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راه بلد

سه جاذبه گردشگری میتواند مقصد سفر این هفته شما باشد

ازشهر نو تا قلعه بچه

با شاعران

• تفرجگاه روستای تنگل پیر در منطقه ایله

تنگل پیر ،یکی از جاذبههای طبیعی این منطقه است .زیباترین تفریحگاه این
روستا،درختسیباستکهدرهایاستسرسبزبادرختانسربهفلککشیده
وچشمههایپرآبفراوانکهدرفصلبهارمیزبانبسیاریازگردشگراناست.
در این دره سرســبز یک مزار قدیمی نیز وجود دارد که در کنار درخت گردویی
بزرگوکهنسالواقعشدهاستوازکنارآننهریزیباباآبیخنکوگوارامی
گذرد.درباره این مزار ،اطالعات مکتوب و مو ّثقی در دست نیست ولی بزرگان
روستا معتقدند که مزار متعلق به فردی مسلمان است که در صدر اسالم برای
ترویجدیناسالمبهاینمحلآمدهوبهدستگبرهاکشتهشدهاست.درگذشته،
مردمهرسالدراینمحل،قربانیمیکردندوهنوزهمبرخیمردمبرایزیارت
به این محل می روند .در نزدیکی این مــزار و در پای کوه برقاکوه در روی تپه ای
باستانی و صعب العبور ،دیوارهای گلی روستایی قدیمی معروف به قلعه بچه
خودنماییمیکندکهبهاحتمالزیادمتعلقبهدوران قبلازاسالماست.

خراسان به روایت
 23شهریور 1349

 ۲کشته در تصادف قطار تهران-مشهد

•ریشتراش کشته شد

دیروز اتوبوســی بــه رانندگــی فردی بــه نام محمــود که
از قوچــان به طرف مشــهد حرکــت میکــرد ،در خیابان
انوشــیروان قوچان با مردی تصادف کرد که ریشتراش
و سلمانی دورهگرد بود .مصدوم بالفاصله به بیمارستان
اعزام شــد و چــون خونریزی مغزی داشــت درگذشــت.
راننده نیز دستگیر شد.

•مرغداری مرغدار شد اما!...

اخیرا تعداد چهارصد مرغ جهت فروش به مرغداری که از
طرف اداره کشاورزی گناباد اداره میشود ،رسیده ولی
متاســفانه قیمت هر یــک 85ریال تعیین گردیــده که در
مقایسه با سالهای قبل گران به نظر میرسد .توجه اداره
کل کشاورزی خراسان را به این موضوع جلب میکنیم.

نمای تاریخی
عکسی از سقف
تخریبشده بازار
زنجیر (بین صحن
کهنه تا مدرسه
دودر) .سقف بازار در
اسفند  ۵۳تخریب
شد ،همزمان با
طرح توسع ه این
محدوده پیش از
انقالب .منبع :کانون
هماندیشی معماری
مشهد

بازار روز
منبع :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

کاال

قیمت(تومان) واحد

گوجه فرنگی

1200

کیلو گرم

سیب زمینی

1400

کیلوگرم

پیاز زرد

2000

کیلو گرم

عدس کانادایی

5200

کیلو گرم

لوبیا قرمز

8200

کیلو گرم

روغن نباتی ذرت

25500

حلب 4.5
بدون پالم

باشکوهاینشهراست .مالینتاقرنششمهجریمرکزفرمانرواییحکاممحلی
شهرســتان تایباد بوده اســت که بر اثر حمله مغول به ویرانی کشیده می شود،
سیاحان و جغرافی دانان قرون گذشته تعاریف بســیار زیبایی از این شهر ارائه
داده و آن را با نیکویی ستوده اند .این شهر در قرون چهارم و پنجم ،مرکز علم و
دانــش و فرهنــگ و ادب بــوده و عرفــا و دانشــمندان بســیاری بــه ایــن خطــه
منســوبند`.پس از خرابی مالین بر اثر حمالت مغول ،بســیاری از جمعیت آن
کشــته شــدند و پس از خوابیدن غائله مغول ،دوباره به مالین برگشته و شهر نو
بنیاد «شــهر نو» را بنا می کنند که فعال به نام «شــهر نو باخرز» نامیده می شود.
خرابههایمالیندرجنوبشهرفعلیباخرزبررویتپههایاستراتژیکبناشده
وازموقعیتممتازدفاعیبرخورداراست.داالنهایزیرزمینیوبرجوباروهای
ســترگ همراه با کوره های ســفال پزی و کوره های ذوب فلز در داخل حصار،
حاکی از قدرت فوق العاده دفاعی و اقتصادی این شــهر است .آثار فلزی و ُخم
های پر از خاکســتر همگی بازگوکننده فرهنگ تمدنی قوی است که سالیان
سال در این گوشه از شهرستان پی افکنده بوده است.

