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پیامهای شما
برای تریبونمحله
با سالم به خبرنگاران تریبونمحله .سوال
من این اســت کــه روزنامــه خراســان تــا امروز،
دقیقا برای مردم چــه کار کرده؟ کدام معضل را
به شــکل جدی پیگیــری کردیــد و به سرانجــــام
رســاندید؟ کاش بیایید سمت شــهرک ارمغان،
میدان نمایشــگاه .شــبیه یک روستاست .پر از
ســگ و گِ ل و معتــاد .بوســتان چهلبــازه در ایــن
منطقه ،شــبیه یک ویرانه اســت .اینهمه سال
گذشت و محله ما آباد نشد .کی نوبت ما میشود
تــا از درددلهــا و دغدغههایمــان بگوییم؟ این
همه تبعیض مسخره است.
ما اهالی شهرک طرق ،بهخصوص کودکان،
از سر و صدای نشست و برخاست هواپیماها و
جنگندههای پایگاه هوایی ،شــب و روز نداریم.
صبحها با صدای جنگنده ها که پرواز میکنند با
وحشت بیدار میشویم و شــبها با ترس و لرز
میخوابیــم .کاش تریبــون محلها یهــا بــرای
انعکاس این معضل ،سمت ما هم بیایند.
مگر ما ســاکنان حوالی آرامگاه فردوســی،
شهروند این شهر نیستیم؟ مگر ما در تمام این
ســالها ،پشــت ایــن انقــاب و دفــاع مقــدس
نبودیم؟ چرا اینهمه سال است که چتر فقر بر
سر منطقه توس گسترده شده و جلوی دریافت
وام مســکن اهالــی منطقــه و ســاخت وســاز را
گرفتهانــد و اجــازه نمیدهند ســرمایهگذاران
خصوصی ،قدم مثبتی برای این محله بردارند؟
لطفا مشکالت محله ما را هم منعکس کنید.
باســام و احتــرام خدمــت تریبــون محلــه
شــهرعزیزمان مشــهدمقدس .از ایــن کــه
میتوانیم از طریق این تریبــون مهربانی ،حرف
هایمان را به گوش مســئوالن برسانیم ،بسیار
تشــکر میکنیــم و از ایــن کــه حر فهــا و
درددلهایمــان دربــاره محــل زندگیمــان را
شــفاف و صادقانه در روزنامه خراســان رضوی
منتشر میکنید ،سپاس گزاریم.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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رژهکامیونها ،شیون سردخانه ،تلنبارنخاله
گـزارش :نویـد زندهروحیـان | عکسهـا :میثـم دهقانـی | محلـه امامهـادی(ع) از محلههـای
قدیمی شـهر مشـهد اسـت که در آخرین نقطه مرز شـهر واقع شـده و سـالهای سـال است
که با مشـکالت شـهری دسـت و پنجه نرم میکند .این روزها هم بـا وجود تغییراتـی در این
محلـه و احـداث امکانـات حداقلـی در آن ،همچنان جـزو مناطـق محـــروم به شـمار میآید و

سـاکنان این خیابان بـزرگ و پرتـردد که بخش مهمـی از عبور و مرور شـهر مشـهد از طریق
آن شـکل میگیـرد ،چشـمانتظار حـل مشـکالت و بهرهمنـدی از امکانـات اولیه شـهروندی
هسـتند .با هشـتمین تریبونمحله خراسـانرضوی همراه باشـید تـا از دغدغههـای اهالی
این منطقـه ،مطلع شـوید.

