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آزادسازی  76کیلومتر
از مسیر کشف رود

«علی میرزایی» دبیر کارگروه نجات کشف رود گفت:تاکنون هزار و  500هکتار از اراضی بستر رودخانه کشف رود که به کشت سبزی های
آلوده اختصاص داشت آزادسازی و در این بخش ها کاشت سبزی و صیفی جات نیز به طور کامل متوقف شده است.همچنین به دستور وزیر
نیرو برای جلوگیری از دست اندازی متخلفان به حریم و بستر رودخانه که خارج از مشهد قرار دارد ،مسیرهای آزادسازی به 76کیلومتر رسید.

 ۳سال از وعده  ۱۶۰میلیاردی معاون رئیس جمهور برای احیای کشف رود گذشت

مهدی عسکری -معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست کشورکه اختصاص  ۱۶۰میلیارد
تومان بــرای احیای این رودخانه را وعــده داده بود اما با
گذشتحدود ۳سالتنها ۱۴میلیاردتومانمعادل ۹درصد
این وعده تخصیص پیدا کرد ،با وجود این ازهیاهوی زمین
های مملو از کشت سبزی آلوده کشف رود همچون بهمن دو
سال قبل هیچ خبری نیست .زمینهایی که با موتورتلمبه،
فاضالب را از کانال پاوا بیرون می کشیدند و با لوله های
طوالنی ،راهی مزارع میکردند .سبزی هایی که سیمای
فریبنده اش هر خریداری را وسوسه می کرد و ارمغان این
وسوسه ،بیماری های متعدد بود برای زائر و مجاور؛ مزارعی
که تا چشم کار می کرد ،سبز بود و زیبا؛ اما این زیبایی به
قیمت به خطر افتادن سالمتی بسیاری از مجاوران و زائران
تمام می شد.دو سال قبل لودرها به جان زمین های سبزی
آلوده این کانال افتادند و همانند بسیاری از نقاط دیگر،
نتیجه حضور لودرها که عقبه ای طوالنی از جلسات ،بررسی
های میدانی و نمونه گیری ها ،اخطارها و تمدید اخطارها
را به دنبال خود داشت ،به نابودی همه مزارع آلوده حاشیه
کانال پاوا ،به عنوان یکی از کانال های فرعی کشف رود
منجر شد .درست مثل نابودی مــزارع آلــوده حاشیه کال
«کنوگرد» ،مثل اراضی انتهای بولوار شهید آوینی ،اراضی
بولوار پنجتن ،اراضی انتهای «نوده» و خیلی جاهای دیگر
و در این میان تنها قسمت باقی مانده برای تسویه حساب
قانون با سوداگران تولید سبزی آلوده ،اراضی قبل و بعد از
چرمشهر بود؛ جایی که با قول صریح معاون دادستان مرکز
استان ،در آخرین روزهــای ماه گذشته پرونده اش بسته
شد.از شهید آوینی  59در دو طرف جاده سبزی های زیادی
کشت شده است .سبزی هایی که ِگل تازه به جا مانده از
آبیاری شب قبل ،نشان از جاری شدن آب چاه در دل زمین
ها دارد و هیچ رد و نشانی از جاری شدن فاضالب در دل
خود ندارد.به اتفاق عکاس روزنامه در میان چند مزرعه
قدم می زنیم و با دقت در میان مزارع به جست و جوی رد
و نشانی که ما را به آبیاری فاضالبی برساند ،می پردازیم
اما تقریبا هیچ نشانی از آبیاری فاضالبی وجود نــدارد.از
راه دور آرام آرام به ما نزدیک می شود .مرد جوانی که برای
حفاظت سر و صورتش از تابش شدید آفتاب ،سربندی سفید
به سر دارد ،می گوید :خوب به خاکریزهایی که در دو طرف
کانال «پاوا» ایجاد کرده اند ،نگاه کنید .دو سال قبل جلوی
انتقال فاضالب به مزارع را گرفتند.او ادامه می دهد :در
اطراف کانال دیگر سبزی کاری نیست ،پیش از این تا دو سه

