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چهاردهمین«تریبونمحله»خراسانرضویپایدرددل اهالیآبکوه

پنج شنبهها با

تریبون محله

نقشه نجاتآبکوه

گزارش :نوید زندهروحیان | عکسها :میثم دهقانی | قلعه آبکوه تا چند دهه پیش،
روستایی بود که چندین کیلومتر با شهر مشهد فاصله داشت و قدمتش به حدود400
سالقبلبرمیگردد؛هرچندقدیمیهایآبکوهنقلمیکننداینقلعهبیشازهزارسال
قدمت دارد .این روستا در ۶کیلومتری غرب مشهد واقع شده بود و تا قبل از دهه 40
شمسی ،خارج از محدوده شهری محسوب میشد؛ اما با افزایش جمعیت و گسترش
شهر ،هماکنون در مرکز شهر مشهد قرار گرفته است .آبکوه دهه  ،40از جنوب به
روستاهای احمدآباد (در محدوده سهراه راهنمایی فعلی) و روستای ملکآباد (در
ضلع جنوبی باغ ملک آباد فعلی) منتهی میشد و از سمت شمال تا جایی که چشم کار

بوی ناخوشایند و ترافیک دایـمی

میکرد ،کاریزها ،گندمزارها و باغترهها دیده میشدند .ازسمت شرق باغهای روستا
و از سمت غرب زمینهای غیرزراعی ،دشتها و کاریزها بود .نظر بیشتر ساکنان آبکوه
این است که در گذشته ،در زمان بارندگی ،آبهای سطحی از کوههای سمت جنوب و
شرق به این روستا سرازیر میشده است و چون قلعه آبکوه ،نخستین روستا در مسیر
آبها بوده ،آن را «آبکوه» نامیدهاند .تمام تصورات تان از یک روستا را در ذهن خود
سرجمع کنید و آن را یک جا درست وسط شهر ،در مجاورت و نزدیکی خیابانهای
اصلی و مرفه مشهد بیابید .قلعه آبکوه همین منطقهای است که با بافتی روستایی و
چنین پیشینهای ،حاال در مرکز مشهد قرار گرفته و اهالی این منطقه چندسالی است

پیشنهاد شهرداری برای خرید ملک ،منصفانه نیست

«سیدمحمدرضا نخعی» فروشـنده لوازم تحریر
فروشـی واقـع در محله ،یکی از کسـانی
و کتاب
ِ
اسـت که سـ ِر حرف را با او بـاز میکنیـم و درباره
مشـکالت محلـه میگویـد« :حاشـیه بولـوار
آبکـوه ،بـه واسـطه وجـود مغاز ههـای فـروش
مـرغ و گوشـت و زبالههـای ایـن فروشـگا هها،
بوی بسیــــار نامطبوعـی دارد و چندین بـار تا به
حـال در ایـن بـاره اعتـراض کردیـم و شـهرداری
هـم ،یکـی دوبـــار بـا افـرادی کـه زبالههایشـان
را در معابـر میریختنـد برخـورد کـرد امـا هنـوز
بـا شـرایط خـوب و قابل قبـول فاصلـه داریــــم».
«محمدرضـا افـروز» راننـده تاکسـی خـط آبکـوه
کـه در همیـــن محلـه سـاکن اسـت ،گالیـه
میکند« :همیشه و هرساعت از روز ،از ترافیک
و شـلوغی ایـن جـا در
عذابیـم .از همیـن
میـدان راهنمایـی تـا
ابتـدای فلسـطین،
همیشـه خـدا ترافیـک
اسـت و به نظر میرسد
هیچ کـس نمیتواند از
پـس مدیریـت ترافیـک
ایـن جـا برآیـد».

یکی از کاسبان محله ،وقتی متوجه میشود برای
شنیدنوثبتمعضالتمحــلهآبکوهبهاینجاآمده
ایم،میگوید«:متاسفانهنمیدانمبهچهدلیل،شاید
بهواســطه اهمال و کوتاهی ،کانالهای فاضالب
اینمنطقهباآسفالتپوشاندهشدهوفقطیکسری
حفره کوچــک برای پاییــن رفتن آبهــای روان به
درون فاضالب در نظر گرفته شــده و چون این جا،
هیچکانالوجویآبیهموجــودندارد،درروزهای
اخیر که بارانهای سیل آســاییبارید ،چندین بار
ابتــدای آبکوه دچار آب گرفتگی شــد ».از حاشــیه
خیابان وارد کوچههای محله میشویم .جلوی در
یک نجاری ،مردی 42ســاله ایســتاده کــه خود را
«قادری»معرفیمیکندومیگوید«:تایکیدوسال
قبل ،به این دلیل که محله ما جزو بافت فرســــوده

