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چند صدمتری که از دروازه ش��رقی ش��هر تاریخی «توس» دور
ش��وی ،به عمق فاجعه پی می ب��ری .آن جایی که تیش��ه های
طمع س��ودجویان ،دره ه��ای عمیقی در حری��م منظری یکی
از ش��اخص ترین آث��ار میراث فرهنگ��ی ایران و ک��م نظیرترین
میراث جهانی زبان پارسی ،حفر کرده است .منطقه تاریخی
«توس» و آرامگاه حکیم ابوالقاس��م فردوس��ی ،که رفع برخی
از مش��کالت آن دلخ��وش م��ان کرده ب��ود ،ح��اال ب��ا دره ای از
مش��کالت مواجه اس��ت ،دره ای که به دلی��ل فعالیت معادن
ش��ن و ماس��ه ایجاد ش��ده و به جای همت ب��رای جلوگیری از
عمیق تر ش��دن آن و چاره اندیش��ی برای توق��ف ادامه حفاری
ها ،ب��ا زباله ه��ا و نخال��ه های س��اختمانی پ��ر می ش��ود .و چه
تلخ اس��ت این فصل قص��ه پر غصه «ت��وس» و چه عمیق اس��ت
زخمی که از تماشای این فاجعه تاریخی بر دل می نشیند. ...
▪ ▪چرخهاییکهتاریخرالگدمالمیکند

همراه با «احس��ان زهره ون��دی» مدیر پایگاه می��راث فرهنگی
توس ،برای بازدید از این معادن راهی می شویم تا عمق فاجعه
بیشتر برایمان هویدا شود .توضیحاتی که زهره وندی در حین
این بازدید ارائه می کند زوایای بیشتری از ماجرا را روشن می
کند .کامیون ه��ا وارد عرص��ه تاریخی و محدوده گردش��گری
می ش��وند؛ جایی که روزانه بس��یاری از گروه های گردشگری
در آنجا تردد دارند .غیرممکن و محال نیس��ت که روزی ،یکی
از این خودروهای س��نگین حادث��ه ای تلخ رقم بزند ک��ه در آن
صورت،بروزسانحهبرایحتییکنفرازگردشگرانخارجی،
توجه رس��انه های جهانی را به خود معطوف می کند .س��انحه
ای که تاکنون برای دو هموطن رخ داده و ج��ان آن ها را گرفته
اس��ت ،یکی کودک��ی از اهال��ی روس��تاهای منطق��ه و دیگری
هموطنی ویلچرنشین که جلوی پل کشف رود قربانی جوالن
خودروهای سنگین ش��د .بماند که در کنار این دو حادثه تلخ،
تصادفاتمتعددیهمرخمیدهدکهمشاهدهآن،گویاعادی
شده است! اما تلخی های ناشی از تردد این کامیون ها تلخ تر
هم می ش��ود وقتی بدانی که جوالن ه��ای آن ،روی عرصه ای
تاریخیاستکهیکیازبزرگترینمیراثایرانیاناستوحاال
چرخشپرشتابچرخهایاینخودروهایسنگین،تاریخمان
رالگدمالمیکند.

▪ ▪ترددخودروهایسنگیندرحریممنظری

از فاصله  500متری مرکز هارونیه به شعاع  9کیلومتر ،حریم
منظری تعریف شده است .در حریم های درجه یک (تا فاصله
 30متر) ،درج��ه دو (تا فاصله 180متر) و درجه س��ه (تا500
متر) که نزدیک تر به اثر تاریخی اس��ت ضوابط در قالب ساخت
و س��ازها تعریف می ش��ود که متاس��فانه ای��ن حریم ه��ا هم در
سالهایگذشتهآسیبدیدهاست،چونادارهاینجادرگذشته
با دهیاری بوده و مجوز س��اخت می دادند و حاال س��اکنان این
مناطق بر اس��اس مجوزهایی که از قبل گرفته اند مطالبه آب،
برق و گاز دارند .ناگزیر بای��د به آن ها خدم��ات داد چون حقی
برایشان ایجاد شده است و طبق مصوبات قانونی که گرفته ایم
این مشکل حل شده است .اما این معادن که در حریم منظری
استیکفاجعهاست....