تخصیص فقط  ۹درصد

▪ 3هدف شهرداری از ورود به پرونده کشف رود

علی میرزایی :شرکت آب منطقه ای
استان نیز طی دو سال و نیم اخیر 6
میلیارد تومان برای رفع تصرف از این
حریم و بستر این رودخانه هزینه کرده
است ،ضمن این که به دلیل کاهش
اعتبارات ،تاکنون 4.5میلیارد تومان به
پیمانکاران بخش خصوصی بدهکاریم
سال قبل سبزی کاری خیلی رونق داشت و با فاضالب هم
محصول خیلی خوبی به بار می آمد اما االن ما با آب خالص
زمین ها را آبیاری می کنیم.او می گوید :برخی ها رفتند
دنبال کار دیگری ،کسانی هم که مانده اند فقط با آب خالص
آبیاری می کنند چون مأموران آب منطقه ای ،خیلی سخت
برخورد می کنند.
▪ 22ماه اقدام قضایی برای احیای کشف رود

در راه موفقیت در احیای رودخانه کهن کشف رود ،بی تردید

اگر حمایت های دستگاه قضایی نبود ،شاید مافیای کاشت
سبزی های آلوده در حاشیه کشف رود بزرگ ترین مانع می
بود؛ مافیایی که بی تردید طی سال های گذشته و قبل از
ورود دستگاه قضایی به این پرونده ،از هیچ اقدامی برای
جلوگیری از نجات و احیای کشف رود خودداری نکرده بود.
آن گونه که «محمد بخشی محبی» معاون اجتماعی و پیش
گیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان خراسان رضوی
می گوید ،یکی از اصلی ترین علل مشکل سال های اخیر
کشف رود ،کم کاری برخی نهادهای نظارتی در گذشته
اســت.وی می گوید :روان شدن فاضالب های شهری و
فاضالب شهرک های صنعتی در مقیاس گسترده در این
رودخانه ،باعث رونق کشاورزی با استفاده از فاضالب و به
دنبال آن بروز مشکالت زیاد و تهدید سالمتی مجاوران و
زائران شده بود.وی می افزاید :از سال های قبل کارگروه
های زیادی برای بررسی مشکالت کشف رود تشکیل شده
بود تا این که به دستور دادستانی ،برای اعمال قانون و اعاده
به وضع سابق ،جلسات ویژه ای تشکیل شد.بخشی محبی
ادامــه می دهد :وضعیت کشف رود هنگام ورود دستگاه
قضایی بسیار پیچیده بود ،به گونه ای که متخلفان هزار و
 500هکتار از اراضــی حاشیه کشف رود را تصرف کرده
بودند و با استفاده از موتور تلمبه های متعدد ،فاضالب را

جدول متوسط[شماره]6886
طراح جدول:مجید شادروح

افقی-1 :از بنادر جنوبی کشورمان – نویسنده رمان
مدیر مدرسه  -2پارچه دریایی – زشت و ناپسند  -یار
رامین  -حلزون  -3تصديق بيگانه -درخت انگور – مزه
دهــان جمع کن – پدر آذری – جدا – روز گذشته -4
خاک صنعتی  -پهلوان – تاج – حرف درد – کالم معتبر
 -5رنگارنگ -اسب آذري -بارگاه هخامنشيان درتخت
جمشيد  -6فــام  -زبــان بين المللي که توسط دکتر
زامنهوف ابداع شد  -دشت-7كنايه ازفرد خسيس -صد
مترمربع -غم انگيز  -8عدد ماه – درست و کامل – دم
بریده – پوستین – بندگی  -9بیماری ریوی – از درختان
جنگلی – فرزندان – تعجب زنانه  -شیوه  -گوهر  -10از
درندگان  -نظرات – دلیل آشکار -خانه  -11پایتخت
مکزیک – از رشته های ورزشی المپیکی
عمودی-1 :معطر – باد خنک  -2مــردم – گیاه کتیرا
– شتر بارکش  -3قلب  -گیاه رنگرزی – تکرار حرف
 -4پير -نیکوکار  -5قرمز روشن – کلمه تنبیه  -غربال
 -6هواپیمای روسی  -ساکت  -7شوربا – افشره میوه –
برگ برنده  -8صدای گریه بچه – هرجزء از اوستا – پاک
و بی گناه  -9اگر برعکس شود نام همسر فرعون است –
هنگام ها -10معلم ثانی -11لحظه حرکت ورزشکاران
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 -12کشیش آلمانی که انجیل را به زبان آلمانی ترجمه
کرد -مشاهده-13ازاداتپرسش–کوچکترینبخش
ماده  -فوری  -14بی حس  -سفینه ماه نشین – همه
 -15بخشش – ماده بیهوشی  -16عشق فرنگی –
دولت ها – دریاچه حمام  -17مادر آذری – کمان گیر
معروف  -18آزاده  -گنجه – پسوند شباهت  -19قوم
باستانی  -فرمان – شکاف  -20منشی – اجرت
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عمودی
- 1دریا-مایهدردسر-پارچهصافکن- 2گوشهایضربی
در دستگاه ماهور  -مسیر حرکت - 3از جهات اربعه  -بدون
تردید و قطعا  - 4افسانه گوی  -كندر  - 5حیرت زده -به
درستی كه  - 6نعمتی ارزشمند  -چراغ آویز تزیینی  - 7تیر
پیكاندار  -امیدوار كردن  -ضمیر بی حضور - 8روح  -برات
مدت دار در تجارت خارجی  - 9وقار و سنگینی  -هوشیار
 - 10همیشه رنگ ندارد  -مساوی و برابر  - 11از سرداران

