
سرور  هادیان: همزمان با شیوع بیماری کرونا 
در کشــور شــاهد کمک های مردم از طریق 
ســازمان ها و نهادهای دولتــی و غیردولتی، 
مؤسســه ها  NGOها،  مردمــی،  پویش های 
و خیریه ها، مســاجد و پایگاه های بســیج به 
نیازمنــدان که حــال و هوای خــوب روحیه 
جهادگــری دوران دفاع مقــدس را به تصویر 
می کشــد، هســتیم.روحیه ای که به واسطه 
همین نیک اندیشی و نگاه انساندوستانه در دین 
و فرهنگمان توانست با وجود همه کمبودها، 
ســختی ها و تحریم ها جزو کشورهای نسبتاً 

موفق در کنترل این گرفتاری باشیم. 
مشــهدالرضا نیز در این شــرایط توانســت 
از این امتحان ســربلند بیرون آیــد. یکی از 
حوزه هایی که از ابتدای شروع کرونا با همدلی 
گروه های بسیجی توانست بسیار خوب عمل 
کند، منطقه طرق اســت که این کار توســط 
گردان بیت المقدس حوزه مقاومت بســیج۲ 
کمیل مشــهد انجام گرفت.  گفت وگویی را با 
حجت االسالم جالل کالنتری؛ فرمانده حوزه 
مقاومت بســیج ۲ کمیل منطقه طرق انجام 
دادیم تا با روایت تجربیات خوب در این شرایط 

یادآور کارهای بی ادعای بسیجیان باشیم.
وی در ابتدا درباره خدمت به مردمان حاشیه 
شهر مشهد که جزو مباحثی است که به شدت 
مورد توجه مســئوالن و جزو مطالبات خاص 
مقام معظــم رهبری اســت، می گوید: حوزه 
بسیج۲ کمیل در دل حاشیه شهر مشهد قرار 
گرفته اســت. از ابتدای بحث کرونا که اواخر 
بهمن ماه مطرح شــد ما از اوایل اســفند ماه 
با توجه به ابالغ فرمانده ســپاه ناحیه مقاومت 
بسیج کمیل و تبلیغاتی که از سازمان بسیج به 
دستمان رسید، قرارگاه زیستی مقابله با کرونا 

را در منطقه راه اندازی کردیم. 
در این قرارگاه با محوریت بســیج و با حضور 
تمام دســتگاه های اجرایــی و متولی در این 
امــر از جمله شــهرداری، مرکز بهداشــت و 
مجموعه هایی که در منطقه طرق حضور دارند 
و همچنین جنبش هــای مردمی، NGOها و 

از ظرفیت های  اســتفاده  با 
مردمی از جمله کشــاورزان 
و صندوق هــای خیریه کار 
را آغاز کردیم و توانستیم با 
زیرساخت های  وجود ضعف 
بهداشتی که در حاشیه شهر 
وجود دارد با همت همگانی 

فعالیت هایی را انجام دهیم.

در منطقه سفید هستیمس
وی می افزاید: خوشبختانه در 
حال حاضــر منطقه ما جزو 
مناطق پاک و ســفید است 

که این جای تأمل دارد؛ جایی که زیرســاخت 
بهداشتی مناسبی ندارد و حتی فاقد بیمارستان 
و دارای ضعف های درمانی و بهداشتی است در 
منطقه سفید قرار گرفته است.وی با اشاره به 
این نکته که با اعالم یک فراخوان عمومی گام 
بعدی تمهید شرایط برای اینکه مردم در خانه 
بمانند، برداشــته شد، تصریح می کند: در این 
فراخوان عمومی از مردم خواســتیم هر کسی 

که نیاز اقتصادی و مشــکل 
مالی دارد مشخصاتش را به 
ما اعالم کند تا به آن ها سبد 

معیشتی تقدیم کنیم. 
حدود 3هزار سبد معیشتی 
در این مــدت بین این افراد 
توزیــع کردیم کــه تهیه و 
توزیع این سبدهای معیشتی 
با کمک سپاه، بسیج، آستان 
قدس رضوی، شــهرداری و 
همچنین از طریق کمک های 

مردمی انجام شد.

