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حرف مردم

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

یادداشت

برایاطالعمسئوالن

وحید تفریحی

خوانندگان عزیز ،ستون «حرف مردم» روزنامه خراسانرضوی انعكاس دهنده صادق
نظرات ،انتقادات و مشكالت شما است.

روزنامهنگار

تا دیر نشده کاری کنید
این گوی و این میدان! تا دیر نشده کاری
کنید؛ نگذارید سرنوشت تلخ متروپل برای
ساختمان های ناایمن مشهد تکرار شود،
البته که رسانه ای کردن نام این ساختمان
های ناایمن مربوط به امروز و دیروز نیست،
سابقه نــشــان داده کــه هــر چــه رســانــه هــا و
افکار عمومی فریاد زدند ،پیگیری و مطالبه
کردند اما هیچ از هیچ! هنوز هم همان 12
پالسکویی کــه تیرماه  99معرفی کردیم
پابرجا مانده و  123مورد ناایمن دیگر هم
به آن اضافه شده است .در همان تیرماه 99
روزنامه خراسان اسامی  12مجتمع و بازار
پرخطر مشهد را معرفی و رسانه ای کرد اما
تا امروز جز چند اخطار و اقدام ،کاری عملی
برای ایمن سازی این ساختمان های ناایمن
انجام نشده اســت .همه چیز از تیرماه 95
شروع شد؛ وقتی نمای برج سلمان به کلی
در آتــش سوخت و صحنه هــای دلخراشی
را پیش چشمان مــردم مشهد قــرار داد .از
همان زمان پیگیری وضعیت ساختمان های
ناایمن بهصورت یک جریان و مطالبه عمومی
و رسانهای در دستور کار روزنامه خراسان قرار
گرفت و گزارش ها و پیگیری های متعددی
برای این مطالبه جدی در خراسان منتشر
شد اما تا همین امروز همچنان این مطالبه
جدی پا برجاست و اقدامات برای رسیدگی
به وضعیت متروپل های خفته مشهد جدی
و اثرگذار نبوده است .مشکل کجاست؟ اگر
تمام روندها و اقدامات انجام شده طی این
سال ها را بررسی کنیم مشکل را خواهیم
یــافــت ،چــرا کــه همه پیگیری هــای بــی اثر
متولیان بــرای الــزام به ایمن ســازی اماکن
عمومی و رفع نواقص خطرساز آن تنها به یک
گره ختم شده است؛ «ضعف قانون»!
مالک پای کار ایمن سازی نمی آید! در تمام
این سال ها وقتی سرانجام اقدامات برای
ایمن سازی ساختمان های پرخطر مشهد را
مطالبه می کردیم  ،یکی از جمالت همیشه
تــکــراری متولیان امــر ایــن بــود کــه مالکان
ساختمان های ناایمن پای کار نمی آیند،
قانون آن طور که باید و شاید دست متولیان
را برای برخوردهای جدی باز نگذاشته بود و
عمال هر بار بحث ساختمان های ناایمن اوج
می گرفت و پیگیری و اقدام از سوی نهادهای
نظارتی و اجرایی انجام می شد ،دوبــاره به
همین نقطه ختم می شد که کاری برای ایمن
سازی این اماکن از سوی برخی مالکان انجام
نمی شــود .ضعف قانون در پیگیری موارد
مربوط به مجتمع های ناایمن موجب شده
بود که پیگیری این مطالبه به یک دور باطل
تبدیل شود که هر بار شروع می شد و پایان
آن به نقطه ای مشابه می رسید .البته که طی
سال های اخیر با ورود قاطع دستگاه قضایی
به این مقوله اقدامات رنگ و بوی جدی تری به
خود گرفت و این اقدامات نیز با قوت بیشتری
مطالبه و پیگیری شد اما هنوز هم مشهد از
وجود این پالسکوها و متروپل ها رنج می برد.
باید تا دیر نشده کاری کرد ،اسامی این 135
متروپل مشهد را به ما اعــام نکردند و مهر
محرمانه بر آن زدند اما قطعا نام آن ها روی میز
نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی قرار گرفته
و این مطالبه جدی وجود دارد که از همین
امروز کاری را شروع کرد که سرانجام آن ختم
به خیر باشد نه پشیمانی و آه از بی توجهی به
هشدارها.
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اندر عجایب یک محله فرسوده در دل مشهد

