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برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان
می رساند.
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تلفن051 37009111 :

شهرداری

گزارش خراسان رضوی از روند مرمت و آماده سازی مجموعه گردشگری بند تاریخی گلستان

بندگلستان درانتظار بازگشایی

آستان قدس رضوی  :طرح های پیشنهادی برای ایجاد منطقه گردشگری بند گلستان در دست بررسی است
گزارش
نویدزندهروحیان

سدها ،ســازههایی هســتند که با هدف ذخیره آب ،روی
رودخانههاساختهمیشوند؛«بند»همسازهایشبیهسد
استکههممنبعذخیرهآباستوهمبرایانحرافمسیر
رودخانهوکنترلجریانآباستفادهمیشود.بندگلستان
از جاذبه های دیدنی منطقه طرقبه اســت کــه در فاصله
هشــت کیلومتری مشــهد قرار دارد .این بند آجری بوده
و تاریخ احداث آن به دوره تیمــوری برمی گردد و اهمیت
مهندســی آب را در زمان های دور ،یادآور می شــود .این
مجموعه خاطره انگیز ،روزگاری خاطرات خوشی برای
مشهدیها رقــــم می زد و یکی از مقاصد اصلی تفریحی
و گردشــگری منطقه ییالقــی طرقبه بود ،امــا هماکنون
بیش از یک ســال اســت که به دلیل مرمت ،تعطیل است
و هنوز به روی مردم بازگشــایی نشده است .مجموعه ای
که امروز پشت دیوار های بلند بتنی و در بزرگی ،محصور
شدهاستوبارهاگردشگرانوطبیعتدوستانازمسدود
بودن این بند اظهار ناراحتی و گالیه کــرده اند و حتی در
فضایمجازی،ویدئوهاییباهمینمضمونانتشاریافته
که حاکی از خواست شــهروندان برای بازگشایی مجدد
این مجموعه تفریحی است .باید دید با نزدیک شدن ایام
تعطیالت نوروز  98و فرا رسیدن سال جدید ،بازگشایی
می شود یا نه؟ این مجموعه در گذشــته در اختیار وزارت
نیرو بود اما چند ســالی اســت که به خاطر موقوفه بودن،
مدیریــت آن در اختیار آســتان قدس رضوی قــرار گرفته
اســت و برای بررسی بیشــتر زمان و چگونگی بازگشایی
اینفضایدیدنی،بهسراغمسئوالنمربوطرفتیمکهدر
ادامهمیخوانید.

•آبمنطقهای،فقطمسئولمسائلفنی
ابتدا بــه ســراغ «محمد عالیــی» ،مدیرعامل شــرکت
آب منطقه ای مشــهد رفتیم که درباره بازگشــایی بند
گلستان با اشــاره به انتقال مالکیت این مجموعه ،می
گوید« :بند گلســتان قبال در اختیــار و مالکیت وزارت
نیروبود،اماسالهاقبلبهدلیلموقوفهبودن،مدیریت
آن به آســتان قــدس رضــوی ســپرده شــد و همچنان
مســائل فنی مربوط به آب این مکان ،در اختیار ما قرار

