
محمدحس��ن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي كشور 
ارديبهش��ت امس��ال اعالم كرد: »پرونده ثبت جهاني 
مجموعه ح��رم مطهر رضوي در س��ال 2017 آماده و 
تدوين خواهد ش��د.« اما بايد دي��د آيا وضعيت موجود 
اين منطقه جايي براي تاييد كارشناس��ان يونس��كو و 
ثبت جهاني اين مجموعه باقي مي گذارد؟ ضمن اينكه 
ارگاني كه ب��ه گفته وفا ثابتي، مس��وول پايگاه ميراث 
فرهنگي منطقه ثام��ن،  اعتبار ملي و اس��تاني اش در 
سال گذشته صفر بوده چطور مي تواند شرايط مطلوبي 
را براي آثار تاريخي موجود در اين اس��تان فراهم كند؟ 
ثابتي در مورد اينكه چرا اقدامي براي حفاظت و مرمت 
اين بافت از س��وي ميراث فرهنگي انجام نشده است، 
مي گويد: »در س��ال 94 اعتبار ملي و اس��تاني ما صفر 
ب��ود، بنابراين ب��راي حفاظت و مرمت آثار با مش��كل 
مواجه بوديم. رويكرد طرح پيرامون حرم نوس��ازي بود 
و نه احيا و به سازي، دليل شكس��ت خوردن اين طرح 
هم همين بود. طرح به سازي و نوسازي بافت پيرامون 
حرم تعارضات زيادي با آثار تاريخي دارد. با وجود اينكه 
پيوستي توس��ط وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان 
ميراث فرهنگي براي اين طرح آماده و ابالغ شده بود اما 
اصال مورد توجه قرار نگرفت. به طور مثال خانه اميري 
ثبت ملي شده است و ضوابط عرصه و حريم براي اين بنا 
مشخص و ابالغ شده بود، اما بدون توجه به اين ضوابط 
مجتمع اقامتي و تجاري در كنار آن ساخته شد، آن هم 
به شكلي كه به نظر مي رسد اين خانه تاريخي را بلعيده و 
آسمان آن را هم گرفته است.« ارديبهشت امسال شوراي 
عالي معماري و شهرسازي طرحي را با عنوان »برنامه 
راهبردي به سازي و هدايت موزون توسعه در محدوده 
پيرامون حرم« تصويب كرد كه در بندهاي مختلف آن 
به حفاظت از هويت تاريخي اين منطقه از شهر مشهد 
تاكيد ش��ده است. شهرداري مش��هد پس از ابالغ اين 
طرح به آن اعتراض كرد و همين موضوع محل چالش 
شهرداري مشهد و شوراي عالي معماري و شهرسازي 
شده است. پيروز حناچي، دبير شوراي عالي شهرسازي 
هفته گذشته در مورد طرح جامع و واكنش مسووالن 
شهري مشهد گفت: »اتفاقي كه ما  در بافت اطراف حرم 
رضوي با آن مواجه بودي��م، اين بود كه مراجعي كه در 

