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مسئوالن شهری مشهد ،با
تریبونمحله همراه شدند

مدتی اســت ســعی داریــــم بخش «تریبون محلــه» را با
حضــــور یکی از مســئوالن شــهری ،تهیه کنیــم .یعنی از
شــهردار و مســئوالن منطقهای که محلــه مدنظرمان در
آن قرار گرفته ،برای همراهی بــا خبرنگار و گفتوگوی
چهره به چهره با ســاکنان محله دعوت میکنیــم تا مردم
بتوانند مشــکالت محله خود را ،مستقیم و بی واسطه با
مسئوالن در میان بگذارند .بر همین اساس ،این هفته
هم از شهردار منطقه  8مشهد که مسئول رسیدگی به
کمی و کاستیهای محله «شهیدبهشــتی» است ،دعوت
کردیم در ایــن گزارش همــراه ما باشــند و دغدغههای
مــردم ایــن محــــله را بشــنوند و همــان لحظه ،پاســخ گو
باشند و در اسرع وقت ،برای رفع مشکالت محله اقدام
کنند .تریبونمحلــه این هفتــه را ،با حــال و هوایی تازه
دنبال کنید.

امتیاز به محله شهید بهشتی
بر اساس شاخصهای کیفی شهری
از 1تا  10امتیاز

وضعیت اقتصادی
(قیمت امالک و کاالها)
امتیاز:

7

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

گشتوگذارشانزدهمین«تریبونمحله»خراسانرضوی،درمحلهقدیمی «شهیدبهشتی»

(میزان امنیت)

8

امتیاز:

وضعیتفرهنگی

(وجود مراکز فرهنگی و
آموزشی)
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امتیاز:

وضعیت بهداشت،
سالمت و محیطزیست

گزارش :نوید زندهروحیان | عکسها :خراسان | محله
«شهیدبهشتی» مشهد ،در نزدیکی کوهسنگی ،در منطقه
 8شهرداری واقع شده و به لحاظ جغرافیایی ،از شمال به بولوار
شهیدنامجو ،از جنوب به بزرگراه شهیدکالنتری ،از شرق به میدان
جهادسازندگیوازغرببهخیابانشهیدبهشتیمحدودشدهاست.
این محــله با قدمتی حدود چهل سال ،به لحاظ فرهنگیاجتماعی،
ترکیبی است از بافت سنتی و امروزی .این محله از چندین خیابان
فرعی و اصلی تشکیل شده و یکی از محالت بزرگ و وسیـع شهر
محسوب میشود .خیابانهای شهیدبهشتی ،نامجـو و امیرکبیر

خیابانهای اصلی و خیابانهای شهیدجهانآرا ،شهید کوشهای،
شهیدهمت ،امید ،پارس و رودکی ،فرعیهای این محله به حساب
میآیند .عالوه بر این ،موقعیت مکانی این محله و نزدیکیاش به
اماکن مهم مشهد مثل پارک و خیابان کوهسنگی ،میدان شریعتی
و مرکز خرید زیست خاور ،چندین بیمارستان و مرکز درمانی،
پادگان و فرماندهی لشکر  77ارتش و مدارس و مراکز آموزشی
زیاد ،شهیدبهشتی را به یکی از پرجمعیتترین محالت مشهد
تبدیل کرده است .محلهای که مقصد شانزدهمین تریبونمحله
خراسانرضویبههمراهشهردارمنطقه 8است.باماهمراهباشیـــد.

امتیاز:

خدمات تفریحی و
ورزشی

(رستوران ،کافیشاپ،
سینما،اماکن ورزشی)

7

امتیاز:

محلهشهیدبهشتی ،از جمله محلههای مشهد اســت که در طول سالهای
دفاع مقدس ،شهدای زیادی در راه دفاع از خاک و آرمان تقدیم کرده است.
شهید «مجید جاللزاده شــهری» از جمله این شهداســت که در خردادماه
 49در مشــهد و در این محله متولد شــد و در حالی که فقط 16سال داشت
و دانش آموز مقطع سوم دبیرســتان بود ،در دیماه  ،65در دریاچه ماهی به
عنوان یکی از غواصان خط شکن به درجه رفیع شــهادت نایل آمد .روحش
شاد و راهش پررهــرو باد.

