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تریبونمحله سیوششم بههمراه شهردار منطقه ،4پای حرفهای کسبه و اهالی محــله پرجنب و جوش «ایثار»

پنج شنبهها با

تریبون محله

پویایی و رونـــقدرحصار محدودیت
یاد شهدای محــله ایثار ،گرامی باد

گزارش :فرزانه غروبی | عکس :میثم دهقانی

«ایثار» مثل نامش ،محـل زندگی ایثارگران و محلهای شهیدپرور است و در طول سالیــان،
 67شهید در راه به ثمر رســاندن انقالب اســامی و دفاع مقدس به ایران اسالمی تقدیم
کرده است« .شهید حســن علیمردانی»« ،شهید محمد کرباســی»« ،شهیدان علیاکبر و
علیاصغر صارمسیستانی» و «شهیدان سیدهادی و سیدعلیاکبر حسینی شاهمراد» ،از
جمله این شهدا هســتند که با ایثار و از جانگذشتگی ،حماسه آفریدند .یادشان گرامی و
راه شان پر رهرو باد.

ایثار ،محلهای واقـع در منطقه 4شهرداری مشهد است که قدمت آن به سالهای دور می رسد .این
محله که بخشــی از منطقه طالب بهحساب میآید و مدتی است بهشــکل یک محله مجزا شناخته
میشود ،از جنوب به بولوار مجلسی ،از شمال به خیابان شهیدمفتح ،از غرب به خیابان طبرسی و
بیشتر فضایش به بازار و فروشگاه
از شرق به بولوار امیرالمومنین(ع) محــدود می شود .محلهای که
ِ
اختصاص یافته و از آسترلباس و یراق آالت و زیپ و دکمه بگیر تا پارچهفروشی و انواع پوشاک در آن
وجوددارد.یکیازبزرگترینراستههایمانتوفروشانمشهدهمدراینمحلهواقعشده،تاجایی
گردشگرانزیـادیبرایخریدمانتوبهاینخیابانمراجعهمیکنند.ضمناینکهخیابان
کهزائرانو
ِ

شمالی محله ایثار هم بورس کیف ،کفش ،روســری و طال و جواهر است و از آن
شهیدمفتح در ضلع
ِ
جاکهدرخیابانشهیدعلیمردانیکهیکیازخیابانهایاصلیایثاراست،چندرستورانوکبابیو
بستنیطالبواقعشده،میتواناینمحلهرایکیازپرجنبوجوشترینوشلوغترینمناطقمشهد
بیشترمالکان،
دانست.ایثاردرکنارمغازههاوفروشگاههایزیاد،بافتمسکونیهمدارد،هرچند
ِ
خانههایشان را بهعنوان انباری در اختیار مغازهداران منطقه گذاشتهانــد .در آخرین گشت و گذار
مهرماهی تریبونمحله ،به همراه «غالمرضا غالمی زهآب» شهردار منطقه  4مشهد ،پای درددل
وگالیههایکسبهواهالیایثارنشستیمتامهمتریندغدغههایشانرابشنویمومنعکسکنیم.

امنیت ایثار ضعیف است و سرقت ،زیــاد
آقای «سلطانی» یکی از ساکنان محله ایثار ،جزو اولین نفراتی است که سر حرف را با تریبونمحله
باز و به یکــی از مهمترین معضالت این محله اشــاره میکند« :امنیت محله ایثــار ،خیلی ضعیف
است .با این که در این محله ،تقریبا هر روز شاهد کیف قاپی ،خفتگیری ،گوشی دزدی و سرقت
لوازم خودرو هستیم و هر روز نمونه ای از این ســرقت ها در محله اتفاق می افتد ،حضور و گشت
نیروی انتظامی ،این جا خیلی کم رنگ اســت و انتظــار می رود پلیس ،توجه بیشــتری به تامین
امنیت این محله شلوغ و پررفت و آمد داشته باشد ».افرادی که جمع شدهاند ،این حرفها را تایید
میکنند ،از جمله خانم «جواهری» از ساکنان قدیمی محله که اضافه میکند« :چندین بار انبار و
مغازههای ما و همسایگانمان در این محله مورد دستبرد قرار گرفته و احساس امنیت نمیکنیم
و باید برای این موضوع ،چارهاندیشی اساسی شود».

نبود پارکینگ ،یک کمبود پردردسر که
به پارک در فرعیهای ناامن و سرقت منجر میشود
آقای «حداد» از کاســبان محله ،با بیان این که در محله ایثار ،نبود پارکینگ یک مشــکل بزرگ اســت
که دردســرهای زیادی برای اهالی در پی داشــته ،می افزاید« :به دلیل نبود پارکینگ ،مغازه داران و
مشــتریان ،خودروهایشــان را داخل کوچههای فرعی پارک میکنند و همین مسئله ،عامل سرقت
زیاد خودروها و لوازم آن در این محله است ».یکی دیگر از ساکنان محله در این باره ادامه میدهد« :نبود
پارکینگ ،یکی از مهمترین مشکالت این محله است .همیشه برای جای پارک خودرو ،دعوا و نزاع راه
می افتد و زائران و مسافران با تصور این که این جا یک مرکز خرید است که مشکلی در زمینه پارکینگ
ندارد ،با خودرو می آیند و در ادامه به دردسر میافتند».

