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شماره 2486

الهام مهدیزاده-آیتا ...علمالهدی ،نماینده ولی
فقیه در خراسان رضوی ،الزمه احیای توس را تخصیص
بودجه ملی می داند ،نکتهای که همین چند روز قبل
در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان مطرح ،و با اين تأكيد ،اهميت
موضوع را برای چندمين بار به همگان گوشزد کرد.
اگرچه مدیریت شهری پای کار احیای توس آمده است
و گام های اولیه را هم تا اینجای کار برداشته ،ضوابط
و قوانین دستوپاگیر میراث فرهنگی ،مسیر تحقق
برنامه ها را سد کرده است و اين چالش بخش خصوصی
را هم در اين مسير ناكام گذاشته است ،مشکلی که پس
از سالها همچنان ادامه دارد.

توس همان است که بود

عکس  :حسین شریعت /شهرآرا

شورای ملی احیای توس شهریور سال  1378و دو ماه
پس از بازدید رهبر معظم انقالب از منطقه تاریخی
توس و آرامگاه فردوسی تشکیل شد اما بعد از  18سال از
تشکیل این شورا و چند جلسه دستوپاشکسته ،توس
همان است که بود .مدیرکل پشت مدیر کل آمد و رفت
و سکان میراث استان از این دست به آن دست شد اما
توس همان است که بود.
شهرداری هم که قصد ورود و کمک به بافت تاریخی
این شهر را داشت ،در پیچ وخم بوروکراسیهای اداری
به جایی نرسید .همه اینها را بگذاریم کنار ،نوشتن
«توس» هم خودش هفتخوانی است که هنوز اندر
خم یک کوچه است.

آمار بازدید ها

با همه وعد ههای خا کگرفتهای که از پنج دولت
گذشته پابرجاست ،توس و احیای آن همچنان درگیر
مشکالت است .مشکالت ،توس و آرامگاه فردوسی را
به جایی رسانده است که حتی در آمارهای گردشگری
نیز جایی ندارد.
البته در حوزه آمار ،این را هم اضافه کنیم که میراث
آمار ندارد .فقدان آمارهای مستند یکی از ضعفهای
بــزرگ ســازمــان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری کشور است ،آن هم در وضعیتی که آمار
یکی از نیازهای مهم این حوزه برای سرمایهگذاری
است و بسیاری از سرمایهگذاران برای ورود به این
حوزه ،به جزئیات آمارهای گردشگران اعم از مدت
اقامت ،عالیق سفر و غیره نیاز دارنــد .با این حال،
سازمان میراث فرهنگی هنوز امکان ارائه آمارهای
مستند و بـــهروز را نـــدارد و در ایــن حــوزه کمیتش
لنگ میزند.
حتی زهرا احمدیپور ،رئیس سابق میراث فرهنگی
کشور ،شش ماه قبل و در مراسم خداحافظیاش
گفت 15« :سال پیش ،سازمان جهانی گردشگری
به کشورمان توصیه کرد حساب اقماری گردشگران
را اجرایی کند .اگر نظام جامع آمــاری گردشگری
در کــشــور عملیاتی شــده بـــود ،مطمئن باشید
اینجا و در ایــن سخنرانی ،بــا شهامت از آمارها
سخن میگفتم!»
در غیاب ایــن آمــا رهــای مستند که خــود مسئوالن
عالی میراث فرهنگی نیز به آن اشــاره میکنند،
چــنــد هــفــتــه قـــبـــل ،یـــک شـــرکـــت خــصــوصــی
آمـــاری از بــازدیــدهــای بــنـاهــای تــاریــخــی کشور
منتشر کرد.
آنطور که این شرکت خصوصی آمار داده است ،سال
 ۱۳۹۴حافظیه شیراز با بیش از یک میلیون و  360هزار
یلدا مهدوی -سرچشمه داستان برمیگردد به
چشمه جوشانی که خلقالساعه و در طبقه منهای
زیر زمین به جوشش
چهار یک هتل در عمق  20متری ِ
میآید .ساکنان محله کاشانی و یکی از مهندسان
سازنده هتل میگویند تا همین چند روز قبل،
آب زیادی را با پمپ به بیرون از ساختمان هدایت
میکردند و در ایــن زمستان بــیآب ،کوچههای
کاشانی  12به لطف آب رها شده از پمپ این پروژه،
سیراب میشده است.
آب به مدت یک ماه و نیم از محل این پروژه به راحتی
آب خــوردن بیرون ریخته میشود تا شرکتهای
ذیربط تصمیم بگیرند و مشخص کنند باألخره این آب
قنات است یا لوله ،شرکت آب منطقهای باید مشکل را
حل کند یا آب و فاضالب مشهد!

