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گزارشی درباره سرنوشت پروژه گردشگری در شهرستان سرخس

احداث باغ ایرانی بابا لقمان همچنان در انتظار اعتبار!

محمودی /شهرســتان مرزی ســرخس یکی از
شــهرهای هدف گردشــگری بــا ظرفیت های
تاریخی،فرهنگیوطبیعی دارای44اثرتاریخی
اســت که این آثار در فهرســت میــراث فرهنگی
کشور دارای شماره ثبتی است ،این شهرستان
در تمام فصل های ســال به ویــژه ایام تعطیالت
نظــر گردشــگران داخلــی و خارجــی را به خود
جلبکردهوازآنجاکهسرخسبهعنوانمسیر
هجــرت تاریخــی ثامنالحجــج امام رضــا(ع) و
همچنین مســیر اصلی جاده ابریشــم اســت از
دالیل عمــده احــداث بــاغ ایرانی به شــمار می
رود که طرح مطالعاتــی آن در ســال  1395در
شورای فنی میراث فرهنگی استان مطرح شد
وبهتصویبرسیدتادرمجاورت مقبرهبابالقمان
سرخسی ،ایجاد شــود .ایجاد باغ ایرانی با الگو
برداری از کاخ خورشــید شهرســتان کالت ،در
مســاحت  38هزار متر مربع عملیاتی می شود
که پس ازتوافق با آستان قدس رضوی و امضای
تفاهم نامه به مدت شش ســال در اجاره میراث
فرهنگی قرار خواهد گرفت که اقدامات اولیه و
مجوزهای قانونی طرح ،اخذ و از ســال 1398
پیگیری برای گرفتن ردیف اعتباری انجام شــد
که با پیگیری هــا در نیمه دوم ســال  1400به
تصویــب وزارتخانه رســید و امســال اعتبــار آن
تخصیــص خواهــد یافت .بــه گزارش خراســان
رضوی  ،شهرستان سرخس با همه داشته های
طبیعی ،ماننــد غــار مزداوند ،کرکــس ،دریاچه
بزنگان ،حیات وحش متنوع با شــرایط اقلیمی ،
جنگلهایپستهوحشیخواجهوگرزمیشورلق
و سد دوستی در بخش حفظ  ،مرمت و نگهداری
آثار ملــی و هویت فرهنگی شهرســتان که نقش
موثری در جذب گردشگر و ایجاد اشتغال دارد،
بهخوبی ازسویدستگاههایمتولیبهخصوص
میراث فرهنگی در تامین اعتبارات دیده نشده و
مظلومانه همچنانچشمبهوعدههایمسئوالن
شهرســتان و اســتان دوخته اســت تا قبل از بروز
هرگونهحادثهوتخریبی اینآثارملیوفرهنگی
حفظشودولی متاسفانهمحدودیت اعتبارات و
قطرهچکانیبودنتخصیصها،گرهیازمرمت
آثارتاریخیبازنکردبهطوریکهشاهدتخریبهر
چهبیشترایناماکنبراثرعواملطبیعیوانسانی
هســتیم .مقبره بابا لقمان سرخسی ،به شماره
 165درسال 1310درفهرستآثارملیبهثبت
رسید.اینبنایتاریخی(بابالقمان)درفاصلهیک
کیلومتریدرشمال شهرسرخسدرزمرهمعدود
آثار تاریخی استان و کشــور است که دارای بنای

تاریخیمشتملبرگنبدخانه،ایوانرفیعدرضلع
شرقیآنوتزییناتآجرکاریدرطاقهایداخلی
وخارجیوگچبریاست.
•احداثباغایرانیطرحیکهرویکاغذماند

