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ن به مرکزیت شهر مشهد ،تا سال  ۱۳۸۳با مساحتی معادل
استان خراسا 
 ۳۱٬۳۳۵کیلومتر مربع ،وســیعترین اســتان ایران بود که حدود یک پنجم
مســاحت کل ایران را تشــکیل میداد .این اســتان پس از سال  ،۱۳۸۳به
سه استان خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند ،خراسان رضوی به مرکزیت
مشــهد و خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد تقسیم شد .واژهی رضوی در
نام این استان ،به مقبرهی حضرت علیابن موسی الرضا (ع) در شهر مشهد
اشــاره دارد .خراسان رضوی از  ۲۸شهرســتان ۷۰ ،بخش و  ۱۶۴دهستان
تشکیل شده است.
شهر مشهد به واسطهی وجود حرم مطهر امام هشتم شیعیان ،به پایتخت
فرهنگی ایران بدل شده است .رونق تمامی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
این شهر مدیون میزبانی امام مهربانیها ،امام رضا علیهالسالم است.
وضعیت آب و هوا
شهرستانهای مختلف اســتان خراســان رضوی آبوهوای گوناگونی
دارند .بعضی از شهرســتانهای مرتفع از بارندگی بیشــتری برخوردارند ،اما
در مجموع استان خراسان ،استانی معتدل و خشک است .در سالهای اخیر
به علت مصرف باالی آب ،کل اســتان و به ویژه شــهر مشهد در معرض
خشکســالی قرار گرفته است .این مســئله تا جایی پیشرفته که گاهی آب
سطح شهر جیرهبندی میشود .خوشبختانه در سه سال گذشته با تمهیداتی
که اندیشیده شده ،مشکل کمبود آب شهر برطرف شده است.
زائران و مســافران حرم امام رضا (ع) ،در تمامی فصول ســال به شهر
مقدس مشــهد مراجعه میکنند .در ایام برگزاری مراســم عزاداری ساالر
شــهیدان ،وفات امام رضا (ع) و همچنین تعطیالت عید نوروز ،شهر مشهد
شلوغترین ایام سال را تجربه میکند.
اطالعات خرید
در شــهر مشهد بیش از  ۳۰بازار تجاری بزرگ وجود دارد .مراکز نزدیک
بــه حرم همچون بازار رضا و بازار مرکزی برای بســیاری از زائران نامهای
آشنایی هستند .در چند سال اخیر هایپر مارکتها و مراکز بزرگ تجاری بسیار
زیادی در نقاط مختلف شــهر ساخته شده است که هر کدام از آنها میتواند
به عنوان مرکزی برای خرید ســوغاتی یا خرید شخصی تلقی شود .در میان
مراکز خرید برج آلتون و مرکز خرید آرمان از مدرنترین مراکز به حســاب
میآیند و بازار سرشور نیز قدیمیترین بازار لیست محسوب میشود.
اگر در اطراف حرم مطهر سکونت دارید ،مراکز خرید واقع در خیابانهای
امام رضا و  ۱۷شــهریور بهترین انتخاب برای خرید ســوغاتی هستند .بازار
رضا ،مجتمع تجاری آســمان و دیگر مجتمعهای اطراف میدان  ۱۷شهریور
انواع و اقسام ســوغاتیهای مورد نیاز زئران را ارائه میکنند .در نقاط دیگر
شــهر ،مراکز تجاری الماس شــرق ،وصال ،پروما ،ویالژتوریست و آلتون
انتخاب های مناسبی هستند.
اطالعات خرید بلیط مراکز فرهنگی
بســیاری از هنرمندان کشور اصلیتی مشــهدی دارند؛ از استاد شجریان
گرفتــه تا داریوش ارجمنــد و رضا کیانیان .بنابراین هنــر و فرهنگ برای
مردمان این شــهر جایگاه ویژهای دارد .اگر اهل تئاتر یا ســینما هســتید،
میتوانید در مدت اقامتتان در شــهر مشــهد از ایــن تفریحات فرهنگی
اســتفاده کنید .پردیس سینمایی هویزه و ســینما آفریقا برای تماشای فیلم
بهترین انتخاب هســتند .همچنین سالنهای نمایش شمایل و امام رضا(ع)
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میزبان دوستداران تئاتر خواهند بود.
در کنار ســینما و تئاتر ،مشــهد موزههای زیبایی دارد .بزرگترین موزهی
شهر مشهد ،موزهی آستان قدس رضوی واقع در حرم مطهر است .مجموعه
موزههای آســتان قدس رضوی با بیش از یک میلیون بازدیدکننده در سال،
یکی از بزرگترین و غنیترین موزههای ایران اســت .برای کسب اطالعات
بیشتر به سایت موزههای آستان قدس سر بزنید.
اطالعات مراکز تفریحی و گردشگری
حرم مطهر امام رضا (ع)
بدون شک ،حرم مطهر امام رضا (ع) اولین و مهمترین مرکز گردشگری
شــهر مشهد است .در حقیقت شهر مشــهد به واسطهی حضور امام هشتم
به مشــهد امروزی تبدیل شده اســت .همانطور که پیشتر اشاره شد ،حرم
علیابن موســی الرضا (ع) درنیمهی شرقی شــهر قرار دارد .زائران حضرت
میتوانند با تاکسی یا اتوبوس به حرم مطهر دسترسی داشته باشند .همچنین
با خطوط مترو میتوان در ایســتگاه میدان بســیج پیاده شد و پس از آن از
طریق خیابان امام رضا به حرم مشرف شد.
آرامگاه فردوسی
مجموعه فرهنگی باغ آرامگاه فردوســی در  ۲۰کیلومتری شمال غربی
شــهر مشهد ،در مســیری منشعب از راه عمومی مشــهد به کالت نادری،

