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محالت منطقه ما :باال خیابان  ،نوغان ،طبرسی ،
پایین خیابان  ،عیدگاه و چهار باغ

درشورایاجتماعیمحلههاتفمطرحشد

بازشدن گره ترافیکی خیابان
کامیاب در آینده نزدیک

ثامن
منطقه

نگاهی به تأثیر مکانها در شکلگیری انقالب؛ این پرونده
برای شناخت یکی از همین موارد در 40سالگی انقالب است

حرم مطهر در یک آغاز مقدس
 4و 5

3

عکس :انتخاب شده از واحد عکس سازمان پژوهشهای حرم مطهر

خــبــر
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دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در SHAHRARAONLINE.IR

در جلسه مشترک سازمان آب و فاضالب شهری و شهرداری منطقه ثامن بررسی شد

عکس خبر

اتصالواحدهایاقامتیبهفاضالبشهری

معاون خدمات و محیط زیســت شــهرداری منطقه ثامن گفت :یکی از
معضالت منطقه ثامن در حوزه محیط زیست ،بوی نامطبوع فاضالب در
برخی از محلهها است که مشکالتی را در این حوزه ایجاد شده است.به
گزارش شهرآرامحله محسن رهنمایی افزود :طبق تحقیقاتی که از سوی
شــهرداری در خصوص منبع این بوی نامطبوع در سطح منطقه صورت
گرفت ،متوجه شدیم که حدود  170واحد اقامتی منطقه ،فاضالبهای
شهری خود را به کانال آبهای سطحی هدایت میکنند.

نشست مشترک معاون وزیر ،مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری
کشور ،شهردار مشهد و شهردار منطقه ثامن برای تسریع در روند
اجرای پروژه های بافت اطراف حرم.

وی ادامــه داد :به همین منظــور و جهت رفع این معضل ،جلســهای با
حضور نماینده مدیریت شــبکه آب و فاضالب شهری مشهد و همچنین
نماینده شرکت آب و فاضالب ناحیه  2مشهد تشکیل شد و این موضوع
بررسی گردید.
رهنمایی افزود :در پایان جلسه مقرر شد واحدهای اقامتی متخلفی که
در نزدیکی فاضالب شهری هستند ،سریعا به این شبکه متصل شوند؛
تا مشکل حل شود.

با ارزیابیهای صورت گرفته در حوزه خدمات و محیط زیست شهری مشهد؛

فضای سبز منطقه ثامن برترشد
شهردارمنطقهثامنمشهدازکسبرتبهبرتراینمنطقهدرحوزهفضایسبزشهری
درسهماههسومسالجاریخبرداد.
سیدمصطفینعمتیگفت:بخشعمدهایازهزینههاینگهداریشهرمربوط
بهحوزهخدماتومحیطزیســتشــهریاستوفضایســبزبهعنوانیکیاز
دغدغههایاصلیومؤثردربهبودســیماومنظرشهروافزایشنشاطدرزندگی
شهریشهروندانمطرحاست.
وی تصریح کرد :باتوجه به قرار داشــتن منطقه ثامن در کانون توجهات زائران و
مجــاورانحضرترضا(ع)،یکیازبرنامههــایدارایاولویتمادراجرایطرح
نوســازیوبهســازیبافتپیرامونحرممطهررضویطیدورهجدیدمدیریت

کارت زرد شهرداری منطقه ثامن به واحدهای صنفی آالینده اطراف حرم

واحدهای غیربهداشتی اخطاریه میگیرند

جایگاه اولی تیم والیبال شرکت عمران و مسکن سازان ثامن در
دور برگشت مسابقات لیگ برتر استان

در صورت وجود
مغایرتهای
بهداشتی از
ادامه فعالیت
واحد صنفی
جلوگیری
میشود

زمین ورزشی کاشانی چمن کاری
می شود

اعضای شــورای اجتماعی محلــه نوغان در نشســت اخیر خود
درخواست بازگشایی هرچه زودتر زمین ورزشی خیابان کاشانی
را داشتند که رئیس ناحیه یک تأخیر در بازشدن آن را به چمنکاری
زمین ربط داد.
به گزارش شهرآرامحله ،مقری گفت :بین خیابان  12و  14شهید
کاشانی دو زمین ورزشی برای استفاده جوانان آماده شده است
که به زودی چمنکاری میشــود و در اختیــار عالقهمندان قرار
خواهدگرفت .در ادامه این نشست برگزاری برنامههای مناسبتی
در دهه فجر هم مطرح و مصوب شــد .برگزاری مســابقات هنری
در ایــن روزها یکــی از همین موارد بــود .در این مســابقه هنری
دانشآموزان و اهالی میتوانند شرکت کرده و در صورت برگزیده
شدن به عنوان  3نفر اول جایزه دریافت کنند.
براساس همین جلسه مقرر شد تا در دهه فجر اعضا به دیدار چند
خانواده شهید رفته و از خانواده آنها دلجویی کنند.

شهری،گسترشسرانهسطحسبزمنطقهوارتقایکیفیفضایسبزموجوداست.
نعمتیبابیاناینکهدرافقطرحنوســازیوبهســازی 60هکتارفضایسبزدر
منطقهثامنخواهیمداشت،افزود:طییکسالگذشتهنزدیکبه1/5هکتاربه
سرانهفضایسبزمنطقهدرراستایاجرایطرحنوسازیوبهسازیافزودهشده
وبااینافزایشسرانهفضایسبزمنطقهبه10هکتاررسیدهاست.
ویادامهداد:طبقارزیابیهایمعاونتخدماتومحیطزیستشهریشهرداری
مشهددرسهماههسومسالجاری،شــهرداریمنطقهثامنبهلحاظاقدامات
مرتبطبافضایسبزشهری،رتبهبرتررابینمناطقسیزدهگانهمشهدکسبکرد
وازنظرفعالیتهایخدماتشهرینیزدربینمناطقبرترقرارگرفت.