جایخالیپارکینگعمومی وایستگاههایمجهزاتوبوس
خانم«عباسزاده»یکیازچهرههایفرهنگیمحلهامامهادی(ع)کههمنویسندهاستو
همدراینمحلهکتابفروشیدارد،اولیننفریاستکهباتریبونمحلهگفتوگومیکند.
ویدربارهمشکالتمحلهاشمیگوید«:نبودجایپارکبرایخودروهایکسبهاینمحله،
یکیازبزرگترینمشکالتکسبهاست.اینجا،خیابانپرترددیاستوبههمیندلیل،
بهسختیمیتوانجایپارکپیداکردوجاییکپارکینگعمومی دراینمنطقهخالی
است.ایستگاههایاتوبوساینمحلههم،سایهباننداردومعموالبهیکنیمکتخالصه
میشودوطبیعتااینشرایط،برایافرادیکهمنتظراتوبوسهستند ،چهدرفصلگرمو
چهدرفصلسرد،سختاست.چندروزقبلکهبارندگیبود،مشاهدهخانمهاوبچههاکه
زیربارانمنتظراتوبوسبودند،واقعاناراحتکنندهبود.نکت هدیگریکهبهنظرخوباست
برایاحترامبهمردماینمنطقهشکلبگیردوانجامشود،اطالعرسانیمنظمبرنامههای
فرهنگیوهنریاستکهدرمناسبتهایمختلفدرسطحشهربرگزارمیشود.ضمن
این که کسانی مثل من به دلیل راهاندازی و برگزاری برنامههای فرهنگی در این محله ،
نیازمندفضاییبراینصببنرهستیمکهاینجاوجــودندارد».

تلنبار نخاله در کوچههایی با آسفالت خراب
«حمید نظری» که 20سال دارد و در محله امامهادی(ع) مشغول فعالیت در
مغازه تعویض روغن موتور است ،از دیگر افرادی است که متوجه حضور ما
برای شنیدن مشکالت محله شده و میگوید« :بعضی کوچههای این محله،
به فضایی برای تلنبار ضایعات فلزی و نخالههای ساختمانی تبدیل شده
و معلوم نیست چرا شهرداری منطقه ،کاری برای پاکیزگی محل انجام
نمیدهد؛ نه باکس تجمیع نخاله وجود دارد و نه سطل زباله بزرگی
برای جمعآوری آنها .آسفالت خیابانهای فرعی و کوچهها هم
خیلی خراب است و گاهی آن قدر منتظر ترمیم آسفالت کوچهها
هستیم و خبری نمی شود که خودمان دست به کار می شویم و
چالهها را پر می کنیم».

شهرک امامهادی
محلهای محــروم و صبور

25500 1744101

م ــت ــرم ــرب ــع مــســاحــت
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زم ـ ـ ــی ـ ـ ــن ورزشـــــــــــی

مرکز بهداشتی که تا پیش از این رایگان بود
حاال پول دریافت میکند
دل پری
مرد میان سالی که
30سال اخیر ســاکن محل ه امامهادی(ع) بوده و بهرغم این که ِ
ِ
از کم و کاستیهای محله دارد ،نمیخواهد عکس و اسمش درج شود ،میگوید« :دورتا دور
میدان «نوری» که میدان کوچک و جمعوجوری ،اواســط همین خیابان است ،موقوفات دو
برادر خیر به نام «علیان» اســت که دو مدرســه ،یک مســجد و یک مرکزبهداشــت در آن فضا
احداث شده و سالهاست که برای مردم محله ،منشــأ خیر بوده .اما مدت کوتاهی است که
این مرکز بهداشت که تا پیش از این ،به صورت رایگان به مردم خدمات درمانی ارائه میکرد،
پول دریافت میکند و مردم شاکی اند .نمیدانم چه کسی مسئول این تغییرات است ،سنگ
یادبود وقف از این ملــک موقوفه را برداشــتند و از مردم پول دریافت کردنــد .کاش علت این
موضوع را بررسی کنید».
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بـــــــــــــوســـــــــــــتـــــــــــــان

