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نگاهی به طرحهای احیای شهر تاریخی توس همزمان با سالروز بازدید رهبر انقالب

آبادانی «توس» در خان هشتم
درست  22سال قبل ،نوزدهم تیر سال  ،1375روزی که
در تاریخ خطه ایران ثبت شد ،حضور رهبر انقالب در منطقه
تاریخی توس و آرامگاه فردوسی ،حجت را بر همگان تمام
همت به
کرد و تکلیف روشن شد که «دولت موظف است با ّ
کار در این بخش بپردازد و آن چه تاکنون شده بسی کمتر
ازانداز ه بایسته است» .تردیدی نیست طی دو دهه گذشته،
اقداماتانجامشدهبرایآبادانیتوسشایستهوبایستهنبود
که اگر بود حاال باید با منطقهای بی مانند در کشور روبه رو
بودیم،امادریغکههمچنانگرددودههغفلتبرچهرهتوس
نمایان است .در این سالها اقداماتی برای آبادانی این شهر
تاریخیانجامشدهاماکافینبودهوعزمیجزمترمیخواهد
تا گرد غربت را از چهره آن بزداید .طی چند سال اخیر با
الحاق منطقه تاریخی توس به شهر مشهد و ورود شهرداری
و شورای شهر به حوزه آبادانی آن ،شرایط نسبت به گذشته
بهبود یافته و این امید را به وجود آورده است که توس به آن
چه شایسته و بایسته آن است تبدیل شود .پس از اقدامات
انجام شده در شورای چهارم شهر مشهد و شهرداری وقت
بــرای احیای تــوس ،حاال شــورای شهر پنجم و شهرداری
فعلی نیز با جدیت بیشتر این موضوع را دنبال میکنند.
سازمان میراث فرهنگی کشور هم اعتباراتی را برای این کار
مهم پیش بینی کرده و اداره کل راه و شهرسازی هم تالش
خود را برای تکمیل طرح تفصیلی توس به کار گرفته است.
این تعامالت تنها به همین چند مجموعه محدود نبوده و
همکاریهایی از جمله حمایتهای قضایی برای برخورد با
حفاریهایغیرمجازدراینمنطقهنیزامیدهابهاحیایشهر

تاریخی توس را دوچندان کرده است .حاال میتوان امیدوار
بود که پس از سال ها ،احیای توس جدیتر از همیشه دنبال
شود تا عالوه بر ایجاد ظرفیت بی نظیر فرهنگی ،تاریخی و
گردشگری در شرق کشور ،مسیر ثبت جهانی آن نیز هموار
شود .در این مسیر هنوز هم مشکالتی وجود دارد ،مانند
دکلهای برق که مانع ثبت جهانی توس شده و جابه جایی
آن اعتبار زیادی میخواهد ،اما به گفته مدیر پایگاه میراث
فرهنگی توس راه حلی همچون تعهد چند ساله به یونسکو
برای انجام آن وجود دارد و میتوان پرونده ثبت توس را به
سرانجام رساند .از سوی دیگر ،اجرای طرحهایی از جمله
مرمت و بازسازی برج و باروی توس ،احداث باغ مشاهیر
و به سازی پیشخوان آرامگاه ،مسیر تبدیل شدن توس به
قطب گردشگری و اقتصادی منطقه را هموار خواهد کرد.
در بازدید از این منطقه تاریخی و در همراهی با «احسان
زهره وندی» مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس با طرحها
و برنامههای در دست اجرا بیشتر آشنا میشویم« .زهره
ونــدی» در این بازدید نکاتی را دربــاره این طرحها ارائه
میکند ،طرحهایی که چشمانداز روشنی از آینده شهر
تاریخی توس است و اجرایی شدن آن ،محقق شدن مطالبه
چندین و چند ساله همه دوستداران فرهنگ و تاریخ .توس
حاال در خان هشتم است ،هشتمین خان که با عبور از هفت
خان مشکالت به آن رسیده ایم و میتواند پایانی بر همه
تلخیها و ناکامیهای گذشته در این خطه تاریخی باشد.
اتفاقی که اگر همدلیها و تعامالت امروز ادامه داشته باشد،
محقق شدن آن غیر ممکن نیست.

