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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.

بولوار شهیدمطهری
محلهای قدیمی و خاطرهانگیـــز
بولوار شهیدمطهری واقع در منطقه 2شهرداری،
یکــی از محلههای قدیمــی و خاطرهانگیز مشــهد
اســت که نزدیک به  20ســال پیش بــه محدوده
شــهری اضافــه شــده و بــه همیــن خاطــر ،بافــت
قدیمی و کهن خود را کم و بیش حفظ کرده؛ بافت
و حال و هوایی که بهرغم خوشایند و نوستالژیک
بودن ،باعــث رقم خوردن مشــکالتی برای مردم
منطقه شــده اســت .محله شــهیدمطهری ،بولوار
نســبتا طویلی اســت کــه بــه دو بخــش شــمالی و
جنوبی تقسیم میشود و بخش شمالی که شامل
تقاطع بولــوار قرنــی با شــهیدمطهری اســت و از
قدیم بــه چهــارراه میدانبــار معروف شــده و تا
تقاطــع هدایــت و ایثارگــران ادامه دارد ،محـــل
قــرار ایــن هفتــه «تریبونمحلــه» اســت .بخش
جنوبــی این بولوار نیــز که از چهــارراه میدان بار
شــروع میشــود و تا میدان تختــی ادامــه دارد،
هماکنــون بــه محلــه ســعدآباد مشــهور اســت و
در روزهــای آینــده ،بــه آن خواهیــم پرداخــت.
بولوارشهیدمطهری با مرکزیت مسجـد امامحسن
عســکری(ع) در دوران دفا عمقــدس ،یکــی
از مراکــز فعــال بــه لحــاظ اعــزام نیــرو و ارســال
کمکهای پشت جبههای بوده و خانوادههای این
محله ،شــهدای زیادی در راه صیانت از مرزهای
ایران اسالمی ،تقدیم کرده است .شاخصترین
ِ
شــهدای این محله ،سرداران شــهید «سیدعلی
حســینی»« ،غالمعلی ترابی»« ،محمدتقی فائزی
قاســمی»« ،ســیدعلی ابراهیمــی» و «مصطفــی
قوی» هستند که همگی ،ساکن این محله بودند
و به مقام رفیع شهادت رسیدند .روحشان شاد
و راهشان پررهرو باد.
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تریبون محله

«تریبون محله» گوش شنوای مهمترین دغدغههای اهالی منطقه مطهری

ترافیک ،فرسودگی ونبود اگو
بیشتر مشهدیها حداقــل یکبار در
نوید زندهروحیان| بهطورمعمول برای
ِ
طول مدت سکونتشان در این شهر بزرگ ،اتفاق افتاده که برای خرید به محله
مطهری سر زده باشند .خیابانی که با چهارراه میدانبار هویت گرفته؛ اسمی که
دقیقا برازنده این چهارراه شلوغ و پر رفت و آمد است .کافی است برای خرید
چیزی اراده کنید تا اصطالحا از شیرمرغ تا جان آدمیزاد در مغازه و فروشگاههای
مختلف پیش رویتان قرار بگیرد .مطهری ،بورس کلی فروشهای مشهد است

و از ابتدا با راسته خواربار و موادغذایی شروع میشود ،به راسته پوشاک و
کفش میرسد و بعد از فروشگاههای آهنآالت و آلومینیم و مصالح ساختمانی
و پالستیکجات به لوازم یدکی و رنگ و ابزار فروشی منتهی میشود .روی
همین حساب ،تردد بسیار زیادی در آن جریان دارد و گاهی اوقات آن قدر
شلوغ میشود که محل پارک توقف سوبله هم برای خودروها گیر نمیآید .محله
مطهری و خیابانهای اطراف آن ،بازار عمدهفروشی مشهد به حساب میآیـد و

جالب اینکه قدمت تعداد زیادی از این مغازهها به حداقل  50-40سال پیش
میرسدوبهشکلموروثیازنسلیبهنسلبعدرسیده.کسبهمحلهاکثرایکدیگر
را میشناسند و با هم همدلی و اتحاد خوبی دارند .همین اتحاد و همدلی در
میانکاسبانومردمباعثشدهشورایاجتماعیمحلهشهیدمطهریبهعنوان
یکی از شوراهای فعال و موفق محلهها در مشهد ،معرفی و شناخته شود .اگر
عالقهمند شدید درباره این محله بیشتر بدانید ،با ما همراه باشید.
عکسها :میثم دهقانی