• میل کرات

• شهر تاریخی مالین

برای انجام ایــن عمل مهم که بــرای اولین بار در مشــهد
صورت میگیرد ،از قبل وسایل الزم مهیا شده بود لیکن
محل عمل همان اتاقهــای کهنه و قدیمی بیمارســتان
شاهرضا(امام رضا(ع) کنونی) بود که متاسفانه تجهیزات
کامل و کافــی و مدرن به اندازه احتیــاج این قبیل اعمال
جراحی ندارد.در خالل این عمل جراحی موفقیت آمیز،
نماینده این روزنامه نیز در اتاق عمل حضور داشت و ناظر
این عمل شگفت انگیز بود.به هر حال آنچه دیروز به وسیله
تیمجراحیقلبدانشگاهمشهدانجامشد،ازلحاظمعناو
از لحاظ کیفی بسیار عالی و در خور تقدیر بود.

کاال

قیمت(تومان)

واحد

برنج پاکستانی درجه یک

7000

کیلو گرم

روغن مایع

5300

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

6800

کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(الشه)

 37500کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

 48000کیلو گرم

تپههای مشرف به شهر باخرز در  ۵۰کیلومتری شمال غربی تایباد ،حکایتگر
وجود شهری بزرگ ،آباد و پررونق در صدر اسالم است .این مکان که روزگاری
به شهر «مالین» مشــهور بود ،در داخل حصاری دایره شکل قرار داشته و محل
کهنــدژ آن امــروزه بهصــورت تپــهای مرتفــع دیــده میشود.شــهر تاریخــی
مالین مربوطبهسدهچهارماستوازرونقبسیارباالییبرخورداربودهوصنایع
پارچه بافی آن مشهور است .گویا ساالنه  ۳۰هزار عدل پارچه ابریشمی از این
شهر صادر می شده است ،از طرف دیگر صنایع فلزی و ساخت ابزارآالت جنگی
نیزدرآنرواجداشتهبهطوریکهکورههایذوبفلزبرجایمانده،یادآوردوران

 #مشهد

میل کرات در  25کیلومتری جنوب شهر تایباد در استان خراسان رضوی و
در نزدیکی مرز افغانســتان ،بــر باالی تپهای نســبت ًا بلند در کنار گورســتان
روســتایی به همین نام قرار دارد.میل آجری کرات ،از آثار دوران ســلجوقی
است که در سر راه کاروانها قرار داشــته و از ایاالت قهستان به سمت شرق
حرکت می کرده است و عالمتی برای راهنمایی کاروانها و مسافران تجاری
و بازرگانی بوده است.شکل ظاهری ّ
مطبق این مناره ،با دیگر منارهها کمی
تفاوت دارد و بسیار شبیه مناره جام ،در شرق شهر هرات است.میل کرات۲۵
متر ارتفاع دارد و محیط قاعده آن 20متر است و دارای ساختاری دو قسمتی
است ،به طوری که بخش تحتانی هشــت ضلعی و بخش فوقانی آن استوانه
است.قسمتهای فوقانی میل کرات با ارتفاع حدود 10متر به شکل استوانه
است که قدری کج شده است .ویژگیهای این بنای تاریخی ،اسلوب معماری
دوره ســلجوقی را تداعی می کند.در اطراف میل ،آثار آبادی نمایان است و
سفالهای اطراف آن تمدن دور ه سلجوقی و دوران بعد را نشان میدهد .از
جبهه غربی میل ،درگاهی باز است که برای دسترسی به روی شرفه استفاده
میشده است .کتیب ه آجری آن به خط کوفی قابل خواندن نیست اما معماری
آن به ســبک دوره ســلجوقی اســت.صدها ســال پیش این مناره بــر اثر یک
زمینلرز ه کج شد ،اما به جز بخش باالیی ،بقیه آن هنوز پابرجاست .این بنا که
حتی با چنین انحرافی توانسته است سالها برجای خود باقی بماند ،نشان
از تواناییهای مهندسی و معماری ایرانیان دارد.

