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شهرستان ها

گزارشی درباره کمبود امکانات تفریحی و ورزشی در شهرستان  62هزار نفری

رشتخوار،یکاستخرهمندارد!

گزارش
خاکشور

•محققنشدنوعدهمسئوالندرخصوص
ایجادمجموعهپارکبانوان

و ی از محقــق نشــدن وعــده مســئوال ن در خصــوص
ایجادمجموعــه پارک بانــوان رشــتخوار هم انتقــاد کرد و
گفت:درشهرستانرشتخواردرزمینهفراهمکردناماکن
تفریحیویژهبانواناینشهرستانهیچاتفاقیدرخصوص
احداث مجموعه ورزشــی و فرهنگی و پارک نشــده است.
وی گفت :چند سالی اســت که قول های مسئوالن مبنی
بر راه انــدازی مجموعه فرهنگی تفریحی پــارک بانوان در
شهر رشتخوار مطرح شــده ،اســت ،امام عمال تا کنون جز
دیوار کشــی این مجموعه و رها کــردن آن به حــال خود به
علت کمبود اعتبار اتفاق خاص دیگری برای این مجموعه
رخ نداده اســت وی با درخواست از مســئوالن شهرستان
رشــتخوار مبنی بر رســیدگی بیشــتر برای فراهم کردن
مکان هایی برای اوقات فراغت جوانان گفت :امروز بانوان
رشتخوارمدتطوالنیازوقتخودرادرخانهمیگذرانند،
که ایــن موضــوع باعــث افســردگی در جامعه بانــوان این

تصویری از سوله احداث استخر در رشتخوار

تعــدادی از شــهروندان رشــتخوار درتمــاس تلفنــی بــا
روزنامه وخبرنگارخراسانرضویازنبودامکاناتتفریحی
نظیراستخرشناوشهربازیوپارکبانواندراینشهرگالیه
کردند و درخواســت انعکاس این خواســته به حقشــان در
روزنامهورساندنصدایشانبهگوشمسئوالنرادارند.
بــه گــزارش خراســان رضــوی شهرســتان رشــتخوار بــا
جمعیتی حدود  62هزار نفر از حداقل امکانات تفریحی،
همچون استخر شنا ،شــهر بازی و اماکن تفریحی مناسب
محروم است ،شهرستان رشــتخوار با وجود این که بیشتر
جمعیتش را جوانان تشــکیل مــی دهند متاســفانه حتی
از امکاناتی همچون اســتخر شــنا و مکان های فرهنگی و
تفریحی محروم است  .یک زوج جوان با گالیه از مسئوالن
شهرستانگفت:تاریکیوکمبودوسایلبازیدرپارکهای
رشتخواربه شدت احساس می شــود و کودکان سرگرمی
چندانی ندارند .شــریفی گفت :ما در رشتخوار هیچ گونه
تفریح یا ســهمی از اماکن تفریحی نداریــم ،تنها مجموعه
تفریحی شهرستان یک پارک در باالدست شهر است ،که
بهدلیل خاکیبودنمسیر،تاریکیدرشبونبودامکانات
مناسببرایفرزندانتقریبااستقبالیازآننمیشود.

شهرستان شده است .اکبر ســاالری هم یکی از مطالبات
دیگر جوانان منطقه را محرومیت از اســتخر شــنا دانست
که حــدود 70درصد جوانان به ســمت تفریحات ناســالم
همچون قلیــان و ...روی می آورند ،که ایــن موضوع و نبود
اماکن تفریحی بر آمار تفریحات ناســالم نیــز میافزاید .به
گفته وی حدود 16ســال اســت از پی ریزی اولیه اســتخر
شــنا در رشــتخوار می گذرد ســوله آن نصب شــده ولی به
دالیل مختلف در حد فونداســیون و ســوله مانــده و نیاز به
پیگیری مدیران ارشــد استان و شهرســتان دارد .حسین
غالمی یک شــهروند دیگر رشــتخواری با اشــاره به رفت و
آمدهایجوانانبرایبهرهمندیازاستخرشنابهشهرهای
مجاورازجملهتربتحیدریهیادآورشد:بیشتراوقاتبرای
استفادهازاستخربهناچارمسیر 50کیلومتریرشتخوارتا
تربتحیدریهرابههمراهدوستانبرایبهرهمندیازاستخر
طیمیکنیم کهعالوهبرخطراتجادهدرمحوررشتخوار
به تربت حیدریه  ،هزینه های بیشتری نیز برای ما به همراه
دارد.وییکیازدالیلمهمماندگاریجواناندرشهرستان
رابهرهمندبودنجوانانازفضاواماکنتفریحیاعالمکردو
خواستارتوجههرچهبیشترمسئوالنشد.حسیناحمدپور
رئیسشورایشهررشتخواردربارهمشکلمسیروتاریکی
پارکمادر،شهررشتخواربهخبرنگارماگفت:درخصوص
روشنایی راه دسترسی به پارک مادر ،شــهرداری در سال
گذشته اقدام به خرید ترانس برق و تنظیم قرارداد احداث
شبکه کرد که به دلیل اختالف قیمت تمام شده تجهیزات

