمومنین(ع)

رونق زندگیدرکوی همدلی

نوید زندهروحیان| یکی از مزیتهای کوی امیرالمومنین(ع) مشـهد
که در گفتوگوهـای روزانـه و محاوره« ،کـوی امیر» خوانده میشـود،
قـرار گرفتـن در مجـاورت چنـد خیابـان اصلی شـهر اسـت .موقعیتی
که دسترسـی خوبی برای اهالی و سـاکنان محله فراهم کرده و شاید

دلیـل اقبـال عمومـی بـه ایـن محلـه و وجـود اصنـاف مختلـف و دلیلی
کـه ایـن منطقـه را بـه یکـی از محلات پـر رونـق و پـر رفـت و آمـد شـهر
تبدیـل کـرده اسـت ،همیـن باشـد .مـردم ایـن محلـه ،تعصـب خاصی
روی محـل سـکونت شـان دارنـد و بـا دلسـوزی و تیزبینـی ،بـه دنبـال

امکانـات رفاهـی و حقـوق شـهروندی هسـتند .نـگاه و روحیـهای کـه
نوید یک گـزارش جـذاب را میدهـد .اگر کنجـکاو شـدید حرفهای
این مـردم اصیـل و شـریف و دغدغهمنـد را بشـنوید ،بـا تریبونمحله
ایـن هفتـه ،همراه شـوید.

عکسها :خراسان

دردسرهای نبود حضور دایم
پلیس راهنمایی و رانندگی

جایی برای فعالیتهای
فرهنگیهنری بانوان نداریم

فضای خلوت و تاریک
زمینهساز سرقت و ناامنی

آقای «حسینزاده» ،مرد جاافتادهای که سالهاست ساکن کوی امیر است ،از نبود حضور
دایمپلیسراهنماییورانندگیبهعنوانبزرگترینمشکلاینمحلهیادمیکندومیگوید:
«جمعیتاینمنطقهورفتوآمدزیاداستوخیابانهاکمعرض.گاهیاینجاآنقدرترافیک
زیادمیشودوجایپارککم،کهصاحبانخودروهاهرجاییگیرمیآورند،پارکمیکنند
و همین عمل خالف قانون ،باعث بهوجود آمدن مشــکالت زیادی برای ساکنان و کاسبان
اینمحلهشدهاست.عصرهاحتیداخلکوچههایباریکوفرعیمحلهبسیارشلوغاست
وجلویپلهاهم،خودرومتوقفشدهاست.بهرغماینشرایط،پلیسراهنماییورانندگی
فقط هر سه،چهار روز یکبار به این جا سر میزند و چند راننده را جریمه میکند و میرود.
هرچند با همین حضــو ِر چند روز یکبار هــم ،اوضاع قابلتحملتر
میشود اما وقتهایی که پلیس نیست ،بلبشویی میشود که نگو
و نپرس ».درحال صحبت بودیم که آقــای «بافهم» مرد محترمی
کهچنددقیقهاستکنارمانایستادهودرجریانحرفهایمان
قرار دارد ،جلو میآید و میگویــد« :اتفاقا من هم یکی ،دو بار به
پلیسهای راهنمایی و رانندگــی حاضر در محله ،همین
را گفتم :شــما که میبینید وقتی این جا حضور دارید،
شرایطبهتراست،چرایکگشتیامامورثابتبرایاین
محله در نظر نمیگیرید؟ نمیدانم شوخی کردند یا
جدیکهجوابدادند:اگرهرروزبیاییم،مشتریهای
مانکممیشودودیگرنمیشودجریمهبنویسیم!»

خانم «بافهم» هم که به همراه برادرش در جمع ما حضور دارد ،فرصت را مغتنم میشمارد،
دختران این منطقه ،هیچ
صدایش را صاف میکند و میگوید« :با وجود تعداد زیاد زنان و
ِ
فضا و مرکزی برای فعالیتهای فرهنگیهنری بانوان در این محله نیســت .هیچ جایی
وجود ندارد که زنان کوی امیر دور هم جمع شــوند و اوقات خود را به شکل مفید و مثبت
ســپری کنند .معموال در دیگر محالت ،فعالیتهای اینچنینی در مســجد محله شکل
میگیرد اما در کوی امیــر ،مسجد آن قدر کوچک و نُقلی است که چنین چیزی امکانپذیر
نیست و جواب گوی برگزاری کالس و کارگاههای فرهنگیهنری نخواهد بود .فقط یک
سالن ورزشی در این منطقه هست که آنهم مناسب کودکان و نوجوانان محله است و به
درد زنـان نمیخورد».