منشادی | یکی از تکالیفــی که در قانون شهرداریها برای احقاق حقوق
شــهروندان در نظر گرفته شــده ،برخورد با مشــاغل و واحدهای صنفی
اســت که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ســاکنین یا مخالف اصول
بهداشتی در شهر هستند.
جلسه مشترک شورای بهداشــت منطقه ثامن با حضور معاون خدمات و
محیط زیست شهری و جمعی از مدیران شهرداری منطقه و مرکز بهداشت
ثامن و همچنین نمایندگان اتاق اصناف مشــهد در محل سالن جلسات
مرکز بهداشــت ثامن با تأکید بر همین مسئله برگزارشد .یکی از مصوبات
این جلســه ،برخورد با مشاغل و واحدهای صنفی ســطح منطقه بود که
موازین مرتبط با بهداشت محیط را رعایت نمیکنند.
سیدمحسن رهنمایی ،معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری
منطقه ثامن گفت :یکی از تکالیفی که در قانون شهرداریها برای احقاق
حقوق شــهروندان در نظر گرفتهشــده ،برخورد با مشــاغل و واحدهای
صنفی اســت که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف
اصول بهداشتی در شهر هستند.
وی با اشــاره به فعالیت شــورای بهداشــت منطقه ثامن که جلســات آن
بهصورت مشترک با مسئولین و کارشناسان مراکز بهداشت سطح منطقه
و با هدف بررســی موضوعات مرتبط با بهداشت محیط در بافت پیرامون

حرم مطهررضوی و به صورت مســتمر برگزار میشود ،تصریح کرد :پس
از بررســیهای به عمل آمده توســط کارشناســان  2حوزه و شناســایی
واحدهای صنفی که بهصورت غیربهداشتی در اطراف حرم مطهر در حال
فعالیت هســتند ،به برگزاری جلســهای با حضور نمایندگان این اصناف
تصمیم گرفتهشد.
رهنمایی افزود :در جلســه اخیر که بــا حضور نماینــدگان اتاق اصناف
شهر مشــهد ،در مرکز بهداشت ثامن انجام شــد ،موضوعات و مواردی از
فعالیتهای واحدهای صنفی که مغایر با دستورالعملهای بهداشتی و
مخلامنیتوسالمتشهروندانمیباشد،تشریحومقررشدتاباهمکاری
مراکزبهداشتمنطقهونمایندگان اصناف ،پس از صدور اخطاریه ازسوی
شــهرداری منطقه ،نســبت به رفع مغایرتهای موجود و رعایت موازین
بهداشتی اقدام الزم را به عمل آورند.
وی گفت :با توجه به تکالیف و اختیارات قانونی که طبق بند 20ماده 55
قانون شــهرداریها در جهت حفظ آسایش و حمایت معنوی از مسکن و
محل سکونت شهروندان به شــهرداریها تفویض شدهاست ،در صورت
وجود مغایرتهــا و رعایت نکردن موازین بهداشــتی ،اعمال جرایم و در
مراحلبعدیجلوگیریازادامهفعالیتواحدهای صنفی متخلفازسوی
شهرداری صورت میپذیرد.

خانه داروغه همیشه باز است ،حتی ایام تعطیل
ملکخانی | «رفتم خانه داروغه رو ببینم ،اما درش بسته بود ».خانه داروغه
در آن به روی مردم باز شــد ،گویا در چند هفته اخیر
که بعد از بازســازیِ ،
در ساعتهایی بسته بودهاســت .موضوعی که شهرآرامحله با پیگیری و
مراجعه به این خانه تاریخی شــهرمان صحت آن و دلیل بستهبودنش را از
معاون فرهنگی شهرداری منطقه ثامن جویا شد.
معاون فرهنگی منطقه ثامن در توضیح بســتهبودن خانه داروغه به روی
بازدیدکننــدگان گفت :خانه تاریخی داروغه یکــی از خانههای هویتی و
تاریخی مشــهد محسوب میشــود و این خانه تاریخی با تالشهای زیاد
شهرداری و میراث فرهنگی بازسازی شدهاست.
دانشمند تصریح کرد :این خانه به منظور بازدید عالقهمندان و همچنین
در خانه
با هدف جذب گردشــگر داخلی و خارجی بازسازی شدهاست و ِ

ساعتهای مشخص شده به روی بازدیدکنندگان باز است.
وی در پاســخ به این ســؤال کــه چــرا بازدیدکننــدگان با درهای بســته
ایــن خانه بــرای بازدیــد مواجــه شــدهاند ،اضافه کــرد :داخــل خانه
نگهبــان  24ســاعته حضــور دارد امــا ایــن خانــه ســاعت کاری
خاصــی دارد و امــکان دارد مــردم در ســاعتهای تعطیلــی بــه خانــه
مراجعه کردهباشند.
وی ادامه داد :خانه تاریخی داروغه از ســاعت  8صبــح تا  14و عصرها از
ساعت  16تا  18برای بازدید عموم باز اســت .حتی در ایام تعطیل مانند
جمعهها این خانه به همین روال ،کار خود را دنبال میکند.
دانشمند افزود :خانه تاریخی داروغه فقط در ایام شهادت ائمه اطهار ،آن
هم با نظر سازمان میراث فرهنگی بسته میشود.

در محله
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پیامک شهرآرامحله30007289 :

در شورای اجتماعی محله هاتف مطرح شد

خبر

گره ترافیکی خیابان کامیاب به زودی باز میشود
معاون فرهنگی شهرداری منطقه ثامن

با جشنواره پویش رنگها
به استقبال بهار میرویم

منشادی | محله هاتف یکی از محلههای پر جمعیت ثامن منطقه به شمار
میرود و اگرچه این موضوع یک مزیت بزرگ برای این محله محســوب
میشــود اما مشــکالت خاصی را هم برای آن به دنبال دارد .مهمترین
مشکلی که این محله چند وقتی اســت با آن دست و پنجه نرم میکند،
ترافیک شــدید در کوچه و پسکوچهها و تــردد بیش از حد خودروها به
دلیل اجرای طر حهای ترافیکی در معابر منتهی به حرم است.
این مشــکالت از زمانی آغاز شــد که طرح بازســازی میدان راهآهن در
دستور کار شهرداری قرار گرفت و قســمتی از خیابان کامیاب به دلیل
همین بازســازیها مســدود و برخی دیگــر از خیابانهــای منتهی به
خیابان کاشانی از سمت خیابان کامیاب توســط راهنمایی و رانندگی
و بنا به درخواســت مــردم محله مســدود شــد .این مشــکل به حدی
رســید که پای غالمی ،نماینــده راهنمایی و رانندگــی در منطقه ثامن
و جعفری ،نماینده ســازمان ترافیک شــهرداری مشــهد و کارشــناس
ترافیــک شــهرداری منطقــه ثامــن را بــه دومین شــورای زمســتانی
اجتماعی محله هاتف باز کرد.