▪ ▪مصوبهشورایهمتااجرانشد

زهرهوندیمیگوید:یکسالونیماستکهمکاتبهمیکنیم
و با هر مسئولی که فکرش را بکنید تشکیل جلس��ه داده ایم.
فقط بیش از 40نامه به اس��تانداری ارسال کرده ایم که اگر با
رونوشت هایش حس��اب کنیم تعداد نامه ها به بیش از 200
می رس��د .تمام اعضای کارگروه گردشگری استان و مدیران
دس��تگاه های اجرایی را به اینج��ا آورده ایم و ای��ن فاجعه را به
آن ها نش��ان داده ایم ،خیلی ها برای اولین ب��ار بود که چنین
چیزیرامیدیدندوباورنمیکردند.پسازآن،تصمیمگیری
هایمتعددداشتیماماتاکنوناثرگذارنبودهوفاجعههمچنان
حریممنظریتوسوساکنانوگردشگرانراتهدیدمیکند.
این معادن شن و ماسه حدود 10س��ال است که فعال است و
روز به روز عمق فاجعه ای که خلق می کنند بیش��تر می شود.
با وجود این که دس��تور قضای��ی برای تعطیلی مع��ادن صادر
شده،اماهنوزفعالیتآنادامهدارد.ماازتعطیلشدنمعادن
ناامیدشدهایموامیدداریمکهحداقلجلویترددکامیونها
در حریم توس گرفته شود تا جلوی عمیق تر شدن این فاجعه
گرفته شود .در این زمینه در ش��ورای همتای استان (شورای
هماهنگی ترافیکی اس��تان) با قاطعیت اعالم ش��د که تردد
کامیونهاغیرقانونیاست.مقررشدپلیسراهورهم،دراین
مس��یر دوربین های ترافیکی نصب و خودروهای سنگینی را
کهازاینمسیرترددمیکنندجریمهکندامااینکارهمانجام
نش��د .برای معادن هم 3ب��ار مصوبه گرفتیم ک��ه فعالیت این
معادنغیرقانونیاستوبایدجلویترددکامیونهاهمگرفته
شود.امااتفاقینیفتاد.

▪ ▪با این شرایط قطعا درخواست ثبت جهانی توس رد می
شود

مدیرپایگاهمیراثفرهنگیتوسبهوضعیتپیگیریهایانجام
شده برای ثبت جهانی توس هم اشاره می کند و می گوید :اگر
بخواهیم توس را به ثبت جهانی برس��انیم ارزیاب یونسکو می
آیدوحریممنطقهتوسرابررسیمیکند،باشرایطفعلیقطعا
درخواستثبتردمیشود.چونبراساسضوابطآنها،وقتی
یککشورنمیتواندقوانینوضوابطداخلیاشرارعایتکند
طبیعتانمیتواندقوانینجهانیمیراثفرهنگیراهمرعایت
کند .این مع��ادن و تردد کامی��ون ها یکی از موان��ع اصلی ثبت
جهانیتوساست.

