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رتبه بندی معلمان درانتظار تصویب

ســررسید

وعده 19 :شهریور 1397

وزیــرآموزشوپرورشازطــرحالیحهرتبهبندیمعلماندرهیأت
دولــتخبردادواعــامکرد:حدوددوهفتهقبــلالیحهرتبهبندی
ازســویوزارتآموزشوپرورشبهدولتپیشــنهادوارسالشده
است.ازمهرماهسال97تااسفندهمانسالوزیرآموزشوپرورش
بههمــراهمعاونانشوعدههایــیرادرارتباطباتصویبرتبهبندی
درهیأتدولتارئهکردند.اسفندسالگذشتهبودکهوزیرآموزش
وپرورشدربارهآخرینوضعیتالیحهرتبهبندیمعلماناظهار
کرد:دربارهالیحهرتبهبندیمعلمانقولیکهبهبندهدادهشده،این
استکهتاپایانامسالدردولتمطرحشود.
پیــــــگیری :ســیزدهم آذر مــاه ســال  97فاطمــه ســعیدی نماینــده
مجلــس از نامــه  160نفــر از نماینــدگان مجلــس بــه
رئیسجمهوری درخصوص ارســال هرچه سریعتر الیحه رتبهبندی معلمان
به مجلس شــورای اســامی خبر داد .در ســال گذشــته بســیاری از نمایندگان
مجلس تأکید کردند که برای اجرایی شدن طرح رتبهبندی معلمان از سال 98
و دیــده شــدن منابــع الزم آن در بودجــه در ســال  ،98این الیحه بایــد زودتر از
بودجه به مجلس شورای اسالمی ارسال شود .این در حالی است که این الیحه
همچنان در انتظار تصویب در هیأت دولت به ســر میبرد 15 .اردیبهشت 98
وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد :درباره رتبهبندی باید بگویم که در شــهریور
 ۹۷پیشنهاد ما به دولت ارسال و آماده طرح در دولت شد .بهمن ماه به دولت
آمــد اما در آن زمان مباحث بودجهای الیحه باید بازنگری میشــد که مجالی
برای طرح آن فراهم نشــد .متأســفانه بعد از آن هم جریان ســیل پیش آمد و
دســتور جلسات را تحتالشــعاع قرار داد اما همچنان رتبهبندی در دستور کار
دولت است.
نتیـــــجـــه :دیروز امیرعلی نعمتاللهــی  ،قائم مقام وزیر آموزش و
پــرورش دربــاره تصویــب الیحــه رتبهبنــدی معلمــان به
«ایــران» اعــام کــرد :هنوز معلوم نیســت که ایــن الیحه چه زمانــی در دولت
تصویب میشود .ما همچنان پیگیر هستیم تا موضوع در هیأت دولت بررسی
و تصویــب شــود .او همچنین درباره بودجــه طرح رتبهبنــدی معلمان گفت:
بودجه از سوی دولت در نظر گرفته شده و در قانون هم آمده است و دیگر الزم
نیست الیحه به مجلس برود.

اجرای اولین پیوند سلول های بنیادی
خون ساز در خاورمیانه

واکنش وزارت آموزش و پرورش به یک عکس :مشکالت دانش آموزان درودزن در حال بررسی است
 14آذر ســال  ،85مدرسهای در روســتای درودزن استان
فــارس آتش گرفــت و هشــت دانشآموز این مدرســه
در آتش ســوختند .دخترانی که حاال  20ســاله هستند و
بارها و بارها پیگیر روند درمان شان شدند .چندی پیش
هم حضور دانشآموزان پیشــین درودزن در وزارتخانه
آموزش و پرورش و دیدارشــان با وزیر آموزش وپرورش
خبرســاز شــد .عکســی در بین کاربران فضــای مجازی
دستبهدستمیشدکهنشانمیدادکهدانشآموزان
درودزن در پشــت درهــای اتــاق وزیــر ماندهاند .همین
موضــوع واکنــش کاربــران فضــای مجــازی را درآورد و