بهنقل از روابطعمومی منطقه10

سر و صدای سردخانه بیمارستانرضوی ،امانمان را بریده

مدام کامیون و دلهره از ناامنی
عبور
ِ
«محمدحســین حبیبی» جوان 22ســاله ای که در محله امامهادی(ع) مغاز ه فروش عســل دارد،
میگوید«:آنهاییکهاینجاآمدهاند،میدانندازابتداتاانتهایاینمسیردرشرایطعادی،درکمتر
از  5دقیقه طی میشود اما هر روز از ساعت  7شب ،عبور و مرور در این محله کامال مختل میشود و
ترافیک به حدی زیاد است که طی کردن ابتدا تا انتهای این خیابان ،حداقل یک ساعت و نیم طول
میکشد.بههمهاینهااضافهکنید ترددبسیارزیادخودروهایسنگیندراینمحلهکهقوزباالیقوز
مشکالتماست.میخواهمبدانمچهکسیوچرااجاز هتردداینخودروهارادراینخیابانکمعرض
داده؟ آیا پلیس راهور متوجه هست که هر دو دقیقه یک بار ،یک کامیون با سروصدا و دود و آلودگی از
اینجاعبورمیکند؟معلومنیستباچهمجوزی،یکبولوارخلوت،بهمحلجوالنکامیونهاتبدیل
شده که برای ساکنان و کسبه آزاردهنده است« ».نوید» نوجوان  15سال ه هم که جزو ساکنان محله
امامهادی(ع) اســت ،گفته های قابلتاملی دارد« :همین روبه رو ،یک زمین خالی و برهوت وجود
دارد که هم از کوچه اصلی و هم از کوچهپسکوچههای فرعی ،میتوان به آن رسید که هم اکنون به
دانی محــل و محل تجمع معتادان تبدیل شده است .طوری که من دوست ندارم مادر یا خواهر
زباله ِ
کوچکترمازآنجارفتوآمدکنند،چونمیترسمخداینکردهدزدیوزورگیریوناامنیبرایشان
اتفاق بیفتد و کسی از همین زمین به آن ها حمله کند .به همین دلیل هم ه خریدهای خانه را خودم
نها کمتر مجبور باشند بیرون بیایند».
انجام میدهم تا آ 

پاسخ
مسئوالن
به مهمترین
دغدغههای
اهالی محله
(ع)
امامهادی

تریبون محله

ساکنان شهرک «امامهادی(ع)» از مشکالتشان به هشتمین تریبونمحله خراسانرضوی میگویند

(ع)

ایــن هفتــه در هشــتمین تریبو نمحلــه
خراسا نرضـــوی ،پــای صحبــت هــا و درددل
های مــردم محله ای از مشــهد نشســتیم که در
گذشــتههای دور بــه بولــوار «شــهید گــذری»
معروف بود اما ســاخت یک مســجد مزین به نام
امام دهــم ،حضرت امامهادی(ع) در این منطقه،
موجــب تغییر نــام ایــن خیابان بــه «بولــوار امام
هادی(ع)» شد .محله امامهادی(ع) در ناحیه3
منطقه  10شــهرداری مشــهد واقع شده است.
ایــن محله ،در واقع یــک خیابان عریــض و بزرگ
اســت که دو محل مهــم و پرتردد شــهر مشــهد،
پلیــسراه و میدان معــراج را بــه یکدیگر وصل
میکنــد؛ پلیــسراه امــام هــادی(ع) کــه روزانه
محل گــذر خودروهــای شــخصی و اتوبوسهای
بیــن شــهری زیــادی در محــور مشــهد-قوچان
اســت و میــدان معــراج کــه ورودی بیمارســتان
رضوی است .یکی از ویژگیهای مهم این محله،
همین میدان معراج است که در سالهای دفاع
مقدس ،هم محــل اعزام رزمندگان مشهدی به
مطهر
جبهه بوده و هم میعادگاهِ پیکرهای پاک و
ِ
شــهدای دفــاع مقــدس .فضایــی که هــم اکنون
 ،زیــر نظــر «بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزشهای
دفــاع مقــدس» هنــوز حــال و هــوای باصفــای
گذشتههای دور را حفظ کرده و خادمانش ،با چای
بازدیدکنندگان کنجکاو ،استقبال میکنند.
از
ِ
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«حسن ابراهیمی» کاســبی که در همین محله به دنیا آمده و بزرگ
شده و هم اکنون صاحب یک ابزارفروشــی در محله امامهادی(ع)
اســت ،میگوید« :ســالهای ســال ،این محلــه درختان سرســبز و
بزرگی داشت؛ درختان  20ساله و پرشاخ و برگ .اما به مرور زمان،
تعداد زیادی از آنها خشــک شــد و بعضی را هم قطــع کردند .این
روزها هــر از گاهی چند نهال کوچک کاشــته میشــود کــه دوباره
خشک میشود و از بین میرود؛ کاشت گل و گیاه و شمشاد هم که
پیشــکش .انگار نه انگار مردم ایــن محله هم دل دارنــد ،به طبیعت
عالقه دارند و به فضای ســبز و تفریح و بازی در پارک و بوستان ،نیاز
دارنــد ».مرد میانسالی که  40سال است در محله امامهادی(ع)
زندگــی میکند و در حــال ســبزیکاری در باغچه جلــوی منزلش