شــهروندی که در حــال ذکر دعا بر ســر مــزار بابا
لقمان بود در گفت وگو با خراســان رضوی اظهار
کرد :شــهر ســرخس در بحــث مبلمان شــهری و
امکانات تفریحی ســالم کــه خانواده هــا بتوانند
ساعتی را به استراحت بپردازند بسیار در مضیقه
است.بنابراین می طلبد طرح احداث باغ ایرانی
اســامی بابا لقمان که نمــاد تاریخــی فرهنگی
منطقهبهشمارمیرودهرچهزودتراجراشود.وی
در ادامه با بیان این که بسیاری از افراد می گویند
نمایشهریسرخسبهروستاییبزرگمیماند،
افزود :این شهرستان در بحث تامین درآمدهای
ارزی و ریالــی خزانــه دولــت،از ترانزیــت ریلــی ،
جادهای،تولیداتپاالیشگاهی،میدانهاینفت
وگازگرفتهتاتولیدات دامی،کشاورزیو...حرف
اول را در اســتان می زند اما در دریافت اعتبارات
دولتی ضعیف است و متاســفانه کودکان مان از
امکاناتدرمانی،مبلمانشهریومراکزتفریحی
محرومهستند.خانمصابریشهروندغیربومی که
بهعلتشغلهمسرشبهسرخسمهاجرتکرده
با گالیــه از وضعیت اماکن تفریحــی و پارک های
شهر و این که یک مکان مناســب و مطلوب برای
خانوادهها وجودنداردکه ساعتیرابهاستراحت
بپردازند ،افزود:ما از چند آثار تاریخی شهرستان
مثل رباط شرف ،غار مزداوند و ...بازدید کردیم و
متاسفانهحاشیهوحتیخودبنابهعلتبیتوجهی
در حال تخریب است و از جذابیت گردشگری آن
ها کاسته شــده و این آثار و اطراف آن نیاز مبرم به
بازسازیومرمت دارد.غالمیشهروندیدیگر با
گالیه از وضعیت مبلمان شهری و پارک ها گفت
:احداثباغایرانیدراطرافبنایبابالقمانایده
بسیار جالبی است به شــرط آن که عملیاتی شود
 ،سه سال اســت که مردم با همه محرومیت هایی
که دارند همچنان چشم انتظار حرکت مسئوالن
هستند،چراکهتنهاجاییکهخانوادههامیتوانند
با کودکانشــان ساعتی را به اســتراحت بپردازند
فضای ســبز شــهرک گاز اســت .چون متاسفانه
فضاهایسبزداخلشهرامنیتالزمراندارد.
• احداث باغ ایرانی بابا لقمان نماد ایرانی
اسالمی دارد

مجیدحسینی،مسئولدفترنمایندگیمیراث

فرهنگیوگردشگریسرخسبابیاناینکهاین
شهرستاندرحوزهگردشگرینیزازجاذبههای
بینظیریبرخورداراستوهرسالدرتمامفصل
هایسالبهویژهایامتعطیالتنظرگردشگران
داخلــی و خارجی را بــه خود جلب کــرده و از آن
جا که ســرخس به عنوان مسیر هجرت تاریخی
ثامنالحجج امــام رضــا(ع) و همچنین مســیر
اصلیجادهابریشماستازدالیلعمده احداث
باغایرانیبهشمارمیرودکهطرحمطالعاتیآن
درسال 1395در شورای فنی میراث فرهنگی
استانمطرحشدوبهتصویبرسید.مسئولدفتر
اداره میراث فرهنگی و گردشــگری شهرستان
سرخسافزود:ایجادباغایرانیباالگوبرداریاز
کاخخورشیدشهرستانکالت،درمساحت38
هزارمترمربععملیاتیمیشودکهپسازتوافق
با آســتان قدس رضوی و امضــای تفاهم نامه به
مدت شــش ســال در اجاره میراث قــرار خواهد
گرفتکهاقداماتاولیهومجوزهایقانونیطرح
،اخذ و از ســال  1398به دنبــال گرفتن ردیف
اعتباری بودیم که خوشبختانه با پیگیری های
نماینده حوزه انتخابیــه ،فرمانداری و همکاری
امــام جمعــه ،ایــن موضــوع در نیمه دوم ســال
 1400به تصویب وزارتخانه رسید و ان شاءا...
در ســال 1401اعتبــار آن تخصیــص خواهــد
یافت.مجیدحسینی بااشارهبهویژگیهایباغ
ایرانیاسالمیبابالقمانتصریحکرد :اینباغبا
معماریایرانیاسالمیوساختارخاصهندسی
و عناصری از جمله عبور آب و کاشــت گونههای
گیاهی متناســب با اقلیم ســرخس به مرکزیت
این بنای تاریخی ساخته می شود ،همچنین در
نظرداریمایوانتخریبشدهورودیبابالقمانرا
احیاکنیم وازآنجاکهایناثرتاریخیتنهابعداز
انقالب اسالمی و در مواردی به صورت محدود
مرمتشدهکارتعمیراتتداومدارد  .
•پیش بینی  10میلیارد تومان برای اتمام
باغ ایرانی اسالمی بابا لقمان

غالمرضا اللوی  ،رئیس شــورای اسالمی شهر
ســرخس با اشــاره به نیــاز اعتبــاری ایــن پروژه
(احــداث بــاغ ایرانی )کــه بیــش از  10میلیارد
تومان پیش بینی می شــود،گفت:پس از آن که
توانستیم مهم ترین چالش این اثر تاریخی را که
مالکیت زمین حاشــیه آن بود در سفر قائم مقام
وقت آســتان قدس رضوی حاج آقــای بختیاری
رفع کنیم،به دنبال تامین اعتبار از منابع متعدد
بودیم که در سال  99از محل اعتبارات استانی

