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گزارشی درباره سرنوشت پروژه گردشگری در شهرستان سرخس

احداثباغایرانیبابالقمانهمچناندرانتظاراعتبار!
گزارش
محمودی

شهرستان مرزی سرخس یکی از شهرهای هدف
گردشگری با ظرفیت های تاریخی ،فرهنگی
و طبیعی دارای  44اثر تاریخی است که این
آثــار در فهرست میراث فرهنگی کشور دارای
شماره ثبتی است ،این شهرستان در تمام فصل
های سال به ویژه ایام تعطیالت نظر گردشگران
داخلی و خارجی را به خود جذب کرده و از آن
جا که سرخس به عنوان مسیر هجرت تاریخی
ثامنالحجج امام رضا(ع) و همچنین مسیر اصلی
جاده ابریشم است طرح احداث باغ ایرانی که
طرح مطالعاتی آن در سال 1395در شورای فنی
میراثفرهنگیاستانمطرحشدبهتصویبرسید
تا در مجاورت مقبره بابا لقمان سرخسی ،ایجاد
شود .ایجاد باغ ایرانی با الگو بــرداری از کاخ
خورشید شهرستان کالت ،در مساحت  38هزار
متر مربع عملیاتی می شود که پس ازتوافق با
آستان قدس رضوی و امضای تفاهم نامه به مدت
شش سال در اجاره میراث فرهنگی قرار خواهد
گرفت که اقدامات اولیه و مجوزهای قانونی طرح
،اخذ و از سال 1398پیگیری برای گرفتن ردیف
اعتباری انجام شد که با پیگیری ها در نیمه دوم
سال  1400به تصویب وزارتخانه رسید و امسال
اعتبار آن تخصیص خواهد یافت.
به گزارش خراسان رضوی  ،شهرستان سرخس
با همه داشته های طبیعی ،مانند غار مزداوند،
کرکس ،دریاچه بزنگان ،حیات وحش متنوع با
شرایط اقلیمی  ،جنگل های پسته وحشی خواجه
و گرزمی شورلق و سد دوستی در بخش حفظ
 ،مرمت و نگهداری آثار ملی و هویت فرهنگی
شهرستان که نقش موثری در جذب گردشگر و
ایجاد اشتغال دارد ،به خوبی از سوی دستگاه
های متولی به خصوص میراث فرهنگی در تامین
اعتبارات دیده نشده و مظلومانه همچنان چشم
به وعده های مسئوالن شهرستان و استان دوخته
است تا قبل از بروز هر گونه حادثه و تخریبی این
آثار ملی و فرهنگی حفظ شود ولی متاسفانه
محدودیت اعــتــبــارات و قطره چکانی بــودن

تخصیص ها ،گرهی از مرمت آثــار تاریخی باز
نکرد به طوری که شاهد تخریب هر چه بیشتر
این اماکن براثر عوامل طبیعی و انسانی هستیم.
مقبره بابا لقمان سرخسی ،به شماره 165
در ســال  1310در فهرست آثــار ملی به ثبت
رسید.این بنای تاریخی( بابا لقمان) در فاصله
یک کیلومتری در شمال شهر سرخس در زمره
معدود آثار تاریخی استان و کشور است که دارای
بنای تاریخی مشتمل بر گنبدخانه ،ایوان رفیع در
ضلع شرقی آن و تزیینات آجر کاری در طاقهای
داخلی و خارجی و گچ بری است.
•احداث باغ ایرانی طرحی که روی کاغذ ماند

شهروندی که در حال ذکر دعا بر سر مزار بابا
لقمان بود در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار
کــرد :شهر سرخس در بحث مبلمان شهری و
امکانات تفریحی سالم که خانواده ها بتوانند
ساعتی را به استراحت بپردازند بسیار در مضیقه
است.بنابراین می طلبد طرح احداث باغ ایرانی
اسالمی بابا لقمان که نماد تاریخی فرهنگی
منطقه به شمار می رود هرچه زوتر اجرا شود.
وی در ادامــه با بیان ایــن که بسیاری از افــراد
می گویند نمای شهری سرخس به روستایی

