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پنج شنبهها با

تریبون محله

بیست و سومین «تریبونمحله» خراسانرضوی ،پای درددل و دغدغههای اهالی خیابان امامرضا

(ع)

سرزنده اما گرفتارترافیک

گزارش :نوید زندهروحیان | عکس :میثم دهقانی | «خیابان

میــدانآب و میدان بسیــج ،به محله امامرضا(ع) میرسیــم .محله

زیارتحرممطهررضوی،گــامبرمیدارند.اینمحلهنهتنهادرایران،

شهر با قدمتی طوالنی است اما به دلیل تغییرات بی وقفه ظاهر

همجواریبامضجعشریفحضرترضا(ع)بهایننامخواندهمیشود.

است چرا که چشماندازش ،گنبد و گلدستههای حرممطهررضوی

امامرضا(ع)» یکی از مهمترین گذرگاهها و قدیمیترین خیابانهای

آن در هر دهه ،جنبه تاریخیاش کمتر مورد توجه گردشگران
قرار میگیرد .از ابتدای خیابان امام رضا(ع) که به سمت پایانه

مسافربریحرکتکنیم،منطقهقدیمی«سرشور»،محله«عیـــدگاه»
و محله «سرحوضان» ،این خیابان را احاطه کرده است و پس از گذر از

امتیاز به محله
امامرضا(ع)
بر اساس شاخصهای
کیفی شهری

امامرضا(ع) در منطقه  8شهرداری مشهد واقــع شده و به دلیل
یک محــله که از شمال به خیابان بهار ،از جنوب به خیابان خرمشهر،
از شرق به خیابان امام رضا(ع) و از غرب به خیابان امام خمینی(ره)

محدود میشود .محلهای شببیــدار ،شلوغ ،سرزنده ،شاداب و

همیشه بیدار که گذرگاه و قدمگاه زائران و مجاورانی است که برای

«جواد ســاالری» یکی از کاســبان محــــله ،وقتــی متوجه
میشودبرایشنیدنوانعکاسوحلمشکالتمحلهاین
جاییم ،میگوید« :چند وقت قبل ،پیادهروی جلوی مغازه
ما نشست کرد و آن قدر این نشست بزرگ و خطرناک بود
که متاســفانه یک رهگذر که در حال عبور بــود ،درون آن
افتادوزخمیشد.پسازایناتفاق،مسئوالنتمامادارات

(قیمت امالک و کاالها)

10

وضعیتاجتماعی
(میزان امنیت)

7

امتیاز:

وضعیت فرهنگی

است.دریکیازروزهایشلوغوپررفتوآمداینمحـله،برایشنیدن

درددل و دغدغههای اهالی این منطقه ،به همراه «علی شیرازی»
شهردار منطقه  8مشهد پای حرفهای ساکنان و کاسبـان محله

امامرضــا(ع)نشستیم.

تا دوباره اتفاق بدی نیفتاده ،یک فکر اساسی برای فرونشستها کنید

وضعیت اقتصادی
امتیاز:

بلکهاحتماالدرمیانمسلمانانجهانهمازجایگاهویژهایبرخوردار

گودالناشیازفرونشسترا
مربوط،اینجاجمعشدندو
ِ
بررسیکردندودرنهایتاینگودالپرشدویکدریچهروی
آنقرارگرفتمنتهاهنوزدوماهنمیگذردکهدوبارهدقیقا
همیننقطهفرونشستکردهوخب،خطرناکاستونشان
میدهد دفعه قبل ،مشکل به شــکل اساسی حل نشده.
چند نمونه از این اتفــاق ،تا میدان پانزده خــرداد ،ابتدای
کوچههاودرونخیابانمشاهده
میشودکهواقعانمیدانیمدلیل
اش چیســت .فقــط میدانیم به
واسطه عبور و مرور بسیار زیاد در
روزی
این خیابــان و تردد شــبانه
ِ
زائران و مجاوران ،ممکن اســت
دوبارهحادثهخطرناکیبراثراین
فرونشستها اتفاق بیفتد .مهم
استتاخداینکردهدوبارهبرای
کسی مشکلی پیش نیامده ،یک
فکر اساسی برای این نشستها
کرد».