محدود شدن مسیرها نتیجه افزایش تصادفات خسارتی

ســرهنگ غالمی ،نماینــد پلیس راهور مشــهد در خصــوص محدود
شــدن راههــای ورودی به محلــه هاتف از ســمت کامیاب کــه باعث
ترافیک و بروز مشــکالتی حتی برای آتشنشــانی شدهاست ،گفت:
وظیفــه پلیــس جانمایــی عالئــم راهنمایــی و رانندگــی و بررســی
مشــکالت و تجزیه و تحلیل علل وقوع سوانح و حوادث است و اجرای
زیرســاختهای ترافیک برعهده شــهرداری میباشــد .بــا این حال
بولوار کامیاب در حال حاضر به عنوان مســیر اســتراتژیک در مشهد
شناختهمیشــود و یــک محور مواصالتی در شــهر به شــمار میرود.
اجــرای پــروژه عمرانی میــدان راهآهن و مترو که چند ســالی اســت
مشکالت ترافیکی شــدیدی را در این محدوده به وجود آورده و منجر
به جمع شــدن پل عابر پیاده و میدان گردیده ،در حال اتمام اســت و
مشــکالتی که با اجرای این پروژه به وجود آمده ،با تمام شــدن پروژه
مرتفع خواهدشد.
وی با اشاره به بستهشدن خیابان کامیاب  14از سوی پلیس که باعث
ســردرگمی رانندگان و همچنین محدودشدن دسترســیها به محله
هاتف شدهاســت ،ادامه داد :هر خیابان فرعی که مســدود شــده ،با
تقاضای اهالی و بــه خاطر حفظ جان مردم بودهاســت .در خصوص
بستهشدن خیابان کامیاب  14نیز با اجرای طرح اصالح هندسی این
خیابان و بازگشایی مسیر دوچرخه در طول یک ماه 164 ،نفر مجروح
شــدند و تصادفات خســارتی  40درصد افزایش پیدا کــرد .به همین

خاطر مجبور شــدیم به صورت موقت و تا زمانی که مشاور طرح جامع
را ارائه دهد ،دسترســی این خیابان را به خیابان کاشانی قطع کنیم.
غالمی تصریح کــرد :نظر پلیس این اســت که کنارگذر شــرقی (حد
فاصل خیابان کامیاب تا خیابان هاشمینژاد) همانند کنارگذر غربی
احداث شود که با اجرای این کنارگذر تداخل مسیر با خیابان کامیاب
نیز وجود نخواهدداشت .اگر ظرفیت موجود این خیابان اجازه اجرای
ایــن پروژه را بدهد ،دسترســی به محله آســان و در عیــن حال تلفات
جانی هم کم میشود.
نماینده راهور مشهد همچنین در خصوص مسدودشدن دوربرگردان
خیابان هاشمینژاد که دسترسی به ســمت محله هاتف را غیرممکن
کردهاست ،اظهار داشت :نهضت جمعآوری و تبدیل نردهها به جدول
به خاطر زیباســازی منظر شــهری یکــی از دالیل مسدودشــدن این
دوربرگردان بود .ضمن اینکه این دوربرگردان بار ترافیکی را به سمت
محله هاتف بیشــتر میکرد؛ چــرا که با وجود نصــب تابلو طرح زوج و
فرد ،شــهرداری به دلیل نبود بودجه ،دوربین نظارتی را نصب نکرده و
رانندگان خاطــی نیز برای دورزدن قوانین راهنمایی و رانندگی از این
خیابان استفاده میکردند.
وی در پایان از پیگیــری پلیس برای نصب مجدد پــل عابر پیاده برای
حدفاصل خیابان هاتف و بولوار هاشــمینژاد خبر داد.

مسدودشدن خیابانها به خواست اهالی است

کارشناس ترافیک شهرداری منطقه ثامن نیز در خصوص گالیه برخی
از اهالــی محله برای نبود دسترســی کافی برای ورود بــه محله هاتف
گفت :در خصوص مسدودشــدن برخی از خیابانهــای کامیاب باید
این نکتــه را بگویم که تمامی این دسترســیها با استشــهاد محلی و
تقاضای مردم به دلیل تصادفات مکرر بسته شدهاست .در صورت لزوم
و به خواســت و تقاضای مردم ،دسترسیهای موقت را باز میکنیم.
جعفری افزود :مشــکالت ترافیکی محله ناشــی از تغییــرات و انجام
پروژههــای عمرانــی میــدان راهآهن اســت .طبق گفتههــای قبلی
شــهرداری مرکز ،قرار بود بــا راهاندازی میدان راهآهن و بستهشــدن
دوربرگردان کامیاب  18بار ترافیکی محله کم شود اما فعال این موضوع
در دستور کار قرار ندارد و اولویت با بازگشایی میدان راهآهن و تکمیل
پلهبرقی و آسانسور است.
وی اظهار داشــت :درخواســت جدیدی به ســازمان ترافیک دادیم
که دسترســی بــرای دوربرگــردان خیابــان کامیــاب  ،18یکطرفه
استفادهشــود تــا حجم زیــادی از بــار ترافیکی کــه وارد بدنــه محله
میشود ،کاسته شــود .پیگیر هستیم که این طرح تصویب گردد.