شهر و استان در شبکههای اجتماعی
حجت اشرفزاده هنرمند خراسانی در گفت وگویی
با ماهنامه عصر زمان ،از گذر عمر و فرصتهایی گفت
که به مثابه برق و باد میگذرند و افزود:قطعه طالیی
زندگی همه آدم ها زمان است .نه تنها هنرمندان ،بلکه
همه انسان ها اگر ارزش زمان را درک کنند ،اتفاقات
بزرگی در زندگی شان رخ خواهدداد .به یاد دارم در
کودکی سوره ای از قرآن کریم را خیلی دوست داشتم.
یک روز پدرم تحلیلی از این سوره کرد و گفت که
خداوند (در سوره مبارکه والعصر) به زمان قسم خورده
و در این سوره اهمیت زمان را به انسان یادآوری کرده
است .بنابراین زمان در زندگی همه ما خیلی اهمیت
دارد .قدیمی ترها ضرب المثلی را به کار می بردند و
می گفتند که پول و مال برای شما نمی ماند؛ درواقع
می گفتند مال برای شما نیست ،بلکه زمان و دوره
متعلق به شماست .اگر قدردان دوره و زمانی که در آن
زندگی می کنیم باشیم ،می توانیم از همه نعمت های
خدادادی درست استفاده کنیم؛ از جمله هنرهایی که
خداوند به ما ارزانی کرده (هنر و خالقیت در صنعت،
کسب و کار ،تولید و ) ...صدایی است که به من داده
شده است که اگر به نحو احسن از آن استفاده شود،
موفقیت های زیادی را به همراه دارد.

# Mashhad

برزو ارجمند به بهانه روز سینما در
اینستاگرامش ،این عکس را از پدرش مرحوم
انوشیروان ارجمند منتشر کرد.

رضا عنایتی فوتبالیست پیش کسوت خراسانی در مصاحب ه با ایلنا
از شرایط تیم ملی ایران و آمادگی آن برای حضور درمجامع جهانی
دفاع کرد و گفت :اکنون مهم این است که تیم ملی بدون دغدغه به
جام جهانی رفته است .خیلی سال است این طوری نرفته بودیم.
تیم ملی ما به گونه ای شده که به فرد و بود و نبود یک بازیکن متکی
نیست و این خیلی خوب است.

طبیعت
زیبای منطقه
رادکان

عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه
عالمه طباطبایی

توسعه گردشگری روستایی
مستلزمنگاهیجامعوتخصصی

سفر ،آدمها را تغییر میدهد .این را حتما همه آنهایی که شهرهای زیادی را گشته و کشورهای فراوانی را زیر پا گذاشتهاند ،تایید میکنند .سفر
آدم را صبورتر و قویتر میکند.افق دید آدمی را توسعه میبخشد تا دیگر دغدغههای کوچک ،ذهن او را بازیچه نکنند چرا که میداند ،زندگی
یعنی حرکت رو به جلو و از آن مهمتر ،یعنی متوقف نشدن.ســفر درسهای زیادی برای ما دارد اما گاهی مشغلههای زندگی ،مجال دل کندن از
خانه و کاشانه و راهی شدن به مقصدی دور را از آدمی میگیرد.این جاست که باید کوله را بســت به نیت سفر به یک مقصد دیدنی اما نه چندان
دور.پیشنهاد ما سفر به سه مقصد تاریخی و تفریحی است .

برای اولین بار تیم جراحی دانشگاه مشهد ،دیروز دست
به یــک عمــل موفقیتآمیز جراحــی قلــب زد .بیمار زنی
50ســاله به نام حاجی بیبی بود که به علت ابتال به این
مرض ،دچار عارضه تنگی نفس و ورم پا شده بود و قدرت
حرکت نداشــت .با حضور اعضای تیم جراحی عبارت از
آقایان دکتر رستم گودرزی ،دکتر فریدون مهدویان ،دکتر
شریعتی و نیز اعضای تیم بیهوشی آقایان دکتر عباسعلی
آراســته و دکتر میکائیلیــان این عمل انجــام گرفت.نوع
بیماری تنگی دریچه میترال قلب بــود و عملی که انجام
گرفت بازکردن دریچــه میترال با متد بســته بود .مقارن
ساعت  9دیروز اعضای تیم جراحی دست به کار شدند و
باشکافتنقفسهسینهبیمار،کارخودراآغازکردند.گرچه