بسیاری از کاربران نوشتند که چطور مسئوالن آموزش و
پرورش این دانشآموزان را نپذیرفتند .براساس همین
عکــس دیــروز وزارت آمــوزش و پرورش اطالعیــهای را
صادر کرد .در این اطالعیه آمده است :دختران درودزن
چندروزبعدیعنیشنبههفتماردیبهشتبرایپیگیری
ادامه درمان خود به تهران آمده و تصمیم میگیرند که
به وزارت آموزش و پرورش نیز بروند .حضور آنان در این
وزارتخانهبدونهماهنگیبودامابامساعدتمسئوالن
وزارتخانه ،بدون هیچ مشکلی به طبقه چهارم که دفتر
وزیر در آن مستقر است ،میآیند .درست زمانی که وزیر

برای حضور در برنامهای در حال خروج از وزارتخانه بود
ایــن عزیــزان را به همراه مادران شــان مقابل آسانســور
میبیند و از آنان علت حضورشان را سؤال میکند چون
فقط یک هفته از دیدار اخیر آنان میگذشــت .دختران
درودزنی که به نظر میرســد بر اساس تجربه سالهای
قبــل ،نگــران بودند مبــادا با صرفــاً وعده مواجه شــده
باشند ،مجدداًاز مشکالت شان به آقای وزیر میگویند.
مشــکالتی نظیر اینکــه بــرای دریافت پروتز دســت ،به
هالل احمر مراجعه کردهاند و مســئوالن مربوطه برای
ارائه خدمات رایگان ،خواستار ارائه معرفینامه از سوی

وزارت بهداشــت هستند .همچنین برخی از آنها بابت
عدم دریافت گواهینامه به خاطر ســوختگی انگشــتان
گالیــه داشــتند .وزیر آمــوزش و پرورش پس از شــنیدن
مشکالتآنان،مجدداًتأکیدمیکندخدماتیکهمدنظر
و مورد نیاز آنان اســت ،توســط نهادها و ارگانهای دیگر
ارائه میشود فقط باید کمی صبر کرده تا این روند طی
شــود .در این اطالعیه آمده اســت :با اســتناد به مصوبه
هیأت محتــرم وزیــران در بهمــن  ۹۱تمــام هزینههای
درمــان دانشآمــوزان ســوخته شــده درودزن بایــد بــه
صورترایگانارائهشود.