تولید بیش از 100 هزار ماسک س
فرمانده حوزه مقاومت بسیج۲ کمیل منطقه 
طرق به بحــث تولید و توزیع ماســک های 
بهداشتی و جراحی توسط این حوزه اشاره و 
می افزاید: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون توسط 
قرارگاه تربیتی- فرهنگی ســردار دل ها حوزه 
مقاومت بســیج۲ کمیل بیــش از ۱۰۰ هزار 
ماسک تولید شده است که این ماسک ها در 

حاشیه شهر و در منطقه طرق و حتی مناطق 
مختلفی که اعالم نیاز برای ماســک داشتند 

توزیع شد.

خرید مایحتاج روزانه افراد سالمندس
این فرمانده قرارگاه بسیج از دیگر پویش هایی 
که با استفاده از ظرفیت پایگاه بسیج طراحی 
و انجام شــده را طرح خریــد مایحتاج روزانه 
افراد ســالمند اعــالم و اظهار مــی دارد: این 
طرح ویژه خانواده های شــهدا، پیشکسوتان و 
کهنساالنی که توانایی الزم را نداشتند، انجام  
شد و خریدها و مایحتاج روزانه شان را بر عهده 
گرفتیم تا ایــن گروه های پرخطر که احتمال 
آسیبشــان در برابر کرونا بیشتر است، کمتر 
بیرون از خانه حضور داشــته باشند و سبب 
شود که بتوانیم وضعیت گروه های پرخطر را 

مدیریت کنیم.
وی بیان می دارد: همچنین تمام ظرفیت های 
خیران و مجموعه هایی مانند ســپاه، بسیج، 
شهرداری، آستان قدس رضوی و کمک های 
مردمــی را حول این قرارگاه قــرار دادیم که 

بتوانیم کمک ها را به تمام افراد برسانیم.

حمایت از معسرینس
حجت االسالم کالنتری در ادامه خاطرنشان 
ســاخت: در حــال حاضر همچنــان بحث 
حمایت از معســرین منطقه را در دســتور 
کار داریم که با توجه به شــروع فصل گرما 
نیازمندان،  خانه هــای  کولرهای  ســرویس 
معســرین و کسانی که مشــکالت دارند در 
قالب گروه های جهادی و بســیج سازندگی 
حــوزه انجام می شــود و همچنین بعضی از 
مدارس محدوده مان که کولرهایشان مشکل 
داشــت توســط همین گروه هــای جهادی 
تعمیر و راه اندازی شــد و همچنین با توجه 
به بازگشــایی مدارس از ۲۷ اردیبهشت ماه 
گــردان بیت المقــدس را فعــال کردیم که 
ضدعفونی مدارس منطقه طرق با هماهنگی 
مدیران مدارس به بهترین شکل انجام شود.

موزه های خراسان رضوی همچنان •
مورد بی مهری دولتمردان

موزه ها پلی ارتباطی بین گذشته و حال و فضایی پویا هستند 
که در زمینه تبادل فرهنگ و حفظ و انتقال میراث باستانی 
و به عنــوان نگهبان تاریخ هر جامعه نقش ایفا می کنند. ۲9 
اردیبهشت ماه برابر با ۱8 ماه می میالدی، به عنوان روز جهانی 
موزه و میراث فرهنگی به ثبت رسیده است. این روز شاید تنها 
فرصتی باشد که هر ساله توجه بسیاری را به اهمیت و جایگاه 
موزه ها جلب می کند و صدالبته به مشکالت فراوانی که این 

نگهبانان تاریخ با آن دست به گریبان اند.
موزه های خراســان رضوی هم که سرزمینی با تاریخی کهن 
اســت، از این قاعده مستثنا نیستند. این اســتان دارای 9۴ 
موزه فعال اســت که از این تعداد 3۰ مجموعه مستقیماً زیر 
نظــر اداره کل موزه ها قرار دارند و ســایر موزه ها، متعلق به 
دستگاه های دولتی و عمومی همچون آستان قدس رضوی، 
اداره کل محیط زیست، اداره کل اوقاف، سازمان زمین شناسی، 
دانشــگاه فردوسی مشــهد و بخش خصوصی هستند که با 
نظارت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
فعالیت می کنند.این تعداد موزه که در طول سال ها به تدریج 
راه اندازی شده اند، نتوانسته اند حتی درصد کمی از آثار تاریخی 
و فرهنگی ســرزمین خورشــید را در خود جای داده و یا به 
نمایش بگذارند و هنــوز تعداد قابل توجهی از آثار گرانبهای 
تاریخی در دل تاریک گنجینه و انبارهای دولتی و خصوصی 
حبس شده و بسیاری از آن ها در شرایط نامساعد نگهداری، به 