کمیجلوترمیرویموبهیکمغازهآلومینیمسازیمیرسیمکهصاحبش،یکیازقدیمیترین
ساکنان محله اســت .آقای «تقیزاده» که  45ســال دارد ،با شــنیدن این که «ما این جاییم تا
درددل و دغدغههای مردم درباره محله را بشنویم و منعکس کنیم» شاکی میشود و میگوید:
«امیدوارم حرف و خواستهمان را سانسور نکنید .واقعیت این است که متاسفانه در این محله،
سرقت زیاد اتفاق میافتد؛ ســرقت منزل ،سرقت خودرو و وســایل و ...در همین کوچه ،یک
فروشگاهباتریخودرووجوددارد.برویدبپرسیددرهفتهگذشته،اهالیهمینمحلهچندعدد
باتری خودرو از او خریدهاند و چـــرا؟ حداقل  15باتری خودرو طی یک هفته اخیر ،در همین
محلهبهسرقت رفتهاست ».مردجـوانیبهاسم «چاهجویی»همادامهمیدهد«:یکی از دالیلی
که در این محله سرقت زیاد است ،وجود دیوا ِر طوالنی مجموعه ورزشی الغدیر است که با هیچ
المپ و چراغی ،روشن نشده و یک فضای
کامال تاریک را شکل داده و اهالی به دلیل
نبود جای پــارک ،مجبورنــد خودروهای
خود را پــای دیوار خلــوت و تاریــک پارک
کنندوبروندوهمین زمینهایبرایسرقت
خودروها میشــود .فــارغ از ســرقت ،این
فضا ،بانــوان را هــم دچار مشــکل ناامنی
کرده و همیشــه با ترس و دلهــره از این جا
عبور میکنند».

24862 441231
متر مربع مساحت

نـــــفـــــر ج ــم ــع ــی ــت

مســاحت کــوی امیرالمومنیــن،
شــامل خیابانهــای ذوالفقــار،
خیبر ،امیر ،ولیعصر(عج) و فدک،
441هزارو231مترمربع است.

جمعیت این محله براساس
سرشماری نفوس و مسکن
سال 24 ،95هزار و 862نفر
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خـــــــــــــــــانـــــــــــــــــوار

مـــــــــدرســـــــــه

سالن ورزشی

7هزار و  303خانوار در کوی
امیر زندگی میکنند.

است.

بهنقل از روابط عمومی منطقه 2شهرداری مشهد

عرضه کاالهای مشابه با نرخهای متفاوت
و نظافت جویها با آبشرب

بوستانی که نیاز به امکانات
و توجه دارد

در ادامه گشت و گذارمان ،با آقای «جعفری» که  65سال دارد و از اولین و قدیمیترین
ساکنان کویامیر است ،برخورد میکنیم که میگوید« :متاسفانه در این محله ،کاسبان
به شکل چشمگیری ،هرجور که دل شان میخواهد روی اجناس قیمت میگذارنــد و
هیچ کس هم نظارتی بر کارشان ندارد .این جا میتوانید یک مدل کاال را با چهار قیمت
متفاوت ببینید و بخرید« ».علی شوقی» خیاط خوشنام خیابان امیر که  10سال است
در این محله به کسب و کار مشغول است ،درباره نظافت محله میگوید« :تابستانها که
بوی فاضالب جاری در جویها ،کل کوچههای این محله را پر میکند ،یک نفر از سوی
شــهرداری برای نظافت به این جا نمیآید .اما حاال که زمســتان اســت و نیاز به این کار
بسیار کم احساس میشود ،هر دو روز یک بار تمام این جویها با آبشرب شست و شو
میشود و آب هدر میرود .غیر از این ،شهرداری در آبیاری بوستان محله هم ،از آبشرب
استفاده میکند .بارها این مورد را گوشزد کردیم اما هر بار یک حرف و بهانه تحویل مان
میدهند .یک مدت که اصال قبول نمیکردند این آب ،آب شرب است .خودم و چندین
نفر دیگر برای اثبات موضوع ،از آن آب نوشیدیم تا حرف و بهانهای نمانــد».