یزدگرد ساسانی  -شبنم  – 12زمین های زراعی  -از وعده
های غذایی - 13ماجرا  -كشیك  ،نگهبانی - 14بله آلمانی
 كوتاه و مختصر  -معبر رودخانه  - 15دزدیدن  -دیده هادر طلب لعل  ...خون شد  - 16شهری در پاکستان  -فاقد
بستهبندی- 17موضوع،مسئله-لفافه- 18ناامید-نشانه
اختصاری سازمان بهره وری انرژی ایران  - 19كمند  -بنای
آرامگاهی امــام محمد غزالی در شهر توس  - 20گردش
كودكانه-خانههایعرب-گیاهتاالبها.
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بخشی محبی اظهار می کند :با حکم قضایی همچنین
تعداد زیــادی از کارخانه ها و واحدهای صنعتی حاشیه
کشف رود سامان دهی و به جای دیگری منتقل شدند،
ضمن این که برای جمع آوری موتور تلمبه های بعد و قبل
از چرمشهر که با انتقال فاضالب ،مزارع کاشت جو و گندم
در این مناطق را آبیاری می کردند ،دستورهای الزم داده
و بیش از  100موتورتلمبه تا پایان خرداد ماه جمع آوری
شد تا مجموع موتورتلمبه های جمع آوری شده طی دو
سال اخیر در حاشیه کشف رود به بیش از  500موتورتلمبه
برسد .همچنین مقرر شد بعد از اتمام جمع آوری موتورتلمبه
ها ،در صورت مشاهده دوبــاره فعالیت ،طبق ماده 688
قانون مجازات های اسالمی با متخلفان برخورد شود.به
گفته بخشی محبی ،تاکنون هیچ پرونده ای علیه مدعیان
مالکیت زمین های کشف رود تشکیل نشده است ،ضمن
این که شکایات کیفری مدعیان نیز به جایی نرسیده اما برای
جبران خسارات مدعیان ،پرونده هایی در محاکم قضایی
در جریان است.وی می گوید :کمتر از  10پرونده قضایی در
موردسودجویانیکهزمینهایاطرافکشفرودراتصرفو
قطعه بندی کرده و زمین های یاد شده را به مردم فروخته اند
تشکیل شده که در این باره با جبران خسارات مال باختگان،
پرونده های یاد شده نیز بایگانی شده است.آزادسازی حریم
و بستر کشف رود از  2سال و نیم قبل آغاز و به گفته دبیر
کارگروه نجات کشف رود تاکنون  1500هکتار از بستر
و  76کیلومتر از طول رودخانه آزاد سازی شده اما اکنون
سامان دهی فاضالب های جاری در رودخانه ،لنگ تامین
اعتبار برای ساخت تصفیه خانه است.
▪آزادسازی  76کیلومتر از مسیر کشف رود

جدول سخت [شماره ]114

افقی
- 1یکوعدهغذایکاملراگویند-آمادهبرایرفتنبهجایی
حیوانوحشی- 2مظهرنرمی-سفیدهتخممرغ-فرماندهسپاهحضرتداوود(ع)-مرهم- 3امتداد-ازطوایفتركمن
 سرپرست جامعهاسالمی  - 4بلندمرتبه  -شبیه و نظیر -تندر-زیرکوباهوش- 5اخموتخم-تیمارگراسب-بندری
درفرانسه-پشتههیزم-ازشهداینامیکربال- 6آژیرخطر
ازرشتههایورزشیرزمی-بزرگترینکاخسلطنتیجهاندر نزدیکی پاریس  - 7از باشگاه های فوتبال فرانسه  -زبانه
آتش-آسمان-پشتنویسیسندتجارییامالی-چهره- 8
تفنگ قدیمی  -از گناهان كبیره  -چوب سوزاندنی  -جامه ،
لباس- 9تمامبدنرادرآبفروبردن-نوعیشیرینیبلوری
شكل-طرحیبرایقالیایرانی- 10بیستمینسورهقرآن
کریم-درنگوآهستگیدركار-نوعیگلولهكهدرهوامنفجر
می شود  -وسط  - 11صوت شگفتی -طی كردن مراحل
عرفان-غذایدریاییخوشمزهجنوبکشورمان.