مبلــغ  150میلیون تومان را جــذب کردیم و در
ساخت سرویس های بهداشتی هزینه شد.وی
افــزود:در همین خصــوص و از محــل اعتبارات
معاونتمیراثفرهنگیوزارتبرایحصارکشی
با طراحــی و کپی بــرداری از دیوار مقبره شــیخ
احمد جام ،اعتبار یک میلیــارد و  200میلیون
تومان در قالب اوراق قرضه تامین شــده است و
از آن جا که نرخ تعدیل دارد ،پیش بینی می شود
حدود  800تــا  900میلیون تومــان 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 اســت،ضمن این که
از کل بودجه یک ســوم آن در حوزه مرمت بنا نیز
تخصیص خواهد یافت .اللوی در ادامه با تاکید
براینکهاینپروژهدرراستایتوسعهگردشگری
و ایجاد اشــتغال نقــش موثری در منطقــه دارد،
تصریح کرد:با پیگیری نماینــده حوزه انتخابیه
و دیداری که بــا معاونت رئیس جمهــور و رئیس
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری داشته اند
درخصوص  10میلیارد تومان اعتبار این پروژه
وعــده هایی داده شــده کــه امیدواریم بــه موقع
تخصیصیابد.
•شهردار سرخس :پروژه بابا لقمان خارج
از محدوده شهری است و فعال مسئولیتی
نداریم

حمیــد دانشــی مقــدم ،شــهردار ســرخس
درخصوص پــروژه احداث بــاغ ایرانــی اطراف
مقبره بابــا لقمان گفت:شــهرداری ســرخس
در زمینه های مدیریت شــهری بــا چالش های
متعــددی روبــه روســت و از آن جــا کــه ایــن اثر
تاریخی ،فرهنگی گردشگری در سال گذشته
که طرح مطالعاتی جامع شــهری تنظیم شــده
و مراحل بررســی را در اســتان طی کــرده و هم
اکنون در شــورای مســکن شهرســازی کشــور
برایتاییدارسالشدهخارجازمحدودهشهری
تعریف شــده اســت نمی توانیم اعتبــار و هزینه
ای را در بودجه شهرداری برای این اثر تاریخی
پیش بینی کنیم .شهردار سرخس افزود:شورا
و شــهرداری آمادگی دارد بر اســاس همدلی،
همکاری و توسعه صنعت گردشــگری و جذب
گردشــگر و از همــه مهم تر زیبا ســازی شــهر با
میراث فرهنگــی تفاهم نامــه ای را درخصوص
ارائه نظرات کارشناســی  ،امکانات لجستیکی
و  ...که هزینه ای برای شهرداری نداشته باشد
به امضــا برساند.دانشــی مقــدم خاطر نشــان
کرد:شهرستانسرخس بهلحاظاینکهمسیر
راهابریشمبوده،آثارتاریخیقابلتوجهیداردو
درشهراماکنیمانندانبارغلهومنبعآبآجریاز
جملهآثاریاستکهنیازمندتوجهومرمتاست.
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وزیرعلوم:

سرمایهگذاری در دانشوپژوهش برای حل مشکالت کشور

وزیر علــوم ،تحقیقات و فنــاوری گفــت :بهترین نوع
ســرمایهگذاری بــرای حل مشــکالت کشــور چه در
سطح ملی و چه در سطح استانی و منطقهای سرمایه
گذاری در دانش و پژوهش اســت .بــه گزارش روابط
عمومی وزارت علــوم ،دکتر زلفی گل در ادامه ســفر
خودبهخراسانرضوی،بامجمعنمایندگانخراسان
رضوی در مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتوگو
کرد .در این نشست که دکتر مرتضی فرخی ،معاون
حقوقی و امور مجلــس وزارت علوم و همچنین دکتر
علــی شمســیپور مدیــرکل حــوزه وزارتــی حضــور
داشتند ،درباره مسائل آموزش عالی استان خراسان
رضوی بحث و بررســی شــد و وزیر علوم و نمایندگان
حاضــر در نشســت دیدگاههای خــود را در خصوص
مســائل و مباحث مرتبــط با دانشــگاههای کشــور و
منطقه خراسان مطرح کردند .دکتر زلفی گل در این
نشست با تاکید بر این که بهترین نوع سرمایهگذاری

برای حل مشکالت کشــور چه در سطح ملی و چه در
سطح استانی و منطقهای سرمایه گذاری در دانش و
پژوهش است از نگاه مثبت نمایندگان به این موضوع
قدردانی کرد و خواهان توجه بیشتر به بحث آموزش
عالی در بودجههای ساالنه و همچنین در برنامه های
توسعه به ویژه برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان استان در مجلس نیز به تقویت مسئولیت
اجتماعی دانشــگاهها با هدف حل مشکالت کشور
تاکید و با اشاره به نقشآفرینی دانشگاهیان در حل
مشکالت و مسائل حوزههای مختلف ،آمادگی خود
را برای تعامل با آنان اعالم کردند .شایان ذکر است،
وزیر علوم در سفر خود به اســتان ،در مراسم تودیع و
معارفه روســای پیشین و کنونی دانشــگاه فردوسی
مشهد ،نشســت با روســای دانشــگاه های خراسان
رضوی و مراســم تکریم و معارفه ریاســت پارک علم و
فناوری خراسان رضوی نیز حضور یافت.