درپیحادثهدلخراشآبادان،آخرینوضعیتساختمانهایناایمنمشهدرابررسیکردیم

 135متروپلمشهد

گروه حرف مردم/هنوزصدایفریادوشیونزنانومردانیکهنگراناز
جانومالشاندرپالسکوبودنددرگوشمانهست،ساختمانیعظیمکه
درکسریازثانیهجلویچشممیلیونهانفردرآتشسوختوخاکسترش
با خاک یکسان شد و آه از غمی ،که تازه شود با غمی دگر! متروپل،
ساختمانی مشابه کیلومترها آن طرف تر در جنوب کشور با آواری از بی
مسئولیتی و بی تفاوتی به هشدارهای ایمنی بر سر شهروندان آبادانی
فرو ریخت .ساختمانی که به گفته خبرنگاران محلی ،بارها اخطارهای
ایمنیدریافتکردهبودامادرنهایتبخشیازآنبهوسیلهاستاندارسابق
خوزستانهمافتتاحشد،استانداریکهحاالهمزمانباریزشآنوکشته
ومجروحشدنشماریازهموطنانمانمیگوید«افتتاحکردم،تاییدکه
نکردم» و در جایی دیگر هم می گوید «دستگاه های مسئول باید نظارت
میکردند!»اینهماننمایشومیدانفوتبالیاستکهمسئوالنوقتی
گرفتارمیشوندویکعدهراهمگرفتارمدیریتخودمیکنند،پاسکاری
مسئولیتدرآنآغازمیشود.روزنامهخراسانازهمانروزهایابتدایی
پسازحادثهدلخراشپالسکوسراغساختمانهایناایمنشهرمشهد
رفت تا پیش از وقوع حادثه ،مسئوالن را به عالج واقعه دعوت کند و در
نهایت تیرماه  99بود که کالیی شهردار وقت مشهد نام  12پالسکوی
مشهد را اعالم کرد .از آن روز تاکنون تعداد این ساختمان ها به طرز
عجیبیافزایشیافتهوحاالبهگفتهمدیرعاملآتشنشانیمشهد،مادر
اینشهر 135ساختمان ناایمن پرخطر داریمکه درصورت بروز حادثه،
مستعد تلفات سنگین جانی هستند و خطر پالسکو و متروپل شدن بیخ
گوشآنهاست.
•پالسکوهاومتروپلهایمشهد

به گزارش «خراسان رضوی» 30 ،تیر  99در گزارش خراسان با عنوان
 12پالسکوی مشهد ،براساس اعالم سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری مشهد «سرای عزیز ا ...اف واقع در کوچه عباس قلی
خان،پاساژفیروزهواقعدرچهارراهشهدا 11،سرایهفدهشهریور،بازار
حضرتیواقعدرخیابانشهیدنوابصفوی،بازارمرکزیواقعدرمیدان
شهدا،پاساژمدرسواقعدرخیابانچهارطبقه،بازارمولویواقعدربولوار
مصلی ،پاساژ فردوسی واقع در چهارراه خسروی ،بازار حکیم و مجتمع
تجاریامینیواقعدرابتدایخیابانامامخمینی(ره)،بازاررضا(ع)واقع
درمیدانبیتالمقدسومجتمعزیستخاورواقعدرمیدانشریعتی،به
عنوانمجتمع وبازارهای ناایمنمعرفیشدند».حاالاماپسازحدوددو
سالازانتشاراینفهرستیکباردیگرازمدیرانآتشنشانیمیپرسیم
ساختمان های ناایمن مشهد چند مورد هستند و این  12ساختمان
ناایمنتاکنوناقدامیبرایرفعنواقصایمنیخودانجامدادهاندیاخیر
کهکافینیا،معاونآتشنشانیمشهددرپاسخبهاینسوالبه«خراسان
رضوی»میگوید:اسامیمراکزواماکنمعرفیشدهمحرمانهبودهوفقط
بایدبهشورایشهرمشهدارسالشودوفقطمیتوانمعددبدهم.
بهاینترتیبخراسانخواستتااگرساختمانیازاین 12مورداقدامات
ایمنی خود را انجام داده درباره آن اطالع رسانی کند که با اعالم نکردن
آتشنشانیعمالاینکارامکانپذیرنبود.
•سایه 135ساختمانناایمنبرسرمشهد