2مشکل رایج و پرتکرار :نبود اگو و کندهکاریهای ترمیمنشده
قرارمان با مردم محله شهیدبهشتی ،روبهروی مسجد حضرت زینب(س) است .چندین نفر برای
طرح مشکالت و شنیدن پاسخ شهردار منطقه ،بهرغم گرمای هوا و ماهمبارک رمضان ،منتظرمان
ایستادهاند و با دیدن ما ،نزدیک میآیند و شروع به صحبت میکنند« .سمیرا دهستانی» اولین نفر
از ساکنان محـله است که گالیه میکند« :تا دلتان بخواهد در کوچه پسکوچههای شهیدبهشتی،
چاله چوله و کنده کاریهایی وجود دارد که مربوط به عملیاتهای عمرانی شــهرداری است که
مدتها قبل انجــــام شده و شــهرداری پس از انجام کار ،هیچ اقدامی برای پرکردن و ترمیم آنها
انجام نداده اســت« ».محمدرضا جانانه» هم که چهل ســال اســت به همراه خانوادهاش در محله
شهیدبهشــتی زندگی میکند و همین جا یک فروشــگاه لوازم خانگی دارد ،میگوید« :در محله
ما طرح اگو ایجــــاد نشده و یکی از مشکالت اصلی ساکنان شهیدبهشــتی ،همین مورد است .به
خصوص در کوچههای فرعی ،این مشکل بیش از دیگر نقاط به چشــم میآید و جاری شدن آب و
فاضالب آلوده در سطح محـله ،آزاردهنده است».

«علیاسحاقی»کهچهارسالاستدرمحلهشهیدبهشتی،یکمغازه
میوهفروشی دارد ،از وضعیت نظافت محله گالیه میکند و میگوید:
«نظافتاینجاچنگیبهدلنمیزندومعموالظاهرمحلهتمیزنیست.
خود من بارها دربــاره این موضوع بــا پاکبانان محلــه صحبت و حتی
مبالغیبهآنهاپرداختموخواهشکردمکارشانرادرستوباکیفیت
انجامبدهند.امامتاسفانهبازهمبعدازیکیدوروز،شرایطبهروالقبل
بازمیگردد.همیندیروزمجبورشدمبهخاطرکثیفیپیادهرو،خودم
دستبهکارشوموجلویمغازهخودموبقیهراتمیزکنم .سطلزبالههم
همیشهدرمحلهشهیدبهشتیوخیابانهایفرعیآنکمبودهومادر
طولروزبرایریختنزبالههایمان،بامشکلمواجههستیم».

334819

مترمربع مساحت

«حجــت فرقانی» شــهردار منطقه  8مشــهد ،در پاســخ به نکاتی کــه مطرح شــده ،میگوید« :حفــاری و انجام
عملیاتهای عمرانی در محلههای مختلف مشهد از جمله محله شهیدبهشتی ،معموال توسط شرکتهای خدماتی
از جمله برق ،گاز و آب و فاضالب انجام میشود اما مردم به اشتباه تصور میکنند این کنده کاریها زیر سر شهرداری
اســت .هرچند اصالح و ترمیم خرابیهای بهجامانــــده ،به عهده شــهرداری اســت منتها برای انجام این کار ما با
محدودیت مواجه هســتیم .چرا که نمیتوانیم تا پایان عملیات عمرانی ،اقدام به پرکردن کندهکاری و آســفالت و
ترمیم معابر کنیم و هرچقدر کار شرکتهای خدماتی طوالنیتر شود ،آسفالت هم با تاخیر بیشتری انجام میشود.
تصمیم و برنامه ایجاد و انجــام طرح اگو در این محله ،با سازمان آب و فاضالب است و باید به این ضرورت ،توجه شود».

آقای «نیکوزاده» که  22ســال اســت در محله شهیدبهشــتی
زندگی و کار میکنــد ،با دیدن گــروه تریبونمحله و شــهردار
منطقه ،ســر درد دلش باز میشــود و از تماسهای مکررش با
ســامانه 137شــهرداری و جــواب نگرفتن هایــش میگوید:
«شهرداریفضایسبزاینمحلهرابهحالخودرهاکردهوبهفکر
نیست.باغچههایجلویمغازههاخشکشده،شمشادهایی
که وسط باغچهها کاشتهاند بسیار خالی و کم شده و از ابتدای
ســال تا به حال ،یک بار هم آبیاری نشــدهاند .خود من آن قدر
که برای فضای ســبز این جا حرص و جوش خوردم ،چند نهال
در باغچههــا کاشــتم و خــودم شمشــادها را آبیــاری میکنم.
حتی درختان کهنســال توت این محله که فکر نکنم در هیچ
کجای شــهر نمونه اش وجود داشته باشــد ،هرس و سمپاشی
نمیشوند ».آقای «مهدی زورمند» هم که در فرعی رودکی ،از

نفر جمعیت

10

قدیــمیکمغازهنجاریدارد،ادامهمیدهد«:یکیازمشکالت
فرزندان ما در این محله ،نبود پارک و فضای سبز است و ما اگر
بخواهیم یک گشت و گذار ساده داشته باشیــــم ،باید حتما به
پارککوهسنگیبرویم.ایکاششهرداری،یکبوستانبرای
خانوادههایاینمحله،درنظرمیگرفتواحداثمیکرد».