گزارش خبرنگار «ایران» از کمــپ ترک اعتیاد زیادیان

امیدهای معتادان متجاهر برای

وصـــــل به زندگی
با جمعی از مسئوالن ســتاد مبارزه با مواد مخدر و ســپاه برای بازدید از بزرگترین
مهسا قوی قلب مرکز ترک اعتیاد معتادان متجاهر همراه شدیم .مرکزی به نام شهید زیادیان .بعد
خبرنگار
ازعبورازورودیکهبیشباهتبهمقرفرماندهینیستواردحیاطمرکزشدم؛حیاطی
بسیار بزرگ که در گوشههای مختلف آن درهای متعددی قرار داشت .از یکی از ورودیها نگاهی به کمپ
میاندازم .بیشــتر مددجوها جوانند بعضی هایشــان را که سه ماه در مرکز هســتند و ترک کردهاند ،حتی
اگر در خیابان و محیط بیرون ببری نمیتوانی تشــخیص بدهی که اعتیاد شــیره جانشان را کشیده و نایی
برایشان نگذاشته است .مثل هادی که داستان زندگیاش مو را به تن راست میکند.
چهرهای بشاش دارد امید در عمق نگاهش موج میزند ،میآید آرام کنارم مینشیند .دانشگاه رفته،
حقوق خوانده .زن و بچه دارد وقتی اینها را تعریف میکند هاج و واج نگاهش میکنم .خدای من! حقوق
خوانده مملکت ،جوانی با خانواده سالم چرا باید وارد گردابی سیاه شده باشد؟ در جواب سؤالم داستان
زندگیــش را تعریف میکند« :هیچ کدام از اعضای خانواده اهل مصرف مواد نبودند ،من و برادرم دوقلو
هســتیم هر دو دانشگاه آزاد قبول شدیم .پدرم راننده تاکسی بود و مجبور بودم برای پرداخت هزینههای
پرسیدم« :تا حاال ترک کرده بودی؟»
جــواب داد« :آره زمانــی کــه خواســتم بــرای
آشــتی با زنــم حــرف بزنم بــرای این کــه اعتماد
به نفســم بــره بــاال هروئیــن زدم .کم کــم دوباره
برگشــتم به ســمت مواد».هادی ادامــه داد90« :
درصــد کســانی کــه در «( »NAانجمــن معتادان
گمنــام) یــا «( »AAانجمــن الکلیهــای گمنــام)
هســتند مصمم هســتند کــه دیگربه ســمت مواد
بــر نمیگردنــد ولی خیلی از آنها بعد از برگشــت
به جامعه دوباره وسوســه شده و روز از نو و روزی
از نو.
بعد این همه زحمت؟ آخه چرا؟!
هــادی جــواب داد« :اعتیــاد ،چــرا نــداره تــو رو
باخودش میبره».
ëëدوست دارم کامالً پاک و سالم شوم
اسماعیل مردی  36ساله است که از  12سالگی
مواد مصرف کرده ،از او درباره محل زندگی و بزرگ
شــدنش میپرسم«.شــریعتی ،ســر ملــک بــزرگ
شدم .از یک خانواده معمولی هستم».
دلیل معتاد شــدنش را فامیلهایی میداند که
مقیــم دروازه غار بودند ،دیپلمه و مبل ســاز اســت
ازدواج کــرده و دختــری  5ســاله دارد .همســرش
ترکــش کــرده و پــس از گذرانــدن دوره ســه ماهه و
ترک مواد ،یک جمله میگوید« :از دوازده ســالگی
بــه بعــد حــدود  24ســاله کــه هیچــی از زندگــی به
دست نیاوردم همه چی رو از دست دادم جوونیم،
زندگیم ،همسرم ،دخترم ،کارم»...

بــا ایــن که زمیــن مرکز بســیار بــزرگ اســت اما
ســولههایی که برای معتادان در نظر گرفته شده در
کنار هم و با جمعیتی نســبتاً زیاد است .تختهای
دو طبقــه کــه با فاصلــه خیلــی نزدیک از هــم قرار
دارند ،محلی اســت که معتادان در آن جا ســاعات
زیــادی را میگذراننــد .اســماعیل تعــداد حدودی
مددجویــان هــر ســوله را  40نفر میدانــد ،خیلی از
اوضــاع راضی اســت .میگویم ،چطــور در این یک
وجــب جــا زندگــی میکنیــن ،خواســتهای توقعــی
ندارین؟
«تنهــا خواســتهای که دارم این اســت کــه از من
حمایــت کنند بعد از  3و ماه و یک روز قانون مدت
نگهداری ،مرا رها نکنند از برگشت اعتیاد و مصرف
دوباره میترسم .دوست دارم آنقدر اینجا بمانم تا
کامالً پاک و سالم شوم».
ëëغربالگریپرنقص
امثال هادیها و اســماعیلهای زیادی در مرکز
ترک اعتیاد معتادان متجاهر هستند اما متأسفانه
هنــوز در شــهر آمــار معتــادان بــاال اســت .یکــی از
دالیلی که شــاید کمتر کســی تا بحال شــنیده باشد،
عبــور از طرحهای غربالگری اســت .به گفته برخی
از معتــادان مرکــز ،حدود ســه ماه پیــش  400نفر را
از دروازه غار ،شــوش ،مولــوی و هرندی جمعآوری
کردند ولی فقط  76نفر تحویل داده شــدند زیرا در
مرکــز غربالگــری بهمنیــار افــراد را از غربالگری رد
میکردند.
ëëمرکز شــهیدزیادیان قابلیت جــذب  5000مددجو