همچنین از مجید فرهادی ،مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری مشهد درباره وعده ای که نخستین روزهای حضورش
درکسوتمدیریتاینسازمانبهخبرنگارمادادهبودپرسیدیمکهپساز

قطع درختان مثمر به دلیل گاز رسانی به روستاها
پیگیری حرف مردم
بیمه
یکی از شهروندان با ارسال ویدئویی مدعی شد
تعداد زیادی از درختان در محدوده پیرودخانه
طرقبهقطعشدهاست.

رئیس شورای بخش طرقبه در پاسخ به این ادعای شهروند
گفت :قطع درختان در محدوده پیرودخانه به دلیل
اجرای پروژه گازرسانی و جاگذاری لوله  ۴۸اینچی است
که از سمت نیشابور به سمت پیرودخانه و مایان میآید.
حبیبی در گفتوگو با «خراسان آنالین» افزود :این پروژه
بر اساس ماده  ۹و بر اساس دستور وزیر است هر جایی که
معارض داشته باشد ،اعم از قطع درخت ،تخریب یا تصرف
در زمینهای کشاورزی الزم باشد ،انجام میشود.سپس
از طریق نماینده حقوقی شرکت گاز ،کارشناسی انجام و
به خسارت وارد شده و مسائل مالی رسیدگی میشود.
وی تصریح کرد :در محدوده پیرودخانه ،این خط لوله
باید از وسط باغهای مردم عبور کند و قطعا این کار انجام

میشود .هر تعداد درخت الزم باشد قطع میشود .ماده
 ۹نیازی به رضایت صاحبان هم ندارد.
شرکت گاز استان نیز با ارســال جوابیه ای به «خراسان
آنالین» در این زمینه اعالم کرد« :با توجه به رشد روزافزون
مصارفونیازهایگازطبیعیواحدهایمختلفمسکونی،
تولیدی،صنعتیوعمومیونیزاتصالمشهدبهمنابعگازی
پایدار ،اجرای این پروژه برای تقویت شبکه گاز مشهد و
شهرستان بینالود ضروری است .برای تعیین مسیر اجرای
خط تمامی گزینه ها و مسیرهای ممکن توسط مشاور
ذی صالح و مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی با
هماهنگی و اخذ استعالم از نهادهای مختلف بررسی و پس
از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی نهایتا بهترین مسیر
با حداقل تخریب انتخاب می شود .در مسیر مدنظر به ناچار
بخشی از یکی از باغ ها تخریب شده که کلیه حق و حقوق
قانونی و خسارت های وارد شده توسط کارشناس رسمی
دادگستری ارزیابی و برابر ضوابط قانونی در وجه مالک
محترم پرداخت می شود».
با این حال شرکت گاز به سوال خبرنگار دربــاره تعداد
درختان قطع شده و تعدادی که تا پایان این پروژه باید قطع
شود ،پاسخی نداد.

