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چهلونهمینتریبونمحلهخراسانرضویباحضورشهردارمنطقه،9بهدغدغههایمردممحله«کوثرجنوبی»اختصاصدارد

پنج شنبهها با

تریبون محله

مشکالت قابلحل یک محله آرام
ِ

یـاد شهدای محله کوثر ،گرامیبــاد

طــی ســالهای دفــــاع مقــدس 35 ،شهیــــد گلگونکفــن از محلــه کوثرجنوبــی،
پرکشیدند که «شهید محمدرضا صبوری»« ،شهید محمدرضا نصرتی» و «شهید
علی رفیعی» ،از جمله این شهدا هستند .یاد و نامشان گرامی باد.

گزارش :بهار هموفقی | عکسها :خراسان| بولوار
کوثر در منطقه  9شهرداری مشهد واقع شده و از
سالها قبل ،به دوبخش شمالی و جنوبی تقسیم شده
است .بخش جنوبی این بولوار ،مقصد چهل و نهمین
تریبو نمحله خراسا نرضوی به همراه «حسیــن
فرهادیان» ،شهردار منطقه  9است .یک محله ،شامل
اصلی پررونق و پرتردد و کوچههایی آرام
یک خیابان
ِ
که وجود فضای سبز مناسب ،آن را به یکی از مناطق
خوش آب و هوای مشهد تبدیل کرده .کوثر جنوبی از
شمال به بولوار وکیل آباد ،از جنوب به بولوار پیروزی،
از شرق به بولوار باهنر و از غرب به بولوار هاشمیه
محدود میشود و ساکنانی دغدغهمند و پیگیر
دارد؛ بهشکلی که تقریبا تمام کسانی که متوجه
حضور ما برای شنیدن مشکالت محله میشدند،
با رغبت و انگیزه جلو میآمدند و به طرح و بیان
کموکاستیهای محله میپرداختند .باهم ،برخی از
مهمترین گالیههای مردم این محله را میخوانیم.

طرح ارتقای امنیت ،در محله کوثر اجرایی خواهد شد

ساختمان مسجــد محله باید تکمیل شود

درخواست از آبفا برای ایجاد اگــو و مرمت کندهکاریهایش

برخیاهالیکوثرجنوبی،از
تکرار ســرقت در محله که به
حس ناامنی ساکنان دامن
زده است ،شاکیانــد .خانم
«خــاوری» میگوید« :منزل
ما در کوچــه کوثــر 10واقع
شده؛اخیراوقتیرفتهبودیم
مهمانــی و دختــرم در خانه
تنهــا بــود ،دزد به خانــه زد و
وقتیرسیدیم،ازرویدیــوار
فرار کرد .از آن شب تا امروز،
حسابی میترســیم ».آقای
«رحیمی» هم ادامه میدهد« :در کوچه ما هم چندین بار سرقت قطعات خودرو و سرقت از
منزلاتفاقافتاده».یکیدیگرازاهالیهمضمنتاییدگفتههایهممحلهایهایش،تاکید
میکند« :هربار هم که برای رســیدگی به موارد اینچنینی با 110تماس گرفتیم ،با کلی
تاخیــربهمحلآمدهاند.پلیسبایدبرایتامینامنیتاینمحله،فکریکند».

نــبــش کــوثــرجــنــوبــی،14
مــــــســــــجــــــد بــــــــــزرگ
صـــاحـــبالـــزمـــان(عـــج)
واقــع شــده ،مسجدی که
سه وعــده در روز ،میزبان
نــمــازگــزاران محله است.
«اســدی» از اهالی محله،
یکی از همین نمازگزاران
اســـت کــه وقــتــی متوجه
مــیشــود بــــرای شنیدن
و پــیــگــیــری و انــعــکــاس
دغـــدغـــههـــای ســاکــنــان
محــله حضور داریــم ،میگوید « :این مسجد ،قبال یک
چهاردیواری ساده بود که با پیگیریهای جدی اهالی و
هیئت محل ،مشخص شد وقفی است .در ادامه ،باز هم
اهالی تالش کردند و یک خیر حاضر شد مسجد را بسازد

یکی از مهمترین گالیههای
اهالی کوثرجنوبی ،درباره
فعالیــت آبفــا در ایــن محله
اســت« .رزاقــی» ،یکــی از
کســبه محــل میگویــــد:
«آبفا مجوز ایجاد شبکه اگو
به بــازار محلــه کوثــر نداده
و جــاری بــودن فاضــاب
در ســطح بــازار ،اتفــاق
خوشــایندی نیســت».
«هاشــمی» ،یکــی دیگــر از
اهالی هم ،با اشاره به کنده
کاریهای محله ،گله میکند« :محله و بهخصوص جلوی مســجد را ببینید .این پستی و
بلندیها ،حاصل کندهکاریهای آبفاســت که درست ترمیم نشــده و مردم بارها زمین
خوردهاند .جالب این که هنوز کار این جا تمام نشده ،دوبــــاره آبفا شروع به کنده کاری
برای ایجاد خط  2شبکه آب رسانی کرده».

