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پیامهای شما
برای تریبونمحله
سال گذشته ،آقای خلیلا...کاظمی که آن
زمانسرپرستمعاونتفنیوعمرانشهرداری
مشهد بــود ،درب ــاره محله راهآه ــن مشهد به
رسانهها اعالم کرد« :به سازی میدان راهآهن
مشهد تا عید نــوروز به پایان میرسد و جلوه
زیبایی از میدان راه آهن در نوروز  ۹۸تقدیم
نگاه شهروندان و مسافران خواهد شد ».االن
یک ماه گذشته و نمردیم و معنی زیبایی را هم
متوجه شدیم؛ ترافیک منطقه خیلی بیشتر
شــده ،یک درخــت بلوط قدیمی و خاطرهانگیز
وسطمیدانبودکهقطعشدهوفضایدلبازیکه
وجــود داشــت ،دلگیر و خفه شــده .از تریبون
محلهایهای عزیز خواهش میکنم سری به این
میدان و محله بزنند.
از تریبون محله خواهش میکنیم به محله
پردیس ،انتهای وکیل آباد بیایند و مشکالت و
معضالت این منطقه را هم مثل دیگر محلههای
مشهد به گوش مسئوالن برسانند.
تریبون محله محترم! محله طالب ،منطقه
علیمردانی و مــیــرزاکــوچــک خــان از مشکالت
عدیدهای مثل آب گرفتگی منازل و مغازهها بعد
از بارندگی ،کافههای فراوان بدون مجوز ،نبود
پارکینگ ب ــرای ساکنان و کسبه و رسیدگی
نــکــردن شــهــرداری بــه ایــن محله رنــج میبرد.
خــواهــش میکنم بــه ایــن محله هــم بیایید و
نداشتهها را از نزدیک ببینید و منعکس کنید.
از تریبون محله دعوت میکنیم سری به
منطقه فــار غالــتــحــصــیــان بزنند و مشکالت
متعدد ترافیکی و مسدودکردن خیابانها را
بررسی کنند.
از تریبون محله دعوت میشود از محله
توحید هم بازدید داشته باشند و گــزارش
تهیه فرمایند.
بخش خوب تریبونمحله! معموال سرتاسر
ِ
محله شهید کامیاب را با پارک خطی بستند و
فقط بعضی کوچهها باز است و ترددها از همین
کــوچـههــا ص ــورت م ـیگــیــرد .مــا ســاکــنــان ایــن
کوچهها و محله ها ،از این وضعیت و سر و صدا
و رفت و آمد خودروها در عذابیم .مشکالت ما
را هم ببینید و برای حلش اقدام کنید.
تریبون محله ســام .درخــواســت دارم
سرى به محله كال زركــش بزنید و از نزدیك
ببینید كه بچه هاى این محله ،چه جور جایی
بزرگ میشوند .کال پر از زباله است و بچهها
در زباله میلولند .یک زمین بازی وجود دارد با
چند وسیله غیراستاندارد ،کف پــارك پر از
سنگ تیز اســت و بچهها زخــمــى میشوند.
خواهش میکنم بیایید و اینها را ببینید.
چهارراه عبدالمطلب ،یکی از شلوغترین
خیابانهای مشهد اســت و جــای پــارک هم به
سختی در آن پیدا میشود .این درحالی است
که وجود درمانگاه عبدالمطلب و فروشگاههای
شهرداری و مغازههای تامین مایحتاج مردم،
نیاز شهروندان به پارکینگ را در این مسیر
بیشتر میکند .ما هم که ساکن ایــن منطقه
هستیم ،همیشه بــا مشکل پــارک دوبــل در
خیابان و سرعت زیاد رانندهها در این مسیر
مواجهیم .نبود پارکینگ باعث مـیشــود که
همیشه کوچهها پر از خــودرو باشد و برای
بــردن خــودروهــای مان به داخــل خانه مشکل
داشته باشیم .خالصه ما اهالی این منطقه در
رنجیم .سری به ما بزنید.

