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تکه ای از تاریخ را باید در نیشابور به تماشا نشست

خوشا به ســعادت کســی که عمرش طوالنی و کردارش خوب باشد .چنین کســی عاقبتش خوب است؛ زیرا
پروردگارش از او راضی است و وای بر کســی که عمرش طوالنی و کردارش بد باشد .چنین کسی عاقبتش بد
است؛ چرا که پروردگارش از او ناراضی است.
بحاراألنوار ،ج  ،66ص  ،400ح 95

تنور
عمو شاطر

اندر مصائب خرید خودرو !
شهردار مشهد ،به همراه تعدادی از اعضای شورای شهر و به اتفاق فرماندار مشهد جملگی به نمایشگاه خودرو رفتند تا
آن را افتتاح کنند .کال اتمسفر نمایشگاه خودرو یک جوری هست که هر کس وارد آن جا می شود ،هوس خرید ماشین می
کند ،البته هدف عموشاطر و قشر آسیب پذیر جامعه از رفتن به نمایشگاه خودرو ،بیشتر گرفتن و در واقع قاپیدن اشانتیون
(همان ُاشتلی خودمان) به خصوص جاسوئیچی و بوگیر ماشین است ،تا ان شــاءا ...در آینده خودرواش نیز جور شود.
البته ظاهرا آن هایی هم که دست شان به خرید خودرو می رسیده به در بسته خورده اند چون متوجه شدند به علت بسته
بودن سایت تا اطالع ثانوی خرید خیلی از خودروها مقدور نیست!
پیش پرداخت این خودرو
 120میلیون تومان است
که فعال «پیستون چپ»
رو تقدیم مشتری می
کنیم ،بقیه لوازم خودرو به
صورت آپشن هست که اگه
مشتری درخواست کرد
براش نصب می کنیم!

شــادیاخ یکی از نقــاط جذاب گردشــگری خطه
خراسان و شــهر نیشــابور اســت که بهانه حضور
تاریخدوستان زیادی در این منطقه است .شهری
که تکه ای از تاریخ و هویت ایران را روایت می کند.
اگر این هفته قصد سفری کوتاه را دارید ،به نیت
تماشای تاریخ به «شادیاخ» بروید:

به اندازه ای ایــن کاخ بین مردم و پادشــاهان آن
زمان شهرت داشته است که مرکز حکومت شان
در شهر نیشابور بوده اســت .اما ویرانی این کاخ
همزمان با حمله مغول ها به نیشابور بود و توسط
زلزله ای قدرتمند بــه متروکه ای مدفــون در زیر
خاک تبدیل شد.
این مکان اکنون یکی از مراکز باســتان شناسی
در نیشابور است که بخشــی از بقایای شهر کهن
نیشــابور در ایــن محل نهفته اســت .ایــن جاذبه
تاریخی در فهرست آثار تاریخی مطابق با شماره
ثبت  ۱۰۹۱۰قرار گرفته است.

اینم خودروی تمیزی هست ،مال یک آقای دکتری بوده
که صبح می رفته دفتر ،روزی شش ساعت کار می کرده،
شب بر می گشته خونه! االن پنج ساله که کال خوابه ...

•محلی برای جشن عروسی شاهزاده

نام شهر شادیاخ از دو واژه «شادی» و «اخ» تشکیل
شده اســت که معنای آن "شــادی آفرین" است.
از ایــن محــل همچنین بــه نام هــای دیگــری در
کتاب های تاریخی یاد شــده است که عبارت اند
از« :شــادکاخ»« ،شادجهان» و «شــادمهر»  .عبور
شــاهراه بزرگ شرق (جاده ابریشــم) از این شهر
بر رونق آن افزوده است .اوج شکوفایی این شهر
از اواخر قرن ســوم تا پنجم هجری بوده است که
در این زمان به این شهر «ابر شهر» یا شهری بسیار
بزرگ نیز گفته می شده اســت .این کاخ در شهر
کهن نیشــابور قرار دارد و در این شــهر تعداد ۳۸
مدرسه ۳۲،مسجد ۲۶۸۰،دانشمندوفرهیخته
وهمچنین ۴۷محلهدیگرهمقرارداشتهاستکه
شادیاخ یکی از این محالت بوده است.

