
برای  روستایی خراسان جنوبی گفت:  تعاون  معاون 
نیازمند سرمایه  کــشــاورزان  زرشــک  خرید محصول 
با  در گفت وگو  گــردش هستیم. مهدی جعفری  در 
خبرنگار مهر، با بیان اینکه خراسان جنوبی تولیدکننده 
۹۸ درصد زرشک کشور است، بیان کرد: ظرفیت ۳ 
هزار و ۱۰۰ تن فــراوری زرشک در استان وجود دارد. 
قـــرارداد در زمینه بازاریابی و  وی با اشــاره به انعقاد 
از جمله زرشک  راهبردی استان  فــروش محصوالت 
عنوان کرد: قراردادهایی با برخی فروشگاه های بزرگ 
زنجیره ای داشته ایم و توزیع زرشک خشک در این 
فروشگاه ها انجام می شود. وی تصریح کرد: مجموع 

خریدی که این فروشگاه ها در زمینه 
محصول زرشک استان به صورت 
 ساالنه دارنــد حــدود ۵۲ تن است 

و این گره ای از مشکالت زرشک...

سریال تکراری کمبود و گرانی در بازار مرغ ادامه دارد

از اخالل دالالن تا وعده مسئوالن 
 معاون تعاون روستایی خراسان جنوبی 

مطرح کرد

خرید زرشک 
 نیازمند 

سرمایه در گردش

2
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با پیگیری های قاطع قضایی در ارتفاعات جنوبی مشهد

دیوار تغییر کاربری ها فرو ریخت

گفتاری از امیر جلیلی نژاد در کارگاه »مشهدشناسی« روزنامه قدس 

 از زیارت تک مقصدی 
تا زیارت موزه ای

علمای اهل سنت خراسان شمالی: 

بصیرت مهم ترین دستاورد 
هفته وحدت است

با سخنرانی آیت هللا عبادی و مولوی فاروقی برگزار شد

 دیدار برادرانه علمای 
خراسان جنوبی
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تسهیالت ازدواج اگرچه به منظور تسهیل ازدواج 
بانک ها  سخت گیری  امــا  یافته  افــزایــش  جــوانــان 
جنوبی  خراسان  جوانان  از  بسیاری  شده  موجب 

نتوانند آن را دریافت کنند.
این روزها زوج هــای جوانان پس از گذر از خان های 
متفاوت برای رفتن به خانه بخت به دنبال کادوی 
بانک ها که همان تسهیالت ارزان قیمت ۷۵ و ۱۰۰ 

میلیونی ازدواج است به صف شده اند. حسن زاده 
دریافت  بــرای  که  جنوبی  خراسان  جوانان  از  یکی 
ــرده اســت، اظــهــار کــرد:  تسهیالت ازدواج اقـــدام ک
را  ضــامــنــی  هــر  ازدواج  تسهیالت  بـــرای  بــانــک هــا 
نمی پذیرند. برای هر نفر باید یک یا دو ضامن کارمند 
پذیرفته  و…  معرفی شــود، چــک، سفته  بانک  به 

نمی شود.

در طول تهیه گزارش پای دالل ها هم به تسهیالت 
ارزان قیمت ازدواج باز می شود. سایت هایی که در 
آن هــا، وام هــای ازدواج و دیگر وام هــای ارزان قیمت 

خرید و فروش می شوند.
زوج جوانی می گویند: چون ضامن نداریم افرادی به 
ما پیشنهاد داده اند که برای وام هر زوج ضامن تأمین 
می کنند و در ازای پرداخت مبلغی به زوج جوان وام 

را خریداری می کنند. فردی تماس گرفت و اعالم کرد 
حاضر است تسهیالت ما را در ازای ۷ میلیون تومان 
خریداری کند. مهدی قناد، معاون جوانان اداره کل 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی در گفت وگو با مهر 
اظهار کرد: در حال حاضر برای دریافت تسهیالت 
ازدواج در خراسان جنوبی ۲ هزار و ۴۸۸ نفر در صف 

انتظار هستند.

سد بانک ها مقابل تسهیل ازدواج جوانان خراسان جنوبی!

گذر از هفت خان برای دریافت وام 

رئیس کمیسیون ویژه ورزش و جوانان شورای شهر مشهد 
گفت: حمایت و توسعه ورزش همگانی از اولویت های شورا 
و مدیریت شهری است اما قهرمان پروری و باشگاه داری 

متولی خاص خود را دارد و از وظایف شهرداری نیست.
سیدحسین علوی  مقدم در نشست علنی شورای اسالمی شهر مشهد 
افزود: مخالف ورزش قهرمانی نیستیم اما وظیفه شورا و شهرداری تنها 

تسهیلگری و نه میدانداری در این بخش است.
و  بین بخشی است  تربیت  بدنی یک موضوع  کــرد:  وی خاطرنشان 
شهرداری ها به دلیل برخورداری از پیوند مردمی، بهترین نهاد برای 
پیاده سازی و توسعه ورزش های همگانی هستند. تقویت ورزش همگانی 

ضروری است و ارتباط مستقیمی با سالمت جامعه دارد، اگر ورزش 
همگانی به صــورت فراگیر رونــد رو به رشــد داشته باشد، در حفظ 
شاخص سالمت در زندگی شهری و کاهش معضالت اجتماعی اثرگذار 

است.
کــار جدی  دســتــور  در  نیز  محالت  ورزش  توسعه  اینکه  بیان  بــا  وی 
ــزود: باشگاه های ورزشــی در محالت در صــورت نظارت  اف شوراست، 

می توانند به ایستگاه های توسعه سالمت تبدیل شوند.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد اضافه کرد: توسعه ورزش بانوان نیز 
اثرات شگرفی بر سالمت جامعه دارد و برای حمایت جدی از ورزش 

بانوان باید برنامه ریزی دقیقی داشت.

گفت:  جنوبی  خراسان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
مطابق  نــاشــنــوایــان  و  نــابــیــنــایــان  تخصصی  کتابخانه 
استانداردهای الزم در محل کتابخانه محمدتقی کریم پور 

بیرجند راه اندازی می شود.
ــزود: این بخش به امکانات و  اف ایرنا  با  محمود حاجی در گفت وگو 
تجهیزات روز کشور مجهز شده و در خصوص معیارهای استاندارد 
مورد نیاز با اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی هماهنگی های الزم 
انجام شده است. وی بیان کرد: برای کتابخانه نابینایان و ناشنوایان 
۱۰۰ مترمربع زیربنا اختصاص دادیم که با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
در دست اجراست و با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان در هفته کتاب و 

کتاب خوانی آبان  امسال افتتاح می شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی گفت: نابینایان زیادی 
در مناطق مختلف استان داریم که دسترسی به کتابخانه تخصصی 
مرکز استان را ندارند و به دنبال راه اندازی پیک کتاب برای این افراد با 

همکاری اداره کل پست هستیم.
وی افزود: شرکت پست قانونی دارد که ارسال مرسوالت تا ۷کیلوگرم 
برای نابینایان رایگان است و در این زمینه تفاهم نامه ای را با اداره کل 
پست خراسان جنوبی امضا خواهیم کرد که نابینایان کتاب های مورد 
نیاز خود را از طریق تماس تلفنی به ما اعالم می کنند و ما از طریق 

پست کتاب های درخواستی نابینایان را برایشان ارسال خواهیم کرد.

با صدور  اهل سنت خراسان شمالی  روحانیون  و  علما 
بیانیه ای به مناسبت هفته وحدت، بصیرت و هوشیاری را 
مهم ترین دستاورد این هفته دانستند که به برکت انقالب 

اسالمی در کشور ایجاد شده است.
در این بیانیه ضمن تبریک هفته وحدت به رهبر معظم انقالب، آمده 
است: امروزه شکل گیری شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی مهم ترین 
حربه دشمن برای مقابله با اتحاد مسلمانان است که جوامع اسالمی 

باید با بصیرت مانع رسیدن دشمنان به اهداف شومشان شوند.
آن ها در این بیانیه تأکید کردند: معنای اتحاد شیعه و سنی، دست 
برداشتن و کوتاه آمدن از اصول و اعتقادات خویش نیست، بلکه وحدت 

یعنی دو گروه باید بر محور مشترکات به هم نزدیک شوند و برای حفظ و 
تعالی اسالم با یکدیگر همکاری و همیاری داشته باشند.