وضعیت بهداشت،
سالمت و محیطزیست
امتیاز:

خدمات
حمل ونقل عمومی
و سطح دسترسی

10

امتیاز:

کاش نردههای خیابان جمع شود

خدمات تفریحی و
ورزشی

(رستوران ،کافیشاپ،
سینما،اماکن ورزشی)

8

امتیاز:

یکی دیگر از ساکنان محله میگوید« :نردههای وسط
خیابانامامرضا(ع)،بستهاستومحلعبورعابرپیاده
ندارد و واقعا تردد را برای مردم ســخت کرده و گاهی
که مردم میخواهند از رویشــان بپرند ،تصادفهای
سخت رخ میدهد .این چه وضعی است؟
شهردارمنطقه8مشهدتوضیحمیدهد:
«مدیریتشهریکامالباایننردههامخالف
استواحتماالبهزودیجمعآوریوبهجای
آن از جدول و آیلند استفاده میشود تا عبور
مردمازعرضخیابان،همبهسهولتانجام
شودوهمبیخطرودردسرباشد».

8629
نفر جمعیت

مسجد وحسینیه

«خلیلا...کاظمی»سرپرستمعاونتفنیوعمرانشهرداریمشهدهمدرخصوصفرونشستهایپیدر
پیزمیندرخیابانامامرضا(ع)میگوید«:نشستقبلیبهدلیلتجمعآبدرکانالمخابراتاتفاقافتادهبوداما
نشستدوبارههمینقسمترااطالعنداشتمومجددبررسیمیکنموبهشمااطالعخواهمدادمنتهابهطورکلی
خیابانامامرضا(ع)روی«کالقرهخان»احداثشدهوقدیم،برخیساکنانمنازلمسکونیوهتلها،فاضالب
خودرابهآنمیریختندوهمچنانمیریزند.حجمباالیاینفاضالبوگازناشیازآن،باعثخوردگیوکمشدن
استحکاممصالحمیشودوممکناستایننشستها،بههمینعلتبودهباشدوقطعانیازبهترمیمدارد».

8

741836
کیلومترمربعمساحت

8

(وجود مراکز فرهنگی و
آموزشی)
امتیاز:

«جعفر مشــکینی» یکــی دیگــر از ســاکنان محلــه امام
رضا(ع) اســت که این طــور از دغدغههایــش میگوید:
«یکی از مهم ترین مشــکالت محــدوده حرممطهر و این
محله ،ترافیک اســت که تقریبا در همه روزهای ســال و
ساعات مختلف شبانه روز وجود دارد و تا داخل فرعیها
هم میرســد .جوری که گاهــی حتی نمیتوانیــم از د ِر
منزل خارج شــویم .نبــود پارکینگ ،یکی از مشــکالت
جــدی و بســیار مهم ایــن منطقه اســت .شــما مالحظه
کنید تعداد بســیار زیادی هتل و مجتمــع اقامتی که در
این کوچههای کم عرض ســاخته شده ،حتی یک وجب
پارکینگ ندارند .بیشتر مهمانپذیرها و هتلها پارکینگ
خود را تبدیل به البی کردهاند و شــهرداری هم که با هر
ســانتی متر خالفی به شــدت برخورد میکنــد ،معلوم
نیست چطور اجازه این کار را به این مراکز داده است؟»

«احمد عزیزی» یکی از کاسبان  60ساله دور میدان بسیج
استکهبهعنواناولیننفر،باتریبونمحلههمراهمیشودو
میگوید«:ازآنجــاکهکارمن،فعالیتدرصنفالکتریکی
است ،این نکته به چشــمم آمده که در ایام اعیـــاد و جشن،
چراغهای رنگی و المپهای تزیینی که دور میدان بسیج و
سراسرخیابانومحلهامامرضا(ع)برایفضــاسازیوشادی
استفاده میشود ،شــبانه روز و یک سره روشن است ،حتی
در روز .خب این هدررفتن برق ،آن هم در روزهای فعلی که
وضعیتمصرفبرقمشهدقرمزاست،اتفاقخوبینیست».