سهماهازانتصاب،کارگروهویژهایکهبرایساماندهیساختمانهای
ناایمن قراربود تشکیل بدهید چه شد؟ وی پاسخ داد :براساس مصوبه
شورای شهر مشهد برای  300ساختمان ناایمن مشهد بازدیدهای
آتش نشانی در سه بخش با اهمیت خیلی زیاد ،اهمیت زیاد و اهمیت
متوسط تقسیم بندی شده است که در اسفند سال گذشته و فروردین و
اردیبهشت امسال این کارگروه تشکیل شده و همکاران ما اقداماتی را
انجام داده اند که طبق برنامه زمان بندی مشخص شده در شورا در حال
انجام کار هستیم و از برنامه مشخص شده هم عقب نیستیم .وی تصریح
کرد :در مجموع از اسفند سال گذشته تا انتهای اردیبهشت در دو بخش
با اهمیت خیلی زیاد و اهمیت زیاد 135مورد ساختمان ناایمن پرخطر
در مشهد شناسایی شده که برای برخورد قانونی و اصالح به مراجع
قضایی ارجاع شده اند .وی گفت :این ساختمان های با اهمیت خیلی
زیاد که برای ما به دلیل تلفات جانی سنگین ،از دست رفتن ثروت ملی
و آلودگی زیست محیطی از حساسیت باالیی برخوردار است ،شامل
مراکز بهداشت و درمان ،تاسیسات برقی ،آبی ،مخابرات ،فرودگاه ،راه
آهن و پایانه ،تاسیسات انتظامی ،رادیو و تلویزیون ،مساجد ،مدارس،
سالن های اجتماعات ،تاالرها ،ورزشگاه ها ،سالن های سینما و تئاتر،
فروشگاههاوپاساژهایبزرگ،پایانهمسافربری،موزهوکتابخانهدارای
اسنادومدارکملیاست.
• 4ساختماندرشرایطحاد

فرهادی افزود :از کل این تعداد 36،مورد با اهمیت خیلی زیاد بوده و99
مورد با اهمیت زیاد است که به مراجع قضایی معرفی شده اند و فهرست
آن نیز به صورت محرمانه به شورای شهر مشهد ارسال شده است و از
موارد فوق  4مورد در شرایط حاد قرار دارد و وضعیت مناسبی ندارد .وی
همچنین گفت :در فروردین  1401در مجموع  1445مورد بازدید
انجام شده است از این تعداد  105مورد اخطار صادر و  105مورد نیز به
مراجع قضایی ارجاع شده اما از همه این ها فقط یک مورد تشکیل پرونده
داوطلبانهبرایرفعنواقصانجامشدهاستودراردیبهشتماهنیز938
مورد بازدید صورت گرفته که  25مورد تشکیل پرونده بازدید 58 ،مورد
اخطارو 51موردارجاعبهمراجعقضاییانجامشدهاست.فرهادیتاکید
کرد:درخصوصبرخیساختمانهاکهعمومیتبیشتریدارندمثلبازار
یا برج ها و مراکز اقامتی منطقه ثامن کارهای الزم انجام شده و مشاوری
برایتامینایمنیمحلگرفتهودرحالاجرایمواردخواستهشدههستند.
•ایمنیمردممحرمانگینمیشناسد

از لحظات ابتدایی صبح دیروز تا دقایقی پیش از نگارش این گزارش
مذاکراتمابامدیرعاملآتشنشانی،معاونآتشنشانی،معاونشهردار
و رئیس کمیسیون خدمات شهری برای انتشار نام و شناسایی این بمب
هایساعتیبهنتیجهنرسیدوهمگیازمحرمانهبودناینفهرستسخن
گفتند؛فهرستیکهامروزمحرمانهاستووقتیساختمانهایشرویسر
مردمریخت،بایگانیمیشودواینسوالافکارعمومیکهچراساختمانی
که وضعیت نامناسب ایمنی داشته و ممکن است برای سالمت عمومی
پرخطر باشد نباید به آنان معرفی شود تا حداقل از حضور غیر ضرور در
آنمکان هابپرهیزند،همچنانبیپاسخومثلآتشیزیرخاکسترباقی
می ماند که از دستگاه قضایی انتظار می رود پیش از آن که بعدا نیاز به
دستگیری متخلفان باشد همین حاال و پیش از حادثه ،پیگیری موضوع
دردستورکارقرارگیرد.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان

وضعیت نامناسب جاده سد ارداک
این جا جاده سد ارداک حد فاصل آرامگاه فردوسی تا پل
رو گذر آزادراه است که همان طور که در تصویر می بینید

بسیارخرابوغیرقابلاستفادهشدهاست.اینمسیربسیار

پررفتوآمدبودهوبهخصوصروزهایتعطیلپذیرایتعداد

زیادی از همشهریان است که به ییالقات آبشار آبقد و سد

ارداک و منطقه امرودک می روند .اگر به روستاییان ساکن

این منطقه اهمیت داده نمیشود حداقل به مهمانهای این

منطقهاهمیتبدهیدوراهرامرمتکنید.

