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پنج شنبهها با

همنشینی تریبون پنجاه و هفتم محله با اهالی خیابان خرمشهر

تریبون محله

محلهای در محاصره
خودروها وبنگاهها
خیابان خرمشــهر بین خیابانهای مهم و پرتردد هسته مرکزی شــهر قرار گرفته است که از
یک سو به میدان امام خمینی(ره) و از سوی دیگر به میدان  ۱۵خرداد میرسد و نزدیکی آن به
مراکز شلوغ و مهمی مانند فرماندهی ارتش ،بیمارستان ناجا ،پایانه مسافربری ،ادارات پست
و مخابرات خراسان و سازمان تاکسیرانی و چندین اداره و مرکز رفاهی ،این خیابان نه چندان
عریض و طویل را به یکی از پرتردد ترین خیابان های هســته مرکزی شهر تبدیل کرده است.
ساختمان سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی نیز در این خیابان وجود داردکه
شاید یادآور تک تک محورهای عملیاتی و محل شهادت شــهیدان گلگون کفن خراسان در
دفاع مقدس باشد.فکه ،هویزه ،دهالویه ،طالئیه و چندین نام آشنای دیگر جبهه و جنگ که
از ابتدا تا انتهای خیابانی به نام خرمشهر یادآور دالورمردیهای خراسانیان در دفاع مقدس
است.تریبون محله پنجاه و هفتم را با گرامیداشت یاد و نام شهیدان آغاز میکنیم و پای درد
دلاهالیخوبخیابانخرمشهرمینشینیم.محلهخرمشهردردوراندفاعمقدسازمحالت
فعال شهر مشهد بوده و محدوده فعلی خیابان خرمشهر بیش از ۲۰شهید واالمقام به انقالب
اسالمیتقدیم کردهاست.دونفرازشهدایساکنمحلهخرمشهرشهیدغالمرضامقدسیان
متولد  1320/۲/۱۸است و تاریخ شهادت ایشان  1360/۸/21در منطقه حاج عمران بوده و
شهید حجت پورتقی نیز متولد  1328/۲/4بوده که به افتخار جانبازی  ۷۰درصد نایل آمده و
در تاریخ  1385/۴/16و در خیابان خرمشهر مشهد به مقام شامخ شهادت رسید.

پارک چند الیه خودروها

سرقت لوازم خودرو

تردد زیاد در کوچه ها با سرعت باال و نبود سرعتگیر

یکی دیگر از کســبه خیابان خرمشــهر میگوید :نبود پارکینگ یک معضل بزرگ در
این منطقه است ،وجود تعداد زیادی نمایشگاه خودرو در حاشیه خیابان و پارک این
خودروها در حاشیه آن به صورت چند الیه باعث شده است که دیگر جایی برای افراد
عبوری یا کسبه و ساکنان باقی نماند .ما که محل کسبمان در این خیابان است گاهی
چندین بار خیابان را دور می زنیم یا معطل میشویم تا بتوانیم جای پارک پیدا کنیم.

یکی دیگر از ساکنان از سرقت لوازم خودرو میگوید :این جا معدن خودرو از انواع و
اقسام آن است و بیشتر این خودروها هم مدل باال هستند و همین موضوع سارقان
را به این خیابان میکشاند  .هفته ای چندین بار شاهد سرقت خودرو یا لوازم داخل
آن در این خیابان و کوچه های فرعی آن هستیم.

مرد میان ســالی که ســر دو نبش یکی از کوچه هــای فرعی خرمشــهر بنگاه امالک
دارد از تصادفــی که چنــد وقت پیش برایــش اتفاق افتــاد ،میگوید :مــن معموال با
دوچرخه و بیشــتر اوقات هم صبح های زود ســر کار می آیم  ،یک روز داشتم از کنار
همین خیابان فرعی حرکت میکردم که یک خودرو با ســرعت زیاد از پشــت به من
برخورد و پرتابم کرد کف خیابان  ،از چندین نقطه بدنم آسیب دید و فقط چون کاله
ایمنی داشــتم زنده ماندم ،مشــابه ایــن تصادفات بســیار زیاد این جــا رخ میدهد،
خودروها با سرعت خیلی
زیاد در کوچههای فرعی
این جا حرکــت میکنند
تــا از ترافیــک خیابــان
اصلی فــرار کننــد ،چند
وقت پیش جلــوی مغازه
همسایه مان یک خودرو
با سرعت منحرف شد و به
میله تابلــوی کوچه و بعد
هم به خود مغازه برخورد
کرد ،چندین بار هم از راهنمایی و رانندگی پیگیری کردیم که حداقل چند سرعتگیر
در محل نصب شود اما این کار هنوز انجام نشده است.

