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گزارش جلسه
مسعود حمیدی

عکس :آرشیو

نماینده ولی فقیه در خراســان رضــوی با بیان
این که هتــل داری در مشــهد با هتــل داری در
دیگر شــهر هــا مانند اصفهــان و شــیراز تفاوت
دارد افزود :در مشــهد صنعت زیــارت داریم نه
گردشگری .به گزارش خراســان رضوی ،آیت
ا ...علم الهدی روز گذشــته در دیدار با مدیران
هتل ها و مراکز اقامتی مشهد ،به بیان دو نکته
پرداخت و افزود :نکته اول مجاهده شماســت.
کســی که بهاندازه الفبای اقتصادی به مسائل
اقتصادی کشور آشنایی داشــته باشد میداند
ســرمایهگذاری در جریان هتل داری و مهمان
پذیری مشــهد بهصــورت تشــکیالت زیارتی از
نظر جریان اقتصــادی توجیه مناســبی ندارد.
بهطور مثــال یک هتل مانند هتل درویشــی که
در مهمترین نقطه شهر مستقر است البی به این
بزرگی توجیه اقتصادیاش چیست؟ هرکسی
اقتصاد بلد باشــد میداند سرمایهگذاری هتل
به نفع نیست .البته بنده از قدیم آقای درویشی
را میشناسم .در کشور خیلی سرمایهگذاریها
میتوان انجــام داد و بیــش از ســرمایهگذاری
در هتل میتوان درآمد به دســت آورد .بنده به
این موضــوع کام ً
ال توجه دارم .بــه همین دلیل
بنده با برخی ســرمایهگذاریهای داخل شهر
ســر همیــن قضیــه درگیر هســتم .مشــکالتی
دارند و این مشکالت متأسفانه در برخی مواقع
بهجاهای خیلی باریک کشیده میشود.
نماینده ولیفقیه در استان افزود :بنده اطالع
دارم یــک عــده ســرمایهگذار از داخــل و خارج
کشور به مشهد بهعنوان یک کانون گردشگری
آمدنــد تــا ســرمایهگذاری کنند .برای توســعه
دستگاهها و وســایل و تفریحاتی و گردشگری و
کسب ســود کالنی که در آن در نظر گرفتهاند،
افرادی در خارج کشور امکاناتی داشتهاند آنرا
فروختهانــد ،به داخل کشــور منتقــل کردهاند
و آنهــا را تجمیــع و برای ســاخت دیزنــی لند،
برای ســاخت اماکــن تفریحاتــی و عیاشــی ،با
عنوان صنعت گردشــگری به مشهد آوردهاند و
با آن میخواهند ســود کالنی برداشــت کنند.
ما کام ً
ال با آنها درگیر هســتیم .این حرکتها
در حقیقت جنــگ با امام رضــا(ع) و بر هم زدن
هویت امام رضــا(ع) اســت .میخواهند به این