رغبتی برای فروش ملک نداریم و در انتظار حل مشکالت محـلهایم

ساکنان برای ساخت و ساز ،حمایت نمیشوند

محلهگردیمان به ظهر کشید و وقت اذان ،یکی از
ساکنانمحلهکهمتوجهحضوروموضوعگزارشمان
شــده بود ،جلو آمد و خواهش کرد به داخل مسجد
محل برویم و حرفهــای نمازگزاران را که ســاکن
محله هستند ،بشنویــــم .وارد مسجد میشویــــم؛
اولین کســی که ســر صحبت را بــاز میکنــد آقای
«محمدی» پدر یکی از شــهدای مدافع حرم اســت
که میگوید« :همین االن در مسجد بنیهاشم(ع)
که در آن حضــور داریــد ،تصویر شــهدای انقالب و
جنــگ و مدافعــان حرم
کهاینمحلهتقدیمکرده
است ،وجــود دارد و این
نشانمیدهدماهمیشه
همراه و همپای کشور و
نظام بودیم اما این طرح
نوسازی بافت فرسوده،
امان مارا بریده .ما هیچ
امکاناتی نمیخواهیم،

هیچ خواســتهای هم نداریم و فقط نگران از دســت
دادن ســرپناه و سقف باالی ســرمان هستیم .من و
تمام ساکنان این جا فقط به دنبال انصاف هستیم.
درست است که تا به حال شــهرداری کسی را وادار
به تخلیه و فروختن ملک نکــرده و هرکس ملکی را
فروختهبارضایتبودهاماماهمکهماندیــم،درانتظار
حلمشکالتمحلههستیم.تابهحالچندشهردارو
مسئولومدیرعوضشدهاندوهیچکدامنتوانستند
جوابمارابدهندومشکالتماراحلکنند».

یکی از نمازگزاران ،که «جوان» نام دارد ،ادامه
میدهد« :من تنها فرد محله هستم که دو ملک
در این جــا تخریب و بــا حفظ حریم شــهرداری
و طبق طرحهای تفصیلی ،ســاختمان ســازی
کردم .در ابتدا شــهرداری منطقــه به من گفت
این ســاختمان را بســاز ،ما هم کمک میکنیم
تا اخذ مجوزها و روند کار به سرعت انجام شود
و بتوانی برای ســاخت ،وام هــم دریافت کنی.
یــک منــزل  320متــری را تخریب کــردم و در
عوض بــرای ســاخت 210متر
بــه مــن مجــوز دادنــد تــا یــک
ســاختمان چهارطبقه بسازم.
حــاال دوســال از زمــان ســاخت
میگــذرد و هنــوز درگیــر گرفتــن
سند هستم .با کلی بدهی و شراکت با
مردم ،توانستم ساختمان را بسازم به این
امید که با سند آن بتوانم وام دریافت کنم
یا آن را بفروشــم ،اما حاال برای پایانکار

شهراست،شهرداریبهدنبالخریدخانههایمان
برایخرابکردنودوبارهساختنوبهسازیبود.
ولی انگار هدفشان اذیت و آزار ما و گرفتن خانه و
کاشانهمانباپولیناچیزبود.هرطورحسابکنید
قیمت امالک مسکونی و تجاری محلهای که یک
طرفش به بولوار ســجاد و طرف دیگرش به بولوار
شهید صادقی و فلســطین وصل است ،متری دو
میلیونو700هزارتوماننیستامااینپیشنهاد
شــهرداری به ما برای فروش خانه هایمان بود .با
اینقیمتکهاگربفروشیــم،بایددرحاشیهمشهد
یاروستاهایاطرافبهدنبالخانهباشیم!ایکاش
پیشنهادشهرداریمنصفانهبودتارغبتبهفروش
و ساخت و ســاز داشته
باشیم».

