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پنج شنبهها با

تریبون محله

اهالی خیابان «امام خمینی(ره)» از مشکالتشان به چهلودومیــن تریبونمحله خراسانرضوی میگویند

محلهایدرمحاصره خودروها وداللها
یاد سرخ و جای سبزشهدای امامخمینی

(ره)

گزارش :خدیجه علینیا | عکسها :خراسان | «تعداد
زیادی اداره دولتی مثل آموزش و پرورش ،اداره ثبت،
مالیات ،چندین شعبه بانکی و اتاق بازرگانی و،...
موتورسیکلتهایی که در خیابان و پیادهروها ویراژ می
دهندوهرگوشهوکناریدیدهمیشوند،تجمعدالرفروش
هاوداللهایخودرویکوچهثبتکهیکسدمعبرحسابی

طی دوران هشــت ســال دفاع مقدس ،از محلــه «امامخمینی(ره)»  84شــهید
پرکشــیدند که شــهید «مجیــد نجفی» ،شــهید «جواد خــواک» و شــهید «حمید
نجفی» از جمله این شــهدا هستند که با جان فشــانی و ایثار ،حماسه آفریدند.
یاد و نامشان گرامی و راهشان پررهرو باد.

17706 911680

متر مربع مساحت
امامخمینی(ره) یک محـله اصیل و خاطرهانگیــز
«خانه ملک» یکی از جاذبههای دیدنی و تاریخی محله امامخمینی(ره) ،مربوط به اواخر
دوره قاجار است که در ضلع شرقی خیابان امامخمینی(ره) ،روبه روی اداره دارایی واقع
شده و در شــهریور  ۱۳۷۷بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رســیده .این بنا یکی از
نمونه خانههای زیبای برجا مانده از دوران انتقال معماری در اواخر عصر قاجاریه به شمار
می رود که هم اکنون ،تنها بخش بیرونی آن برجای مانده که شامل دو طبقه است .طبقه
باالیی دارای سقف مشبک و منبت کاری شده چوبی و شومینه گچبری زیبایی است .خانه
ملکاینروزهــامرکزهنرهایسنتیمیراثفرهنگیوگردشگریخراسانرضویاست.

«باغ ملی» هم از دیگر جاذبههای نوستالژیک محله امامخمینی(ره) است که به عنوان
اولینپارکتفریحیمشهدشناختهمیشودودرحاشیهخیابانامامخمینی(ره)ودرکنار
بازار جنت احداث شده .این باغ یکی از مهم ترین مکان های گردشگری مردم مشهد در
گذشته به شمار می رفت که قدیــم ،به وسیله آب قنات رکن آباد آبیاری می شد.

شهرداری و پلیس
با تجمعات داللهای
دالر و خودرو در
محله ،برخورد کنند

زنیکهسالهاستدرمحلهامامخمینی(ره)زندگیمیکند،
به تجمع و ســر وصدای دالل هــای دالر ،حوالی امام خمینی
 28اشــاره می گوید و می گوید« :این بســاطی که میبینید،
سالهاست،هرروزدراینمحلهبرپاستوهیچکسهمفکری
برایجمعآوریوساماندهیاشنمیکند؛درواقعانگارهیچ
کس ،اعم از شهرداری و پلیس ،دلش بهحال راحتی و آرامش
و امنیت مردم این محله نسوخته .راستش من که جرئت نمی
کنم از این محدوده به تنهایی عبور کنم .ای کاش شهرداری،
یکبار برای همیشــه ،فکــری برای معضل تجمع و ســدمعبر
داللهای دالر ،داللهای خودرو ،دکههای غذای خیابانی و
موتورها و خودروهایی که در پیاده رو رفت و آمد دارند و پارک
شدهاند بکنــد« ».علمدار» یکی دیگر از ساکنان محله که در
امامخمینی(ره) 68سکونتدارد،میگوید«:طیماههای

نفر جمعیت

8

مسجد

ایجاد و عابران و بهخصوص بانوان را کالفه کرده و نارضایتی
از حضور کمرنگ پلیس در قالب گشتهای نظارتی برای
تامین امنیت محله ،پررنگترین تصاویری است که ِ
وقت
ورود به منطقه بزرگ و وسیع امامخمینی(ره) با سالها
قدمت به چشم میآیــد .منطقهای که از شمال به خیابان
ملکالشعرای بهار ،از جنوب به بزرگراه شهیدکالنتری ،از