تصویر ارسالی
شهرداری منطقه
 8از ترمیم
دوباره و اساسی
فرونشست
مذکور

شهردار منطقه 8مشهد در پاسخ به گالیه بهحق این شهروند میگوید« :این یک نکته بسیار مهم و حیاتی
و اولویت دار برای ماســت و قطعا به دلیل مالحظاتی که شــهروند محترم هم بیان کردند ،باید به ســرعت و به
شکل ریشهای حل شود .شبی که آن اتفاق ناگوار افتاد ،همکاران ما تا صبح از همه نهادهای خدمات شهری
خواستند تا در محل حاضر شوند و هرکدام به صورت تخصصی ،دلیل فرونشست را بررسی کنند و نظر دهند.
پس از بررسی و تایید و اعالم کتبی ،شهرداری گودال را بازسازی و پر کرد اما به دلیل این که دوباره عالیمی از
فرونشستوجوددارد،بایدازتکرارنشدناینحادثهمطمئنشد.واقعادرشرایطموجودنمیتوانپاسخقطعی
داد که دالیل این فرونشستها چیست اما همین حاال شخصا میخواهم و پیگیری میکنم که پیمانکار منطقه،
موضوع را بررســی و با انجام عملیات ســونداژ ،علت دقیق نشســت را اعالم کند و اطالع دهد .از پنج شرکت
خدماتی مرتبط با این موضوع هم دعوت میکنم تا در جلسهای تکلیف این موضوع در این محله روشن شود».

10

نبود پارکینگ ،یک مشکل مهم
(ع)
و جدی محله امامرضا

چرا غهای رنگی همیش هروشن؛
شادی یا اسراف؟

«علی شــیرازی» شــهردار منطقه8مشــهد
توضیــح میدهــد« :نبــود پارکینــگ و ترافیک
شــدید ،موردی اســت که ما هم بــا آن درگیر و
دســت به گریبانیم .هرچند نیاز به وجود مراکز
اقامتی و تفریحی ،آن هم در این منطقه ،کتمان
نمیشود اما ساخت اصولی آن باید در اولویت
قرار بگیرد .برخی از ایــن مراکز ابتدا پارکینگ
داشتند و بر همین اساس از ما مجوز گرفتهاند
اما بعدا و دور از چشــم مــا ،پارکینــگ را تبدیل
به کاربریهــای دیگری مثل رســتوران و البی
میکنند که خب به صورت دورهای بازرسان ما
بررسی و برخورد میکنند اما حجم باالی آنها
روند را کنــد میکند .همین حــاال پروندههای
متعــددی از این تخلفهــا در کمیســیونهای
ما موجود اســت که در حال بررسی آن هستیم
اما برخــی از آنهــا نیــز ادعــا میکننــد تعداد
مسافرانی که با خودروی شخصی سفر میکنند
کم است و نیازی به پارکینگ ندارند».

1

ورزشــگاه

4

درمانگاه وخدمات اجتماعی
بهنقل از روابطعمومی
شهرداری منطقه 8

نظافت محله ،بهنسبت تعداد
و تردد عابران ،کافی است؟

گفتوگوی شهردار با صاحب هتلی
که در محله ،زباله میریزد

«احمــد خیرآبــادی» از دیگر کاســبان محلــه ،رو به گروه
تریبون محله و شهردار منطقه درددل میکند« :نظافت
محله هم به نســبت حجــم جمعیت و تردد عابــران کافی
نیست و شهرداری منطقه باید بیش از این ،به نظافت این
محله توجه کنند .چرا که شان این خیابان ،ایجاب میکند
همواره تمیز و نظیف باشد».

«حمید امیدوارنژاد» که از کاسبان قدیمی این خیابان اســت و طی سی سال گذشته در
محله امام رضا(ع) به فروش و تعمیر شیشه اتومبیل مشغول بوده ،گالیه میکند« :همه ما
باید برای بهبود شرایط این محله تالش کنیم .متاسفانه هتلهای این منطقه ،زبالههای
خود با حجم باال را اصال مدیریت نمیکنند و در ساعات مختلف شبانهروز ،کنار خیابان رها
میکنند و زباله گردها کیسههای زباله را پاره میکنند و هم منظره ناخوشایندی به وجود
میآید و هم بوی بسیار بدی .چه کسی باید برای رسیدگی به این مسئله ،اقــدام کند؟»

شهردار منطقه8مشــهد پاسخ میدهد« :هم
اکنونکهساعت 12ظهراستومعموالاوجتردد،
موردیازنبودنظافتدیدهنمیشود.مادرخیابان
امامرضا(ع)بهدالیلیکهتوسطاینبزرگواراعالم
شد ،تاکید زیادی بر نظافت داریــــم و مثال اگر در
دیگرخیابانهابهصورتدوشیفتکارمیکنیم،
همکاران من در خدمات شــهری ،سه شیفت سه
نفرهبراینظافتاینخیابانوقتمیگذارندودر
طولشبانهروز،مدامازابتداتاانتهایخیابانرفت
و آمد دارند و مشــغول نظافتاند حتی نیروهایی
که داخل فرعیها اســتفاده میکنیم با نیروهای
خیاباناصلیمتفاوتاستتاهیچگونهکثیفیو
زبالهایوجودنداشتهباشدوازچشمدورنماند».

