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گزارش

گزارشی درباره ضرورت توجه و فرهنگ سازی مدیریت پسماندها در ییالقات

زبالههای رها شده بالی جان طبیعت طرقبه شاندیز

گزارش

میثاقاشرافیان

شهرستان طرقبه شاندیز که به عنوان تفرجگاه
و تنفسگاهی شناخته شــده در نزدیکی کالن
شهر مشهد قرار دارد این روزها به دلیل افزایش
آالینده هایی نظیر انواع زباله ،انواع  ظروف یک بار
مصرف و کیسه های پالستیکی که توسط برخی
گردشگرانیاصاحبانباغویالهایاحتیتعدادیاز
کسبه و رستوران داران در طبیعت رها می شود در
معرض خطر قرار دارد .رئیس اداره محیط زیست
طرقبه شاندیز با گالیه از همکاری نکردن برخی
ازسازمان ها در بحث مدیریت پسماند می گوید:
طبیعت طرقبه شاندیز به علت فراوانی انباشت
زباله با سرعت زیادی به سمت آلودگی آب و خاک
پیش می رود ما نحوه عملکرد تمام سازمان های
ذی ربط را به مقام عالی قضایی گزارش خواهیم
داد .به گزارش خراسان رضوی  ،یکی از بدمنظره
ترین و ناخوشایندترین صحنه هایی که با ورود به
پهنه طبیعت شهرستان طرقبه شاندیز چشم هر
بیننده ای را آزار می دهد  ،وفور و پراکندگی زباله به
خصوص انواع ظروف یک بار مصرف و کیسه های
پالستیکی است که در هر نقطه از طبیعت از داخل
بستررودخانههاگرفتهتاکناردرختانباغهاوحتی
در مناطق مرتفع کوهستانی نیز سر در آورده است
و متاسفانه در اثر نبود مدیریت صحیح دفع پسماند
و همچنین فقر فرهنگی در جمع آوری زباله ها
حاال شاهد انباشت زباله در جای جای این طبیعت
زیبا هستیم .برای بررسی این موضوع با چند نفر از
نمایندگان گروه های مردم نهاد دوستدار محیط
زیستورئیسادارهمحیطزیستطرقبهشاندیزکه
چندیاست بااجرایبرنامههایاردوییدرپایانهر
هفتهبهپاکسازیکانونهایآلودهاینشهرستان
اقداممیکند،بهگفتوگومیپردازیم.
•اعمال جریمه کسبه متخلف در بحث تولید
زباله بهترین راهکار است

مدیریکگروه مردمنهاددوستدارمحیطزیست در
این خصوص می گوید:از ابتدای امسال تاکنون
برنامه های متنوعی را در نقاط مختلف طبیعت
اطراف مشهد و طرقبه شاندیز اجرا کردیم .رکورد
مشارکت و حضور افراد برای پاک سازی طبیعت
به برنامه چند هفته قبل این گروه در منطقه چشم
انداز شاندیز باز می گردد که حدود  120نفر برای

جمعآوریزبالههایآنجامشارکتداشتند.میالد
لطفی که تاکنون به همراه اعضای گروه خود موفق
شده،تنهادریکبرنامهاردوییکهدرسدکاردهاجرا
کردهاست،بیشازپنجنیسانوانتزبالهازطبیعت
اطراف این سد جمع آوری کند درخصوص این که
چه سیاست و تدبیری را باید به کار گرفت تا مردم
کمتر زباله های خود را در طبیعت رها کنند،بیان
می کند :به نظر من در هر نقطه ابتدا باید عوامل
تولیدزبالهدرآنجاراشناساییکرد،بهطورمثالبر
اساس تجربیات من مهم ترین عامل انتشار زباله در
طبیعتطرقبهشاندیزبرخیازخودساکنانبومی،
کسبه و رستوران داران آن جا هستند و مسافران و
گردشگران سهمی اندک در این خصوص دارند
متاسفانه  90درصد زباله تولیدی و رها شده در
طبیعتمتعلقبهکسبهاینمنطقهاست.
•مشاهدات و تجربیات یک دوستدار
محیط زیست