اواخر خیابــان امیر بــه بوســتان رازقی میرســیم کــه از دور شــلوغ به نظر
میرســد .جلوتر که میرویــم ،با جمعی  15نفره از ســالمندان بازنشســته
روبهرو میشویم که مشغول یکجور بازی فکریانــد« .سیف ا ...سوختانلو»
55ســاله که 35سال اســت در کوی امیر ســکونت دارد ،توضیح میدهد:
«چندین سال است هر روز همینجا با همسن و ساالنمان جمع میشویم و
صحبت و بازی میکنیم .در محله ،همه احترام این محفل را حفظ میکنند،
چراکه همیشه سعی کردیم مشــکالت محله و به ویژه جوانان را رفع کنیم.
موارد بسیاری وجود داشته که با پادرمیانی افراد همین جمع ،مشکلی حل
شده و ما به این موضوع افتخار میکنیم ،چراکه جوانان این محله را فرزندان
خودمان میدانیـــــم .منتها شهرداری برای ما در این بوســتان هیچ کاری
نکرده .بارها درخواســت دادیم چند عدد نیمکت ،ســایبان و تعدادی میز بازی در این
پارک قرار دهند تا بتوانیم به راحتی جمع شویم ولی هیچ اتفاقی نیفتاد« ».محمدعلی
حاچ» که بازنشست ه تامین اجتماعی است و  45سال میشود که ساکن کوی امیر است،
می گوید« :همین بوســتان در گذشته بســیار وضعیت بهتری داشــت .دو نگهبان و دو
باغبان که در دو نوبت این جا مستقر بودند و از باغبانی و آبیاری گرفته تا ایجاد فضایی
امن و خانوادگی را به عهده داشــتند .اما حاال با واگذاری این مــوارد به پیمانکار بخش
خصوصی ،عمال این جا رها شده و دیگر کسی دلسوز آن نیست .از تخریب فضای سبز
و خشک شدن درختان بگیر تا همین جای آتشی که پای دیوارها میبینید که مشخص
است تبدیل به پاتوق معتادان شده ،از جمله تبعات رها شدن این بوستان است .ناراحت
کننده است وقتی میبینیم پارکی که روزی چقدر آباد و سرسبز بود ،حاال سرد و ُمرده
ی گوید« :سرویسهای بهداشتی بوستان هم ،همیشه
شده ».یکی دیگر از سالمندان م 
خراب و مشکلدار است».

با گرانفروشان برخورد
و کاالهای اساسی ،توزیع میشود

مـــــســـــجـــــــــــد

«مهدی مقدســی» کارشناسمســئول معاونت بازرســی سازمان
صمت خراســانرضوی ،بــا تاییــد ادعــای ســاکنانمحله درباره
متفاوت بــودن قیمت کاالهــای مشــابه در کوی امیــر ،میگوید:
«برای پیگیری این گزارش مردمی ،به محله مد نظر رفتیم و نتیجه
بازرسیها درخصوص کاالهای اساسی مانند :برنج ،روغن ،شکر،
گوشت و مرغ در واحدهای صنفی ،مواردی از تخلف و گرانفروشی
نرخهای مصوب و همچنین گرانفروشــی حاشــیه ســود قانونی
توسط بازرســان این سازمان مشــاهده و در محل ،برای متخلفان
پروندههای بازرسی تشکیل و موارد ،برای بررسی و اعالم جریمه و
مجازاتبهسازمانصمتاستانارجاعشد.دربارهچگونگیتوزیع
مرغ و گوشت در فروشگاه های محله و گالیه مردم راجع به نبود این
کاالها در کوی امیر ،باتوجه به تعداد جمعیت ساکن در منطقه ،این
محله در صدر فهرست توزیع قرار گرفت».