خریداریشدهپیمانکارحاضربهانجامکارنشدوباپیمانکار
ثانوی مذاکره کردیم که امیدواریم تــا قبل از فصل گرما به
بهرهبرداریبرسد.ویدربارهخاکیبودنمسیرپارکمادر
نیز به دلیل مشکالت مالی شــهرداری و کمبود اعتبارات
اینپروژهگفت:هماکنوناینامرمیسرنیست،انشاءا...
درآیندهبعدازآسفالتکوچههایداخلشهربرنام هریزی
برایبهسازیآنصورتخواهدگرفت.
وی در باره پارک بانوان گفت:با توجــه به این که این پارک
جزو طرح های مصوب استان اســت ،همه ساله بودجهای
ویــژه آن تخصیص می یابد کــه امیدواریم بــا پیگیری های
بیشتر شــهرداری و شــورای اســامی شــهر زودتر به بهره
برداریبرسد.علیاحمدپورسرپرستشهرداریرشتخوار
به خبرنگار ما گفت:شــهرداری در زمینه توجه به سالمت
تفریحوسرگرمیبانوانباتصویبوپیگیریازسویشورای
شــهر رشــتخوار اقدام به احداث پروژه پارک بانــوان کرده
اســت که هم اکنون با تخصیص اعتباراتــی هرچند ناچیز
پیشرفت حدود در30درصد از کل پروژه را شاهد هستیم
در حالی که تکمیل این پــروژه نیاز به اعتبــاری حدود یک
میلیاردتومانداردکهامیداستباجدیتوتالششهرداری
وشورای شهر و همه مســئوالن شهرســتان و تخصیص به
موقعاعتباردرکمترینزمانممکنبهبهرهبرداریبرسد.
ویدرخصوصپارکجنگلیشهررشتخوارکهبهمجموعه
پارک مادر معروف اســت گفــت  :در صدد تامیــن اعتبار به
منظور توسعه پارک وایجاد فضای سالم ومفرح برای بهره

مندیشهروندانهستیم.بهگفتهویشهرداریدرحدتوان
مالی بخشی از فضاهای مورد نیاز را تامین کرده است و به
دلیلکاهشدرآمدهایعمومیشهرداریوبروزمشکالت
مالیاجرایفازدووتکمیلفضاهایورزشیبهتعویقافتاده
استکهامیدواریممسئوالنازجملهنمایندهشهرستاندر
مجلس شورای اسالمی و دیگر مقامات توجه ویژه به شهر
های کمتر توسعه یافته داشته باشند تا شهرداری در قبال
مسئولیتیکهداردپاسخگوینیازشهروندانباشد.