دانشــگاه ،کار کنم .همان ســالها ازدواج کردم و در یک صحافی کتاب مشــغول به کار شــدم ولی محیط
کارگری و تعارفهای کارفرما به مصرف تریاک ،کار دســتم داد .اوایل فکر میکردم فقط از روی سرخوشی
مصرف میکنم و محال اســت آلوده و معتاد شــوم .اما بعد از مصرف حس و حال خوشی به من دست
میداد که دوســت داشــتم باز هم آن را تجربه کنم .هدف دیگرم از مصرف مواد ،بیدار ماندن و بیشتر کار
کردن و صرف انرژی بیشــتر بود .بعد از مدتی هروئین و شیشــه را باهم مصرف میکردم .چشــم باز کردم
دیدم همه زندگی ،کار ،زن و خانوادهام را یک جا با هم از دســت دادم .همســرم فرزندم را با خود برد و به
خانه پدرش رفت .دیگر روی رفتن به خانه پدر را هم نداشــتم شبها در خیابانها میخوابیدم .از یک
زندگی معمولی به کارتن خوابی رســیده بودم .ضایعات جمع میکردم تا خرج موادم را تأمین کنم .سه
ماهه که اینجا هســتم خیلی راضیام حاج آقا طاهری (روحانی که در مرکز حضور دارد ).به من قول داده
که دوباره به خانواده وصل شوم (وصل شدن اصطالحی است که معتادان درباره پیوند با خانواده خود
به کار میبرند ).دوستم وعده داده بعد از برگشت در صحافی ...مشغول به کار شوم محیط تمیزی است،
کارگران همه پاک هستند».

ایران

رئیس مرکز تحقیقات ایدز دانشــگاه علوم پزشــکی تهران از
انجام اولین پیوند سلولهای بنیادی خونساز در بیمار مبتال
خبر
به اچ آی وی ،برای اولین بار در ایران و خاورمیانه خبر داد.
بــه گزارش «ایــران» ،مینو محرز با تأکید بر اهمیت پیوند ســلولهای بنیادی
خــون ســاز در بیمار مبتال به عفونــت اچ آی وی ،افزود :گزارشها نشــان میدهد
حــدود  ۴۰هــزار مبتال به این بیماری در کشــور وجود دارند این درحالی اســت که
آمارهای غیر رســمی نشــان میدهد تعداد واقعی بیماران بیش از دو تا سه برابر
این آمار اســت .این موضوع نشــان میدهد ما فقط یک ســوم مبتالیان را کشــف
کردهایــم ،چون اطالعرســانی در این زمینه کم اســت و مــردم نمیدانند که باید
برای تست اچ آی وی مراجعه کنند.وی با تأکید بر ضرورت اطالعرسانی و آگاهی
بخشــی در جامعه برای کنترل بیماری ایدز ،افــزود :باید بدانید که همه خدمات
مربوط به مبتالیان به این بیماری اعم از انجام تســت ،مشــاوره ،درمان و دارو در
کشور رایگان است .در همین راستا ۲۰۰مرکز در کشور وجود دارند که این خدمات
را ارائه میکنند.محرز خاطرنشــان کرد:با اقدامات انجام شده امروز دیگر سرنگ
آلوده عامل اصلی ابتال به این بیماری محسوب نمیشود و در حال حاضر رابطه
جنسی کنترل نشده عامل اصلی انتقال اچ آی وی در کشور به شمار میآید.
سید رضا صفایی فوق تخصص خون و انکولوژی ،نیز در ادامه به تشریح عمل
پیوند ســلولهای بنیادی خون ساز پرداخت و گفت :بیمار ،فرد  ۴۴سالهای است
که از نظر سنی و شرایط عمومی امکان پیوند برای وی مهیا بود .خوشبختانه این
پیونــد با موفقیت انجام شــد و در حــال حاضر دو هفته از زمــان پیوند میگذرد و
بیمار بدون مشــکل خاصی مرخص شــده است .البته این بیمار به مدت سه ماه
تحــت مراقبت قــرار میگیرد.عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران
درخصــوص تأثیر این پیونــد در روند کنترل ویروس اچ آی وی تأکید کرد :هرچند
انتظار نداریم که پیوند ســلولهای خون ســاز روند این بیمــاری را کنترل کند ،اما
گزارشهایی داشتهایم که نشان میدهد پیوند در روند کنترل ویروس اچ آی وی،
تأثیر داشته است.سید علی دهقان منشادی استادیار گروه عفونی دانشگاه علوم
پزشــکی تهــران ،نیز با عنوان این مطلب که عفونــت اچ آی وی به تنهایی منعی
برای پیوند ندارد ،گفت :یکی از مشکالت در مسیر خدمت به این بیماران ،آگاهی
کم پرسنل از واقعیتهای مربوط به این بیماران است.
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را دارد
روز گذشــته دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر
در بازدید از مرکز بازپروری شــهید زیادیان با اشاره
بــه ایــن کــه در حــوزه موادمخــدر ،موضوعهایــی
مانند ظرفیــت نگهداری ،مدت زمــان نگهداری و
بحــث درمان و مهــارت آمــوزی و پذیرش جامعه
در اولویــت قــرار دارنــد ،توضیــح داد :کشــورهای
دیگــر مانند ایــران در بحــث درمــان ،ورود و توزیع
موادمخــدر فعالیــت ندارنــد خیلــی از کشــورهای
اروپایــی کــم جمعیــت که اظهــار توســعه یافتگی
هم دارند نمیتواننــد اهتمامی که ما در این حوزه
داریم ،داشــته باشــند و حتی پس از کشف بسیاری
از محمولههــای موادمخــدر کــه از اروپــا ترانزیــت
میشــوند بــا کشــورهای مبــدأ برخــورد آن چنانــی
نمیکننــد حتــی برخوردهــای الزم بــا باندهــای
قاچاق موادمخدر ندارند.