سرعت در حال نابودی و تخریب قرار دارند.
چند سال پیش یک پیرمرد مجموعه دار مشهدی در یکی از 
جلسات میراث فرهنگی عاجزانه از مسئوالن می خواست تمام 
آثار تاریخی شخصی اش را که به صورت رایگان هدیه می کند، 
در اختیار بگیرند و او همسر پیرش را از وحشت شبانه روزی 
درگیر شدن با سارقان رهایی بخشند؛ اما با گذشت چند سال 
به دلیل نبود محلی برای نگهداری آثار، کسی حاضر نشد به 
این دغدغه او پایان دهد. در همان جلسه همچنین گفته شد 
که آثار انبار شده در گنجینه آرامگاه فردوسی ده ها برابر تمام 
آثاری اســت که در موزه های مشهد به نمایش گذاشته شده 
اســت.امروزه اما تعداد موزه ها به نسبت آن روز بسیار بیشتر 
شده و شرایط مناسب تری هم در گنجینه های موجود فراهم 
آمده تا جایی که ســال گذشته چند موزه خراسان رضوی از 
سوی شورای بین المللی موزه ها)ایکوم( برگزیده شدند؛ اما آنچه 
مسلم اســت اینکه با نگاهی به بی مهری دولت و بودجه های 
اندک اختصاصی هر ساله به اداره کل میراث فرهنگی استان 
که هیچ تناسبی با حجم وسیعی از آثار و محوطه های تاریخی 
و فرهنگی زیر پوشش آن و انبوهی از مشکالت ریز و درشت 
که در ارتباط با نگهداری و مرمت آن مواجه است، ندارد؛ این 
حقیقت تلخ آشــکار می شود که بی هیچ تالشی برای یافتن 
اطالعات و آمار دقیق، می توان فهمید که هنوز در راه حفاظت 
از آثار فرهنگی و تاریخی خود و مهم تر از آن شناساندن این 
آثار و پیشینه تاریخی به عموم مردم همچنان ناکام و شکست 
خورده ایم و تنها بخشی از این تاریخ در دل موزه هایی همچون 
موزه آســتان قدس رضوی، توس، نــادری، موزه آب، علوم و 
تاریخ طبیعی مشهد، موزه تاریخ طبیعی و موزه بزرگ خراسان 
جای گرفته است.این در حالی است که موزه ها از جمله عناصر 
هویتی یک ملت و آنچه از گذشــته آن ها به یادگار مانده را 
در خود جای می دهنــد و انتقال مفاهیم فرهنگی و تمدنی 
نســل های گذشته به آیندگان را برعهده دارند. از سوی دیگر 
موزه ها می توانند و باید به عنوان یکی از ارکان کســب درآمد 
پایدار و انتقال و توسعه فرهنگ ایرانی- اسالمی این مرزوبوم، 
از طریق جذب گردشــگران نقش ایفــا کنند؛ همچنان که 
ســال گذشته ۶ موزه برتر دنیا ســاالنه افزون بر ۴۶ میلیون 
بازدیدکننده داشتند؛ اما این مسئله در کشور ما و به ویژه در 
خراسان رضوی هرگز در کانون توجه مسئوالن قرار نداشته و 

از این فرصت طالیی غفلت شده است.

رونمایی از تجهیزات ضدکرونا در نیشابور•
نیشــابور- خبرنگار 
قدس: تجهیزات مبارزه 
منحوس  ویــروس  بــا 
شــده  ســاخته   کرونا 
توسط کارگروه علمی و 
بسیج  مجمع  پژوهشی 
شد.  رونمایی  نیشــابور 

رئیس کارگروه علمی، آموزشــی و پژوهشی ناحیه مقاومت 
بســیج سپاه نیشابور در این باره اظهار کرد: با توجه به شیوع 
ویروس کووید۱9 کارگروه علمی، آموزشــی و پژوهشی سپاه 
ناحیه نیشابور با تحقیقات و پیگیری ها و انجام آزمایش های 
آنتــی باکترالک و آنتی وایــرال و تجهیــزات UV در مرکز 
مقاومت های میکروبی پژوهشکده بوعلی مشهد آمادگی الزم 