در بیانیه علما و روحانیون اهل سنت خراسان شمالی آمده است: 
ما ائمه جمعه و جماعت مساجد و مدیران و مدرسان حوزه های 
علمیه اهــل سنت استان به طــور قاطع و صریح به ســران کفر و 
جیره خواران آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب اعالن می کنیم که 
همه  ما مسلمانان متحد هستیم؛ ما همه با هم برادریم و اگر کسی 
کالمی بگوید که موجب تفرقه بین ما مسلمان ها شود می دانیم که 
یا جاهل هستند یا از کسانی هستند که می خواهند بین مسلمانان 

اختالف بیندازند.

عضو شورای شهر مشهد:

شهرداری وظیفه ای برای باشگاه داری ندارد

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی خبر داد

راه اندازی کتابخانه تخصصی نابینایان و ناشنوایان در بیرجند

علمای اهل سنت خراسان شمالی:

بصیرت مهم ترین دستاورد هفته وحدت است
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

آگهی تاریخ   20 / 07  / 1400      صفحه  1 خراسان

 جلس��ه مجمع عمومی عادی نوبت اول ش��رکت 
کاوی��ان صنع��ت س��پید س��هامی خ��اص روز 
1400/8/9 س��اعت 16 در محل قانونی ش��رکت 
واق��ع در مش��هد ش��هرک صنعتی ت��وس فاز2 

اندیشه 5 دانش4 قطعه 650 برگزار میگردد.
دستور جلسه : 

1 – انتخاب     اعضای   هیئت    مدیره برای  مدت  دو سال.
2 – سایر موارد...

از کلی��ه س��هامداران دعوت میگ��ردد در این 
جلسه حضور به هم رسانده یا نسبت به معرفی 

نماینده تام االختیار خود اقدام نمایند.
 رییس هیئت مدیره

 آگهی دعوت مجمع عمومی
 عادی شرکت کاویان صنعت سپید 

به شماره ثبت 22174
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 بدین وسیله به اّطالع کّلیه ی اعضای محترم می رساند؛ مجمع عمومی عاّدی بطور فوق العاده ی انجمن شرکت های دانش بنیان 
استان خراسان رضوی در ساعت 16:00 روز دوشنبه موّرخ 1400/08/10 با رعایت کّلیه ی تشریفات قانونی و شیوه نامه های 
بهداش��تی در محل س��اختمان مرکزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به نشانی مشهد، خیابان 
امام خمین��ی، جنب باغ مّلی برگزار خواهد ش��د. ل��ذا از کّلیه ی اعضای محترم حقوقی ک��ه دارای کارت معتبر بازرگانی یا 
عضویت از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشند و همچنین عضویت قطعی دارای اعتبار در 
انجمن دارند و حّق انشای رأی در جلسه ی مذکور را خواهند داشت، جهت شرکت دراین مجمع دعوت می شود، ولی حضور 

سایر اعضای انجمن برای استماع گزارشات دراین جلسه مزید امتنان خواهد بود.
دستورجلسه:

1-ارائه ی گزارش عملکرد هیئت مدیره ؛                                               2-ارائه ی گزارش بازرس ؛
3-بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1398/12/29 و 1399 ؛

4-تعیین حّق ورودی و حّق عضویت ساالنه ی اعضای انجمن ؛             5-تصویب بودجه ی سال 1400 انجمن ؛
6-انتخاب هیئت مدیره و بازرسین اصلی و علی البدل ؛

7-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عاّدی بطور فوق العاده می باشد.
 هیئت مدیره ی انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی

آگهی دعوت مجمع عمومی عاّدی بطور فوق العاده ی
 انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی )نوبت دوم(
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آگهي ثبت ازدواج
آقاي جابر همتي س�نقرآبادي فرزند عبدالكريم

 ب ش ش ٠٧٤٠١٢٩٢٩٥ برابر حكم دادگاه عمومي 
شهرس�تان باخ�رز همسرش�ماخانم هاجرزمان�ي 
سورس�تاني تقاضاي ثبت ازدواج رادارند لذابراي 
ش�مااخطار ميگردد ظرف مدت ده روز جهت ثبت 
ازدواج به دفترخانه ٥١شهرس�تان باخرز )قادري( 
مراجع�ه كني�د تادرام�ر ثب�ت ازدواج اقدام�ات 
الزم انج�ام گ�ردد چنانچه اقدام�ي ازطرف آقاي 
جابرهمتي س�نقرآبادي جهت ثبت ازدواج صورت 

نگردد متعاقبا برابر مقررات اقدام خواهدشد.
سردفتر ازدواج ٥١وطالق ١٢شهرستان باخرز ف

,1
40
67
46
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80 سازمان آگهی ها

روزنــامه قــــدس



   صفر بودن 
 بودجه 
حوزه جوانان 
تربت حیدریه  
مجید رضایی، رئیس 
اداره ورزش و جوانان 
تربت حیدریه به 
صفر بودن بودجه 
حوزه جوانان 
تربت حیدریه 
اشاره کرد و گفت: 
متأسفانه هیچ 
اعتباری در سال های 
گذشته در حوزه 
جوانان پیش بینی 
نشده و تقریبًا 
عددی نزدیک به 
صفر بوده است.

وحدت ــــن چــــالــــش و  ــی ــ در ایـــــــن ب
وضعیت نامطلوب تأمین، 
ارســــــال و حــمــل نــهــاده هــا 
از بـــنـــادر در جــنــوب کــشــور 
و ســخــت گــیــری هــایــی کــه در 
زمینه حمل ونقل در بنادر 
جــنــوب و گــمــرک در مــاه هــای گذشته اعمال 
می شد، بهانه های خوبی دســت مــرغــداران و 
تولیدکنندگان داده تا هر چند وقــت یک بار 
شوکی به بازار وارد کنند و نرخ دلخواه خود را به 

مسئوالن تحمیل کنند.
ــازار در حالی  افزایش دوبــاره قیمت مــرغ در ب
است که در روزهای گذشته برخی از رستوران ها 
و فروشگاه های عرضه مرغ از کمبود مرغ در 
ــد به طــوری که  ــازار با نــرخ مصوب گالیه دارن ب
ــا بــا صــفــر شـــدن مــوجــودی  در بــرخــی از روزهــ
مرغشان مشتری های بسیاری را دست خالی 

برمی گردانند.

پس لرزه کمبودهای دو ماه پیش ◾
ــازار  ــن حــال مــشــاهــدات خبرنگار مــا از ب بــا ای
هــم نــشــان از بــی ثــبــاتــی در قــیــمــت و عرضه 
ایــن مــاده پروتئینی دارد؛ بــه گــونــه ای کــه هم 
اکــنــون در یخچال بسیاری از فروشگاه های 
ــدون آنتی بیوتیک و  عرضه مــرغ فقط مــرغ ب
بــســتــه هــای قطعه بندی شـــده بــا قیمت های 
بسیار بــاال موجود اســت، به طــوری که سینه 
مرغ بسته بندی شده را تا 60هزار تومان و ران 
ــزار تــومــان به  بسته بندی شــده را هــم تــا 45هـ

فروش می رسانند.
مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی با تأیید کمبود و افزایش قیمت کنونی 
مرغ، کاهش جوجه ریزی در ماه های گذشته را 

دلیل این کمبود و افزایش نرخ عنوان و اظهار 
کرد: افزایش قیمت مرغ در بازار موقتی خواهد 
بــود و ایــن اطمینان را می دهیم کــه از 8آبــان 
دیگر کمبود مرغی در بازار نخواهیم داشت و 

قیمت ها کاهش خواهد یافت.
مــحــمــدمــهــدی یـــعـــقـــوب زاده در گــفــت وگــو با 
خبرنگار ما با بیان اینکه در روزهــای اخیر با 
کمبود 20درصدی مرغ، 10درصد هم به میزان 
تقاضا افزوده شده است، عنوان کرد: با بهبود 
نسبی وضعیت کــرونــا و بــاز شــدن همزمان 
بسیاری از تاالرها و رستوران ها تقاضا هم به 

مقدار بسیار زیادی افزایش پیدا کرده که خود 
همین موضوع کمبود و افزایش قیمت را در پی 

داشته است.
وی به کاهش جوجه ریزی و اینکه بیش از 15 روز 
در شهریور ماه جوجه در کشور موجود نبوده 
است، عنوان کرد: اساس جوجه وارداتی است؛ 
به گونه ای که در این 15روز تالش فراوانی کردیم 
از محل های مختلف واردات انجام دهیم، اما 
در نیمه دوم شهریور این موضوع جبران شد 
و جوجه ریزی به مقدار الزم انجام شد که در 

ابتدای هفته آینده اثرات آن را خواهیم دید.

