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اقتـــــصادی

غیرصفر داشته باشد.
برخــی معتقدنــد برجستهســازی تــوس
بهوسیله شــورای پنجم در راستای کاهش توجه
به بعد زیارتی مشــهد اســت ،چطور توانســتید
این دیدگاه را مدیریت کنید؟
شــاید پیــام مــا هنــوز به افــرادی کــه در این
حــوزه فعالیــت دارنــد ،نرســیده و مــا هنــوز
نتوانســتیم این افــراد را مجاب کنیم که لزومی
به وارد شــدن در فعالیتهای پرهزینه نیست،
شــاید هم نتوانســتیم اعتماد آنهــا را به خود
جلب کنیم .موضوع دیگر در این زمینه فراهم
کــردن فضایــی اســت بــرای اینکــه مــردم در
فعالیتها حضور داشــته باشــند تــا یک کنش
جمعی شکل بگیرد.
بعید میدانم کســی بخواهد یا بتواند شهر
تــوس را بــا هــدف از بیــن بــردن برنــد زیارتی
مشــهد توســعه دهد .درواقع وجود بارگاه امام
رضا (ع) عاملی اســت که این شهر را به مشهد
تبدیل کرده اســت .مشــهد شــهری بــا اقتصاد
قــوی بــه برکــت وجــود بــارگاه امــام رضــا (ع)
بــوده و در آن فعالیتهــای گوناگونی در ابعاد
مختلــف براســاس ظرفیتهــا و مزایــای آن
صورت میگیرد .بخشی از این مزیتها شامل
ادبیات ،شــعر و تمدن ایران اســت و فردوسی
بهعنــوان نمــاد زبــان و ادب پارســی از جایگاه
رفیعــی برخــوردار اســت ،بنابرایــن در زمینــه
توسعه شهر توس هیچ تضادی نمیبینم.
مســاله دوم این است که ظرفیتی بهعنوان
پدر شــعر و زبان پارســی در شــهر وجــود دارد.
هنگامــی که میبینیم شــاهنامه یکــی از منابع

جــدی بــرای ارائــه زندگــی مناســب ،منظــم و
انســانی اســت و میتوانــد پیامهــای اخالقــی
عمیقــی ارائــه دهــد؛ بنابرایــن بایســتی زمینه
الزم را فراهم کنیم تا زندگی
مــردم با مفاهیم شــاهنامه،
بیشتر عجین شود؛ همانطور
که زندگی مردم با غزلهای
زیرساختهای
حافــظ بهصــورت جــدی
گردشگری و
همراه اســت .باید شــاهنامه
خدماتی که در حوزه
فردوســی و مفاهیــم برآمده
زبان و ادب پارسی
از آن را بــا مســائل امــروز
ارائه میشود با
تطبیــق داده و در اختیــار
رویکردهای فرهنگی
مــردم قــرار دهیــم .درواقــع
برقــراری ارتبــاط مــردم بــا
و سرمایهگذاری
شــاهنامه یکــی از اهــداف
اجتماعی همراه
اصلی است.
خواهد بود.
چه برنامهای برای منطقه
همانطور که شهر
توس در نظر دارید؟
مشهد از تنوع
فضــای امــروزی آرامگاه
فرهنگی اقوام
فردوسی درشــأن این شاعر
برخوردار است
بزرگ نیســت ،افــزون بر آن
حقوق افرادی که در مناطق
این تنوع در حوزه
پیرامونــی آرامگاه فردوســی
سرمایهگذاری شهری
زندگــی میکننــد ســالها
نیز وجود دارد
ضایــع شــده اســت .یکــی از
اقداماتــی کــه در ایــن راســتا
انجــام دادیــم ،مشــخص
شدن تکلیف طرح تفصیلی
تــوس بــوده که بــه تصویب مراجــع ذیصالح
حوزه شهرســازی رسیده اســت .خوشبختانه با

این وضعیت حداقل خیال ما میتواند آسوده
باشــد کــه حقوق مــردم تضییــع نخواهد شــد.
از ســویی دیگــر ،فضــای کالبدی تــوس بههیچ
عنوان تناســبی با ســطح خدماتی کــه در حوزه
زبان و ادب پارســی ارائه میشــود ،نیســت .ما
ایــن مســأله را بهصــورت جــدی در دســتور کار
خود قرار دادیم و طراحی مناســبی با همکاری
میــراث فرهنگــی و گردشــگری انجــام خواهد
شد.
زیرســاختهای گردشــگری و خدماتــی
کــه در حوزه زبان و ادب پارســی ارائه میشــود
بــا رویکردهــای فرهنگــی و ســرمایهگذاری
اجتماعــی همــراه خواهــد بــود .همانطــور کــه
شــهر مشــهد از تنوع فرهنگی اقــوام برخوردار
اســت این تنوع در حوز ه سرمایهگذاری شهری
نیــز وجــود دارد .بــرای نمونــه در ایــن شــهر،
شیعیانی از هرات وجود دارند که بخش جدی
از اقتصــاد شــهر را تشــکیل میدهنــد و دارای
پیونــد عاطفــی ،فرهنگی و زبانی با ما هســتند.
همچنیــن از حــوزه خلیــج فــارس و عــراق
سرمایهگذارانی داریم که تقریبا ارتباط جدی با
اقتصاد مشــهد پیدا کردند .مجموع این افراد،
موجــب ایجاد تنــوع در حــوزه ســرمایهگذاری
شــهری شــده اســت .بنابرایــن بســتر الزم در
زمینه ســرمایهگذاریهای شــهری وجــود دارد
و بایســتی بتوانیم هماهنگیهــای الزم را برای
هدایــت ســرمایهگذاران بــه ســوی پروژههــای
درســت هدایت کنیم .من نقش دســتگاههای
قضایــی و حمایــت از ســرمایهگذاری را در این
زمینه بسیار پررنگ میدانم.