چشمه آب در هتل

چالشاساسیاعتبار يا بوروكراسی

بازدیدکننده در طول سال ،در صدر فهرست بناهای
تاریخی کشور از حیث میزان بازدیدکننده قرار گرفته
اســت .بر اســاس این آمــار ،تخت جمشید ،سعدیه،
پاسارگاد ،باغ فین کاشان و آرامگاه ابوعلی سینا در
همدان در رتبههای دوم تا ششم قرار دارند و توس با
اختالفی چشمگیر از نظر تعداد بازدیدکننده (348
هزار بازدیدکننده) در جایگاه هفتم ایستاده است.

تفاهم دستبسته

اما سیدمسعود ریاضی ،رئیس کمیسیون توسعه و
عمران توس شــورای شهر مشهد ،در گفتوگو با ما
گرههای بسته توس را در چند عامل برمیشمارد
که مهمترین این عوامل از دید او بوروکراسیهای
چندالیه اداری میراث فرهنگی است .او میگوید:
دو داستان بــرای مشکالت تــوس و توفیق نیافتن
در ایــن حـــوزه داریــــم .مشکل اول بــرمـیگــردد
بــه بــوروکــراس ـیهــای اداری شــدیــدی کــه میراث
فرهنگی دارد.
او در توضیحاتی مختصر دربــاره چالشهای دیگر
دستگاهها با بوروکراسیهای چندالیه میراث فرهنگی
چنین میگوید :این بوروکراسیهای اداری سبب
شده است که سرمایهگذاران نتوانند به راحتی در این

حوزه ورود داشته باشند و با مشکالت و دستاندازهایی
برای سرمایهگذاری روبهرو شوند .این بوروکراسیها
حتی همکاریهای چندجانبه دستگاههای دیگر را
به منظور احیای بافت تاریخی توس با مشکل روبهرو
کرده است.
ریاضی در ادامه به تفاهمی که شهرداری مشهد اخیرا
با میراث فرهنگی استان برای ورود به بافت تاریخی
توس و اجرای پروژه جلوخان بسته است اشاره میکند
و میگوید :این تفاهم برمیگردد به اواخر آذرماه سال
 96که میان مدیرکل سابق میراث فرهنگی استان
و شهردار مشهد بسته شد .براساس این تفاهمنامه
مقرر شد شهرداری مشهد با تعامل با میراث فرهنگی
استان شرایط را برای اجرای پروژه جلوخان توس و بافت
تاریخی که یکی از پروژههای مهم در ورودی این شهر
است فراهم کند که بازپیرایی کند.