سایه سنگین دالل ها بر بازار ◾
وی افـــزود: تــوزیــع مــرغ منجمد بـــرای کاهش 
قیمت ها در روز هـــای اخیر شــروع شــده و به 
ــاد مــوجــود اســت و تمام مــراکــزی که  مــقــدار زی
ــع کنند مثل  ــوزی مــی تــوانــنــد مـــرغ منجمد ت
تعاونی های مــصــرف،  هایپرمارکت ها و... با 
مراجعه به صنعت و معدن به مقدار نامحدود 

مرغ منجمد در اختیار آن ها قرار می گیرد. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر امکان توزیع 
5هزار تن مرغ منجمد را از وزارتخانه دریافت 
ــم و هیچ نــگــرانــی از بــابــت اینکه مرغ  کــرده ای
کــم خــواهــد شــد و یــا شاهد صــف هــای مجدد 
باشیم وجود نــدارد افــزود: متأسفانه دالالن و 
عواملی که در مسیر توزیع مــرغ هستند در 
بازار توزیع مرغ منجمد اخالل ایجاد می کنند 
و نمی گذارند مرغ منجمد به وفور توزیع شود؛ 
چــرا کــه ایــن مــوضــوع سبب کاهش قیمت ها 

خواهد شد و منافع آن ها به خطر می افتد.
وی بــا اشـــاره بــه ورود تــخــم مــرغ نــطــفــه دار در 
ماه های گذشته به کشور افزود: این تخم مرغ ها 
در بین مــراکــز اســتــان هــا تــوزیــع شــده اســت و 
مــرغــداران در قــــراردادی کــه منعقد کــرده انــد 
بخشی از آن را برای تولید جوجه خوابانده اند 
و بخش دیگر را به دلیل اینکه به مــرغ مادر 
در کشور آسیبی وارد نشود به مــرور در حال 

خواباندن هستند.
وی به کاهش نسبی قیمت تخم مرغ هم در بازار 
اشاره کرد و افزود: قیمت تخم مرغ در همان رنج 
توافقی که اتحادیه به وزارتخانه پیشنهاد داده، 
ثابت است. در واقع قیمت تنظیم بازاری است 
به گونه ای که در حال حاضر تخم مرغ فله با نرخ 
22هزار و 500تومان و در برخی موارد پایین تر از 

این قیمت هم توزیع می شود. 

سریال تکراری کمبود و گرانی در بازار مرغ ادامه دارد

ازاخالل دالالن تا وعده مسئوالن 

خبرخبر
ويژهويژه

17 شهر خراسان شمالی بدون شهردار!
شهرهای بجنورد، جاجرم، فاروج و راز که مرکز شهرستان 
هستند و 13 شهر در خراسان شمالی هنوز شهردار ندارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر امور شهری و 
شوراهای استانداری خراسان شمالی گفت: با گذشت چهار 
ماه از انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در کشور 

هنوز 17 شهر استان بدون شهردار است.

علیرضا باغچقی افزود: شهرهای بجنورد، جاجرم، فاروج، 
راز، تیتکانلو، درق، ایــور، شوقان، پیش قلعه، صفی آباد، 
قاضی، یکه صعود، سنخواست، شهرآوا، قوشخانه، چناران 

شهر و لوجلی شهردار ندارند.
باغچقی علت این موضوع را بررسی احراز هویت شهرداران 
معرفی شده از طرف شورا عنوان کرد و گفت: فعالً سابقه 

شهردار بجنورد )مرکز استان( در حال بررسی است تا حکم 
وی صادر و فعالیتش آغاز شود. در این مدت شهرداران 
شهرهای شیروان، اسفراین، گرمه، آشخانه، زیارت، حصار 

گرمخان و غالمان احکامشان را دریافت کرده اند.
رئیس شورای شهر بجنورد نیز پیشتر درباره علت تأخیر در 
انتخاب شهردار این شهر گفته بود: ورود برخی جریان های 

سیاسی و اجتماعی برای دریافت صندلی شهردار این شهر 
مانع انتخاب شهردار است.

این در حالی است که تاکنون دو نفر از سوی شورای شهر 
بجنورد برای شهرداری این شهر معرفی شده اند که نفر اول 
شرایط اولیه این موضوع را نداشت و صالحیت نفر دوم هم 

در دست بررسی است. 

بازار
   مهدی توحیدی     بازار مرغ انگار نمی خواهد و 
یا بهتر بگوییم نمی گذارند روی خوش به مردم نشان 

دهد؛ قصه کمبود، چندنرخی بودن و باال و پایین 
شدن نرخ این کاالی اساسی در روزهای گذشته در 

فروشگاه های عرضه کننده در مشهد حکایت از ادامه 

التهاب و نابسامانی ها در فروش مرغ دارد.
نوسان های  قیمت گوشت مرغ در روزهای اخیر در 
حالی است که مسئوالن وعده تقویت نظارت و حل 
این مشکل را با تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ در 

ابتدای سال و با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی 

استان و عضویت دستگاه هایی مانند صنعت و معدن 
و اداره کل تعزیرات داده بودند اما سوءمدیریت 
مسئوالن و حضور پررنگ و پرقدرت دالالن و 

سودجویان در بازار این ماده مهم پروتئینی نشان داد، 
کاهش نظارت روی قیمت ها، کاهش جوجه ریزی و 

افزایش تقاضای گوشت سفید دوباره قیمت مرغ را 
به مرز 38 هزار تومان رسانده است، قیمت هایی که 

پیش از این و در ماه های گذشته نیز چند بار تکرار 
شده بود و اگر نظارت ها به همین گونه باشد باید 

شاهد قیمت های باالتر از این هم در بازار مرغ باشیم.

با سخنرانی آیت هللا عبادی و مولوی فاروقی 
برگزار شد

 دیدار برادرانه علمای 
خراسان جنوبی

نماینده ولی فقیه در خــراســان جنوبی گفت: 
مذهب عامل اختالف نیست و آنچه مهم است 

و عنوان ذاتی دارد دین است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیت هللا عبادی 
در دیدار با جمعی از علمای اهل تسنن و تشیع 
گفت: وصول به وحدت در هر امری یک مسئله 
تجربه شده است و راه وصول به وحدت التزام به 
قانون است. اگر همه مسلمانان ملتزم به قانون 
باشند دشمن جرئت نمی کند که چپ نگاه کند.
امام جمعه اهل سنت بیرجند هم در این جلسه 
گفت: امروز در جامعه شاهد هستیم که امت 
اسالمی بدترین دوران حیات خــود را سپری 
می کند و خشونت ها، افــراط  گری های دینی و 
کشتار بی رحمانه انسان های بی گناه توسط 
انسان های جاهل و نادانی انجام می شود که 

منتسب به اسالم هستند.
ــزود: دشمنان اســالم هم این  مولوی فاروقی اف
خشونت ها را بهانه ای برای تبلیغ علیه اسالم قرار 
داده اند. در حالی که اسالم تنها دینی است که در 
آن به مدارا و رعایت حقوق بشر توصیه شده و در 

دین اسالم ظلم و تبعیض حرام است.
امام جمعه اهل سنت بیرجند گفت: اگر امروز 
همه سران کشور های اسالمی در کنار هم بودند 
و از آرمــان هــای فلسطین و مظلومان حمایت 
می کردند آمریکا و تمام کشور های غرب با تمام 
ســالح هــای پیشرفته ای که دارنــد جرئت نگاه 

کردن به مسلمانان را نداشتند.
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در استان

ان
بی

رج
د 

حم
  م

ط
/1
40
63
62

باربری خورشید هشتم
تخفیف ویژه مستاجران و

 شهر ارگانهای دولتی شهرستان
»حافظی« 32170019
 09153581596
09301898407

سراسر مشهد، با کادری مجرب
کارگر، خاور، نیسان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/1
40
65
60

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
14
06
24
3

سنگ سابی زیبا
ساب انواع سنگ، موزاییک،بتن،نما، پله 

پاگرد/بادستگاه سندپالست
09151013587

ج
/9
91
17
67

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

گــلبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

 سوییت  و اتاق  مبله 
اجاره  میدان شهدا 

09153134381 
09337139978

ط
/1
40
67
39

ج
/1
40
67
20

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش 
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

پ
/1
40
42
52

پ
/1
40
42
53

ط
/9
91
17
41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

قالی شویی

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122



مشهد میزبان 
مسابقات قرآن 

»مدهامتان«
میرزایی، مدیرکل 

فرهنگی ستاد 
هماهنگی 

کانون های فرهنگی 
هنری مساجد در 
نشست خبری که 
روز گذشته برگزار 

شد، بیان کرد: 
۸۷ تن از منتخبان 

مرحله استانی 
مسابقات سراسری 

قرآن مدهامتان 
۲۷ تا ۲۹مهرماه 

در مشهد به رقابت 
می پردازند.

