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حواشییکپروژه
ازکمربندجنوبیتاکوهپارک

کرد بودجه حدود  1800میلیارد ریالی ،این پروژه
بهدنبال تشــدید اعتراضــات گروهها و ســمنهای
زیستمحیطی و با دستور دادستان وقت مشهد و با
تصمیمشورایحفظحقوقبیتالمالمتوقفشد.
شنیدهمیشداختالفنظرهابینتقیزادهخامسی
شــهردار وقت مشــهد و قاضــی صادقی دادســتان
وقت مرکز اســتان از دالیل صدور دستور توقف این
پروژهبود.
•مخالفان و معترضان درباره کمربند جنوبی چه
می گویند؟

و اما حرف و علت مخالفت بــا اجرای پروژه کمربند
جنوبــی چه بــود؟ ســمن هــای محیط زیســتی به
عنوان یکی از مخالفان جدی اجرای پروژه کمربند
جنوبی معتقد بودند که ســاخت این کمربند منجر
به تخریب کوهها ،منابع طبیعی و ارتفاعات جنوبی
شــهر میشــود .یکی از مواضــع انتقــادی و محور
مخالفت ها با اجرای کمربند جنوبی مشــهد ،نبود
پیوســت زیســت محیطی در این پروژه بود .فعاالن

فراخبر

مصداقانتقاداتمقاممعظمرهبریدربارهارتفاعاتجنوبچهبود؟

«در مشــهد  -شــهر ما  -من رفتم دیدم طــرف ارتفاعات جنوب شــهر کــه درواقع مرکز
ّ
تنفس شــهر اســت ،دارند افرادی آن باال خانه می ســازند ،هتل می ســازند ،ساختمان
های چند طبقه می ســازند؛ این ها بد اســت ،این ها غلط اســت؛ جرم بدانیــد این ها را.
یکی از کارهای اساســی «جرمانگاری» در قانون اســت؛ ایــن ها را باید جرم دانســت در
قانون و این کســانی که این کارها را می کننــد تعقیب قضایی کردِ .صــرف این که بروند
متأســفانه در مــواردی نمی کننــد ،کوتاهی
قلع بنــا بکنند ،کافی نیســت؛ کــه آن را هم
ّ
می کنند ».بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن و فعاالن محیط زیست ،منابع طبیعى
و فضاى سبز –  17اسفند 93
یکی از مواردی که مخالفان در بیان مخالفت شان با پروژه کمربند جنوبی مطرح می کنند ،بیانات
مقام معظم رهبری در این زمینه بوده است .برآیند فرمایش های رهبری در اسفند  93جلوگیری
از ساخت و سازهای تجاری و مسکونی در ارتفاعات جنوبی شهر با تمرکز بر پروژه آبادگران بوده
است نه هر فعالیت عمرانی در ارتفاعات جنوب مشهد.
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عکس  :پایگاه اطالع رسانی شهرداری

پروژهپرمناقشهکمربندجنوبیمشهددر چهتاریخی
متولدشد؟احداثکمربندجنوبیمشهدکهتسهیل
در تردد و کاهش بــار ترافیکی در محورهای جنوبی
شــهر از جمله اهداف اولیه ایجاد آن بیان شده بود،
در ســال 1390و در دوران شــهرداری سید محمد
پژماندردستورکارمعاونتفنیوعمرانشهرداری
مشهد قرار گرفت و تملک اراضی واقع در این محور
نیز به سازمان زمین و مسکن شهرداری واگذار شد.
اینپروژهکهمدافعانوطراحان،ازآنبهعنوانیکی
ازحیاتیترینشاهراههایارتباطیدرجنوبمشهد
ناممیبرند،ازانتهایبولوارشهیدبرونسیتااتوبان
باغچه و حــدود ۲۷کیلومتــر پیش بینی شــده و راه
دسترسی از طرقبه و شــاندیز به سمت غرب و شرق
مشهد را فراهم می کند .بر اســاس طرح اولیه ،قرار
بود ۱۰تقاطع غیرهمسطح ،پنج تقاطع همسطح و
هشتدوربرگردانغیرهمسطحدراینمسیرایجاد
شود تا هم تردد در مسیر جنوب شهر آسان تر شود و
همبارترافیکیبیشتری راکاهشدهد.پسازانجام
مقدماتاینپروژه،دیماهسال 91بودکهعملیات
اجرایی فاز نخســت پروژه کمربند جنوبی مشهد به
طول 12کیلومتر بر اساس آن چه شهرداری مشهد
اعالم کرده است ،پس از اخذ مصوبات الزم از جمله
مصوبات کمیسیون ماده ،5شــورای عالی ترافیک
شهرهای کشــور و شــورای برنامه ریزی استان آغاز
به کار کرد .اقدامات اجرایی برای ساخت این پروژه
در طول ســال هــای مختلف (یــک ســال در دوران
شهرداریسیدمحمدپژمان،حدود 4سالدردوران
شــورای چهارم و شهرداری ســید صولت مرتضوی
و کمتــر از یــک ســال نیــز در دوران شــورای پنجم و
شهرداریقاسمتقیزادهخامسی) نیزادامهداشت
تا این که در آخریــن روزهای ســال ( 1396دوران
مدیریتشهریتقیزادهخامسی)،پسازپیشرفت
بیش از 80درصدی فاز یک پروژه و همچنین هزینه