بــه گــزارش «ایران» ،بــه گفته اســکندر مؤمنی،
آمــار زندانیــان و معتادان در کشــوری مانند امریکا
در مقایســه با کشــور ما بسیار باال اســت .ساالنه 70
هــزار نفر از معتــادان و مصرف کننــدگان در امریکا
میمیرند اما در کشور ما این رقم کمتر از  4هزار نفر
در سال است.وی افزود :با همت نهادهای مختلف
همچــون ســازمان بهزیســتی ،وزارت بهداشــت،
نیروی انتظامی ،ســپاه و بسیج برای ایجاد ظرفیت
بیشتر در حوزه معتادان متجاهر ،اقدامات ویژهای
صورت گرفته است.
در تهران  3200ظرفیت جدید توســط ســازمان
زندانهــا و  2000ظرفیــت جدیــد توســط نیــروی
انتظامی اضافه شــده اســت ،با ســپاه هم توافقاتی
صــورت گرفته مبنــی بر ایــن کــه  5000ظرفیت در
کل کشــور با اولویت تهران ایجاد شــود .تا کنون هم
در ایــن مرکز  500ظرفیت جدید ایجاد شــده و طی

صحبتهایی که انجام شــده قرار اســت با توجه به
ظرفیتی که مرکز دارد به  5000نفر ارتقا یابد.مؤمنی
در ادامه دربــاره زمان افزایش نگهــداری معتادان
اضافــه کرد :مــدت زمان نگهداری کــه از یک ماه تا
ســه ماه است قابل تمدید است و باید به یک تا دو
ســال افزایش پیدا کند .در زمینــه موضوع پذیرش
جامعــه هم طــرح یاریگران پیشبینی شــده و غیر
از همه این موارد باید به بحث ایجاد اشــتغال و در
نهایت بازگشــت ایــن افراد به جامعــه نیز اهمیت
ویژهای شود.
ëëارســال آییــن نامــه جدیــد در خصــوص درمان و
جامعهپذیریمعتادان
فرمانــده ســپاه محمــد رســولاهلل(ص) نیــز در
مراســم بازدیــد از مرکــز زیادیان بیان کــرد :دغدغه
بســیاری از دســتگاهها و ســازمانها ،معضــات
اجتماعــی اســت کــه بایــد بــا ســم زدایــی اولیــه و
تکمیلــی ،حرفه آمــوزی ،اشــتغال و جامعه پذیری
مســیر را بــرای معتادان باز کنیــم ،در این خصوص
آیین نامهای برای درمان و جامعه پذیری معتادان
در نظر گرفته شــده و بزودی تقدیم دولت میشود.
ســردار محمدرضــا یــزدی در ادامــه گفــت :برخــی
خانــواده معتــادان ایــن مرکز بازپــروری که از قشــر
آســیب پذیر جامعه هســتند بســته حمایتی (سبد
کاال) دریافــت میکننــد و مددجویــان در ارتبــاط
مســتقیم با خانوادههــای خود در خــال بازپروری،
هســتند .امیــدوارم در ایــن مســیر بتوانیــم موضوع
جامعه پذیری را هم در مقوله بازگشت این افراد به
جامعه جدیتر دنبال کنیم.
ëëباکمکمردمونهادهایمردمی،میتوانیمموفق
شویم
معــاون قضایــی دادســتانی کل کشــور نیــز در
