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 صرفه جویی درمصرف سوخت و افزایش سرعت انتقال
 با احداث»بزرگراه ابریشم« سبزوار
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شهردار سبزوارخبرداد:
جلوگیری شهرداری از تضییع ۶۷ 
 میلیارد تومانی حقوق بیت المال
 در ۱۰ پرونده طی سال گذشته

معاون شهرسازی و معماری شهر 
سبزوار بیان کرد:

 اختصاص 4۶ میلیارد ریال
 به بهسازی حاشیه شهر

توسعه سبزوار را با مشارکت 
شهروندان محقق می کنیم

  یادداشت
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یکی از مشکالت سالهای گذشته شهر سبزوار با بیش از 

۲۰۰ هزار جمعیت  شهری کمبود فضای سبز و پارک بود 

چنانکه در فصل بهار و تابستان در روزهای جمعه و تعطیل 

مجموعه شهربازی تنها پارک تفریحی شهروندان بود که به 

سبب ازدحام جمعیت و همچنین کمبود فضای پارکینگ  

آرامش شهروندان سلب می شد .با توجه به آب و هوای نیمه 

خشک و قرار گرفتن سبزوار در حاشیه کویر، ایجاد فضای 

سبز، توسعه فضاهای تفریحی و تفرجگاهی  ضرورتی بود 

که  برای رفاه شهروندان احساس می شد.طی چند سال 

گذشته نگاه مدیران شهرداری سبزوار بر تقویت فضای سبز 

قرار و احداث باغ ایرانی، پارک های هشت بهشت، سالمت، 

طــراوت و پارک محله ها در مناطق مختلف شهر و مناطق 

حاشیه ای  ایجاد شده و در توسعه فضای سبز شهری توازن 

منطقه ای نیز لحاظ شده است.کارشناس سازمان سیما، 

منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار  در این رابطه افزود: 

عملیات اجرایی پارک طراوت از سال گذشته آغاز شد که 

آبیاری غیر شرب و کاشت درختان کم آب طلب از ابتدا مورد 

توجه این سازمان قرار داشت.احسان شمس آبادی با اشاره 

به اینکه عملیات عمرانی این پارک به وسیله شهرداری و 

اجرای فضا بر عهده سازمان سیما، منظر و فضای سبز بود، 

افزود: بخش فضای سبز آن حدود ۲ هکتار است که از گونه 

های کم آب طلب بومی و مثمر شامل توت و زیتون استفاده 

شده و بر اساس مصوبه شــورای شهر ۱۶۰۰ نهال یادبود 

شهدای واالمقام سبزوار بزرگ  در هفته منابع طبیعی و روز 

درختکاری سال گذشته در این منطقه  تا پارک شهدا ی گمنام 

و فرهنگسرا غرس شد.وی با اشاره به اینکه ایجاد فضای سبز 

در مناطق حاشیه شهر از اولویت های این سازمان است، 

اظهار کرد: احداث پارک طراوت 

در مسیر توحید شهر که حدود 

یک پنجم جمعیت شهری را در 

بر دارد شور و نشاط  اجتماعی 

و بصری برای شهروندان ایجاد 

ــت.وی تصریح کــرد:  ــ کـــرده اس

مسیر پیاده روی طراوت از ابتدای 

پارک تا مسیر توحید شهر برای 

مــردم هم سالمت و هم طــراوت 

ارمغان می آورد و این فضا بستر 

مناسبی برای انجام  ورزش های 

همگانی و صبحگاهی نیز  می باشد.شمس آبادی با اشاره 

به استانداردسازی و ایمن سازی وسایل بازی کودکان در 

پارک طراوت گفت: مجتمع بازی کودکان به پلی اتیلن های 

استاندارد و استفاده از کف پوش مجهز است.بلوار توحید 

شهر بین ۲ هسته جمعیتی شهر قرار گرفته که زیبا سازی 

و ایجاد مجتمع های تفریحی و گردشگری آن مطرح است 

.معاون شهرسازی و معماری شهرداری سبزوار گفت: عرض 

بلوار توحید شهر ۱۵۰ متر است  

که ۵۰ متر آن مسیر ســواره و ۲ 

عرض ۵۰ متری  پیاده رو که در 

سمت های شرق و غرب بلوار واقع 

شده است که ۵۰ متر آن  پیاده رو 

سالمت و ۵۰ متر پیاده رو طراوت 

نامگذاری شــده است.مرتضی 

ــزود: ابــتــدای مسیر   احــمــدی افـ

پارک طراوت از راه دسترسی به 

آن  انتهای  و  جهاد  مهر  مسکن 

روبروی  ساختمان آب و فاضالب 

روستایی قرار دارد و این پارک به طول ۴ هکتار است که  شامل 

فضای سبز، ست بازی، روشنایی و مبلمان که برای این بخش 

ها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه  شده و همچنین 

زیر سازی آن شامل جدول، کف سازی  و آب نمای مرکزی و 

همچنین راه دسترسی  کند، طرف دیگر این مسیر که از سمت 

غرب به اداره  آب و فاضالب روستایی و برای ساخت ادارات 

که آینده  در این بخش احداث می شود فراهم شده که مجموع 

اعتبارات عمرانی این طرح تاکنون ۳ میلیارد و۵۰۰ میلیون 

ریــال بــوده است.معاون شهرسازی و معماری شهرداری 

سبزوار گفت: به لحاظ شهرسازی سه مفهوم کانون، محور 

شهری و پهنه تعریف شده که بلوار توحید شهر محور شهری 

تلقی می شود و تقویت آن در دستور کار شهرداری قرار دارد.

احمدی تفاوت این پارک با پارک سالمت  را توجه به مبانی 

اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار کرد : پارک طــراوت  کف 

سازی آن  بتنی است و نیمکت هایی  که در آن تعبیه شده تولید 

شهر سبزوار اســت.وی با بیان اینکه شهرداری همواره در 

تالش است تا خدمات شهری، به خصوص در سطح محالت، 

با رویکرد متوازن توزیع شود، افزود: بلوار توحید شهر  بین 

۲ هسته جمعیتی شهری قرار دارد که  تقویت فضای سبز، 

تفریحی و  گردشگری در آن مورد توجه قرار دارد.

»پارک طراوت« تفرجگاه زیبا برای لذت شهروندان سبزواری و گردشگران


