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گزارش

گزارش میدانی از کمبود روشنایی در جاده ورودی شهر تربت حیدریه

8کیلومتر تاریک حادثهساز!
مدیرشرکتبرقتربتحیدریه:بهمنماهشاهدافتتاحفازاولروشناییورودی
تربتحیدریهخواهیمبود

گزارش
شعبانی

شب است و تاریک .خودروهای کوچک و بزرگ
با سرعت از مقابلم عبور می کنند .بعضی به قصد
زیارت امام هشتم (ع) به مشهد الرضا(ع) می
روند و برخی رانندگان خودروهای باری بزرگ
به سمت جنوب کشور رهسپارند.اگر برای چند
دقیقه هیچ خودرویی از این قسمت جــاده رد
نشود ،هیچ جا دیده نمی شود!

•
ِ
تاریک تاریک؛ورودی شهر تربت حیدریه
به سمت مشهد

این جا یکی از سه نقطه اصلی مواصالتی استان
خراسان رضــوی یعنی محور تربت حیدریه به
مشهد اســت ایــن جــاده به جــاده مــرگ معروف
بود .قبل از آن که جاده یک طرفه شود؛ ساالنه
ای بسیار زیادی در این مسیر
تصادفات جاده ِ
اتفاق می افتاد .جاده در مسیر کریدور اصلی
شــمــال بــه جــنــوب کــشــور اســـت .رانــنــدگــان و
مسافران از خاموشی جــاده و ورودی شهر در
شب گالیه مند هستند .آن ها این خاموشی را
علت خیلی از تصادفات در این نقطه از جاده که
حدود  ۸کیلومتر است؛ می دانند.در شرایطی
که ورودی هر شهر ویترینی از نمای کلی همان
شهر است ،اما فضاهای تاریک و حادثه ساز در
ورودی تربت حیدریه وضعیت نابسامانی را به
وجود آورده است.به گزارش خراسان رضوی،
پس از تعریض ورودی محور تربت حیدریه به
مشهد و اقدامات مناسبی که از سوی شهرداری
و اداره راه و شهرسازی درباره آسفالت آن انجام
شده ،این مکان به دلیل نبود روشنایی کافی به
نقطهایحادثهخیزوخطرناکتبدیلشدهاست.
اوضاع وقتی حادتر می شود که در ادامه مسیر
می رسیم به ورودی های روستاهای دوغشک
 ،شهرک و منظر ،به ویژه از سمت مشهد که به
دلیل نبود روشنایی کافی در میدان و بولوار به
یک نقطه خطرساز برای مسافران و شهروندان
تبدیل شده است  ،به طوری که کسبه نزدیک
این ورودی ،بارها شاهد تصادفات متعدد در این
نقطه بوده اند.
•مراجعه کرده ایم اما اقدامی انجام نشده...

یکی از ساکنان روستای دوغشک در گفت و گو
با خبرنگار ما توضیح می دهد :چندین مرتبه
با مراجعه به ادارات مرتبط موضوع را مطرح
کرده ایم؛ اما هیچ اقدامی برای مناسب سازی و

روشنایی این ورودی انجام نشده است ،از طرفی
اهالی روستا برای عبور از جاده با یک آزادراه
مواجه هستند که عبور از آن بسیار مشکل ساز
شده است.
•برای عبور از جاده ترس و دلهره داریم

غالمی یکی از رانندگان وسایل نقلیه سنگین که
همه روزه از این مسیر عبور می کند از وضعیت
روشنایی این ورودی گالیه مند است و می گوید:
با این که بارها از این مسیر عبور کرده ام اما هنوز
هم با نزدیک شدن به این نقطه ،دچار ترس و
دلهره می شوم چون خودروها با سرعت زیاد از
چند مسیر وارد می شوند و از طرفی تردد اهالی
روستاهای اطــراف ایــن نقطه ،در شب و نبود
روشنایی بسیار خطرناک شده است.
وی اظهار می کند :نبود روشنایی در این نقطه
حادثه خیز باعث تصادفات فراوانی شده و نمی
دانیم باید چند نفر در این جا جان خود را از دست
بدهند تا مسئوالن شهری ،فکری به حال آن
بکنند.به گفته وی این ورودی نه تنها به دلیل
تــردد خودروها حادثه خیز بــوده بلکه به دلیل
نبود روشنایی مناسب ،خطرات آن دوچندان
شده است.
•شاهد تصادفات به دلیل نبود روشنایی
هستیم!