كل كشور معموال طرح ها را مورد بررسي و ارزيابي قرار 
مي دهند، مثل كميسيون هاي ماده پنج و شوراي عالي 
مدت ها بود كه در مس��ائل شهري مشهد و طرح هايي 
كه در آن اجرا مي ش��ود ورود پيدا نك��رده بودند  و اين 
تصور ش��كل گرفته بود كه ورودشان به اين مساله يك 
كار خالف قانون اس��ت، در ح��ال حاضر عكس العمل 
ش��هرداري مش��هد اين اس��ت كه چرا ش��وراي عالي 
شهرس��ازي از او در مورد اجراي طرح ها سوال مي كند. 
مدت هاست كه دستگاه هاي حاكميتي ملي به مسائل 
شهري مش��هد ورود پيدا نكرده اند و شايد بشود ريشه 
مشكالت فعلي اين ش��هر را در همين مساله دانست. 
موضوعي كه براي اين ش��ورا اهميت دارد اين است كه 
شهرهاي ما بر اس��اس انضباط و بر مدار طرح هايي كه 
تصويب مي شوند درمسير رعايت موازين قانوني اداره 
شوند. طبيعي است كه اگر شهرداري بر اين مدار حركت 
نكند بايد هم به حاكميت و هم به دستگاه هاي نظارتي 
پاسخگو باشد.« از س��وي ديگر در پي تخلفات صورت 
گرفته در حوزه شهري مشهد، شهردار مشهد به شوراي 
عالي شهرسازي احضار ش��ده اما در واكنش به اخطار 
اعضاي اين شورا، اعالم كرده كه هر اقدامي كه بخواهد 
انجام مي ده��د. در حال حاضر گ��زارش قانون گريزي 
شهرداري مشهد به سازمان بازرسي كل كشور ارسال 
ش��ده اس��ت و بايد منتظر نتايج بررس��ي اين موضوع 
باشيم. اما بايد ديد تا چه ميزان پايبندي به قانون براي 
مسووالن شهري اين شهر كه به گفته دبير شوراي عالي 
شهرسازي، سال هاست نظارتي بر عملكردشان صورت 
نگرفته است، وجود دارد. وفا ثابتي، مسوول پايگاه ميراث 
فرهنگي بافت پيرامون حرم رضوي، در رابطه با مصوبه 
شوراي عالي شهرس��ازي مي گويد: »اكنون بر اساس 
مصوبات شوراي عالي شهرس��ازي و معماري كه طي 
3 مصوبه مهم )2 مصوبه آن مربوط به س��ال 93 و يك 
مصوبه مربوط به سال 95 است( كه به استان ابالغ شده، 
بسياري از مشكالت را مي توانيم حل كنيم و با تهيه طرح 
راهبردي و هدايت موزون توسعه، تعادل و توازن كالبدي 
را مي توانيم دوباره بازآفريني كنيم. اگر طبق مصوباتي 
كه ش��وراي عالي شهرس��ازي آن را تكليف و طبق سه 
مصوبه مهم و تاثيرگذار به استان ابالغ كرده است، عمل 

شود، بسياري از مشكالت به وجود آمده در اين خصوص 
حل خواهد شد.« از طرفي غالمرضا بصيري پور، عضو 
شوراي شهر مشهد در مورد اقدامات ميراث فرهنگي و 
تخلفات شهرداري در منطقه ثامن مي گويد: »در مورد 
بافت تاريخي منطق��ه ثامن نكته اي كه وجود دارد اين 
اس��ت كه تعريف دقيقي از بافت تاريخي وجود ندارد، 
شهرداري و مسكن س��ازان و مجريان پروژه ها بناهاي 
مربوط ب��ه دوره زنديه و قب��ل از آن را بن��اي تاريخي 
مي دانند، ام��ا ميراث فرهنگي تعري��ف ديگري دارد و 
همين باعث ايجاد اختالف ش��ده اس��ت، كارشناسان 
ميراث فرهنگي حاال اظهار مي كنند كه اين منطقه به 
كلي بافت فرهنگي و تاريخي است و تخريب شده است، 
در صورتي كه طبق تعريف شهرداري بناهاي مربوط به 
دوره پهلوي اول و دوم جزو بناهاي تاريخي محس��وب 
نمي شود. اين طور نيست كه شوراي شهر يا شهرداري 
به طور كلي بگويد كه مي��راث فرهنگي را قبول ندارد، 
اختالفات موجود در تعاريفي است كه از بناي تاريخي 
وجود دارد. ضمن اينكه قانون به ميراث فرهنگي اجازه 
مي دهد كه هر كجا تخلفي را مشاهده كرد، از متخلفين 
شكايت و از راه قانوني برخورد كند، اگر دوستان ميراث 
فرهنگي ادعا دارند كه شهردار و مديران و مسكن سازان 
بافت پيرامون حرم تخلف مرتكب شده اند، در اين 20 
سالي كه از اجراي طرح حريم حرم مي گذرد چرا هيچ 
اقدام قانوني انجام نداده اند؟« البته رش��ته تخلف هاي 
ش��هرداري مشهد س��ر دراز دارد، ميراث فرهنگي هم 
بارها در خصوص اين تخلفات اقامه دعوي كرده اما راه 
به جايي نبرده اس��ت. شهردار منطقه ثامن چندين بار 
با پيگيري هاي سازمان ميراث فرهنگي بازداشت شده 
اس��ت، اما بعد از برگزاري جلس��ات دادگاه آزاد شده و 
نتيج��ه اي هم به جز تغيير مدي��ركل ميراث فرهنگي 
استان از اين شكايت عايد ميراث فرهنگي نشده است. 
بافت تاريخي مش��هد 3٦0هكتار اس��ت ك��ه به گفته 
كارشناسان ميراث فرهنگي 45 درصد آن تخريب شده 
است و باقيمانده آن هم به لطف مديريت هاي بي دغدغه، 
چشم به راه س��رمايه گذاراني است كه بيايند و كلنگ 
احداث پاس��اژ و هتل و پاركينگ را روي سرش بكوبند 
و روح زندگي اش را براي هميشه به فراموشي بسپارند. 