برای آبیاری به مزارع خود منتقل می کردند.وی با اشاره
به تصمیم های سال های گذشته در این باره می گوید :در
سال های گذشته صنوبرکاری در حاشیه کشف رود آغاز
شد اما در این طرح ،کشاورزان  7تا  8سال پس از کاشت
درخت می توانستند اقدام به برداشت محصول کنند ،ضمن
این که اجرای طرح در اراضی دولتی متعلق به وزارت نیرو
نیز مشکالتی به دنبال داشت.معاون دادستان عمومی و
انقالب مرکزاستان تصریح می کند :در جمع بندی های
نهایی به این مسئله رسیدیم که اعمال قانون در این باره
مهم ترین گزینه است که باید با رفع تصرف از اراضی بستر
و حاشیه کشف رود آغاز می شد ،بنابراین سرشاخه های
این رودخانه شناسایی و اخطارهای الزم به متصرفان ابالغ
شد.وی با اشاره به همکاری مشترک میان دستگاه قضایی،
آب منطقه ای و شهرداری برای احیای رودخانه کشف رود،
از احیای آن به عنوان تجربه ملی موفقی یاد کرد و افزود :پس
از پایان مراحل مقدماتی و با گذشت  22ماه از آغاز رسمی
عملیات احیا ،پیش از دو ساله شدن طرح احیا ،تمام مسیر
حریم و بستر رودخانه آزاد شد.وی در ادامه یکی از طرح های
پیش رو برای ادامه عملیات احیای کشف رود را ایجاد تصفیه
خانه در مسیر انتقال فاضالب بیان می کند و ادامه می دهد:
قرار است سه تصفیه خانه در این مسیر ساخته شود که پس
از ساخت این تصفیه خانه ها ،پساب به دست آمده از کشف
رود قابلیت استفاده در صنعت و کشاورزی را خواهد داشت.
▪پایان قصه موتورتلمبه های انتقال فاضالب

حل جدول شماره6885

طراح جدول :بیژن گورانی

تومان به شرکت آب و فاضالب مشهد برای احداث تصفیه
خانه «سپتاژهای خانگی و تانکری» اختصاص یافته است.
وی تصریح می کند :به غیر از اعتبارات یاد شده ،شرکت آب
منطقه ای استان نیز طی دو سال و نیم اخیر 6میلیارد تومان
برای رفع تصرف از این حریم و بستر این رودخانه هزینه کرده
است ،ضمن این که به دلیل کاهش اعتبارات ،تاکنون 4.5
میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکاریم.

با «حسین علی میرزایی» دبیر کارگروه نجات کشف رود که
هم کالم می شویم ،وی با بیان این که نزدیک به دو سال قبل
کار آزادسازی حریم و بستر کشف رود و نابودی سبزی هایی
که در حاشیه شهر مشهد با فاضالب آبیاری می شد ،آغاز
شد ،می گوید :تاکنون هزار و  500هکتار از اراضی بستر
رودخانه کشف رود که به کشت سبزی های آلوده اختصاص
داشت آزادسازی و در این بخش ها کاشت سبزی و صیفی
جات نیز به طور کامل متوقف شده است.وی ادامه میدهد:
بسیاری از متخلفان با تصرف زمین های حاشیه کشف