به دلیل
جمع آوری
نرده ها و ایجاد
فضای سبز ،
دوربرگردان
خیابان
هاشمینژاد
مسدودشد

منشــادی | معاون فرهنگی شــهرداری منطقه ثامن گفت:
در راســتای اجرای هرچه باشــکوهتر طر حهای استقبال از
بهار ،برگزاری جشــنواره پویش رنگها در منطقه ثامن برگزار
میشود.
مهــدی دانشــمنداضافه کــرد :ایــن جشــنواره در  2بخش
مشــارکتهای مردمی و با عنوان نقاشــی دیواری نوروز 98
برگزار میشــود .عالقهمندان میتواننــد در طراحی ،اجرا و
مشارکت با در اختیار قراردادن دیوار محل سکونت و یا حضور
در جشنواره در این طرح حضور داشتهباشند.
وی افزود :این جشــنواره به صورت گروهی اســت و شــامل
بانکها ،مراکــز تجاری ،دانشــگاه ،خانوادههــا ،مدارس و
کانو نهای فرهنگی میشود.
دانشــمند تصریح کــرد :هــدف از برگزاری این جشــنواره،
افزایــش نشــاط اجتماعی و مشــارکت مــردم در برنامههای
استقبال از بهار است .ضمن اینکه ما میتوانیم از این فرصت
برای شناســایی هنرمندان منطقه نیز استفاده کنیم.
معــاون فرهنگــی شــهرداری منطقــه ثامــن در خصــوص
موضو عهای این جشــنواره نیز گفــت :موضوعات ترافیک و
حملونقــل ،بازپیرایــی هنرمندانه فضاهای فراموششــده
شــهری ،ســراج ،مشــارکت در ســیره امام رضا(ع) ،زیارت،
معنویــت ،مشــهدالرضا(ع) مهماندوســت و مهماننــواز،
مشــهد شــهر ایثــار و شــهادت در بخــش آزاد و همچنیــن
مفاخر ادبی مشــهد ،شــاهنامه برای کودکان و نوجوانان در
بخش فردوســی و نیز ارتباط شــهروندان با محیط شــهری،
آب و هــوا و ...در بخــش بهارانــه ،موضوعــات اصلــی ایــن
جشنواره به شمار میرود.
وی بــا بیــان اینکه آخرین مهلــت ثبتنــام  10بهمن 1397
اســت ،افزود :دیوارهــای  5نقطه در ســطح منطقه توســط
شــهرداری تأیید و شناســایی شــده کــه این دیوارهــا بعد از
ثبتنام شــرکتکنندگان در جشــنواره ،در اختیار آنها قرار
خواهدگرفت.

تدوین برنامههای فرهنگی سال 98

معــاون فرهنگی شــهرداری منطقه ثامن گفــت :برنامههای
فرهنگی شهرداری منطقه ثامن در سال  98بنا به نیازسنجی
شــورای اجتماعــی و برگرفتــه از جلســات محــات تدوین
شدهاست.
دانشــمند افــزود :مبنــای معاونــت فرهنگــی شــهرداری
مشــهد بــرای بودجهبنــدی برنامههــای فرهنگــی ســال
آ ینــد ه برا ســا س پیشــنها د معا و نتهــا ی فرهنگــی
مناطــق اســت .بــه همیــن دلیــل پیشبینــی میکنیــم
کــه بودجــه خوبــی در اختیــار مــا در راســتای اجــرای
برنامههایمان قرار بگیرد.

افتتاح اولین خانه محله مشهد در محله هاتف

دانشمند در انتهای صحبتهایش از افتتاح اولین خانه محله
مشــهد خبر داد و گفت :اولین خانه محله مشــهد در منطقه
ثامن و در محله هاتف ،هفته دیگر افتتاح خواهدشــد.
وی ادامه داد :خانه محله منطقه در کتابخانه جوادیه افتتاح
میگردد و برنامههای فرهنگــی منطقه ثامن از این پس ذیل
این خانه انجام میشود.
گفتنی اســت ؛ کتابخانه جوادیه از سه هفته گذشته کار خود
را به عنوان محلی بــرای مطالعه و همچنیــن خانه محله آغاز
کرده است.

گزارش ویژه

 4و 5

دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در SHAHRARAONLINE.IR

نگاهی به تاثیر مکانها در شکلگیری انقالب؛ این پرونده برای
شناخت یکی از همین موارد در 40سالگی انقالب است

حرم مطهر در یک آغاز مقدس

نظامی | در بحبوحه انقالب ،راهپیمایی و تظاهرات از هر نقطه مشهد که آغاز شدهبود ،به حرم منتهی میشد؛ با این
باور که حرم امامرضا(ع) سنگری برای روشنگری مردم مذهبی به آنچه در حکومت میگذرد ،خواهدبود .به واسطه
همین در آخرین ماههای مبارزات (آبان تا بهمن) حرم پایگاهی برای فعاالن انقالب شدهبود و بیشتر سخنرانیها
هم در همین مکان برگزار و قطعنامههای پایانی قرائت میشد .نقش حرم در سال  1357باعث شدهبود تا سرآغاز
یا پایان ماجراهای زیادی به این مکان برگردد؛ وقایعی که به عنــوان رویدادهای تاریخی در حافظه این مکان ثبت
شدهاست .همزمان با فرارسیدن چهلمین سالگرد انقالب ،در پرونده این شماره شهرآرامحله چند رویداد مرتبط
به حرم را یادآوری کردهایم تا به نقش حرم مطهر در پیروزی انقالب اسالمی.

 29آبان؛

فرار و تیراندازی در حرم

در  29آبان کــه راهپیمایی شــکل گرفت ،مــردم به حرم
رفتند .چند نفر از مأموران ساواک که بیشتر آنها در بین
مردم بودند ،به محاصره مردم درآمدند و دستگیر شدند.
بر اثر زد و خورد با مردم و مجرو حشــدن عدهای از زائرها
معلوم میشــود که این چند مأمور که خود را زائر معرفی
کردهاند ،زیر لباسشان اسلحه کمری دارند و وقتی یکی
از مأمورهــا موفق به فرار میشــود ،در خارج از صحن به
سایر مأمورها خبر میدهد .چند نفر از مأمورهای مسلح
وارد صحن شــدند و مردم را محاصره کردند و به خارج از
صحن بردند و تا رســیدن نیروهای کمکــی آنها را روی
چمنها نگه داشتند .در این لحظه هم گروهی از مبارزین
با دیدن این صحنــه حمله میکنند تا افــراد به محاصره
درآمــده را نجات دهنــد که درگیــری باال میگیــرد .به

دنبال این ،مبارزان خود را به حرم میرسانند تا دستگیر
نشــوند که درگیری از این طریق به داخل حرم میرسد و
تیراندازی هم صورت میگیرد .بــر اثر این اتفاق ،زائرها
شروع به سروصدا میکنند و مأموران هم مجبور میشوند
حرم را تــرک و فرار کننــد .بعد از این قضیه ،اســتاندار و
نایبالتولیه آستان قدس اعالمیهای به رادیو میدهند و
ضمن آن از مردم عذرخواهی میکنند که در توحیدخانه
خطایی صــورت گرفتهاســت و حتی قــول میدهند که
مرتکبین این حادثه را مجازات کنند.
با این اتفاق ،مردم تحت تأثیر قرارگرفته و حضورشــان را
در را هپیماییها گسترد هتر میکنند.
حتی به مناســبت هفتمیــن روز تیرانــدازی در حرم5 ،
آذر(25ذیالحجــه )1398روز عــزا و تعطیلی عمومی
اعــام میشــود و در سراســر کشــور ازجملــه مشــهد
راهپیمایی بزرگی صورت میگیرد.
در این راهپیمایی ،شــعار مشــترک مردم این شــعر بود:
«روز همه شیعیان شــام غریبان شــده /قبر امام هشتم
گلولهباران شــده» .بعد از این راهپیمایی مردم خود را به

حرم امام رضا(ع) رساندند.