با تغییر مدیرکلها ،تفاهم ،قرارداد نشد

رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران توس شورای
شهر مشهد ادامــه میدهد :با وجــود آنکه از زمان
انعقاد ایــن تفاهمنامه سه مــاه گذشته ،هنوز این
تفاهمنامه به قــرارداد تبدیل نشده است و در این
ارتباط ،شهرداری مشهد نتوانسته است پیشنویس

مـــورد تأیید ایــن قــــرارداد را از مــیــراث فرهنگی
استان بگیرد.
او دربــاره مشکالت قــرارداد نشدن این تفاهمنامه
میگوید :تفاهمنامه را با مدیرکل سابق میراث فرهنگی
منعقد کردیم و تصورمان این بود که مدیران میراث
فرهنگی از قوانین حقوقی اطالع دارند و با امضای این
تفاهمنامه میان شهرداری و میراث فرهنگی با تبدیل آن
به قرارداد میتوانیم تا عید نوروز اقدامی برای بازپیرایی
جلوخان توس انجام دهیم ،اما با تغییر مدیریت،
این تفاهمنامه نیز در بوروکراسیهای اداری میراث
فرهنگی قرار گرفت.

قوانین مزاحم

ریاضی خاطرنشان میکند :با ارسال این تفاهمنامه
به تهران ،اکنون هیچکس نمیتواند تصمیم بگیرد و با
این شرایط باید منتظر تصمیمگیری مدیران میراث در
تهران باشیم.
او در بیان دیدگاه مدیرکل جدید میراث فرهنگی
استان بــرای تبدیل ایــن موضوع به قـــرارداد بیان
میکند :مدیرکل جدید میراث استان میگوید
کــه ب ـهجــد بــه دنــبــال پیگیری ایـــن تفاهمنامه
اســـت ،امــا آنــچــه بــایــد بــه آن تــوجــه کــرد مسائل

حقوقی است.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر مشهد
ادامه میدهد :با آدمها مشکل نداریم و در این رابطه
مدیران استان همه اعــام میکنند که بــرای توس
دلشان میسوزد ،اما مشکلی که در این حوزه وجود
دارد قوانین است که دستوپای آنان را بسته است.
بــه گفته او ،بــا ایـــن شــرایــط ،مشکل اســـت که
بازپیرایی جلوخان تــوس تــا قبل از عید نــوروز
اجرایی شود و برای ایام نــوروز و حضور گردشگران
آمــاده شود .ریاضی بیان میکند :هرچند معتقد
هستیم که شهرداری به تنهایی نمیتواند کار قابل
تأملی در این حوزه انجام دهد ،تالشمان این بود که
حداقل از این فرصت برای بهبود فضای توس استفاده
الزم را داشته باشیم .این عضو شــورای شهر مشهد
نبود نقشههای شهری میداند .هرچند
چالش دوم را ِ
به گفته او مشاور در این حوزه ورود داشته است و در
آیندهای نزدیک این نقشه تکمیل و ارائه میشود.

توجه به توس توجه به هویت خودمان است

نرگس شالچیان ،مدیر گردشگری و امــور زائــران
شــهــرداری مشهد ،نیز در گفتوگو بــا شــهــرآرا،
مشکالت توس را به سیاستهای میراث فرهنگی

یک هتل یک ماه و نیم آب بیرون ریخت تا شرکتهای آب تصمیم گرفتند مشکل را حل کنند

حیف و میل آب در قحطی باران

منهای چهار این پروژه را باخنده این طور میگوید:
خیلی وقت است به دریا رسیدیم!