«سرهنگ عباس صارمی» فرمانده انتظامی مشهد در پاسخ به این گالیهها توضیح
ســارقان این محله در حال
می دهد« :طرح های ویژه ای برای دســتگیری و برخورد با
ِ
اجراســت .خوشــبختانه در روزهای اخیر نیز ،دســتگیری هــای زیــادی در این زمینه
داشــتیم و اعضای چندین باند ســرقت کیــف و گوشــی و جیببری کــه در این منطقه
مشــغول فعالیت بودند را دســتگیر و بازداشــت کردیــم و از آن جا که روزی نیســت که
همکارانم گزارشهایی در زمینه سرقت در محله ایثار نداشته باشند ،طرحهای امنیتی
ویژه در دست اقدام و اجراست .شهروندان محترم نیز می توانند با گزارش کردن سرقت
ها به ماموران انتظامــی ،ما را در زمینــه برخورد با ســارقان و برهم زننــدگان امنیت و
آرامش مردم یاری برسانند .من به مردم محله ایثار قول میدهم به شدت با این معضل
در این منطقه برخورد خواهیم کرد».

آنتندهی خطوط تلفنهمراه
در این محله ضعیف است
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روشنایی خیابان علیمردانی
کافینیست

بوستان

آقــای «قــرائــی» ساکن خیابان شهید علیمردانی ،از
خیابانهای اصلی محله ایثار نیز به کمبود روشنایی در
این خیابان اشاره می کند« :با بسته شدن مغازه های
این خیابان ،چون تیرهای چراغ برق محله ،نورشان
کم است ،هیچ کس بهخاطر تاریکی جرئت تردد پیدا
نمیکند .باید برای رفع این کمبود ،فکری کرد».
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فضای ورزشی
نبود سرویس بهداشتی عمومی ،یک نقص جدی در محله

یکیازساکنانمحلهکه 20سالاستدرایثارزندگیمیکند،میگوید«:دراینمحلهکهمغازه وفروشگاه
ورفتوآمدمردمومشتریزیاداست،مهماستدرپیادهروهانیمکتوصندلیوجودداشتهباشدتاعابران
وسالمندانوکودکان،بتوانندچنددقیقهاستراحتورفعخستگیکنند.اماچونوجودندارد،مجبورند
کنارجوی ،رویجدول،گوشهدیوارورویزمینبنشینندواینبرایشهرزائرپذیرمشهد،برازندهوشایسته
نیست».آقای«موسوی»ازساکنانوکاسبانمحلههممیافزاید«:درپیادهروهایایثار،خبریازیکسطل
زبالهنیستوافرادباریختنزبالهدرخیابانوجویآب،چهرهمحلهراکثیفوآلودهمیکنند».
معــاون فنی و اجرایــی منطقه  4شــهرداری مشــهد میگویــد« :بنا بر طــرح تفضیلی
شــهرداری ،قرار اســت خیابان ایثار به یک پیاده راه و خیابانی پیاده محور تبدیل شــود و
اگر این طرح که از ســال  90در حال بررسی است ،اجرا شــود ،بحث نیمکت و صندلی و
سطل زباله و تیر چراغ برق و روشــنایی و نبود پارکینگ ،برطرف خواهد شد« .مرتضوی»
رئیس اداره فنی و عمران شــهرداری منطقه  4مشــهد هم ادامه می دهد« :چون خیابان
ایثار کمعرض است ،سطل زباله برای آن تعبیه نشده ولی برای سال آینده ،نصب چندین
سطل در این منطقه را در دســتور کار داریم .ضمن این که بخش خدمات شهری منطقه،
هفته ای یک مرتبه اقدام به شست وشــوی کانال ها و جوی های ایثار برای الیه برداری و
نظافت می کند».

«عیسی حســن پور» رئیس روابط عمومی
مخابــرات اســتان ،در پاســخ بــه ایــن گالیه،
توضیح می دهد« :با توجه به ضرورت ظرفیت
سازی در محدوده خیابان ایثار 1تا ایثار ،16
یک ایســتگاه جدیــد آنتندهی ان شــاء ا ...تا
ســه ماه آینده راه اندازی خواهد شد و مشکل
آنتندهی ضعیف خطوط تلفن همراه در این
منطقه ،حل میشود».
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شهردار منطقه  4مشهد در اینباره می گوید« :مشکل پارکینگ از مهمترین مشکالت
خیابان های ایثار ،شــهید مفتح ،مجلســی و وحید اســت و برای حل این مســئله ،طرحی
در نظر گرفته ایم که براســاس آن ،زیر خیابان ابوریحان ،پارکینگ احداث کنیم .از ســال
گذشــته مراحل اداری و قانونی این طرح در حال انجام اســت و همچنان معطل مجوزها
و طی مراحل قانونی هســتیم .به اهالی ایــن نوید را میدهم که با احــداث این پارکینگ،
مشکل پارک خودروی کسبه و اهالی و عابران خیابان های ذکر شده برطرف خواهد شد».

