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پنج شنبهها با

تریبون محله

یکمحلهدرقرقمشاغلآالینـــده
یاد شهید هنرورگرامی باد

ن  ،1340در جوار ملکوتی امام هشتم(ع) و در
شهید «مهدی هنرور» یکم بهم 
همین محلهای که حاال مزین به نام اوست ،به دنیا آمد .صداقت ،درستکاری،
توکل به خداوند و توسل به ائمهاطهار (ع) و البته زیرکی و باهوشی و استعداد
فراواناش ،زبانزد فامیل ،اهل محل و معلمهایش بود .وی پس از هشــت سال
مجاهدتبیوقفهوتجربهچندینبارمجروحیتشدید،بیستوهفتمتیر،1366
ِ
در منطقه عملیاتی جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش به شــهادت رســید و پیکر
پاکش در بهشت رضا(ع) در کنار دیگر همرزمانش به خاک سپرده شد.
روحش شاد ،یادش گرامی و راهش پررهرو باد.

از شلوغی و سر و صدای مشاغل مزاحم ،خسته و کالفهایم
خانـم «خانـی» بانویـی کـه چندیـن سـال اسـت در محلـه
هنـرور سـاکن اسـت ،جـزو اولیـن نفراتـی اسـت کـه وقتـی
متوجـه میشـود بـرای شـنیدن درددلهـا و دغدغههـای
اهالـی آمد هایـم ،میگویـد« :همـان طـور کـه میبینیـد،
یکـی از مهمتریـن مشـکالت و ضعفهـای ایـن محلـه،
فعالیـت آزادانـه صنـوف و مشـاغل مزاحـم در این جاسـت.
تعمیـرکاران ،سـرویس کاران و صافـکاران خـودرو ،بهرغم
این کـه نبایـد در بافت شـهری فعالیـت کنند ،سالهاسـت
بـه راحتـی در ایـن محلـه ،بـه خصـوص اطـراف بولـوار
عبدالمطلـب حضـور دارنـد و بـه کاسـبی مشـغو لاند.
سـروصدا و آلودگـی صوتـی ،ترافیـک و شـلوغی امـان مـا
را بریـده .شـاگردان برخـی تعمیـرکاران ،خودروهـای
مشـتریان را بـرای انجـام تعمیـرات در پیـاده رو پـارک
میکننـد و علاوه بـر حاشـیه خیابـان ،پیـاده روهـا را هـم

قرق کردهانـد .راحـت راه رفتـن در پیـاده رو هم از مـا دریغ
شده .گاهی اوقات بهاندازهای سـروصدا زیاد میشود که
از خـواب و خـوراک میافتیـــم .فعالیـت ایـن صنـوف برای
ساکنان بولوار دردسرسـاز شده و مهم اسـت برای آسایش
شـهروندان ،ایـن مشـاغل از ایـن محلـه بـه خـارج از شـهر
انتقال داده شـوند ».یکـی دیگـر از اهالی ،ادامـه میدهد:
«پیاده روهـای این محلـه در حصار
صنـوف آالینـده اسـت و معمـوال
تمـام عـرض پیـاده رو بـا پـارک
خودرو و ابزار و وسـایل کار ،سد
میشـود .اینها از مصادیق
سـدمعبر نیسـت و نبایـد
شـهرداری با سـدمعبر
برخـورد کنــد؟»

«جالل قربانی» شهردار منطقه  2در پاسخ به این گالیه پرتکرار از سوی اهالی ،میگوید« :صاحبان مشاغل
مطابق قانون ،صنوفی که آالیندگی
مزاحم حاضر در این محله ،متاسفانه رغبتی ندارند از این منطقه بروند.
ِ
ِ
دارند باید به خارج از محدوده شهری منتقل شوند و متولی انتقال این صنوف ،سازمان سامان دهی مشاغل
است .شهرداری در این خصوص ،لوایحی برای شورای شهر فرستاده و شورای شهر مصوباتی مبنی بر اعطای
تسهیالت به صاحبان این صنوف برای انتقال به خارج از شهر داشته است .در ادامه ،شهرداری با بانکهای
طرف کار خود هم توافق و هماهنگی کرده تا وامهای کم بهره به صاحبان این صنوف برای جابه جایی بدهد و
پرداخت سود وام هم به عهده خود شهرداری است .فارغ از این ،بارها از صاحبان این مشاغل درخواست کردیــم
با تشکیل یک تعاونی و بهرهمندی از تسهیالت در نظر گرفته شده ،این محله را ترک کنند؛ منتها انجام آن همت
صاحبان این مشاغل را میطلبــد .درخصوص سدمعبر هم ،بارها به صاحبان مشاغل آالینده تذکر دادیم که
نباید پیاده روها را سد کنند و برای جلوگیری و برخورد با سدمعبر پیاده روها ،با پیمانکاری توافق کردیم تا
بهصورت شبانهروزی گشت زنی داشته باشد و با تخلفات ،برخورد قانونی خواهد شد .منتها باز هم از شهروندان
میخواهم مصادیق را به سامانه  137اعالم کنند تا در اسرع وقت ،اقدام کنیم».