یکی از شهروندان تربت حیدریه می گوید :من
ساکن شهرک ولی عصر (عج) هستم و شخصا
امسال شاهد  ۵تصادف در این جاده به دلیل
نداشتن روشنایی مناسب بــوده ام .میدانی
ایجاد کرده اند بدون داشتن چراغ مناسب و این
موضوع خطر ایجاد کرده و تصادفات زیادی را به
بار آورده است.یکی از رانندگان حمل سوخت
در حاشیه جایگاه سوختگیری می افزاید :اهل
کرمانم و در ایــن جــاده زیــاد رفــت و آمــد دارم.
متاسفانه جاده در شب تاریک است و روشنایی
ندارد .از طرفی دست انداز ایجاد کرده اند و دید
کافی در شب وجود ندارد و نه تابلویی دارد و نه
چراغ راهنمایی.
•رانندگی دراین قسمت جاده سخت است...

راننده پرایدی که از سمت رشتخوار به مشهد
می رود ،می گوید :جاده ،شب ها تاریکی مطلق
است و خودرو هایی که عبور می کنند گاهی سو
باال می زنند و گاهی سو پایین و رانندگی را برای
من سخت میکند و دید خوبی ندارم.یکی دیگر
از شهروندان می افزاید :چند وقت پیش  ،به علت

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

نبود روشنایی کافی خودرو به شهروندی زد و او
را مصدوم کرد.
•اجرای روشنایی معابر و ورودی های شهر

تربت حیدریه با اعتبار  ۱۱۵میلیارد ریال
تا بهمن

مدیر شرکت برق تربت حیدریه می گوید :پروژه
روشنایی معابر ورودی های تربت حیدریه و معابر
شهری با اعتبار  ۱۱۵میلیارد ریال انجام می
شود.محمد روحی تربتی در گفت وگو با خراسان
رضوی می افزاید :در ابتدای مهر  ،پروژه بزرگ
 ۴هزار متر روشنایی معابر مجموعه مسکن مهر
تربت حیدریه و همچنین تامین روشنایی ۱۵۶
واحد مسکونی سپاه صورت گرفت.
ویمیگوید:همچنینروشناییکلیهمسیرهای
منتهی به ورزشگاه  ۵هزار نفری آزادی تربت
حیدریه با اعتبار  ۳۰میلیارد ریال انجام شده
است.وی خاطر نشان می کند :در همین زمینه
به مناسبت هفته دفاع مقدس اصالح روشنایی
معابر بولوار خرمشهر به طــول  ۲۴۰۰متر با
اعتبار  ۱۵میلیارد ریــال انجام شد و به بهره
برداری رسید.
•بهره برداری؛ بهمن ماه با اعتبار ۷۰
میلیاردی