مسجد میالنی ،سکوی پرواز
24شهید محله راهآهــن
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پنج شنبهها با

تریبون محله

گشت و گذار سیزدهمین «تریبونمحله» خراسانرضوی در محله قدیمی و خاطرهانگیز میدان راهآهن

قطارمشکالتدرمحله راهآهن
گزارش:نویدزندهروحیان | عکسها:میثمدهقانی | میدانومحلهراهآهن،یکیازقدیمیترین
مناطقمشهداستکهبهواسطهوجــودایستگاهراهآهندراینمحله،یکیازنوستالژیکترین
و البته پررفت و آمدترین محلههای شهر ،هم برای مسافران و هم برای ساکنان و مجـاوران به
حساب میآید .این محله نسبتا جمع و جـور که در منطقه 3شهرداری مشهد واقع شده از
شمالبهبولوارمجلسی ،ازجنوببهمیدانشهدا،ازشرقبهخیابانآزادی وازغرببهبولوار
خواجه ربیع محدود میشود .راه آهن بیشتر از یک محل ه ساده مسکونی است و سالهاست
گذرگاهودروازهایبرایرفتوآمدشهروندانوزائرانبودهوهست.ایستگاهراهآهنمشهد،
از60سالپیشدراینمکانساختهوراهاندازیشدهواکنونجزواماکنثبتشدهملیایران

سمبلکاری به سبک شهرداری
«محمد صداقت» که سالهای زیادی است به عنوان فروشنده موادغذایی در یکی
ا ز دکههای رضوی ،روبه روی ایستگاه راهآهن مشغول به کار است و از نزدیک شاهد
شرایط این منطقه ،اولین نفری است که س ِر صحبت را با او باز میکنیم که میگوید:
«نبود سطل زباله به تعداد کافی ،یکی از کمبودهای ساده اما مهم این محله است
که من از مسئوالن شهرداری منطقه خواهش میکنم به آن رسیدگی شود .اما نکته
مهمتر ،کمی و کاستیهای میدان و خیابان است که باتوجه به این که مدتها بسته
و مسدود بود و چند وقت پیش افتتاح شد ،انتظار داشتیم کامل باشد اما همچنان
نقصهای کوچک و بزرگی دارد .مثال به خط عابرپیاده وسط خیابان نگاه کنید؛ آن
قدرناهمواراستکهمعلومنیستمحلعبورعابراستیاسرعتگیرخودرو؟ازطرفی،
ِ
سمت خیاباناصالخطعبورعابرپیادهنداردووسطبولوارهمکمیخاکوسنگ
آن
کنار هم گذاشتهاند و مثال محل عبور ساختهاند! واقعا این شیو ه کار نوبر است».

به شمار میرود60.سال قبل این منطقه با وجود درختان و فضای سبز ،یکی از تفرجگاههای
مردممشهدبوداماباساختهشدنمجهزترینایستگاهراهآهنخاورمیانه،تبدیلبهمنطقهای
شلوغوپرترافیکبهدلیلرفتوآمدعابرانوخودروهایسواری،تاکسیواتوبوسشد؛براین
اساس ،بازپیرایی این میدان از هشت سال قبل در دستورکار شهرداری قرار گرفت و در طول
این سالها ،حال و روز خوشی نداشت اما پس از هشت سال انتظار ،باالخره ساکنان و کسبه و
مسافران،درواپسینروزهایسالگذشتهچشمشانبهاعالماتمامکارروشنشد.منتهااین
روزهاوپسازگذشتیکیدوماه،آنچهکهبهچشممیآید،نواقصومشکالتیاستکههنوز
باقیاستودراینمیدانوخیابانهایورودیبهآندیدهمیشود.

انتظار  4ساله برای اجرای
طرح اگو

ایستگاه اتوبوس
بدون کاربــرد

خانم «بینیاز» که از قدیمیهای محله است و از
 41سال پیش ساکن میدان راه آهن شده ،وقتی
میشنود برای بررسی مشکالت منطقه ،به این
جا آمده ایم ،سر درددلش باز میشود و میگوید:
«چهار سال است سازمان آب و فاضالب از ساکنان
این جا ،هزین ه اجرای طرح اگو را دریافت کرد ه ولی
هنوز خبری از اجــرای آن نیست.
هر بــار هم که به شرکت آب و
فاضالب مراجعه میکنیم،
کسی پاسخ گوی ما نیست
و امروز و فردا میکنند.
هــم اکــنــون ،شرایط
بهگونهای است که
لــول ـههــای ط ــرح تا
جــلــوی در خانهها
کــشــیــده شـــده امــا
چـــا ههـــای داخـــل
منازلرابهآنمتصل
نکردند و میگویند
مجوز اتصال هنوز
صــادر نشده است!
گله و سوال من این
اســت کــه مــا تــا کی
باید برای بهرهمند شدن
از این طرح ،صبر کنیم؟»