گزارش :خدیجه علینیا | عکسها :میثمدهقانی| ضربههای کوبنده و صداهای آزاردهنده ،خودروهای
پارک شده با کاپوتهای باالزده ،تعداد زیـادی الستیک نو و مستعمل که کنار پیاده رو چیـده شده،
لکههای روغن که جا به جا پیادهرو را نقاشی کرده و تعداد زیاد خودروهایی که برای تعمیر ،به چندین
کارگاه صافکاری محله رفت و آمد دارنــد ،اولین تصاویری است که در محله شهید هنرور به چشم
میخورد .محلهای واقع در منطقه  2شهرداری مشهد که از شمال به بولوار شفــا ،از جنوب به بولوار
عبدالمطلب ،از غرب به بولوار ابوطالب و از شرق به بولوار شهیدمطهری محـدود میشود .هنرور،
یکی از اصیلترین محلههای مشهد با قدمتی بیش از  60سال است با ساکنانی شریف ،آرام و معتقد.
اجتماعی فعالی دارد و تعدادی از اهالی شامل بزرگترهای محله،
هنرور جزو محلههایی است که شورای
ِ
جوانان تحصیلکرده و هیئت امنای مسجد ،اعضای این شورا هستند و با نشستهای منظم ،برای ارتقای
فرهنگ شهروندی محله برنامهریزی و تالش میکنند .تریبونمحله برای چهل و ششمیـن گشت و گذار
خود ،این محـله را انتخاب و پای درددلها و دغدغههای اهالیاش نشسته و خواستههای مردم را از «جالل
قربانی» شهردار منطقه 2مطالبه و منعکس کرده است که در ادامه میخوانیـــم.

مشتریهایمان این جا هستند
بهجرم آالینده بودن ،تبعیدمان نکنید

به آسفالت معابر و مرمت پیادهرو
و جویهای محله توجه کنید

در کنــار شــهروندانی کــه در ایــن محــــله ســاکن هســتند و از وجــود مشــاغل آالینــده
گالیهمندند ،صاحبان این مشاغل که در هنرور مشغول کاسبیانـد هم حرفهایی دارند.
«صفاییان» یکی از تعمیرکارهای حاضر در این محله است که میگوید 21« :سال است
که در این منطقه کار میکنم .در طول سالهای فعالیتم ،مشتریان وفادار بسیاری پیدا
کردهام که نشــانی و تلفن مرا میدانند و اگر به خارج از شــهر بروم ،همه مشــتریانم را از
دست میدهم ،کسب و کارم از رونـق میافتد و دیگر درآمدی نخواهم داشت« ».پیمان»
یکی دیگر از تعمیرکاران ادامه میدهد« :چندین ســال اســت که بــرای انتقال کارمان
به خارج از شــهر ،میآیند و بــا ما صحبت میکننــد .این در
حالی است که من تعهد دادهام پیاده رو را سد نکنم و فقط
در حریم مغازه خــودم کار کنــم .منتهــا در همین محله،
مغازههای ساندویچی و فستفود و قهوه خانه داریـــم که
میز و صندلیهایشــان را در پیادهرو چیدهانــد و خودروی
مشتریانشان ،در حاشــیه خیابان بهشکل دوبل و سوبل
و گاهــی در پیــاده رو پــارک میشــود ولی کســی به
آنها چیزی نمیگوید ».یکی دیگر از صاحبان این
مشــاغل هم درددل میکند« :من ســال هاست
در همیــن محــدوده مســتاجرم و کار میکنم.
نه توانایی مالی جابه جا شــدن دارم و نه توان
دریافت وام .تکلیف امثال من چیست؟»