معطل طرح اگـو هستیم و موشها در زندگیمان جوالن میدهند
اولیننفریکهدراینمحلهباماهمکالممیشود،خانمیاستکهدر
اینمحلهبزرگشدهوتمامسالهایکودکیونوجوانیوجوانیاش
را در محله شهیدمطهری گذرانده و خود را «مکلف» معرفی میکند.
پدر خانم مکلف30 ،سال کاسب همین محله بوده و حاال او به جای
پدر ،چراغ مغازه «عموحسن» را روشن نگه داشته است .مکلف وقتی
میشنود «من خبرنگار صفحه تریبونمحله هستم که برای شنیدن
مشــکالت و دغدغههای اهالی این محــل ،آمــدهام» میگوید« :دو
سال است هزین ه ایجــاد طرح اگو از ما ساکنان این محله گرفته شده
ولی هنوز هیچ اقدامی از سمت شرکت آب و فاضالب صورت نگرفته
است .حرف ما این است شما که نمیخواستید کار را انجام دهید و به
سرانجــامبرسانید،چراازمردمپولگرفتید؟دوسالاستمنتظریم
اما هیچ خبری نیســت .فاضالبهای این جا پر از موشهای بزرگ
است که در بخشهای خراب و معیوب زندگی میکنند .موشهایی
که به خانهها هم وارد میشــوند .تا به حال چندین بــار در منزلمان

موش پیدا شده و حتی یکبار بین رختخوابهای مان چندین موش
بزرگ با هم دیدم یــا مثال موشها به مغازه آمده بودند و کیســههای
برنج و حبوبات را جویده بودند .ضمن این که چندین سال است از ما
هزینه عوارض دریافت میشود اما شما یک سطل زباله بزرگ در این
خیابان نمیبینید .شــرایط این خیابان با بولوارهای دیگر متفاوت
صنفی مختلف ،این جا زیــاد و طبیعی است
است .تعداد واحدهای
ِ
که زبال ه زیادی تولید میشود و نیاز به سطلهای بزرگ داریــم؛ این
سطلهای کوچک کفاف نمیدهد و زبالهها همیشه کنار سطلها
هســتند و موجب کثیفــی و آلودگی محله اســت .مشــکل دیگر این
محله ،این اســت که یک ســال پیش از ســوی شــهرداری ،تعویض و
ِ
طرف خیابان را انجام دادند
نوســازی موزاییکهای پیادهروی یک
ِ
طرف خیابــان را هم تعویض و
و گفتند برمیگردیم تا پیــادهروی آن
تعمیر کنیم ،اما نمیدانم چه اتفاقی افتاد که هنوز برنگشــتند و این
کار انجام نشده است».
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محله شهید مطهری ،یکی
از وسیعترین بولوارهای
شهر مشهد است که در
بزرگترین منطقه شهرداری
مشهد واقع شده است

متر مربع مساحت

دوربرگردان خطرآفرین
سدمعبر توسط واحدهای صنفـی و
ِ

17

«حســین عرفانــی» پیرمــرد باصفایی اســت کــه 32ســال در محله
مطهری زندگی کــرده و االن در کارواش این محله ،مشــغول به کار
است .عرفانی با دلی پر شروع به صحبت میکند« :پیادهروهای این
محله بسیار کمعرض است و سرتاسر این بولوار هم ،کلیفروشها از
هر صنفی حضور دارند و بعضا خودروی حمل بارشــان را در پیادهرو
قرار میدهند و سدمعبر به معنای واقعی ،ایجاد میشود ».در ادامه،
آقای «عیسی جوان» ،مرد جا افتادهای که صاحب یک آلومینیمسازی
اســت و 63ســال دارد ،میگویــد« :دوربرگردانــی کــه در محدوده
مطهری  58وجود دارد ،تابه حال باعث چندین مورد تصادف شده و
کم بولوار است .پارکهای دوبله و سوبله
علت آن ،کمبود فضا و عرض ِ
و ترافیک شدید هم مزید بر علت شده تا این مشکل تشدید شود و در
این محل ،تصادفات منجر به فوت داشته باشیـم .مسئل ه دیگر هم این
که سرقت در کوچههای فرعی مطهری بسیار زیاد است و باید فکری
جدی برای آن شود».
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نـــــفـــــر ج ــم ــع ــی ــت

مـــــــــــــــدرســـــــــــــــه

مــــــــســــــــجـــــــــــــــــد

مــــرکــــز درمــــانــــی

جمعیت ساکن در این منطقه،
 38985نفر است

در بولوار شهیدمطهری،
17مدرسه برای تمامی
مقاطع ابتدایی ،متوسطه اول
و متوسطه دوم قرار دارد

در این محله15 ،مسجد
حسینیه و مرکز
فرهنگیمذهبی وجود دارد

تعداد مراکز درمانی و
پزشکی ،خانه بهداشت و
پایگاه سالمت در این منطقه،
 11مرکز است

بـ ــنـ ــیـ ــاد ژن ــت ــی ــک
مـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــد
این مرکز ،تنها مرکز فعال
مشهد در زمینه ژنتیک و
بررسی بیماریهای ژنتیکی
و آموزشهای مرتبط ،در
محله مطهری است