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

دکتر اسماعیل قادری

ی نیاز میشوند و به اذن خداوند متعال آسمان روزی خود را فرو
اگر در میان مردم عدالت برقرار شود ،همه ب 
ی ریزد.
ی فرستد و زمین برکت خویش را بیرون م 
م 
کافی(ط-االسالمیه) ج  ،3ص  ،568ح 6

•برای اولین بار عمل جراحی قلب با موفقیت
در مشهد انجام شد

27

یادداشت

امام صادق (ع)

 47سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
قطار مســافربری فوق العاده تهران-مشــهد با یک قطار
باری که در ایســتگاه متوقف بــود ،تصادف کــرد .در این
حادثه دو تن کشته و 16نفر مجروح شدند.کشتهشدگان
و سه نفر از مجروحین ،همگی از افراد یک خانواده بودند
که در اولین کوپه بعد از دیزل نشسته بودند و چون در این
ناحیه از قطار شدت تصادف بسیار شــدید بوده ،عدهای
کشته و مجروح شدند.حادثه در ایستگاه آب گرم واقع در
13فرسنگی سمنان روی داد و علت آن اشتباه سوزنبان
راهآهن اعالم گردید.

7

12

29

صنعت گردشگری در جهان ،توسعه فراوانی یافته است
و بسیاری از کشورها از این راه توانستهاند وضعیت خود
را بهبــود بخشــند و از مشــکالتی مانند بیــکاری ،پایین
بودن ســطح درآمد ســرانه و کمبود درآمد ارزی خویش
بکاهند.امــا ایــن صنعت توانمنــد ،شــاخههای متعدد و
گوناگونی دارد که گردشــگری روســتایی یکــی از آنها
به شمار میآید .این شکل از گردشــگری ،گردشگر را از
فضای شهر دور می کند و به طبیعت بکر و خاص روستاها
میکشــاند.به گردشــگری روســتایی از دیدگاههــای
مختلف توجه شــده اســت .بعضــی آن را بخشــی از بازار
گردشــگری می دانند و عده ای نیز آن را سیاستی برای
توســعه روســتایی قلمداد می کنند .در هــر صورت ،این
شــاخه از گردشــگری به دلیــل قابلیــت هایی کــه برای
اشــتغال زایی و درآمدزایــی در نواحی حاشــیه ای و دور
افتاده روستایی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها دارد،
از جایگاه ویژه ای برخوردار است.تضعیف اقتصاد روستا
در ســالهای اخیر ،مــوج بزرگــی از مهاجرت به ســمت
کالنشــهرها را شــکل داده که بــزرگ ترین آســیب آن،
رشد چشمگیر حاشیهنشینی بوده است .از سوی دیگر،
روستاها به واسطه همین مقوله از سکنه خالی میشوند
و این امر ،اقتصاد کشــاورزی را نیز به چالش میکشــد.
لذا به منظور توســعه روســتاها ،این صنعت امــکان بهره
مندی روســتاییان از معیشــت پایدار را فراهم میســازد
که این مســئله به بهبــود کیفیت زندگــی و رضایتمندی
روستانشینان منجر خواهد شد.به طور کلی روستاهایی
که سابقه توسعه زیرساختهای گردشگری را دارند ،در
حوزه های زیرساختی نیز توانستهاند امکانات بهتری را
جذب کنند.اما ورود این صنعت به روســتاهای ایران که
شــرایط اقلیمی و ویژگیهای خاص منطقهای متنوعی
دارند ،باید با دوراندیشی و نگاهی مدیریتی انجام شود.
در حقیقت چالشهای متعددی پیــش روی این صنعت
در روستاها وجود دارد که باید برای آنها چارهاندیشی
شــود.برای نمونه؛ گردشگری روســتایی با چالشهای
بســیاری در هویــت بازاریابی روبهروســت .دلیل مهمی
که موجب محدود شدن آن شده ،کم بودن قدرت کشش
عناصر روستایی و ناتوانی آن در رقابت با دیگر بازارهای
گردشــگری اســت.از دیگــر دشــواریهای ایــن بخش
میتوان بــه کافی نبودن حمایتهای مالی اشــاره کرد.