2

بوستان

1

فضای ورزشی

نبود پارکینگ
مهمترین کمبود محله

خادمــی ،یکــی از کســبه خیابــان امــام
خمینــی(ره) ،جــزو اولیــن نفراتــی اســت
کــه بــا روی خــوش ،ســ ِر صحبــت را بــا تیم
تریبونمحله باز میکند و به ادعای خودش،
از مهمترین مشــکل محلــه گالیــه میکند:
«با توجه بــه مشــاهدات عینیام طی ســال
های حضور و کار و فعالیتــــم در این منطقه،
کمبــود پارکینــگ و جــای پــارک خــودرو،
یکــی از آزاردهندهتریــن مشــکالت خیابان
امامخمینی(ره) است که هر کدام از اهالی،
بهشــکلی با آن دســت بــه گریبان هســتند.
این خیابان به این دلیل که محـــل اســتقرار
ادارات مختلفــی مثــل آمــوزش و پــرورش و
ثبت اسناد است ،محل تردد و مراجعه افراد
زیادی از همهجای شهر اســت و از آن جا که
معمــوال ایــن مراجعــه کنندگان ،خــودروی
شخصی دارند ،فضای موجود فعلی ،جواب
گوی حجم چشــمگیر خودروها برای پارک
نیست .خیابان امامخمینی (ره) بیش از هر
امکانات دیگری ،نیازمند احداث پارکینگ
بهشکلهای مختلف است».

اخیر ،دقیقا بهخاطر همین تجمعات و شلوغیها،
بارهــا شــاهد ســرقت بــه شــکلهای مختلــف،
بهخصوصسرقتوسایلداخلخودروهابودیــمو
فارغ از برخورد شهرداری با این شلوغیها ،حضور
مستمرگشتنیروهایانتظامیهممیتواندنقش
بهســزایی در پراکنده کردن این تجمعات و تامین
امنیتمحلهداشتهباشد».

شرق به خیابان امامخمینی(ره) و از غرب به خیابان نامجو
محدود میشود .محله امامخمینی(ره) واقع در منطقه8
شهرداری مشهد ،مقصد چهل و دومین تریبو نمحله
خراسانرضوی با همراهی «علی شیرازی» شهردار این
منطقه برای شنیدن و پیگیری و انعکاس گالیههای مردم از
این محله بود که باهم میخوانیــم.

1

درمانگاه

بهنقل از روابطعمومی
شهرداری منطقه 8

یک خیابان ،پر از دستفروش و
کودککار
متکدی و
ِ

موحــد ،یکی از اهالی منطقه ،به تریبونمحله میگوید:
«در این خیابان ،بهخصوص حدفاصل امام خمینی (ره)
 8و  10همواره شاهد حضور دستفروشان ،متکدیــان و
کودکان کار هستیم که با سماجت و گاهی حتی با گریه
و التماس ،زائران و مجـاوران را تحتتاثیر قرار می دهند.
از شــهرداری منطقه می خواهیم برای سامان دهی این
موضوع در این محله چاره ای بیندیشد».

علی شیرازی شهردار منطقه  8که تریبونمحله را همراهی میکند ،در پاسخ به این گالیه
توضیحمیدهد«:درجوارخانهتاریخیحاجحسینملک،روبهرویبوستانباغملی،فضایی هزار
و 500متریبرایاحداثپارکینگطبقاتیدرنظرگرفتهایموبهرغماینکهباچندینسرمایهگذار
برای احداث این پروژه در این منطقه گفت و گو شده ،هنوز کسی که پای کار بیاید ،مشخص نشده
و قرارداد نهایی با شهرداری امضا نکرده .هرچند به محض ساخت این پارکینگ ،بخش عمدهای
از مشکالت پارک و ترافیک این محــله ،حل خواهد شد اما یکی از دالیلی که سرمایه گذاران برای
شرکت در این پروژه رغبت ندارنــد ،محدودیت های تراکم و ارتفاع به واسطه رعایت حریم خانه
تاریخی ملک است .چنان چه تا پایان سال ،سرمایه گذاری اعالم آمادگی نکند ،روش کار را تغییر
می دهیم و به سمت یارانه دادن و یافتن پیمانکار می رویم .هم اکنون پارکینگ مکانیزه ای در کنار
باغ ملی داریم ،که مستهلک شده و برنامه ای برای احداث مجدد آن داریم ،اما پارکینگ ملک در
صورت احداث ،فاصله ایستگاه سراب تا  10دی را پوشش خواهد داد».