ایستگاهاتوبوس بیصندلی و
خانههای بدون سند و پارکینگ
آقــای «کاظم ســاالر» که پنج ســالی هســت در این محلــه ،بنگاه
معامالت امــاک دارد ،از مردمی میگوید کــه روزانه ،در انتظار
اتوبــوس ،دقایــق طوالنــی روی پلههــای مغازههــای پیــادهرو
مینشــینند و میپرســد« :یعنی واقعا مردم این محله ،ارزش این
را ندارند که یک ایستگاه اتوبوس با صندلی و سایبان ،برای شان
یکشم وقتی میبینم
در نظر گرفته شود؟ باور کنید من خجالت م 
پیرمردی جلوی در مغازهام ،منتظر اتوبوس مینشیند و همیشه
دعوت شان میکنم بیایند داخل مغازه و روی صندلی بنشینند؛
اما خیلی وقتهــا مردم نگران هســتند مبــادا اتوبوس
بیاید و برود و آنها متوجه نشــوند .ضمن این که بیشتر
ی اســت و هیچ
امــاک این محله ،بــه صــورت قولنامها 
ســندی ندارد .به همین دلیل اصول مدنظر شهرداری
و ساختمانســازی در ســاخت آنها رعایت نشده است
و مردم به همین دلیل ،با مشــکالت زیــادی مواجهند.
مشــکل مهم دیگر این محدوده ،این اســت کــه خانهها
پارکینگ ندارند و اهالی و رهگذران ،خودروهای شان را
در کوچه و خیابانها پارک میکنند .جلوتر که بروید ،به
تقاطع بولوار مطهری با خیابان کامیاب میرسید؛ دقیقا
ســر نبش چهارراه ،زمین بزرگی وجود دارد که نوشــته
شده متعلق به شهرداری اســت و پارک وسایل نقلیه در
آن ممنوع است؛ اما دقیقا در همین مکان ،بیشتر از صد
خودرو پارک شده که همین ،داستانی شده است».

پاسخ
مسئوالن به
پرتکرارترین
دغدغههای
اهالی
منطقه مطهری
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پنج شنبهها با

برای از بین بردن موشهای منطقه
سم در اختیار اهالی میگذاریــم

معاون اجرایی منطقه2شــهرداری درباره وجود موش در محله
مطهری هم میگوید« :بافت منطقه مطهری ،به ویژه در انتهای
بولوار ،فرسوده و قدیمیاســت و همین ،یکی از دالیل زاد و ولد
و رشد موش اســت؛ ما هم منکر وجود موش به تعداد زیاد در این
محله نیســتیم و با توجه به اعالم معاونت خدمات محیط زیست
شهری ،سم برای از بین بردن موش در اختیار شهروندان منطقه
قرار گرفته و بازهم قرار خواهد گرفت .کانالها هم حتما ترمیم
خواهد شــد منتها مشــکل اساســی منطقه مطهری ،وجود یک
کال و دو زمین خالی بزرگ است که به آلودگی و وجود حیوانات
موذی ،دامن میزند».

ترافیک امانمان را بریده
آقای «جعفر گوارشکی»  40ســاله که از کودکی در یک فروشگاه
لوازم خانگــی ،کنار پــدر و در همین محل مشــغول بــه کار بوده،
میگوید« :سالهاســت مشــکل ترافیک اینمحله حل نشــده و
ظاهرا امیــدی هم به حل شــدنش نیســت و طرح الیــت هم هیچ
دردی از مردم ایــن محله درمان نکــرد .ما که از کســبه این محل
هســتیم ،اصال نمیتوانیم با خودرو به محل کارمــان بیاییم؛ چرا
که در این صورت ،باید از صبح تا شب ،ساعتی هزار و  800تومان
هزینه پرداخت کنیــم که طبیعتــا بهصرفه نیســت؛ خیابانهای
پرترافیــک ،پیادهروهای کمعرض و فروشــگاههای شــلوغ باعث
میشــود موتورســیکلتها در پیادهرو رفت و آمد داشــته باشند و
هربار مــا تقاضا کردیم موانعی ایجاد شــود تا اینهــا نتوانند عبور
کنند ،بهانهای آوردند .خالصه ترافیک و شلوغی امانمان را بریده
و حسابی کالفهمان کرده است».