توســعه گردشــگری روســتایی نیازمند ســرمایهگذاری
زیادی اســت تــا بتوان بــا اتــکا بــه آن برنامهریــزی کرد.
نبــود مشــارکت محلی یکــی دیگــر از مشــکالت در این
زمینــه به حســاب میآید .به نظر میرســد مــردم محلی
در تصمیمگیریها ،برنامهریزیها و اجرای سیاســتها
دخالت داده میشوند اما واقعیت این است که روستاییان
آگاهی چندانــی دربــاره گردشــگری ندارند.این حوزه
اگر بــا نگاه مدیریتی توســعه نیابد ،آســیب های زیســت
محیطی و فرهنگی نیز برای روســتاهای کشور به همراه
دارد ،از این رو باید برای توســعه این بخش در کشورمان
برنامهریزیهای جامعی شــود و این مقولــه برای نجات
روستاهای کشــور در اولویت قرار گیرد.بنابراین اگر چه
گردشــگری روســتایی راه حل کلی برای همــه دردها،
مسائل و مشــکالت نواحی روستایی نیســت ،اما یکی از
شیوه هایی به شمار میآید که ممکن است آثار اقتصادی
مهمی داشــته باشــد و به نوعی مــی تواند به کند شــدن
روند تخلیه سکونتگاه های روستایی و کاهش مهاجرت
جمعیت روســتایی کمــک کند.هــم اکنون بســیاری از
روســتاهای هدف گردشــگری شناســایی شــده اند و با
همان حداقل خدمات به عنوان مقصد گردشگری مورد
بازدید قرار مــی گیرند و با این که تقاضا بــرای این نوع از
گردشگری در جامعه به وجود آمده است اما همچنان در
ُبعد خدمات با ضعفهای بسیاری مواجه ایم.گردشگری
روســتایی رویکرد نســبتا جدیدی در کشــور ما به شــمار
میآید که سیاســت گذاران محلی در جوامع روســتایی
به اهمیت آن پی برده اند اما تجربه کافی برای اجرای آن
ندارند .شاهد این مدعا آن است که برخی از روستاهای
هدف از قابلیت و ظرفیت مطلوبی در این باره برخوردارند
اما دسترسی به آن ها یا ارائه خدمات مطلوب به سهولت
امــکان پذیر نیســت .بنابراین توصیه می شــود دهیاران
به منظــور ارائه خدمــات مناســب ،آموزش هــای الزم را
دریافت کنند تا بدیــن طریق بتوانند خدمــات مورد نیاز
جامعه هدف را تامین و تعامل خوبی با گردشگران برقرار
کنند .گردشــگران هم باید در این زمینه از آموزش های
الزم برای حفاظت از محیط زیست بهرهمند شوند .حال
اگر این صنعت به خوبی مدیریت نشود ،مشکالت و تبعات
بســیاری را به دنبال خواهد داشــت و بالعکس مدیریت
صحیح ایــن صنعت عالوه بــر منافع اقتصــادی ،فرصت
های بسیاری همچون ارتقای ســطح بهداشت ،افزایش
سطح تعامالت اجتماعی ،جامعه پذیری و هویت یابی را
در پی خواهد داشت.بنابراین می توان چنین اذعان کرد
که ضعف ،هرج و مرج و بی برنامگی در توسعه گردشگری
روستاییکشورماننسبتبهسایرنقاطدنیابسیارمشهود
است .هر چند معاونت دهیاری ها اقداماتی برای رفع این
نواقصوکاستیهاانجامدادهانداماایناقداماتتخصصی
نیست.ازاینروتدوینیکبرنامهجامعوتخصصیبهمنظور
جلوگیری از به خطر افتادن منابع محیط زیستی و توسعه
این صنعت و جذب سرمایه گذار ضرورت می یابد.در پایان
باید یادآوری کنیم ایران با توجه به گستردگی جغرافیایی
و داشــتن اقلیم های متفاوت ،فرهنگ ها و ســنن و چشــم
اندازهایبینظیرشوهمچنینباتوجهبهدارابودنجاذبه
های تاریخــی غنی ،قابلیت بســیار باالیی بــرای برگزاری
تورهایروستاگردیبهویژهبرایگردشگرانخارجیدارد.
خونگرمیمردماناینمرزوبومباعثمیشودگردشگران
بااقامتدرروستاهاعالوهبرآشناییباآدابورسومروستا،
اوقاتخوشیرادرکنارمردمودرطبیعتبگذرانند.

