حرف مردم

2

پنجشنبه  6تیر  .1398شماره 4162

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

20

تریبون محله
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اهالی محله فرهنگیان با بیستمین «تریبونمحله» خراسانرضوی
از دغدغهها و خواستههایشان میگویند

گزارش :خدیجهعلینیا | عکسها :خراسان | بیستمین مقصد
تریبو نمحله خراسا نرضوی ،محله «فرهنگیان» واقع در
منطقه قاسمآباد است؛ یکی از  12محله منطقه  10شهرداری
مشهد با بیست و چند سال قدمت .هما نطور که از اسمش
برمیآید ،بیشتر ساکنان این محـله را فرهنگیان شریف تشکیل
میدهند و به گفته شهرداری منطقه ،این محله یکی از آبادترین

Thu.Jun.27.2019. No.4162

پنج شنبهها با

بهبهانه بیستمین شماره ،به تریبونمحله نمره بدهید

برای همهما اتفاق افتاده که مشکالتی در محلهمان وجود داشته و با خودمان گفتیم «ایکاش کسی بود حداقل حرفمان را
میشنید و از آن مهمتر ،نقد و خواستهمان را به گوش مسئوالن مربوط میرسانـد 20 ».هفته قبل ،آیتــم «تریبون محــله» برای
توجه به همیــن دغدغه متولد شد20 .هفتــه است که خبرنگاران صفحه حرفمردم ،با اعالم قبلی ،بههمراه شهردار منطقه
ف و خواستهها
به یکی از محلههای مشهد سر میزنند و گوششنوای درددلهای ساکنان آن محــله هستند و با انعکاس حر 
نام هر محله،
و پرسش از مسئوالن مربوط ،سعی میکنند گامی برای رفع آن معضالت بردارند .بررسی تاریخچه و وجه تسمیه ِ
مرور مساحت و جمعیت و تعداد مساجد و مدارس ،جدول امتیازدهی به هر محله براساس شاخصها و استانداردهای کیفیت
شهری ،معرفی فرد موفق و خوشنام هر محله و ...از جمله بخشهای تکمیلی و جذاب این آیتم است.

محلههای زیر نظر این شهرداری است .قرار ما با اهالی محله که
در شماره قبل اعالم شد ،تقاطع بولوار دکتر شریعتی و دکتر
حسابی است .پس با همراهی شهردار منطقه  ،10مهندس
«حسینعلی رجبزاده» به محل قرار میرویــم تا ضمن گشت
و گذار در محله ،دغدغههای ریز و درشت اهالی از کمی و
کاستیهای فرهنگیان و درددلهایشان را بشنویم.