ایــن مراســم اظهــار کــرد :بســتر هــر کاری نیازمند
پشــتوانه قضایی اســت ،خوشــحال هســتیم که در
ایــن اردوگاه در عرض چند ماه یکی از ظرفیتها را
اجرایی کردیم ولی اگــر مردم و نهادهای مردمی و
خانوادههــا یاری نکنند باز در انتهــای کار نمیتوان
موفــق بود.ســعید عمرانــی در ادامــه اضافــه کرد:
ظاهــر و ســامت مددجوها در این مرکز مشــخص
اســت ،بقیــه راه بــر عهــده خانوادههــا و نهادهــای
مردمــی اســت ،قطعاً ثــواب بازگشــت انســانی به
جامعه از هیچ عبادت مستحبی کمتر نیست.

بهار به باغراه آرامگاه فردوسی رسید
زهــرا اســکندریان  :خبرنــگار  /بــه همــت شــورای
اسالمی شهر و شهرداری مشهد؛ جلوخان آرامگاه
فردوســی افتتــاح شــد.موضوع بهســازی توس با
توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در دســتور
کار پنجمین دوره شورای اسالمی شهر و شهرداری
مشــهد قرار گرفت.به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شــهرداری مشــهد ،با روی کار آمدن شورای شهر
پنجم و مدیریت جدید شــهری موضوع بهسازی
تــوس ،ســاماندهی این منطقــه تاریخــی و خارج
کــردن فردوســی از غربت در دســتور کار پنجمین
دوره شــورای اســامی شــهر و شــهرداری مشــهد
قرار گرفت؛ موضوعی که  23ســال پیش در ســفر
مقــام معظم رهبــری به منطقه تــوس و آرامگاه
فردوســی توســط ایشــان بــر آن تأکیــد شــده و در
دستور کار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته بود
اما با گذشــت سالهای متمادی از پیشرفت قابل
توجهی برخوردار نبود.
بــا پیگیریهــای مدیریــت شــهری و شــورای
شــهر مشــهد در اردیبهشــت مــاه  ۹۷تفاهمنامه
ســهجانبه بازپیرایی جلوخان آرامگاه فردوسی از
ســوی شــهردار وقت مشهد ،رئیس شــورای شهر
مشــهد و مدیرکل میراثفرهنگی ،صنای ع دستی
و گردشــگری خراســان رضــوی بــه امضا رســید و
شــش ماه پس از امضا شــدن این تفاهمنامه و با
انجــام فعالیتهای مقدماتــی ،عملیات اجرایی
ساماندهی جلوخان آرامگاه فردوسی در  26آبان
مــاه  97با حضور اعضای شــورای شــهر و مدیران
شــهری و اســتانی در ایــن محــل آغــاز شــد.پروژه
ساماندهی و بازپیرایی جلوخان آرامگاه فردوسی
در محــدودهای بــه وســعت  7هکتــار از  42هکتار
اراضی تحت مالکیت ســازمان میــراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری موســوم بــه پردیس
توس در دست اجرا است .این پروژه با مبلغ اولیه
قــرارداد  16میلیــارد و پانصد میلیون تومان در دو