ویبااشارهبهرعایتنکردنمدیریتپسماندازسوی
لمکده ها و رستوران هایی که در منطقه جاغرق
طرقبه قرار دارند،ادامه می دهد :در یکی از برنامه
های پاک ســازی که در انتهای روستای جاغرق
مشرفبهرودخانهاینروستااجراکردیم،متاسفانه
مشاهدهکردیماغلباینزبالهها،ظروفپالستیکی
وسفرههاییکبارمصرفوپوستباللهاییاست
کهدرواقعکافهرستورانهایآنجابرایمشتریان
خوداستفادهمیکنند.ویادامهمیدهد:بادیدن
این صحنه ما به مدیریت یکی از این کافه رستوران
ها تذکر دادیم و به او یادآور شدیم که زباله هایی که
درفضایپشتیکافهرستورانشریختهشدهمتعلق
بهمسافراننیستچونمحیطآنجابهعلتصعب
العبور بودن مناسب استراحت و اتــراق گردشگر
نیست  ،پس در نتیجه این زباله ها متعلق به آن کافه
رستوران است اما این مطلب را قبول نکردند و ما
تمامآنزبالههاراجمعآوریکردیموچندهفتهبعد
از این ماجرا هنگامی که مجدد برای پاک سازی آن
مسیررفتیم،متاسفانهمشاهدهکردیم،هماننقطه
دوباره از زباله های تولید شده توسط همان کافه
رستورانپرشدهبود.لطفیبیانمیکند:کسبهآن
جادرانتظاربودندکهبااولینسیلیاجاریشدنآب
رودخانهزبالههاازاینمنطقهبردهشوداینسخنی
است که چندین نفر از کسبه آن منطقه به من گفته
انداماآنهاآگاهنیستندکهسیلتماماینزبالههارا
پشت سد می برد و با آلوده شدن آب سد ،سالمتی و
جانمردمبهخطرمیافتد.اینفعالمحیطزیست

ادامهداد:نهادهاینظارتیوقضاییبایدبرکاراین
مجموعه رستوران ها و لمکده ها نظارت بیشتری
داشتهباشندوبرایواحدهایصنفیمتخلفجریمه
هایسنگیندرنظرگرفتهشود،بدونشکتماماین
مجموعههابهخاطراینکهجریمهنشوندبرایدفع
مناسب زباله های خود بهتر عمل خواهند کرد و آن
موقع مطمئن باشید طبیعت طرقبه شاندیز از این
وضعیتاسفناکومناظرناخوشایندنجاتمییابد.
اگرچهاینفعالمحیطزیستازکمکاریوهمکاری
نکردن برخی از مسئوالن در تسهیل شرایط برای
جمع آوری زباله و حمل آن گالیه مند است و از این
کهگاهیبایدساعتهااوواعضایگروهشمنتظر
بمانند تا هماهنگی های الزم برای آمدن خودروی
مناسب برای جابه جایی کیسه های مملو از زباله
انجام شود ،شکایت دارد ،اما او همچنان پرانگیزه و
مطمئنبههدفیکهبرگزیده،امیدواراستروزیفرا
برسدکهطبیعتعاریازهرنوعزبالهباشدودرپایان
سخنانش عالوه بر وضع جریمه های سنگین برای
افراد متخلفی که زباله خود را در طبیعت تخلیه می
کنند  ،چند پیشنهاد دیگر برای مدیریت بهتر جمع
آوری و کاهش تولید زباله دارد و مطمئن است اگر
اینمواردرعایتشود،نقشبسزاییدرکاهشزباله
ازچهرهطبیعتومناطقگردشگری خواهدداشت
و در این خصوص می گوید :آموزش به شهروندان
و به خصوص کودکان بسیار موثر است و همچنین
با افزایش تعداد سطل های زباله در مسیرهای
گردشگریومناطقییالقیمیتوانبهکاهشرها
شدن زباله در بستر طبیعت کمکی دو چندان کرد
،هرچندبهترینکارتولیدنکردنزبالهاست.