رود ،اقدام به کشت سبزی و آبیاری اراضی این رودخانه با
فاضالب می کردند و با لوله گذاری در رودخانه ،فاضالب
جاری در کشف رود را حتی تا مزارعی به فاصله  4کیلومتر
از این رودخانه هم منتقل می کردند اما اکنون موتورتلمبه
ها جمع آوری شده و هیچ گونه کشتی انجام نمی شود.
دبیر کارگروه نجات کشف رود تصریح می کند :در اولین
مراحل ،آزادســازی حریم و بستر رودخانه در مسیری 51
کیلومتری در دستور کار قرار گرفت اما به دستور وزیر نیرو
برای جلوگیری از دست اندازی متخلفان به حریم و بستر
رودخانه که خارج از مشهد قرار دارد ،مسیرهای آزادسازی
به  76کیلومتر رسید.علی میرزایی در پاسخ به این پرسش
که چرا طی سال های گذشته برای جمع آوری موتورتلمبه
ها اقدام خاصی انجام نشده بود ،می گوید :برنامه نابودی
مزارع سبزی های آلوده و سپس آزادی حریم و بستر این
رودخانه ،طی  2.5سال گذشته مرحله به مرحله پیش رفته
و اکنون به برنامه زمانی جمع آوری موتور تلمبه ها در مسیر
قبل و بعد از چرمشهر رسیده ایم.
▪پایان کاشت جو ،ذرت و گندم در نزدیکی چرمشهر!

«بــا انتقال فاضالب چرمشهر به زمین هــای زراعــی این
شهرک ،چه کشت و کارهایی انجام می شد؟» این پرسش
بعدی است که دبیر کارگروه نجات کشف رود در پاسخ به آن
می گوید :جو ،ذرت و گاهی هم گندم از این طریق کاشته می
شدوالبتهتماماینمحصوالت،غیربهداشتیبود.یکیدیگر
از مسائل این رودخانه ،انتقال پساب تصفیه شده به داخل
رودخانه و آغشته شدن این پساب ها به فاضالب جاری در
کشف رود است؛ مسئله ای که به دلیل نداشتن لوله های
انتقال پساب تصفیه شده به مزارع ،باعث هدر رفت سرمایه
هزینه شده برای تصفیه فاضالب می شود .علی میرزایی در
این مورد نیز می گوید :بخشی از پساب های تصفیه شده
برای کشاورزی به زمین های اطراف سدهای کارده و طرق
منتقل می شود تا از آب این دو سد نیز به عنوان آب شرب شهر
مشهد استفاده شود و بخش دیگری از این پساب وارد سفره
های آب زیرزمینی می شود.
▪کمبود اعتبار برای ساخت تصفیه خانه

وی ادامه می دهد :برای باقی مانده پساب موجود نیز طرح
ها و برنامه هایی برای انتقال آن به غرب و شرق مشهد و
ایجاد تصفیه خانه برای تحصیل آب شرب برای مشهد وجود
دارد اما مهم ترین مانع در راه تحقق این امر کمبود اعتبار
است ،ضمن این که انجام این پروژه ها سرمایه گذاری بخش
خصوصی را می طلبد.حرف اعتبار که پیش کشیده می
شود ،از وی در مورد مجموع هزینه کردها برای آزادسازی
اراضی حاشیه کشف رود سوال می کنیم که وی در این باره
می گوید :از  160میلیاردی که طی سفر استانی رئیس
جمهور در سال  93توسط معاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از کشف رود برای
احیای این رودخانه وعده داده شد ،تاکنون تنها 14میلیارد
تومان تخصیص یافته که از این میزان تاکنون  2میلیارد
تومان برای به سازی تصفیه خانه شهرک چرم و  4میلیارد

بخشی محبی :تاکنون هیچ پرونده
ای علیه مدعیان مالکیت زمین های
کشف رود تشکیل نشده است ،ضمن
این که شکایات کیفری مدعیان نیز به
جایی نرسیده اما برای جبران خسارات
مدعیان ،پرونده هایی در محاکم قضایی
در جریان است