مخاطبان همیشههمراه صفحه حرفمردم میخواهیــم بهبهانه بیستمین شماره ،به تریبونمحله
از شما
ِ
پیامکی
نمره بدهیــد و نظراتتان دربــاره عملکرد ما در ایــن 20هفته را به گوشمان برســانید .ســامانه
ِ
 2000999و شماره تلگرامی  09393333027آماده دریافت پیامهای شما درباره تریبونمحله
با #تریبون_محله اســت .در ادامه ،با رصدِ ایــن صفحه ،در جریان روز و زمانی که عکاس و گزارشــگر
خراسان قرار است به محلهتان سر بزنند ،قرار بگیرید و ما را در اولویتبندی برای سر زدن به محلههای
مشهد راهنمایی کنید.
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پارک تاریک است و از باکس جمعآوری زباله خبری نیست
«حمیــد غالمی» میوهفروش ســی و چندســاله فرهنگیان ،نخســتین کســی اســت که بــرای بیان
کاستیهای محله با ما همکالم میشود .او چهار سال است در این منطقه به کاسبی مشغول است
و بعد از یک احوالپرسی گرم ،به پارک روبهروی مغازه اش اشاره میکند و میگوید« :زمانی که هوا
رو به تاریکی میرود ،روشنایی پارک بسیار کم است و فضـــا نور کافی ندارد .این در حالی است که
با شروع فصل گرم تابستان ،خانوادهها هنگام شب که هوا خنک است ،برای گشت و گذار و تفریـح
و بازی به پارک میآیند و توجه به تامین نور پارک ،ضروری است .ضمن این که این تاریکی و کمبود
نور ،به حضور افراد معتاد در پارک دامن میزنـــد و باعــث ناامنی فضا برای کودکانی میشــود که
میخواهند دقایقی در فضای ســبز و خارج از آپارتمانهای تنگ و تاریک ،وقت شــان را با همسن و
سالهایشان بگذرانند ».شهروند دیگری از کاسبان محـله که به ما پیوسته ،گله میکند« :قبال در این
مسیر باکسهای جمع آوری زباله وجود داشت اما االن خبری از این باکسها و سهچرخه حمل زباله
نیست .از شهرداری درخواست میکنم برای جمع آوری زباله کســبهای که در این منطقه فعالیت
میکنند ،فکر جدی کند».
«رجبزاده» شهردار منطقه  10در پاسخ به این نکات ،میگوید« :تأمین روشنایی در
معابر بهعهده شرکت برق است ،اما فراهم کردن روشنایی پارک و بوستانها جزو وظایف
شهرداری است .مهم است تاکید کنــم که براساس مطالعات مهندسی شهری ،پارکها
نباید در شب به وسیله نور المپ ،خیلی روشن شوند ،چون حس آرامش فضــای پارک و
خانوادههایی که برای استراحت و تمدداعصاب آمدهاند ،از بین میرود .نور پارک بایــد
متعادل باشــد .اما قبول دارم کمبود نور هم میتواند فضای ناامنی برای خانوادهها به
وجود بیاورد و باید این شرایط ،اصالح شود .طبق ضوابط مربوط به احداث بوستانها،
 100درصد روشنایی پارکها براساس استانداردهای روشنایی ،در زمان احداث تامین
میشود ولی ممکن است بعد از مدتی ،المپهای موجود در پارک بسوزد و به تعویض نیاز
داشته باشد .در همین زمینه هر سال معاونت خدمات شهری شهرداری ،اعتباری برای
سامان دهی سیســتم روشــنایی پارکها مانند تعویض حباب ،المپ ،تعویض پایههای
روشنایی و رنگ آمیزی اختصاص میدهد و از همین محل میتوان برای بهبود روشنایی
هر پارک اقدام کرد .در پاسخ به گالیه نبود باکس و سهچرخه حمل زباله هم باید بگویم
طبق قانون ،شــهرداری با مراکزی مانند ســوپرمارکتها و میوه فروشیهایی که زباله
تولید میکنند ،قراردادی منعقد میکند که طبق آن ،سطلهای بزرگ برای جمع آوری
زباله ،بیرون از مغازه تعبیه میشود تا زباله این واحدهای صنفی به سطلهای زباله شهر
منتقل نشود و به همین دلیل ،خود این بزرگواران بایــد سطلی بیرون از مغازه برای جمع
آوری زباله در نظر بگیرند .از ســوی دیگر ،نمیتوانیم در معابر شــهری ســه چرخه زباله
بگذاریم ،زیرا بوی نامطبوع و تولید شیرابه ،باعث گله مندی ساکنانی میشود که واحد
مسکونیشان در اطراف سه چرخه جمع آوری زباله است».
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مسجد
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شهردار منطقه  10پاسخ میدهد« :به این دلیل که عملیات پیاده روسازی ،اعتبارات
زیادی میطلبد ،معموال پیادهروســازی در حاشــیه رســیدگی به خیابــان اصلی انجام
میشود .ضمن این که پیاده روسازی معابر فرعی ،به عهده مالکان واحدهای مسکونی
تجــــاری آن فرعیهاســت و ربطی به شــهرداری ندارد و تــا زمانی که پیاده رو ســازی
و
ِ
مناسبی جلوی ساختمان انجام نشــود ،به مالک پایان کار نمیدهیم .با این حال ،از دو
ســال قبل تاکنون ،از چهارراه ورزش تا چهارراه دکترحسابی ،پیادهروسازی مناسب با
در نظر گرفتن مسیر رفت و آمد معلوالن انجام شده و ان شاءا ...به زودی و در دور جدید،
مشکالت پیاده روهای فرعی هم برطرف میشود».

خاکی اطراف واحدهای تجاری ،رسیدگی شود
به فضای ِ
یکی از ساکنان محله ،به فضای خاکی و بدون آسفالت اطراف واحدهای تجاری واقع در فرهنگیــان
خاکی بدمنظر ،اطراف واحدهای تجاری این
اشاره میکند و میگوید« :دو سال اســت این فضای
ِ
محله است و هیچ کس برای سر و ســامان دادن به آن ،اقــــدامی نمیکند .این فروشگاهها قرار بود
ِ
خاشــاک اطراف شــان ،مردم برای خرید رغبتی
رونــــق را به این محله بیاورند ،اما به دلیل خاک و
ندارند .این چه وضعی است؟»
شهردار منطقه  10بعد از شــنیدن این درد دلها ،توضیـــح میدهد« :رسیدگی به
فضای خاکی اطراف واحدهای تجاری ،جزو وظایف مالکان این واحدهاست و شهرداری
برای محوطه سازی در این مناطق ،هیچ وظیفهای ندارد و باید خودِ کسبه اقدامات الزم
در این زمینه را انجام دهند .با این حال ،شهرداری حاضر است به کسبه کمک و به صورت
مشارکت 50درصدی ،برای آســفالت و سر و سامان دادن به این محوطه ،اقدام کنـــد.
کسبه مشارکت کنند ،ما هم کمک میکنیم».