•یکمیلیاردو 200میلیونتوماناز
اعتباراحداثاستخرطیامسالجذبشدهاست

فرماندار رشــتخوار هم بــا تبریــک هفته وحــدت و میالد
با ســعادت عصاره نبوت حضــرت ختمــی مرتبت محمد
مصطفی(ص)درخصوصمشکالترشتخواربهخبرنگار
ما گفت:استخر سر پوشیده شــنا یکی از مطالبات اهالی
شهرستانرشتخواراستکهنبوداستخردراینشهرستان
باعث شده عالقه مند ان به این ورزش به شهر های اطراف
بروند،برایتکمیلاینپروژهنیمهکارهبیشازدومیلیارد
و 200میلیونتوماناختصاصدادهشدهکهیکمیلیارد
و  200میلیون تومان این اعتبار طی امســال جذب شده
و کار احداث شروع شــده و ما هم خواستار تسریع تکمیل
این پروژه در شهرستان هستیم .خالقداد عرب همچنین
با اشاره به مشکالت کمبود پارک ها و فضای سبز در شهر
رشتخواراظهارکرد:درشهررشتخوارششپارکوفضای
سبز داریم که امکانات و تجهیزات آن محدود است ولی به
لحاظ فضای سبز این شــهر از سرانه اســتان باالتر است.
این در حالی است که این شهر بیش از  67هزار متر مربع
فضای ســبز دارد که سرانه هر شــهروند رشتخواری بیش
از  14متر اســت .وی گفت:بحث احداث و افزایش ســکو
هاونشیمنگاههایاینپارکهاکهیکیازمطالباتمردم
است به علت کمبود در آمد شهرداری که بعضا تا شش ماه
حقوق کارکنان این شهرداری معوق شده نیاز به پیگیری
دارد  .عرب خاطر نشــان کرد:بیش از شــش ونیم میلیارد
تومــان در حــوزه آب رســانی 21،پــروژه در بحــث فضای
آموزشــی با اعتبار14میلیــارد تومان ،احــداث 14مرکز
بهداشتیودرمانیوبیمارستانحضرتزهرا(س)بابیش
از 10میلیــارد تومان و راه اندازی شــش خانه بومگردی و
گردشگریوتوسعهمنطقهگردشگرییاهوبااعتبار300
میلونتوماندرچهلمینسالگردانقالبافتتاحخواهدشد
وجشنخواهیمگرفت.

بیمارستان گلبهار چه زمانی افتتاح می شود.
چرا مسئوالن پاسخی در این زمینه نمی دهند.
بنیاد شــهید قراردادش را با پزشــکان فریمان
قطع کرده است .چرا کسی پاسخ گو نیست.

شهرداری

مسئوالن شهرداری مشهد ،چرا برج سلمان با
همان نماد غربی بازسازی می شود .آیا این اشکال
غربــی با هویــت ایرانی-اســامی مشــهد ســازگار
است؟
خیابان پنجتــن  ،48ابرار  ،5آســفالت ندارد و
شهرداری هم جواب گو نیست.
شایسته است سازمان تاکســیرانی برای تردد
ســاکنان بولواردالوران از ابتدای بولوار کوثر چاره
ای بیندیشــد .چون تاکسی ها مسیر ســرافرازان را
می روند ولی دالوران را نه.
کارگر قــرار دادی پارک وکیل آباد هســتیم .از
برج هفت پیمانکار حــق بیمه مــا را پرداخت نکرده
است .دفترچه بیمه ما تامین اعتبار نمی خورد.
مــدت  20دقیقه اتومبیل خــودم را در خیابان
امام رضا(ع) پارک کردم .الیت  1300تومان از من
کم کرد .چرا کسی نظارتی ندارد؟
با توجه بــه تغییراتی که توســط شــهرداری در
تقاطــع ســاجدی و جانباز در حــال انجام اســت .از
شــهرداری تقاضاداریم ،ایســتگاه دوچرخه در این
منطقه راه اندازی شود.
چــرا بعضــی راننــدگان اتوبــوس خــط99
درایســتگاه آزادی ( 101بعــد ازپلیــس راه ) توقف
نمی کنند .اگر ایستگاه نیست ،اطالع رسانی کنید.
از مســئوالن تقاضاداریم که به فکر شهرستان
محروم درگــز باشــند .مردم ایــن شهرســتان تا چه
زمانی باید ازبیکاری و نبود شــغل رنج ببرند .حتی
یک کارخانه داخل شهر وجود ندارد که مردم وافراد
بیکارمشغول به کارشوند.
از نیروی انتظامی شهرســتان درگز تقاضا می
کنیم که دقــت عمل ونظــارت بیشــتری در خیابان
های شــهر داشــته باشــند .چون امنیت در شهر کم
شده و در اواخرشب که شهر خلوت است ،سارقان از
فرصت استفاده کرده واقدام به دزدی ازمنازل مردم
می کنند.
من ازمسافران خط 22.2هستم .زمانی که از
نقشه همراه مشهد برای مدیریت زمان استفاده می
کنم ،هیچ اتوبوسی را روی نقشــه نشان نمی دهد.
اتوبوسرانی لطفا پیگیری کند.