نگاهي به وضعيت كنوني بافت تاريخي مشهد

 تخريب تاريخ، نتيجه نبود نظارت
 بر عملكرد مسووالن شهري

پيروز حناچي: سال هاست كميسيون ماده 5 در مشهد تعطيل است
انضباط در شهرسازي به معناي رعايت طرح هاي مصوب است، شهر يك موجود زنده است و مدام در حال تغيير، ما هم بايد به تناسب اين تغييرات تصميمات مناسب بگيريم. ضمن اينكه هر تغييري بايد از مراجع قانوني 

عبور كند. سال هاست كه در مشهد گويي كميسيون ماده 5 تعطيل است. اين براي يك كالنشهر معنا ندارد. شوراي عالي چنين چيزي را نمي پذيرد. علت ورود شوراي عالي شهرسازي در دو هفته گذشته به موضوع شهر 
مشهد اين عدم توجه هاست. البته از مديران ارشد شهري مشهد هم رفتار قانون مداري در شوراي عالي شهرسازي نديديم، اميدواريم در رفتارشان تجديد نظر كنند.
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ميراث فرهنگي

سال گذشته اعتبار 
ملي و استاني 

ميراث فرهنگي 
مشهد  صفر بود

در س�ال 94 اعتبار ملي 
و اس�تاني ما صف�ر بود، 
بنابراين ب�راي حفاظت 
و مرم�ت آثار با مش�كل 
مواج�ه بودي�م. ط�رح 
به سازي و نوسازي بافت 
پيرامون حرم تعارضات 
زي�ادي با آث�ار تاريخي 
دارد. ب�ا وج�ود اينك�ه 
پيوس�تي توسط وزارت 
مس�كن و شهرسازي و 
سازمان ميراث فرهنگي 
براي اين ط�رح آماده و 
ابالغ ش�ده بود اما اصال 
مورد توجه قرار نگرفت. 
به طور مثال خانه اميري 
ثبت ملي ش�ده اس�ت و 
ضواب�ط عرص�ه و حريم 
براي اين بنا مش�خص و 
ابالغ شده بود، اما بدون 
توج�ه ب�ه اي�ن ضوابط 
مجتمع اقامتي و تجاري 

در كنار آن ساخته شد. 
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خانه قاجاري اميري و برج در حال احداث  بلندمرتبه سازي در كوچه هاي قديميسايه ساخت و ساز روي خانه هاي تاريخيجوالن جرثقيل در آسمان مشهد

مهدي حجت: 
بايد توجه 
داشت كه 

بافت اطراف 
حرم رضوي 

يكي از محالت 
تهران يا 

اصفهان يا 
تبريز نيست 

كه راجع به 
آن با عجله 

و بدون 
فكر تصميم 
بگيريم، اين 
نقطه بسيار 
مهم است و 

طبيعي است 
كه به اندازه 

شأن خود نياز 
به تامل 

و فكر دارد

شوراي عالي شهر سازي سال گذشته پس از 10 سال وارد مبحث 
طرح جامع شهر مشهد ش��د. اين طرح بعد از طي مراحل قانوني 
در استان به ش��وراي عالي شهرسازي آمد، طبيعي است كه وقتي 
هر 10 س��ال يك بار طرحي به شوراي عالي مي آيد فرصتي است 
براي اينكه همه آسيب هاي آن شهر از زواياي مختلف ارزيابي شود 
و مورد بررس��ي قرار گيرد. در مورد كالنشهر مشهد كه حساسيت 
بااليي هم دارد و دومين كالنش��هر كشور تلقي مي شود. طبيعي 
است كه طرح جامع فرصتي بود براي اينكه مشكالت شهر مشهد 
احصا شود. يكي از مواردي كه بررسي شد، اتفاقي بود كه در اطراف 
حرم رضوي افتاده بود. ارزيابي ها نش��ان مي داد كه پروژه هاي اين 
منطقه مطابق طرح پيش بيني شده پيش نرفته و به نظر مي رسيد 
كه به جهت كالبدي طرح ارايه شده از تراكم نسبي عمومي مشهد 
باالتر بود. مطالعات نشان مي داد كه ساخت و سازهاي انجام شده 
در اط��راف حرم با هفتاد درصد از زايراني كه به مش��هد مي رفتند 
هيچ ارتباط و تناسبي ندارد و مخاطبان اين خدمات عمدتا زايران 
 غير ايراني هس��تند. يكي ديگر از آمارهايي كه اس��تخراج ش��د،