با تامین بودجـه ،پروژه نوسازی
پیادهرو را تکمیل میکنیم

«احســان میرزاقیطاقــی» معاون اجرایــی منطقه2شــهرداری
مشــهد ،درباره نیمهتمام ماندن تعمیر و نوسازی موزاییکهای
پیادهرو ،توضیح میدهد« :من در این بــاره از مردم عذرخواهی
میکنــم و حــق را بــه آنهــا میدهــم .واقعیــت ایــن اســت کــه
ردیف بودجــه پیشبینی شــده بــرای طرح بــه ســازی معابر در
بولوارشهیدمطهری ،به درستی و بهاندازه اختصاص نیافته و پس
از اجرای عملیات طرح در یک طرف بولوار در سال ،95بودجه ما
به اتمام رسید و به جد پیگیر اختصاص بودجه جدید درسال 98
هستیم تا بتوانیم این مشکل را حل و کار را تمام کنیم».
گل و گیاه و نردههای بین بولوار به زودی جمع آوری میشود.
قیطاقی درباره دلیل ماجرای جمــعآوری گل و گیاهان بولوار،
توضیح میدهد« :شــهرداری اجازه کاشــت گل وگیــاه به مردم
در باغچههــای خیابــان و بولــوار را بــه دلیل کاشــت گیاهانی با
میزان مصرف باالی آب نمیدهد .گیاهانی هم که توســط خود
شهرداری کاشته شــده بود ،در برخی موارد خشک میشود که
جمع آوری شد و مجدد کاشته خواهد شد».

درخواستهای مردم برای تجهیز
ایستگاه اتوبوس ،بررسی خواهد شد

«اتحادی» روابطعمومی ســازمان اتوبوســرانی مشــهد ،درباره
صندلی
گالی ه مردم کویمطهری از ایستگاههای بدون سایبان و
ِ
اتوبوس در ایــن محله ،معتقد اســت« :مــا هیچ مشــکلی در این
زمینه را در بولوارشهیدمطهری نمیپذیریم .شرایط ایستگاهها
به لحاظ کیفــی و قرار گرفتــن در فاصلههای اســتاندارد از هم،
کامال قابل قبول است و هیچ مشکلی وجود ندارد .منتها باز هم
اگر شهروندان درخواســتی دارند ،میتوانند به صورت کتبی با
این سازمان مکاتبه کنند و درصورت مغایرت نداشتن با نظرات
کارشناسان ما و استانداردها ،درخواست اعمال میشود .با توجه
به اعتبارات موجود ،در آینده براساس اولویتهای سازمان برای
نصب ایستگاههای جدید در شهر اقدام میکنیم.

گل و گیاه کاشتیم ،شهرداری جمع
کرد و خودش هم هیچکاری نکرد
آقـای «حسـین مهاجـری» جـوان خو شبرخـورد و فروشـند ه
خواربـار32 ،سـاله و باسـابقه 15سـال حضـور در محلـه ،درباره
چالشهـای محلـه شـهیدمطهری میگویـد« :یـک سـال پیـش،
شـهرداری منطقـه ،گل و گیاهـان باغچههـای دوطرف بولـوار را
ِ
جمـعآوری کرد و برداشـت .بعد از آن بـه خاطر سـیمای نازیبایی
کـه ایجاد شـده بـود ،خود مـا اهالـی ،اقـدام بـه کاشـت گل و گیاه
در باغچههـا کردیـــم امـا یـک روز ،همـه ایـن گیاهان را هـم جمع
کردنـد و بردنـد و در ادامـه ،خودشـان هـم اقـدام بـه کاشـت هیچ
گل و گیـاه و زیباسـازی و ایجـاد فضـای سـبز نکردنـد .مـا کـه
نفهمیدیـم ماجـرا چیسـت ،اگـر شـما میتوانید بپرسـید ایـن کار
بـه چـه دلیـل انجام شـد؟»

قرار بعدی تریبونمحله
طبق اعالم قبلی،امروز 4بهمنماه

«محلهفرامرزعباسی»

و پنج شنبه آینده

 11بهمنماه«محلهسرافرازان»
یها مهمــان مردم
نمحل ها 
امروز4بهمــن ،تریبو 
محلــه «محله فرامــرز عباســی» هســتند .اهالی
محتــرم این محلــه میتواننــد ســاعت  11صبح،
حوالی «بوســتان رســالت» منتظرمان باشــند تا
حرفهــا ،خواســتهها ،مشــکالت و کمبودهــای
محلهشانرابرایانعکاسدرصفحهحرفمردم،
بــا خبرنــگار ایــن صفحــه در میــان بگذارنــد.
قــرار آینــده تریبونمحلــه هــم ،گشــتوگذار
در محلــه ســرافرازان اســت .اهالــی ایــن محله
ســاعت  11صبــح روز 11بهمــن در «میــدان
حُ ــر» حاضــر باشــند تــا مشــکالت و کمبودهــای
ایــن محلــه را بشــنویم و بــرای پرسشــگری
از مســئوالن ،پیگیــری و منعکــس کنـــیم.