 12آذر؛

دستگیری دانشآموزان ،تحصن و

اجتماع در حرم

به دلیل دســتگیری 24نفــر از جوانــان و دانشآموزان
مدارس مشــهد ،جامعه فرهنگیان در ســاختمان اداره
دادگســتری تحصــن کردنــد .گروهــی از مــردم و نیــز
کارمنــدان و جامعــه وکالی دادگســتری و کارمنــدان
دانشــگاه و پزشــکان و کارمندان اداره رادیو و تلویزیون
مشــهد هم بــا ایــن تحصن
اعــام همبســتگی کرده و
جلوی دادگســتری تحصن
کردنــد .در ایــن رخــداد،
از دو روز مانده به
گر و هــی ا ز د ا و طلبیــن
12بهمن در حرم
مردم هــم بــرای مراقبت از
تحصن کردیم ،شب
فرهنگیــان در همین محل
هم نمی خوابیدیم و
شــب و روز بیتوته کردند .در
دعا می کردیم امام به
مدت تحصــن هم در و دیوار
سالمتی برگردد
دادگســتری با عکس شهدا
و اعالمیه و شعارها پوشیده
شدهبود .با این تحصن ،بعد از  5شبانهروز دانشآموزان
دستگیرشــده آزاد شــدند .البتــه این اتفاق باعث شــد

تا روزه سیاســی دوبــاره دنبال شــود .به دنبــال همین
اتفاق عدهای از زنان که تعــداد آنها تا  500نفر تخمین
زدهمیشــد ،ابتدا در منزل آیتا...قمــی تحصن کردند
و بعد از اعالم 48ســاعت روزه سیاســی ،منزل آیتا...
را تــرک و برای اجتماع بــه صحن امام خمینــی فعلی در
حرم مطهر رفتند.

 19آذر؛

خواندن خطبه عاشورا برای مبارزان

انقالب در صحن مطهر

این روز به مناســبت تاســوعا که مصادف بــا روز اعالمیه
حقوق بشــر بود ،راهپیمایــی عظیم و باشــکوهی به راه
افتاد .از ســاعت 11صبــح ،گروهها و طبقــات مختلف
مردم بعد از شنیدن سخنرانی و تمامشدن برنامه مدرسه
نواب حرکت را آغاز کردند .راهپیمایان با در دست داشتن
پالکاردها و دادن شعارهای اســتقالل آزادی جمهوری
اســامی وارد فلکه حضرت(ع) شدند و از خیابان تهران
وارد خیابان بهار و ســپس خیابان امــام خمینی فعلی و
خســروی نو شــدند و در فلکه حضرت(ع) مقابل صحن
امام خمینــی فعلی متوقف شــدند .در ایــن راهپیمایی
بین مــردم نان و خرما پخش میکردنــد .در همین محل
که در مجاورت حرم امام رضا(ع) بــود ،مردم روی زمین
نشستند تا ســخنرانی ســیدعلی خامنهای ،مقام معظم
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هـفـتـهنـامـه مـحـلـی مـردم مـشـهـد
پیامک شهرآرامحله30007289 :

رهبری را گوش کننــد و مرحوم آیتا ...طبســی هم در
پایان قطعنامه را قرائت کرد.
در پایان هم اعالم شد که مردم شــب برای مراسم خطبه
عاشورا در صحن مطهر حضرت رضا(ع) جمع شوند.

 11و  12بهمن؛

تحصــن شــبانه اصناف و

شببیداری در حرم

انجمن اســامی اصنــاف قبل از انقالب برای رســیدن
بــه عدالت در صحنه بــود .تحصنی از  10بهمن تا شــب
 12بهمــن و صبح همان روز که امام(ره) وارد ایران شــد
ادامه داشــت .در این تحصن ،اصناف در تاالر تشریفات
جمع شــدهبودند و از قشــرهای مختلف دیگر هم به این
گروه پیوســته بودند .شــب 12بهمن تا صبح همه بیدار
بودیم .علما هم حضور داشــتند و اطراف ضریح حضرت
رضا(ع) نشسته بودیم .آنجا دعا میکردیم و از خدا تقاضا
میکردیم که انشــاءا ...امام به سالمت به ایران برسد و
خوشبختانه روز بعدش این اتفــاق افتاد و امام خمینی
آمــد و تحصن جمع شــد .البته در این تحصن و درســت
در شــب  12بهمن ،من فیلم ســیر انقالب را که خودم با
دوربین فیلمبرداری کرده بودم ،به نمایش گذاشتم.
در راهپیمایــی دیگری هم که آیتا...قمی خواســتار آن
شــدهبود ،با ســکوت شــروع کردیم به راهپیمایی؛ هیچ
شــعاری نمیدادیم و فقط راه میرفتیم .از مدرسه نواب
آمدیم تا جلوی موزه .این کل راهپیمایی بود .جلوی حرم
ســخنران رفت باالی ماشــین و خیلی کوتاه صحبت کرد

و مثل همیشــه قطعنامهای هم قرائت شد و بعد جمعیت
متفرق شــد .تعدادی بــرای زیارت داخل حــرم رفتند و
تعدادی هم به خانه برگشتند.
همچنیــن در مراســم عاشــورای ســال  ،1341حرکت
منظمی برای راهپیمایی که با دعوت و ابتکار کانون نشــر
حقایق اســامی اســتاد شــریعتی بود ،در خیابانهای
شــهر شــکل گرفت .انتهای این راهپیمایی هم به صحن
عتیق(انقالب فعلی) رسید.
همچنیــن رادیــو تهران ســاعت  14اعالم کــرد که امام
خمینــی ســاعت  4:30صبح پنجشــنبه بــا هواپیمای
بوئینگ ایرفرانس با  150نفر از خبرنگاران و فیلمبرداران
جهانی و  50نفــر از همراهان خود ،پاریــس را به مقصد
تهران ترک خواهدکرد .این خبــر باعث جنبوجوش در
بین مردم شد.
از نخستین ســاعات بامداد ،مردم مشــهد در خیابانها
چراغهــای ماشــین خود را روشــن کــرده و بــه انتظار
ایســتادهبودند .البته چندین ماشــین نفربر نظامی هم
در شــهر گردش میکردند که آنها هم چراغهایشــان را
روشــن کردهبودند .مغازهها بسته و ادارهها هم به حالت
نیمهتعطیل درآمده بود .ســاعت  9صبح ،ورود امام(ره)
به ایران اعالم شــد .بعد از این اتفــاق ،مردم همه جلوی
حرم جمع شدند و ساعت 11صبح از جلوی مدرسه نواب
با دادن شعار «خمینی بتشکن؛ خوشآمدی به وطن»
شــروع بــه راهپیمایی کردنــد .این جمعیــت از چهارراه
نادری به خیابانهای شــاهرضا و خســروی و از آنجا هم
به خیابان تهران(امام رضا) وارد شــدند .در نهایت مسیر
جمعیت به ســمت موزه تغییر داد و در ســاعت 12:45
جمعیت وارد صحــن امام خمینی شــدند و با این ورود،
تحصن علما و مردم در حرم پایان یافت.