خبرخبر
خوبخوب

ــزار  هـ  70 رحمانی  عقیل 
مترمربع )7هــکــتــار( از اراضـــی 
ــی و باغی و  حریم و بستر  زراعـ
رودخانه در مناطق عارفی و بالندر 
در ارتـــفـــاعـــات جــنــوب مشهد 
مقدس در راستای جلوگیری از 
زمین خواری و تغییر کاربری های غیرمجاز با دستور و 

حضور مقام قضایی آزاد سازی شد.

چرا تغییر کاربری خط قرمز دادستانی است؟ ◾
مـــاجـــرای تغییر کـــاربـــری زمــیــن هــای کـــشـــاورزی و 
قطعه بندی و فروش آن ها در اطراف شهر مشهد و 
در وسعت بیشتر در سراسر کشور همیشه داغ بوده 
و عده ای سودجو هم در پس پرده بی اطالعی مردم از 
این موضوع که نمی شود روی زمین های کشاورزی 
ساخت وساز کرد، سرمایه یک عمر تالش آن  ها را 
تصرف می کنند وچه بسا با این عمل، بحران احتمالی 

کمبود گندم، جو و... رخ خواهد داد.
ــاه بــه آن دلخوش  ــاآگ ــراد ن ــ مــوضــوع دیــگــری کــه اف
می شوند، وجــود نشانه هایی از آمــدن امکانات به 
منطقه اســـت، منظور آســفــالــت، خیابان کشی، 
جدول کشی و حتی نصب انشعابات آب و برق است. 
اینکه آن ها چگونه و به راحتی می توانند دست به این 
اقدام ها بزند جای سؤال دارد، اما بارها دادستانی در 
مورد اعطای انشعابات آب، برق و گاز مناطق موصوف 
هشدار هایی را به دستگاه های ذی ربط داده است که 
پیش از بررسی اسناد قانونی فعالیتی در این محل ها 
صــورت نگیرد. شاید بتوان گفت ترک فعل برخی 
مسئوالن در این نهاد ها چاشنی بروز تخلفات است 

که باید با آن ها نیز برخورد شود.
اما دادستانی مرکز استان باتوجه به اهمیت موضوع 
که مستقیم تأمین امنیت غذایی جامعه را تحت 
تأثیر قرار می دهد و بحران های آبی و... را رقم خواهد 

زد، شناسایی و برخورد با این پدیده شوم را در دستور 
کار قرار داده است.

در اقــدامــی دیگر بــا دســتــور قاضی فـــرزاد بهشتی 
ــژه شهرسازی  ــرای ویـ ــ تـــونـــدری، ســرپــرســت دادسـ
مرکز خراسان رضــوی، مناطقی از عارفی و بالندر 
در ارتفاعات جنوب مشهد که مورد تغییر کاربری 

گسترده ای قرار گرفته بود، آزادسازی شد.
رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در 
امور اراضی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: 
با اقدام های صورت گرفته 70هزار مترمربع )7هکتار( 
از اراضی زراعی و باغی و  حریم و بستر رودخانه در 
مناطق عارفی و بالندر در ارتفاعات جنوب مشهد 

آزادسازی شد.
قاضی بهشتی توندری در تشریح دیگر زوایــای کار 
بیان کرد: در راستای اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون 
حفظ کاربری اراضــی زراعــی و باغ ها و ماده 2 قانون 
توزیع عادالنه آب، یکشنبه گذشته )25 مهرماه( 
تعداد 22 قطعه اراضی دو دیوار و ویال سازی شده در 
چندین نقطه به مساحت تقریبی 7 هکتار از اراضی 
زراعی که دستخوش تغییر و تبدیل کاربری قرار گرفته 

بود، رفع تصرف و قلع و قمع شد. 
ــرای عمومی و انقالب  سرپرست ناحیه 7 دادســ
ــژه فــضــای مـــجـــازی و  ــ ــان رضــــوی )ویـ ــراسـ مــرکــز خـ
ــزود: در این عملیات مشترک که با  شهرسازی( اف

حضور دستگاه های متولی و دســت انــدرکــار امر 
ازجمله مدیریت پروژه ارتفاعات جنوب شهرداری 
مشهد، آستان قدس رضوی، اوقاف و امور خیریه، 
آب منطقه ای، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، 
منابع طبیعی و آبخیزداری و مأموران خدوم انتظامی 
صورت پذیرفت، عالوه بر موارد موصوف، پنج مورد 
رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه و سه استخر 
غیرمجاز، قلع و قمع و ۶ حلقه چاه غیرمجاز پر و 

مسلوب المنفعه شد. 
ایــن مقام قضایی در پایان ضمن تشکر از تالش 
بی شائبه تمامی دست اندرکاران این حوزه، بر ضرورت 
حفاظت و حراست از اراضی و منابع طبیعی استان 
تأکید کــرد و گفت: موضوع شناسایی، برخورد با 
متخلفان و متصرفان، رفع تصرفات و تعرضات با 
توجه به دستورات دادستان محترم مرکز خراسان 
رضوی و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در امور 
اراضی و منابع طبیعی استان، همواره در دستور کار 

جدی و فوری این دبیرخانه قرار خواهد داشت.

بی توجهی جهاد کشاورزی به دستور قضایی! ◾
درحالی که این گونه اقدام ها همواره جای قدردانی 
و تشکر دارد، به واسطه تماس یکی از شهروندان با 
تحریریه روزنامه قدس و ارسال اسنادی در جریان 
اقدامی تأمل برانگیر قــرار گرفتیم. ایــن فــرد مدعی 
بــود در حوالی روســتــای »نجم« زمینی در حدود 
۶هکتار دارد که نسل در نسل در آنجا اقدام به کشت 
صیفی جات، مرکبات و... می کرده اند، اما مدتی پیش 
فردی متخلف همراه با چند کارگر وارد قسمتی از این 
زمین شده و اقدام به دیوارکشی و تصرف آن می کند. 
در ادامه این فرد هم براساس اسناد موجود، پلیس را 
در جریان قرار می دهد و دادگاه و پاسگاه رفتن هایش 
شروع می شود. درحالی که او مدعی بود آن ها بدون 
هیچ سند و مدرکی برای تصرف زمین های زیرکشت 

او اقدام کرده بودند، تمامی اسناد پیگیری هایش را هم 
برای ما ارسال کرد.

اینکه درختان میوه و محصول سال ها تالش این فرد 
در حال از بین رفتن است یک طرف ماجرا بــود، از 
سوی دیگر اسناد او نشان می داد پیگیری های مداوم 
او با ورود قاضی بهشتی توندری، معاون دادستان و 
سرپرست دادســرای ویژه شهرسازی به نوعی ختم 
به خیر می شود، چراکه دستور رفع تصرفات صورت 
گرفته از زمین یک شهروند که به دستگاه عدلیه 
پناه برده بود، در تاریخ 1400/2/18 خطاب به جهاد 

کشاورزی برای اجرا صادر می شود.
در متن ایــن دستور آمــده بــود در خصوص تغییر 
کاربری صورت گرفته در روستای نجم توسط آقای...

مقرر است در صورت ادامه دیوارکشی و بی توجهی 
به اخطار های صادر شده، با قید فوریت نسبت به 
اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی 

زراعی و باغ ها)قلع و قمع( اقدام شود.
اما این شهروند مدعی بود از تاریخ صدور دستور 
مقام قضایی تخلفات ادامه داشته و مسئوالن جهاد 
ــرای اجـــرای دستور معاون  کــشــاورزی مشهد هم ب
دادســتــان اقــدامــی نکرده اند و به خواسته های او 

توجهی نداشتند.
از همین رو مــوضــوع بــه قاضی بهشتی تــونــدری، 
سرپرست دادســـرای ویــژه شهرسازی مرکز استان 
منعکس و در ادامه مشخص شد این مقام قضایی 
برای بار دوم در دستوری از جهاد کشاورزی مشهد 
خواست دستور وی را اجــرا کنند. امــا نکته قابل 
تأمل ماجرا این است که وقتی یک شهروند برای 
پیگیری گرفتاری هایش به دستگاه قضایی مراجعه 
و به سرعت هم مقام قضایی دستور پیگیری کار او 
را می دهد، چرا باید پس از گذشت حدود چهار ماه 
از ماجرا، از اجرای دستور خبری نباشد! آیا این گونه 

مسائل نمونه ای از ترک فعل مدیران نیست؟

با پیگیری های قاطع قضایی در مناطق »عارفی«و»بالندر«ارتفاعات جنوبی مشهد

دیوار تغییر کاربری ها فرو ریخت

در شهر3
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انصراف ۲۱درصد متقاضیان طالق در خراسان رضوی
از ابتدای اجرای طرح پیشگیری از طالق در خراسان رضوی 
تا کنون 21درصد زوج های متقاضی طالق، پس از دریافت 

مشاوره، به زندگی مشترک بازگشته اند.
معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان رضوی 
به صداوسیما گفت: خراسان رضوی به عنوان استان مبدع 
طرح پیشگیری از طالق از پنج سال پیش اقدام به اجرای 

طرح مشاوره پیش از طالق با همکاری دادگستری استان 
کرده که تأثیرات مثبتی در کاهش آمار طالق داشته است.