اتفاقی گــذرم به محله آبکوه مشهد افتاد.
متاسفانهدرکمالناباوریبا صحن ه هایعجیبو
غریب بافت های فرسوده این محله مشهد مواجه
شــدمانگار وارد یک روستا شــده ام!ایــنوصله
ناهمگون شهری قــرار است تا کیادامــهداشته
باشد؟
 ۳۱اردیبهشت برای کار اداری رفتم شورای
شهر،صحنهایکهدیدماینبود،بایکوسیلهچرخ
دارکلیکیکباجعبهشکیلوقشنگبههرکارمند
یکعددتحویلمیدادند!بههرمناسبتیکهبودبه
نظرم در ایــن شرایط اقتصادی کشور و شرایط
جراحی اقتصادی به نوعی یک پارادوکس بود!
مسئوالن به مــردم می گویند اقتصاد مقاومتی
داشتهباشید،خودشاناینهمهبریزوبپاشدارند!
ای کاش شهردار برای یک بار هم شده از توس
 41به سمت روستای کالته نوری و قاضی سری
بزند تا خود ببیند آن چه باید دید.
وضعیت آسفالت جاده مشهد چناران خیلی
خراب شده و هزینه استهالک خــودرو زیاد شده
است.
تاکسیرانیمشهدفکریبهحالماتاکسیرانان
بکنید .تاکسی مدل  86دارم برای تعویض ضامن
ندارم .هیچی از ماشین نمانده ،تا گلو قرض دارم
برای تعمیرش و چند ماه هم برای کرایه خانه قرض
کردم.
چند روز پیش شرکت گاز مشهد به خاطر کم
مصرف کــردن گاز کنتور ما را عوض کرد هر چه
گفتیم اصال خانه نیستیم توجهی نکردند ،فکر کنم
ناراحت هستند مصرف بهینه داریم و رعایت می
کنیم!
چند سال پیش شهرداری به بهانه مانع دید
شدن حرم ،ستون های میدان پانزده خرداد را که4
متر بود تخریب کرد حاال در چند متری حرم برج
های چندین طبقه با مجوز شهرداری ساخته شده
است!
شاهنامه  56آسفالت ندارد و مشکالت زیادی
برایمردمایجادمیکند،باوجودتماسهایمکرر
با سازمان های مربوط تعاملی صورت نگرفته لطفا

رسیدگی فرمایید.
میدانشهدااولخیابانتوحیدمجتمعتوحید
شبانه روز در حــال ساخت و ســاز و کــار هستند،
آرامشوآسایشازمااهالیگرفتهشدهحداقلشب
ها کار نکنند .آلودگی صوتی فوق العاده زیاد است.
از این که اخبار عثمان عزیز و دوست داشتنی را
پوشش دادید ممنونم الاقل شما از بقیه رسانه های
مملکتفرهنگدوستترهستید.بقیهرسانههابه
خصوص صدا و سیما خبری در خور شان این استاد
پخش نکردند.
سه ساعت معطل شدم در ترافیک جاده سنتو
به سمت چناران ،دولت قرار بود پروژه خط ریلی
قطار مشهد به گلبهار را پارسال تحویل دهد ولی
هنوز خبری نیست چرا این مسکن های ملی یا
همان مهر خالی اســت چــون زیــر ساخت ها را
درســت نکردید و دوســت داریــد مــردم به آن جا
بروند .فرق ما با کشورهای بزرگ در این است،
مردم نیاز به مدرسه ،مراکز خرید ،حمل و نقل
راحت و  ...دارند.
آقای هاشمی جواهری سرپرست ورزش و
جوانان از چه کسی مشاوره می گیرد ؟ چند روز
قبل مراسم تودیع و معارفه رئیس هیئت دوچرخه
سواری بود .در این مراسم حتی یک نفر از اعضای
هیئت دوچــرخــه ســـواری اســتــان ب ــرای تودیع
روزبهان که حدود هفت سال برای هیئت استان
زحمت کشیده بود دعــوت نشده بود و از طرف
مقابل تعداد قابل توجهی حضور داشتند .تبعیض
تا این حد؟
بازرسان تاکسیرانی ،دور میدان آب  ،جایی که
ایستگاه تاکسی نیست می ایستند مانع توقف
خــودروهــای شخصی می شوند و از پالک آن ها
عکس می گیرند ،کجای این کار قانونی است؟ چه
کسی اجازه برخورد با سواری شخصی را به بازرس
تاکسیرانی داده؟ حتی اگر هم به خاطر توقف دور
میدان این کار را انجام بدهد باید اول با راننده های
تاکسی برخورد کند ،نه این که راننده های تاکسی
مجاز به توقف خارج از ایستگاه باشند ،ولی از پالک
خودروهای شخصی عکس بگیرد!