شــهر بیایند و هویت امام رضا( ع) را برای سود
بردن خودشان برهم بزنند.
آیــت ا ...علــم الهــدی تصریــح کرد :این شــهر
متعلــق به امام رضا(ع) اســت و هرکــس با امام
رضا(ع) مقابله کند بحث عاقبت و آخرت نیست
و در همین دنیا قلــع و قمع و بیچاره میشــود.
نمونههای آن را شــما دیدید .افــرادی که آبرو و
حیثیت آنها رفته و در زندانها به سر میبرند
و هــزاران مشــکل پیــدا کردنــد ،به دلیــل این
که آمدنــد ســرمایه را در جهتــی قراردادند که
هویت امام رضا(ع) در این شــهر را برهم بزنند.
نمونههــای تجربیات آن نیز در این شــهر وجود
دارد .وی خطاب به حاضران در جلســه افزود:
در مقابل آن دسته که به فکر هستند این سرمایه
را بهعنــوان صنعــت گردشــگری بیاورنــد و در
مسیری بزنند که بهره و سود فوقالعاده ببرند،
شما کسانی هستید که سرمایه تان را پای امام
رضا(ع) ریختهایــد و مهمانخانه برای ایشــان
ســاختهاید .هیچکــس بهتــر از امــام رضــا(ع)
نمیتوانــد آن را تشــخیص دهد که چه کســی
سرمایهاش را مهمانخانه برای ایشان میسازد
و چه کسی میخواهد عیاش خانه در شهر امام
رضا(ع) درست کند و هویت شهر امام رضا(ع)
را بر هم بزند.
وی گفــت :مســئله هتــل داری و مدیریت هتل
داری ،برخورد با مدیریت هتل داری بوده است.
در مشــهد ما دچار یک پارادوکس هســتیم که
فرهنگی است و ریشه همه مشکالتی است که
شما در برخوردهای دستگاههای مسئول با نوع
عملکرد و مدیریتان دارید و آن اختالف فرهنگی
اســت .متأســفانه این اختــاف فرهنگی هنوز
حلنشده است و همه دستگاههای کشور باید
به این مســئله معتقد شوند که مشــهد شهروند
ندارد بلکه مجاور دارد ،مشــهد گردشگر ندارد
بلکه زائر دارد .عنــوان زائر و گردشــگر نباید با
هم قاطی شود ،مجاور و شهروند نیز نباید باهم
مخلوط شود.
وی تأکیــد کــرد :هتــل دار مشــهد با هتــل دار
اصفهانی تفاوت دارد .ما با وزارت گردشــگری
مشــکلداریم و درخواســت کردیــم کــه آقــای
مکرمــی فــر (مدیــر کل میــراث فرهنگــی،
گردشگری و صنایع دســتی خراسان رضوی)
هم به این جا بیاید تا مســئله اختالف فرهنگی
بررســی شــود؛ یعنی این آقایان وقتــی با مدیر
هتل در مشهد روبه رو میشوند با او بهگونهای

برخــورد میکنند که با مدیر هتــل عالیقاپوی
اصفهان برخورد میکنند .متأســفانه در نظام
هتــل داری ،هتــل داری مشــهد با هتــل داری
کشــور فرقی نمیکند .در شــیراز یک هتل دار
چگونه هتــل داری میکند برای خارجیهایی
که میآینــد برای دیــدن کله گاو ســنگی تخت
جمشید ،همان برخوردی میشود که با عزیزی
که در هتل  5ستارهاش میزبان کسی است که
از خارج آمــده و مقابــل ضریح مطهــر میگوید
الســام علیک یــا علی بــن موســیالرضا(ع).
این اختالف فرهنگی منشأ تمام این مشکالت
اســت و تا زمانی که این اختالف فرهنگی حل
نشود ما بســیاری از این مشــکالت را داریم که
شــما باید تحملکنید؛ البته بخشی از آن را هم
خودتان بایــد حــل کنید.آیت ا ...علــم الهدی
افزود :وجود یک واحد فرهنگی قوی در جامعه
و اتحادیه هتل داران مشــهد برای این مســئله
ضــرورت دارد .شــما در اتحادیــه با یــک تعمق
فرهنگی این اختالف را حل کنید چرا که شما
این جا هتل دار نیســتید بلکه مهمان خانهدار
امام رضا(ع) هستید.
وی ادامه داد :در جریان هتل داری باید مشخص
شودکهاینصنعتگردشگرینیستبلکهصنعت
زیارت اســت .برخورد مســئوالن ما چــه در اداره
اماکن،چهشهرداریوچهدرگردشگری،برخورد
با یک نظام ســرمایهداری گردشــگری اســت که
برخوردهایامنیتی،مالیاتیوتمامبرخوردهابر
ایناساساستکهمنشأمشکلاست.امامجمعه