ســاکنان محـــله که متوجه حضــور تیــم تریبونمحله و شــهردار
منطقه شدهاند ،یکی پس از دیگری برای بیـــان دغدغههایشان
ی خود ،به ما میپیوندند .خانمی که از شرایـط
درباره محل زندگ 
آســفالت خیابــان دکتر حســابی جنوبــی ،یکــی از خیابانهای
محله فرهنگیان ناراضی است ،گله میکند« :هرچند االن فصل

تابستان است اما آســفالت این خیابان خراب است و شیبدهی
آن قدر ناقص اســت که در فصل ســرد ،بعد از هربار بارندگی آب
بسیار زیادی در خیابان جمع میشود ،طوری که نمیتوان پیاده
و بدون کمک ،رفت و آمد کرد و زنان و بچهمدرسهایها از کـــار و
زندگی میافتند».

«رجبزاده» شــهردار منطقه  10ضمن تایید موضوع ،بعد از شــنیدن صحبتهای این خانم ،بیدرنــگ از رئیس ناحیه
میخواهـد برای بهبود مشکل بیان شده ،اقدام کنــد.

سال قدمت
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هزار
واحد مسکونی

ی است
پیادهروی معابر فرعی ،نیازمند به ساز 
فرهنگیانقاسمآبــادمیگوید«:تعدادزیادیازپیادهروهایمعابر
«تقدس»یکیدیگرازساکنانمحله
ِ
فرعیمحلهمانندپیادهروهایبولوارفالحیودکترحسابی،بهنوسازیوبهسازینیازدارداماتاامروز
هیچاقدامینشدهاست.کیقراراستبهوضعیتاینپیادهروهارسیدگیشود؟»

اقــدام عاجل برای رفع مشکل شیب و آسفالت خیابان

8
پارک

5

درمانگاه

16

مراکز آموزشی
بهنقل از روابطعمومی
شهرداری منطقه 10

زمینهای رهـاشده ،به فضای ورزشی
تبدیل خواهد شد
«محــمدی» یکـی دیگـر از سـاکنان محلـه ،از دردسـرهای
زمینهـای رهـا شـده در ایـن منطقـه گلـه منـد اسـت« :متاسـفانه
چندین سـال اسـت این زمینها با گرد و خـاک در تابسـتان و گل
والی در زمسـتان ،اعصاب برایــمان نگذاشـته .از طرفی عدهای
از سـاکنان محلـه هم در سـاعاتی غیـر از سـاعتهای جمـع آوری
زباله توسـط شهرداری ،انـــواع و اقسام آشـغال را در این زمینها
رها میکننـد و همیـن ،باعث جمع شـدن حشـرات مـوذی و بوی
نامطبـوع در روزهـای گرم سـال ،مثـل االن میشـود .ضمـن این
که چون اطراف محله فرهنگیان ،سـاخت و سازهای جدیدی در
حال شـکل گیری است ،شـاهد تجمع نخالههای سـاختمانی در

ایـن عرصههای رهاشـده هسـتیم .کاش شـهرداری منطقـه ،این
زمینهـا را پاک سـازی و بـه یک فضـای سـبز تمیـز و دلبـاز تبدیل
میکـرد».

رجــبزاده توضیـــح میدهد« :مــا تا امــروز ،چندین زمیــن رهاشــده در این محلــه را به فضای ورزشــی برای اســتفاده
ورزشی بولوار شاهد است که قبال عرصه رهـا شده بود .از این به بعد هم
ورزشدوستان تبدیل کرده ایم .نمونهاش هم فضـای
ِ
برنامه همیــن است و به امیدخدا ،این زمینها به فضایی برای پیادهروی و نرمش و ورزش تبدیل خواهد شد».