شهردار منطقه  8پاسخ میدهد« :ما همواره طبق قانون
با سدمعبر برخورد کرده و میکنیم .منتها قول می دهم بعد
از این ،نظارت دقیقتر و برخورد جدیتری داشته باشیـــم».
سرهنگ «محمد طبسی» ،جانشین فرمانده انتظامی
مشهدهمدرگفتوگوباخراسانرضویتاکیدمیکند:
«سعی خواهیم کرد برخورد با این تجمعات را که
میتواند آسیبهایی در پی داشته باشد در برنامه مان
داشتهباشیماماازساکنانمحلهامامخمینی(ره)
هم میخواهیم چنان چه مورد مشکوکی در
محلهشانمشاهدهکردند،اطالعرسانیکنند
تادراسرعوقتدرمحلحاضرشویموموضوع
رابررسیوپیگیریکنیم».

شهردارمنطقه 8در پاسخ به این نکته بهجا،
توضیح میدهد« :برخورد با تکدی گری و
دستفروشی و سامان دهی کودکان کار ،جزو
وظایف و تعهدات ماست و همواره تالش می
کنیم به روشهای مختلف ،از جمعآوری و
راهنمایی و ضبط وسایل یا فراهم کردن زمینه
کارسالموآبرومندوتحویلکودکانبهبهزیستی
و انتقال بزرگ ترها به خانهسبز ،این موضوع
را مدیریت کنیم .منتها تکدی گری و کودک
کار ،نهفقط یک معضل شهری ،بلکه یک پدیده
فرهنگی و اجتماعی است که سامان دهیاش
پیچیدهتروعمیقترازاینحرفهاست».

قرار امروز تریبونمحـله ،پنج شنبه 21آذر ،محله شهید احمدیروشن

امروز تریبون محله ایها مهمان مردم محله «شهید احمدیروشن»
واقع در منطقه  3شهرداری مشهد هستند .اهالی محترم این محله
میتوانندساعت 11صبح،حوالیخیابانکشمیری 1منتظرمانباشندتا
پایحرفهایشانبنشینیمومشکالتوکمبودهایمحلهشانرابشنویم
و انعکاس دهیم .هفته آینده ،پنج شنبه  28آذر هم ،تریبونمحله و
«علی شیرازی» شهردار منطقه 8مشهد ،مهمان اهالی محله «جنت»
خواهند بود و ساعت  ،11ابتدای خیابان جنت از طرف چمران ،منتظر
شنیدنوپاسخگوییبهدغدغههایساکنانوکسبهاینمحــلههستیم.

اخبــــــــار
معاون میراث فرهنگی استان خبر داد:

جذب ۳۵۰۰میلیاردریالسرمایهگذاری
خارجیدرخراسانرضوی

معــاون ســرمایهگذاری اداره کل میــراث فرهنگــی،
گردشگری و صنایع دســتی خراســان رضوی از جذب
سه هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال سرمایهگذاری خارجی در
حوزه گردشگری استان خبر داد.
احمد دیناری به ایرنا گفت :این میزان ســرمایهگذاری
در استان در طول هشت ماه گذشــته جذب و ثبت شده
اســت.وی افــزود :امســال  ۲۰موافقــت اصولــی برای
ساخت و تبدیل تاسیسات گردشــگری در استان صادر
شده که دو پروژه با سرمایهگذاری خارجی است .دیناری
گفت :میــزان ســرمایهگذاری خارجی در ایــن دو پروژه
حدود ســه هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال
این پروژهها حدود هزار نفر است.از ابتدای امسال ۲۰
موافقت اصولی تاسیســات گردشــگری توسط میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دســتی استان به ارزش
حدود  ۲۰میلیارد ریال صادر شده است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

دفاع مقدس را با همه ابعاد آن به جامعه معرفی کنید

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت:
اگر دفاع مقدس بــا مالحظه به جامعه ارائه شــود ،جوانان
امروز نمــی پذیرند ،بــر همین اســاس باید همــه ابعاد این
حماسه بیان شود .سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر»،
روز گذشــته در نشســت مدیران اداره کل حفظ آثار و نشر
ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی در مرکز فرهنگی
دفاع مقدس استان ،مطرح کرد :صرف ًا نباید از غم ها و غصه
های دفاع مقدس گفت ،بلکه باید به نشاط در دفاع مقدس
نیز توجه داشــت و باید در کنــار پیروزی هایی کــه در دفاع
مقدس کسب کردیم به شکست ها نیزبپردازیم.
وی ،پرهیز از قدیس جلوه دادن شهدا را توصیه کرد و گفت:
شهدا همانند همه ما بودند ،اما آن ها راه را پیدا و در مسیر
مستقیم حرکت کردند ،خداوند نیز به آن ها عنایت کرد ،لذا
باید این حقیقت را برای جوانان ایران اسالمی تبیین کرد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت:
باید به سیره شهدایی همچون شهید «محسن حججی» که
بعد از دفاع مقدس به فیض شــهادت نایل آمدند ،پرداخت