برای ارائه خدمات اجرایی و عملیاتی دارد.
حجت اله دهسنگی افزود: این کارگروه آمادگی الزم برای ارائه 
خدمات اجرایی و عملیاتی کردن طرح های آسان، کم هزینه 
و مقرون  به  صرفه خود را با رعایت اســتانداردهای ســالمت 
و ایمنــی محیط زیســت )HSE( در راســتای ضدعفونی و 

گندزدایی هوا، سطوح و اماکن دارد.
وی ادامه داد: این تجهیزات و تولیدات شامل ساخت و نصب 
دستگاه ضدعفونی  کننده هوا در خروجی مراکز درمانی، اتاق 
بیماران و سایر اماکن پرخطر، ساخت دستگاه ضدعفونی البسه 
کارکنان، تجهیزات پزشکی و لوازم شخصی مثل عینک، تلفن 
همراه، کفش، ســوئیچ، خودکار، سکه و اسکناس، کارت های 
اعتباری، شناسایی و...، ساخت و تعبیه دستگاه ضدعفونی هوا 
و سطوح در غسالخانه ها، حمل ونقل درون و برون شهری، مترو، 

قطار و... قابل  استفاده است.

 پرونده تخریب ها •
در روستای کنگ بسته شد

قدس: ماجرای تخریب 
تاریخی  بافت  از  بخشی 
روستای کنگ در سلسله 
روزنامه  در  گزارش هایی 
قدس منتشــر شد. در 
آخرین مطلب که شنبه 
گذشته در همین صفحه 
به چاپ رســید، معاون اداره کل میراث فرهنگی خراســان 
رضوی قاطعانه اعالم کرد تخریب بافت تاریخی روستای کنگ 
بدون اطالع این اداره انجام گرفته و این اقدام جرم محسوب 

می شود. 
این گفته ها در حالی مطرح شــد که روز گذشته رئیس اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طرقبه شاندیز به 
فارس گفت: پرونده تخریب ها در روســتای کنگ بسته شده 
و در هفته های گذشــته فقط دو یا ســه منزل قدیمی برای 

بهسازی و مرمت تخریب شدند که این کار نیز متوقف شد. 
علی اکبــر احمــدزاده اظهار کرد: در جلســاتی که در محل 
فرمانداری این شهرستان با حضور معاون فرماندار، نمایندگان 
اداره کل میراث فرهنگی، مسئول بنیاد مسکن، بخشدار، دهیار 
و اعضای شورای اسالمی روستای کنگ برگزار شد، همه موارد 
به صورت شفاف مصوب شده و معاون فرماندار شهرستان نیز 
ابالغ کرد فعالً تخریب ها متوقف شــود و هر گونه اقدامی در 
روستای کنگ باید با هماهنگی میراث فرهنگی و بنیاد مسکن 
انجام شود. رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی طرقبه شاندیز با اشاره به وضعیت خانه ها در روستای 
کنگ تصریح کرد: منازل این روستا از نظر استحکام مشکل 
دارند و عوامل طبیعی مانند باران و رطوبت، قسمتی از خانه ها 
را دچار مشکل کرده، در نتیجه بعضی از منازل ممکن است به 
این شکل در آینده تخریب شوند و بعضی از ساکنان روستا هم 

برای نوسازی یا بهسازی منازل خود اقدام کنند. 
وی ادامه داد: اگر قرار اســت در این روستا اقدامی در زمینه 
بهســازی، مرمت یا نوســازی خانه ها انجام شود باید میراث 

فرهنگی و بنیاد مسکن موافقت کنند. 
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طرقبه 
شاندیز متذکر شد: میراث فرهنگی در زمینه فنی، با مشاوره و 
کمک محتوایی مشخصات ساخت و ساز به ساکنان روستای 
کنــگ می تواند کمک کند، ولی از نظر اعتبار و بودجه، بنیاد 