 غالمحسین دلبری افزود: در این مدت با توسعه اجرای این 
طرح، هم اکنون ۹۶درصد جمعیت استان در 1۹شهرستان 
بــه صـــورت رسمی و بقیه شهر های کوچک بــه صــورت 

غیررسمی زیر پوشش این طرح قرار گرفته اند.

 وی اظهار کرد: از ابتدای سال1۳۹5 تا پایان نیمه اول سال 
جاری درمجموع 1۳0هــزار و 524زوج در استان تقاضای 
طالق خود را در سامانه مربوط ثبت کرده اند که از این تعداد 
21 درصد، معادل 22هزار و 1۶۳زوج در سه قالب سازش، 
عدم مراجعه دوباره و انصراف از پیگیری دوباره به زندگی 

مشترک خود ادامه داده اند.

دلــبــری گفت: در پنج ســال گذشته 47مــرکــز مــشــاوره و 
1۶کلینیک مددکاری با تعداد 5۶ دفتر پیشخوان و ۶4مرکز 

ارزیاب در استان مجری این طرح بوده اند.
در راستای تحکیم بنیان خانواده و... ارائه مشاوره به تمامی 
دعاوی خانوادگی در استان و برای نخستین بار در کشور 

الزامی شده است.

با مرزبانان
   کشف 3 تن روغن قاچاق در مرز

  فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: 
مرزبانان هنگ تایباد، در ایست و بازرسی های 
مداوم، موفق به کشف حدود ۹00 میلیون ریال 

کاالی قاچاق شدند.

سردار مجید شجاع افزود: در همین راستا 
مأموران مرزبانی در پست کنترل و مراقبت 

مرزی هفده شهریور، در ایست و بازرسی های 
 جداگانه موفق به کشف ۸۸3 میلیون و

 4۹0 هزار ریال کاالی قاچاق شامل دو تخته 

قالیچه، 3 هزار و ۱۱ کیلوگرم روغن، ۲5کیلوگرم 
 رب، ۱۹3 کیلوگرم مواد شوینده، هزار 

و ۷۲0کیلوگرم آرد، ۷3 کیلوگرم مرغ و... از 
۸5نفر شدند. 

فرمانده مرزبانی استان با قدردانی از زحمات 

شبانه روزی همرزمان خود یادآور شد: قاچاق کاال 
صدمات جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد می زند 

که مرزبانان خطه خورشید با توجه به این مسئله 
تمام قد در برابر این پدیده شوم ایستاده اند و به 

احدی اجازه قانون شکنی نمی دهند.

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/1

40
09

47
ط

/1
40

09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264

ط
/1

40
09

71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/1

40
16

80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ط
/1

40
09

48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/1

40
41

13

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ج
/1

40
41

65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ج
/1

40
57

47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/9

91
15

53

تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/1

40
55

77

ج
/9

91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

ج
/1

40
66

49

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1

40
58

67

ج
/1

40
37

34

خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

کرایه چی

مشاغل گوناگون

خرید و فروش
ضایعات

ط
/1

40
09

72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ج
/1

40
49

89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ط
/1

40
59

73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1

40
58

58
ج

/1
40

37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سجاد احمدنژاد

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 14593
 به نشــانی:  600 دســتگاه کوچه آژانس 2000 

کوچه ارشاد1/6
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی به مح��ل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155133853
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مسعودرضایی 

مســئول دفتــر مشــاوره امــالک به شــماره عضویت 
15462 به نشانی:آزاده26بین راستان 15و17

مش��ارالیه قص��د کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت 
جهت تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود 
را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در 
زمان فوق یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه 
مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعای های احتمال��ی بعدی نخواهد 

داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09352381357
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

همسر  حشمتی  کبری  خانم 
با  محمدعلیزاده  شماآقای 

در دست داشتن رای دادگاه 
خانواده  مشهد  شعبه 27 به 

شماره140025390004722009

مورخ 1400/4/31که در مورخ 
1400/7/6قطعیت یافته است جهت 

ثبت طالق به این دفتر خانه مراجعه کرده 
است  به شما اخطار میشود ظرف مدت یک 
هفته بعد از این آگهی به این دفتر خانه 

واقع در مشهد : قاسم آباد چهارراه 

مخابرات نبش شریعتی 28 و به 
شماره های 36631332 و 
36637305 مراجعه نمائید 

در غیر اینصورت طالق به 
صورت غیابی به ثبت میرسد 

و این دفتر خانه مسئولیتی در 
قبال شما ندارد

 حسین کتولی
سر دفترازدواج 38و طالق9 مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سعید داورزنی

مسؤول دفتر مشاوره امالک به عضویت 14645 
بــه نشــانی: بین الهیــه 1 و 3 نبــش کوچه دوم 

امالک فراز
مش��ارالیه درخواس��ت کن��اره گی��ری را دارند 
ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه 

حس��اب حداکث��ر ظرف م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگه��ی به محل 
فوق الذک��ر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح 
اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت 
خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و 

ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09159194293
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سید مسعود حسنی

 دفتر مشــاور امالک به شماره عضویت 12395 
به نشــانی:  میــدان ســپادمیدان بهارســتان 

پاساژ نوید طبقه زیرزمین واحد144 
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 

مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151176029
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای عزیزاله علیزاده

مســئول دفتــر مشــاوره امــالک به شــماره عضویت 
12394 به نشانی:قاســم آباد،حدفاصل چهارراه 

نادرشهرشریعتی 53
مش��ارالیه قص��د کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت 

جهت تس��ویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی 
ب��ه محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153080454
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

متفرقه



   سند سازگاری 
با کم آبی 
خراسان رضوی 
باید پیوسته 
به روز شود

میرجعفریان، 
معاون هماهنگی 
امور عمرانی 
استاندار خراسان 
رضوی گفت: سند 
سازگاری با کم آبی 
استان باید براساس 
شرایط منطقه دائم 
به روزرسانی شود و 
همراهی مردم با این 
سند، از ارکان اصلی 
و ضامن اجرایی 
شدن آن است. 

در  حاشيه

واگذاری رایگان 
اراضی دیم به 
دانش آموختگان 
و  روستانشینان 
خراسانشمالی

معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار 
خراسان شمالی 
از واگذاری اراضی 
دیم روستاها به 
دانش آموختگان 
دانشگاهی و بومیان 
روستاها خبر داد.

غالمرضا هوایی اظهار 
کرد: ما به متقاضیانی 
که خواهان فعالیت 
در اراضی دیم هستند 
کمک می کنیم تا 
تولیدات محصوالت 
خود را بدین وسیله 
افزایش دهند.
وی به ظرفیت های ویژه 
خراسان شمالی در حوزه 
روستایی اشاره کرد و 
افزود: متأسفانه در حوزه 
معرفی ظرفیت های 
گردشگری روستاهای 
استان آن طور که باید 
کار نشده و از اقدام های 
ساده به راحتی عبور 
کردیم. وی از نبود 
بازارچه های فروش 
تولیدات روستایی در 
استان نیز انتقاد کرد.
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افقی ◾
 1. در ســـال 1917 در روســیــه انــجــام 
شـــد و مــنــجــر بـــه اعـــــالم حــکــومــت 
 سوسیالیستی شــد - تــکــیــه دادن 
2. واحد مسافت دریایی - نپذیرفتن 
- از هفت سین نوروزی 3. نت چهارم 
- پایتخت پرو - از تخم این گیاه روغن 
و از ساقه اش الیاف بدست می آورند- 
ــودروی  ــ ــش - خـ ــ نـــت مــنــفــی 4. دانـ
ــروغ  ــرف کــوچــک حــمــل بـــار - شــهــر پ
ــور)ع( - از روش هـــای  5. پیامبر صــب
کاشت گیاهان - مغازه 6. بی بندوبار 
- غــذای تزریقی - دیــدن 7. فلز سرد 
-  حــبــوبــات - انـــدک 8. نــام پسرانه 
 ایرانی - اولین سگ فضانورد جهان 
ــســــت کـــارخـــانـــه - رمــــــوز -  ــ 9. درب
خداحافظی 10. از سرپوش های زنانه - 
سرشیر - برادر حضرت موسی)ع( 11. 
رفیق شفیق قفل - از انگشتان دست 
- ابزارکار هیزم شکن 12. رفیق شفیق 
- گــول زنــنــده - شهر خروس جنگی 
13. دهــان پــرنــده - بــرج کــج ایتالیا - 