شهرداری و گرفتن ســند به مشکل برخوردم؛
چون این امالک موقوفه است و زیر نظر سازمان
اوقاف و امور خیریه ».آقــای «معصومزاده» هم
رشــته کالم را در دســت میگیــرد و میگوید:
«بر فــرض که خودمان اقدام به ســاخت و ســاز
خانههای این جا بکنیم ،بعد از دردسرهای سر
و کله زدن با شهرداری ،گرفتار سازمان اوقاف
و اختالفات بین شهرداری و اوقاف میشویم؛
چون ظاهرا این دو نهاد با هم مشکالتی در این
طرح دارند و سازمان اوقاف اجازه اخذ سند به
امالک و شــهرداری
نمیدهد».

بهواسطهبافتفرسودهبامشکالتمتعددیدستوپنجهنرممیکنند.مشکالتیکه
از نبود امنیت گرفته تا جای خالی بهداشت و امکانات ضروری مثل زیرساخت مناسب
دل اهالی
فاضالب و جمعآوری زباله و فضای سبز ،مثل حسرتی بزرگ و چندینساله بر ِ
است .مشکالت ریز و درشتی که در البهالی کوچه پس کوچههای تنگ و پیچ در پیچ،
میتواند با یک آتشسوزی ،یک بیماری نصف شبی و یک زلزله ،تبدیل به یک داغ
بزرگ و فاجعهای جبرانناپذیر شود .حاال در تریبون محله چهاردهم ،پای درددل
مردم این منطقه نشستیم که تمام فکر و ذکرشان فقط رهایی از این وضعیت آشفته
است و از طرفی ،دل رفتن از محل ه آبا و اجدادیشان را هم ندارند.

امنیت نداریــم ،از فضای سبز هم خبری نیست
همینطورکهصحبتمیکنیم،بهسمتکوچهای
کهازتخریبمنازلدرستشدهمیرویموقادری
ادامهمیدهد«:اینجاخانهایبودکهبهشهرداری
فروختهوتخریبشد.اماحاالمحلتجمعزبالهها
شــده و از همه جای این محله ،زبالههــا را این جا
میآورند و میریزند و هیچ کس نیست که آنها را
جمع آوری کند .همینجا تا چند وقت قبل محل
رفتوآمدمعتادانبودوشبهااینجامینشستند
وموادمصرفمیکردند؛تااینکهخودمواهالیبا
تهدیدآنهارابیرونکردیموگرنهاینجانهپلیسی
هســت ،نه گشــت نیروی انتظامی؛ شــاید چون
کوچههاتنگاستورفتوآمدسخت،بهاینجــا
ســر نمیزنند ».کمی جلوتر «هادی شــیواییان»
یکیازقدیمیهایمحلهکهخانوادگی،بابرادران
و خواهــران همگی در
آبکوه ســاکن هستند،
ادامه میدهــد« :طرح
نوسازیبافتفرسوده،
جز تخریــب امنیت این
جا ،کاری انجــام نداده
اســت .همگــی تابــع
قانون هســتیم و هرچه
که قانــون بگوید انجام

شهرداری ،بهفکر حفظ اصالت منطقه باشد نه تجاریسازی
آقای «خرســند» در ادامه میگوید« :چند سال
اســت به دلیل همین برچســب بافت فرسوده،
یک فروشگاه مواد غذایی ،یک مرکز بهداشت،
حتی یک نظافت درست و حسابی این جا وجود
ندارد .ما از شــهرداری میخواهیم تکلیفمان
را روشــن کند ،چون از این بالتکلیفی خســته
شدیم ».روحــانی و پیش نماز مسجد هم اشاره
میکنــد« :مناطق قدیمــی و اصیل شــهر مثل
همین محله آبکــوه ،جزو هویــت فرهنگی یک
شهر است و باید بیش
از هــر جــای دیگری،
مراقبت شود .همه ما
میدانیــم اگــر روزی
در ایــن جــا اتفــاق
غیرمترقبهای رخ دهد
و مثــا آتــش ســوزی
شــود ،خودروی آتش
نشانی نمیتواند وارد

مدیرعاملسازمانبازآفرینیشهری:

اولین دفتر تسهیلگری بازآفرینی شهری مشهد ،خردادماه در قلعه آبکوه افتتاح میشود

باتوجهبهاینکهمهمترینوپرتکرارتریندرددل
مردم محله آبکوه ،مربوط به فرســودگی بافت و
بالتکلیفبودناینمنطقهودغدغههایمربوط
به نوسازی و به سازی اســت ،برای پرسشگری
در این باره ،به سراغ «مجتبی شــاکری روش»،
مدیرعاملسازمانبازآفرینیشهریشهرداری
مشهدرفتیــمکهدرقدماول،بهتشخیصاشتباه
شــهرداری دربــاره این محلــه اشــاره میکند و
میگویــد« :سیاســت اشــتباه شــهرداری در
گذشــته ،این بود که بهدنبال تملک زمینهای
محله آبکوه و انتقال ســاکنان از این جا به جای
دیگری بود .منتها این سیاســت در دوره جدید
مدیریتشهری،دیگرقابلقبولومعتبرنیست
و روش برخورد با بافت فرســوده شهر مشهد که

مهمترینبخشآنقلعهآبکوهاست،تسهیلگری
روند و ایجاد فضای نوسازی و بازآفرینی توسط
خود مــردم و البتــه حمایــت از ســاکنان محله
که اقــدام به ســاخت و ســاز میکنند ،اســت».
شاکری ادامه میدهد« :شــهرداری و سازمان
بازآفرینیشهریدرتالشاستهرچهسریعتر
مشــکالت مردم این محله را از طریق حمایت و
ایجادمشوقهاییبرایساختپروژههایبافت
فرســوده ،حل و فصل کند و البته این هدف ،در
گروهمکاریوهمراهیمردماینمنطقهاست.
چیزی که باید درنظر گرفته شود ،این است که
این فرایند و انتظــار طوالنی شــده و باید هرچه
سریعتر مشکلمردمآبکوهحلشودواینوظیفه
شهرداریاست».

•خردادماه ،دفتر تسهیل گری آبکوه افتتاح
میشود و آغاز به کار میکند

شــاکری در ادامه به نکته مهمی اشــاره میکند و
میگوید« :قانون تشکیل ستاد اجرایی بازآفرینی
شهری ،در سال 93به شهرداریهای کشور ابالغ
شــد .منتها تــازه ،همین یــک ماه قبل شــهرداری
مشــهد اقــدام بــه تاســیس ســازمان بازآفرینــی
شهری کرد .این سازمان نوپا که وظیف ه بازآفرینی
بافــت فرســوده مشــهد در نقــاط مختلف شــهر را
برعهده دارد ،باید زیر نظر ستاد بازآفرینی شهری
استانداری خراســان رضوی و با همکاری تمامی
دستگاهها از جمله ســازمانها و ادارات خدماتی
به نوســازی بافت فرســوده بپردازد .اولین گام در
اجرای طرحهای بازآفرینی شــهری ،افتتاح دفاتر
تســهیل گری در مناطــق مختلف بافت فرســوده
مشــهد اســت که بــه زودی آغــاز خواهد شــد و به
دلیل اهمیت آبکوه ،این منطقه در صدر فهرســت
اولویتهــای راهاندازی دفاتر تســهیل گــری قرار
داشتهوفکرمیکنمدرنهایتدرخردادماهامسال،
دفتر تسهیل گری آبکوه افتتاح شــود و آغاز به کار
کند.ایندفاترفقطامورمربوطبهصدورمجوزهای
الزم را به عهده ندارند ،بلکه با استفاده از تسهیالت
دولتی برای کمک به ساخت و ساز نیز ایفای نقش
خواهند کرد».

•به دنبال بیرون کردن بومیان منطقه نیستیم

شاکری با تاکید بر این که شــهرداری مشهد به هیچ
وجه به دنبال انتقال ســاکنان این بافت فرســوده به
خارج از منطقه نیســت ،ادامه میدهد« :هم اکنون،
نظر شــهرداری ادامه حضور ســاکنان منطقه ،البته
با حفظ امنیت و تایید شــهرداری و براساس اصول و
طرحهای تفصیلی اســت که امیدواریــم در این راه،
مردم نیز همراهی الزم را با ما انجام دهند .از دو سال
گذشــته به هیچ وجه خریــد و فروشــی در بافتهای
فرسودهازجملهقلعهآبکوهصورتنگرفتهوهماکنون
نیز برنامهای برای این کار نداریم و اولویت ما ساخت
فضا توســط مردم اســت .اما عدهای از ساکنان قصد
فروش امالک خود را دارند که پیشنهاد ما مشارکت
استوقطعادیگربهشیوههایپیشینوباقیمتهای
پایین،قصدخریدامالکمردمرانداریموکاررابهخود
مردمواگذارخواهیمکرد».
•اختالفات احتمالی برای اخذ سند و
پایانکار ،پیشبینی و رفع میشود