دردسرهای بیمارستان بدون پارکینگ
بیمارسـتان مهـرگان ،یکـی از مراکـز درمانـی بـزرگ و مجـــهز
منطقـه قاسـمآباد اسـت کـه در محـدوده فرهنگیـان ،بولـوار
فالحی واقـع شـده و یکـی از دغدغههای مهـم اهالی ایـن محله،
نبـود پارکینـگ در ایـن بیمارسـتان بـرای مراجعـان اسـت .خانم
«قاسـمی» گله میکنـد« :پارک خودروهـای مراجعـان و بیماران

این بیمارسـتان در کوچههـا و خیابانهـای اطراف ،باعـث ایجاد
ترافیـک در منطقـه و آزار و اذیت اهالی شـده اسـت .بـه طوری که
دیگر هیـچ جای پارکـی برای خـودروی سـاکنان نمانـده و گاهی
نمیتوانیم از جایمان تکان بخـــوریم .چه کسی باید فکری برای
ایـن معضـل بکند؟»

«رجبزاده» شهردار منطقه  10مشــهد ،در این باره میگوید« :حق با سرکار خانم است .متاسفانه بیمارستان مهرگان
پارکینگ ندارد و مراجعان باید خودروی شــان را در خیابانهای اطراف پارک کنند و ناگفته پیداست این مسئله ،میتواند
چه مشکالتی برای ساکنان به وجــود بیاورد .من راهکار حل این مشکل را به حداقل رساندن استفاده از خودروی شخصی
میدانــــم ،زیرا بیمارســتان ،هیچ زمین و فضایی برای تامین پارکینگ در اختیار ندارد ،هرچند میتواند خانههای اطراف
را برای تامین پارکینگ تملک کند و شــهرداری آمادگی دارد برای تســهیل صــدور مجوز پارکینگ ،در هــر زمینی که خود
بیمارستان تامین کند همکاری کند».
در ادامــه« ،عبــاس عطاریــان» نماینــده قانونــی بیمارســتان مهــرگان در معاونــت درمان هــم طــی گفتوگــوی تلفنی با
خراسانرضوی ،از مشکلی که به واسطه نبود پارکینگ برای مردم منطقه ایجاد شده ،اظهار نارضایتی میکند و میگوید« :ما
نمایندهای را مسئول کردیم تا پیشنهادمان را برای احداث پارکینگ به معاونت اجرایی شهرداری منطقه  10ارائه دهد .ما دو
پیشنهاد داریم .نخست؛ اگر شهرداری  500متر از پرچین دیوار جانبی بیمارستان را به ما تحویل دهد و البته پولش را دریافت
کند ،فضا را گودبرداری می کنیم و طبقه زیرین آن را به پارکینگ و طبقه باال را به احداث اورژانس و بخش دیالیز اختصاص
میدهیم .پیشنهاد دوم این که شهرداری خودش کنار فضای بیمارســتان ،با تملک خانههای اطراف ،پارکینگ بسازد و به
بیمارستان اجاره بدهد .در کنار این دو ،پیشنهادهای دیگری هم هست که امیدواریم موردقبول واقع و این مشکل حل شود.

بهرغم نظارتها ،باز هم از سدمعبــر
پیادهروها در عذابیم
در پیادهروی یکی از خیابانهای
اصلــی محـــله ،بــه عابــران و
کســبهای کــه از ســدمعبر
پیادهروهــا توســط برخــی دیگر
از کســبه محـــل شــاکی هستند،
برمیخوریــم .آقای «شکوهی»
گلــه میکند:
«متاسفانه
بر خــی
از کســبه
ایــن محلــه
احســاس میکنند مالک
پیــاده رو هســتند .خســته
شدیــــم از ایــن وضعیــت و از
شهرداری میخواهیم برای
حل ایــن مشــکل ،نظــارت و
اقــدام کند».

شهردار منطقه  10شــهرداری پاسخ میدهد:
«مــا بــرای مقابلــه بــا ســدمعبر پیمانــکار داریــم و
پیمانــکاران مــا به طــور مرتب گشــت زنی دارنـــد
و دایــم در حال بررســی وضعیــت منطقه هســتند
به همیــن دلیل ،به نــدرت با مشــکل ســد معبر در
ایــن محلــه روبهرو هســتیم .بــا ایــن حــال ،از آنان
میخواهم نظارت را افزایش دهند و از شهروندان
هــم میخواهــم چنان چــــه ســد معبــری در محله
فرهنگیان مشاهده کردند که ممکن است از چشم
پیمانکار دور مانده باشـد ،از طریق تماس با شماره
 137ما را مطلع کنند».