خانم دیگری که ساکن خیابان خرمشهر اســت بیان میکند :این جا تنها چیزی که
خیلی هست نمایشگاه خودرو اســت وگرنه در کوچه ها و حاشــیه خیابان ،اصناف
دیگر وجود ندارد  ،مجبوریم هرروز برای خرید تا خیابان امام خمینی(رع) برویم.

ترافیک و قفل شدن مسیر

مسدودکردن پیاده رو
خانمی که از خرید بازگشته و ساکن خرمشهر است از مسدود بودن پیاده رو میگوید:
شماازابتداتاانتهایاینخیابانبرویدببینیدمیتوانیدبهراحتیدرپیادهرورفتوآمد
کنید ،تا روی باغچهها هم خودروهایشــان را پارک می کننــد ،هرجا که نگاه کنید یک
تابلویپارکممنوعوتوقفممنوعمیبینیدامادقیقاجلویهمانتابلوهاخودروشانرا
پارکمیکنندوبعدهمچندیننفردورخودروهامیایستندوبرسرقیمتومعاملهچک
و چانه میزنند.من با این ســبد خرید باید وارد این کنار گذر شوم دوباره برگردم داخل
پیاده رو .چون داخل آن کنار گذر هم که پیاده برویم خودروهای عبوری فوری بوق می
زنندوباسرعتعبورمیکنند،اسیرایننمایشگاههاشدیم،سودوپولشبرایآنهاست
مزاحمتودردسرشبرایما.واقعانمیدانیمبایدچهکارکنیممنزلمادرحاشیهخیابان
استامابعضیوقتهادیگرخستهمیشوموازداخلکوچهخودمرابهخانهمیرسانم.

امکان انتقال نمایشگاه های خودرو به مجموعه خدمات
خودرویی آسکوپارس
شهردارمنطقه 8دربارهمشکلسدمعبرتوسطبرخینمایشگاهدارانخودرو
درخیابانخرمشهرمیگوید:ایننمایشگاههابایدپارکینگداشتهباشندکه
دربحثمجوزهایآنانتمامتالشمامتوجهاینموضوعبودهاست،امامسئله
ایناستکهبعضیازآنها مازادبرظرفیتپارکینگخودازپیادهرونیزاستفاده
می کنند .حســین عبدا ...زاده افزود :سرتاسر آن منطقه دو الین کندرو است
کهدرآنجاتابلوهایتوقفممنوعنصبشدهاست،کههمینموضوعازپارک
خودروها جلوگیری می کند.از طرفی هم همکاران ما در بحث رفع ســد معبر
فعالبودهاند.برایحلاینمشکلازطریقسازمانسدمعبروتقاضایهمکاری
ازپلیس،اینمسئلهرامجددپیگیریخواهمکرد.ناگفتهنماندکهاینموضوع
مسئلهایفرهنگیاستکهخودمالکانایننمایشگاههابایدبهآنتوجهکنند .با
این حال به گزارش پایگاه اطالعرسانی شورای اسالمی شهر مشهدمقدس،
رئیسکمیتهنظارتیشماره 2شورایشهرمشهدچندیقبل درحاشیهبازدید
از مجموعه خدمات خودرویی آسکوپارس ،با بیان این که عملیات اجرایی این
پروژهخدماتخودرویی،اردیبهشتسال 98ودرزمینیبهمساحت 4هکتار
آغازشده،گفتهبود :یکیازبحثهایمطرحشدهدراینبازدید،امکانانتقال
نمایشگاههایخودرودرخیابانخرمشهرواطرافبود؛ایننمایشگاههاعالوه
بر ایجاد ترافیــک ،موجب آلودگی هوا نیز میشــوند .مجتبــی بهاروند افزود:
درصورتتوافقشهرداریمشهدبااتحادیهصنفنمایشگاهدارانوفروشندگان
خودرووارائهالیحهمربوط بهشورایشهر،اینموضوعقابلبررسیاست.