مسکن می تواند به ساکنان روستای کنگ کمک کند. 
وی با اشــاره به تخریب ها در بهمن ســال گذشــته، گفت: 
تخریب ها به دلیل ایجاد یک معبر ۶ متری در روســتا انجام 
شد که براساس طرح هادی روستای کنگ بود و این طرح ۱۰ 
سال پیش توسط بنیاد مسکن برای ایجاد معبری ۶ متری در 
روســتا ارائه شده بود و قرار بود پس از ۱۰ سال اجرا شود که 
میراث فرهنگی اعالم کرد، ایجاد معبر در این مسیر توجیهی 
ندارد و مخالفت خود را بیان کرد به همین دلیل از اجرای طرح 
تاکنون جلوگیری شده اســت. احمدزاده اظهار کرد: در این 
معبری که قرار بود ایجاد شود درخواست ایجاد مراکز تجاری 
هم بود که میراث فرهنگی با این موارد مخالفت کرد و اکنون 
نیز طرح در حال مطالعات و بازنگری است که حدود یک سال 
این بازنگری طول می کشد و همه اقدام ها تا انجام بازنگری و 

مطالعات طرح هادی این روستا متوقف است. 
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طرقبه 
شاندیز تأکید کرد: در روستای کنگ هر کدام از ساکنان اقدام 
به مرمت یا بازسازی منازل قدیمی کنند باید میراث فرهنگی 

و بنیاد مسکن موافقت خود را اعالم کنند.

مراحل پلکانی بازگشایی کتابخانه های •
عمومی خراسان رضوی آغاز شد

پلکانی  مراحل  قدس: 
کتابخانه های  بازگشایی 
عمومی خراسان رضوی 
پس از سه ماه تعطیلی 
بــه علت جلوگیــری از 
شــیوع بیماری کرونا از 

روز گذشته آغاز شد. 
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراســان رضوی در این باره 
گفت: با گذشت بیش از سه ماه از شیوع بیماری و نشانه هایی 
از کاهش شیوع کتابخانه های عمومی نیز با تدوین پروتکل های 
بهداشتی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

آماده ارائه خدمات کتابخانه ای به اعضا می شوند. 
حجت االســالم سبزیان افزود: در این بازگشایی که بر مبنای 
پروتکل های بهداشــتی انجام می شود کتابخانه های عمومی 
ابتدا با حضــور کتابداران و اجرای پروتکل ها از جمله نظافت 
و ضدعفونی کردن و تهیه اقالم بهداشــتی و انجام امور عقب 
افتاده، شاداب سازی کتابخانه ها و انجام امور فنی کتابداری و 
ادامه برنامه های فرهنگی در فضای مجازی آماده حضور اعضا 

در کتابخانه می شوند.

 آغاز عملیات ساختمانی تکمیل •
فاز  ۲ بیمارستان شهدای صالح آباد

صاحبی : با پیگیری های انجام شده و پس از تخصیص اعتبار 
و اجرای اســتعالمات الزم و تعیین پیمانکار، سرانجام پس از 
مدت ها تکمیل ساختمان فاز ۲ بیمارستان شهدای صالح آباد 
آغاز شد.رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان صالح آباد 
با بیــان این مطلب به خبرنگار ما گفت: این فاز که شــامل 
بخش های بستری، اتاق های عمل، زایشگاه و سایر قسمت ها 
است تاکنون حدود ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته که به 
علت کمبود منابع از چند ســال قبل عملیات ساختمانی آن 
متوقــف مانده بود که پس از افتتــاح فاز یک و پیگیری های 
صورت گرفته از سوی شبکه بهداشت و درمان این شهرستان 
و دانشکده علوم پزشکی تربت جام سرانجام عملیات ساختمانی 
تکمیل فاز۲ آن آغاز شد.دکتر محمدصادق معلم زاده افزود: بر 
اساس رایزنی های صورت گرفته با پیمانکار مقرر شده فاز۲ این 

پروژه تا پایان سال جاری تکمیل و تحویل این شبکه شود.