▪ ▪تعطیلی 13معدن؛فعالیتمجاز 4معدنوبرداشتهای
غیرمجازدیگران

برای بررس��ی وضعیت فعالیت ای��ن معادن ،با « رضا ش��جاعی»
سرپرست امورمعادن س��ازمان صنعت و معدن خراسان رضوی
گفت و گو می کنم و او با اشاره به جلس��ه صبح شنبه گذشته که
درباره این موضوع تش��کیل شد می گوید :مقرر ش��د در اقدامی
مش��ترک ،با فعالیت مع��ادن غیرمجاز در منطقه ت��وس برخورد
شود و هر دس��تگاهی به میزان مس��ئولیت خودش ایفای نقش
کند .اف��رادی هم ک��ه دارای پروان��ه بهره برداری مجاز هس��تند
در کمیت��ه ای حض��ور یابن��د و بر اس��اس نظ��رات کارشناس��ان
محیط زیست ،منابع طبیعی ،سازمان صنعت ،نظام مهندسی
معدن  ،س��از و کار ادامه فعالیتشان مشخص ش��ود .از گذشته تا
کنون ،پروانه فعالیت حدود  13معدن باطل ش��ده و هم اکنون
حدود 4معدنفعالاست.اینمعادندارایپروانهبهرهبرداری
هس��تند و به طور قانونی کار می کنند اما خیلی ها هم برداشت
های غیرمجاز انجام می دهند .ماده 19قانون معادن مشخص
کرده که «هرکس ب��دون اخذ پروانه اکتش��اف یا بهرهب��رداری و
یا اجازه برداش��ت اقدام به حفاری های اکتش��افی ،اس��تخراج،
برداش��ت و بهرهبرداری موادمعدنی نماید ،متص��رف در اموال
عمومی و دولتی محسوب میش��ود و با او برابر قوانین و مقررات
مربوطرفتارخواهدشد.دراینموارد،مامورانانتظامیموظفند
حسبدرخواستوزارت صنعت،معدنوتجارت بالفاصلهازاین
گونهعملیاتجلوگیریومتهمیامتهمانرابرایصدورحکمبه
مراجعقضایی معرفی نمایند» .براساس این ماده قانونی ،نحوه
برخورد با فعالیت های معدنی غیرمجاز مشخص شده و ما نیز از
حدودیکسالقبلاقداماتالزمراانجامدادهایموهفتهگذشته
هم پروانه های فعالیت این معادن به طور کامل تحویل سازمان
شد 4.معدنباقیماندهپروانهبهرهبرداریدارندوازنظرسازمان
صنعت و معدن فعالیتش��ان مجاز اس��ت و ما نمی توانیم بگوییم
فعالیت نکنند منتهی باید چارچوب و ضوابطی را که برایش��ان
تعیینمیشود،ازجملهمسیرهایترددمجاز،رعایتکنند.

▪ ▪برایتعطیلیمعادنمجازبایدخسارت پرداختشود

شجاعیدربارهاینکه«درصورتتصمیمکمیتهکارشناسیبه
تعطیلیاین 4معدنمجاز،چهشرایطیپیشمیآید»نیزگفت:
وقتی بهره بردار به ط��ور کامل ضوابط قانون��ی را رعایت کرده
باش��د ،دلیلی برای جلوگیری از فعالیت وجود ندارد اما طبق
تبصره ماده 23قانون معادن ،اگر به دلیل ضرورت ،تصمیم به
تعطیلی این معادن گرفته ش��ود ،حقوق بهره بردار تضییع می
ش��ود و برای جبران آن دس��تگاه های اجرایی ذیربط موظفند
نسبتبهپرداختخسارتسرمایهگذاریانجامشدهبهقیمت
روزاقدامکنند.

▪ ▪شورایترافیکتصمیمگیریکند

وی بااشارهبهموضوعترددکامیونهادرعرصهوحریمتاریخی
توسهممیگوید:تصمیمگیریبرایتغییرمسیرترددکامیون
ها،برعهدهسازمانصنعتومعدننیستوشورایهماهنگی
ترافیکاستانبایددراینبارهتصمیمگیریکند.تاکیدنهایی
صحبتهایشجاعیبرایناستکهتازمانیکهدستگاههای
مرتبطبااینموضوعتعاملوهمراهیالزمرابایکدیگرنداشته
باشندنتیجهایحاصلنخواهدشد.

▪ ▪سازمانمدیریتپسماندنظارتکند

«سعید اکبریان» ش��هردار منطقه 12مشهد که حریم توس در
محدودهمنطقهتحتمدیریتاوقراردارددربارهچراییتخلیه
بیضابطهنخالههاوزبالههادراینمنطقهتاریخیتوضیحاتی
ارائهمیکندومیگوید:براساساطالعاتیکهماداریم،تخلیه
زباله در این منطقه انجام نمی گیرد اما مدیریت تخلیه نخاله با
ستادساماندهینخالهاستکهتوسطسازمانمدیریتپسماند
صورتمیگیردوبایدنظارتالزمراداشتهباشند.دراینستاد
مجوزهایمسیرومکاندپوینخالههاتعیینمیشوداماگاهی
پیمانکاران برای ساده کردن کار خود و نزدیک تر کردن مسیر
تخلیه ،ممکن اس��ت مس��یر یا مکان دپوی غیرمجاز را انتخاب
کنند.اکبریاندرپاسخبهموضوعیدربارهمشاهدهخودروهای
تخلیهنخالهباآرمشهرداریدراینمنطقهنیزمیگوید:براساس