به هر کجا دستمان رسید نامه زدیم

با اجازهای که او از مهندس مجری پروژه میگیرد،
وارد محل پـــروژه میشویم .خــا کهــای بیرون
ساختمان ِگل شده است .یکی از مهندسان مجری
پروژه به ما میگوید :یکماه در طبقه منهای چهار
این هتل آب جاری شد و کل فوندانسیون (پایه) بنا را
با مشکل روبرو کرد.
او در مورد نامههای ارسال شده به مسئوالن میگوید:
در این یک ماه ،به هر مسئول و هر ارگانی که فکرش
را بکنید ،از شرکت آب و فاضالب تا میراث فرهنگی و
شهرداری نامه زدیم تا حداقل این آب جاری شده در
ساختمان زودتر جمعوجور شود.
او ادامــه میدهد :ممکن بود پی سازه با نفوذ آب
ریزش کند .نمیدانید چقدر پیگیری کردیم ،اما
جوابی نــدادنــد .هر روز که میگذشت احتمال
ریزش ساختمان به دلیل نفوذ آب به ستونها و پی
ساختمان بیشتر میشد تا اینکه مجبور شدیم به
ستاد پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نامه ارسال
کنیم و از آنان کمک بخواهیم.این مهندس پروژه
ادامه میدهد :در نامهای که برای ستاد پیشگیری از
وقوع جرم فرستادیم ،نامههایی را که به دستگاههای
دیگر ارســال کرده بودیم  ،پیوست کردیم .سه روز
از ارســال نامه نگذشته بود که مأموران شرکت آب
منطقه با تمام نامههای قبل و نامهای که برای ستاد
پیشگیری از وقوع جرم فرستاده بودیم ،آمدند.

 45روز کارمان بیرون ریختن آب بود!

هما نطور که توضیح میدهد ،همراه او به طبقه
منهای چهار ساختمان میرویم .او توضیحاتش
را اینطور کامل میکند :دفعه اول که مسئوالن
شرکت آب آمدند ،در مقابل ما جبهه گرفتند که در

عکس:جواد کرمانی /شهرآرا -آرشیو

در پی تماس یکی از اهالی که به ما گفته بود در
کاشانی  ،12سروقد  13هتلی در حال ساخت است
که چندهفتهای است به آب رسیده و هر روز آب را با
پمپ به بیرون میفرستد ،به خیابان کاشانی  ،12با
کوچههایی که مثل هزارتو گیجکننده است میرویم.
کوچه را از هر طرف که نگاه کنید ،راه دارد .وسط
کوچه چند درخت و یک خانه مخروبه میدان شده
اســت .از مــغــازهداری آدرس پــروژه هتلسازی را
میگیریم .اینطور آدرس میدهد :آن ساختمان
سفید چند طبقه را میبینید؟ همانجاست .هر روز
چند ساعت با پمپ ،آب را به بیرون از پروژه میکشند.
او ادامه میدهد :امسال زمستان برف و یخبندان
نبود وگرنه با این آبی که هر روز داخل کوچه پمپاژ
میکردند ،نمیتوانستیم رفتوآمد کنیم .نمیدانم
در این خشکسالی که آسمان با ما قهر کرده و یک
قطره بــاران نباریده ،چطور دلشان میآید آب را
اینطور داخل کوچه رها کنند؟
این ساکن محله کاشانی ادامه میدهد :االن چند
روزی است که پمپشان را خاموش کردهاند ،وگرنه
هر روز این کوچه به لطف آبی که بیرون میریختند،
آبپاشی میشد.
آدرسی که این مغازهدار میدهد هم کمی پیچ در پیچ
است ،اما باألخره به محل پروژه میرسیم.
دور تا دور پروژه فنسکشی است .یکی از کارگران
وضعیت گــودبــرداری و جــاری شدن آب در طبقه

گزارشی به بهانه تاكيد نماينده ولی فقيه در استان بر لزوم تخصيص بودجه ملی برای توس

اجرا و گودبرداری اصول را رعایت نکردید که به آب
خورید .بعد از آنکه به آنان توضیح دادیم ،قانع شدند.
گفتم گویا جای شاکی و متهم عوض شده است .ما
شاکی هستیم 45 .روز است که آب ،پروژه و سرمایه
ما را برده و در این مدت هیچکاری جز پمپزدن و
بیرونکشیدن آب ساختمان از دست ما برنمیآمد.