آرش ،پسربچه  14سالهای است که میگوید:
«هرروز برای رفتن به مدرسه ،با اتوبوس رفت و آمد
میکنم .منتها باوجود این که یک ایستگاه اتوبوس
در پارکینگ راهآهن احداث شده ،اتوبوسها آن جا
مسافر سوار نمیکنند و باید کلی پیادهروی کنیم
و کنار خیابان منتظر باشیم تا سوارمان کنند.
سوال من این است که اگر فقط یک پارکینگ برای
اتوبو سها میخواستند ،چرا به اسم مسافران،
نیمکت و سایبان و ایستگاه درست کردند؟ جالب
این که در همان ایستگاه ،حتی کانکس برای
استراحت رانندهها وجود دارد اما یک باجه برای
شــارژ من کــارت وجــود نــدارد ».خانم رجبی هم
درددل بهجایی دارد« :این جا پر از آژانس مسافرتی
ِ
است اما دریغ از یک نانوایی یا یک مغازه میوه و
سبزی فروشی .هیچ تنوع و توازنی در ارائه کاال
وجود ندارد و همیشه برای خریدهای روزانه مان
با مشکل مواجهیم».

بیتوجهی شهرداری
به مراقبت و تعمیر امکانات
«محمدهـادی خورشـیدی» کـه از سـال  1360سـاکن محلـه راه آهـن اسـت و
مولـف و فرهنگـی اسـت ،گالیـه میکنـد« :اینهمه سـال ،رفـت و آمـد قطارهای
مسـافربری با این عظمت ،برای ما مشـکلی ایجاد نکرد و تن و بدنمان را نلرزاند
امـا امـان از مترو کـه هروقـت از زیـر زمین عبـور میکنـد ،کل خانـه و زندگـی مان
را میلرزانـد.
شهرداری این منطقه است ،این که وقتی
ایراد دیگری که متوجه مسئوالن
ِ
میخواهند چیزی بسازند و پروژ های افتتاح کنند ،سریع انجام میدهند اما
نگهداری و تعمیر آن طرح و پروژه انگار اصال در برنامه کاری شان نیست و این
گونه است که این جا همه چیز ،از موزاییکهای پیاده رو بگیر تا سازههای تزیینی
و ...در حال تخریب است و کسی عین خیالش نیست».

خیابانهای بیاسم و رسم و جای خالی
راهنمای زائر

ورودیهای نامتقارن
ایستگاه متـرو

کمی جلوتر به سـراغ یکی از کسـبه قدیمی محله میرویم؛ «علیرضا باغعنبری»
که فروشـنده فروشـگاه کفـش در ابتـدای خیابان هاشـمی نژاد اسـت ،یـک نامه
با امضای تمامی کسـبه نشـان میدهـد و میگویـد« :دوماه اسـت که با سـازمان
ترافیک و شهرداری مشهد در حال نامه نگاری هسـتیم و از اصالح هندسی این
بولـوار ابـراز ناراحتی کردیـم .بـا برداشـتن نردههـا و تغییر عـرض بولـوار و ایجاد
دوربرگـردان ،مشـکل ترافیـک حل که نشـد هیـچ ،بلکـه تصادفهای پـی در پی
هم بـه مشـکالت قبلی اضافه شـد.
این جا یکـی از نقاط پررفت و آمد شـهر ،بهخصـوص برای زائران اسـت .یعنی
کسـانی که بـا جغرافیـای شـهر و خیابانهـا آشـنایی ندارنـد و متاسـفانه حتی
یک کیوسـک «راهنمای زائر» در این منطقه وجود نـدارد ،تابلوهای ورودی و
خروجی و راهنمـای خیابانهـا در این محله نصب نشـده .یـک خیابان بزرگ
و فرعـی ،یـک میـدان ،دو بولـوار فرعـی بـا تمـام کوچـه و پـس کوچـه هایـش،
جایـی اسـت کـه اگـر کسـی در یـک سـاعت پـر ترافیـک در آ نهـا گـم شـود،
خـروج از آن مصیبـت اسـت و برای کسـی کـه مثلا نمیدانـد کـدام خیابان
بهجت و کدام شهیدهاشـمی نژاد اسـت ،یـک سـردرگمی و معطلی دو،
سـه سـاعته به دنبال دارد ».در همیـن زمینه« ،شـاهین شـفیعی» اغذیه
فروش میـدان ،هـم میگوید« :جـای خالـی تابلوهـای راهنمـای کوچه
و خیابانهـا ،ایـن جـا واقعـا بـه چشـم میآیـد و مـا رسـما تبدیـل شـدیم به
نقشـه راهنمـای زائـران .مـدام بایـد کارمـان را رهـا کنیـم و فقـط بـه
آنهـا پاسـخ دهیم».