مهندس جان این خودرو از نیسان تیانا هم فول
آپشن تره! ولی سایت بسته است کال فروش نداره،
قراره تو آب نمک بخوابه تا قیمتش برسه!

وانان گوجه ای!
آقای مهندس! مو ُیم پیکان ِج
ِ
پشت فرمون مو َیم مِ شستن خب ،شاید
خوشتان می آمد! سایت مانم وایه!

کاخ شادی

تا مدت هــا کاخ شــادیاخ مرکز و مقــر حکمرانی
خراســان بــوده اســت و تــا ســال  ۶۱۸هجــری
قمری کــه کاخ شــادیاخ در اثر زلزله ویران شــود
نیز محله ای آباد و زیبا بود .در سال  ۲۰۹هجری
قمری یعقوب لیث به شــهر نیشــابور وارد شــد و
دســتور داد باغهای بزرگی در شــادیاخ احداث
کنند که به مــرور همه آنها جای خــود را به خانه
هــای مســکونی دادنــد .در دوره ســامانیان و
غزنویان ،نیشابور مرکز و مقر سپهساالر خراسان
بود و کاخ شادیاخ ،محل رسیدگی به امور بود و در
اختیار سپهساالر قرار داشت.
طغرل اول سلجوقی در سال  ۴۲۶هجری قمری
پس از آن که بر سلطان مسعود پیروز شد ،در کاخ
شــادیاخ تاج گذاری کرد .البته ارسالن   دومین
سلطان ســلجوقی و برادرزاده طغرل نیز دستور
داد کاخ شــادیاخ را بازســازی کنند ،همچنین او
برای پسرش سلطان محمد در همین کاخ جشن
عروسی برپا کرد.

•کاوش های باستان شناسی

با توجه به کاوش گری هایی که توســط باســتان
شناســان در ســال  ۱۳۷۹در ایــن محــل انجام
گرفت ،شــماری از بناهای معمــاری در آن زمان
ماننــد تــاالر عــام ،اندرونــی و خانههــای ویــژه
شرابسازی ،آهنگری ،سفالگری و شیشهگری
در این منطقه کشف شــد .عالوه بر این ،تعدادی
اســکلت و همچنیــن شــماری از ظــروف و لوازم
فرهنگیهمبهدستآمد.کشفایناسکلتهای
درهم و متالشی نشانگر آن است که پیش از آن که
مغول ها بخواهند به این کاخ حمله کنند ،شادیاخ
با خاک یکسان شده بوده است.

دیگر آثار ارزشــمندی کــه در ایــن مجموعه پیدا
شده ،عبارت است از:
* تعداد زیادی سفالینه و گچ بری
* پیکرهای سفالی
* آثــار معمــاری شــامل کوشــک (کاخ) و دروازه
ورودی کاخ شادیاخ
* کارگاه آهنگری
* آثاری از خیابان های سنگ فرش شده

•بوی خوش یک محله

شــهر کهن نیشــابور پیش از این که مــورد حمله
مغول ها قرار بگیــرد ،بیــش از  ۴۷محله معروف
و مشهور مانند شادیاخ داشــته است .یکی از این
محله هــا "حیره" بوده کــه محله ای بــزرگ برای
اشراف و قشــر ثروتمند جامعه به شــمار می آمده
اســت .ایــن محله به ایــن علت مشــهور بــوده که
مکانی برای سکونت مهاجران عرب از حیره عراق
نیز بوده اســت .این محله و بازار آن با اســتفاده از
دروازه ای در غرب به را ه های اصلی شهر نیشابور
متصل بود ه اند و آن چنان در آن زمان بزرگ بوده
که به عنوان یکی از شــهرهای نیشــابور شناخته
میشده اســت .گورســتان این شــهر محل دفن
سرشناس ترین اهالی شهر نیشابور از جمله عمر
خیام نیز بوده است.
دیگر محله معروفی که در این شــهر وجود داشته
"بوی آباد" اســت .این محلــه نیز جــزو  ۴۷محله
معــروف شــهر نیشــابور اســت و در کتــاب تاریخ
نیشابور (الحاکم) نیز به آن اشاره شده است .علت
نام گذاری این محلــه وجود درختــان وگل های
بسیاری است که بوی خوش و معطری دارند و آن
را به بوی آباد مشهور کرده اند.