توضیحاتیکهارائهشد،اینکهخودروییباآرمشهرداریدرآن
منطقهبهتخلیهنخالهاقدامکندالزامابهاینمعنینیستکهاین
کاربامجوزشهرداریانجاممیشود.
▪ ▪معترض ت��ردد خودروها در حریم تاریخی و مسکونی
هستیم

اکبریانمیافزاید:کمپرسیهاازرویمنطقهتاریخیترددمی
کنند و ما هم در کنار میراث فرهنگی ،به این موضوع اعتراض
داریم .اصل بحث ما این است که باید برای تردد این خودروها
تعیینمسیرشودومجازیاغیرمجازبودنفعالیتآنهاموضوع
دیگری اس��ت که مس��ئولیت بررس��ی و نظارت بر آن ،به عهده
سازمانصنعتومعدناست.تردداینخودروهانهتنهابهابنیه
تاریخی منطقه توس آس��یب می زند ،بلکه عبور از معبر محلی
است که جان ساکنان منطقه را هم به خطر می اندازد .وی می
افزاید:قراربراینشدهبودکهشهرداریدوربینهایترافیکرا
نصبوپلیسراهورباتخلفاتتردداینخودروهابرخوردکند،
دوربینهانصبشدوپلیسراهورهمهمراهیداشتامااعالم
کردنداگرمعادنمجوزداریدرمنطقهفعالاستبایدمسیری
برایترددخودروهایآنمشخصشود.

▪ ▪از محیط زیست استعالم نشده  ،ضعف قانون وجود دارد

«حمیدصالح��ی» مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت خراس��ان
رضوی هم درباره فعالیت معادن ش��ن و ماس��ه در حریم ش��هر
تاریخی توس و مش��کالت زیس��ت محیطی آن گفت :حفاظت
محیط زیست ،در صدور مجوزها نقش��ی نداردکه این ناشی از
قانون معادن و قانون اصالح قانون معادن است که به مباحث
محیط زیست توجهی ندارد و فقط به محیط زیست در مناطق
تحت مدیریت محیط زیست اشاره دارد ،درحالی که برداشت
ها،اکتشاف،استخراج،بهرهبرداریواصالحبعدازبرداشتو
بهحالتاولبرگرداندنمحیطهمهبحثهایمحیطزیستی
دارد .وی می افزاید :اگر ضرورت برداشت از معدن وجود دارد
باید به گونه ای انجام ش��ود ک��ه با رعایت همه مباحث زیس��ت
محیطیوجلوگیریازتخریبغیرقابلجبرانمحیطانجامشود
که این موارد در قانون پیش بینی نش��ده است.صالحی درباره
معادنحریمشهرتاریخیتوساظهارمیکند:هیچاستعالمی
ازمحیطزیستانجامنشدهاست،اگرازمااستعالمشودکنترل
و نظارت می کنیم ،ما هم به این گونه رفتارها انتقاد داریم ولی
درهمهجاومتربهمتراستاننمیتوانیمنمایندهداشتهوحضور
فیزیکی داشته باشیم .کارشناس��ان ویژه ای برای بررسی این
موضوعگذاشتهایموپیگیریهایینیزانجامشدهاستتامسئله
راساماندهیکنیماماوقتیتخریبیبهاینبزرگیودراینحجم
انجاممیشود،دیگربهحالتطبیعیبرنمیگردد.