مشهدگفت:آقایاننیزدرهتلهایخودشانکه
مهمانخانه امام رضا(ع) اســت پذیرشگر شما و
حجاب خانمی کــه در آن جا کار میکند متفاوت
باشدزیرااینجامهمانخانهامامرضا(ع)است.
وی ادامه داد :درگذشته به اعتبار امام رضا(ع) ما
باالخیابانوپایینخیابانداشتیمولیامروزاین
گونه نیست .بنده یک مدتی با ساختوسازهای
اطراف حرم برخورد کردم ولی فایدهای نداشت
و بهجایی نرســید .این ساختوســازها متناسب
با حرم نیســت .امروز کارمان بهجایی رسیده که
پررونقترین بازارهای اجناس خارجی کشور در
مشــهد اســت .هیچ کجا اینقدر فروش اجناس
خارجــی و تجمالتی رونــق نگرفته اســت که در
مشهد رونق دارد .این مشــکالتی است که ما در
مشــهد با آن روبه رو هســتیم و یک نفــر هم مانند
بنده که داد و بیداد میکنــد آن را بدنام میکنند
و برچسب میزنند .االن در مشهد مشکالتی که
داریم بهوســیله جریانهای قدرت و ثروت ایجاد
می شود ،تمام مشکالت ما در کشــور در داخل و
خارج ریشه اش مشهد اســت .به ما گفتند حرف
هاییراکهآمدنیوزمیزند BBC،میزندورسانه
های دیگر مــی زنند از مشــهد اعالم می شــود و
مشــهدی ها ایــن کار را کردند .ببینیــد به خاطر
دادوبیدادچهمیکنندواگرهمنکنیمواینکارها
پیشبروددودشبهچشمخودشماخواهدرفت.
از یکطرف شــما بــا مهمانی روبه رو هســتید که
ک طرف با
مفاتیح الجناح را زیر بغلش دارد و از ی 
یکبرخوردسفتوسختناجورفالنتشکیالت

دولتیروبهروهستید.
آیت ا ...علم الهدی گفت :مشکل دیگری که ما
در این جا با آن روبه رو هســتیم مســائل امنیتی
است .ما امروز داریم در دنیای دشمندار زندگی
میکنیم و هیچ کشوری بهاندازه ما در محاصره
دشمن نیست .طبیعی است اجرای برنامههای
امنیتیکارمشکلیاستواینمشکالتامنیتی
آن قدر که در مشهد اســت در هیچ جا نیست .از
هر کجای دنیا چه جاسوس باشد ،چه تروریست
باشد،دزدباشد،بلندمیشودمیآیداینجاتنها
با یک گذرنامه که در دستش دارد ،وارد فرودگاه
میشــودُ ،مهر میخورد و در این مملکت کسی
دنبالش نیست که کجا میرود .وی ادامه داد :ما
به برخی دستگاهها حتی دستگاههای سیاسی
کشورهای همسایه ،گفتیم چرا اینطوری است
و این درست نیســت .پاســخ دادند به دلیل این
که این جا شرایط آســان اســت .این یک دروازه
باز اســت که ما داریم و نمیشــود هم آن را بست
به دلیل این که این جا خانه امام رضا(ع) است.
نماینده ولیفقیه در استان گفت :البته درست
اســت که شــیعیان و محبان امــام رضــا(ع) باید
آزاد باشــند و از دیگر کشــورها به زیارت بیایند،
نمیتــوان آنهــا را محــدود کــرد ،هرکــس
میخواهد به حرم امام رضا(ع) بیاید باید بتواند
آســان بیاید.آیــت ا ...علــم الهــدی با اشــاره به
روایت ســاخت ســر در شــیخ بهایی اظهار کرد:
امام رضا(ع) نخواســتند د ِر خانهاش حتی روی
کســانی که قبولش ندارند بســته باشــد و در باز
باشــد که هرکس بخواهد بتواند بیایــد که البته
ممکناستنظامهمازاینموضوعضربهببیندو
دستگاههای امنیتی باید رفت و آمدها را کنترل
کنند .لذا اگــر برای هتلهــا در خصوص رفت و
آمدها ســختگیریهایی قائل میشوند به این
دلیل است.
وی گفــت :یکزمانی روبــه روی دفتر بنده یک
مهمانپذیر بود یک مسئله اتفاق افتاد که آمدند
آنها را گرفتند و بردند ،مســئله وابسته به یک
جریان تروریســتی خیلی قوی بود .لذا شما در
برخوردها از سوی دســتگاههای امنیتی مانند
اطالعات و ســپاه کمی بیشــتر حوصله به خرج
بدهید تا خدایناکرده از این راه ضربه نخوریم.
البته به معجزه امام هشتم(ع) در این چند سال
ما از این طریق هیچ مشــکلی نداشــتیم که یک
جریــان عوضی بتواند وارد کشــور شــود و خود
امام رضا(ع) حفظ میکنند.