بریده کتاب

دیالوگ

زندگی ،در لحظه هایی ،بازی شیرینی است؛ شیرین،
خنده آور و دلنشــین مشــروط بر آن که خالصانه با آن
روبه رو شده باشی...
زندگــی ،در بســیاری از لحظه هــا ،عــاری از هر نوع
معنا و مفهومی اســت .این ما هستیم که با مجموعه
عملکردهای مان ،به آن ،معنا و مفهوم می بخشیم .
زندگی ،مستقل از زندگان ،حتی اگر وجود داشته
باشد هم چیز قابل بحثی نیست .این ما هستیم که
به زندگی ،زندگی می بخشــیم؛ و این گونه ،این
ما هستیم که مستقیم ًا مسئول شکل و محتوای
زندگی هستیم.
ِ
ِ
ظرف
مظروف
ظرف ،مسئلهای نیســت .مظروف ،موضوع مورد بحث ماست و انسان،
زندگی است .انسان امروز ،فردا و فرداهای آینده...
ابوالمشاغل  -نادر ابراهیمی

حمید لوالیی :احمد چته؟ عاشق شدی؟ نگران نباش ،این
شتریه که در خونه هر خری میخوابه...
سریال خانه به دوش – کارگردان :رضا عطاران

حکایت
دو درویش خراسانی مالزم صحبت یکدیگر سفر
کردندی یکی ضعیف بود که هر بدو شــب افطار
کردی و دیگر قوی که روزی سه بار خوردی اتفاق ًا
بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند هر
دو را به خانــهای کردند و در به گل بــر آوردند بعد

 #مشهد

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

کاال

گوجه فرنگی

2700

کیلو گرم

سیب زمینی

1600

کیلوگرم

پیاز زرد

1700

کیلو گرم

عدس کانادایی

5200

کیلو گرم

لوبیا قرمز

7400

کیلو گرم

مرغ گرم

روغن نباتی جامد

31000

حلب ۵
کیلویی

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

قیمت(تومان) واحد

برنج پاکستانی درجه یک

8600

کیلو گرم

روغن مایع

5750

بطری
810گرمی

45000

کیلو گرم

9000

کیلو گرم

55000

کیلو گرم

گوشت گوسفندی (الشه)

از دو هفته معلوم شــد که بی گناهند در گشادند
قــوی را دیدند مــرده و ضعیــف جان به ســامت
بــرده .مردم دریــن عجب ماندنــد حکیمی گفت
خالف این عجب بودی آن یکی بسیار خوار بوده
است طاقت بینوایی نیاورد به سختی هالک شد

شهر و استان در شبکههای اجتماعی
ستاره اسکندری هنرمند خراسانی که
دستی در کارهای تجسمی دارد ،درباره
طرح های هنری که در سال های گذشته
در فضاهای شهری به مرحله اجرا درآورد
و تجربه دشوار کار هنری در عرصه ای غیر
از بازیگری به جام جم گفت «:نمیخواهم
از خودم تعریف کنم ،اما خوشحالم که
سماجت و چانهزنیهایم جواب داد و
اعتماد شکل گرفت .برای من کار نشد،
ندارد .همیشه در زندگیام تالش کردهام
کاری را که دوست دارم انجام بدهم .به
نظرم دنیای هنر ،زن و مرد نمیشناسد.
آن چه اهمیت دارد این است که خودمان را
بشناسیم و کارمان را انجام بدهیم».

