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گزارش تصویری

نمره بدهید!

گزارش «سیستان و بلوچستان» از پیاده روها و خیابان های زاهدان

4
گروه گزارش -اگر مردم از وضعیت بسیاری از پیاده روها و آسفالت
خیابان های زاهدان گالیه داشته باشند به حق است .از برخی
خیابان های زاهدان که عبور می کنیم نمی توانیم باور کنیم این
معابر مربوط به یک کالن شهر است .خیابان هایی که آسفالت
تکه تکه و ناهموار دارد .گاهی هم چاله هایی در خیابان دیده می
شود که نشان می دهد مدت ها در انتظار لکه گیری است! چاله
هایی با آب پر شده و چاله هایی که آسفالتی ندارد و خاکی است.

تلفن آگهیواشتراک:

054 33217866

تلفن مسئول تحریریه:

054 33217869

نمابر تحریریه:
تلفنهای تحریریه:

054 33217864
054 33217862 -3

تلفن ونمابرسرپرست دفتر054 33217865 :
چاپخانه:

شهرچاپخراسان

برخی از خیابان های پر رفت و آمد هم انگار رنگ آسفالت به خود
ندیده و در بسیاری از معابر هم روکش قبلی تراشیده شده است،
اما مدت هاست که از روکش جدید آسفالت خبری نیست .این
فقط مختص خیابان ها نیست ،بسیاری از پیاده روهای زاهدان
هم وضعیتی شبیه به خیابان ها یا بدتر از آن دارد .عرض برخی
از پیاده روها به قدری کم است که گاه عبور یک عابر هم از آن به
سختی انجام می شود ،برخی از پیاده روها خاکی است و هیچ گاه

صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوق پستی:
تلفن:
نمابرشهرستانها:
پیامك:

موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمد سعید احدیان
علی ولی زاده
مشهد ،بلوارسازمان آب
511-91735
051 - 37634000
051 37674334
2000999

سنگ فرش نشده است .قسمت زیادی از آن ها در گذشته آسفالت
شده اما پس از سالیان سال آسفالت آن ها از بین رفته و در برخی
قسمت ها گود شده است .زمانی زاهدان می تواند از عنوان کالن
شهر به خوبی برخوردار باشد که از مشکالت شهری کاسته شود
و حداقل امکاناتی نظیر آسفالت خیابان و پیاده روسازی در نقاط
مختلف شهری انجام شود نه آن که فقط مربوط به برخی از خیابان
ها باشد.