فاز با مدت زمان  18ماه در حال اجراســت .دیروز
 25اردیبهشــت مــاه همزمــان با روز بزرگداشــت
حکیم ابوالقاسم فردوســی فاز نخست این پروژه
شــامل  ۳هکتــار  -معــادل  ۶۰درصــد کل پروژه-
آمادهســازی شــده و با اعتباری بالغ بر  10میلیارد
تومان توســط محمدرضا کالئی ،شــهردار مشهد
مقــدس بــه بهرهبرداری رســید.این محــدوده که
حکــم جلوخان آرامگاه فردوســی را دارد ،از طرح
مصــوب شــورای عالــی میــراث فرهنگــی کشــور
تبعیــت میکنــد و بــه صــورت ره بــاغ و بوســتان
طراحی شده است.
این بخش شــامل اجــزای مختلفــی همچون
پیــاده راه ،فضــای ســبز ،آبنمــا ،هفــت میــدان
موضوعی ،مقبره الشعرا ،مسیر سواره رو پیرامونی
و سرویسهای بهداشتی است.
پیشبینی میشــود بــا اتمام این پــروژه زمینه
ثبــت جهانــی شــهر تاریخــی تــوس و آرامــگاه
فردوســی فراهم شــود و آغازی بر بهسازی مسیر
پردیس توس باشد.
از جمله ویژگیهای طــرح میتوان به رعایت
اصول باغســازی ایرانی ،هماهنگ بودن هندســه
طرح با باغ آرامگاه فردوســی ،استفاده از مصالح
تمامــاً ســنگی در کفســازی و احــداث آبنماهــا و
استفاده از مصالح بوم آورد نظیر سنگ کریستال
گنابــاد ،گرانیــت نیریــز وســنگ قلــوه رودخانهای
نیشابور اشاره کرد.
در عیــن حال اجرای ســنگفرش در مســاحتی
معــادل  20000مترمربــع و تیشــه کاری دســتی
 15000مترمربــع از آن ،بازیافــت ســنگهای
حجمــی به جــا مانــده از دوران انجمــن آثار ملی
در اجــرای جــداول باغچههــا و ســنگفرش ،بــا
هدف حفــظ ارزشهای تاریخــی و رعایت اصول
معمــاری پایــدار و ایجاد اختالف ســطوح انســان
ساخت با روش باغسازی ایرانی به جهت نمایش

بهتــر آبنماهــا و ایجاد تنوع در گــذر اصلی از دیگر
ویژگیهای این پروژه اســت.پیشبینی رواقهایی
به طول بیش از  100متر در طرفین بخش میانی،
به جهت تأمین ســایه و اســتقرار گونههای گیاهی
متنــوع ،احداث مســیر ســواره رو پیرامونی جهت
تــردد خودروهــای برقــی ،کالســکه و خودروهــای
امداد رســان و خدماتــی و احداث مخزن  200متر
مکعبــی و  6000متــر لولهگــذاری جهــت آبیــاری
فضــای ســبز نیــز در ایــن راســتا قابل ذکر اســت.
همچنیــن ایجــاد بســتر فضای ســبز در ســطحی
معــادل  10هزار متر مربع و کاشــت انواع بوته گل
فصلی و دائمی ،نصب  50عدد نیمکت از سنگ
یکپارچــه گرانیتــی و تأمیــن روشــنایی محــدوده
جلوخــان بــا نصــب  100پایه چــراغ و نورپــردازی
فضــای ســبز نیــز دیگــر ویژگیهــای ایــن پــروژه
محسوب میشود.
ëëبهار به باغراه آرامگاه رسید
دیــروز مســافت ســه دقیقــهای تــا رســیدن به