متفرقه

چرا نیروی انتظامــی ،جمعه هــا در آخر بولوار
وکیل آباد نظــاره گر مزاحمت موتورســواران بدون
پالک و تک چرخ زن ها و ســدکردن راه مردم است.
با 110تماس گرفته می شود ،اما پاسخ نمی دهند.
چرا بعد از چهار ماه از تکمیل شدن بولوار نماز،

تلگرام 09393333027 :

این بولوار مسدود است؟
اول آذرماه عکس  MRIگرفتــم .ولی االن دو
هفته اســت کــه بــرای گرفتــن نوبــت ارتوپــدی در
بیمارستان فارابی معطل هستم و گفته می شود که
نوبت ها پر شده است.
حدود پنج مــاه از تخریب جــاده "کالکوب" در
کیلومتــر پنج جاده کالت بــه بهانه باز ســازی جاده
آرامگاه رضــوان می گذرد و اداره اوقــاف که متولی
جاده است ،آن را تقریبا رها کرده و با شروع زمستان
مشــکالت بســیار زیادی برای چنــد روســتا در این
منطقه ایجاد شده است.
چرا مسئوالن واگذارکننده زمین های آستان
قدس مثل باغ فرامرز عباســی  ،25عــرض خیابان
های قطعات با تراکم باال را خیلی کم در نظر گرفته
اند که االن با ترافیک روبه رو هستیم.
تنهــا نماد  ،مشــخصه  ،هویت و شناســ ه میدان
س از اینشهید
ک عک 
شهید حسینفهمیدهمشهد ی 
بزرگواربود کهآنرا هم برداشتند.
از جاده پر از ترافیک چناران  -مشــهد خســته
شدیم .هر روز برای رسیدن به گلبهار چقدر سختی
باید کشید.
چــرا بــه بهانــه کاشــت درخــت تمــام زیبایی و
طبیعی بودن کــوه های جنــوب شــهر را از بین می
برند .همه جای کوه شده چاله کاشت درخت  ،کنده
کاری مسیر خواباندن لوله آب رسانی و مسیرهایی
که بیل مکانیکی برای حرکتش در دل کوه درســت
کرده اند.
در بازدید از فروشــگاهی که اقالم بهداشتی و
آرایشی را با تخفیف های بسیار زیاد عرضه می کند،
متوجه شــدم بســیاری از اقــام مانند شــامپوهای
کودکان یا دهان شویه ها تا آخر سال جاری میالدی
تاریخ مصــرف دارنــد .یعنی کمتــر از یک مــاه .چرا
تعزیرات و بهداشت به این مسائل بی توجه هستند.
آب ،محله "ســیس آباد" ،بولوار رســالت مشهد
کیفیتش خیلی پایین اســت و بدون دستگاه تصفیه
آب نمی شود از آن استفاده کرد.این درحالی است
که کل شهرمشهد آب با کیفیت دارد.
فرامرزعباســی  25 ،23و  34نیــاز به ســطح
شیبدار برای عبور ویلچر دارد.
350تن برنج احتکارشــده ســرخس را توزیع
کنیــد ،زیــرا برنــج ایرانــی بــدون کیفیــت
کیلویی14هزار تومان خریدم.
از رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد ،
واهشــمندیم ،رســیدگی الزم بــرای حســابداری
ومــددکاری بیمارســتان روان پزشــکی ابن ســینا
داشته باشد.
سالن های چند منظوره ورزشی آستان قدس
رضوی واقع در چهارراه خیام با توجه به نوساز بودن،
هیچ کدام آسانسور فعال ندارند .من با توجه به این
که زانو درد هستم ،باید برای انتقال فرزندم به سالن
ژیمناستیک دو طبقه را به پایین یا باال بروم.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروند خبر نگار

شهروند خبر نگار

باز هم سد معبر در مسیر تردد عابران

حمل باری نامتعارف

وقتی که برخی رانندگان این گونه در خیابان تــردد می کنند ،چه باید
کرد؟ آن چنان که در تصویر دیده می شود ،راننده سوار بر یک خودروی
شاســی بلند  ،عالوه بر آن که بــه صورت خطرنــاک و بدون اســتفاده از
محافظ ،تعدادی لوله را روی سقف خودرو بسته ،حتی آینه های دو سمت
خودرو را هم خوابانده است و بخشــی از امکان دید خودروی پشت سر
را نادیده گرفته اســت .چرا پلیس با این تخلفات برخورد نمی کند؟اگر
حادثه ای پیش بیاید چه کسی پاسخ گوست .