▪ ▪خطراتزیستمحیطینخالهها

صالحی درب��اره پرکردن این گ��ودال ها با نخال��ه و زباله گفت:
یک راه حل پرکردن این گودال های بزرگ با استفاده از نخاله
است اما باید به صورت اصولی انجام شود چرا که این نخاله ها
نیز می تواند منشاء وجود پش��ه خاکی و بیماری هایی از جمله
سالک باش��د .وی با بیان این که از مردم تقاضا داریم این گونه
موارد را ب��ه اداره محیط زیس��ت اط�لاع دهند ،اف��زود :اکنون
بحثهایکارشناسیدراینزمینهدنبالمیشودواگرالزمشد
پرونده تشکیل و به مراجع قضایی اعالم خواهد شد .صالحی
یادآورشد:بااینحال،متاسفانهدرموضوعمعادنقوانینمحکم
نداریمویکضعفقانونیوجوددارد.

▪ ▪محدودهتحویلراهورنشدهاست

س��رهنگ «حمیدرضا گرایلی» رئیس پلیس راهور اس��تان نیز
درباره ممنوعی��ت ت��ردد درمحدوده ش��هر تاریخ��ی توس می
گوید :هنوز این مح��دوده تحویل راهنمایی و رانندگی نش��ده
اس��ت و ماموریت ه��ای پلی��س راه��ور را ،پلی��س راه انجام می
دهد .وی می افزاید :اگر تکلیف��ی در این زمینه بر عهده پلیس
راهور گذاشته شود اجرا می شود و تا زمانی هم که راهنمایی و
رانندگی حضور ندارد ماموریت ها را پلیس راه انجام می دهد.

▪ ▪نمیتوانیمیکبارهازترددجلوگیریکنیم

همچنین س��رهنگ «هادی امیدوار» رئیس پلیس راه اس��تان
درباره محدوده شهری و غیری ش��هری و معضل تردد کامیون
ها در حریم تاریخی توس می گوید :بخشی از این خودروها که
از جاده کالکوب می آیند برون شهری است اما محدوده بولوار
ش��اهنامه و ش��هر تاریخی توس در محدوده ش��هری و زیر نظر
شهرداری منطقه 12مشهد است .وی درباره ممنوعیت تردد
وسایلنقلیهسنگینبهدلیلآسیبرساندنبهمحوطهتاریخی
نیز اظهار کرد :نمی توانیم یکباره از تردد جلوگیری کنیم چرا
که اراضی کشاورزی چند روس��تا در این محدوده قرار دارد ،به
همیندلیلابتدابایدمسیرترددجدیدتعریفشود«.امیدوار»
بابیاناینکهکارکارشناسیبرایشناساییمسیرهایجدید
تعریفوپیشنهادشدهاستمیافزاید:اینمسیربایدطراحیو
اجراشودکهمسئولیتاجرایآنباشهرداریوراهوشهرسازی

است .وی درباره مسیرهای پیشنهادی برای تردد کامیون ها
نیز می گوید :مسیر حرکت به س��مت کنارگذر شمالی ،مسیر
کنارکالکشفرودکهنیازمندتعریضاست،مسیرکالکوببه
سمت جاده کالت و مسیری دیگر به سمت جاده قدیم قوچان
بایدتعریفشود«.امیدوار»بااعالمآمادگیبرایتغییرمسیرها
ی تردد کامیون ه��ا در این محدوده تصریح م��ی کند :در حال
حاضر پوشش خدمات در این محدوده انجام می شود و تفاوتی
بیناینکهپلیسراهورباشدیاپلیسراه،نمیکنداصلکاراین
استکهمسیربرایترددمردمتعریفشود.
▪ ▪پیگیریمصوباتدادستانیوسازمانصنعت

« مهدی س��الیانی» مدیر کل دفتر فنی اس��تانداری نیز در این
باره می گوید :مسئولیت معادن از سال  89از وزارت کشور به
وزارتصنعت،معدنوتجارتمنتقلشدهاستومتولیآننیز
سازمانصنعتومعدنوتجارتاست.فعالیتبرخیمعادندر
اینمحدودهمجازوبرخیغیرمجازاست،فعالیتآنهاییکهدر
محدودهشهرتاریخیتوساستغیرمجازتشخیصدادهشده
استوسازمانصنعت،معدنوتجارتاقداماتقانونیالزمدر
این زمینه را انجام خواه��د داد .وی تصریح می کند :طی چند
روزاخیرنیز،جلسهایبرایبررسیفعالیتمعادنشنوماسه
توستشکیلودربارهجلوگیریازفعالیتآنهاتصمیمگیری
شده است که با محوریت س��ازمان صنعت و معدن و مساعدت
دادستانیاقداماتقانونیانجامخواهدگرفت.