مشخصات فنی و تاریخی بند گلستان
بند گلستان در فاصله  ۸کیلومتری غرب مشــهد و  ۵کیلومتری شمال شــرق طرقبه و پایان اراضی روستای
گلستان ،بر روی رودخانه گلستان احداث شده و از آثار دوره تیموری است که با تغییراتی ،امروزه مورد استفاده
قرار گرفته است .این بند از نوع سدهای وزنی به طول تاج 130متر است و مصالح اصلی به کار رفته در این بنا،
آجر و سنگ و مالط مخلوط از آهک و شن و خاک است .دیواره سد در سمت سر آب و مخزن ،عمودی و شاقولی
استدرحالیکهدرسمتپایاب،شیبتندیدارد.درواقعبرایاینکهفشارآبمخزنپشتبندنتوانددیواره
بند را خراب کند ،طرف پایاب دیواره را شیب دار ساختهاند تا هر گونه فشاری را خنثی کند .در منابع موجود،
ساختمانبندگلستانرابهشاهرخمیرزا،گوهرشادخاتونودرتعدادیازمنابعبهدورهصفوینسبتدادهاند،
اماباتوجهبهسندارزشمندیکهمتنآندرکتاب«اسنادومکاتباتتاریخیایرانازتیمورشاهتاشاهاسماعیل»
درج شده است ،ساختمان بند مربوط به دوران سلطان ابوســعید بن محمد است که در سال  ۸۶۱هـ.ق بعد
از تصرف هرات به حکومت رسید .بر این اساس ،تاریخ بنای ســد میتواند به سالهای آخر حکومت سلطان
ابوسعید میرزا برگردد .بند گلستان اکنون در وقف و مالکیت آستان قدس رضوی قرار دارد.
دارد ».عالیــی درباره این کــه ترمیم و بازســازی بند و
مسدودسازی چاه های غیر مجاز ،انجام شده یا نه ،می
افزاید« :راستش من دقیقا اطالع ندارم ،اما حتما این
کارها انجام شــده اســت .چرا که آبگیری بند در حال
انجاماستوهماکنونبندگلستانپرآباست».ویدر
خصوص زمان بازگشایی این مجموعه نیز با اظهار بی
اطالعی ،توضیح میدهد« :این سوال را باید از مالک
مجموعه که آستان قدس رضوی است بپرسید .آستان
قدس رضوی می تواند تصمیم بگیرد این مجموعه ،چه
زمانی به روی شهروندان بازگشایی شود».

•آمادگیآستانقدسرضویبرایایجاد
منطقهگردشگریدربندگلستان
در ادامــه بــرای پیگیری زمــان دقیــق بازگشــایی بند
گلستان و سرنوشت آن با «ســید نظام الدین موسوی»،
معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی تماس می
گیریمکهتوضیحمیدهد«:مجموعهبندگلستانبهعنوان
یکی از مجموعههای موقوفاتی متعلق به آســتان قدس
رضوی،بهعلتموقعیتجغرافیاییمناسب،هموارهمورد
بازدید زائران ،گردشــگران و مجاوران شــهر مشهد قرار

داشته که به دلیل ضرورت استحکام و استانداردسازی،
برای اقدام پیشــگیرانه از هرگونه حوادث ،از چند ســال
قبل در دســت ترمیم و بازســازی قرار گرفته است .مهم
اســت یادآوری کنــم حفظ بســتر و حریم بند گلســتان،
امری الزم است و بهره برداری از آب بند در راستای نیات
واقفمحترم،دستگاهمتولیرابرآنداشتتاباهمکاری
سازمانهاودستگاههایمربوط،اقداماتقابلتوجهی
برایمسدودکردنچاههایآبغیرمجازدربستروحومه
بندگلستانوآزادسازیورفعتصرفازحریمقانونیاین
بندبهعملآوردتاازتضییعحقوقموقوفهمطابقموازین
شرعیوقانونیجلوگیریشود.رفعتصرفوآزادسازی
حریم و بستر بند گلستان ،زمینه ایجاد طرح گردشگری
مناسببرایبهرهمندیعموممردموبازدیدکنندگاناز
فضای پیرامونی این مجموعه تاریخی با قدمت طوالنی
(متعلقبهآثارتاریخیدورهتیموری)رافراهممیآورد».