زبالهبهخصوصکیسههایپالستیکیپاکسازی
کنیموعلتموفقنبودنمادرپاکسازیاینمسیر
رعایت نکردن برخی فروشندگان و مشتریان بازار
روزآنجاست.متاسفانه برخیازاینفروشندگانو
تعدادیازخریداران پالستیکهارادرسطحجاده
رهامیکنندوبادآنهارادرهمهجاپخشمیکند.
ممشتی با اشاره به مضرات فراوان پالستیک برای
سالمتیانسانومحیطزیستبیانمیکند:چقدر
خوب است بخشداری یا شهرداری شاندیز در آن
منطقهدرخصوصتعبیهچندسطلزبالهاقدامکند
ونظارتبیشتریبرکاراینبازارروزداشتهباشد.وی
ادامهمیدهد:مابرنامهریزیکردهبودیمکهتاعید
نوروزمحدودهجادهشاندیزاززبالهپاکسازیشود
وبعدازآنشروعبهجمعآوریفیلترسیگارهایرها
شده کنیم و به هدف خودمان یعنی یک زمین پاک
و عاری از زباله در همین محدوده حداقلی دست
یابیم اما متاسفانه با روند فعلی ،این آرزو بسیار دور
ازدسترسشدهاستبهطوریکهماهرهفتهبهاین
منطقهمیآییمومشغولجمعآوریزبالهوپالستیک
میشویماماهفتهبعدکهبازمیگردیممجددمنطقه
مملو از پالستیک و زباله شده است و اصال کار پاک
سازیپیشنمیرود.

•آموزش مدیریت پسماند از کودکی

مریم ممشتی یکی از اعضای فعال گروه دوستدار
محیط زیست که در این زمینه پیش گام است و
تاکنون موفق به پاک سازی کانون های مختلفی از
زباله در طبیعت طرقبه شاندیز و حومه مشهد شده
است ،در این باره می گوید:برای ایجاد جامعه ای
عاری از زباله باید آموزش را از سنین کودکی و از
مهدهایکودکومدارسابتداییآغازکردبرهمین
اساس ما طرح چهارشنبه های همراه با مدارس را
آغازوکارفرهنگسازیراازکودکیشروعکردهایم
.اینفعالمحیطزیستمیگوید:هرهفتهمابرنامه
سه شنبه های پاک را اجرا می کنیم و مشغول پاک
سازی گوشه ای از طبیعت منطقه طرقبه شاندیز
می شویم  .راهکار او درخصوص کاهش زباله در
طبیعت اطــراف دو شهر طرقبه شاندیز مشارکت
دادن کسبه محلی در جمع آوری و دفع صحیح
زباله تولیدی مجموعه خود یا محیط اطــراف آن
است و در این خصوص می گوید :در بیشتر مواقع
کسبهدربرابرپیشنهادمامبنیبرپاکسازیمحیط
اطــراف خود مقاومت می کنند اما هنگامی که با
توضیحات و تشویق های ما مواجه می شوند ،خود
آن ها نیز پای کار جمع آوری زباله از محیط اطراف
محلکسبخودمیآیند.ویبااشارهبهپالستیک
های متعددی که در سطح جاده شاندیز همواره
خودنمایی می کند عامل اصلی پدیدار شدن این
منظره ناخوشایند را وجود بازار روز میوه و تره باری
می داند که در حاشیه این جاده همه روزه برپا می
شود و در این باره می گوید :متاسفانه به رغم تالش
های چند ماهه نتوانسته ایم تمام جاده شاندیز را از