▪ ▪تعیینتکلیفدادستانیبرایشهرداریوپلیسراهور

قاضی « محمدبخش��ی محب��ی» مع��اون دادس��تان عمومی و
انقالب مش��هد و س��خنگوی ش��ورای حفظ حقوق بیت المال
اس��تان در اموراراض��ی مل��ی و مناب��ع طبیع��ی ه��م ،درب��اره
تصمیمات اخذ ش��ده در جلس��ه اخیر نکاتی را مط��رح و اظهار
میکند:مکاتبهایازسویدادستانیباصنعتومعدنوتجارت
انجامشدهاستواقداماتخوبیراانجامدادهاندکهتاکنون13
معدنتعطیلشدهوتعطیلیدومعدندیگرنیزدرحالبررسی
اس��ت .وی می افزاید :با توجه ب��ه این که به دلیل تردد وس��ایل
نقلیه سنگین در محدوده شهر تاریخی توس ،میراث فرهنگی
و آثار تاریخی دچار آسیب شده و تخریب می شود ،پلیس راهور
نیزبایددرزمینهممنوعیتترددخودروهایسنگینورودپیدا
کند و باید مشخص شود که این منطقه در محدوده شهری قرار
دارد یا جاده ای ،سپس باید نظارت های راهنمایی و رانندگی
نیز در این محدوده انجام ش��ود .بخش��ی محبی می افزاید :به
پلیس راهور و شهرداری محول شده است که مسیر جدیدی را
برایترددوسایلنقلیهسنگینتعریفکنندتاازتردداینوسایل
نقلیهازکنارآرامگاهوحریممنطقهتاریخیجلوگیریشود.ویبا
بیاناینکهجهادکشاورزینیزبایدپیشازاینبهموضوعورود
پیدا می کرد ،تصریح می کند :طی  2ماه گذشته بازدیدهایی
ازمحلداشتهوورودجدیداشتهایمکهامیدواریمبااقداماتی
کهانجامخواهدشددیگرمعدنغیرمجازدرحوزههایتاریخی
فعالیتنداشتهباشد.وییادآورمیشود:ثبتجهانیشهرتوس
راموضوعمعادنشنوماسه،بامشکلمواجهمیکندوممکن
است یونسکو با دیدن این صحنه از ثبت جهانی منصرف شود.
بخشیمحبیهمچنینیادآورمیشود 230:معدنبرداشت
شن در اس��تان وجود دارد که بدون مجوزفعالیت می کنند که
عمده تخلفات از س��وی این معادن است ،گالیه انجمن معادن
شنوماسهاستاننیزایناستکهاختیارقانونیبرایبرخورد
باواحدهایغیرقانونیراندارند.باتوجهبهاینکههرگونهمجوز
فعالیت معدن باید به تایید س��ازمان صنعت و مع��دن و تجارت
برس��د ،افرادی که مدعی هس��تند مجوزی برای فعالیت از هر
نهادیاعمازدهیاری،فرمانداری،استانداریو...دریافتکرده
اندبهسازمانصنعتومعدنمراجعهکنند.

▪ ▪پایانغصههایتوسفرامیرسد؟

و حاال افکار عمومی در انتظار خواهد ماند تا ببینند که تصمیم
گیری های مسئوالن برای حفاظت از حریم تاریخی توس چه
سرانجامی خواهد داشت .آیا برداشت غیرمجاز معادن ،تردد
کامیون ها روی باف��ت تاریخی ،تخریب محیط زیس��ت ،ایجاد
گودال ه��ای تاریخی ،تخلیه نخاله و زباله ،مش��کالت زیس��ت
محیطی برای اهال��ی منطقه و مهم تر از هم��ه ،وقوع فاجعه ای
عمیقدرتاریخاینسرزمینراپایانیخواهدبود؟
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