مدیرعاملشرکتهایفرودگاههایکشوردردیدارتکریمومعارفهمدیرکلجدیدفرودگاههایاستانمطرحکرد

احداثباندسوم؛ اولویتفرودگاهمشهد

رزمحسینی»بابیاناینکهبخشخصوصیبرایتامینمنابع
مالی آمادگی دارد ،تاکید کــرد :برای فراهم کردن مقدمات
ساخت شهر فرودگاهی ،در سطح استان آمادگی همکاری
وجود دارد و زیرساخت های الزم را فراهم خواهیم کرد .وی
خاطرنشانکرد:آلودگیصوتیناشیازعبورپروازهاازروی
شهرمشهد،باعثبروزمشکالتیبرایمردمشدهاستلذادر
کنارپرداختنبهموضوعاحداثشهرفرودگاهیجدید،ایجاد
باندسومدرفرودگاهشهیدهاشمینژادهمبایدبررسیشود.

نوید زنده روحیان  /در دیدار مدیرعامل شرکت فرودگاه
ها و ناوبــری هوایی ایــران با اســتاندار خراســان رضوی،
«محمود امانــی» به عنــوان مدیرکل جدید فــرودگاه های
الشهای «محمد باقر قاسم زاده» تقدیر
استان معارفه و از ت 
شــد .به گزارش خراســان رضوی« ،ســیاوش امیرمکری»
مدیر عامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایــی ایران در
این نشست با اشاره به اولویت های کاری درخواست شده
از مدیرکل جدید استان گفت :در یکی از مطالعات مربوط
به ایجاد بانــد جدید فرودگاه ،ســه یا چهار مســیر مختلف
تدارک دیده شــده اســت که در بهترین حالــت بازهم یک
گوشــه ای از شــهر را تحت تاثیر خود قرار می دهد و ایجاد
باند سوم فرودگاه چیزی حدود  120میلیارد تومان هزینه
دارد اما به هرحال این یکی از اولویت های کاری مدیرکل
جدید خواهد بود.

•آمادگی شهرداری مشهد و بخش خصوصی برای
احداث شهر فرودگاهی

•ظرفیت فرودگاه مشهد  6میلیون مسافر
خدمت رسانی به  10میلیون مسافر

وی تاکید کرد :جایگاه فرودگاه هاشمی نژاد ویژه و بسیار
مهم اســت به طوری که سهم ســفر هوایی در کشورمان ۳
تا  ۵درصد است اما در شهر مشــهد مقدس و این فرودگاه
 ۲۰درصد از سفرهای زائران امام هشتم به صورت هوایی
صورت مــی گیــرد .وی ادامــه داد  :فــرودگاه بینالمللی
شهید هاشمینژاد مشهد در رتبهبندی جهانی پایش ارائه
خدمات ،جایگاه دوازدهم را بین  ۸۸فرودگاه کشورهای
مختلف کســب کرده لــذا یــک الگو برای ســایر فــرودگاه
های کشور محسوب میشــود.امیرمکری افزود :ظرفیت
فرودگاه مشهد بر اســاس محاسبات اســتانداردی که در
این خصوص وجود دارد کمتر از شش میلیون مسافر است
در حالی که عملکرد این فرودگاه حدود  10میلیون مسافر
در سال اســت بنابراین همین فرودگاه در چند سال آینده
نیاز به توسعه دارد .وی درخصوص تاکید استاندار خراسان
رضوی برای ایجاد شهر فرودگاهی در مشهد نیز گفت :در
دیداری که پیش از این نشست با اســتاندار محترم استان