جامعه

محیــط زیســتی اعتقــاد داشــتند که ســاخت این
کمربند و تخریب کوههــای اطراف موجب افزایش
ریزگردها و گسترش آلودگی هوا در مشهد ،تقویت
امکان وقوع سیالب و از بین بردن منابع طبیعی از
جمله آبراهه ها و چشــمه های موجود در ارتفاعات
میشود .از سویی دیگر مدیران و مسئوالن اجرایی
و همچنین مدافعان اجــرای این پروژه ضمن قبول
ضرورت تهیه پیوست زیست محیطی برای احداث
کمربندجنوبی این پرسش را مطرح کردند که اگر
این طرح مشــکالتی برای محیط زیست دارد ،چرا
درزمانمطالعاتابتداییآن،اینمشکالتبررسی
نشــد و چــرا در طول پنج ســال اجــرای ایــن پروژه
مخالفتی صــورت نگرفت؟ و این کــه چرا مخالفت
هایی که بــه توقف پــروژه انجامیــد در زمانی طرح
شد که فاز نخســت آن بیش از  80درصد پیشرفت
فیزیکی داشــت و  180میلیارد تومان نیز برای آن
هزینه شده بود؟
•مخالفت هایی که رنگ و بوی سیاسی گرفت

به هرحال توقــف طرح ،ماه ها ادامــه یافت و بیم آن

می رفت کــه ایــن توقــف موجــب هدررفــت مبلغ
هنگفتــی از بیــت المال و ســرمایه شــهر شــود؛ از
همیــن رو مدیریــت شــهری در دوران شــهرداری
محمدرضــا کالیــی تصمیم بــه تعییــن تکلیف این
پــروژه گرفــت؛ تصمیمــی کــه در نهایت بــا مصوبه
ســتاد تدبیر (متشــکل از دســتگاه هایــی از جمله
اســتانداری ،دادگســتری ،مدیریت شــهری و)...
منجــر بــه تعریــف کاربــری تفرجگاهــی بــه جای
کاربــری ترافیکــی در این پــروژه شــد و عمال بحث
ادامــه ســاخت پــروژه کمربندجنوبــی منتفــی
شــد .با آغاز بــه کار دوبــاره اقدامــات اجرایی برای
مهیا کــردن ملزومــات مدنظــر در این پــروژه برای
تبدیل آن بــه کاربری تفرجگاهی از جمله ســاخت
پارکینگ ،ســرویس های بهداشــتی ،مســیرهای
دوچرخــه و پیــاده روی و ...دوبــاره اعتراضــات
گروهی از ســمن های محیط زیســتی آغاز شد که
معتقد بودند ایــن اقدامات پوششــی بــوده و برای
ادامه پروژه کمربند جنوبی انجام می شود و تخریب
محیط زیست و کوه را به دنبال دارد .شهردار مشهد
پسازایناعتراضاتدرجمعفعاالنمحیطزیستی

و مخالفان حضور یافت و در جلسات مختلف بر این
موضوع تاکید کرد که شهرداری مشهد در این دوره
هیچ تصمیمی بــرای ادامه پــروژه کمربند جنوبی
ندارد و اقدامات اجرایی در این پــروژه برای فراهم
کردن یک تفرجگاه جدید برای مردم مشهد است؛
تفرجگاهی که از آن با عنوان «کوه پارک» یاد کرد.
کالیی شهردار مشــهد در اظهارات متعدد خود در
این زمینه تاکید کرده است که تا زمانی که پیوست
زیســت محیطی پروژه کمربند جنوبی آماده نشود
اقدامــی بــرای کمربندجنوبی انجام نخواهد شــد
اما تا زمان تهیه پیوست زیســت محیطی به منظور
استفاده بهینه از ظرفیت ایجاد شده در این منطقه،
مردم از آن به عنوان یک منطقه تفرجگاهی با عنوان
کوه پارک اســتفاده کنند.با وجود تاکید شــهردار
مشهد به تصمیم قطعی شهرداری در تبدیل پروژه
کمربند جنوبــی و ارتفاعات جنــوب به تفرجگاهی
برایتماممردممشهدتازماناتماممطالعاتزیست
محیطی ،اما حجت االسالم والمسلمین پژمان فر
یکی از نمایندگان مردم مشهد در مجلس با مواضع
مخالف همچنان علیــه اقدامات شــهرداری در راه
اندازی «کوه پارک» برای مردم مشــهد موضع می
گرفت؛مواضعیکهباوجودشفافیتمدیرانشهری
در بیان جزئیات اقدامات اجرایی در پروژه کمربند
جنوبی،رنگوبویمخالفتسیاسیبهخودگرفت.
غالمعلی صادقی رئیس کل دادگستری استان که
زمانی دستور توقف پروژه کمربند جنوبی را صادر
کرده بود 18،خردادامســال در نشســت پرســش
و پاســخ قرارگاه دانشــجویی صیانــت از ارتفاعات
جنوبی مشــهد گفت :شــخصا از کمربنــد جنوبی
بازدید کردم و طبق نظارت های ما و گزارش هایی
که از مجری این عرصه دریافت می شود ،تناقضی با
مصوبات ستاد تدبیروجود ندارد.
همچنیــن تــورج همتــی مدیــرکل محیط زیســت