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری شهرداری
مشهددرپاسخبهگالیههایمردمدربارهدردسرهای
اخذسندامالکنوسازیشدههمتوضیحمیدهد:
«عمد هاسنادمالکیتمنطقهآبکوه،متعلقبهآستان
قدس رضوی و سازمان اوقاف و امور خیریه است و

میدهیــم؛ امــا پیشــنهادهای غیرمنصفانــهای
که از ســوی شــهرداری به مردم محله برای خرید
خانههایشــان که تنها داراییشــان اســت شــد،
ناحق بود و هســت ».خانمــی که با فرزنــدش در
حال عبور از کوچه است ،گلــــه میکند« :انگار ما
مردممحلهآبکوه،جزواینشهرنیستیم.مثــالدر
بولوار ســازمان آب ،وحدت ،توفیق و ...هر دو سه
کوچه ،یک پارک و فضای سبز وجود دارد اما این
جاچوناسمبافتفرسودهرایدکمیکشد،هیچ
خبری از امکانات اولیه نیســت .انــگار بچههایی
که در این محله زندگی میکنند ،برای هیچ کس
اهمیتی ندارند .تفریح بچهها فقط شــده فوتبال
در کوچهپسکوچهها با حضور موتور و دوچرخه و
درنهایتباالرفتنازدرختهایتوت!»

شاید همین موضوع برای ساخت و اخذ پایانکار و
سند مالکیت ،مشکالتی به دنبال داشته باشد؛ اما
این مشکل نیز با توجه به این که هنوز ساخت و ساز
چندانی در آبکوه صورت نگرفته ،قابل حل و فصل
است و میتوان با پیش بینیهای الزم در جهت
رفع ایرادات و اختالفات احتمالی ،گامهای مثبتی
برداشت .به علت این که سازمان محترم اوقاف و
امور خیریه برای حفظ حقوق موقوفه ،قسمتی از
زمینهایپالکرابهعنوانحقموقوفهازشهرداری
مشهد درخواست کرده و شهرداری نیز درخصوص
میزان این سهم نظر متفاوتی دارد ،هم اکنون
نمیتوان پایانکار و سندی صادر کرد اما امیدواریم
باهمراهیبیشتراینسازمان،اینمشکلرفعشود.
منتها این مسئله در درجه دوم اهمیت قرار دارد و
مردم ابتدا باید به دنبال رفع موانع ساخت و اخذ
پروانهباشندکهشهرداریبهطورکاملآنراپذیرفته
و مشکالت بین دستگاهی برطرف شده و هیچ
مشکلیسرراهمردموجودنخواهدداشت.ضمناین
کهدرروزهایاخیر،طیصحبتیکهبامردممنطقه
داشتم،آنهانیزهمکاریدررفعاینمشکلقدیمی
راپذیرفتند.شروعواتمامبازآفرینیوبازسازیبافت
فرسوده آبکوه از این پس برعهد ه مردم خواهد بود
و هرانداز ه که مردم منطقه اقدام و همکاری کنند،
همانقدرزودتربهاتمامخواهدرسید».

این کوچههــای تنگ و باریک شــود اما هویت و
پیشینه و بافت اصیل آن هم باید حفظ شود .ما
نمیگوییم این محله به همین شکل بماند اما به
نظرم اگر ســاخت آن به خود مردم واگذار شود
و در ادامه ،مردم هم حمایت شــوند و مسئوالن
به فکر تجــاری ســازی محلــه و برج ســازی در
آن نباشــند ،خود مردم میتوانند هــم محله را
بازسازی و به سازی کنند و هم میراث فرهنگی
و معنوی منطقه را حفظ کنند».

قرار امروز
تریبونمحله
همینامروز  12اردیبهشت

«محله تلگرد»

ام ـ ــروز  12اردیــبــهــشــت،
تریبونمحلهایها

با حضور
شهردار منطقه
مهمان مردم «محله تلگرد»
هستند و اهالی این منطقه
مـ ـیت ــوان ــن ــد سـ ــاعـ ــت،10

درخیابان
عالمه طباطبایی 28
روبهروی
مسجدتلگرد
منتظر باشند تــا مشکالت
و کمبودهای ایــن محله را
رو دررو با شهردار منطقه
درمــیــان بــگــذارنــد و پاسخ
بگیرند.