بـ ـ ــوسـ ـ ــتـ ـ ــان

مرکز فرهنگی
هـــــــــــنـــــــــــری

کتابخانهبزرگ

استفاده آبشرب برای شست وشو
و آبیاری را تکذیب میکنم

«احسان میرزا قیطاقی» معاون اجرایی منطقه 2شهرداری مشهد
توشوی جویهای آب و اســتفاده از آب آشامیدنی
در توضیح شس 
برای آبیاری فضای سبز ،میگوید« :ما هفتهای یکبار برای شست
وشویمعابروجویهایمنطقهاقداممیکنیم.نکتهمهمایناست
که آب مورد نیاز اینکار ،از سازمان موتوری شهرداری مشهد تامین
میشود که به دلیل شوری باال ،استفاده دیگری ندارد .من استفاده
از آب شــرب در آبیاری فضای ســبز منطقه را تکذیب میکنم .کوی
امیرالمومنین(ع)ازنقاطیاستکهباکمبودآبشربمواجهاست
و ما طبق توافق با سازمان آب منطقه ای مشهد ،تقاضای حفر هفت
حلقه چاه عمیق برای جبران کمبود آب این منطقــه و دیگر نواحی
مجاور را داشتیم و به هیچ وجه امکان ندارد که در این شرایط ،از آب
آشامیدنیبرایآبیاریاستفادهکنیم.باوجوداین،بازهمبهواسطه
اهمیت،موضوعمجددبررسیخواهدشد».

به هیچ کس ،مجوز ساخت
بیش از 4طبقه ندادیم

چرا مجوز ساخت ساختمان 6طبقه
درکوچه  6متری میدهند؟
آخرین نفری که مخاطب حرفهایش هستیم ،پیرمردی است که روبهروی مجموعه ورزشی
در حال ساخت الغدیر ،مغازه کفاشی دارد و شاکی است« :کجای این شهر ،در کوچه6متری
اجازه ساخت ساختمان  5یا  6طبقه میدهند که در این محله ،این اتفاق میافتد؟ عجیب
است که شهرداری ،به خاطر پول ،اینگونه تراکم فروشی و پارکینگ فروشی میکند .پولش
در جیب کسی دیگر میرود و مشکلش برای ماســت .هر روز با یکی از اهالی بهخاطر پارک
خودرو جلوی مغازه و پل ،دعوا و جر و بحث داریم .دیگر از کســب و کار در این محل خسته و
فرسوده شدم».

میــرزا قیطاقــی درباره صــدور مجوز ســاخت ســاختمان 6طبقه
درکوچه  6متری هم توضیح میدهد« :متاسفانه در منطقه ،تعداد
زیادی ساختمان باالی چهار طبقه وجود دارد که براساس قوانین
شهرداری ،خالف قانون اســت و مورد تایید ما نیســت .منتها این
که بگوییم شهرداری مجوز ساخت این آپارتمانها را صادر کرده،
اشتباه است و به هیچ فردی مجوز ســاخت بیش از چهار طبقه در
منطقه فوق داده نشده اســت؛ اما به دلیل این که مالکان متخلف
به تذکرات شــهرداری توجــه نکرده و پــس از اخطارهــای مکرر و
حتی پلمب ساختمان ،برای فک غیرقانونی پلمب اقدام میکنند
و به صورت غیرقانونی ســاخت طبقات بیش از حدمجــاز را انجام
میدهند ،شهرداری جریمه میکند .مهم است بدانید شهرداری
اجاز ه برخــورد قهری با متخلفــان را ندارد و روی همین حســاب،
نتوانسته است این تخلفات را کامال متوقف کند».

قرار بعدی تریبونمحله
همینامروز و طبق اطالعرسانی قبلی

یماه «کوی شهیدمطهـری»
27د 
و پنج شنبه آینده

 4بهمنماه«محلهفرامرزعباسی»
امــروز 27دی ،تریبونمحلهایها مهمــان مردم
محلــه «کــوی شهیدمطهـــری» هســتند .اهالــی
محتــرم ایــن محلــه میتواننــد ســاعت  11صبح،
حوالــی «بوســتان مطهــر» منتظرمــان باشــند تــا
حرفهــا ،خواســتهها ،مشــکالت و کمبودهــای
محلهشانرابرایانعکاسدرصفحهحرفمردم،
با خبرنگار ایــن صفحه در میــان بگذارنــد .قرار
توگذار در محله
آینده تریبونمحلــه هم ،گشــ 
فرامرزعباســی اســت .اهالی این محله ســاعت
 11صبح روز4بهمن در «بوستان رسالت» واقع
در فرامرزعباســی 3حاضــر باشــند تا مشــکالت
ایــن محلــه را بشــنویم و بــرای پرسشــگری
از مســئوالن ،پیگیــری و منعکــس کنـــیم.