3هزار سبد معیشتی 
بین این افراد توزیع 

کردیم که تهیه و توزیع 
این سبدهای معیشتی 
با کمک سپاه، بسیج، 

آستان قدس رضوی، 
شهرداری و همچنین 

از طریق کمک های 
مردمی انجام شد
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هاشم رسائی فر: آبــان ماه گذشته بود که استاندار خراسان 
رضوی دستور تشکیل کارگروه احیای کشف رود را صادر کرد. 
کارگروهی که عنوان هایی همچون نجات و ساماندهی پیش 
از آن نامأنوس نبود و کارش را ســال ها قبل شــروع کرده بود 
اما هیچ وقت تمام نکرد.به نظر می رســید این بار حداقل عزم 
استاندار برای به سامان رساندن کشف رود جدی تر از پیشینیان 
باشــد. کارگروه احیا در حالی شکل و شمایلی جدید به خود 
گرفت که ۱۱ دســتگاه مختلف در آن عضویت داشــتند از 
دادگستری و محیط زیست بگیر تا آب منطقه ای و شهرداری 

مشهد و بقیه ارگان ها. 
رزم حســینی تجمیــع کار را در ســپردن اداره امــور بــه 
یــک فرماندهی واحد منــوط کرد. خیلی زود شــهرداری و 
شهردار مشــهد به عنوان فرمانده این داستان انتخاب شدند. 
تفاهمنامه ای با بندهای مختلف نوشته شد تا همه دستگاه های 
یازده گانه به نوعی وظایفی برعهده بگیرند یا به شهرداری برای 

شروع عملیات احیا تفویض اختیار کنند.

شروع ماجراس
 ۲8 آبان  ســال گذشــته بود که عملیات اجرایی ساماندهی 
کشف رود به  صورت رسمی با فرماندهی شهرداری آغاز شد تا با 
همکاری همه آن دستگاه ها 8۱ کیلومتر از کشف رود در قالب 

مدیریت واحد احیا شود.
شهرداری حوزه کشف رود را به ۱3 بخش تقسیم کرد تا در هر 
بخش اقدام های مختلفی که از قبل پیش بینی و برنامه ریزی 
شــده بود اجرایی شــود. برای هر بخش پنج اقدام اساسی از 

جمله اســتفاده نکردن از فاضالب در کشاورزی و جمع آوری 
موتورتلمبه ها، احیا و ساماندهی بستر کشف رود، تحویل گیری 
اراضــی از آب منطقه ای، آماده ســازی محــدوده و در نهایت 
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ساماندهی این رودخانه 
معلوم و معین شــود. اقدام هایی که تقریباً همان هایی بود که 
می بایست برای شروع انجام داد. اما اینکه این گفته ها به عمل 

تبدیل شود می توانست کار را به جلو ببرد.

مدیریت در کمای نابسامانیس
شهرداری مشهد در دوره فعلی نشان داده که برای هر گامی که 
در توسعه شهر و مدیریت شهری برمی دارد از همه ظرفیت های 
تبلیغاتی و اطالع رســانی که توان بهره بــرداری از آن را دارد 

استفاده می کند تا آنچه انجام داده به گوش مردم برسد و دیده 
شود. 

جالب اســت که ۶ ماه از شــروع عملیات احیای کشف رود با 
فرماندهی شهرداری مشهد می گذرد اما کمتر جایی حرفی از 
عملیات اجرایی احیای کشــف رود زده می شود! آن پنج اقدام 
اساســی برای بخش های سیزده گانه به کجا رسیده است؟ آیا 
تاکنون نیمی از آن اجرایی شده؟ یا از مدیریت احیای کشف رود 

فقط فرماندهی آن برای شهرداری باقی مانده است؟
به نظر می رســد 8۱ کیلومتر از طول کشف رود که فرماندهی 
احیای آن به شــهرداری سپرده شده است همچنان در کمای 
نابسامانی مدیریتی به ســر می برد! که اگر جز این بود حداقل 
برای ابتدایی ترین اقدام از همان پنج اقدام اساسی ابتدایی برای 
۱3 بخش مد نظر که شــامل اســتفاده نکردن از فاضالب در 
کشاورزی و جمع آوری موتورتلمبه ها بود چاره  اندیشی می شد 
و صدای موتورتلمبه ها همچنان از حاشــیه کشف رود به گوش 
نمی رسید! موتورتلمبه ها که جان داشته باشند یعنی سالمت 
مردم همچنان در مخاطره است. فاضالب بی وقفه وارد کشف رود 
 می شود و موتورتلمبه ها آن را پمپاژ می کنند به مزارعی که قرار 

است محصولشان سفره های مردم را رنگین کند!
فرماندهی احیای کشف رود به این پرسش پاسخ دهد که در این 
۶ ماه چه کرده تا بلکه مردم و رسانه ها از این بی خبری درآیند 
و بدانند نهاد متولی احیای کشــف رود  تا کجا پیش رفته است. 
بد نیســت استاندار هم که پیگیر امور بود و چند وقتی سفت و 
سخت امورات کشف رود را رصد می کرد باز هم از احواالت این 

روزهای کشف رود خبر بگیرد.