روحی اذعــان می کند :شروع پــروژه روشنایی
معابر ورودی شهر تربت حیدریه به طــول ۸
کیلومتر و اعتبار  ۷۰میلیارد ریــال با کمک و
مساعدت نماینده مــردم در مجلس شــورای
اسالمی آغاز شده است و در ایام دهه فجر انقالب
اسالمی به بهره برداری خواهد رسید.وی ضمن
اشاره به این که نصب ۷دستگاه ترانس در ورودی
شهر تربت حیدریه در دستور کار است ،می گوید:
امیدواریم فاز اول پروژه یعنی 3.5کیلومتر تا اول
میدان انقالب تا بهمن امسال افتتاح شود.
وی مــی افــزایــد :پـــروژه روشــنــایــی حــدود یک
کیلومتر در ابــتــدای ورودی تربت حیدریه از
سمت شهرستان زاوه در دستور کــار اســت و
در حال پیگیری برای انجام این مهم هستیم.
با توجه به این که شهر تربت حیدریه به عنوان
دروازه جنوبی خراسان رضوی به سمت مشهد
مقدس ساالنه شاهد تردد صدها هزار زائر است
 ،الزم است که ضمن سامان دهی ورودی شهر
که نمایی از ظرفیت های منطقه را به زائــران و
گردشگران معرفی می کند ،راجــع به ایجاد
روشنایی مسیر از بولوار امام رضا(ع) تا ابتدای
دانشگاه اقدام اساسی انجام شود.

گزارشی درباره مشکالت یک خانواده نیازمند

خانواده خوشابیچشمانتظارکمک خیران
گزارش
ملکی

در یک روز پاییــزی با عبور از جاده هــای پر پیچ و
خم شهرستان خوشاب پای به روستایی محروم
در بلوک تــکاب مــی گذاریم کــه نبــود اینترنت
و تلفــن همــراه و بســیاری از مشــکالت دیگر در
همــان نــگاه اول بیانگــر محرومیت اهالــی این
روستاســت .روزگاری می گفتند در روســتاها،
شــادیها و غمهــا تقســیم میشــوند .آدمهای
روستا به هم نزدیکترند و آن جاست که همسایه
از حال همســایه خبر دارد .آدمهایی که همیشه
در جســت وجوی زندگی آرام و به دور از ازدحام
شهرها هســتند ،تصویری شــاعرانه از روستا در
ذهن خود دارند .با عبور از کوچه هایی قدیمی
و خانــه هــای آجــری و ســاختمان تکمیل شــده
دهیاری روســتا به خانه ای گلی با سقفی چوبی
و پوشیده با نی بامبو که از وسط آن لوله ای برای
دودکــش بخاری قــرار گرفته اســت و موریانه ها
بخش هایــی از تیرهای چوبــی را خــورده اند به
اتاقی بــا د ِر کوچــک مــی رســیم  .ورودی خانه
تشکیل شده است از دو اتاق که المپ و روشنایی
ندارد و تاریک است و با روشن کردن فلش گوشی
همراه در گوشه ای ،تلی از لباس های مندرس و
کهنه ،با دوچرخه کودکانه بدون چرخ ،یخچالی
سفید رنگ در سمت چپ با چند دبه آب و آفتابه
که در گوشــه اتاق قرار گرفته ،مواجه می شویم.
اولین مخاطبم فرزند خردســال خانواده  6نفره
اســت.کودک خردســال در حالــی که بــا دکمه
خاموش و روشــن تلویزیون در حال بازی اســت
می خواهد بگوید هیچ تفریح و سرگرمی در این
خانه نداریم و تلویزیون خراب اســت ،وقتی از او
اسمش را ســوال می کنم با چهره ای معصومانه
خــودش را امیــر معرفی مــی کنــد.در حالی که
ژاکتی قهوه ای بر تن دارد و نشان می دهد هوای
خانه سرد است و بخاری ندارند تا با آن خودشان
را گــرم کنند ،درخواســت مــی کنــم د ِر یخچال
خانــه را باز کنــد .درخواســتی که خیلــی زود با
نشــان دادن یخچال خراب که در داخل آن چند
اســباب بازی پالســتیکی و کتاب هــای اضافی
قرار داده شده بود پشیمان و متاثرم کرد .دختر
بزرگ خانواده که این روزها کالس پنجم ابتدایی
اســت و به دلیل نبود اینترنت و زیرســاخت های
شبکه مخابرات در این روستا به صورت حضوری
سرکالس های درس در مدرسه حاضر می شود
،خودش را فاطمــه معرفی می کنــد .وقتی از او
درباره مشکالتشان سوال می کنم در پاسخ می
گوید ،به دلیل نداشتن خانه و امکانات مدت یک
ســال اســت از ســبزوار آمده ایم و در این اتاق در
حال زندگی هستیم.بغضم می ترکد و بدون این
که متوجه شوند به حیاط خانه می روم .با حیاطی
روبــه رو هســتم کــه قســمتی از دیوارهایش فرو
ریخته و بقیه اش نیز در حال خراب شدن است.
فاطمه درباره تامین آب برای خانواده می گوید:
با قرض گرفتن فرغون همسایه هر روز  3تا دبه
آب داخل آن قرار می دهم و از سر چشمه یا خانه
همسایه ها ،آب برای خوردن می آورم.
•درخواست قلم و دفتر