حوضچه  20متری در طبقه منهای چهار

داخل طبقه منهای چهار ،حوضچهای پر از آب است.
مهندس پروژه دلیل وجود این حوضچه را جمعآوری
آب نفوذ کرده به این طبقه بیان میکند و میگوید:
این حوضچه  20متری است و تا سه روز قبل ،هر روز
از آب پر میشد .بعضی از روزها حتی جوابگوی آبی
ً
که وارد طبقه میشد ،نبود و آب کامال کف طبقه را فرا
میگرفت .مجبور شدیم پمپ قویتر بگیریم تا آب را
سریعتر از طبقه خارج کند.

قنات کجا بود؟ داستان لوله آب بود نه قنات

از او در مورد اینکه آیا با گودبرداری زیاد به قنات
خــورد هانــد ،میپرسیم که عنوان میکند :قنات
کجا بود؟ با این خشکسالیهایی که مشهد در این
چند سال داشتهاست ،سطح آ بهــای زیرزمینی
خیلی پایین رفته است .بعد از آنکه مسئوالن آب
از این طبقه بازدید داشتند ،پیگیر یهایی برای
پیداکردن سرچشمه و نفوذ آب صــورت گرفت.
بدبختی اینجا بود که لولههای آب با تغییر ساخت
و سازها و خرابی کوچههای قدیمی مشخص نبود
و برای پیداکردن منشأ آب ،چند روز زمان سپری
شــد .حتی از کنتورنویسهای قدیمی منطقه
استفاده کردند تا باألخره سرچشمه این آب را پیدا
کردند.
او میگوید :آب از چهار لوله که یکی از آنها فاضالب
بود ،به داخل پروژه ما نفوذ میکرد .علتش را هم خود

مأموران شرکت آب بعد از آنکه زمین را شکافتند،
گفتند کور نکردن لولههای آب در این محدوده
ً
بودهاست .گویا قبال اینجا چند هتلآپارتمان بوده
که تخریب شدهاست ،اما لولههای آب این هتلها
کور نشده و آب از این لولهها به سمت پروژه ما که از
نظر سطح پائینتر از این لولهها بودهاست ،سرازیر
میشود.
یکی از پروژههای اطراف میدان بیتالمقدس نیز با
اطالعاتی که مردم میدهند ،گویا به آب رسیده است
و آب از داخل پروژه با لولههایی به جوی فاضالب
حاشیه خیابان منتقل میشود .در مراجعه حضوری
ما ،نگهبان پروژه اجازه ورود نمیدهد .او نفوذ آب به
داخل پروژه را رد میکند و میگوید :پروژه ما به آب
نخورده و حتما مردم به شما آدرس اشتباه دادهاند.

هتلسازی روی آب

امــا محمد قانعی رئــیــس اتــحــادیــه هــت ـلداران
خـــراســـانرضـــوی بــــرای وضــعــیــت هــت ـلهــا و
گــودبــرداریهــای آنــان از چند هتل درجــه یک و
جدید مشهد نام میبرد که در زمان ساختوساز و
گودبرداری با مشکالتی روبرو شده بودند.
قانعی میگوید :چند سال قبل که این هتلها در
مشهد گــودبــرداری شــد ،با مشکل نفوذ آبهــای
زیرزمینی به داخل پروژه روبرو شدند و برای ساخت
هتل دردســرهــای زیــادی کشیدند .حتی یکی از
همین هتلها تا مدتها با پمپ ،آب را به بیرون از
پروژه انتقال میداد .اما االن تا جایی که من اطالع
دارم و مسئوالن شرکت آب و فاضالب گفتهاند ،در دو
سال اخیر به دلیل افت بارندگیها در مشهد سطح
آبهای زیرزمینی نیز پایینتر رفته است و مشکلی
برای گودبرداری وجود ندارد.