یک درخواست از آستان قدس
شهردار منطقه 8مشهد در اینباره توضیح میدهد« :در سالهای اخیر ما با بحران جدی آب در شهر مواجه بودیم
و به همین دلیل ،شهرداری مشهد برای فضای سبز شهری از گونههای گیاهی استفاده کرد که نیاز آبی کمتری
داشته باشند؛ نام این گیاه «ترون» است و نیاز به آبیاری زیادی ندارد و از ابتدای امسال تاکنون ،همین بارشهای
طبیعی برای آبیاری شان کافی بوده است و جای نگرانی نیست .اما در خصوص این که در بعضی نقاط این گیاهان
خشک شدهاند یا به مراقبت و نگهداری از درختان کهنسال ،توجه کافی نشده ،حتما بررسی و پیگیری میکنم
و پرچین و فضای سبز خیابان در اولین فرصت ترمیــــم خواهد شد« ».درباره جای خالی پارک محلهای هم باید
یادآوری کنم بخش اعظمی از امالک و اراضی این محله ،متعلق به آستان قدس است و روی همین حساب ،ایجاد
امکانات و کاربریهایی مثل فضای سبز با موانع جدی روبهروست».

«فرقانی» شهردار منطقه 8که همرا ِه ماست و گالیهها را بهدقت میشنود ،در
پاسخ توضیح میدهد« :بهطورمعمول هر یک از پاکبانان مناطق ،موظف هستند
مقدار مشخص شدهای از مساحت یک محله را پوشش دهند و نظافت کنند .اگر
فردی در حوزه کاری و مسئولیت اش ،قصور و کوتاهی دارد ،حتما با او برخورد
میشود .همین امروز دستور پیگیری نکته اشاره شده را خواهم داد و در صورت
تایید کم کاری نیروهای شهرداری ،با آنان برخورد خواهد شد .مطمئن باشید
به شــخصه ،حتما در روزهای آینده به شکل ســرزده به محله میآیم و از کیفیت
نظافتی انجام شده بازرسی خواهم کرد».
خدمات
ِ

26431

اماکن مذهبی
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مراکز آموزشی

احداث بولوار وسط خیابان؛ ضرورت یا مزاحمت؟
آقای «حســن زاده» که  14ســال است
ســاکن بولوار شهیدبهشتی است و هم
اکنون،درهمینمحلهیکمغازهخرازی
دارد،ازوجودبولواروسطخیابانگالیه
دارد و میگوید« :جدولی که وسط این
خیابانکشیدهشده،عرضزیادیدارد
که صرف درختکاری و شمشاد شده؛
شاید چشمنواز باشد اما باعث ترافیک
بسیارزیادیدراینمحلهشدهاست.ضمناینکهفقطیکدوربرگردانبرایآندرنظرگرفته
شدهوبرایدورزدن،بایدمسیرزیادیطیکنیم.درحوادثنیز،اینجدولکارنیروهایخدماتی
را با مشکل مواجه میکند؛ مثال ماه گذشته ،کمی جلوتر یکی از منازل آتش گرفته بود و عرض
مسیربرایعبورخودروهایآتشنشانیبازوکافینبودومجبورشدندآنطرفبولواربایستندو
نسویبولوارفرستادندکهباعثشدیکیدوساعتیخیابانبهکلیقفلشود».
شیلنگآبرابهای 

4

مراکزبهداشتیدرمانی
بهنقل از روابطعمومی
شهرداری منطقه8

شهردار منطقه 8در پاسخ به گالیه این شهروند ،با تاکید بر اولویت بندیهای
شهرداریدرعملیاتعمرانی،توضیحمیدهد«:اولویتمادراینخیابان،کاهش
تصادفات و خسارات و تلفات و حفظ جان مردم بود و با مطالعه و بررسیهای انجام
شده ،تصمیم گرفتیم این بولوار احداث شود .هم اکنون هم ،آمار نشان میدهد
تصادفات و خسارات وارد شده به مردم ،به نسبت قبل بسیار پایین آمده .از طرفی
طبق استانداردهای شهری نمیخواستیم جداسازی دوالین خیابان ،به وسیله
ل انجام شود و سعی کردیم با طراحی آیلند و کاشت گل و گیاه ،سیما
نرده یا جدو 
و منظر خوبی هم ایجاد کنیم .اما بدیهی اســت که هیچ کاری بدون عیب و نقص
نیست و ممکن است بخشی از حرفهای این شهروند بزرگوار ،درست باشد».