از سوی دیگر «خلیل ا ...کاظمی» معاون خدمات و محیط
زیست شهری شهرداری مشهد با اشــاره به وضعیت این
رودخانه در  4سال قبل و زمان ورود شهرداری مشهد به
پرونده کشف رود ،می گوید :تا  4سال قبل و پیش از ورود
شهرداری به پرونده کشف رود ،اقدامات زیــادی از قبیل
جمع آوری سبزی های آلوده و تخریب مزارع تولید سبزی
و درختکاری انجام شد اما از آنجا که این اقدامات مقطعی
بــود ،هیچ کــدام به جایی نرسید و متخلفان با استفاده از
خألهای قانونی در این باره دوباره به کشت سبزی مبادرت
کردند .وی ادامه می دهد :بعد از شکست طرح صنوبرکاری،
اعالم کردیم شهرداری آمادگی ورود به مزارع کشاورزی
و درختکاری را دارد اما این اقدام منوط به آزادسازی های
گسترده در کشف رود است.وی تصریح می کند :در اولین
ورود جــدی ،در جلسه ای با حضور مــدیــران شرکت آب
منطقهای استان ،قرار بر انجام کاری مشترک در این زمینه
شد و مسئوالن این شرکت اعالم کردند برای آزادسازی به
اعتبار نیازمندیم.کاظمی به همکاری مشترک با شرکت آب
منطقه ای اشاره و بیان می کند :اعالم کردیم حاضریم اعتبار
آزادســازی کشف رود را به عنوان پیش پرداخت در اختیار
شرکت آب منطقهای قرار دهیم و آن ها از طریق فروش آب
و منابع آبی ،این اعتبار را به ما بازگردانند ،ضمن این که از
مسئوالن شرکت آب منطقه ای خواستیم با آزادسازی حریم
و بستر کشف رود ،امکان ایجاد درختکاری توسط شهرداری
را فراهم کنند.وی می گوید :اوایل پاییز  3سال قبل به طور
جدی وارد این عرصه شدیم ،و پس از آن که حریم رودخانه
و بستر  25ساله آن توسط آب منطقه ای مشخص شد،
بالفاصله الی روبی کال کشف رود و جمع آوری فاضالب
در عرض  10متر و عمق یک متری رودخانه را آغاز کردیم.
▪انتقال  200تا  300هــزار کامیون خاک مرغوب به
کشف رود

وی بیان می کند :حجم زیادی از خاک دپو شده مرغوب
در خط  2قطار شهری مشهد را که حدود  200تا 300
هزار کامیون بود به کشف رود منتقل و در فاز اولیه ،کار را
از جاده التیمور آغاز کردیم.اما «هدف شهرداری از حضور
در پروژه بزرگ احیای کشف رود چه بود؟» این سوالی است
که کاظمی در موردش این گونه توضیح می دهد :از ورود
به این عرصه دو هدف داشتیم؛ در هدف اول با توجه به این
که برخی روستاهای باالدست کشف رود خارج از محدوده
خدماتی هستند ،ساخت و سازهای غیرمجاز زیادی در این
مناطق در جریان بود.وی ادامه می دهد :از آن جا که با توجه
به توسعه شهر در آینده ،هر زمان امکان اتصال این روستاها
به مشهد وجــود دارد ،ادامــه ساخت و سازهای غیرمجاز
میتواند باعث بروز مشکالت زیــادی برای مشهد شود و
توسعه افقی شهر را به دنبال داشته باشد.وی میافزاید16:
کیلومتر از کال کشف رود در محدوده خدماتی شهرداری
قرار دارد و از آنجا که سرانه فضای سبز در این منطقه بسیار
اندک است ،با ایجاد کمربند سبز در این بخش از کشف رود،
عالوه بر جلوگیری از توسعه افقی شهر ،توسعه فضای سبز
در این منطقه نیز امکان پذیر شد ،ضمن این که با کاشت
درخــت ،عمال مانع از برداشت فاضالب شهری در این
منطقه شدیم.
▪برنامه ایجاد  990هکتار فضای سبز در کشف رود

کاظمی درباره حجم فضای سبز اجرا شده در کشف رود نیز
می گوید :از 1990هکتار کمربند سبز شمالی مشهد ،هزار
هکتار در حاشیه کال کشف قرار دارد ،ضمن این که تملک
را از لبه کال تا انتهای محدوده خدماتی ادامه دادیم تا عمق
فضای سبز در این منطقه افزایش یابد و  6میلیارد تومان
نیز برای توسعه کمربند سبز اختصاص دادیم.وی با بیان
این که محدوده بین پل التیمور تا جاده کالت به مساحت
 100هکتار درختکاری شده است ،اظهار می کند :پهنه
درختکاریها گاهی به  200تا  300متر میرسد ،ضمن
این که  250هزار کامیون لجن ،خاک و نخاله از این منطقه
به بیرون منتقل شد و درختکاری در این منطقه در سال 95
به  180هکتار رسید.از وی در مورد برنامه آینده شهرداری
برای کشف رود میپرسیم که می گوید :ایجاد 10باغ شامل
باغ پرندگان ،دوزیستان ،گیاه شناسی و چند باغ دیگر در
آینده در دستور کار شهرداری است تا کشف رود به زودی به
یکی از مناطق هدف گردشگری مشهد تبدیل شود.وی بیان
می کند :امیدواریم از کمک  160میلیارد تومانی تخصیص
یافته ،مبالغی نیز برای ادامه کار به شهرداری پرداخت شود.
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