و عواملی را که باعث شــد آن ها توفیق شهادت پیدا کنند
برای نســل امروز بیان کــرد .طبــق فرمایش مقــام معظم
رهبری ،آن چه باعث شناخته شدن شهید «حججی» شد،
اخالص این شهید واالمقام بود .شــهید «حججی» به اذن
خدا به وسیله تصاویری که در زمان اسارت ،توسط داعش
در فضای مجازی انتشــار یافت به دنیا معرفی شد .سردار
کارگر در بخش دیگری از سخنان خود گفت :برای کار در
بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقــدس باید نیت،
هــدف و ابزارمان مقدس باشــد ،تأســی به فرهنــگ دفاع
مقدس ،حفظ آثار این حماســه عظیم را بــه همراه خواهد
داشت .در ادامه نیز سردار کارگر با حضور در مرکز فرهنگی
دفاع مقدس خراســان رضوی از آخرین اقدامات عمرانی
احداث این مرکز اطــاع یافت و برای تســریع در عملیات
اجرایــی ،دســتوراتی را صــادر کرد .ســردار ســرتیپ دوم
پاسدار«حسینعلی یوســفعلی زاده» ،مدیرکل حفظ آثار و
نشــر ارزش های دفاع مقدس خراســان رضوی نیز در این
نشست گزارشی از اقدامات این بنیاد در استان ارائه کرد.

دردیدار مدیرکل بنیاد شهید استان با مدیر بیمارستان رضوی انجام شد

بررسی مشکالت خانواده ایثارگران تحت پوشش بیمه دی

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراســان رضوی،
سه شنبه گذشته با مدیر بیمارستان رضوی مشهد ،دیدار
کرد و به بررسی مشکالت خانواده ایثارگران تحت پوشش
بیمه دی پرداخت.
بــه گــزارش ایثــار ،مدیــرکل بنیــاد شــهید در ایــن دیدار
گفــت :بررســی مشــکالت درمانــی خانوادههای شــهدا
و جانبــازان ارزشــمند و مقــدم اســت و خدمــت بــه آن ها
ادای احتــرام بــه ایثــار ،فــداکاری و ترویج فرهنــگ ایثار

و شــهادت اســت .حجت االســام والمســلمین حســین
معصومــی همچنیــن از مجموعــه مدیریتــی بیمارســتان
رضــوی درخصــوص مســاعدت و خدمــات بــا کیفیت به
خانواده شــهدا و ایثارگــران قدردانی کــرد.در این دیدار
دکتر محسن محور ،مدیر بیمارستان رضوی مشهد نیز از
رویکردها و اقدامات اخیر صورت گرفته در بیمه دی ،ابراز
خرســندی کرد و گفت :خدمــت به خانواده های شــهدا و
جانبازان ،ادای دین به مقام واالی شهدا و ایثارگران است.

معرفینفراتبرگزیدهجشنوارهملیعکسرضوی

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان
رضــوی گفــت 580 :نفر از سراســر کشــور در جشــنواره
ملی عکس رضوی شــرکت کردند که  54نفــر از آن ها به
جشنواره راه یافتند.به گزارش ایسنا ،محمدرضا محمدی
اعالم کــرد :از  71اثر منتخــب 26 ،اثر حرفــهای 12 ،اثر
موبایل 17 ،اثر اردویی و  5اثر ویژه ،به عنوان آثار برگزیده

انتخــاب شــدهاند ،برگزیــدگان دوره نهایی نیــز در بخش
حرفهای8نفر ،موبایلی 8نفر ،اردو 3نفر و در بخش ویژه نیز
یک نفر بوده و جوایز ویژهای به آن ها اهدا میشود.
شــایان ذکر است مراســم پایانی نهمین جشــنواره عکس
رضــوی ،ســاعت  9روز  ۲۸آذر در بوســتان پــارک ملــت،
مجتمع فرهنگی هنری امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.