گزارش
رضایی

دردسرهای یک بن بست
در بولوار معلم
"از شهرداری و ســازمان مدیریت ترافیک شــهرداری منطقه  ، 11می خواهیم برای
رفع بن بســت خیابان معلم  51اقدام کنند.این محل این روزهــا تبدیل به پارکینگ
نمایشگاه دارهای خودرو شده و این نمایشگاه دارها از فضای ایجاد شده و پیاده رو به

بارهادرروزنامهمنعکسکردیدکهمردمدرزمانپارککردنخودرو،مراقب
باشندکهمسیرترددعابرانراسدنکنند،اماگویاگوشبسیاریازشهروندان،
هنوزهمبدهکارنیستواینهمهتذکرفایدهایندارد.چرابرخیازشهروندان
اینهمهمردمآزاریمیکنند؟معلولیکهبرایدرامانماندنازسرعتزیاد
وسایطنقلیهبهپیادهروهاپناهمیبرد،چگونهبایدازاینموانععبورکند؟چرا
برخیازافرادبیمباالت،تاایناندازهبهحقوقدیگرانبیتوجههستند؟چرا
مسئوالنترافیکشهر،فکریبهحالاینموضوعنمیکنند؟

عنوان پارکینگ استفاده می کنند  .سوال من این جاست که اگر استفاده از پیاده رو
توسط مشاغل مختلف خالف قانون وسد معبر است .چرا شهرداری با آن ها برخورد
قاطع نمی کند یا چرا میله هایی را در مســیر ورود این خودروها تعبیه نمی کند تا این
خودرو ها نتوانند وارد پیاده رو شوند".

•رفع بن بست موجود ممکن نیست
این متن پیامکی اســت که یکی از شهروندان به ســتون حرف مردم روزنامه خراسان
رضوی ارســال کرده اســت  .برای پیگیری موضوع با "عباس دلیر"  ،سرپرست اداره
ترافیک شهرداری منطقه  11تماس می گیریم  .دلیر در این زمینه به خراسان رضوی
می گوید:در ارائه طــرح های ترافیکی ،مالک عمل ،طرح های تفصیلی باالدســتی
است که درخصوص این معبر با توجه به تامین دسترسی اهالی از دیگر معابر محدوده

خیابان های معلم  ۴۹و  ،۵۳انسداد دسترسی سواره خیابان معلم  51به بولوار معلم
برطبق طرح تفصیلی مصوب (خازنــی) و به منظور رفع مشــکالت ایمنی و ترافیکی
بولوار معلم صورت گرفته است که اثرات مثبت ایمنی و ترافیکی اجرای طرح در وضع
موجود (در محدوده دوربرگردان) مشهود است.
وی با اشاره به طرح تفصیلی پیشــنهادی  ،می افزاید  :طرح تفصیلی پیشنهادی این
معبر به صورت بن بست پیش بینی شده اســت .بنابراین بازگشایی مجدد دسترسی
معبر فوق از نقطه نظر ترافیکی مناســب ارزیابی نمی شــود و با بازگشــایی این معبر
مشکالت شدید ترافیکی به این منطقه باز خواهد گشت .
دلیر با اشاره به وضعیت موجود کاربری های تجاری  ،خاطر نشان می کند:در وضعیت
موجود کاربری های تجاری ابتدای خیابان معلم  51برخالف کاربری مصوب و طرح
باالدســت شــکل گرفته و در برخی مواقع از اوقات مشــکل توقف خودروهــا در معبر

مشاهده می شود که بیشــتر از جنس مشکالت اجتماعی اســت که باید توسط دیگر
سازمان ها بررسی شود.

•نامه نگاری با پلیس راهور
سرپرست اداره ترافیک شــهرداری منطقه  11درباره دلیل نصب نکردن مانع برای
ورود خودروها به پیــاده رو ،می گوید  :ما این طرح را مورد بررســی قــرار دادیم  ،ولی
واقعیت این اســت با نصب این موانع مشــکالت زیادی برای معلوالنی که در خیابان
های این منطقــه رفت و آمد می کننــد ،پیش می آیــد و با در نظر گرفتــن همین اصل
برای رفع معضل موجود در ایــن خیابان و خیابان های دیگر منطقــه  11نامه نگاری
را با پلیس راهور داشته ایم تا با اعمال نظارت و انجام مدیریت پلیس راهور مشکالت
موجود برطرف شود .