 نش��ان مي داد كه اگر اي��ن طرح به همين ش��كل كه پيش بيني 
شده است، اجرا شود ظرفيتي بسيار بيشتر از ظرفيت سرانه هاي 
موجود ش��هر را به خود اختص��اص مي دهد و معن��اي اين ارقام 
ازدحام و آلودگي و تمركز بيش��تر در اطراف حرم بود، در صورتي 
كه به نظر مي رس��د ما بايد به دنبال تعادل و عدم تمركز در ش��هر 
باشيم. ما دو مس��ير را رفته ايم يكي فرصتي براي اينكه وضعيت 
موجود را اصالح كنيم و دوم اينكه اجماعي در اس��تان شكل پيدا 
كند، براي اينكه تصميماتي كه مي خواهيم اتخاذ كنيم، حداكثر 
همخواني را با چيزي كه در استان قابل اجراست داشته باشد. هر 
نوع بازنگري ممكن است مقاومت هايي هم داشته باشد. باالخره 
كساني منافع شان در اين وضعيت بوده يا كساني كه منافع بخشي 
و گروهي و حتي فردي داشته باشند، مخالفت مي كنند. اما وظيفه 
م��ا به عنوان نهاد حاكميتي اين اس��ت كه ببيني��م چه چيزي به 
مصلحت است و چه اقدامي كارشناسي تر و قابل دفاع تر است. اين 
مصوبه يكي از مواردي است كه شوراي شهر و شهرداري در استان 
به آن اعتراض دارند اما همه اين اذعان را دارند كه نام اتفاقي كه در 
اطراف حرم افتاده است را نمي شود احترام به حضرت ثامن الحجج 
گذاشت. در موارد مشابه در اديان ديگر و كشورهاي ديگر مي بينيم 
كه در شهرهاي مقدس چگونه عمل مي كنند؛ به طور مثال در رم 
هيچ ساختماني اجازه ندارد ارتفاعي بلندتر از گنبد واتيكان داشته 

باشد، امام رضا براي ما احترام بسيار بااليي دارند و ما بايد حساسيت 
بيشتري نسبت به موضوع نشان دهيم. متاسفانه الگوي حاكم ما در 
مشهد الگوي عربستاني ها در مكه بوده، در طواف خانه خدا برج هاي 
مشرف را مي شود ديد كه چطور به بناي مسجد الحرام غلبه دارند. 
در حال حاضر صحبت هايي در استان مي شود كه ما پيش پروانه 
صادر كرده ايم و پ��ول گرفته ايم، اينه��ا در مقابل نگاه حاكميتي 
اساس��ا مقبول نيس��ت. هر پولي كه در تاريخ مصوبه گرفته شده 
باشد غيرقانوني است. ش��وراي شهر و شهرداري مشهد هر پروانه 
و پيش پروانه و تعهدي و هر پولي به واسطه پروانه هايي كه مسير 
قانوني را طي نكرده اند رد و بدل كرده باشد، كار غيرقانوني انجام 
داده و هيچ عذر و بهانه اي در اين مورد پذيرفته نيست. هر اقدامي 
كه در مشهد انجام مي ش��ود و هر پروانه اي صادر مي شود يا بايد 
بر اس��اس طرح مصوب جديد باشد كه ابالغ شده است، يا مصوبه 
كميسيون ماده 5 را داشته باش��د. تفسير، تاويل و استنباط هاي 
شخصي به هيچ وجه پذيرفته نيست. مورد دوم اين بود كه مشهد 
از بي انضباط��ي به ش��دت رنج مي ب��رد، مدت مديدي اس��ت كه 
دستگاه هاي حاكميتي وارد اين ش��هر نشده اند. البته بايد به اين 
موضوع هم دقت كرد كه بيشترين حجم اسكان غيررسمي را در 
اين شهر داريم. يكي از تاثيرات بي انضباطي در شهرسازي توليد 
رانت و افتراق بين فقير و غني اس��ت و يكي از توليدات اين پديده 
افزايش سرس��ام آور قيمت زمين است، اين افزايش قيمت زمين 
مثل يك سانتريفيوژ عمل مي كند كه افراد را به دور دست ها پرتاب 
مي كند. افرادي كه در همين شهر ش��غل شريف خدماتي دارند 
وقتي خانه و زمين گران مي ش��ود معموال به اجبار حاشيه شهر را 
انتخاب مي كنند به دليل اينكه ارزان تر است و به همين دليل است 
كه ما در مشهد بيشترين حجم حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي 
را داريم و به تبع آن معضالتي كه ايجاد مي ش��ود و مشكالتي از 
جمله كمبود خدمات و ازدحام بيشتر و آلودگي و ترافيك و موارد 
ديگر. انضباط در شهرس��ازي به معناي رعايت طرح هاي مصوب 
اس��ت، شهر يك موجود زنده اس��ت و مدام در حال تغيير، ما هم 
بايد به تناس��ب اين تغييرات تصميمات مناسب بگيريم. ضمن 
اينكه ه��ر تغييري بايد از مراجع قانوني عبور كند. سال هاس��ت 
كه در مش��هد گويي كميس��يون ماده 5 تعطيل است. اين براي 
يك كالنشهر معنا ندارد. شوراي عالي چنين چيزي را نمي پذيرد. 
علت ورود شوراي عالي شهرسازي در دو هفته گذشته به موضوع 
شهر مش��هد اين عدم توجه هاست. البته از مديران ارشد شهري 
مشهد هم رفتار قانون مداري در شوراي عالي شهرسازي نديديم، 
اميدواري��م در رفتارش��ان تجديد نظر كنن��د در غير اين صورت 
مس��يرهاي قانوني و مراجع نظارتي را تغيير خواهيم داد. اينكه 
بگويند ما هر كاري دل مان بخواهد مي كنيم، قانون مدارانه نيست. 