وجود نیمکت و سطل زباله در پیادهروها ضروری است

خانم «حصاری» که 12سال اســت در محله ایثار زندگی
میکند ،از آنتن دهی ضعیف خطــوط تلفن همراه گالیه
میکند و میگویــد« :ما معمــوال آنتن بــرای اســتفاده از
تلفنهمراه نداریم و بــرای گفتوگوهای ضــروری ،باید
حتمابهنقاطمرتفعوپشتباممنزلبرویمتابتوانیمتماس
بگیریم .چرا آنتن خطوط تلفــن همراه در ایثــار ،این قدر
ضعیفاستوفکریبرایشنمیشود؟»

کاســتی رایجی در خیابانهای شــلوغ و پررفت
یکی از کاســبان محله ،به مســئله ای که نقص و
ِ
و آمد مشهد اســت ،اشــاره میکند« :از آن جا که این منطقه ،محـــل تردد عابران و زائران زیادی
اســت که برای خرید می آیند ،معموال مردم به خاطر نبود سرویس بهداشــتی عمومی با مشکل
مواجه هستند و روزانه تعداد بسیار زیادی ،از ما سراغ سرویس بهداشتی عمومی در این اطراف
را میگیرند که چون وجود ندارد ،با شــرمندگی جوابی برایشان نداریم« ».غالمیان» یکی دیگر
از کسبه که  10سال اســت در خیابان ایثار به فروشندگی مانتو مشغول اســت ،ادامه می دهد:
«محال است روزی چند نفر از من ،سراغ سرویس بهداشتی را نگیرند و من هم به ناچار ،نشانی
دو مسجد در همین حوالی را میدهم که مســاجد هم فقط در ساعات خاصی باز هستند .بسیار
مهم است که شــهرداری منطقه ،یک گام فوری برای ایجاد سرویس بهداشتی عمومی ،حتی به
صورت کانکسی ،در این محله بردارد».
شهردار منطقه  4مشهد در پاسخ به این انتقاد بهجا ،میگوید« :حق با اهالی است و
ما در این محله با نبود سرویس بهداشتی مواجهیم .منتها از آن جا که هیچ یک از مالکان
امالکواقعدرایثار،حاضرنیستندملکخودرابرایایجادسرویسبهداشتیبهماواگذار
کنند ،با رایزنی هایی که با مساجد اطراف داشته ایم ،توافق شده سرویس های بهداشتی
مساجددراختیارعمومقرارگیرد.درکلاینمنطقه،با 12مسجدکهدرمجاورتبازارها
و مراکز خرید قرار گرفتهاند ،قرارداد بســته شــده که از ســاعت  8تا  ،21ســرویسهای
بهداشتیشاندراختیارعمومباشدوبابتاینخدمت،مبالغیبهمساجدپرداختکرده
ایم ».در ادامه« ،زحمت کش» رئیس اداره خدمات شهری شهرداری منطقه 4مشهد هم
اضافه میکند« :طبق بررسی که انجام شد ،مسجد رضویه در نزدیکی بازار ایثار ،در سال
جدید از امضای قرارداد جدید با شهرداری برای ارائه خدمات سرویس بهداشتی امتناع
کرده که در حال پیگیری برای ثبت قرارداد هستیم».
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درمانگاه
بهنقل از روابطعمومی
شهرداری منطقه ۴

«کاشی» روابط عمومی شرکت توزیع برق
مشــهد ،درباره این دغدغه اهالــی میگوید:
«ما براساس یکســری اصول و استانداردها
کــه وزارت نیــرو تعریف کــرده ،ملزم هســتیم
روشنایی معابر و اماکن عمومی را تامین کنیم.
این استاندارد برای کوچه های فرعی یک جور
است و برای بولوارهای اصلی یک تعریف دارد
و مثال برای پارک و بوستان ،به شکل دیگری
اســت .براســاس این اســتانداردها ،خیابان
علیمردانی بهلحاظ روشنایی ،مشکلی ندارد.
اگر مــردم به هــر دلیلی احســاس مــی کنند
خیابــان محــل سکونتشــان تاریک اســت،
شــاید المپی ســوخته یا ترانسی مشــکل پیدا
کــرده که مــی توانند بــا شــماره  121تماس
بگیرند تا برای بررسی موضوع و حل مشکل،
اقــدام کنیم».

همین امروز 2آبانماه ،محله «پورسیــنا»

امروز  2آبانماه ،تریبون محلهایها مهمان مردم محله «پورسینا»
واقع در منطقه  6شهرداری مشهد هستند و اهالی محترم این محله
می توانند ساعت  9:30صبح ،ابتدای خیابان حر 2منتظرمان باشند
تا با همراهی معاون فنی و اجــرایــی شــهــرداری منطقه ،مشکالت و
کمبودهایشان را بشنویم و انعکاس دهیم.