* علیاصغر نعیمآبادی -مبارز

 15بهمن؛

پایان راهپیمایی بدون درگیری درحرم
راهپیمایی با حضور مرد و زن برگزار شــد؛ تجمعی که برای
برکناری شــاهپور بختیار بود .ســاعت 16:30خیابانها
مملو از جمعیت بود .جمعیتی که گفته میشــود به  5هزار
نفر میرســید .جمعیت خودشــان را به چهارراه خسروی
رســانده و از مقابل دروازه طالیی هم گذشتند .همانطور
که به طرف میدان  10دی فعلی حرکت میکردند ،شــعار
میدادند :استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی .مردم باز
هم پایــان راه را حرم قرار دادند و بعــد از ورود به صحن امام
خمینی و سخنرانی ساعت  6شب،مراسم بدون پیشآمدن
درگیری ،تمام میشود.

22و  23بهمن؛

شادی 50هزار نفری در حرم
روز یکشــنبه؛  22بهمن با حوادث  48ســاعت گذشته که
یک جنگ همهگیر و سرنوشتســاز در تهران با ارتشــیها
درگرفتهاست ،شهر مشــهد هم در عین آمادگی ،در حالت
نگرانی به ســر میبــرد .ارتباط با تهران هــم از طریق تلفن
میسر نیســت .البته از روشهای دیگری خبر میرسد که
چندین کالنتری و پادگان به دســت مردم افتــاده و مقدار
زیادی اسلحه بهدست مردم رسیده و تصمیم نهایی امرای
ارتش ،بیطرفی و پیوســتن به مردم اســت .در همین روز

رادیو و تلویزیون ایران هم بــه تصرف مردم درمیآید و رادیو
و تلویزیون مشــهد هم از ســاعت  10شــب به دست مردم
میافتد .در این روز مردم با در دســت داشــتن شیشههای
بنزین به تانکها حملــه میکنند .این اخبار که برای مردم
هیجانانگیــز بود و نوید پیروزی مــیداد ،خیلی از مردم را
به حرم کشاند تا شادیشان را با دعا در حرم ادامه دهند.
صبح روز دوشــنبه 23بهمن؛ با رســیدن خبرهای پیروزی
ملت بر حکومــت و اعالم همبســتگی ارتش بــا ملت ،روز
پیروزی برای مردم بود .به دنبال این ،کاروانهای شادی در
خیابانها راه افتاد و یکی پس از دیگری به حرم میرفتند.
از ســاعت  7:30صبح امروز ،کارمندان نیــروی هوایی از
افسران و همافران در یک راهپیمایی به منظور همبستگی
با مردم مشــهد از پایــگاه نیــروی هوایی بیرون آمــده و از
خیابان بهار به بیمارستان دکتر مصدق وارد شدند و اندکی
بعد از بیمارستان مصدق برگشــته و از طریق خیابان بهار و
خیابان امام رضا(ع) به صحن امام خمینی(ره) رســیدند.
 50هــزار نفر بعد از شــادی ،خودشــان را بــه صحن امام
خمینــی(ره) رســاندند و مرحــوم آیتا ...واعظ طبســی
برایشان سخنرانی کرد.

50هزار نفر جمعیت بعد
از شادی خودشان را به
صحن امام خمینی(ره)
رساندند و پای سخنان
آیتا ...طبسی نشستند

گزارش
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دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در SHAHRARAONLINE.IR

نگاهی به وجه تسمیه چهار کوچه قدیمی محالت تپل محله و نوغان

ازکوچهماشاا...سردارتاحمامبرقدار
سردار :کوچهای برای گردنکلفتها
کوچه ســردار انتهای خیابان شــهید کاشانی  8اســت .اگر بچه همین محله
باشــی ،میتوانی از کوچه پسکوچههای تپلمحله و نوغان هم کوچه سردار
را پیدا کنــی .کوچهای کــه لوطیهای معروفی داشــت و از ته کوچه تا ســر
در هر خانــهای را که میزدی ،یک لوطی ســر از آن درمیآورد .رئیس
کوچه ِ
این لوطیمســلکها فردی به نام ماشاا...خان بود .ماشاا...خان پسر بزرگ
یکــی از متمولین زمان رضاخان بود و قبل از انقالب برای خودش برو و بیایی
داشــت .هنوز هم خیلی از اهالی ایــن کوچه ،او را به یــاد میآورند« .مردی
قویهیکل بود .درشــت بود و موقع راهرفتن خیلی جذبه داشت .سبیلهای
بلنــدی داشــت و کاله مخملی مشــکیرنگی ســرش میکــرد .جاهلی بود
برای خودش .همیشــه از در خانه که بیرون میآمد ،چند نفر که در اصطالح
نوچههایش بودند ،همراهیاش میکردنــد .مردم محله کاله مخملیاش را
خیلی عزت میکردند .کارگشــا بود اما خب قدارهکش هــم بود .به خاطر او
بود که کوچهای که در آن زندگی میکرد ،به کوچه ســردار معروف شد ».این
چند خط تمام خاطرات کودکی اعتمادی ،شــیرینیفروش قدیمی محله از
ماشاا ...سردار اســت که در ذهنش بسیار روشن و واضح ماندهاست .مردی
کــه یک روز بین ســالهای  60 ،59میمیرد و از خود چند پســر و  2دختر به
جا میگذارد.
اشــرفیان یکی دیگر از قدیمیها و بزرگشــده همین کوچه است .او که این
روزها فقط به قصد دیدار مادرش به کوچه ســردار رفت و آمد میکند ،درباره
تغییر نــام این کوچــه میگوید« :بعد از انقــاب که دوره لوطیمســلکی به
اتمام رســیدهبود ،کوچه سردار به نام یکی از بچههای این کوچه که در جنگ
تحمیلی به شهادت رسید ،گذاشتهشد و اآلن حدود  30سالی است که کوچه
سردار به شهید قائمی تغییرنام دادهاست».