سرهنگ «محمد طبسی» ،جانشین فرمانده نیروی انتظامی مشهد در
پاسخ به این دغدغه ،توضیح میدهد« :همین  10روز قبل ،کالنتری نجفی
که در محله کوثر واقع شده ،کشف و دستگیری چشمگیری در زمینه سرقت
در این محله داشت و یک بانــد سرقت را دستگیر کرد .باتوجه به گالیههای
اهالی این محله ،به زودی طرح ارتقای امنیت در این محل ،با استفاده از
تمام ظرفیتهای کالنتری و پلیس تخصصی منطقه به اجرا در میآید .برای
راستیآزمایی گله اهالی درباره تاخیر پلیس هم ،در قالب یک ماموریت ویژه به
رئیس  110مشهد ابالغ کردم که به محله برود و بازه زمانی رسیدگی ماموران
به امداد خواهی مردم را بسنجد و در صورت نیاز ،نیروهایش را در این منطقه
افزایش دهد».

و شرایط را تا حــدودی سروسامان بدهد .منتها اتمام
ساخت و تکمیل ساختمان مسجد ،هنوز خیلی کار دارد.
تالش خودمان را کردهایم .کاش بقیهاش را
ما تا این جا
ِ
شهرداری محــل بهعهده بگیرد».
ِ

شهردار منطقه  9مشهد با اشاره به این که چون مسجد صاحبالزمان(عج) وقفی است ،موضوع باید از
«شهرداری مناطق مشهد ،اعتبار خاصی
سوی مرکز رسیدگی به امور مساجد پیگیری شود ،توضیح میدهد:
ِ
برای ساخت و مرمت و تولیت مساجد منطقه ندارند ».همچنین« ،محمد وفایی» ،مدیرمرکز رسیدگی به امور
مساجد خراسانرضوی هم در پاسخ به این گالیه ،اظهار میکند« :ما هم بودجهای برای ساخت و ساز و تکمیل
خیری
خیر میمانیم تا کار را دنبال کند .طبعا اگر ّ
مساجد نداریــم و برای موارد اینچنینی ،معموال منتظر یک ّ
به ما مراجعه کند ،به سمت مساجدی که نیازمندیهای این چنینی دارند ،هدایتشان میکنیم .مهم است
اهالی محله کوثرجنوبی ،نامهای برای امور مساجد تنظیم و خواسته شان را مطرح کنند تا در فهرست اولویتها
قرار گیرد».

شرکتآبفادرپاسخبهاینگالیههاتوضیحمیدهد«:دلیلصادرنشدنمجوز
برای احداث اگو در بازار این محله ،احتماال این است که متقاضیان ،درخواستی
در این زمینه مطرح نکــردند .از شهروندان میخواهیم تقاضایشان برای ایجاد
اگورابهامورمشترکینماواقعدرمیداندانشجواطالعدادهیاازطریقوبسایت
 abfamashhad.irدرخواستشانراارائهدهندومطمئنباشندهمکارانمادر
اسرع وقت به این درخواستها رسیدگی خواهند کرد .مرمت کنده کاریهایی
که در محله بهواسطه پروژههای ما ایجاد شده بود ،از جمله جلوی مسجد هم ،در
دستور کار قرار گرفته و در اولین فرصت انجام خواهد شد».

سیستم روشنایی محله ،قدیمی و ناکافی است

آقای «خنده رو» هم که سالهاست در این محـله زندگی میکند ،مدعی است« :این محله
شبها حسابی تاریک است .روشنایی معابر کوثر را  30سال پیش طراحی و نصب کردند
و االن این میزان روشنایی ،دیگر جواب گوی نیاز محله نیست».

درختان خشک محله را هرس
و چوبهای خشک را جمع کنیــد
در باغچههـای فرعیهـای محله ،درختان خشـک و بیبرگـی دیده میشـوند که موضوع
گالیـه تعـدادی از اهالـی اسـت« .وطـن دوسـت» در ایـن بـاره
میگویـد« :درختـان خشـک محلـه ،هـرس نمیشـوند
و چندیـن بـار پیـش آمـده کـه شکسـتند و روی خـودروی
سـاکنان افتادنـد .این شـرایط خطرناکی اسـت و مهم اسـت
شـهرداری منطقـه ،تا قبـل از این که سلامتی عابـران به خطر
بیفتد ،برای قطـع کردن یا هرس این درختان ،اقـــدام کند.
ضمن این که بهواسـطه شکسـتن و خرد شـدن شاخههای
درختـان ،کوچههـا پـر از چـوب خشـک اسـت اما
توسـط پاکبانـان جمـعآوری نمیشـوند».
شهردار منطقه  9در پاسخ به این گالیهها میگوید« :هرچند رسیدگی
کردن
به درختان معابر فرعی ،به عهده خود شهروندان است اما هرس و اره
ِ
خودسرانه درخت ،جریمه دارد .چون کارشناسان باید بررسی کنند یک درخت،
زنده است یا کامال خشک شده .در اینباره شهروندان میتوانند از طریق سامانه
 137یا مراجعه به سامانه  parks.mashhad.irتقاضایشان را ثبت کنند تا
همکاران ما به محل مراجعه ،درختان را بررسی کنند و
اقدامات الزم را انجام دهند .معموال گزارش
کارشناسان به کمیسیون ماده7
فرستاده میشود و اگر خشک
بودن درختی اثبات
و خطرساز
ِ
شود ،قطع خواهد شد ».فرهادیان
توضیح میدهد« :چوب خشک،
جزو زباله نیست و پاکبانان و پیما نکاران
نباید مثل زباله ،جمعآوریاش کنند .در فصل
هرس که چو بهای خشک درختان در کوچه و
خیابان زیاد میشود ،خود اهالی باید این چوبها را به
سازمان پارکها که بین میدان حافظ و میدان قدیر
واقع شده و چو بهای سطح شهر را چیپس
چوب میکند ،تحویل دهند».