«محبـی» یکـی دیگـر از سـاکنان محلـه شـهیدهنرور
میگویـد 20« :سـال اسـت در این محله سـاکن هسـتم
امـا در ایـن مـدت ندیـد هام شـهرداری منطقـه برنامـه
منظمـی بـرای آسـفالت معابـر داشـته باشـد .پیادهروها
پرچالـه چوله اسـت ،جـدول کشـیها مناسـب نیسـت و
بعـد از هـر بـار بارندگـی میترسـیم آب بـه داخـل خانـه
هایمـان بیایـــد .ضمـن ایـن کـه وقـت بارندگـی هـم در
معابـر ،حوضچههـای کوچـک آب تشـکیل میشـود کـه
خطرسـاز اسـت ».یکـی دیگـر از همسـایگان هـم ادامـه
میدهـد« :جویهـای آب ایـن محلـه فرسـوده شـده و
سـال هاسـت از بـه سـازی آن خبری نیسـت؛ بـه صورتی
کـه امـکان ریـزش آنهـا وجـود دارد و زمانـی کـه قصـد
عبور از جوی را داریم ،باید مراقب باشیم پایمان را روی
لبـه فرسـوده آن نگذاریـم .کاش یـا جویهـا بازسـازی
میشـدند یـا رویشـان پوشـانده میشـد».

«محمد حاجیانشهری» رئیس کمیسیون خدماتشهری و محیطزیست
شورای شهر مشهد در پاسخ به گالیه صاحبان مشاغل آالینده ،توضیح میدهد:
«هم اکنون در شهر مشهد پنج هزار شغل مزاحم وجود دارد که پنج واحد سامان
دهی برای انتقال حدود هزار واحد ،مشغول فعالیتاند و تاکنون  400واحد
صنفی سامان دهی شدهاند .واقعیت این است که برای جابه جایی کل صنوف
مزاحم به خارج از شهر ،ظرفیت و امکانات کافی نداریم؛ بنابراین نمیتوان
صاحبان این صنوف را به جابهجایی اجبار کرد .چرا که وقتی اصرار میکنیم
جابه جا شوید ،باید مکان و امکاناتی در اختیارشان بگذاریــم .قیمت مغازههایی
که در واحدهای سامان دهی ،به صاحبان مشاغل مزاحم و آالینده پیشنهاد
میشود ،حدود  400تا  500میلیون تومان است و بسیاری از افراد که قصد
انتقال صنوف خود را دارندُ ،وسعشان نمیرسد .به همین دلیل ،اگر خود
صاحبان این مشاغل امکان جابه جایی داشته باشند به آنها کمک میکنیم
در غیر اینصورت آ نها را ملزم میکنیم براساس استانداردهای خاص
کارشان ،از عایقها و فیلترهایی استفاده کنند تا مزاحمت و آالیندگیشان
برای شهروندان کمتر شود و چنان چه قدمی برای بهبود شرایط برندارند ،به
آنان یک تا سه ماه مهلت میدهیم تا برای مناسب سازی شرایط اقدام کنند.
در کنار این ،شهرداری هم در دوحالت میتواند وارد عمل شود؛ یکی شکایت
تحمل آن صنف».
شهروندان و دوم آالیندگی شدید و غیرقابل
ِ

«اتحادی» مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد ،در پاسخ به این گالیه میگوید« :خط 28
شامل  13دستگاه اتوبوس فعال با سرفاصله  8دقیقه است .منتها گاهی به دلیل تراکم ترافیک در خیابان حر
عاملی ،ممکن است اتوبوسهای این خط کمی با تاخیر برسند .از شهروندان میخواهم اگر در ایستگاهی،
تاخیرنامتعارفی از سوی یک خط اتوبوس مشاهده کردند ،کد اتوبوس را به همراه نام ایستگاه به شماره33235
اداره بازرسی اتوبوسرانی مشهد پیامک کنند تا موضوع بررسی و پیگیری شود .ضمن این که عمده ایستگاههای
اتوبوس این منطقه ،به خصوص بولوار عبدالمطلب ،به دلیل وجود معارض ،امکان نصب سایه بان ندارد و بهشکل
کلی ،از سه هزار و  300ایستگاه اتوبوس شهر ،فقط  1400ایستگاه دارای سایه بان و نیمکت است؛ پس این
کم و کاستی ،فقط مختص محله هنرور نیست».
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بوستان