خراسان رضوی نیز در گفت و گویی با پایگاه اطالع
رسانی شهرداری مشهد که 2تیرماه امسال منتشر
شد ،با اشاره به اقدامات شهرداری مشهد در توسعه
فضای ســبز و ایجاد «کــوه پــارک» اظهار کــرد :در
بازدیدی که از ارتفاعات جنوبی داشتیم فضاهای
ســبز این منطقه از سوی شــهرداری مشهد توسعه
بسیار خوبی داشتندو خوشبختانه در آینده شاهد
یک تنفــس گاه جدیــد برای نفس کشــیدن شــهر
خواهیــم بود.حجــج اســام بحرینی و پژمــان فر و
همچنین کریمی قدوسی و رحمانی چهار نماینده
مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی نیز
در بازدید عصر یک شنبه گذشته از پروژه کوه پارک
که بــا حضور جمعــی از مدیران شــهری و اســتانی
برگزار شد ،بر ضرورت حفظ پروژه کوه پارک برای
اســتفاده مردم از آن و دوری از کاربری ترافیکی در
این پروژه تاکید کردند.نهادهای نظارتی و دستگاه
های ذی ربط طی روزهای گذشــته در بازدیدهای
خود از پروژه کوه پارک ،بر اقدامات شــهرداری در
تبدیل این منطقه به یک تفرجگاه صحه گذاشتند.
•مصالح شهر ذبح دعواهای سیاسی نشود

روزنامهخراساندراینزمینهازگذشتهضمنتاکید
بر ضرورت توجــه به دغدغه های محیط زیســتی و
لزوم تهیه پیوست زیست محیطی برای این پروژه،
مطالبه گر تعیین تکلیف این پروژه بــر زمین مانده
بوده اســت تا ســرمایه مردم که بعد از این ســال ها
بیــش از  80درصد پیشــرفت فیزیکــی در فاز یک
داشته،خاکنخورد.هماینکنیزاینمطالبهوجود
دارد که تا زمان تهیه پیوست زیست محیطی برای
پروژهکمربندجنوبی،استفادهبهینهازبسترایجاد
شده در این منطقه به عنوان کوه پارک و منطقه ای
تفرجگاهی برای مردم مشــهد  ،مد نظر قرار گیرد
و نتایج مطالعات زیســت محیطی کمربند جنوبی
هر چه بود ،همگان به آن تمکین کنند .اما حاال که
تمامی تصمیم گیــران ،متولیــان و دســتگاه های
نظارتی هم نظر شــده اند که از این بســتر به عنوان
ظرفیتی برای ایجاد یک منطقه تفرجگاهی جدید
برای مردم مشهد استفاده کنند ،پژمان فر نماینده
مردم مشــهد و کالت در مجلس و برخی رســانه ها
بدون پیشنهادی عملیاتی و اجرایی همچنان ساز
مخالف کوک می کنند و مخالفــت خود را ابراز می
کنند؛مخالفتهاییکهگوییرنگوبویسیاسی
یاباجخواهیبهخودگرفتهاست.بنابراینحالکه
ایناجماعمتولیانوناظرانصورتگرفتهودستگاه
هایی از جمله محیط زیســت ،دادســتانی ،برخی
نمایندگانمشهدومدیریتشهرینظراتمشترک
و نزدیک را درباره این پروژه دنبــال می کنند ،باید
پروژه ای را که قرار اســت برای مردم مشــهد باشد
اجرایی کرد و از سیاسی بازی دوری جست ،نباید
مصالحشهرذبحدعواهایسیاسیشود.