ایستگاههای بی نیمکت و سایبان

امتیاز:

8

تریبون محله

نظافت ناکافی محله و نبود سطل زباله

6

خدمات حمل ونقل
عمومی و سطح
دسترسی

16

اصیـل و باصفا اما کمبرخوردار

چرا به فضــای سبز محله ،رسیدگی نمیشود؟
وضعیتاجتماعی

Thu،May،16،2019، No.4130

پنج شنبهها با

پیادهروهای قدیمی و فرسوده ،نیازمند ترمیم و بازسازی
«محمــد شهســوار» که هفــت ســال اســت در خیابــان رودکــی ،یکــی از فرعیهــای محله
شهیدبهشتی زندگی میکند ،از وضعیت پیاده روهای این محله گالیه دارد :شرایط بیشتر
پیادهروهایاینجاافتضاحاستومثلخانههایش،قدیمیوفرسوده.خیابانیمثلرودکی،
پارس و جهانآرا از نظر وسعت و رفت و آمد از خیابانهای اصلی این محله و شهر ،چیزی کم
ندارند .چرا به این پیاده روها رسیدگی نمیشود؟ چرا این پیادهروها ،بعد از این همه سال که
از ساختشان میگذرد ،بازسازی و به سازی نمیشوند؟»
«حجت فرقانی» شــهردار منطقه ،در پاســخ به گالیه این شهروند میگوید:
«اولویت شهرداری برای بازسازی و به سازی پیادهروها ،قطعا خیابانهای اصلی
و پرتردد است که مورد استفاده تعداد بیشتری از مردم قرار میگیرد .اما قطعا
زمانی که ساخت خیابانهایی مثل کوهسنگی و امام خمینی(ره) که هم اکنون
در حال اجرای عملیات به سازی پیادهروهایشهســتیم به اتمام رسید ،سراغ
ترمیم پیاده روهای خیابانهای فرعی این محله هم خواهیم رفت».

آقای «احمد رضایی» که  30ســال اســت در محله شهیدبهشتی زندگی
میکند ،از تغییر مسیر اتوبوسهای این محله گله میکند و میگوید:
«اتوبوس خط ،82برای مردم اینجا دسترســی خوبی به سطح شهر
ایجــاد میکرد؛ منتها چند وقت پیش مسیر این خط را عوض کردند و
اعالم شد که این تغییر موقتی اســت و پس از مدتی ،مسیر اتوبوس به
مسیراولیهخودبازمیگردد.اماحاالوباگذشتزمان،اینبازگشت
به شرایط قبل ایجاد نشده و ما ساکنان محله دچار مشکل شدیم
و نمیتوانیم به راحتــی رفت و آمــد کنیم و برای رفتــن به نقاط
مختلفشهر،بایدحداقلدوخطاتوبوسعوضکنیمتابههمان
مقاصدقبلبرسیم.ایستگاههایاتوبوسیهمکهدرخیابان
شهیدبهشتیوجوددارد،نیمکتوسایبانندارد».
«اتحادی» مدیرروابطعمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد در اینباره توضیح
میدهد« :طی دو سال اخیر ،هیچ تغییر مسیری در خط اتوبوس 82نداشتیم
و اظهارات این شهروند ،عجیب است .ضمن این که از مجموع سه هزار و 500
ایستگاه اتوبوسی که در سطح شهر وجود دارد ،هزار و  450ایستگاه اتوبوس ما
دارای نیمکت و سایبان شیشهای است و اولویت احداث نیمکت و سایبان برای
ایستگاه اتوبوس ،بر اساس میزان برداشت مسافر و میزان استفاده مسافران از
ایستگاه است .طی امسال هم حدود  70نیمکت و سایبان با توجه به اولویتها
احداث خواهد شــد و ســاکنان این محله برای تقاضــای نیمکت و ســایبان در
ایستگاه اتوبوس محله شــان ،میتوانند تقاضایشــان را از طریق سامانه 137
شهرداری اعالم کنند تا بررسی و اقدام شود».

قرار امروز تریبونمحله
همینامروز  26اردیبهشت

«بولوار شهید شیرودی»
امــــــروز پــن ـجشــنــبــه  26اردیــبــهــشــت،
تریبونمحلهایها

به همراه

حجتا ...حیدری
شهردار منطقه6

مهمان محله «شهید شیرودی» هستند.
اهالی این محله میتوانند ساعت 10صبح

جلویورودی
بوستانغدیر
حــضــور داشــتــه باشند و مشکالت و کمی و
کاستیهایمحلهخودرا،رودرروباماوشهردار
منطقه در میان بگذارند و پاسخ بگیرند.