اخبار

▪یادداشت رهبر انقالب در بازدید از آرامگاه فردوسی

رهبر انقالب در حاشیه زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) و
سفر به مشهد در تیر ماه  ۷۵به بازدید از آرامگاه فردوسی و
شهر تاریخی توس پرداختند و در دفتر یادبود مقبره حکیم
ابوالقاسم فردوسی ،شاعر نامدار ایرانی یادداشتی مرقوم
کردند .متن یادداشت به شرح زیر است:
بسما ...الرحمنالرحیم
خدا را شکر که در حاشیه زیارت تابستانی مشهد مقدس
رضوی علیهآالفالتحیه توفیق بازدید از مقبره فردوسی
بزرگ و نامدار در شهر تاریخی و پرقص ه توس نیز دست داد.
اگرچه در گذشته آن مقبره و برخی یادگارهای تاریخی
دیگر موجود در آنجا را دیده بودم ،اما این بار هم به خاطر
مهم فرهنگی و تاریخی آن و هم بهخاطر
اهتمام به جانب ّ
کارهای خوب آبادانی و زیباسازی که در آن انجام شده
است و نیز به خاطر خبرهای اسفانگیزی که از غارت
ذخیره کمنظیر موجود در این منطقه به من رسیده بود،
آن را با د ّقتی بیشتر و با انگیزه و میل و شوری مضاعف نگاه
کردم ،و اکنون احساس من آن است که دولت موظف است
همت به کار در این بخش بپردازد و آن چه تاکنون شده
با ّ
بسی کمتر ازانداز ه بایسته است.
به امید دنبالگیری و با سپاس از مسئوالن و پژوهشگران
سید علی خامنهای
75.4.19
مشروح این گزارش را میتوانید در سایت روزنامه خراسان
به نشانی  khorasannews.comمطالعه کنید.
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با حضور وزیر کشور

دروازه صادرات از سیستان و بلوچستان به افغانستان باز شد

راشکی -بازارچه مرزی تخت عدالت که میتواند دروازه
صادرات کاال به افغانستان باشد ،یکشنبه گذشته در سفر
وزیر کشور به سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید .به
گزارش خبرنگار اعزامی «خراسان» ،وزیر کشور در حاشیه
بازدید از این بازارچه در جمع خبرنگاران گفت :با توجه
به مصوبه اخیر دولت برای سهولت در واردات و صادرات
و تجارت مرزنشینان ،دستور العملی صادر شده است که
خانواد ههای در شعاع  30تا  50کیلومتری مرز بتوانند
از تسهیالت این مصوبه استفاده کنند و امیدواریم افتتاح
این بازارچه بر معیشت و زندگی ساکنان این منطقه تأثیر
مثبتیبگذارد«.عبدالرضارحمانیفضلی»افزود:مسئوالن
مخابرات و گمرک تالش خوبی برای راهاندازی این گمرک
داشتند ،البته طرح بزر گتر است که انتظار م ـیرود با
مساعدتهای الزم ،قسمتهای دیگر منطقه تحت پوشش
این طرح قرار گیرد .شایان ذکر است 24اردیبهشت امسال
خبری با عنوان «دروازه صادرات کاال به افغانستان گرفتار
زیرساخت ها» در روزنامه سیستان و بلوچستان منتشر و در
کمتر از دو ماه این زیرساختها ایجاد و بازارچه افتتاح شد.
▪بهره برداری از طرح انتقال آب به اراضی سیستان
تا پایان امسال

وزیر کشور در حاشیه بازدید از ایستگاه پمپاژ شماره چهار
انتقال آب به دشت سیستان هم گفت :طرح انتقال آب به
 46هزار هکتار از اراضی سیستان یکی از طرحهای مهم
برای حوزه سیستان است که از هنگام شــروع ،پیشرفت
قابل توجهی داشته و اجرای آن حتی بیش از برنامه زمان
بندی شده پیشرفت داشته است .وی افزود :برای این پروژه