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی
خراسان رضوی

توسعه گردشگری سالمت
و چالش های فرا روی آن

•شادی کاخ

شهر شادیاخ که با نام های «شادی کاخ» یا «شادی
یاخ» در طول تاریخ یاد شــده  ،از محله های کهن
نیشابور بوده است و از اوایل سده سوم هجری به
حالت مسکونی در آمده تا این که در سال  ۶۶۹با
یک زمین لرزه از بین می رود و تنها ویرانه ای از آن
باقی می ماند .اما تا قبل از آن ،این کاخ از اهمیت
ویژه ای بین مردم شــهر نیشــابور برخوردار بود و
یکی از مهم ترین محله های این شهر به شمار می
رفت .محله ای که کاخ شادیاخ در آن قرار داشت
از مناطق اشراف نشین نیشابور به شمار می آمد
و محل ســکونت و زندگــی امیران ،پادشــاهان،
هنرمندان و نویسندگان درباری بود.

•یادگار پادشاهان

کاال

33

یادداشت

پیامبر اکرم (ص)

قیمت(تومان) واحد

17

18

37

وین دگر خویشتن دار بوده است الجرم بر عادت
خویش صبر کرد و به سالمت بماند.
وگر تن پرورســت اندر فراخی  /چو تنگی بیند از
سختی بمیرد
برگرفته از گلستان سعدی

# Mashhad

رضا قوچان نژاد این عکس را از تمرینات خود در تیم جدیدش
آپوئل در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