به سراغ فرزند دوم خانواده که در حال تکان دادن
گهواره برادر نوزادش است ،می روم .خودش را
مائده معرفی می کند و در حالی که لباس سبز
رنگ مدارس پوشیده ،می گوید :پیش دبستانی

میروم.مائدهبابلندکردننوزاد 40روزهبانشان
دادن ناف خونین برادرش و در حالی که بوسه ای
بر گونه اش می زند با زبان بی زبانی درخواست
کمک و رسیدگی برای برادر خردسالش دارد.
دخترخانواده درحالیکهبهشیلنگآبکهگاز از
خانه همسایه آورده و به شعله اجاق خانه که قوری
روی آن قرار گرفته است ،اشاره می کند  ،خطر
کشته شدن با قاتل خاموش در زمستان و سردی
هوا را یادآور می شود.
• با کارگری روزگار می گذرانیم

مادر خانواده که خودش را متولد 1368معرفی
می کند و حدود  12سال است ازدواج کرده با
بیان این که  40روز بعد از زایمان فرزند چهارمم،
همسرم ما را در این وضعیت در این روستا رها
کرده و رفته است ،می گوید :زمانی که در سبزوار
بودیم همسرم بیکار بود و کار نمی کرد و خودم
برای تامین معاش خانواده کارگری می کردم.
او ادامه می دهد :با ادامه مشکالت اقتصادی
و گرانی سرسام آور از حدود یک سال پیش به
ایــن روستا آمــده ایــم و چــاره ای جز زندگی در
این جا نداشتیم.او با تشکر از خیران که به آن
ها کمک کرده اند ،می افزاید :گاهی اوقات به
خانه پدر و مــادرم که کشاورز هستند می روم
ولی آن ها نیز وضعیت اقتصادی خوبی ندارند.
مسئول اردوهای جهادی بسیج خوشاب که به
همراهم آمده در پاسخ به پیگیری های انجام
شده دربــاره وضعیت این خانواده می گوید :با
توجه به بازدیدی که رئیس کمیته امداد خوشاب
چندروزقبلبامعرفیبسیجیانخوشابداشت،
قرار شده است این خانواده محترم فوری این
مکان را تخلیه و در مکان جدید استقرار پیدا
کنند.برای حل سریع تر مشکل این خانواده و
پیگیری های انجام شده به سراغ رئیس کمیته
امداد خوشاب می روم.حسن خالقی در گفت
وگو با خراسان رضوی با اشاره به رویت وضعیت
این خانواده از نزدیک گفت :در قدم اول نیاز
است مطابق تبصره  14مادر خانواده مدارک
خودشان را برای برقراری حقوق ماهانه تحویل
بدهند و در سامانه ثبت نام شــود.وی با اشاره
به این که بعد از برقراری حقوق ماهانه در قدم
بعدی به ســراغ ساخت مسکن خواهیم رفت،
افزود :برای خروج فوری از این وضعیت و با توجه

به نبودن خانه در روستای یاد شده برای اجاره ،
با کمک بسیج و خیران به دنبال اجاره منزلی در
سلطان آباد هستیم تا در اسرع وقت خانه کلنگی
که در آن ساکن هستند تخلیه شود و به سلطان
آباد مرکز شهرستان خوشاب به یک نقطه امن
منتقل شوند.
•پیگیری و اقدام سریع مسئوالن و خیران