شهرداري هر پولي را در تاريخ مصوبه گرفته باشد غيرقانوني است

پيروز حناچي
دبير شوراي عالي شهرسازي

حرم مطهر امام رضا )ع( شريف ترين نقطه اي است كه 
در ايران وجود دارد، بنابراين بايد به اندازه اهميتي كه 
اين نقطه از كشور در همه جهان اسالم و خصوصا ايران 
دارد براي اقداماتي كه در محدوده آن انجام مي شود، 

انرژي و دقت و وقت صرف شود. 
در حال حاضر بايد گفت آنچه تاكنون در برنامه هاي 
عمراني اين ش��هر انجام ش��ده به اندازه كافي از اين 
دقت ها و مالحظات الزم برخوردار نبوده. متاس��فانه 
مجموع��ه تخريب هايي ك��ه انجام ش��ده و بناهاي 

جديدي كه ساخته ش��ده و مباحثي كه براي آينده 
مش��هد مطرح اس��ت، با فكر الزم و مطالعات دقيق 
همه جانبه همراه نيست. منظور از مطالعات همه جانبه 
اين است كه ما بايد براي مان روشن باشد كه منظور از 
»زيارت« چيست؟ افرادي كه به اين محدوده مراجعه 
مي كنند چه افرادي هس��تند، چگون��ه بايد در اين 
منطقه اس��تقرار پيدا كنند و به طوركلي فضايي كه 
ما مي خواهيم در اطراف حرم رضوي باش��د چه نوع 
فضايي اس��ت؟ آيا ما معتقديم كه اين منطقه صرفا 
بايد تبديل به محلي براي ساخت هتل و مراكز خريد 
شود يا اينكه براي ما يك مكان قدسي است كه بايد 
رعايت تمام احترام ه��اي الزم در تمامي ابعاد آن در 
نظر گرفته شود. اين مباحث احتياج به يك مطالعه 

همه جانبه، عميق و مفصل دارد كه بش��ود براي آن 
تصميم گيري كرد. هر نوع تعجيل و اظهارنظري بدون 
مطالعه دقيق همه جانبه از اعتبار الزم براي آن مكان 
مقدس برخوردار نيس��ت. بنابراين همه افراد دخيل 
در اين موضوع كه عالقه مند هم هستند كه خدمتي 
را انجام دهند، بايد قبول كنند كه اين كار با متانت و 

تامل و تعمق الزم و كافي انجام شود. 
با توجه به اينكه چنين اقدامي ممكن اس��ت زمانبر 
باش��د بايد نس��بت به وضع موجود منطق��ه ثامن و 
مشكالتي كه براي مردم به وجود آمده و وضعيتي كه 
به دليل اجراي ايده هاي قديمي ايجاد شده، به صورت 
موردي تصميم گيري شود. جهت گيري كلي در اين 
موضوع بهتر است بر اين باشد كه اقدامات به نحوي 