حوزه گردشگری دامنه ای بسیار وســیع دارد که یکی از
مهم ترین زیــر مجموعه های آن «گردشــگری ســامت»
است .عرصهای مهم که توجه موثر به آن می تواند توسعه
فزاینده این صنعت را در اســتان های مختلف کشورمان
در پی داشته باشد.
خدمات «گردشگری سالمت» در ایران ،با توجه به رقابتی
بــودن قیمت ها بــا دیگر کشــورها و ارائه مطلــوب برخی
خدمات درمانــی ،می تواند حــوزه اقتصــادی مطمئن و
ســودآوری را برای فعــاالن صنعــت گردشــگری ایجاد و
نفحات اقتصادی مثبتی را نصیب جامعه کند.
جاذبــه هــای گردشــگری و ویژگــی هــای آب و هوایــی
مناسب ایران ،بستر مناسبی را فراهم آورده است تا اتباع
کشورهای همســایه ،ایران را مقصد سفرهای سیاحتی
خود انتخــاب کنند .البتــه مولفه های دیگــری همچون
اشتراکات دینی ،فرهنگی و اخالقی ،امنیت کشورمان،
هزینه های پایین ســفر و ارتباطات تاریخی مزید بر علت
شده تا گردشگری سالمت توسعه پیدا کند.
عالوه بر این اکثر افراد ،پزشــکان ایرانــی را در دنیا قابل
اعتماد و زیرســاخت هــای درمانــی و بیمارســتانی را در
کشــورمان و به ویژه در شــهرهای بزرگ قابــل قبول می
دانند .در مجموع ظرفیت هــای مطلوبی که در این حوزه
فراهم است ،باعث شده کشــورمان مقصد جذابی برای
متقاضیان دریافت خدمات درمانی و بهداشتی باشد.
باید توجه داشت ،رونق گردشگری سالمت باعث خواهد
شد از خروج پزشکان ایرانی جلوگیری شود .درصد قابل
توجهی از افراد ،ایران را مرکزی با توانایی تبدیل به قطب
گردشگری سالمت در اغلب رشته ها می دانند و می توان
با باال بردن کارایی ها ،کشــورمان را به یکی از قطب های
مهم گردشگری سالمت در منطقه تبدیل کرد .بااین حال
به رغم آن که صنعت گردشگری سالمت در ایران قابلیت
های خوبی دارد ولی متاسفانه به دالیل مختلفی از جمله
ارائه نشــدن خدمــات ویژه پزشــکی ،ضعــف مترجمان و
راهنمایانونبودهماهنگیبینمسئوالن،باچالشهایی
نیز مواجه است.
باید توجه داشــت ،اگرچه امکانات مطلوبی در این حوزه
فراهم است اما ما را بی نیاز از توســعه زیرساخت ها نمی
کند و از این منظــر نیازمند توجه جــدی و بنیادی تری به
الزامات و اقتضائات این حوزه هستیم .این جنس ظرفیت
ها با دنبــال کردن برنامه هــای بلندمدت و جامع میســر
می شود ،به ویژه در حوزه جذب سرمایه ها که می توانند
توسعه را تسهیل ببخشند.
خراسان رضوی نیز از جمله استان های مستعد در زمینه
توســعه گردشــگری ســامت در ایران اســت ،چرا که از
یک سو شهر مشهد به عنوان مرکز اســتان و قطب اصلی
ارائــه انــواع خدمات برتر پزشــکی در ســطح ملــی و بین
المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت و از سوی دیگر
توریست های کشورهای همسایه همچون عراق ،کویت،
افغانســتان و آذربایجان بیشــترین ســفر را بــرای زیارت
مضجع نورانی امام هشتم شیعیان به مشهد دارند؛ حال
می توان از این ظرفیت برای توســعه گردشــگری استان
استفاده کرد .این شرایط به همراه وجود زیرساخت های
حمل و نقل (راه های زیرزمینی ،راه آهــن ،فرودگاه بین
المللی و  )...مراکز اقامتی ،مراکز تفریحی و گردشگری و
بهویژهگردشگریمذهبیمیتواندزمینهجذبگردشگر
درمانی و پزشکی را در این شهر فراهم کند.
نکته قابل تامل آن است که متاسفانه گردشگری سالمت
در کالن شــهر مشــهد متولی واحــدی نــدارد ،زمانی که
کارگروه گردشــگری استان با محوریت ســازمان میراث
فرهنگی مدیریت می شد ،مقرر بود یک آیین نامه اجرایی
طراحــی شــود کــه در آن بایــد جایــگاه ســازمان میراث
فرهنگــی ،وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی،
انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات مســافرتی ،واحدهای
اقامتی ،بیمارستان ها ،درمانگاه ها و وزارت امور خارجه
مشخص شود .در حقیقت اختالفات موجود بین سازمان
میــراث فرهنگــی و وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی مانــع از رســیدن بــه نتیجــه مطلوب شــد ،چرا
کــه در برهــه ای وزارت بهداشــت خــودش را متولی این
حوزه می دانســت و همین مســئله موجب تنــزل جایگاه
میراث فرهنگی شد و چالش هایی را به وجود آورده بود.
نتیجــه اختالفات ذکر شــده چیزی نبود جــز چالش ها و
گرفتاری هایی که به رشد واسطه ها و دالل ها دامن زد.
نمی توان وجود واســطه ها و دالالن را در این عرصه مهم
گردشگری نادیده گرفت .آن ها به دنبال برقراری ارتباط
با ارائه دهندگان خدمات پزشــکی بودند ،این ارتباط به
تدریج پررنگ تر شد و متاسفانه کار به بیراهه کشید.
این افراد از این طریق توانســتند گردشگران را به مراجع
غیر متخصص ،غیرحرفه ای و در برخی از مواقع غیرمجاز
هدایت و درآمد فوق العاده ای کسب کنند.
بنابراین با توجه به چالش های پیش روی این صنعت در
شهر مشــهد و زیرســاخت های نهادی و همچنین وجود
ظرفیــت هــای علمــی و فرهنگــی در این شــهر ،اصالح
فرایندهــای موجــود بــرای ارتقــا و توســعه گردشــگری
ســامت ضــروری اســت .متاســفانه طــی ســال هــای
اخیر برنامــه ریزی مدونــی در این باره صــورت نگرفته و
گردشــگری ســامت به عنــوان صنعتی نوپــا در مراحل
نخست تشکیل نهادهای مدیریتی است .بر همین اساس
باید یک مدیریت منطقی و قابــل قبول برای این موضوع
پیش بینــی شــود و مراجع ذی صــاح به ویــژه کارگروه
گردشگری اســتان در این خصوص واکاوی های الزم را
انجام دهد تا راهکار اصولی و منطقی برای آن پیش بینی
شود .متاسفانه تبلیغات صحیحی نیز در این حوزه صورت
نگرفته است ،حال بر ذمه وزارت امور خارجه است که در
این حوزه به خوبی ورود و توانمندی های کشورمان را در
این حوزه به جهانیان معرفی کند.