شهردارمنطقه8مشهدبرایبررسیاینادعابهمحلیکهازطرفاینشهروند
اعالم شــده میرود ،حجم باالی زبالههای موجود در محل را از نزدیک مشاهده
میکندوبابررسیدقیق،متوجهمیشودزبالههاهتلیومتعلقبههتلیدرهمان
حوالی است .روی همین حســاب ،برای مذاکره در این خصوص به هتل مذکور
میرود ودر گفت و گو با مدیرهتل بیان میکند« :همه ساکنان محله از این شرایط
ناراحت هستند .با بررسیهایی که همین االن انجام دادیم ،ظاهرا اخطارهایی
به شما در گذشته داده شده است و هم اکنون خود من آمدم تا با شما صحبت کنم
و از شما میخواهم که با ما همکاری کنید تا مردم از این شرایط بد متضرر نشوند و
این منظره بسیار زشت و بوی آزاردهنده تکرار نشود .برای آن که به شما نیز کمک
شود ،حاضریم به دلیل حجم باالی زباله شما و دیگر همکارانتان ،هرزمان که اوج
بار شماســت ،زباله تان را بهشــکل اختصاصی جمع آوری کنیم و در طرح جمع
آوری زباله واحدهای تولیدکننده زباله با حجم باال ،به شما تخفیف هم بدهیم».
پیشنهادهای خوبی که با استقبال مدیرهتل روبه رو شد.

«علی شیرازی» شهردار منطقه8مشهد که
با تریبونمحله همراه شــده ،در پاســخ توضیح
میدهد«:تمامیالمپهاوتزییناتخیابانهای
ســطح شــهر ،از جمله محله امامرضا(ع) که به
صورت دایمی اســتفاده میشــود ،با سیســتم
فتوسلکارمیکندکهباتغییراتنورشبوروز،
خاموش و روشــن میشــود .فقط همین موارد
مورد اشاره که به طور موقت این جا قرار گرفته،
یکسرهروشناستکهیاسیستمآنتغییرکرده
یا مشکلی پیش آمده که در هر صورت ،اصالح و
جمعآوریمیشود».

عبور از پیادهرو یا گذشتن از
هفتخان رستــم؟
یک زائــــر کــه از شهرشــیراز برای زیــارت امامهشــتم به
مشهد آمده و متوجه حضور ما میشود ،میگوید« :من در
حال عبور از پیادهرو بودم که متوجه شدم متاسفانه کناره
جدول شکسته و دریچه آهنی کانال فاضالب معلق است
و نزدیک بود پایم در آن فرو برود و بیفتــم .معلوم نیست اگر
حواسم نبود ،چه اتفاقی برایــم میافتاد و چه بالیی سرم
میآمد .خواهش میکنــم به این نکات کوچــک اما مهم
بودن این محله،
توجه کنید؛ چرا که با توجه به پررفت و آمد ِ
میتواند به آسیبهای غیرقابل جبران منجر شود».
«علی شیرازی» شهردار منطقه8مشهد که
با تریبونمحله همراه شــده ،در پاســخ توضیح
میدهــد« :احتماال یک خودرو بــا این جدول و
دریچــه برخورد کرده و آن را به این روز درآورده و
بهطورقطعزمانزیادیازایناتفاقنمیگذرد.
همین لحظه از معاون منطقه که حضور دارنــد،
میخواهم این نقطه را ترمیم کنند .با تشــکر از
توجه و تذکــر این زائر محترم».

قرار بعدی تریبونمحله
همینامروز27تیرماه «محله ارشــاد»
و پنج شنبه آینده  3مردادماه «محله نوده»

یها
نمحل ها 
امروز 27تیرماه ،تریبو 
مهمانمردم«محلهارشــاد»هستند.
اهالی محترم ایــن محله میتوانند
ساعت  11صبح ،دور میدان بسیــج
منتظرمان باشند تا به همراه «جواد
اصغری» شهردار منطقه 1مشکالت
و کمبودهای محلهشان را بشنویم و
انعکاسدهیــم.
ق ـ ــرار آی ــن ــده تــریــبــونمــحــلــه هــم،
گشتوگذار در «محله نوده» است.
اهالی این محله ساعت  11صبح روز
 3مــرداد ابتدای خیابان نجف حاضر
باشند تــا کمبودهای ایــن محله را
بشنویموپیگیریومنعکسکنـیم.