•کم کاری سازمان ها در امر مدیریت پسماند
به مقام قضایی گزارش می شود

محمد غالمی ،رئیس اداره محیط زیست طرقبه
شاندیز  درباره وضعیت نگران کننده وجود زباله
در بستر طبیعت این شهرستان می گوید :در بحث
مجموعه واحدهای رستورانی متخلف از ابتدای
امسال حدود 13مورد را شناسایی و به مدیران این
مجموعه ها موضوع نقص استانداردهای زیست
محیطی را ابالغ کردیم و حتی به چهار مورد اخطار
پلمبدادیمکهخوشبختانهاینواحدهایرستورانی
بعد از دریافت اخطاریه ما خیلی سریع درخصوص
رفع عملکرد نامناسب خود اقدام کردند .وی ادامه
میدهد:قانونمدیریتپسماندبهتمامسازمانها
و ادارات ابالغ شده است اما برای عملیاتی شدن
هر چه جامع تر این قانون نیازمند آموزش و نهادینه
کردن موضوع مهم مدیریت صحیح پسماند در بین
تمامی آحاد جامعه به خصوص در بین کودکان و
دانش آموزان هستیم  .رئیس اداره محیط زیست
طرقبه شاندیز با بیان این که سازمان های متولی
امــر فرهنگ ســازی همچون صــدا و سیما و دیگر
رسانه ها و آموزش و پرورش در امر مدیریت پسماند
ضعیف عمل کرده اند ،تصریح می کند :یک خأل

گزارشی درباره مشکالت کمربندی شهر مشکان که طی سال های گذشته  ۱۵فوتی در حوادث رانندگی داشته است

تقاطعهایحادثهخیز درکمربندیمشکان
علی اکبر ملکی

نبود روشــنایی کافی در کمربندی شــهر مشکان ،
وجود نقاط حادثه خیز تقاطــع ها در این کمربندی
نظیرقرارداشتنورودیخراسانشمالیبهرضوی
ازوسطاینکمربندیبدونهیچگونهچراغخطری
ازجملهمشکالتیاستکهباعثشده استحوادث
رانندگــی در ایــن کمربنــدی رخ دهــد .بر اســاس
اظهارات شــهردار و رئیس شورای شــهر مشکان،
طی ســال های گذشــته 15نفر بر اثر تصادفات در
این کمربنــدی فوت کردنــد .به گزارش خراســان
رضوی ،برخــی از مشکالت شــهر مشــکان در
شهرستان خوشاب از سال های گذشته همچنان
برجایماندهاستوباآمدنورفتنمسئوالندولتی
ونمایندگان مجلسوفرمانداران اینمشکالتحل
نشده و با آمدن مسئوالن جدید روز از نو آغاز شده و
دوبارهدرخواستهایمردمیپیشمسئوالنبرای
رفع مشــکالت و نواقص مطرح شده است تا قدمی
برای این مردم زحمتکش در شهرســتان خوشاب
بردارند.شــهر مشــکان در حــدود 15کیلومتــری
شمال ســلطان آباد  ،مرکز شهرستان خوشاب قرار
دارد ومشکالتکمربندیآنبعدازگذشتدودهه
همچنانحلنشدهباقیماندهاستوهرسالبرآمار
قربانیانتصادفاتجادهایومرگومیرحوادثاین
جاده حدود  4کیلومتری در حاشــیه شهر مشکان
افزودهمیشود.
• 15فوتیدرتصادفهایمختلف کمربندی

سید اســماعیل مشکانی ،رئیس شــورای اسالمی
شــهر مشــکان در گفت وگو با خراســان رضــوی با
اظهار این که جاده کمربندی مشــکان از جنوب تا
شمال شــهر از سمت غرب آن کشــیده شده است و

•تقاطعهایحادثهخیز

مشــکانی با اشــاره به اصالح نشدن ســاختارهای
هندسیجادهوقرارداشتنورودیخراسانشمالی
به رضوی از وســط این کمربندی بــدون هیچ گونه
چراغ خطری افزود :یکی دیگر از مشکالت آن قرار
داشتندرتاریکیمطلقدرشبهاستورانندگانی
کهمسلطبهاینجادهنباشندبارسیدنبهاینتقاطع
ها با ســردرگمی مواجه می شــوند و در صورتی که
سرعت زیادی داشته باشــند خطر تصادفات جاده
ایدرکمینآنهاست.
•توانیرقولمساعدتدادولیعمرمدیریتها
بهپایانرسید