«احــســان اعــلــم» یکی از آخــریــن افــــراد ساکن
در محله راه آهــن اســت کــه فرصت گــپ و گفت
با او دســت میدهد و میگوید« :همهجای دنیا
از ساختمانهای تاریخی و قدیمی ،به بهترین
نحو مراقبت میکنند و حتی در معرض نمایش
میگذارند اما متاسفانه این جا ،همان طور که
میبینیدجلویساختمانباشکوهایستگاهراهآهن،
با هشت ستون بیقواره ایستگاه مترو ،پوشانده
شــده .ضمن این که در تمام ایستگاههای مترو،
هــردوطــرف بولوار را ورودی تعبیه میکنند اما
این جا فکر میکنم تنها جایی است که این کار
انجام نشده و یکطرف بولوار هیچ ورودی برای
وارد شدن به ایستگاه مترو نگذاشتهاند .ظاهرا
میخواستند مغازهها را بخرند و ورودی
درستکنندوبعدهاازمغازههای
پایین ایستگاه ،به مغازه داران
بدهند اما چون موفق نشدند،
رهایش کردند».

شهید
احمد فارسی

یکی از نقــاط مهم و تــاریـخســاز و تاثیرگذار
مــحــلــه راهآه ـــ ــن مــشــهــد« ،مــســجــد آیــــتا...
میالنی» است که با بیش از 50سال قدمت،
قدیمیترین و مهمترین مسجد ایــن محله
به حساب میآید .مسجدی که در سا لهای
انقالباسالمی ایــران و دفاعمقدس ،نقشی
مــحــوری در فعالیتهای فرهنگی ،مذهبی
و اجــتــمــاعــی م ــردم محله راهآهـ ــن داشــتــه و
هنوز هم با امکاناتی نظیر کانو نفرهنگی،
هیئتمذهبی ،پــایــگــاه بسیج ،مــهــدقــرآن و
منظم
بــرنــامـههــایــی مثل بــرگــزاری جلسات
ِ
تــفــســیــرقــرآن در مــنــازل شــهــدای محله طی
شـبهــای مــاه مــبــارک رمــضــان ،محملی است
بــرای دورهمیهای دوستانه و دغدغهمند.
جوان رعنا ،از همین محله و همین مسجد،
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در ســا لهــای جنگ بــه جبهه رفتند و در راه
دف ــاع از خــاک و آرم ــان شهید شــدنــد کــه نام
شــاخـصتــریـنشــان ،شهید «احــمــد فارسی»
زینتبخش پــایــگــاه مــقــاومــت بسیج مسجد
میالنی است .یاد و نامشان گرامی و راهشان
پررهــرو باد.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

پاسخ مسئوالن
به پرتکرارترین
گالیههای
اهالیراهآهن

بازپیرایی
اصالح و
ِ
همراه با نقص!

پلعابر پیاده
به مثابه آینه دق!

آقای «فتاح» راننده تاکسی که در محدوده خیابان
بهجت رفت و آمد دارد ،به نکته قابل تاملی اشاره
میکند« :مثال ایــن خیابان به لحاظ معماری و
کاربری اصالح شده! یک مسیر دوچرخهسواری
به آن اضافه شده و کنار خیابان به این باریکی،
جدول گذاشتهاند .آن هم از جایی شروع میشود
که دوربرگردان است و هیچ دیدی ندارد.
چند روز پیش که بارندگی زیاد بود و
آبگرفتگی
هــم اتفاق
افــــــتــــــاده
بـــود ،یــکــی از
خودروها جدول را در آب ندید و به
آن برخورد کرد ،بعد یک خودروی
پلیس به جدول خورد و بعد از آن
همیکخودرویشهرداری!ماکه
کارمان از افسوس و عصبانیت
گذشته و فقط مینشینیم و
تصادفهایاینجارامیبینیم
و به این مثال اصالح پر از نقص
میخندیم».

«محمد صفری» که از قدیمیهای میدان راه آهن است و صاحب یک سوپرمارکت،
دستم را میگیرد و پل عابرپیاده را نشانم میدهد و میگوید« :از سر و روی این پل،
چرک و کثیفی میبارد و زیر این باران ،این آبهای چرک به سر و روی مردم چکه
میکند.آسانسوریکطرفخراباستومردمبیاطالع،باچمدانمیآیندباالامابه
خاطرخرابی،بایدبهسختیازپلههاپایینبروند.تابلویبرقراببین!هیچدروپیکری
نداردو همهمیتواننددستکاریاشکنندوهمینحاالاگرهم هاینکلیدهارابزنم،
المپهاخاموشمیشودوآسانسورهمازکارمیافتد.ارتفاعپلهمکماستوبارها
دیدهامتریلیهاییکهازاینجاردمیشوندوبهسمتگمرکمیروند،گیرمیکنند.
غیر از اینها ،انتهای پل ،بین پلهها و آسانسور یک فضای خالی است که خودمان به
شوخیبهشمیگوییم:حفرهخودکشی!حداقلبرایاینفضا،یکحفاظبگذارند».