در همین بــاره ،فرمانده سپاه خوشاب درباره
آخرین اقدامات انجام شده در بازدید و سرکشی
از این خانواده نیازمند به همراه مسئوالن کمیته
امداد خوشاب و بقیه مسئوالن در روستای زرقی
گفت:در جلسه ای که با مسئول کمیته امداد
شهرستانبرگزارکردیم،مصوبشدباتوجهبهبد
سرپرستبودن،اینخانوادهتحتپوششکمیته
امداد قرارگیرند.سرهنگ ذوالفقاری در گفت
وگو با خراسان رضوی باتاکید بر این که بسته
های معیشتی تا انجام امور اداری مربوط به این
خانواده تحویل داده شده است و ادامه خواهد
داشت ،افــزود :زمینی در روستای زرقی برای
ساخت منزل جانمایی و مقرر شد در کمترین
زمان پروژه ساخت منزل مسکونی آغاز شود و با
توجه به تامین ردیف اعتباری ساخت آن با کمک
خیران و کمیته امداد به سرانجام برسد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خوشاب با
تاکید بر این که منزلی برای سکونت موقت این
خانواده به همراه فرزندان شان اجاره و اجاره
بها توسط کمیته امــداد پرداخت خواهد شد،
خاطرنشان کرد:بسته های لوازم تحریر برای
پیشرفت تحصیلی تقدیم دانــش آم ــوزان این
خانواده شد.
•کمک  ۱۰۰میلیون ریالی امام جمعه سبزوار

در بازدید امام جمعه شهرستان سبزوار به همراه
جمعی از مسئوالن سبزواری و اعضای ستاد
نمازجمعه خوشاب نیز حجت االسالم مقیسه
گفت :بــرای ساخت منزل و سرپناه بــا توجه
به کمک خیران بــرای خانه دار شــدن هر چه
سریع تر این کودکان معصوم ،بهتر است سامان
دهی و هزینه ها از یک مسیر انجام شود و برای
پیشرفت کار کنترل و نظارت ها به خوبی صورت
گیرد .امام جمعه سبزوار در ادامه بازدید از قطعه
زمین اهدایی خیران ومنزل اجــاره ای موقت
برای سامان دهی سریع تر این خانواده افزود:
مهم ترین مسئله در تامین خانه ،امنیت خانواده
و کودکان معصوم است و نباید زمینی که برای
ساخت خانه در نظر گرفته می شود در منطقه
حاشیه روستا و به دور از روشنایی و امکانات
باشد.امام جمعه سبزوار با اهدای  ۱۰۰میلیون
ریال برای ساخت خانه این خانواده و تحویل
ارزاق عمومی برای خوراک این خانواده با تشکر
از خیران سبزواری و خوشاب گفت :امیدواریم هر
چه سریع تر مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم
نیازمند در جامعه نیز حل شود و از ظرفیت گروه
های جهادی شهرستان سبزوار و خوشاب برای
پیشرفتسریعتروکاهشهزینههااستفادهشود
و متحد تر کار کنند.
•پیگیری سالمت خانواده

در ادامه امان ا ...خدمتگزار ،فرماندار خوشــاب
با بیان این که در حوزه ســامت این خانواده نیز
از طریق علوم پزشــکی اقدامات الزم و تهیه شیر
خشــک برای نوزاد ایــن خانواده در صــورت نیاز
انجام شــده اســت ،افزود :پیگیری هــای بعدی
برای کرایه منزل و ســاخت خانه و همچنین حل
مشــکالت مربوط به بهزیســتی از طریق اســتان
انجــام می شــود و با تشــکیل کمیته چنــد جانبه
اداراتبهزیستی،کمیتهامداد،بخشداری،سپاه
و بسیج خوشاب ادامه کار پیگیری خواهد شد.