برگزار شــد قول دادیم مطالعات شــهر فرودگاهی مشهد
را آغاز کنیم و این کار با همکاری مشــاور خارجی و داخلی
روی سایت های مد نظر انجام شود تا مراحل بعدی صورت
گیرد .امیرمکری خاطرنشان کرد :رسم بر این بود مدیران
کل فــرودگاه هاشــمی نژاد یــا عضو هیئت مدیره شــرکت
فرودگاه ها یا مدیرکل فرودگاه مهرآباد شوند ،ما پیشنهاد
فرودگاه مهرآباد را به آقای قاســم زاده دادیم اما ایشان به

دلیل مسائل شــخصی و بیماری فعال تمایلی به حضور در
فضای کاری سنگین ندارند.
•تاکید استاندار بر ایجاد باند سوم

اســتاندار نیز در این دیــدار اظهار کــرد :با توجــه به ظرفیت
زائرانی که ســاالنه وارد مشهد میشــوند ،ضرورت دارد این
کالن شهر در آینده شــهر فرودگاهی داشته باشد« .علیرضا

«احمد یزدان پناه» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
نیز در این نشســت گفت  :صحبت هایی در خصوص شهر
فرودگاهی مشهد با مدیران شــرکت فرودگاه ها و ناوبری
هوایی کشور انجام شده و اعالم کردیم بخش خصوصی و
همچنین شهرداری مشهد از طریق تهاتر و راه های دیگر،
آماده همکاری و ســرمایه گذاری برای ســاخت این پروژه
هستند و قول مساعدی برای آغاز مطالعات این طرح داده
شده است .محمدباقر قاسم زاده هم در این مراسم با ارائه
گزارشــی از دوران مسئولیت پنج ســاله خود در اداره کل
فرودگاه های استان گفت :پروژه های بزرگی مانند اتصال
خط متــرو به فــرودگاه برای اولیــن بار در کشــور ،احداث
پارکینگ طبقاتی ،فعال کردن دو ترمینال برای پرواز های
خارجی و آغاز احداث پروژه های عمرانی و فنی از کارهای
انجام شده در این مدت بوده که امیدوارم در آینده این روند
به همین شکل و با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.
محمــود امانــی مدیــر کل جدیــد شــرکت فــرودگاه های
خراســان رضوی نیز صحبت درباره برنامه های خود را به
فرصت های آینده و پس از استقرار کامل در این مسئولیت
موکول کــرد .شــایان ذکر اســت ،امانی ســابقه مدیرکلی
فــرودگاه خراســان شــمالی و هرمــزگان ،ذی حســابی و
بازرســی فرودگاه شــهرکرد و معاونــت فرودگاه یــزد را در
کارنامه کاری خود دارد.

جانباز «اشکذری» به یاران
شهیدش پیوست
«ســید محمد سیدالموسوی اشــکذری» جانباز 70
درصد دفاع مقدس پس از سال ها تحمل درد و رنج به
یاران شهیدش پیوست .این جانباز واالمقام که سال
ها در کنار دیگر جانبازان قطع نخاع اســتان در مرکز
توان بخشــی امام خمینی(ره) مشهد حضور داشت،
آســمانی شــد و به خیــل شــهیدان پیوست.مراســم
تشییع پیکرمطهر او ســاعت  9:30امروز از حسینیه
پیروان دیــن نبــوی مشــهدمقدس واقــع درخیابان
شهیدنواب صفوی به ســمت بارگاه ملکوتی حضرت
ثامن الحجــج (ع) برگزارمی شــود و پیکــر مطهرش
نیز درگلزارشهدای بهشــت رضا(ع) به خاك سپرده
خواهدشد .وی متولد سال 45و از بسیجیان دالوری
بودکهدرجبهههاینبردحقعلیهباطلحضوریافتو
سوم بهمن سال 65در عملیات کربالی 5ودرمنطقه
شلمچه به مقام جانبازی نایل آمد .برادر ایشان به نام
«سید علی» نیز در سوم اردیبهشــت سال  42متولد
و 16بهمن 62  به شــهادت رســید .همچنین دیگر
بــرادر او به نــام «ســید حســین» آزاده و جانبــاز دفاع
مقدس است.