•طرحهایپیشنهادی،دردستبررسیاست
موسوی با اشاره به تعامل و همکاری آستان قدس رضوی
باسازمانهاونهادهایمرتبطبرای بهرهبرداریعمومی
از منطقه بند گلســتان ،میگوید« :آســتان قدس رضوی
آمادگیداردباهمکاریدیگرنهادها،دستگاههاومجریان
مربوط و همچنین بخش خصوصی ،بهمنظور بهرهمندی
عموم مــردم ،زائــران و مجــاوران از فضــای پیرامونی این
موقوفه ،برای ایجاد منطقه گردشــگری در بند گلســتان
همکاری و تعامل سازنده و مطلوبی را به عمل آورد .البته
هرگونهاقدامبهمنظورایجادمنطقهگردشگری،تفریحی
ودیگرکاربریهایالزمدراطرافاراضیمتعلقبهموقوفه
بند گلســتان ،باید با رعایت حقوق موقوفه ،عمل به نیات
واقفین و رعایت موازین شرعی و قانونی صورت گیرد .به
این منظور ،از ســال قبل طرح ایجاد منطقه گردشــگری
در دستور کار آســتان قدس رضوی قرار گرفته و مراتب به
فراخوان گذاشــته شده اســت و طرح های پیشنهادی در
مرکزسرمایهگذاریومشارکتهایآستانقدسرضوی
دردستکارشناسیقراردارد.تعیینحریمکیفیمناسب
ِ
تکلیفساختمانهاواراضی
دربستربندگلستان،تعیین
که در بستر بند قرار گرفتهاند ،آزادسازی اراضی محدوده
بند گلســتان و ...از جمله مواردی اســت که در این زمینه
بایدموردتوجهجدیدستگاههاومسئوالنمربوط،بهویژه
شرکتآبمنطقهایخراسانقرارگیرد».

لطفا پیگیری کنید از منزل آباد تا امیریه آسفالت
شود و یک خط اتوبوس هم به آن اختصاص داده شود.
بولــوار پیروزی،کوچــه پیروزی19یــک ســمت
خیابان کال چراغ ندارد و المــپ تیرهای برقی هم که
وجوددارد،خاموشاست.همیشهتاریکیشدیدیدر
این کوچه برقرار است که امنیت و آرامش را سلب کرده
است.
چرا شــهردارى در چهار راه ها و بولوارها و محل
عبــور عابران ،اقــدام بــه ايجاد فضاى ســبز بــا ارتفاع
غيراســتاندارد مــى كند كه منجــر به ايجــاد خطرات
جبران ناپذير و تصادفــات جرحى و فوتى و خســارت
مالى شود؟
مسئوالن شهر در آستانه دهه فجر ،قول باز شدن
بولوار نماز را داده بودند اما دهه فجر تمام شده و ظاهرا
حقوق مردم هم از یاد رفت.
بزرگراه باغچه بــا این همه عوارضــی که از مردم
میگیــرد ،فاقد خط کشــی مناســب اســت .پس این
درآمد هنگفت ،کجا خرج می شود؟
لطفا به داد ساکنان اطراف بولوار رسالت و جاده
ســیمان برســید در این مســیر بــه طــول تقریبی ۱۱
کیلومتر ،نمیتوان حتی  ۱۰۰متر آسفالت سالم پیدا
کــرد .محلــی پــر رفــت و آمــد و متاســفانه فاقــد
استانداردهای الزم برای بهره برداری.

شهرستانها
چندروزاستتلفنهایثابتشهردررودنیشابور
خراباستوبهدنبالش،دستگاههایکارتخوانهم
جواب نمی دهد و با این اوضاع بدِ اقتصادی ،ما کسبه
این شهرســتان ،به تنــگ آمده ایم .شــرکت مخابرات
شهرستان لطفا پاسخ گو باشد.

متفرقــه
درمشهدکارتنخوابوبیخانمانزیادداریمواگر
مثالبهخیاباناحمدآبادسریبزنید،جورابفروشهایی
میبینیدکهازشهرهایمختلفآمدهاند،درحاشیهشهر
زندگیمیکنندوبایدبرایشانفکریشود.
چندین بار اســت به ســازمان حمل و نقل درون
شــهری پیــام دادم ولــی پیگیــری نمــی کننــد .لطفا
سرویسهایخط 90انقالببهطرفپایانهوکیلآباد
را اضافه کنید .چند روز اســت از سه ایستگاه متفاوت
می خواستم از این خط استفاده کنم ،توی هر ایستگاه
بیشتر از نیم ساعت منتظر شدم و با انواع مزاحمت ها
روبه رو شدم.
ممنون از روزنامه خراســان برای چاپ و انتشــار
مطلب  ۱۵سال بعد از انفجار قطار نیشابور ،اما این که
در مطلب آمــده علت حادثه معلوم نشــده ،قابل قبول
نیست .آیا رسالت رســانه ای روزنامه خراسان ایجاب