انجام ش��ود كه راه را براي راه حل هاي آينده نبندد. 
منظور از اين جمله متوقف كردن مطلق كار نيست 
اما اين طور هم نيست كه همه چيز را آزاد بگذاريم تا 
همان فكرهايي كه قبال بوده اجرايي شود، به اين دليل 
كه مطالعات زمانبر است. بايد راهي انتخاب شود كه 
آنچه را اجتناب ناپذير و ضروري و غيرقابل پرهيز است، 
به شكل حداقلي انجام شود. به نحوي كه بتوانيم همه 
امكانات را به صورت رزرو داش��ته باشيم، تا وقتي كه 
مطالعات جامع به اتمام برسد و به ما بگويد چطور عمل 
كنيم، طبيعي اس��ت كه در اين صورت ما خسارات 
كمتري را وارد كرده اي��م و مي توانيم به نحوي عمل 
كنيم. اما اگر كساني هستند كه فكر مي كنند در حال 
حاضر و با شرايط فعلي مي دانند كه بايد در اين منطقه 

چه اقدامي انجام دهند، در اشتباهند به اين دليل كه 
بايد حتما در اين مورد مطالعات دقيق و وسيعي انجام 
ش��ود، تا آنچه از اين مطالعات و اقدامات اس��تخراج 
مي شود، براي دهه ها و قرن هاي آينده بستر معقول و 
متناسبي باشد. بايد توجه داشت كه بافت اطراف حرم 
رضوي يكي از محالت تهران يا اصفهان يا تبريز نيست 
كه راج��ع به آن با عجله و بدون فكر تصميم بگيريم، 
اين نقطه بسيار مهم است و طبيعي است كه به اندازه 
شان خود نياز به تامل و فكر دارد. به نظر مي رسد اگر با 
اين روند حركت كنيم، كمترين ميزان ضرر را خواهيم 
داشت، اما اگر تصميمات عجوالنه و اقدامات عمراني 
في البداهه را اجرا كنيم خسارات جبران ناپذيري به 

تاريخ و هويت اين شهر وارد مي شود. 

تصميم گيري در مورد بافت تاريخي مشهد بايد در شأن اين فضا باشد

مهدي حجت
مديرعامل ايكوموس ايران 

دغدغه مديران شهري حفظ هويت فرهنگي مشهد است

رويكردي كه در ش��وراي چه��ارم و مديريت جديد ش��هرداري در 
خصوص بافت پيراموني حرم رضوي مطرح ش��ده، اين است كه ما 
بتوانيم هويت فرهنگ��ي و تاريخي و حضور م��ردم در اطراف بافت 
پيراموني حرم را حفظ كنيم. بر اين اساس الزم است كه تغييراتي در 
نحوه تصميم گيري ها ايجاد شود. در گذشته براي احيا و بازگشايي 
معابر و تامين سرانه ها بحث تراز صفر مطرح بود، كه هنگام تصويب 
طرح جامع مقرر شد كه اين تراز صفر حذف شود، به اين دليل كه اين 
موضوع ممكن بود هنگام اجرا براي تامين بخش��ي از هزينه ها طرح 
را دس��تخوش تغييراتي كند. در برآورد اوليه مشخص شد كه براي 
بازگشايي معابر نزديك به پنج هزار ميليارد تومان هزينه در بر دارد. 
البته تا به حال نزديك به 45 درصد طرح اجرا شده است و بخشي از 
بافت كه چيزي نزديك به 50 درصد است، اين مقدار اعتبار را نياز دارد. 
بر اين اساس قرار بود پهنه هاي بلند مرتبه سازي در اطراف شهر مشهد 
تعريف شود، كه بتوان از محل درآمد اين بلند مرتبه سازي، بخشي از 
بار مالي محيط پيراموني حرم از ساير نقاط سرشكن شود. با توجه به 
رويكرد به وجود آمده و در شرايط كنوني حدود 50 درصد از بافت 330 
هكتاري كه فعاليت در آن انجام شده و پروژه ها در اين منطقه حال 
اجراست، اما در 50 درصد دوم كه هنوز اقدامي در آن صورت نگرفته 
است، رويكرد بايد تغيير كند و پروژه هاي با مقياس بزرگ تبديل شود 
به قطعاتي كه مردمي كه در آن محل زندگي مي كنند بتوانند تملك 
آن را داشته باشند تا بشود حضور مردم را در منطقه حفظ كرد. حفظ 
ميراث فرهنگي و بناهاي تاريخي و موارد هويتي كه در اين محدوده 
قرار دارد و سرلوحه قرار دادن فرهنگ زيارت هدفي است كه در حال 
حاضر در محيط پيراموني حرم مورد نظر ش��وراي چهارم و شهردار 
قرار دارد. اقداماتي كه در گذش��ته در مورد خانه هاي تاريخي انجام 
شده بر اس��اس مصوبات كمس��يون ماده 5 و مصوبات شوراي عالي 
شهرسازي و معماري بوده و بعيد به نظر مي رسد مديريتي در شهر 
بخواه��د به ميراث فرهنگي بي توجهي كند. اگ��ر هم در اثر نزوالت 
جوي و تركيدگي لوله يا س��اير مسائل تخريبي صورت گرفته باشد 
بايد كارشناسان براي مرمت و حفظ بناهاي تاريخي ورود پيدا كنند 
و نسبت به نگهداري ميراث با ارزش فرهنگي كشور و منطقه تالش 
كنند. در مورد تراز صفر و بحث هايي كه در حاش��يه آن مطرح شده 
بود، بايد توجه كنيم كه مشهد يك شهر سه ميليون و 300 نفري و 
يك محدوده بزرگ 30 هزار هكتاري است. ما بايد تعاريف درستي از 
بخش هاي مختلف شهر داشته باشيم وقتي مي گوييم حرم و محيط 
پيراموني آن، اين فضا شامل جايگاه حرم و صحن قدسي مي شود كه 