المیرامنشادی | طبقگفتهوقایعنگارانومحققانتاریخیمشهد،درگذشتهبسیاریازخیابانهایاصلیبهنامبزرگانوافرادیکهنامینیکازآنهادرذهنمردم
باقیماندهبود،معروفمیشدونامگذاریکوچهپسکوچههانیزبرعهدهمحلیهابود.شایدبهخاطرهمیناستکهبافوتسنوسالدارهایمحالتقدیمی،کمتر
کسیاستکهدلیلنامگذاریکوچهپسکوچههایمعابراطرافحرمرابداند.البتهمراجعهبهافرادکهنسالساکندرخوداینمحلههاهمروایتهایمتفاوتیاز
نامهایقدیمیرابههمراهدارد؛آنهمبهایندلیلکهنامبرخیازاینمعابربهچندصدسالقبلبرمیگردد.منطقهثامنکهبهنوعیمشهدقدیمبهشمارمیرود،
از این نامهای قدیمی (که هنوز هم بومیها همین نامها را ترجیح میدهند) کم ندارد .کوچههایی چون کوچه حمام باغ ،حمام برق ،سردار ،خیابان دریادل و ...
نامهاییکههرکدامداستانهویتیویژهایرایدکمیکشندواگرچهاینروزهاباتصمیممتولیانتغییرنامپیداکردهانداماهنوزهممیتوانردپاییازآنهاراپشت
پاکتهای نامه و روی قبضهای خدماتی هم پیدا کرد.
اینهفتهقراراستدلیلنامگذاری4کوچهمعروفازمحلههایتپلمحله،نوغانوشهیدکاشانیرابگوییمکهاینروزهاتابلوهایشاننامجدیدیبهخودگرفتهاند؛
با وجود اینکه اهالی سن و سالدار هنوز هم با همان نام قدیم این معابر را میشناسند.

حمام برق :کوچه میزبان اولین حمام برقدار مشهد
جایی مابین خیابان آیتا ...شیرازی و تپلمحله ،حمامی بود که اهالی
به آن حمام برق میگفتند .یک زمانی حمامها در محلههای مختلف به
نوعی پاتوقهای اجتماعی بودند که آخر هفتهها جای سوزن انداختن
هم نداشــت .حمامها کم بود و اینکه برخی از کوچههای محله به اسم
حمام آن کوچه معروف میشد ،دور از ذهن نیست.
اما نامگذاری این کوچه به حمام برق حکایت شنیدنیتری دارد .حاج
آقــا توکلی ،حمامدار حمام بــرق بود و نزد مردم محلــه احترام خاصی
داشت« .حمام برق اولین حمامی است در مشهد که برق در آن روشن
شــد و به همین خاطر به آن حمام برق میگوینــد .این حمام آنقدر نزد
مردم محبوب بود کــه کوچه میزبان این حمام را به این نام گذاشــتند.
حتی همین اآلن هم به کوچه حمام برق شناختهمیشــود».
با آنکه مشهدی نیست اما آن روزهای رونق حمام برق را به خوبی به یاد

دارد .ابراهیمی با برگشت به خاطرات  50سال پیشش میگوید« :من
شمالی هستم و  13 ،12ســاله که بودم ،به مشهد آمدم .از همان ابتدا
در این محله ســکونت داشــتم و به خوبی حمام برق را بــه یاد دارم .آن
روزها مردم زیاد به این حمام میآمدند .حمام چون برق داشــت و تمیز
هم بود ،هرطور شــده خود را برای نظافت به این حمام میرســاندند.
من از صاحبش چیز زیادی به یاد ندارم اما یادم هســت که حمام خیلی
شــلوغی بود و به خاطــر اینکه در بین ســایر حمامهای مشــهد اولین
حمامی بود که صاحب برق شــدهبود ،به آن حمام برق میگفتند».
کوچه حمــام برق از یک طرف به خیابان آیتا ...شــیرازی میرســید
و از یــک ســمت بــه کوچــه شــهید رازفــر و ســپس میــدان تپلمحله
راه داشــت و هنــوز هــم روی نقشــه مشــهد ،نــام حمــام بــرق برای
کوچه ثبت شدهاست.

آقای اعتمادی | شیرینی فروش قدیمی

کوچ ه سردار که این روزها به نام شهید قائمی است

کوچه حمام برق؛امروز آیت ا ...شیرازی  3است

ساختمان حمام برق در یک ماه گذشته خراب شد!
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گفتوگو
پیامک شهرآرامحله30007289 :

کوچه حمام باغ :کوچهای که روبهروی حمام آن ،باغ بود
تالقیخیابانششمنوغانوخیابانهشتمشهیدکاشانیدربین
مردم به کوچه حمام باغ معروف اســت .این کوچه با حمام حاج
آقا خوارزمی و باغی که داشته ،شناختهمیشود .باغ چندساله
تپلمحله ،آن روزها تفریحگاه خانوادههــای محل بود .به گفته
اهالــی قدیمی ایــن کوچه ،وجود بــاغ و حمام کنار هــم در این
محدودهبهتپلمحلهبسیاررونقبخشیدهبود؛تاجاییکهمردماز
محلههایدیگرهمبرایتفریحویانظافتبهاینمحلهمیآمدند.