مدیرکلبنیادشهیدوامورایثارگران:

 ۲۱۵شهید اهلسنت خراسان
رضوی ،سند درخشان وحدت اند

مدیرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران خراســان
رضوی گفت :شهروندان اهلســنت در این استان
تاکنون  ۲۱۵شهید در مســیر دفاع از نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران تقدیم کردهاند که سندی
درخشانازوحدتشیعهوسنیدرکشورماناست.
حجتاالسالم «حســین معصومی» در گفت و گو با
خبرنگارایرناافزود:بیشترینتعدادازاینهموطنان
خراسانی اهلسنت ،شهدای واالمقام دوران دفاع
مقدس هستند .بقیه این عزیزان نیز در درگیری با
اشــرار در مناطق مرزی به فیض عظمای شــهادت
نایل آمدهاند .وی ادامه داد :هموطنان اهلسنت در
خراسانرضویدرراهحفظوحراستکشوروآرمان
های انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران ۲۲۹
جانباز و  ۴۵آزاده نیز تقدیم ســرزمین مادری خود
کردهاند .مدیــرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران
خراسان رضوی همچنین رشادت شهدای مدافع
حرم در مقابله با عوامل ناامنی در خارج از مرزهای
ایرانراستودوگفت:شهرونداناهلسنتخراسان
رضوی در نبرد بــا مزدوران تروریســت تکفیری در
ســوریه نیز حضور دارند و تاکنون شماری شهید در
این حوزه داشتهاند.

وقف  20هزار جلد کتاب
در نمایشگاه مشهد
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه خراســان رضــوی
از وقــف  20هــزار جلد کتــاب بــه همــت  530خیر
نیــک اندیش خبــر داد .بــه گــزارش روابــط عمومی
اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه خراســان رضــوی،
حجت االســام والمســلمین «محمــد احمــدزاده»
با اشــاره بــه برپایی غرفــه وقف کتــاب در نمایشــگاه
بیــن المللــی کتــاب مشــهد ،گفــت 20 :هــزار
جلــد کتــاب وقــف شــده در نمایشــگاه کتــاب
مشــهد ،بــا همــکاری اداره کل کتابخانــه هــا
ســامان دهی می شود .حجت االســام والمسلمین
احمدزادهبااشارهبهاینکهرهبرمعظمانقالبباوقف
بیش از  ۲۵هزار جلد کتاب در صدر واقفان کتاب در
کشور هستند ،گفت :اگر هر نفر یک جلد کتاب وقف
کنیم میلیون ها کتاب جمع آوری می شود و می تواند
کتابخانه های غنی و مفیدی را ایجاد کند.

نمایشگاهگوهرسنگهادرمشهد
برگزارمیشود
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی
خراســان رضوی گفــت :ششــمین نمایشــگاه طال،
جواهر ،نقره و گوهرســنگ هــا از  4تا  7دی امســال
در محل نمایشــگاه هــای بین المللی مشــهد برگزار
مــی شــود .بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل
میــراث فرهنگــی« ،ابوالفضــل مکرمــی فــر» افزود:
نخستین شورای سیاست گذاری ششمین نمایشگاه
طال،جواهر ،نقــره و گوهرســنگ ها در محل ســالن
جلســات نمایشــگاه های بین المللی تشــکیل شد و
مجموعه های مرتبط از جملــه اتحادیه ها ،انجمن ها
و تشکل های دولتی ،اتاق بازرگانی وگمرک با هدف
همکاری برای بهتر برگزار شدن این رویداد که پس از
وقفه ای چند ساله درمشهد برگزار خواهد شد حضور
داشــتند .مکرمی فر اظهار کرد :برای برگزاری بهتر
این نمایشگاه ،اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دســتی درخصــوص برگزاری نشســت ها و
کارگاه های تخصصی اعالم آمادگی کرده است.