آرامــگاه خالــق شــاهنامه بــه بهرهبرداری رســید.
جلوخان آرامگاه فردوســی که پیش از این زمینی
خاکــی بود و هر گردشــگر و بازدیدکننــدهای را آزار
میداد ،حاال به باغراهی تبدیل شده که قدم زدن
و رسیدن به آرامگاه را دلنشین میکند .این یکی از
اثربخشترین گامهایی است که بعد از  23سال از
حضور رهبر معظم انقالب در توس و توصیههای
ایشــان بــرای ســاماندهی ایــن منطقه ،برداشــته
شده است .درســت  6ماه پیش بود که کلنگ این
محوطــه  7.5هکتــاری بــر زمین زده شــد و دیروز
مصادف با ســالروز بزرگداشــت فردوســی بزرگ،
جلوخان آرامگاه او به بهرهبرداری رســید .مســیر
رســیدن به معماری باشــکوه هوشــنگ ســیحون
بــدون هیــچ ســاخت و ســازی ،متقارن بــا فضای
جلویی آرامگاه ساخته شــده ،بهطوری که فضای
ســبز ،درختکاری ،حوضچهها و آبراههها دروازه
ورودی را به آرامگاه متصل کرده است ۴٠٠ .نهال
ســرو شــیراز ،زیتون تلخ و چنار بــه اضافه  ٢٢هزار
گل شاهپسند ،ساناز ،رز سفید و قرمز و شمعدانی

فضــای جلویــی آرامــگاه را ســبز و رنگارنــگ
کرد هاند ۵٠.سال پیش ،بازسازی و تعمیر آرامگاه
فردوســی بــه ســیحون واگذار شــده بــود و تاکنون
هیچ اقدام شــاخص دیگری بــرای این مجموعه
فرهنگی انجام نشده بود .مدیریت شهری پنجم
بــا صــرف هزینــهای  15میلیاردتومانــی ،ســنگ
بزرگــیاز پیــش پــای مســئوالن میــراث فرهنگی
اســتان که در اصل متولیان احیای مجموعههایی
همچون توس هستند ،برداشت.
همانطور که قبالً هم گفته شده بود ،دیروز فاز
اول پــروژه ،یعنــی  ۶٠درصد آن ،بــه بهرهبرداری
رســید .از ایــن رو ،محوطــهای کــه مربــوط بــه
مقبرهالشــعرا و فضای پارکینگ خودروها اســت،
در مــدت کوتاهتــری در آینــده بــه بهرهبــرداری
خواهد رســید .علت عــدم بازپیرایــی این مناطق
وجــود مســیری بــرای حضــور گردشــگران در
هنگام بازپیرایی مســیر اصلی عنوان شــده است.
همانطور که محمدرضا کالئی ،شــهردار مشــهد
هم گفته اســت ،این محوطهها تــا  6ماه آینده به
بهرهبرداری میرسند.
بر اساس طرح فعلی ،در سمت چپ و راست
کنــار جلوخــان ،مســیرهای ســواره بــا بهکارگیری
ماشــینهای برقی پیشبینی شــده و مسیر میانی
بــه عنــوان محور اصلی جلوخــان و راه پیــاده برای
گردشــگران در نظــر گرفتــه شــده اســت .بعــد از
جلوخان نیز پردیسی به مساحت بیش از ٣٠هکتار
قــرار دارد که بخشهای تاریخی و فرهنگی در آن
واقع هستند .همچنین به گفته مسئوالن ،رویکرد
در جلوخــان غیرانتفاعــی و در پردیــس انتفاعــی
است .بخشهای تاریخی و فرهنگی آن نیز احصا
و احی ا خواهد شــد و فضاهایی مانند کافیشــاپ،
رســتوران ،کتابخانــه ،کافهکتــاب وخدمــات دیگر
برپا میشــود تا مســیری متفاوت برای رسیدن به
آرامگاه فردوسی باشد.