تخریب خانه قدیمی استاد کمال الملک
میراث فرهنگی :تخریب توسط وراث خود خوانده انجام شده است
مدیر میراث فرهنگی فیروزه گفت :خانه استاد کمالالملک ثبت آثار ملی است ،اما مالک دارد
ن را فروختهاند ،بنای  ۵۰۰متری خانه کمالالملک در
و در گذشته ورثه استاد کمالالملک آ 
بیش از  ۲۰۰هکتار زمین است .چند نفر از ساکنان روستای حسینآباد که در چند نسل قبل
کارگر کمالالملک بودهاند خود را ورثه میدانند و مدام خانه را تخریب میکنند ،ما برای آنها
پرونده قضایی تشکیل دادهایم و پیگیر هستیم .ابراهیمنیا در گفت وگو با «خراسان آنالین»
افزود :سال  ۹۷اعتباری برای خرید این خانه در نظر گرفته شد ،اما صاحب ملک درخواست
فروش کل زمین را داشت که ما این مقدار اعتبار نداشتیم .وی تصریح کرد :در سال ۱۴۰۰
یک فرد دیگر این زمین را خرید ،طبق توافقات انجام شده با این فرد قرار شده در این خانه فعال
سکونت کند تا بنا از این حالت خارج شود و در فاز اول اقامتگاه بومگردی در اطراف آن ایجاد
و باغ کمالالملک نیز احیا شود.

 ۷۵درصدکودکانکاراستاناتباعخارجیهستند
مدیر کل بهزیستی استان گفت :بیش از هزار کودک کار در طرح سامان دهی شناسایی
شدند که حدود  ۷۵درصد آنان از اتباع خارجی به خصوص از افغانستان هستند .فیروزی
در گفتوگو با «خراسان آنالین» افزود :سازمان بهزیستی در سه سطح به موضوع کودکان
کار میپردازد ،در سطح اول افراد جمعآوری شده وارد مرکز غربالگری میشوند .سطح دوم
زمانی است که فرد شرایط تحویل به خانواده را ندارد ،بنابراین تحویل مرکز قرنطینه ما شده و
 ۲۱روز نگهداری میشود ،اگر ضرورت داشته باشد ۲۱روز دیگر نیز تمدید خواهد شد،سطح
سوم در مواردی است که بعد از این مدت خانواده موثری که مورد اعتماد باشد ،مهیا نیست،
در این سطح شش ماه تا یک سال دیگر نیز نگهداری میکنیم .وی تصریح کرد :دستگاههای
متعددی در این باره وظیفه دارند .بیمه سالمت باید کودکان کار و خانوادههای آنها را حتی
اگر اتباع باشند به صورت رایگان بیمه کند ،باید وامهای اشتغال برای خانواده در نظر گرفته
شود تا توانمند شوند ،شهرداری نیز وظیفه تعیین مکان نگهداری را دارد.
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