بزرگ می ماند ،افزود :این شهرستان در بحث
تامین درآمدهای ارزی و ریالی خزانه دولت،از
ترانزیت ریلی  ،جاده ای ،تولیدات پاالیشگاهی
،میدان های نفت و گاز گرفته تا تولیدات دامی
،کشاورزی و  ...حرف اول را در استان می زند
اما در دریافت اعتبارات دولتی ضعیف است و
متاسفانه کودکان مان از امکانات درمانی مبلمان
شهری و مراکز تفریحی محروم هستند.
خانم صابری شهروند غیر بومی که به علت شغل
همسرش به سرخس مهاجرت کرده با گالیه از
وضعیت اماکن تفریحی و پارک های شهر و این
که یک مکان مناسب و مطلوب برای خانواده ها
وجود ندارد که ساعتی را به استراحت بپردازند،
افزود:ما از چند آثار تاریخی شهرستان مثل رباط
شرف ،غار مزداوند و ...بازدید کردیم و متاسفانه
حاشیه و حتی خود بنا به علت بی توجهی در حال
تخریباستوازجذابیتگردشگریآنهاکاسته
شده و این آثار و اطراف آن نیاز مبرم به بازسازی
و مرمت دارد.غالمی شهروندی دیگر با گالیه از
وضعیت مبلمان شهری و پارک ها گفت :احداث
باغ ایرانی در اطراف بنای بابا لقمان ایده بسیار
جالبی است به شرط آن که عملیاتی شود  ،سه
سال است که مردم با همه محرومیت هایی که

گزارشی درباره مشکل قدیمی دامداران شهرستان

وعده تامین آب دامداران تایباد۱۰ساله شد
گزارش
کلثومیان

 ۸۰واحــد دامـــداری در حاشیه شهرستان
تایباد منطقه برق مــزار که ۱۰ســال قبل به
دلیل تصمیم شورای بهداشت این شهرستان
 ،به خارج از حریم خدماتی شهر تایباد منتقل
شده اند  ،پس از ۱۰سال پاسکاری مسئوالن
برای تامین آب شرب هنوز مشکل تامین آب
شرب دارند و مشکل این واحدهای تولیدی و
دامــداران سبک این منطقه حل نشده است .
این موضوع در گزارش های روزنامه خراسان
رضوی پیگیری شده و مسئوالن از جمله مدیر
کل امور آب استان و مسئوالن محلی وعده حل
مشکل را دادند  ،ولی دامــداران هنوز در پیچ
وخم ادارات  ،معطل اقدام مسئوالن هستند.
•اظهارات دامداران

علی اصغر پــذیــره از دامــــداران منطقه می
گوید ۱۰ :س ــال قبل مسئوالن شهرستان
به ما قول دادنــد شما دام هایتان را از شهر
خـــارج کــنــیــد ،مشکل تــامــیــن آب حــل می
شــود  ،مــا بــه حــرف مسئوالن گــوش دادیــم
 ،ولــی دریــغ از عمل به وعــده هایشان  ،پنج
فرماندار در تایباد ،قــول حل مشکل آب را
دادنــد ،حتی مدیر کل امــور آب استان را به
همین منظور به فرمانداری دعــوت کردند ،
مدیر کل و مسئوالن محلی قول دادنــد ،ولی
افسوس از عمل به وعــده هایشان  ،پس از
مدتی فرماندار تغییر کرد وما معطل ماندیم.
حمید پزشکی ،یکی دیگراز دام ــداران می
گوید :مــا تولید کننده هستیم ،دولــت می
گوید مــا از تولید حمایت مــی کنیم  ،ولی

دارنــد همچنان چشم انتظار حرکت مسئوالن
اند،چرا که تنها جایی که خانواده ها می توانند
با کودکانشان ساعتی را به استراحت بپردازند
فضای سبز شهرک گاز اســت .چون متاسفانه
فضاهای سبز داخل شهر امنیت الزم را ندارد.
• احداث باغ ایرانی بابا لقمان نماد ایرانی
اسالمی دارد

مجید حسینی مسئول دفتر نمایندگی میراث
فرهنگی و گردشگری سرخس با بیان این که این
شهرستان در حوزه گردشگری نیز از جاذبههای
بینظیری برخوردار است و هر سال در تمام فصل
های سال به ویژه ایام تعطیالت نظر گردشگران
داخلی و خارجی را به خود جذب کرده و از آن
جا که سرخس به عنوان مسیر هجرت تاریخی
ثامنالحجج امــام رضـــا(ع) و همچنین مسیر
اصلی جاده ابریشم محسوب می شود از دالیل
عمده احــداث باغ ایرانی به شمار می رود که
طرح مطالعاتی آن درســال  1395در شورای
فنیمیراثفرهنگیاستانمطرحشدوبهتصویب
رسید.مسئول دفتر اداره میراث فرهنگی و
گردشگری شهرستان سرخس افزود:ایجاد باغ
ایرانی با الگو برداری از کاخ خورشید شهرستان