وعدهبازگشایییکمرکزبهداشت
باخدماترایگان،تاآخرسال

بهزودیسردخانهبیمارستانرضوی
بهمحلجدیدمنتقلخواهدشد

متاسفانهمسیرجایگزینبرایتردد
خودروهایسنگینوجودندارد

«ناصرامینی»مدیریتمرکزبهداشتشمارهیکمشهددرخصوص
درمانگاه خیریــه امامهادی(ع) کــه پیش از این ،به شــکل رایگان
مشغولخدماترسانیبهمردمبودهومدتیاستکهاینخدمات
متوقف شده ،توضیح میدهد« :از طرف وزارت بهداشت و درمان
برایمواردوقفمربوطبهدانشگاهعلومپزشکی،شرایطوخدمات
مشخصیتعریفشدهکهواقفانومردم،ازآنمطلعاند.درمانگاه
امامهادی(ع) هم جزو همین موارد اســت؛ منتها به دلیل قدمت
زیاد از شــرایط مطلوبی در ارائه خدمــات برخوردار نبــود و نیاز به
بازسازی مجدد داشــت که اینکار توســط مرکز بهداشت شماره
یک،انجامشد.تجهیزاتبهروزوباکیفیتیبهکارگرفتهشدوتعداد
کارکنانافزایشیافت.بهدلیلامکاناتوتجهیزاتمناسبیکهبه
اینفضاافزودهشد،ازجملهخدماتدندانپزشکی،آزمایشگاهی
و غربالگری بیماریهایی نظیــر ایدز و هپاتیت ،خدمــات رایگان
حذفشد.بااینهمه،هنوزهمخدماتسرپاییمثلپایشسالمت
عمومیسالمندانیارسیدگیبهبیمارانمبتالبهبیماریهایایدز
عینحال،بهزودییکمرکزبهداشتبا
وهپاتیت،رایگاناست.در ِ
خدماترایگاندرمحلجدیدی،تاپایانسالآمادهبهرهبرداریو
خدماترسانیبهاهالیمحلهامامهادی(ع)است».

«ســیدمجتبی میرجلیلــی» مدیــر روابــط عمومی بیمارســتان
رضــوی دربــاره گالیه ســاکنان مجــاور ســردخانه بیمارســتان
رضوی ،میگوید« :قبول داریم وجود سردخانه به دلیل ماهیت
و کارکردش ،متاسفانه باعث ایجاد سر و صدا و مزاحمت زیادی
برای مردم و ساکنان منطقه است اما با توجه به این که این فضا،
13سال قبل ،در حالی که تراکم جمعیت در محله امامهادی(ع)
بســیار کمتر از االن بود ایجاد شــده و در آن زمان این مشــکالت
وجود نداشــت اما اکنون بــه دلیل گالیــه زیاد مــردم و تایید این
مورد توســط مدیران بیمارســتان رضوی ،قرار شــده ســه شنبه
7اسفندماه ،در جلسه هیئت رئیسه بیمارستان این موضوع مهم
مطرح و هرچه ســریع تر برای انتقال ســردخانه به محل جدید،
تصمیمگیری شود».