کوچه فعلی حمام باغ در خیابان شهید کاشانی

اعتمــادی ،باغ و حمام محلــه را به خوبی به یــاد دارد؛ چرا که در
همینمحلهبهدنیاآمدهودرهمینمحلههمکاسبیکردهاست.
«روبهروی حمام محله یک باغ بزرگ بود .مردم برای تفریح به باغ
میرفتند.عصرهااینباغغلغلهمیشد».
نویدفر ،یکی دیگر از قدیمیهای محله هم در اینباره میگوید:
«مندرهمینمحلهبهدنیاآمدمودرهمینمحلهبزرگشدم.باغ
ن مردم به پارکهای بزرگی که میدیدند،
بزرگی نبود ،امــا آن زما 
میگفتندباغ.درختانقدیمیوزیباییداشت.منخیلیجوان
بودمکهبهاینباغمیرفتم.روبهرویباغ،یکحمامبودکهمتعلق
بهحاجآقاخوارزمیبود.اینحمامخیلیتمیزبودومردمیابهاین
حمامویابهحمامبرقمیرفتند.خالصهآنروزهاتپلمحلهخیلی
پررفتوآمدبود؛نگاهبهاینروزهایمحلهنکنید.
درباره علت نامگذاری کوچه حمام بــاغ در روایتهای مردمی،
اعتقاداتدینیهمشنیدهمیشود.
میگویند حمامداری ،شغل بســیار حساسی بوده و افرادی که
حمامداری میکردند ،افرادی بســیار مؤمــن و متدین بودند که
حمامداری را برای ثوابش و نه برای تجارت انجام میدادند.
بــا این همه ،کوچه حمــام باغ در آدرسهای پســتی و خدماتی
از ســویی شهید کاشــانی و از ســویی شــهید قانعی نامگذاری
شدهاست؛  2شهیدی که اولی در زمان انقالب و دومی در جنگ
تحمیلیشهیدشدهاند.

ساختمان حمام باغ سالها قبل خراب و زمیناش به بوستان تبدیل شد.

دریادل :خیابانی که رود خروشان داشت
نام خیابــان دریــادل از دیربــاز در بیــن مــردم گفتهمیشــد .روایتها و
حکایتهای زیــادی درباره نامگــذاری این خیابان از ســوی اهالی گفته
میشود .خیلیها همانند اعتمادی میگویند دریادل نام خانوادگی یکی
از بزرگان و متمولین ســاکن در این خیابان بوده و مــردم محله این خیابان
را به پاسداشــت و یاد او دریادل گذاشــتهاند .نویدفر اما نظر دیگری دارد.
او میگوید« :به خاطر جاریشدن رودی منشعبشده از باالخیابان که به
محله نوغان میآمده و از خیابان اصلی(دریادل فعلی) میگذشــته ،مردم
به این خیابان دریادل میگفتند».
یکی دیگر از قدیمیهای محله نظر دیگری دارد .منافپور معتقد اســت:
«مردم محله نوغان و خیابانهای اطرافش ،مردمانی شجاع و جسور بودند
و به همین خاطر مــردم محالت دیگر وقتی میخواســتند از این مردم یاد
کنند ،میگفتند دریادالن؛ یعنی افرادی که دل بزرگی دارند و بسیار شجاع
هستند ».در عین حال منافپور هم نظر نویدفر ،همسایه قدیمی و آشنای
فعلــیاش را رد نمیکنــد و میگوید« :مردم درباره دریادل داســتانهای
زیادی دارند .من هم به یاد دارم که این خیابان یک رود داشــت که نزدیک
چهــارراه زرینه بــود اما این را که بــه خاطر این رود دریادل ،دریادل شــد،
نمیتوانم قبول کنم».

خیابان دریادل قدیم سالهاست با نام شهید کاشانی شناخته میشود

نام دریادل هنوز هم در نقشــه جدید مشــهد خودنمایی میکند ،اگرچه که
این خیابان سالهاست به نام شهید محسن کاشانی نامگذاری شدهاست؛
جوانی شــجاع که در اوج مبارزات انقالب و زمانی که سرباز بود ،به مقابله با
فرماندهان خود در همدان برخواست و پس از کشتن فرمانده ارشد خود در
درگیری شهید شــد .پس از این بود که مردم به صورت خودجوش نام او را به
پاس رشــادتهایش ،ابتدا روی میدان انتهای خیابان شاهعباس و ابتدای
عامل و ســپس بر کل خیابانی که یک ســوی آن سهراه شــاه عباس و سوی
دیگرش چهارراه مقدم طبرسی بود ،گذاشتند و شهرداری مشهد نیز همین
نام را به رسمیت شناخت.
برای اینکه بدانیم دلیل اصلی نامگذاری این خیابان به نام دریادل چیست،
سراغ رضا سلیماننوری ،تاریخپژوه و خراسانشناس رفتیم .او در خصوص
وجه تســمیه خیابان دریــادل ،از رودی خروشــان در نزدیکــی این خیابان
برایمان حکایت میکند .سلیماننوری میگوید« :پشت برج و باروی دروازه
نوغان ،رودی پر آب و خروشــان بودهاســت .آن روزها اگر کسی میتوانست
از این رود خروشان عبور کند ،از ســوی مردم فرد بسیار دلیر و شجاعی لقب
میگرفت و در میان عامه از او به عنوان کســی که دریادل است ،یعنی شجاع
و بی باک است ،یاد میشدهاست».

نام کوچههــای منطقه اگرچه بــه گفته اهالی ،زمانی بر اســاس افراد بزرگ
و مشــخصههای اصلــی محله انتخاب میشــد ،امــا این روزها بنــا به گفته
دانشــمند ،معاون فرهنگی شــهرداری منطقه ثامــن راه و روش خاص خود
را دارد و به قــول معروف نامگذاری یــک کوچه و خیابان بایــد از هفتخان
شــهرداری و کارشناســان خاص این بخش بگــذرد .دانشــمند میگوید:
«نامگذاری معابر و میادین ،براســاس پیشــنهادات مردمی محله و یا کمیته
نامگذاری در شهرداریهای منطقه است .وقتی این پیشنهاد در شهرداری
منطقه تصویب میشــود ،مصوبه بــه معاونت فرهنگــی و اجتماعی ارجاع
میشــود و طی جلســهای با ارگانهای مختلف و شــخصیتهای مهم شهر
بررسی میشود و نتیجه بررسی به کمیســیون فرهنگی  -اجتماعی شورای
شهر میرود و در مرحله نهایی این نام در جلسه شورای اسالمی شهر مطرح
و تصویب میشود».
دانشــمند نیز با تأییــد صحبتهای اهالی برای شــیوه نامگذاری محالت و
کوچههای قدیمی منطقه ادامه میدهد :مردم در زمان قدیم مشخصههای
خاص محله و یا افــراد مهم را برای نامگذاری در اولویــت قرار میدادند؛ در
حالی که اکنــون معیارهای زیادی برای انتخاب نام کوچــه و محلهها وجود
دارد».
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