نزدیک به شهر تاریخی طابران و بقعهی تاریخی هارونیه قرار دارد .روستای
پاژ ،زادگاه فردوســی ،که امروزه فاز نامیده میشود در  ۲۸کیلومتری شرق
آرامگاه فردوســی قرار دارد .هرچند از جادهی كناری آرامگاه فردوســی در
توس نيز میتوان با طی مســافتی حدود شش كيلومتر ،بهشكل غيرمستقيم
به اين روستا رسيد.
آرامگاه نادرشاه
آرامگاه نادرشاه بنایی است در مجموعه باغ موزه نادری در شهر مشهد که
به یادبود نادرشــاه افشار در سال  ۱۳۴۲خورشیدی توسط هوشنگ سیحون
طراحی و ساخته شده است .ســاختمان آرامگاه نادر شاه از قسمت مرکزی
که محل تدفین نادرشاه است و دو تاالر موزه تشکیل شده است که یکی از
آنها موزه اسلحه دورههای مختلف تاریخ ایران و دیگری موزه اسلحه و آثار
مربوط به دوران نادرشــاه را نمایش میدهد .آرامگاه کنونی نادرشاه در ضلع
شمال غربی چهارراه شهدا واقع شده است که پس از آرامگاه امام رضا (ع)،
مهمترین مکان گردشگری و تاریخی داخل شهر مشهد تلقی میشود .این
بنا در باغی به مســاحت  ۱۴۴۰۰متر مربع ساخته شده است .آرامگاه شامل
سکویی دوازده پلهای ،محل گور ،پوششی خیمه مانند بر روی قبر ،سکویی
مرتفع در مجاور قبر با مجســمه نادرشاه سوار بر اسب و سه تن دیگر در پی
او ،یک غرفه فروش کتاب و دو تاالر برای موزه است.
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خواجه ربیع
مقبره خواجه ربیع مربوط به دوره صفوی است و در انتهای خیابان خواجه
ربیع مشهد واقع شد ه است .این اثر در تاریخ  ۱۵دی  ۱۳۱۰با شمارهی ثبت
 ۱۴۲بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید .این بنا به توصیهی شیخ
بهایی توسط شاه عباس صفوی در نیمه اول قرن هجری ساخته شده است.
خواجه ربیع در سالهای پایانی عمرش ساکن شهر نوغان (مرکز والیت
توس در آن زمان) شــد و باالخره در ســال  ۶۳ه .ق درگذشــت و در یک
فرسنگی شمال نوغان دفن شد .مشهور است که امام رضا (ع) هنگام سفر
به خراسان در سالهای  ۲۰۰تا  ۲۰۳ه .ق قبر خواجه را زیارت کرد ه است.
خواجه اباصلت
ابوصلت عبدالسالم بن صالح حجازی هروی مشهور به خواجه اباصلت،
اهل هرات (یکی از والیات افغانســتان) یکی از یــاران امام رضا (ع) بود و
کتــاب وفاهالرضا را تالیف کرده اســت .او یکــی از نزدیکترین یاران امام
رضا(ع) بود و نزد وی از جایگاه ویژهای برخوردار بود .وی در  ۱۷شوال سال
 ۲۰۷هجری قمری ( ۴ســال پس از امام رضا (ع)) در خراســان درگذشت.
آرامگاه خواجه اباصلت در جنوب شــرقی و در  ۱۴کیلومتری شــهر مشهد
واقع است .بنای اصلی بقعه چهار ضلعی است و از هر سو به وسیلهی چهار
در به بیرون مرتبط میشــود .تزئینات کاشی هفت رنگ ،دو رواق مستطیلی
شکل و آینهکاریهای این بنا زیبا و دیدنی است.
طرقبه و شاندیز
منطقهی تفریحی طرقبه و شــاندیز که در غرب شهر مشهد واقع شده،
یک مکان بسیار مناسب برای گذراندن یک روز زیبا همراه با خانواده و لذت
بردن از طبیعت اســت .ارتفاعات سرسبز و چشماندازهای زیبای روستاهای
این منطقه ،هر مســافری را به سوی خودش میکشد .در کنار زیباییهای
طبیعی ،این منطقه رســتورانهای زبانزدی نیز دارد .خواســتگاه شیشلیک
شــاندیز را میتوانید در رســتورانهای این منطقه جستجو کنید .در اطراف
شهر مشــهد غارها و دریاچههای بســیار زیبایی وجود دارد که در مقاالتی
جداگانه باید به آنها پرداخت.
پارک های آبی
چهار پارک آبی بزرگ در شــهر مشهد میزبان مشتاقان ورزشهای آبی
است .اولین پارک آبی با نام سرزمین موجهای آبی در انتهای خیابان اندیشه
تاســیس شد .دومین آنها با نام پارک ساحلی آفتاب در انتهای خیابان خیام
شــمالی جای گرفته اســت .پس از آن پارک آبی ایرانیــان در بلوار حجاب
ساخته شد و در نهایت سرزمین موجهای خروشان در ابتدای جادهی شاندیز
بنا شــد .اگر تمایل به حضور در پارکهای آبی دارید ،میتوانید با مراجعه به
ســایت هر پارک ،بلیط آن را با تخفیفهای ویژه تهیه کنید و سپس برای
مراجعه به پارک آبی برنامهریزی کنید.
پارک های داخل شهر
داخل شــهر مشــهد پارک بزرگ ملت واقع در میــدان آزادی و پارک
کوهسنگی در کنار میدان تلوزیون ،میتواند مکانهای مناسبی برای تفریح
و لذت بردن از طبیعت باشــد .شهربازی بزرگ پارک ملت نیز ساعاتی پر از
هیجان را برایتان به ارمغان میآورد .در حاشــیه شهر ،باغ وکیلآباد با تنوع
مناســب و مناظری چشــم نواز انتخاب خوبی است .در کنار باغ ،باغ وحش
وکیلآباد قرار دارد که لحظات مفرحی را برای زائران فراهم میکند.