گالیه از ایستگاههای بدون نیمکت و سایه بان محله
در حالی که هوا بسیار سرد اســت ،چندین زن که منتظر اتوبوساند ،به دلیل نبود نیمکت
و سایه بان ایستگاه ،چادرهایشان را از سرما به خودشان پیچیده و روی یکی دو سکوی
سیمانی باغچه حاشیه خیابان نشستهاند .وقتی خودم را معرفی میکنم،
ِ
یکی از آنهــا کــه زن میان ســالی اســت ،گالیــه میکند« :چــرا این
ایســتگاه ،نیمکت و ســایه بان ندارد تا در گرمای تابســتان و ســرمای
زمستان ،آزار نبینیم .ضمن این که االن و هربار ،باید نیمساعت چشمانتظار
خط  28بمانیم تا بلکه از راه برسد .این چه وضعی است؟»

60

جای خالی پلهوایی و نگرانی والدین از تردد بچهها
«میری» مادر یکی از کودکانی اســت کــه دانشآموز یکی از مدارس محله شــهیدهنرور
است .خانم میری از تردد خطرناک بچهها از عرض خیابان و وسط بولوار گالیهمند است
و درددل میکند« :چون برایــم مهم است ،آمار گرفتهام که در محدوده عبدالمطلب ،52
تعداد زیادی دانش آموز از عرض خیابان عبور میکنند ،درحالی که خودروهای زیادی
مشغول تردد هستند اما دریغ از یک پل هوایی که عبور بچهها ،ایمن باشد .گاهی که یک
بزرگتر حضور دارد ،از سر دلســوزی ،کمک میکند که بچهها از خیابان عبور کنند اما
خیلی وقتها بچهها خودشان رفت و آمد میکنند و همیشه نگرانم».
«قربانی» شهردار منطقه ،2در این باره میگوید« :وظیفه من بهعنوان
شهردار منطقه ،این است که درخواست اهالی محله برای احداث پلهوایی
را به سازمان حمل و نقل و ترافیک ارجاع دهم تا اولویت اش را بررسی کنند
و در ادامه و در صورت تایید ضرورت ،از سوی سازمان میادین ،پروژه احداث
پلهوایی در این نقطه اجرا شود».
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مدرسه
بهنقل از روابطعمومی
شهرداری منطقه 2

شهردار منطقه  2در پاسـخ به این گالیهها
توضیـح میدهـد« :مـا آسـفالت بیشـتر معابـر
این محلـه را لکه گیـری کـرده ایم و بـا توجه به
منابـع محـدود مالیمـان ،بقیـه معابـر هـم در
آینده لکـه گیری خواهد شـد .پیاده روسـازی
هنـرور و بهویـژه بولـوار عبدالمطلـب جـزو
برنامههـای مـا ،البتـه بعـد از تامیـن اعتبـار
اسـت و طر حهایـی توسـط سـتاد بـه سـازی
پیـاده روهـا آمـاده شـده کـه اجـرا خواهیـم
کـرد .توجـه بـه آب گرفتگـی معابـر هـم جـزو
اولویتهـای ماسـت و در ایـن خصـوص
پیمانکاری داریم کـه موارد را رصـد و برطرف
میکنـد و مـردم هـم در صـورت مشـاهده
مصادیـق ،از طریـق سـامانه  137مـا را مطلع
کننـد .در کنـار اینهـا ،الی روبـی جویهـای
آب را هـم بهصـورت مسـتمر انجـام میدهیـم
و در جویهـای ایـن محلـه ،مشـکل تجمع آب
نداریـم ،منتها از لحـاظ مرمت ،فعلا جویها
با همیـن وضع موجـود دارای کارکرد اسـت و
مشـکل عملکـرد نـدارد».

قرار امروز تریبونمحـله
پنج شنبه3بهمن ،محله عنصری

همین ام ــروز 3بهمن  ،تریبون
مــحــلـها یهــا مهمان م ــردم محله
«عــنــصــری» واقـ ــع در منطقه7
شـــــهـــــرداری مــشــهــد هــســتــنــد
و اهـ ــالـ ــی م ــح ــت ــرم ای ـ ــن مــحــلــه
میتوانند ساعت 10صبح ،نبش
عنصری 11منتظرمان باشند تا
با همراهی «کــوروش باونـدی»
شــهــردار منطقه  ،7مشکالت و
کمبودهایشان را بشنویم ،پاسخ
دهیـم و منعکس کنیم.