کالت ،در مساحت  38هزار متر مربع عملیاتی
می شود که پس از توافق با آستان قدس رضوی
و امــضــای تفاهم نامه بــه مــدت شــش ســال در
اجــاره میراث قــرار خواهد گرفت که اقدامات
اولیه و مجوزهای قانونی طرح ،اخــذ و از سال
 1398به دنبال گرفتن ردیف اعتباری بودیم
که خوشبختانه با پیگیری های نماینده حوزه
انتخابیه ،فرمانداری و همکاری امام جمعه ،این
موضوع در نیمه دوم ســال  1400به تصویب
وزارتخانه رسید و ان شــاءا ...در سال 1401
اعتبار آن تخصیص خواهد یافت.مجید حسینی
با اشاره به ویژگیهای باغ ایرانی اسالمی بابا
لقمان تصریح کرد :این باغ با معماری ایرانی
اسالمیوساختارخاصهندسیوعناصرتشکیل
دهنده آن از جمله عبور آب و کاشت گونههای
گیاهی متناسب با اقلیم سرخس به مرکزیت این
بنای تاریخی ساخته میشود ،همچنین در نظر
داریم ایوان تخریب شده ورودی بابا لقمان را نیز
احیا کنیم و از آن جا که این اثر تاریخی تنها بعد از
انقالب اسالمی و در مواردی به صورت محدود
مرمت شده کار تعمیرات تداوم دارد  .
•پیش بینی  10میلیارد تومان برای اتمام باغ
ایرانی اسالمی بابا لقمان

غالمرضا اللوی  ،رئیس شــورای اسالمی شهر
سرخس بــا اش ــاره بــه نیاز اعتباری ایــن پــروژه
(احــداث بــاغ ایرانی )کــه بیش از  10میلیارد
تومان پیش بینی می شود،گفت:پس از آن که
توانستیم مهم ترین چالش این اثر تاریخی را که
مالکیت زمین حاشیه آن بود در سفر قائم مقام
وقت آستان قدس رضوی حاج آقای بختیاری رفع
کنیم،به دنبال تامین اعتبار از منابع متعدد بودیم
که در سال  99از محل اعتبارات استانی مبلغ
 150میلیون تومان را جذب کردیم و در ساخت
سرویس های بهداشتی هزینه شد.
وی افزود:در همین خصوص و از محل اعتبارات
معاونت میراث فرهنگی وزارت برای حصار کشی
باطراحیوکپیبرداریازدیوارمقبرهشیخاحمد
جام ،اعتبار یک میلیارد و  200میلیون تومان
در قالب اوراق قرضه تامین شده است و از آن جا
که نرخ تعدیل دارد ،پیش بینی می شود حدود

 800تا  900میلیون تومان تخصیص یابد که هم
اکنون پیمانکار مراحل شروع به کار را طی می
کند،شایان ذکر است این اعتبار برای شروع اولیه
کار امر مهمی است،ضمن این که از کل بودجه
یک ســوم آن در حــوزه مرمت بنا نیز تخصیص
خواهد یافت.
اللوی در ادامه با تاکید بر این که این پروژه در
راســتــای توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال
نقش موثری در منطقه دارد ،تصریح کرد:با
پیگیری نماینده حوزه انتخابیه و دیداری که با
معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری داشته اند درخصوص 10
میلیارد اعتبار این پروژه وعده هایی داده شده که
امیدواریم به موقع تخصیص یابد.
•شهردار سرخس :پروژه بابا لقمان خارج
از محدوده شهری است و فعال مسئولیتی
نداریم