دردهــا - رایحه 14. کفش الستیکی 
 - الــگــوی روز - حرکت بــه شیوه کرم
ــرف -   15. ورزش مــفــرح روی آب و ب

سلسله پادشاهی ایران باستان

عمودی ◾
 1. بی عملی - گاراژ 2. رشته های نخ - 
طوفان و موج دریا 3. شهر خون و قیام 
- بازداشته - بدبوی پرخاصیت - مزه 
دهان جمع کن 4. شب تازی - ورزش 
فــکــری تــمــرکــزی - مطهر 5. روزنــامــه 
ارامنه ایران - از غارتگران نفت ایران 
در دوره قاجار - رنگی از خانواده سبز 
 6. از حبوبات - بعید - قیمت و بها 
7. یکی از سه تفنگدار آلکساندردوما 
- کشوری آفریقایی که تنوع زبان در 
آن معروف است 8. عدد رمز - واحد 
طول 90سانتی متری - عابد دیرنشین 
ــتـــن در تــاریــکــی  - مــغــز ســر 9. راه رفـ
به کمک دست ها - کشور نوشابه ای 
10. خوردنی خنک تابستانی - خالص 
- الــگــو 11. آدم آهــنــی - الغـــرانـــدام - 

آسیاب خانگی 12. همسر مــرد - از 
احــزاب دوگــانــه امریکا- دزد خانگی 
13. زیرپامانده - شهر نیروگاه - ماه 
چهارم میالدی - قــدم یکپا 14. برگه 
میوه جات - شیره انگور 15. در پایان 
ســال تحصیلی زیربغل دانــش آمــوز 

است - جنگ امام علی)ع( با خوارج

جدول     8212

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

               1 
               2 
               3 
               4 
               5 
               6 
               7 
               8 

               9 
               10 
               11 
               12 
               13 
               14 
               15 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

 1   ا ز ر ن ج ی ک ه م ی ب ر ی م
 2 ی و ی و   ل ا ر   ف ر ن ی   ا
 3 س ر س ر ه   س و ر ت م ه   غ ر
 4 ر   ت ا م ل   ر ا و ر   ب ی ل
 5   ا ن س د ا د   ن ل   ب ا ر ی
 6 ل ت   ت ر   ب ن د   م ر د م ک

 7 م و س   د ر ی ا   ص ل ا ب ت  
 8 س ر ا ب   ی ر   ب د   ب ا ر م
 9   ب ن د ی ل   ت ی ر ه   ن ق ص
 10 ب ا ت و ن   ش ر ح   ا د   ب ر
 11 ل ن ی ن   ب ل   د ر ب س ت ه  
 12 ف ا م   پ ا ی ه   د ی ا ر   ر
 13 ا ن   ا ی ت ل ا ف   ل م ا ز ی
 14 س   ب ه ا ر   گ ر ز   ب ز ر گ
 15 ت ر ا ن ز ی ت   ش ا ه ر و د ی

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

خبر

مطالبات پیمانکاران شهرداری 
مشهد ۱۰ ماهه شد

شــهــردار مشهد گفت: مطالبات شمار زیــادی 
از پیمانکاران شهرداری بیش از 10 ماه است که 

پرداخت نشده  است.
سیدعبدهللا ارجایی در نشست علنی شــورای 
اسالمی شهر مشهد افــزود: وضعیت نقدینگی 
شهرداری مشهد مناسب نیست. از آغاز مدیریت 
جدید شهرداری مشهد تاکنون هزار و 406 میلیارد 
تومان از مطالبات شهرداری از نهادهای مختلف 
که دچــار مشکل شده  بــود، تعیین تکلیف شده 

است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین وصول بخشی از 
مطالبات شهرداری مشهد از مؤسسه مالی ملل 
از طریق دریافت امالک در روزهای گذشته پیگیری 
شد و الیحه دوفوریتی به روزرسانی این اعتبارات 

برای دریافت، به شورای شهر ارائه شد.
ــه ایـــن جلسه الیــحــه دوفــوریــتــی نحوه  ــ در ادام
به روزرسانی و دریافت مطالبات شهرداری مشهد 

از مؤسسه مالی ملل بررسی و تصویب شد.
براساس این مصوبه، به شهرداری مشهد اجازه 
داده شد در خصوص دریافت امالک توافق شده 
اقــدام کند که مبلغ به روزرسانی شده مطالبات 
شــهــرداری ناشی از ارجــاع کارشناسی دو ملک 
از امالک تفاهم نامه با لحاظ کارشناسی هیئت 
کارشناسان رسمی منتخب افزون بر هزار و 935 

میلیارد مورد تأیید است. 

اعزام تنیسور جاجرمی 
به مسابقات آسیا و اقیانوسیه 

ــرای حضور  ــ  دو مــلــی پــوش تنیس کــشــورمــان ب
در رقابت های گــروه 4 آسیا و اقیانوسیه حاضر 
شدند. به گــزارش فــارس، سامیار الیاسی و علی 
یزدانی )تنیسور جاجرمی( ملی پوشان کشورمان 
برای حضور در رقابت های گروه 4 آسیا و اقیانوسیه 
حاضر شدند. بر این اساس ملی پوشان کشورمان 

تهران را به مقصد منامه ترک کردند.
مسابقات گــروه 4 آسیا و اقیانوسیه از 26 مهر 
تا یکم آبــان با حضور کشورهای ایــران، بحرین، 
کامبوج، قرقیزستان، مغولستان عربستان، عمان، 
سنگاپور، تاجیکستان، ترکمنستان، یمن و امارات 
برگزار و از بین تیم های برتر، سه تیم به گروه 3 آسیا 

و اقیانوسیه صعود می کنند.

 معاون تعاون روستایی خراسان جنوبی 
مطرح کرد

 خرید زرشک 
نیازمند سرمایه در گردش 

معاون تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: برای 
خرید محصول زرشک کشاورزان نیازمند سرمایه 
در گردش هستیم. مهدی جعفری در گفت وگو 
با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خراسان جنوبی 
تولیدکننده 98 درصد زرشک کشور است، بیان 
کــرد: ظرفیت 3 هــزار و 100 تن فــراوری زرشــک در 
استان وجود دارد. وی با اشــاره به انعقاد قــرارداد 
در زمینه بازاریابی و فروش محصوالت راهبردی 
استان از جمله زرشک عنوان کرد: قراردادهایی 
با برخی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای داشته ایم 
و توزیع زرشک خشک در این فروشگاه ها انجام 
مــی شــود. وی تصریح کــرد: مجموع خریدی که 
این فروشگاه ها در زمینه محصول زرشک استان 
به صورت ساالنه دارند حدود 52 تن است و این 
گــره ای از مشکالت زرشــک استان بــاز نمی کند. 
جعفری خاطرنشان کرد: ساالنه بیش از 22 هزار 
تن زرشک خشک در استان تولید که از این میزان 

تنها 300 تن ساالنه صادر می شود.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت های بالقوه ای داریم 
که بالفعل نمی شود، افزود: اینکه اعالم می کنند 
زرشــک پفکی ســال 98 در انبارها مانده است 
را رد می کنیم، زیــرا ما متقاضی خرید بودیم اما 
محصولی ارائه نشد. وی با بیان اینکه زرشک تازه 
باید در اولویت قرار گیرد، بیان کرد: باید سرمایه در 
گردش برای خرید زرشک تازه به سازمان تعاون 

روستایی بدهند.

خبرخبر
خرید و فروش آثار ملی مانعی ندارد اّما ...

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره  کل میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دستی خراسان رضوی با اشاره به حقوق 
مالکانه صاحبان آثار تاریخی گفت: مانعی برای خرید و 
فروش آثار ملی وجود ندارد، اما درصورت تخریب و آسیب  
رساندن به آثــار تاریخی با اقدامات قاطع قانونی مواجه 

خواهند شد.