6 ماه از شروع عملیات احیا گذشت

هنوز  صدای پمپ ها ازکشف رود به گوش می رسد

هیهی زاوزاو

قدس: بــا گــذر از معابر مختلف شــهر 
بی تردیــد ســاختمان هایی را دیده اید که 
مدت های طوالنی است به صورت نیمه ساز 
یا بدون نمای مناسب رها شده اند که تصویر 

ناخوشایندی را ایجاد می کنند.
البته این مسئله در اشکال مختلف از سالیان 
قبل مطرح بوده و هست. به طور مثال سال ها 
پیش زمین های رها شده با تصمیم مدیریت 
شهری محصور شدند یا در مقطعی تصمیم 
گرفته شد تا دیوار آجری و ناهمگون همین 
زمین های محصور شده رنگ آمیزی شوند تا 
به لحاظ منظر عمومی به اصطالح شــکل و 

شمایلی داشته باشند.
حاال و در جدیدترین اظهارنظر معاون شهردار 
مشــهد در صورت تصویب نهایی شهرداری 
نسبت به زیباسازی ساختمان های نیمه تمام 

و رها شده نیز اقدام خواهد کرد.
معاون شهرسازی  محمدرضا حســین نژاد، 
و معماری شــهرداری مشــهد در گفت وگو 
بــا خبرنگار مــا در خصــوص جزئیات این 
ایده گفت: وجود ســاختمان های نیمه تمام 
رها شــده تصویر نامناسبی ایجاد می کند و 

حتی موجب می شــود تا شرایط بروز برخی 
آسیب های اجتماعی دیگر نیز در این مکان ها 

فراهم شود.
وی افزود: در حال بررسی و تکمیل این ایده 
هســتیم که در محورهــای اصلی و به طور 
خــاص در معابر منتهی بــه حرم مطهر که 
بیشــتر در منظر عموم و زائران قرار دارد با 

هماهنگی مالکان این ساختمان ها نماسازی 
آن ها صورت بگیرد و بعد هزینه انجام شده از 

آن ها دریافت خواهد شد.
وی در بخــش دیگری از ایــن گفت وگو به 
موضوع زماندار بودن پروانه های ساختمانی 
هم اشــاره کرد و گفت: بر اســاس مصوبه 
شورای شــهر در زمان صدور پروانه ساخت 

بنا مساحت ســاختمان، زمان انجام پروژه و 
اخذ پایانکار مشخص می شود به طور مثال 
ساختمان های تا 8۰۰ متر زیربنا باید در مدت 
سه سال ساخته شوند پس اگر شهروندی در 
این مدت اقدام به ســاخت و اتمام کار نکند 
باید برای تمدید پروانه مراجعه کند که در آن 
زمان باید تفاوت قیمت پروانه جدید و قبلی 

را پرداخت کند.
وی اظهار کرد: بنابراین به شهروندان توصیه 
می شود برای پرهیز از پرداخت هزینه بیشتر 
از یکسو و سهیم شدن در زیباسازی شهر و 
از بین بردن زمینه های احتمالی ناهنجاری ها 
و آسیب های اجتماعی از قبیل سرقت نسبت 
به اتمام ســاختمان یا حداقل نماســازی و 

ایمن سازی بیشتر ملک خود اقدام کنند.
همان گونه که معاون شهردار نیز بر آن تکیه 
دارد زیباسازی شهر وظیفه ای همگانی است و 
همه شهروندان در آن سهیم هستند و همان 
گونه که وجود یک ســاختمان رها شده در 
مســیر تردد هر کدام از ما خوشایند نیست 
تکمیل و زیباســازی نمای ساختمان ها هم 
می تواند تأثیری هر چند اندک در ایجاد نشاط 

یا انرژی مثبت در رهگذران داشته باشد.

معاون شهردار مشهد در گفت وگو با قدس:

نمای ساختمان های ناتمام  زیباسازی می شود
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