حــمــیــد دان ــش ــی مــقــدم ،شـــهـــردار ســرخــس
درخصوص پروژه احداث باغ ایرانی اطراف مقبره
بابا لقمان گفت:شهرداری سرخس در زمینه
های مدیریت شهری با چالش های متعددی
روبه روست و از آن جا که این اثر تاریخی فرهنگی
گردشگری در سال گذشته که طرح مطالعاتی
جامع شهری تنظیم شده و مراحل بررسی را در
استان طی کرده و هم اکنون در شورای مسکن
شهرسازی کشور برای تایید ارسال شده خارج
از محدوده شهری تعریف شده است نمی توانیم
اعتبار و هزینه ای را در بودجه شهرداری برای
این اثر تاریخی پیش بینی کنیم .شهردار سرخس
افزود:شورا و شهرداری آمادگی دارد بر اساس
همدلی ،همکاری و توسعه صنعت گردشگری و
جذب گردشگر و از همه مهم تر زیبا سازی شهر با
میراث فرهنگی تفاهم نامه ای را درخصوص ارائه
نظرات کارشناسی  ،امکانات لجستیکی و  ...که
هزینه ای برای شهرداری نداشته باشد به امضا
برساند.حمید دانشی مقدم در ادامه خاطر نشان
کرد:شهرستان سرخس به لحاظ این که مسیر
راه ابریشم بوده ،آثار تاریخی قابل توجهی دارد و
در شهر اماکنی مانند انبار غله و منبع آب آجری از
جمله آثاری است که نیازمند توجه و مرمت است.

رئیس ورزش و جوانان تربت جام خبر داد:

کسب مقام اول استانی توسط هیئت ورزش روستایی تربت جام
حقدادی/رئیس اداره ورزش و جوانانتربت
جام گفت:در پی کسب مقام اول استان توسط
هیئت ورزش روستایی و بــازی هــای بومی
محلی شهرستان تربت جام در سال گذشته
لوح تقدیر و تندیس طی مراسمی به این هیئت
اهدا شد.
محسن سپهری افزود :در جلسه مشترک هم
اندیشی روســا و نایب روســای هیئت ورزش
روستایی و بــازی های بومی شهرستان های

استان خراسان رضــوی که در مشهد برگزار
شد هیئت ورزش روستایی و بازی های محلی
تربت جام به ریاست سعید کبودانی در سال
 ۱۴۰۰توانست مقام اول استان را کسب کند و
به عنوان هیئت برتر معرفی شد و لوح و تندیس
را از دستان معاونان مدیر کل ورزش و جوانان
استان دریافت کرد.
وی ادامــه داد :سعید کبودانی رئیس هیئت
ورزش روستایی در این مراسم به عنوان مربی

برتر مسابقات چوب کشی کشوری انتخاب و با
اهدای تندیس و لوح توسط معاونان مدیر کل
ورزش و جوانان استان از وی تقدیر و تشکر شد.
سپهری تصریح کرد :انتخابات مجمع عمومی
هیئت استان نیز در این مراسم انجام شد که پس
از انجام انتخابات هیئت بومی محلی شهرستان
تربت جام شرکت کرد و با رای باال به عضویت
مجمع عمومی سالیانه به مدت چهار سال دیگر
انتخاب شد.

 250میلیون اعتبار ورزشی برای قوچان و سرخس
ایــن ها فقط شعار اســت و مسئوالن گرفتار
بوروکراسی اداری هستند ۱۰ .ســال است
بــه رغــم تایید جــهــاد کــشــاورزی و پیگیری
مدیریت جهاد کــشــاورزی کسی مشکل ما
را حل نکرده  ،تا مرحله نصب کنتور پیش
رفتیم که آبفای شهری و روستایی ادغام شد
و دوبــاره نقطه سرخط و مشکل ما حل نشد.
محمد کلثومی دیــگــر دامـــدار منطقه می
گــویــد :حــدود ۹۰۰مــیــلــیــون تــومــان هزینه
تاسیس خط انتقال و خرید کنتور دادیــم ،
یک سال شهرداری برایمان آب تامین کرد ،
شهردار و شــورای جدید انتخاب شدند  ،آب
شرب دام های ما قطع شد با این استدالل که
ما متولی آب شرب دام نیستیم.
•تامین آب دامداری ها با ما نیست

مهندس باباغیبی مدیر آبفای تایباد اظهار می
کند:تامین آب دامداری ها با ما نیست و از نظر
فنی مشکل داریم از طرفی مشکل تامین آب
شرب را در شهر تایباد داریم  ،ولی سعی می
کنیمباتوجهبهسوابقموضوعراپیگیریکنیم.