دیواندری ،مدیر اسبق توزیع برق خوشاب در گفت
وگوباخراسانرضویبابیاناینکهتامینروشنایی
کمربندی های شهری در حوزه وظایف راهداری و
حمل و نقل جاده ای است،خاطرنشــان کرد :برای
حل مشــکل مردم جهت تامین روشــنایی از طریق

تصویری از یکی از حوادث رانندگی در کمربندی مشکان

گزارش

به دلیل قرار داشــتن زمین های کشــاورزی اهالی
شــهر در پشــت کمربندی بیش از 80درصد مردم
بارهــا از این کمربنــدی در شــبانه روز در حال رفت
و آمد هســتند،تصریح کرد :حوادث زیــادی در این
کمربندیمانندتصادفرانندگانومسافرانجاده
ای،تصادف گوسفنداناهالی و حیواناتخانگی از
ابتدایاحداثکمربندی تاکنونرخدادهکهبرخی
ازتصادفهابهدلیلنبودروشناییدرشبوتقاطع
هایحادثهخیزبودهاست .ویبابیاناینکهتاکنون
به گفته مســئوالن 15نفر از مســافران جــاده ای و
اهالی شهر جان خودشــان را در تصادفات مختلف
دراینکمربندیونقطهورودیشهرمشکانازدست
دادهاند،افزود:برخیازتصادفاتهمدرروزروشن
رخداده است.

نمایندگانمجلسقبلیدرحدودچهارسالقبلبا
توانیردرخصوصتامینروشناییکمربندیسلطان
آباد و روستای مشکان نامه نگاری شد و مدیر عامل
وقتتوانیرزیردرخواستنامهنوشتهبودمساعدت
شــود.وی با بیان این کــه در این خصوص شــرکت
توزیع برق خراســان هیــچ بودجــه ای را اختصاص
نداد ،افزود :نمایندگان مجلس عوض شدند ،مدیر
عاملوقتتوانیربازنشستهشدومحلخدمتماهم
عوض شــد ولی این موضوع به نتیجه نرسید.برای
پیگیریمشکالتکمربندیمشکانسراغشهردار
اینشهررفتیم.
•نیازبهطرحمطالعاتی

محمدرضا فرزین شهردار مشــکان در گفت وگو با
خراسان رضوی با اشاره به آمار 15فوتی تصادفات
در این مسیر حدود 4کیلومتری که در جلسه دیدار
بانمایندگانمجلسودرحضورپلیسراهومسئوالن
شهرســتان نیز بیان کرده بود،اظهار کرد :مطابق
آخرینپیگیریهاییکهبرایحلکمربندیمشکان
در مشــهد با مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده

ای استان داشتیم مشــکالت این کمربندی باید از
طریق اداره برق و اداره راهداری و حمل و نقل جاده
ای پیگیری و حل شــود ولی برای مســاعدت و حل
سریع تر مشکل مردمی مشــاوری از طریق قانونی
انتخابشدهاستتاهرچهسریعترطرحمطالعاتی
احداث ســه میدان در ورودی ،تقاطع دهنه شــور و
ســمت خروجی کمربندی انجام و روشــنایی آن ها
از طریق اداره بــرق و اداره راه تامین شود.شــهردار
مشــکان با بیان این که محدوده ایــن کمربندی در
حیطــه اختیــارات اداره راهــداری و حمــل و نقــل
جاده ای و خارج از وظایف شــهرداری است ،افزود:
شهرداری مشــکان توان مالی حل مشــکالت این
کمربندی را ندارد و باید مسئوالن مربوط برای حل
مشکالتآناقدامکنند.
•تامینروشناییبرعهدهادارهراه،شرکت
توزیعبرقبودجهندارد

مهندس ســاداتیان ،مدیــر توزیع برق خوشــاب نیز
در گفت وگو با خراسان رضوی با اشــاره به این که از
محل کمربندی بازدید داشته ام،اظهار کرد :تامین