احسان زهره وندی در گفت وگو با ایسنا در خصوص خانه 
»ســاالری« و ثبت ملی این اثر تاریخی اظهار کــرد: خانه 
ســاالری در سال 1384 به شماره 12069 در فهرست آثار 
ملی ثبت شد و حکم ثبت این اثر به تمام مراجع ذی ربط 
ابالغ شده است. ثبت اثر تاریخی به این معنی نیست که 
حقوق مالکانه افراد نادیده گرفته شود بلکه تمام حقوق 

مالکانه محفوظ است و قابلیت خرید و فروش این اثر که 
دارای مالک خصوصی است، وجود دارد. همچنین فردی 
که اثر تاریخی را تخریب می کند، باید دقیقاً مانند اثر را 
بازسازی کند. زهره وندی تصریح کرد: تاکنون اخباری مبنی 
بر تخریب خانه ساالری دریافت نکرده ایم. تمام آثار تاریخی 
بافت پیرامون حرم و بافت تاریخی مشهد ثبت شده اند و 

ثبت آن  به شهرداری ها و استانداری ها نیز ابالغ شده است؛ 
وی عنوان کرد: ممکن است مالک قصد فروش ملک و یا 
تغییر کاربری  و فعالیت در زمینه های مختلف پذیرایی، 
اقــامــتــی، فرهنگی و... داشــتــه بــاشــد کــه انــجــام چنین 
ــدارد بلکه از آن استقبال  اقدام هایی نه  تنها مشکلی ن

می شود تا خانه ها احیا شده و فعالیت داشته باشند. 

  زهرا شریعتی _  یک پژوهشگر شهری ضمن مشهد شناسی
تبیین الیه های مختلف نگرشی به زیارت، پیشی 

گرفتن اصالت منفعت بر معنویت را مهم ترین پیامد 
چربش نگرش های گردشگری بر زیارت معرفی کرد 

و گفت: چنین دیدگاه هایی به حوزه های مختلف 

مانند هویت شهری ضربه های جدی می زند و 
مهم تر از همه، مفهوم زیارت را از یک امر مهم معنوی 

و قدسی به یک کاال تبدیل می کند. امیر جلیلی نژاد، 
روزنامه نگار و پژوهشگر در کارگاه مشهدشناسی 

روزنامه قدس، به تبیین نگاه های مختلف به مفاهیم 

زیارت و گردشگری مشهد پرداخت و گفت: زیارت و 
تجارت از زمان خلقت انسان تاکنون بوده است، اما 

آنچه امروز در شهرهای زیارتی و غیرزیارتی با آن 
مواجه هستیم، مفاهیم جدیدی همچون گردشگری 

و گردشگر است؛ در ادبیات جهانی، اسمیت 

گردشگران در طیفی قرار می گیرد که یک سمت آن 
زائران و در سمت دیگر گردشگران هستند. فالشر 
معتقد است گردشگران مذهبی در میانه این طیف 
قرار دارند و به عقیده راسل، گردشگران مذهبی و 

فرهنگی در یک گروه قرار دارند.

تــــفــــاوت هــــای زائـــــــر و  ◾
گردشگر

وی افــــــــــزود: در مــجــمــوع 
ــاس تــعــریــف جــهــانــی،  ــراسـ بـ
تــوریــســم)گــردشــگــر(، پــدیــده 
جــدیــد، معاصر و مــربــوط به 
ــت )انــســان  ــدرن اسـ عــصــر مــ
ــا موضوعی  عــصــر جــدیــد بـــرای آنــکــه بــتــوانــد ب
مثل تاریخ ارتــبــاط بــرقــرار کند، نگاه موضعی و 
باستان شناسانه به پدیده های قدیم شامل تاریخ، 
زمـــان، سنت و فرهنگ های مــردمــان پیشین و 
افراد مقدس و غیرمقدس می اندازد( در حالی که 
زیارت، براساس تعریف یکی از متفکران ایرانی، 
مظهر جهان سنّت محور است به این معنا که 
زائر برای عبادت کردن به جایی می رود که در عین 
تذکر تاریخی، تجربه معنوی و اتصال به معبود 

داشته باشد.
این روزنامه نگار اظهار کرد: توریست کسی است 
که با نگاه محاسبه گرانه و بر مبنای مسائل مادی 
همچون تفریح، طبیعت گردی، فرهنگ گردی و... 
از شهر خود خارج می شود، جالب بودن و قرابت 
داشتن برایش لذت بخش اســت و اصــوالً برای 
تماشای دنیا و یا افزودن معلوماتش سفر می کند، 
اما زائر صرفاً با هدف معنوی و نگاه بی غرض به 
امور مادی سفر کرده و دنبال لذت های معنوی، 
گسستن از دنیا و تقویت اعتقادات قلبی است. 
همچنین زائر می خواهد برای اتصال به معبود، در 
خود تغییر ایجاد کند، اما توریست در پی تغییر 
نیست و درنهایت به دریافت ســاده معلومات 

اکتفا می کند.

ــاب زیــــــــارت در ذیـــــل گـــردشـــگـــری  ◾ ــسـ ــتـ احـ
ساده انگارانه و بدون مبنای فکری است

جلیلی نژاد در ادامه به نگرش های موجود درباره 
مفاهیم زیــارت و رابطه آن با گردشگری، اشاره 
و تصریح کــرد: نگرش سهل گیرانه، زیــارت را از 
شاخه های گردشگری و ذیل آن می داند که نگاهی 
بسیار ســاده انــگــارانــه بــه مــوضــوع زیـــارت است 
و گذشته از اینکه طــرفــداران معدودی در ایران 
و جهان دارد، فاقد مبنای فکری قابل اتکا نیز 
هست، چراکه گردشگری را امری بسیط می داند؛ 
بدین معنا که هرچه شبیه گردشگری باشد یا 
شاخص های شبیه گردشگری داشــتــه باشد، 
بدون توجه به مبنا و خواستگاه آن موضوع، ذیل 

گردشگری دسته بندی می کند. 

از زیارت تک مقصدی تا گردشگری مذهبی ◾
وی با بیان اینکه در مقابل این دیدگاه، نگاهی 
فلسفی و عمیق به زیــارت وجــود دارد که آن را 
ــد؛ اضــافــه  ــن ــه طــبــقــه بــنــدی مــی ک ــ در چــنــد الی
ــیــات  ــه کــه بــرگــرفــتــه از ادب ــرد: نخستین الیـ ــ ک
ــران اســــت، زیـــارت  ــ ــومــی ایـ  جــامــعــه شــنــاســی ب
تــک مقصدی یــا سفر فقط بــه منظور زیــارت 
اســت کــه از مهم ترین و باسابقه ترین اشکال 
سفر در تاریخ بشر به شمار می رود و بیشترین 
سفرنامه های زیارتی در این زمینه نگاشته شده 
است. در میان نخبگان علمی و مذهبی کشور، 
بیشترین تأکید بر زیــارت تک مقصدی است. 
سفر حج و اربعین را مهم ترین مصادیق این گونه 

زیارت در ادیان ابراهیمی به ویژه اسالم می توان 
بر شمرد. 

جلیلی نژاد با بیان اینکه در الیه نخست مفهوم 
ــارت دارای قداستی اســت کــه همگان را به  زیـ
خدمت رساندن به زائر به عنوان یک امر معنوی 
ترقیب می کند، اضافه کــرد: الیــه دوم نگرشی 
نسبت به زیارت، مسائل تفریحی مکمل زیارت 
)مانند استفاده از شهربازی معارفی، کبوترانه، 
قدمگاه های حضرت رضـــا)ع( و کوهسنگی به 
عنوان قدمگاهی منتسب به حضرت رضا )ع(  در 
مشهد( که هم راستا با زیارت هستند بر حالت 
معنویت زائر پس از زیارت اثر تقویتی می گذارند.
 وی اذعان کرد: در الیه سوم نیز گردشگری مذهبی 
مطرح می شود که برخالف قدمت مفاهیم زائر 
و زیــارت حتی در دنیا هم مفهومی جدید بوده 
و بیشتر مدیران فن ســاالر )تکنوکرات( که طی 
60 سال گذشته به ویژه دو دهه اخیر در مشهد 
فعالیت داشته اند، دارای چنین نگاهی به حضور 

مسافران در شهر بوده اند. 