حیاتی سیستان قرار است 17ایستگاه پمپاژ آب ایجاد شود
که از این تعداد  14ایستگاه آماده شده است ،بنابراین پروژه
 67درصد پیشرفت دارد .وی ادامه داد :در گزارشهای
ارائه شده این طرح مواردی مطرح شد که برخی از آن به
مشکالت موجود در قسمت تجهیزات و تهیه مواد اولیه
پولتلین مربوط بود که با توجه به اهمیت طرح پیگیریهای
الزم برای رفع این مشکالت انجام خواهد شد .وی با بیان
این که طرح انتقال آب با لوله به دشت سیستان امسال به
بهره برداری میرسد ،افزود :زیرساختهای پروژه برای
 150هزار هکتار برنامه ریزی و ایجاد شد ،اما در این مقطع
 46هزار هکتار از دشت سیستان مد نظر است که امیدواریم
پس از بهره برداری پروژه در سیستان نتیجه بخش باشد،
گزارش این طرح به رئیس جمهور ارائه و مشکالت پیگیری
میشود .به گفته وی ،برای اجرای این طرح  500میلیون
دالر به دستور رهبر معظم انقالب از منابع صندوق توسعه
ملی اختصاص یافت و 350میلیون دالر نیز برای تکمیل آن
خرداد ماه امسال در هیئت دولت تصویب شد.
▪عقب ماندگی  20ساله استان

رحمانی فضلی در جمع مــردم زهک نیز گفت :سیستان
و بلوچستان از مناطقی است که در نگاه توسعهای مورد
بررسی قرار گرفت و با توجه به شرایط منطقه مصوب شد
که در کنار دو استان دیگر به آن نگاه ویژهای شود ،بنابراین
طــرح توسعه منطقهای ویــژه بــرای سه استان سیستان و
بلوچستان،کردستان و خوزستان آماده شد که طرح در دو
استان دیگر اجرایی شده اما برای این منطقه در مرحله پایانی
بررسی هاست و طی ماههای آینده مجوز اجرای آن صادر

میشود .وی افزود :دو کارگروه شورای توسعه شرق و غرب با
حضور  9استان ایجاد و بر اساس موافقت شورای امنیت ملی
امتیازهای ویژهای به این استانها داده شده است که پذیرش
ریسک امنیتی سرمایهگذاری توسط دولت در این استانها
هم یکی از این مصوبهها بود که بر اساس آن هر سرمایه گذاری
که به دلیل مشکالت امنیتی در این استانها آسیب ببیند از
طرف دولت بیمه و هزینهها جبران میشود .وی ادامه داد:
مقرر شد سود تسهیالت برای سرمایه گذار یهایی که در
مناطق مرزی این استانها انجام میشود ،کمتر از مناطق
دیگر باشد که بر این اساس سرمایهگذاران مناطق مرزی
چون سیستان و بلوچستان تا  50درصد بخشودگی سود
تسهیالت خواهند داشت .وی بیان کرد :در شرق کشور به
دلیل ساماندهی نشدن مناسب مرز ،خسارتهای بزرگی
به کشور وارد شده که ورود مــواد مخدر از مرزهای شرق
کشور و ورود بیش از سه میلیون تبعه افغانستانی از جمله آن
است و کشور متقبل پرداخت هزینههای آنها شده است ،به
همین دلیل ،دولت فقط از بعد اقتصادی به مرز نگاه نمیکند
بلکه موضوعهای امنیتی را نیز بررسی میکند .وی گفت:
سیستان و بلوچستان از دیگر مناطق کشور  20سال عقب
است و باید برای جبران این عقب ماندگی  20ساله تالش
کرد اما بی توجهیها به استان عمدی نبوده است و کشور
با مشکالت مختلفی رو به روست ،برای توسعه استانهای
مرزی  127اختیار به استانداریهای این استانها داده شد
و اختیارهای بیشتری هم به آنها داده میشود ،چرا که برای
خروج کشور از شرایط فعلی باید نقش استانها بیشتر شود
اما برای رسیدن به آن باید منابع به تناسب عقب افتادگی و
پیشرفت استان توزیع شود.
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