روشــنایی این کمربندی از وظایــف اداره راهداری
و حمل و نقل جاده ای اســت و به دلیل فاصله200
متری هــر کــدام از آن محل های حادثه ســاز امکان
تامین روشــنایی از بودجه و اعتبارات شرکت توزیع
برق وجود نــدارد و بایــد مســئوالن اداره راهداری
برای آن اقدام کنند.وی در پاسخ به سوال خبرنگار
خراســان که چرا از المــپ های خورشــیدی برای
هشداردرتقاطعهاوتامینروشناییموقتدرنقاط
حادثهخیزآناستفادهنمیشود،گفت:اینموضوع
رابایددردرجهاولمسئوالنادارهراهپیگیریکنند
و دوم این که به نظر می رســد این کمربندی 22.5
متر از هر طرف حریم قانونــی دارد و ادارات مختلف
حقنصبتجهیزاتراندارند.هیچیکازنقاطحادثه
خیز شهرستان خوشاب را نتوانسته ایم در فهرست
 50نقطهحادثهخیزدراستانبهثبتبرسانیم.برای
پیگیریوچراییحلنشدنمشکالتاینکمربندی
 4کیلومتریبهسراغرئیسادارهراهداریوحملو
نقلجادهایشهرستانخوشاب رفتیم.عباسرباط
جزی در گفت وگو با خراســان رضوی تصریح کرد:
تصادفات مختلفــی در این مســیر از جمله تصادف
با حیوانات اهلی و تصادف خودروهای مســافران و
مجروح شدن اهالی محلی و کشــته شدن برخی از
افراددرورودیوخروجیمشکانوجودداشتهاست.
وی افزود :برای قانع کردن مسئوالن استانی و ثبت
نقاطحادثهخیزبرایجذباعتباراتاستانیوحل
مشکالت مراحل پیچیده ای وجود دارد که تاکنون
نتوانستهایم هیچیکازنقاطحادثهخیزشهرستان
خوشابرادرفهرستحدود 50نقطهحادثهخیزدر
استانبهثبتبرسانیم.
• 15کشتهبرایحلمشکلمردمکافینیست؟

ویدرپاسخبهسوالخبرنگارخراسانکهچرابرخی
ازمسئوالنفکرمیکنندبایددرکمربندیمشکان

بزرگدرخصوصفرهنگسازیروشهایصحیح
دفع زباله در این شهرستان است از همین رو اداره
محیطزیستاینشهرستانباهمکاریسمنهای
زیستمحیطینهضتهمگراییسمنهایزیست
محیطیرابرای پاکسازیانواعبسترهایطبیعت
اینشهرستاندورهمجمعوازآنهاخواهشکرده
است بیشتر تمرکز خود را بــرای پاک ســازی این
شهرستان بگذارند .وی ادامه می دهد :متاسفانه
به علت هویت گردشگری طرقبه شاندیز ما در تمام
طولسالبهخصوصدرپنجشنبهوجمعههاپذیرای
تعداد بسیاری مسافر و گردشگر هستیم که حجم
انبوهی از زباله را در این جا تولید می کنند و عالوه
بر آن ،با برپایی آتش به درختان و بوته های گیاهان
کمیاب رحم نمی کنند و هیچ آگاهی ندارند با این
قبیلاقداماتنهتنهاباعثمرگطبیعتمیشوند
بلکه به طور غیر مستقیم باعث بروز پدیده هایی
همچون ریزگرد و گرد و غبار و هوای آلوده و به تبع
آن بروز و ظهور انواع بیماری ها در بین افراد جامعه
خواهندشد.غالمیخاطرنشانمیکند:بابرپایی
این نهضت از ابتدای امسال تاکنون ما به همراه
اعضای سمن هــای زیست محیطی  15برنامه
پاک سازی کانون های انباشت زباله در طبیعت
شهرستان طرقبه شاندیز را اجرا کرده ایم  .وی با
گالیهازهمکارینکردنبرخیازسازمانهادربحث
مدیریتپسماندمیافزاید:طبیعتطرقبهشاندیزبه
علت فراوانی انباشت زباله در آن با سرعت بسیاری
بهسمتآلودگیآبوخاکپیشمیرودوبایدتادیر
نشدهبرایرفعاینمعضلاقدامکرد.ویبابیاناین
کهتاکنوندربحثکمکبهدفعپسماندباتهیهلوازم
وتجهیزاتموردنیازبرای دفعزبالههایجمعآوری
شده سمن های محیط زیستی و همچنین مسئول
خدمات شهری شــهــرداری شاندیز در خصوص
تمهیداتالزمبرای هماهنگیباماشینهایحمل
زبالههمکاریمطلوبیباشبکههایمحیطزیستی
داشتهاند،اظهارمیکند:دربحثمدیریتاجرایی
پسماند این شهرستان به خصوص در بخش طرقبه
ضعیف عمل می کنند ما در پایان سال گزارشی را
باید به دادستان شهرستان ارائه دهیم مبنی بر این
کهچهسازمانهاومجموعههاییدرزمینهمدیریت
پسماند و قانون هــوای پاک کوتاهی می کنند و
عملکرد مناسبی ندارند و مطمئن باشید تمام این
موارد را به عنوان ترک فعل به مقام عالی قضایی
گزارش خواهیم داد و آن جاست که تمام مدیران و
سازمان هایی که عملکرد مناسبی در این خصوص
نداشتهاندبایدپاسخگوباشند.