آگهی

اطالعیه
لغو آگهی مناقصه عمومی

پیرو آگهی منتشر شده در تاریخ 97/1/23
روزنامــه عصرمــردم با موضــوع اجرای
عملیات فضای ســبز پارک کوهپایه شهر
اردکان بدینوســیله به اطالع می رســاند
آگهی مناقصه مذکور لغو می گردد.
عبدالمطلب رهنما
شهردار اردکان

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی   -جدید
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کتابفروشی دوستان

مرادی 32338171 - 09171236039
آگهی اخطاریه دفترخانه جهت اجرای حکم دادگاه
در اجــرای دادنامه شــماره  1404مورخ  96/10/2شــعبه  7دادگاه
خانواده شــیراز به محمد توکلی فرزند مرتضی مجهولالمکان ابالغ
میگردد که ظرف مهلت  7روز بعد از نشر این آگهی جهت مطلقه
نمودن همسرتان بانو صغری هوشیار فرزند عوض به این دفترخانه
واقع در شیراز چهارراه دروازه ســعدی مراجعه نمایید و اال مطابق
مقررات اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
/1393م الف
سردفتر رسمی ثبت طالق  7شیراز
مشکینقلم

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  4شیراز
ســید حمید قائمی و ناصر رحیمی به نمایندگی از شهرداری شیراز
مدعیاند که تعداد یک جلد ســند مالکیت مربوط به ششدانگ
پالک  2942واقع در بخش چهار شــیراز که به نام عبدالکریم وطن
خواه و امراله قاســمی نــژاد بالمناصفه ثبت و ســند صادر و به
موجب سند  7164مورخ  85/9/18دفتر  156شیراز معالواسطه به
شهرداری شیراز منتقل شــده و در رهن نیست به علت جابجایی
مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده
اســت مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی
میشود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده
و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس
از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه
اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت
مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.
 /1399م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه یک
آگهی حصر وراثت
گلنار جمشــیدی دارای شناسنامه شــماره  6متولد  1330به شرح
دادخواســت از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان ســبزوار جمشیدی به شماره
شناســنامه  1611در تاریخ  95/4/20در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر مادر متوفیه
 -2زینب بدوی به شماره شناسنامه  2281674843صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -3علی بدوی به شماره شناسنامه  2283310946صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -4حسین بدوی به شماره شناســنامه  251صادره از حوزه اهواز
همسر متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /1405م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشود غالمعلی بیگی دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد
و ده میلیون ریال معادل یازده میلیون تومان به طرفیت میثم جوینده فرزند جواد
تســلیم شوراهای حل اختالف مجتمع شماره دو شیراز شعبه سی و سوم نموده که
به این شــعبه ارجاع و به کالسه  33/961241ثبت و وقت رسیدگی برای روز شنبه
مورخ  97/3/5ســاعت  8/30صبح تعیین شده است اینک به علت مجهولالمکان
بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور شورا و تجویز ماده  73قانون آیین
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنــی مراتب یک نوبت آگهی
میشــود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا واقع