برگزاری یادواره ۶۴شهید معلم و دانش آموز در بردسکن
علی نــوری /یــادواره  ۶۴شــهید معلم و دانــش آموز
شهرستان بردسکن برگزار شد .به گزارش خراسان
رضوی،دراینمراسممعنویکهباحضورخانوادههای
معظم شهدا ،جانبازان ،ایثارگران ،امام جمعه موقت،
فرماندار ،نیروهــای نظامی و انتظامــی ،روحانیون،
تعــدادی از روســای ادارات و دانش آمــوزان مدارس
شــاهد این شهرســتان برگــزار شــد ،مدیر آمــوزش و
پرورش بردسکن در ســخنان کوتاهی درباره جایگاه
شــهید و شــهادت مطالبی را بیان و بر ادامه راه شهدا
تاکید کرد.علی اکبر چراغیان ،مدیر آموزش و پرورش
بردســکن گفت :همه ما بــرای حفظ و تــداوم انقالب
اسالمی باید رهرو راه شهدا باشــیم .وی اظهار کرد:
پیام شهدا حفظ وحدت ،پیروی از والیت فقیه و حفظ
روحیهانقالبیوایستادگیدربرابرزیادهخواهیهای
دشــمنان اســت .وی افزود :دانشآمــوزان باید علم،
آگاهــی ،بینــش و بصیــرت خــود را افزایــش دهند و
دشمنشناســی را در خود تقویت کنند تا دشــمن به
اهداف خود نرســد .مدیر آموزش و پرورش بردسکن
ادامه داد :دانش آموزان دیروز در سنگر جنگ سخت
تا پای جان از کیان انقالب دفاع کردند و نســل امروز
وظیفه دارند با پایبنــدی به اصــول و ارزش ها در این
جنگ فرهنگــی ادامه دهنده راه شــهیدان باشــند.
وی ترویــج فرهنگ ایثــار و شــهادت را از اهداف مهم
برگزاری یادواره شهدا بیان کرد و افزود :سیره شهدا
گنجینــه ای ارزشــمند بــرای بالندگی نســل جوان
اســت بنابراین این گنجینه ارزشمند و هدایتگر تأثیر
بسزاییدرنقشآفرینینسلجواندرعرصههاینیاز

جامعه و میهن اســامی دارد .مدیر آموزش و پرورش
بردسکنزندگینامهشهدارابهترینگنجینهذکرکرد
و گفت :هدف آموزش و پرورش بیشتر تعلیم مفاهیم
واالی انســانی و اخالقی به دانش آموزان اســت تا در
مســیر شــهدا گام بردارند .چراغیان خدمت به مردم
را یک نوع کار جهادی دانســت و اظهار کــرد :ما باید
در حوزه مدیریتی خود طوری عمــل کنیم که فردای
قیامت شرمنده خون شهدا نشویم .وی با بیان این که
جبهه ،دانشگاه انســان ســازی بود ،افزود :برگزاری
یادواره شــهدا پیــام آور درس ایســتادگی ،مقاومت و
از خودگذشــتگی برای نســل جوان و نوجوان است و
برگزاری این گونه برنامه ها می تواند نسل جوان را در
مقابل ترفندها و توطئه های دشــمنان مصون بدارد.
دکتر علی دهقان زاده ،فرماندار بردسکن درحاشیه
اینمراسمبرزندهنگهداشتنیادوخاطرهشهداتاکید
و از مدیریت آموزش و پرورش و دیگر دستاندرکاران
برگزاری این مراســم معنوی تقدیر کرد .وی با اشاره
به تکریم و تجلیل از خانواده های معظم شهدا ،گفت:
خانواده های شهدا به کشــور آبرو و عزت بخشیدند و
الگوی بــی نظیری برای ملــت ایران هســتند.دراین
مراسم ،محمدحسین ناظری قسمتی از پرده خوانی
شــهدا را اجرا کرد .وی بهترین راه برای نســل جوان
را توجه به ســیره و منش شهدا دانســت و از جوانان و
نوجوانان خواســت تالش کنند تا در مسیر شهدا گام
بردارند .اجــرای ســرود ،دکلمه ،روایتگــری ،قرائت
شــعر ،مرثیه ســرایی و تجلیل از خانــواده های معظم
شهدا از دیگر برنامههای این مراسم بود.