يك مساحتي را به خود اختصاص داده و اطراف آن محدوده اي حدود 
330 هكتار طرح خاص در جهت احيا و بازسازي در نظر گرفته شده 
وقتي كه ما از مجاز بودن 23 متر ارتفاع صحبت مي كنيم، بايد اين را 
بپذيريم كه مطابق با تمام الگوهاي توسعه بايد بافت هاي ارزشمند 
حفظ كنيم، اما در عين حال نياز جمعيتي ش��هر را هم در فضاهاي 
ديگر تامين كنيم و از گسترش افقي شهر و از بين رفتن زمين هاي 
كش��اورزي حاشيه ش��هر جلوگيري كنيم. در چنين شرايطي بايد 
تدابيري هم در حاشيه شهر صورت بگيرد، در شهر پاريس اگر بافت 
ارزشمند شهر پاريس حفظ شده در كنار آن در حاشيه شهر بناهاي 
بلند مرتبه وج��ود دارد. با اين رويكرد هم آثار تاريخي هويت خود را 
حفظ مي كند و هم نيازمندي هاي جديد را پاسخ مي دهد. در محدوده 
شهر مشهد بلند مرتبه سازي در فضاهايي كه مستعد پهنه هاي بلند 
مرتبه سازي هستند اجتناب ناپذير است، ما نمي توانيم شهر مشهد را 
در 23 متر ارتفاع محدود كنيم. شوراي عالي شهر سازي اين صحبت را 
قبول دارد، يكي از مصوبات طرح جامع همين است كه پهنه هاي بلند 
مرتبه سازي در اطراف مشهد تعريف شود تا بتوانيم محيط پيراموني 
حرم را نجات دهيم و بتوانيم از محل عايدات و اسكان سر ريز جمعيت، 
محيط پيراموني حرم را با هويت و مسائل تاريخي و موارد ارزشمند 
زي��ارت حفظ كنيم. اينها در تعارض با هم نيس��تند. بحث هويت و 
ارزش هاي زيارت حتما بايد حفظ شود. اينكه يك مصوبه عام داده 
شود مبني بر اينكه به كلي در مشهد بيشتر از 23 متر ارتفاع نداشته 
باشيم پاس��خگوي نيازهاي فعلي مردم و مراجعين نيست و قاعدتا 
در شأن شهر مش��هد به عنوان دومين كالنشهر كشور و نخستين 
پايتخت معنوي جهان اس��الم هم نيست. انتقاد ديگري كه مطرح 
 مي شود اين است كه زيرساخت هاي شهري منطقه ثامن پاسخگوي 
ساخت و سازهاي انجام شده در اين منطقه نيست، با هماهنگي اي كه 
بين دستگاه هاي اجرايي وجود دارد توسعه زيرساخت هاي الزم در 
محيط پيراموني هم پيش بيني و هم تدبير شده و در شرف اجراست. 
محيط پيراموني حرم نخستين فضايي است كه در آن پروژه تونل 
مش��ترك اجرا شده است و مس��ووالن اجرايي به دنبال توسعه آن 
هس��تند. عمده دغدغه موردنظر مديريت شهري و شوراي چهارم، 
حفظ مردم و حفظ هويت تاريخي و حذف تراز صفر و نهايتا دور شدن 
از پروژه هاي بزرگي كه شايد ما را از اهدافي كه در محيط پيراموني 
حرم هس��ت دور مي كند و مانع از آن مي شود كه هويت فرهنگي و 
تامين س��رانه ها را داشته باش��يم. اما در نقطه مقابل و در فاصله اي 
دورتر از حرم شايد در يك فاصله 10 تا 15 كيلومتر به سمت غرب 
مشهد، مي توانيم در پهنه هايي كه مستعد بلندمرتبه سازي است، 
پهنه هايي را تعريف كنيم كه پاسخگوي نياز سرانه جمعيتي باشد 
و در كنار آن شاهد رشد افقي شهر و از بين رفتن اراضي كشاورزي 