کمبود مغازه های مختلف اصناف

نشست های گاه و بیگاه خیابان و پیاده رو
یکی از ســاکنان قدیمی محله ،ابتدا ما را با کارمندان شــهرداری اشــتباه میگیرد و
میگوید :چندین بار با  ۱۳۷و شــهرداری منطقه برای این جدول هــا و پیاده رو و پل
ها تماس گرفتیم اما هنوز برای بازدید نیامده انــد .خاک این جا هر چند وقت یک بار
نشســت میکند و همین حاال هم اگر دقت کنید کنار جداول پیاده رو نشســت کرده
است خود من این باغچه هارا ســنگ کردم اما حاال دو ماه نیست که همه شکسته و از
زیر فرونشست داشته است .به طور کلی نمیدانم چرا خیابان خرمشهر این قدر زیاد
نشســت میکند چند وقت پیش هم گــودال بزرگی در خیابان اصلی ایجاد شــد  ،آن
طرفخیابانچندروزقبلپیادهروپایینرفتعلتشرانمیدانملطفارسیدگیکنید.
روابط عمومی شهرداری منطقه هشت مشــهد در توضیح مشکالت مربوط
به فرونشست زمین توضیح داد :برخی از نشســتهای اخیر معابر و خیابان
خرمشهرمربوطبهترکیدگیلولهاصلیآبوفاضالببودهکههمینموضوع
باعث نشست زمین شــده اســت و موارد دیگری که مدنظر شهروندان است
بایدبهصورتموردیبررسیتاعلتدقیقامشخص شودامابهجزترکیدگی
لوله آب ،مشکل دیگری در این معبر مشاهده نشــده است .وی همچنین در
خصوصتاخیردررسیدگیبهفرونشستهاافزود:باتوجهبهحساسیتبحث
فرونشســتها و خطراتی که برای شــهروندان و خودروها به همراه دارد ،به
هیچوجهامکانتاخیروجودنداشتهوبهمحضدریافتگزارشهمنیروهای
امدادیوشهرداریوهمشرکتهایخدماترساندرمحلحضورمییابند
وتارفعکاملمشکل ،محدودهراترکنخواهندکردامادرمواردیاگرخاک
پیادهروهابهصورتجزئیمقداریپایینرفتهاماخطریوجودنداشتهباشد،
در دستور کار پیمانکاران شهرداری و شــرکتهای خدماتی قرار میگیرد و
مواردذکرشدهنیزدراولینفرصتبررسیونتیجهاطالعرسانیخواهدشد.

رضایت از تمیزی محله
یکی از کسبه با تشــکر از شهرداری منطقه
میگوید  :به نظرم این جا یکی از تمیزترین
محله هاســت ،واقعا ما که راضی هســتیم
خیلی به نظافت محله ما اهمیت میدهند
ودرچندیننوبتپاکبانانعزیزکارنظافت
راانجاممیدهندوواقعاجایتشکردارد.

ســاعت حدود  ۱۰صبح بعد از ترافیک زیــاد در خیابان امامخمینــی(ره) و ابتدای
خیابان خرمشــهر به ســختی جای پارک پیدا می کنیــم و با اولین نفــر در این محله
همکالم میشویم که او هم از همین ترافیک گالیه دارد.
آقای حسامی میگوید :ترافیکهای این جا گاهی بسیار آزار دهنده است و راه برای
دقایقی قفل میشود .خیابان خرمشهر از چند طرف به خیابانهای اصلی و پرتردد
میرسد که به ویژه در مناسبتهای مختلف ،تردد در آن به سختی انجام میشود.
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هکتار
فضای سبز

حضور مسئول راهور در آینده نزدیک برای بررسی
کارشناسی

ســرهنگ حمیدرضا دهنوی رئیس پلیس راهور اســتان خراسان رضوی
در گفت و گو با روزنامه خراســان درباره مشــکالت ترافیکی مطرح شــده
در خیابان خرمشــهر که یکی از خیابان های پرتردد مشــهد به شــمار می
آید ضمن اظهار این نکته که رفع بســیاری از گالیه های مطرح شــده نیاز
به حضور میدانی مســئوالن راهنمایی و رانندگی منطقه دارد می گوید:
موضوع پارک چند الیه خودروها در این خیابان جزو مواردی است که امروز
به نسبت سال های گذشته وضعیت بهتری پیدا کرده است و همکاران ما به
صورت مرتب اعمال قانون درخصوص پارک خودرو در پیاده رو را در دستور
کارشان قرار داده اند  .متاسفانه وجود نمایشگاه های متعدد خودرو ،این
فضا را تحت تاثیر قرار داده اســت و ما ایــن نکته را هم قبــول داریم که این
خیابان نیاز بــه حضور بیشــتر همکاران مــا دارد .درباره نصب ســرعتکاه
در کوچه هــا هم موضوع باید از ســوی کارشناســان ما مورد بررســی قرار
گیرد ونیازسنجی ها به صورت کارشناسی شده انجام شود .اگر چه امروز
شرایط نسبت به قبل بهتر شده اما به مسئول راهور این منطقه مسئولیت
می دهم تا برای بررســی تمام گالیه ها در آینده نزدیک به همراه خبرنگار
روزنامه خراســان در این خیابان حاضر شــود و نتایج بررســی ها را بازدید
کند و نیازسنجی ها انجام شود تا در آینده نزدیک برای رفع آن اقدام کنیم.
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