تلگرام 09393333027 :

نمیکند دلیل آن حادثــه و دلیل وســعت و ابعاد آن را
جست وجو و اطالع رسانی کند؟
شرارت شروران و سلب آسايش و آرامش مردم در
خيابان نبوت كوى طالب ،از اثرات متمركز شدن كافه
هاوقليانفروشىهاىبسيارزياددراینمنطقهاست.
بحران طالق در خراسان رضوى ،این استان را در
جمع 10اســتان بحرانی قــرار داده و این آمار ،شــايد
تلنگرى بــراى نهادهای فرهنگى مثل آســتان قدس
رضوى باشــد تا شــايد فکری به حال ایــن موضوعات
کنند.
گــزارش ســرزده از شــرایط اداره ثبــت اســناد و
امالک خراسان رضوی کامال درســت بود .با تشکر از
روزنامه خراسان.
با این که احترام بسیاری برای روزنامه خراسان و
کارکنانزحمتکشاینمجموعهقائلهستم،ولییک
گله ازتان دارم :هفته گذشته تیم هاکی بانوان استان،
با تمام کاســتی هایی که داشــت و بدون حمایت هیچ
اسپانســر و با مشــکالت فراوان توانســتند بر سکوی
قهرمانیلیگبرترکشورقراربگیرندوکاپقهرمانیرا
به مشهد بیاورند ،امامتاسفانه روزنامه شما هیچ گونه
اطالع رســانی در خصوص ایــن خبرخوش بــه مردم
خوبشهرماننداشت.لطفاگزارشیدرخصوصاین
موفقیتتهیهکنید.
خراســان عزیز! از اطالعــات تلفــن  118به چه
کسی باید شــکایت کنیــــم؟ برای گرفتن یک شماره
تلفن 10،دقیقهبایدپشتخطمنتظرومعطلبمانیم.
ای کاشنمایســاختمان بزرگ ترینکتابخانه
عمومیدر مشــهد ،نمادیاز فرهنگ کتــابو کتاب
ی داشت.
خوان 
اداره امورمالیاتی خراســان رضــوی ،با تهدید و
اجبار ،کارکنان این اداره را ،تمام روزهای هفته حتی
جمعه هــا وادار بــه آمــدن ســ ِر کار و انجــام اضافه کار
میکند تا وصولی مالیات اســتان تامین شود .اوضاع
بازار خراب است ،مردم ندارند ،آنوقت ایشان به جای
شناساییفراریهایمالیاتی،میخواهدبافشارروی
کارکنان ،درآمد کسب کند.
آسفالتجادهامامتقی(ع)(بینالودبهاتوبانتربت
حیدریه)شدیداخرابباچالههایزیاداست.جوریکه
حتی صحبت کردن درباره آن هم باعث به لرزه افتادن
بدنه ماشین می شود! اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای اســتان خراســان رضوی اگر برنامه ای برای
روکش آسفالت این جاده ندارد ،کاش حداقل مسیر را
خاکیکند.بااینشرایطاقتصادیگردوخاکبهحلق
برود بهتر از این اســت کــه هزینه جلوبندی ماشــین را
پرداختکنیم.
لطف کنید یک گــزارش از خیابان هــای گلبهار
بگیرید .آنقــدر چاله دارد که فکــر میکنی متعلق به
صدسال پیش است .دریچه های فاضالب هم یا سی
سانت باالتر از سطح زمین است یا سی سانت گودتر.