دکتر اعتضادی مدیر جهاد کشاورزی تایباد
می گوید  :موضوع تامین آب شرب دامداران
برق مزار را بارها پیگیری کردیم  ،ولی تامین
آب نیازمند همکاری امور آب و دیگر ادارات
است که به دالیلی که دارنــد تاکنون مشکل
دامـــــداران ای ــن منطقه حــل نــشــده اس ــت .
امــــیــــدواریــــم بــــا رویــــکــــرد فــــرمــــانــــدار و
دولـــــت ج ــدی ــد ایــــن مــشــکــل حـــل شــــود.
حجتاالسالمآمادهامامجمعهموقتتایبادمی
گوید:به دلیل این که اهالی این محل مشکل
اساسی دارند به عنوان تولید کننده ،نهاد نماز
جمعه شهرستان و امام جمعه بارها در خطبه
های نماز جمعه از مسئوالن خواستند مشکل
ایــن تولیدکنندگان را حل کنند ،بــه همین
منظور شخصا  ،نشستی با حضور نمایندگان
دامداران این محل با مدیر آبفای تایباد داشتم
و شــرح مشکل و پیگیری هــای انجام شــده و
ضرورت تسریع در حل این مشکل مفصل بحث
شد  ،با روحیه ای که در مدیر آبفای تایباد دیدم
قول دادنــد ،مشکل را حل کنند  ،ان شاءا...
مشکل به زودی حل شود.

سرپرست معاونت ورزشــی اداره کل ورزش و
جوانان خراسان رضوی از اعتبارات تخصیص
یافته به مسابقات مهم در قوچان و سرخس
خبر داد.
مجید نصرا ...در این باره گفت :گود کشتی
چوخه رهورد که هر سال میزبان خیل عظیمی
از عالقه مندان به این رشته ورزشی است نیاز
به مرمت و بــازســازی دارد لــذا با هماهنگی

هــای انــجــام شــده یــک میلیارد ریـــال بــرای
مسابقات کشتی باچوخه روســتــای رهــورد
قوچان تخصیص یافته است .وی افزود :برای
مسابقات بین المللی کشتی فرنگی نوجوانان
که در سرخس بــرگــزار شــده نیز مبلغ ۱۵۰
میلیون تومان در جهت هم افزایی کمک شده
است.
اخــتــصــاص ای ــن اعــتــبــارات بــا ه ــدف رش ــد و

شکوفایی ورزشـــکـــاران در اســتــان و کشف
استعدادهای ورزشــی اســت .مجید نصرا...
با ابــراز خرسندی از حضور و درخشش تیم
ورزشکاران سرخسی در مسابقات بین المللی
کشتی فرنگی نوجوانان بیان کرد :خوشبختانه
نماینده فنی فدراسیون کشتی نیز که در این
رقابت ها حضور داشت ،از سطح خوب برگزاری
مسابقات راضی بود.

درخشش شطرنج بازان خراسانی
شطرنج بازان خراسانی در مسابقات کشوری
موفق به دو مقام تیمی شدند.
رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی با اعالم
این خبر گفت :شطرنج بازان دختر این استان
در مسابقات کشوری نوجوانان مقام نخست و
شطرنج بازان پسر مقام سوم تیمی را از آن خود
کردند.رضا پاشانجاتی افــزود :این مسابقات
از هفدهم تا بیست و سوم اردیبهشت در بخش
ریــتــد و بــه ص ــورت حــضــوری در اســتــان های
گلستان ،مــازنــدران ،گیالن ،کرمانشاه ،قم،

هــمــدان ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان
برگزار شد .وی ادامه داد:در مسابقات دختران
بعد از تیم خراسان رضوی ،گیالن و تهران مقام
های دوم و سوم را به دست آوردنــد و در بخش
پسران هم مازندران و تهران بر سکوی اول و
دوم ایستادند .در مجموع رد ههــای سنی نیز
تیم خراسان رضوی به مقام نخست رسید و تیم
تهران دوم شد و اصفهان به مقام سوم دست
یافت.
وی همچنین از دعوت هشت شطرنج باز دختر

خراسانی به اردوی تیم های ملی نوجوانان خبر
داد و گفت :در مسابقات قهرمانی رده های
مختلف سنی دختران ایران که در استان های
گیالن ،کرمانشاه و خوزستان برگزار شد۱۱ ،
شطرنج باز از خراسان رضوی حضور داشتند
که هشت نفر به نام های سلما همتیان  ،ماه
آفرید امیری  ،اسما حسن پور  ،ثنا شادان پور ،
روشا اکبری  ،فاطمه صفاریان  ،نازنین فاطمه
عصارزاده و سیده هستی سیدی به اردوی تیم
های ملی ایران دعوت شدند.