ســرهنگ «حســنعلی امامــی» ،جانشــین پلیــس راهور مشــهد
درخصوص گالیه اهالی محله درباره تردد بسیار زیاد خودروهای
ســنگین در ایــن خیابان ،توضیــح میدهــد :این مســیر ،یکی از
مناطــق پرتردد و مهم مشــهد بــرای کامیونها بوده و متاســفانه
مسیر جایگزینی برای آن پیشبینی نشده است .درست است که
بافت این منطقه قدیمی و به دور از استانداردهای الزم است و این
خیابان عرض کمی دارد ولی هماکنــون امکان جایگزین کردن
مسیر دیگری برای خودروهای سنگین وجود ندارد و نمیتوان به
سرعت این مشکل را حل و فصل کرد .پلیس همواره در این محل
حضور دارد و این دور از انصاف اســت که فکــر کنیم پلیس راهور
برای حــل ترافیک عصرگاهی و شــبانگاهی این محلــه ،اقدامی
انجام نــداده .در این مســیر که یــک راه ارتباطی مهم محســوب
میشوداصول شهرسازی رعایت نشده به همین دلیل پلیس هم
نمیتواندکارزیادیانجامدهد.بهفرضکهجریمهکنیمبهتجربه
میگویم رانندگان این خودروها حاضرند جریمه20هزارتومانی
تردد خودروی سنگین در فضای مســکونی را بپردازند اما مسیر
شــلوغ بولوار توس را دور نزنند .بههرحال تا زمان احداث مســیر
جایگزین ،هیچ راه حلی برای این معضل وجود ندارد».

است ،از مشــکالت همسایگی با بیمارســتانرضوی گالیه میکند
و میگوید« :سردخانه بیمارســتان رضوی ،درست روبهروی منزل
ماســت .هر زمان یک بیمار فوتی میآورند ،باید باشید و ببینید که
نیمه های شب ،صدای جیغ و داد و گریه شنیده میشود و ساعتها
ادامه دارد .این ناله و فریاد همراهان داغدار و عزادار بیمار ،امانمان
را بریده .عالوه بــر اینکه روحیه همــه اهالی از این شــرایط تلخ که
البته درد مردم است و محترم شــمرده می شود ،تضعیف می شود و
واقعا آزاردهنده است .سوال من این است که باتوجه به این که این
بیمارســتان ،مشــکل مکان ندارد و آن قدر بزرگ و وســیع است که
میشد سردخانه را به سمت دیگری که در مجاورت فضای مسکونی
نیست منتقل کرد ،چرا این کار را نمیکنند؟»

قرار بعدی تریبونمحله
همینامروز 2اسفندماه

«محله الهیه»

و پنج شنبه آینده 9اسفندماه

«محله کارمندان»

امــروز 2اسفند ،تریبو نمحلها یها مهمان
مــردم «محله الهیه» هستند و اهــالــی این
منطقه میتوانند ساعت ،11تقاطع الهیه-
سجادیه روبه روی شهرداری منطقه12منتظر
باشند تا مشکالت و کمبودهای این محله را
بشنویم و بــرای پرسشگری از مسئوالن،
پیگیری و منعکس کنـیم.
اه ــال ــی مــحــتــرم «مــحــلــه ک ــارم ــن ــدان» هم
ســاعــت 11صــبــح 9اســفــن ـدمــاه ،در «پ ــارک
کارمندان» جنب میدان کارمندان ،آمــاده
باشند تــا حــر فهــا ،خواستهها ،مشکالت و
کمبودهای محلهشان را بــرای انعکاس در
صفحه حرفمردم ،با خبرنگار این صفحه در
میان بگذارند.