اصـــل بــنــیــادیــن گــردشــگــری مــذهــبــی، مــیــزان  ◾
منفعت اقتصادی زائر برای شهر است

جلیلی نژاد، اصل بنیادین گردشگری مذهبی را 
میزان منفعتی که از حضور زائر در شهر حاصل 
می شود، دانست و گفت: در این نگاه که میان 
بیشتر مسئوالن هم رواج دارد، مدیران قائل به 
تالش برای ماندگاری بیشتر زائر در شهر به منظور 
کسب منفعت مالی بیشتر بوده و برخالف نگاه 
ــارت تک مقصدی و مفهوم خدمت به زائــر،  زی
مانند سایر نقاط دنیا به دنبال منفعت حاصل از 
حضور گردشگر هستند که به حوزه های مختلف 
مانند هویت شهری ضربه های جدی می زند و 
مهم تر از همه، مفهوم زیــارت را از یک امر مهم 

معنوی و قدسی به یک کاال تبدیل می کند.
ــارت  ــن در حــالــی اســت کــه زی  وی ادامـــه داد: ای
تــک مقصدی حتی بــا نــگــاه اقــتــصــادی، مانند 
یــک قــنــات بــا آب روان بــا حجم مشخص طی 
ده ها سال است با الیروبی می توان دبی آب آن 
را افزایش داد، اما در گردشگری مذهبی، مانند 
حفر چاه عمیق عمل می شود یعنی تا زمان و حد 
مشخصی، آب وجود دارد اما پس از آن حتی با 
افزایش عمق هم دیگر آبی وجود نخواهد داشت.

 پیامدهای نگرش گردشگری مذهبی به زیارت؛  ◾
پیشی گرفتن اصالت منفعت بر معنویت

ــن روزنــامــه نــگــار، کمرنگ شــدن مفهوم »حج  ای

فقرا« در رابطه با زیارت امام رضــا)ع( طی دو دهه 
گذشته را حاصل نگاه گردشگری مذهبی و تغییر 
نگرش به مفهوم زائر دانست و با طرح این پرسش 
ــارت بــرای محرومان تا چه حد قابل  که اکنون زی
دسترسی است؟ افزود: در نتیجه نگرش گردشگری 
مذهبی، شاهد افزایش بیش از حد تعداد هتل ها 
و هتل آپارتمان ها در مشهد هستیم به نحوی 
که اکنون بنا بر برخی آمار بیش از 51 درصد کل 
ظرفیت اقامتی ایران در مشهد قرار دارد، اما ضریب 
اشغال این ظرفیت در بیشتر اوقات سال پیش از 

همه گیری کرونا نیز خالی بوده است.
جلیلی نژاد با اشــاره به رشد روزافــزون و انفجاری 
مجتمع های تجاری و رستوران ها در مشهد، یادآور 
شد: سرانه مجتمع های تجاری در دنیا به ازای هر 
هزار نفر، یک واحد تجاری و در ایران به ازای هر 330 
نفر یک واحد تجاری است در حالی که این رقم در 
مشهد با تعداد افزون بر هزار و 100مجتمع و حدود 
150 هــزار واحــد تجاری به حــدود هر 22 نفر یک 
واحد تجاری فارغ از ابعاد آن واحد رسیده است و 
شهرداری نیز مانع نمی شود چراکه برایش انتفاع 

و آورده مالی دارد.
وی همچنین به تبعات نگاه گردشگری مذهبی 
در ابــرپــروژه شهری بافت پیرامون حــرم اشــاره و 
اظهار کرد: پیش از اجــرای طرح نوسازی در سال 
1372، 72هــزار نفر در بافت پیرامون حرم زندگی 
می کردند که اکنون این تعداد به کمتر از 12هزار 
نفر رسیده است، این محالت از بافت ساکن که 
اکثراً مذهبی بوده اند خالی شده و به جای آن تعداد 
پرشماری هتل های پنج ستاره و هتل آپارتمان ها 
ساخته شده است. در نتیجه افزون بر اینکه نظارت 
درون محله ای کاهش یافته یا به کل از بین رفته 
است، امروز با محالت مرده ای مواجه هستیم که 
مستعد انواع آسیب های اجتماعی است یعنی 
همان دلیلی که به خاطر اصالح آن، به بافت ورود 

کردند. 

این پژوهشگر شهری، رواج استفاده از عنوان 
»مشهد« به جای مفهوم »مشهد مقدس« و 
»شهروند« به جای »مجاور« و تغییر نام دکه های 
راهنمای زائر به راهنمای گردشگر در شورای شهر 
پنجم را از دیگر پیامدهای نگرش گردشگری 
مذهبی به شهر زیارتی نام برد و افــزود: این در 
حالی اســت که مشهد تا 150 ســال گذشته به 
»ارض اقــدس« مشهور بــوده و ساکنان آن، به 
ــم ارزش بــا زائــر  عــنــوان مــجــاور حــرم، همتراز و هـ

محسوب می شدند.

به گفته جلیلی نژاد، در نتیجه نگاه گردشگری 
مذهبی به زیــارت، سمت و سوی توسعه شهر، 
از حرم دور و زیارت برای عده  زیادی از مجاوران 
دشــوار شــده اســت. همچنین در پی ایــن نگاه، 
دیگر مراکز تفریحی مرسوم همچون پارک ملت 
و کوهستان پارک، پاسخگوی گردشگر مذهبی 
نــبــوده و ساخت مجتمع های تفریحی جدید 
در شهر بــه ویــژه پــارک هــای آبــی )کــه از فضاهای 
گردشگری محض و بــدون توجه به اقتضائات 
مشهد وام گرفته شـــده(، افــزایــش یافته است 
ــران فقط یک پــارک آبی  به گــونــه ای که در کل ای
سرپوشیده در تهران وجــود دارد اما در مشهد 
چهار پارک آبی در حال بهره برداری و دو پارک نیز 

در حال ساخت است.
وی بــا بیان اینکه زیــر پوست نگاه گردشگری 
مذهبی، اصــالــت منفعت بــر معنویت پیشی 
گرفته است، تصریح کرد: در الیه چهارم، همان 
مقدار اندکی هم که در گردشگری مذهبی به 
زیـــارت توجه مــی شــد، تقلیل یافته و این گونه 
می شود که افــراد می گویند برای خرید و تفریح 
به مشهد می رویم و اگر امکانش بود، زیارت هم 
می رویم؛ یعنی زیــارت از هم عرضی با گــردش و 

تفریح هم پایین تر دیده می شود. 

زیارت موزه ای ◾
سردبیر سابق روزنامه قدس ادامه داد: نگرش به 
زیارت در الیه پنجم، به گردشگری و سیاحت با 
نگاه کامالً اقتصادی می رسد که در واقع تداوم 
نگرش بنیاد فرح در 47 سال پیش و کامالً متضاد 
نگاه حرم شهری )همه جــای شهر را بــه مثابه 
حرم دیــدن( است؛ در این الیه، مدیران نه تنها 
هیچ اهمیتی برای مکان زیارتی قائل نیستند، 
بلکه معادل هایی را برای آن می سازند و پررنگ 
می کنند و در واقــع امــر قدسی به یک موضوع 
هنری مانند موزه )مانند واتیکان در رم( تبدیل 
می شود که در محدوده آن، حرمت ها رعایت 
می گردد اما در خارج از آن هیچ قید و بندی وجود 
ندارد. این نگاه در زمان طاغوت، با اعتراض جدی 
علما و اندیشمندان لغو شد اما آلترناتیوهای 
حرم به عنوان نماد ملی گرایی همچنان پررنگ 
ماند که در نتیجه آن به جای اینکه مشهد حول 
مکان قدسی خود یعنی حرم، گسترش دایره ای 
پیدا کند، به سمت توس گسترش بیضوی پیدا 

کرده است.

مدیران شهری و دیدگاه های امام و رهبری  ◾
جلیلی نــژاد در ادامــه به تشریح دیدگاه های 
امام خمینی)ره( و رهبر انقالب درباره جایگاه 
شهر زیارتی پرداخت و گفت: به فرموده امام 
خمینی)ره(، امام هشتم)ع( ولی نعمت فکری، 
ــران اســت. رهبر  مــادی و معنوی بــرای ملت ای
معظم انقالب نیز معتقدند امــام رضــا)ع( نه 
فقط بــرای ایــران بلکه بــرای جغرافیای زندگی 
والیی و شیعی در کل جهان تشیع، ولی نعمت 
و مرکز پمپاژ معنویت هستند. سؤال اینجاست 
مدیران و مسئوالن شهر چقدر از این جایگاه 
ــاه بـــوده انـــد و در  مشهد و ایـــن دیــدگــاه هــا آگـ
مدیریت شهر چه برنامه هایی برای اجرا و به 

ثمر رسیدن این جایگاه مشهد دارند.
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