نواقصترافیکیتاچندروزآینده
برطرفمیشود
«مجیدبختآزما»مدیرروابطعمومیسازمانحملو
نقل و ترافیک شهرداری مشهد ،درخصوص نواقص
ترافیکی میدان راه آهن و نبود تابلوهای راهنمای
کوچه و خیابانها ،توضیح میدهد«:طرح اجــرا و
نصب تابلوهای راهنما و اطالع رسانی ترافیکی این
محله ،در دستور كار شهرداری منطقه قرار گرفته
و تا چند روز آینده ،پیگیر اجرای هرچه سریعتر آن
خواهیم بــود .خط کشی ناقص خطوط عابر پیاده
و معابر بولوارها نیز به محض مساعد شدن شرایط
جوی،انجامخواهدشد».بختآزماهمچنینبااشاره
به اصالحات هندسی بولوار شهیدهاشمینژاد و
بهجت،ادامهمیدهد«:افزودنمسیردوچرخهسواری
بــه بولوار بهجت ،براساس مطالعه و کارشناسی
صورت گرفته و دارای عالیم ایمنی است و مشکلی
وجود ندارد اما در خصوص اصالحات هندسی ،نیاز
به بررسی بیشتر و میدانی است که انجام و در ادامه،
اطالعرسانیخواهدشد».

تالشمانرابرایآسیبندیدن
منظررا هآهنب هوسیلهساز ههای
متروکردیم
«کیانوش کیامرز» مدیرعامل شرکت قطارشهری
مشهد در پاسخ به گالیه شهروندان از صدمه
زدن ساز ههای مترو به نمای ایستگاه را هآهن
ِ
و نامتقارن بودن ورودی ایستگا هها میگوید:
«برای حفظ منظر راه آهن ،تمامی سازههای مترو
از جمله ورودی و خروجی و هواکشها را در شرق
میدان پیش بینی کردیم تا کمترین آسیب متوجه
بافت تاریخی و چشمنواز محله شود و همچنین
باالترین سطح دسترسی وجود داشته باشد .اما
به علت محدودیتهای موجود ،امکان ساخت
ورودی در دوطرف بولوار نبود و به این جمعبندی
رسیدیم همه ورود یها را به یک طرف انتقال
دهیم و برای دسترسی به طرف دیگر بولوار ،پل
عابر پیاده مکانیزه به همراه آسانسور و پیش بینی
پله برقی جانمایی و اجرا شد».

هیچ کس پاسخ گوی نواقص
بازپیرایی میدان راهآهن نیست
بــرای بــررســی نــواقــص طــرح بازپیرایی میدان
را هآهـــن ،پــس از پیگیر یهای فـــراوان ،موفق
بــه صحبت بــا «خلیل ا ...کاظمی» سرپرست
معاونت فنی و عمرانی شهرداری مشهد نشدیم
و «محمدرضا حسیننژاد» معاونت شهرسازی و
معماری شهرداری نیز با اعالم این که فقط ارائه
طرح به عهده این سازمان بوده ،صحبت درباره
کاستیهای اجرایی طرح را در حیطه معاونت
فنی و عمران دانست .در پایان« ،محمدهادی
مهدی نیا» رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی
شــورای شهر مشهد هم با اظهار بیاطالعی از
نواقص موجود بازپیرایی میدان راه آهن مشهد،
میگوید« :پس از این تماس تلفنی ،بالفاصله
دســتــور پیگیری مــوضــوع از همه ســازمــا نهــا و
معاونتهای درگیر در پــروژه میدان راهآهــن به
کمیسیون داده خواهد شد و به محض ارائه ،این
گزارش دراختیار مردم قرار خواهد گرفت».

قرار بعدی تریبونمحله
همینامروز  5اردیبهشت

«محله آبکوه»

امـــــــــروز  5اردیـــبـــهـــشـــت،
تــریــبــو نمــحــل ـها یهــا مهمان
مردم «محله آبکوه» هستند
و اهالی این منطقه میتوانند
ســـــــاعـــــــت ،12روبـــــــــهروی
اداره راهنمایی و رانندگی
منتظر باشند تــا مشکالت و
ک ــم ــب ــوده ــای ایــــن مــحــلــه را
بشنویم و برای پرسشگری از
مسئوالن ،پیگیری و منعکس
کنـیم.