در ارتفاعات نباشيم. 

محمدرضا حسين نژاد
معاون شهرسازي و معماري شهرداري مشهد

فرزانه قبادي

تاري�خ ش�هري مش�هد در ح�ال 
ورود ب�ه مرحل�ه جديدي اس�ت. 
تصميم گيرندگان و مديران شهري اين شهر چند 
سالي اس�ت به فكر توس�عه آن افتاده اند و مسير 
توسعه ش�ان درس�ت از مي�ان حافظ�ه فرهنگي 
و تاريخي ش�هر مش�هد عبور مي كن�د. برج هاي 
شيش�ه اي و بتني يكي پس از ديگري جس�ورانه 
قد عل�م مي كنند و زيرچش�مي نگاهي غضبناك 
به خانه هاي قديمي مي اندازند ك�ه متواضعانه به 
حرمت بارگاه امام هش�تم قداف�رازي نكرده اند. 
حاال ميدان هاي مشهد پر شده از فرزندان ناخلفي 
كه با جداره هاي بتني و كامپوزيت، تاريخ ش�هر را 
زخمي كرده اند. ساختمان هايي كه قارچ گونه هر 
روز تكثير مي شوند و تنها هدف شان تغيير هويت 
شهري چندهزار ساله است. حاال چند سالي است 
جرثقيل ها جلوه مي فروش�ند در آسمان مشهد، 
حاال چند سالي اس�ت توسعه بس�ان موريانه اي 
خزي�ده زير جل�د ش�هر و آرام آرام و يكي پس از 
ديگري اركان هويتي مش�هد را مي ج�ود و نابود 
مي كند. هر روز ساختماني عظيم با كاربري هتل يا 
مركز خريد يا پاركينگ طبقاتي در نزديكي حرم 
قد علم مي كند و جلوه مي فروش�د. اينها همه در 
حالي است كه اتاق هتل هايي كه در اين محدوده 
 س�اخته مي ش�وند، تنها در مقطع خاصي از سال 
پر مي ش�ود و مابقي روزها خالي اس�ت، هر چند 
مش�هد صاحب 51 درصد از تخت هتل هاي ايران 
اس�ت، اما حتي در ايام پيك هم بخ�ش زيادي از 
اين تخت ها خالي اس�ت. پاساژها همه تنها نقابي 
هستند كه ش�ايد از بيرون وسوسه كننده باشند، 
غالب واحدهاي تجاري آنها واگذار نش�ده است. 
سيستم آب و فاضالب منطقه پاسخگوي اين حجم 
از هتل نيس�ت، سيس�تم برق منطقه كشش اين 
حجم از واحدهاي تجاري را ندارد و موارد بس�يار 
ديگري كه مي تواند اين نتيجه را به دست بدهد كه 
اين ساخت و سازهاي عجوالنه و افسارگسيخته، 
تنها پروژه هايي هستند كه مجريان شان به نفعي 
كوتاه مدت و ش�خصي فكر مي كنن�د و چندان به 
آينده ساختاري كه از دل تفكر منفعت طلبانه شان 

بيرون مي آيد، فكر نمي كنند.

مشهد در دهه 50