در شیراز خیابان بنیهاشمی شهرداری منطقه  5سابق مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد شده
جهت رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد
شد .در ضمن نظر به صدور قرار اســتماع شهادت شهود چنانچه شهود معارضی
دارید با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در جلسه خود را حاضر نمایید.
/1392م الف
شورای حل اختالف شعبه  33مجتمع شماره دو شیراز
آگهی حصر وراثت
عاطفه عبدی کوهنجانی دارای شناســنامه شــماره  5140008688متولد  1369به
شرح دادخواســت به کالســه  97/15ح ش ک از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نمکی عبدی کوهنجانی به
شماره شناسنامه  40در تاریخ  84/10/18در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2نوشآفرین عبدی کوهنجانی به شماره شناسنامه  21صادره از حوزه سروستان
فرزند متوفی
 -3مریم عبدی کوهنجانی به شــماره شناســنامه  3219صادره از حوزه  4شیراز
فرزند متوفی
 -4رضا عبدی کوهنجانی به شماره شناسنامه  1354صادره از حوزه یک فیروزکوه
فرزند متوفی
 -5گلشاد رمضانی به شماره شناسنامه  9صادره از حوزه سروستان همسر متوفی
و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر مردم یک
مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی
صادر خواهد شد.
 /1391م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
مرتضی اسماعیلی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ل کوئی فرزند صفرعلی
بدینوسیله اعالم میشــود لیال غالمی گ 
دادخواســتی به طرفیت ماشاءاله شــهائیان فرزند عباس به
خواســته عدم امکان ســازش تقدیم دادگاه عمومی سروستان
نموده که به کالســه  961155ثبت و وقت رسیدگی برای مورخ
 97/3/2ساعت  9صبح تعیین شده به علت مجهولالمکان بودن
خوانده به درخواست خواهان و دســتور دادگاه و تجویز ماده
 73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشود
تا خوانده از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به دفتر این
دادگاه واقع در سروستان مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت
یاد شده جهت رســیدگی و استماع شهادت شهود حاضر گردد
در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ضمن ًا یک نفر از اقارب خود که دارای شــرایط داوری باشد به
عنوان داور به دادگاه معرفی نماید.
/6م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی سروستان
شفیعی
آگهی اجراییه
شماره اجراییه9710427142300015 :
شماره پرونده9609987142300288 :
مشخصات محکوم له :علیرضا ناجی فرزند محمدخلیل به نشانی
استان فارس -شهرستان شیراز -بلوار نصر شرقی نبش کوچه 3
مشــخصات محکوم علیه :محمدصادق قاســمیان بافقی فرزند
محمدحسین به نشانی اســتان یزد -شهرستان یزد -بلوار صابر
یزدی کوچه  34انتهای کوچه
محکوم به :به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه و شماره
دادنامه مربوطه  9609977142300462محکوم علیه محکوم است
به پرداخت مبلغ  26300000ریال بابت اصل خواســته و پرداخت
خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک مورخ  96/1/5تا
زمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی
و پرداخت مبلغ  855000ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت
حقالوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی.
/1408م الف
مسئول دفتر شعبه هجدهم شورای حل اختالف شهرستان
شیراز
لیال مفتخر