«کاشی» ،مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد ،در پاسخ به این گالیه
میگوید« :یادآوری میکنم سیستم روشنایی که در کوچههای فرعی شهر به کار
گرفته میشود ،با المپهای کم مصرف تامین میشود و المپهای کم مصرف
شهر براساس محدودیت و ضوابطی که وزارت نیرو برای ما تعیین کرده ،نصب
میشود و مورد استفاده قرار میگیرد .بعضی توقع دارند شرکت برق کوچههای
فرعی را هم مانند معابـر اصلی روشن کند ،در حالی که ما هم با محدودیت و
ضوابطی روبه رو هستیم اما اگر در آن نقطه مسجد ،مدرسه یا فضای عمومی
وجود داشته باشد میتوانیم به طور جزئی اقدام کنیم .منتها باز هم به خاطر
رفاه حال مردم محله کوثرجنوبی ،دیشب همکارانم را برای بازدید از کوچههای
این محله فرستادم تا اگر خاموشی و کمبود نور آزاردهند های وجود دارد یا
سیستم روشنایی آن جا به هر دلیلی دچار نقص شده ،مشکل را برطرف کنند اما
کمبودی مشاهده نشد .مالک ،روشنایی المپ است و قدمت شبکه بر کیفیت
کار تاثیری ندارد .از مردم میخواهم مصادیق خاموشی را به شماره  121اعالم
کنند تا ظرف کمتر از  48ساعت همکاران ما موضوع را پیگیری کنند».

پیادهروی مسدود و آسفالت خراب ،نیــازمند بهسازی
بـازار گالیـه از وضعیـت نامناسـب پیـاده روها و آسـفالت
کوثـر هم مثـل دیگر محلههـای شـهر ،داغ اسـت و اهالی
از پیاد هروهـای خـراب کـه بـه دلیـل سـاخت و سـاز،

اغلـب بـا مصالـح سـاختمانی مسـدود شـدند و خبـری از
جمـعآوری نخالههـا نیسـت و آسـفالت پرچالهچولـه،
گالیهمندنـد.

شهردار منطقه  9در پاسخ به این گالیهها توضیح میدهد« :پیاده رو سازی آن قدر هزینه دارد که حتما باید
طبق اولویتبندی انجـام شود .اولویتها هم براساس قدمت و میزان تردد مردم ،تعیین میشود .عالوه بر
سنجش اولویت پیادهروهای کوثر برای بهسازی ،حتما باید بسنجیم که چند درصد امالک و ساختمانهای
حاشیه پیاده رو ساخته شدهاند .مبادا پیاده رو را بسازیم اما یک شرکت خدماتی ،نیاز به ایجاد زیرساخت و در
نتیجه کنده کاری داشته باشد .درباره رفع موانع پیاده روها هم ،حتما موضوع را به همکارانم اطالع میدهم تا
مصالح ریخته شده را جمع و مسیر رفت و آمد را باز کنند .درباره ترمیم آسفالت هم ،اولویتبندی وجــود دارد و
معموال آسفالتی را که زیر چهار سال عمر دارد نو محسوب میکنیم .اما بررسی میکنم تا اگر مشکل خاصی در
آسفالتهای محله وجود دارد ،ترمیم شود».

قرار امروز تریبونمحـله
پنج شنبه 24بهمن محله «شهید مصطفی خمینی»

همین امروز تریبو نمحلها یها مهمان مردم محله «شهید
مصطفی خمینی» واقع در منطقه  6شهرداری مشهد هستند.
اهالی محترم این محله میتوانند ساعت  11صبح منتظرمان
باشند تا بههمراه «هادی لکــزی» معاون اجــرایی شهردار
منطقه  6مشهد ،پای حر فهایشان بنشینیم و مشکالت و
کمبودهای محلهشان را بشنویم و انعکاس دهیـــم.