قبل از گودبرداری استعالم بگیرید

احمد قندهاری ،مدیر دفتر مطالعات پایه منابع

استان مرتبط م ـیدانــد .او میگوید :بــرای توس
هــمــواره تأکیدهای بسیاری شــده اســت .توس
جزئی از هویت تاریخی مشهد ،استان و کشور
اســت که در ای ـنبــاره توجه به آن توجه به هویت
خود ماست.
او ادامه میدهد :جایگاه توس آنقدر ویژه و واالست
که مقام معظم رهبری نیز به این مسئله ورود کردند و
دستور صریحی برای توجه و احیای توس داشتند.
مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد در ادامه
اظهار میکند :در مسئله توس حتی نگاه ملی نیز در
کنار نام این بافت تاریخی قرار گرفت ،اما در عمل و به
دلیل سیاستهای میراث فرهنگی و بوروکراسیهای
اداری بــرای احیای این بافت تاریخی اقــدام قابل
توجهی صورت نگرفت .حتی به دیدگاه من ،در این
حوزه کوتاهی شده است.
شالچیان بیان میکند :در کنار وظایف نهادهای
مسئولی مانند مــیــراث فرهنگی و شــهــرداری،
شــورای شهر مشهد نیز دغدغهمند به این مسئله
ورود داشته و حتی کمیسیون ویژه توس در شورای
شهر مشهد تشکیل شده اســت .امیدواریم با این
کمیسیون و نگاه خــاص مسئوالن ،مشکل توس
برطرف شود.

آب شرکت آب منطقهای خراسا نرضوی نیز بیان
میکند :سطح آب در شهر مشهد در دو سال اخیر
و به ویژه امسال به دلیل کاهش بارندگیها با افت
روبرو بوده است و انتظار نداریم که در این شرایط
مانند سا لهای گذشته آب در مشهد باالآمدگی
داشته باشد.او در مورد سطح آب در مشهد میگوید:
نمیتوان دقیق گفت که تــراز آب در سطح شهر
مشهد چقدر است ،چون این تراز با بارندگیها تغییر
میکند .جدا از آن ،سطح آب در مناطق مشهد
یکسان نیست و در برخی از مناطق برای رسیدن به
آب باید  25متر حفاری شود.
او ادامه میدهد :ما تراز منفی  10را برای آبهای
زیرزمینی مشهد در نظر گرفتیم .البته در برخی از
مناطق مشهد این تراز کمتر یا بیشتر است .بنابراین
اگر اعالم میکنید این هتل  20متر گودبرداری
کــرده و آب داخــل پــروژه آنهــا نفوذ کــرده است،
مشکل به بیتوجهی و استعالمگیری آنان از مسکن
و شهرسازی استان یا نظام مهندسی است .چون ما
هر ماه وضعیت آبهای زیرسطحی را به آنان اعالم
میکنیم.
قندهاری در پاسخ به شکستن لولهها و نفوذ آب به
این پــروژه اظهار میکند :این موضوع در حوزه
اختیار شرکت آب و فاضالب مشهد است که باید
بررسی کند .اختیار ما در حدود آبهای زیرسطحی
و روانآبهاست.

آب منطقهای مسئول بوده است

محمد محمدزاده ،مدیر روابــط عمومی شرکت
آبوفاضالب مشهد نیز میگوید :آنطور که اعالم
کردید ،گودبرداری این هتل تا عمق  20متر است و
با این شرایط اگر آب به پروژه آنان نفوذه کرده است،
بدون شک به آب خورد هاند .در هر حال وضعیت
آبهای زیرسطحی و روانآب مربوط به آب منطقهای
است و آنان باید پاسخگو باشند .او در مورد احتمال
ترکیدگی لوله آب و اینکه گودبرداری این هتل مربوط
به پنج سال قبل بوده و اکنون آب به پروژه نفوذ کرده
است ،میگوید :ما در عمق  20متر لوله آب نداریم که
آببهداخلپروژهنفوذکند.پروژههای اینچنینیکه
عمق گودبرداری زیاد دارند ،حتما به آب میخورند.
به ویژه آنکه در محدوده شرق مشهد و همان محدوده
ثامن ،آمادگی آب داریم.