مانند تصادف جاده جوین که 14نفر در یک حادثه
فوت کردند یا تصادف جاده ســلطان آباد -فیروزه
که پنج نفر در یک تصادف کشته شــدند رخ دهد تا
مسئوالن به فکر اصالح باشند و آیا  15کشته برای
حل اصــاح مشــکالت کمربندی مشــکان کافی
نیست تا مسئوالن راهداری و حمل و نقل جاده ای
به فکر باشــند ،گفت :کمبود اعتبار و بودجه از مهم
ترین دالیل به سرانجام نرسیدن حل مشکالت این
کمربندیاست.
•نازپیمانکارانخریدارندارد

وی با بیان ایــن که در خــوش بینانه تریــن حالت با
اعتبارات موجود در صورت تعیین مشــاور و تعیین
بودجهواعتبارحداقل 5تا 10سالزمانمیبردسه
مشکلتقاطعها،ورودیوخروجیمشکانومشکل
روشناییکمربندیحلشودبااشارهبهمشکلجاده
دهنه شــور،افزود :به دلیل این که در برخی مواقع
مانند پروژه آســفالت 3کیلومتری جاده دهنه شور
به خراسان شمالی که اعتبار  2.5میلیارد تومانی
از محل اوراق خزانه تعیین شده و اعتبارش موجود
استولیتاکنونچهارباربرایآسفالتاینپروژه3
کیلومتریمناقصهبرگزارشدهاستولیپیمانکاران
نیامدهاند.ویادامهداد:وقتیاعتبارینباشدعمال
اداره راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای نمی تواند
کاری انجام دهد و بیشتر پروژه های راه شهرستان
مانند حل مشــکل نصب پل جاده فوجــی نیازمند
حدود سه تا چهار میلیارد تومان اعتبار هستند ولی
هماکنونازمحلاعتباراتنمایندگانمجلسیک
میلیارد تومان تعیین شده اســت که  800میلیون
تومانآنتخصیصیافتهولیپیمانکارانکمتررغبت
دارنداینپروژههاراانجامدهند.
•مسئوالنبهدادمردمبرسند

مردم شهر مشکان منتظر حل مشکالت روشنایی
و حل نقاط حادثه خیز تقاطع ها در کمربندی شهر
و نگران فرزندان و خانواده های شــان برای عبور و
مرور هر روزه برای رفتن به ســر زمین کشــاورزی از
طریق جادهایهستندکهتقاطعهایحادثهخیزی
دارد  ،آخرین فوتی در این کمربندی معلمی بود که
درحادثهتصادف فوتکرد.

