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تحلیل روز

گزارش ویژه

سیاست

یازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام 

آینده برجام زیر سایه 
بد عهدی

"صبح امروز" موج معماری نوین ترکیبی سنت و مدرنیته را بررسی می کند؛

اصالت مدرن

خاطره های شب عیدی

سنت یا مدرنیته؟ مسئله این است؛ چالشی که در بسیاری از موضوعات، پیش روی ما قرار دارد و 
هرکس بنابر نظریه و دیدگاهی که دارد سعی در اثبات حرف خود می کند. در این میان، معماری نیز از 
این اتفاق جدا نیست اگرچه هرسال با جلوه جدیدی ظهور می کند که گاهی در قلب های سنتی خود 
را به نمایش می گذارد. چندوقتی هست ساختمان های با نمای سنتی در شهر خودنمایی می کنند و 

موج جدیدی در ساخت نمای ساختمان به سبک سنتی را به راه انداخته اند. 

آقاجان برای هریک از ما بچه ها از بانک ملی یک قلک فلزی سیاه رنگ که قفل مخصوصی هم داشت 
گرفته بود و ما در طول سال پول تو جیبی ها را در آن ریخته و قبل از سال با او به بانک ملی می رفتیم 
و قفلش را باز و بر روی میز بی شمار سکه های ریز و درشت جا خوش می کرد و چه ذوقی می کردیم از 
داشتن آن همه سکه و از همان بچگی یاد گرفته بودیم که چگونه مهربانی ها و اقتصاد را رهبری کنیم و 

برای توشه های آینده پس انداز کنیم.
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نامه 214نماینده مجلس به روحانی؛

دولت، ترمز 
واردات را می کشد؟
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فرماندار مشهد در نشست خبری با اصحاب رسانه:

باید زیرساخت های 
گردشگری توسعه یابد

دوئِل تنهایی عکاس و 
درخت کوهی

استاندار خراسان رضوی مطرح کرد؛

جزئیات طرح ترافیک 
نوروزی مشهد

یازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام زیر سایه 
بی اعتمادی ناشی از زمزمه همکاری اروپا و امریکا ،روز 
جمعه در وین برگزار شد. یازدهمین نشست کمیسیون 
مشترك برجام به خاص ترین آنها تا این تاریخ بدل شد. 
نخستین دیدار پس از عزل رکس تیلرسون، وزیر خارجه 
تولد  در  که  مذاکره کنندگانی  و  دیپلمات ها  میان  امریکا 
نخستین  داشتند.  دست  مشترك  اق��دام  جامع  برنامه 
اروپایی  قدرتهای  آنکه  از  پس   ۵+1 و  ایران  میان  دیدار 
مذاکرات سه جانبه با امریکا برای بررسی پیش شرط های 
را  برجام  این کشور درباره  ترامپ، رییس جمهور  دونالد 
آغاز کردند. آخرین نشست برنامه ریزی شده کمیسیون 

مشترك پیش از فرارسیدن ضرب االجل...
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 علی روغنگران

یازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام زیر سایه بی 
اعتمادی ناشی از زمزمه همکاری اروپا و امریکا ،روز جمعه 
در وین برگزار شد. یازدهمین نشست کمیسیون مشترك 
برجام به خاص ترین آنها تا این تاریخ بدل شد. نخستین 
دیدار پس از عزل رکس تیلرسون، وزیر خارجه امریکا میان 
دیپلمات ها و مذاکره کنندگانی که در تولد برنامه جامع اقدام 
مشترك دست داشتند. نخستین دیدار میان ایران و ۵+1 
پس از آنکه قدرتهای اروپایی مذاکرات سه جانبه با امریکا 
برای بررسی پیش شرط های دونالد ترامپ، رییس جمهور 
نشست  آخرین  کردند.  آغاز  را  برجام  درب��اره  کشور  این 
فرارسیدن  از  پیش  مشترك  کمیسیون  شده  برنامه ریزی 
و شاید هم  امریکا  رییس جمهور  مه  ماه  ضرب االجل 12 
عضو  یك  عنوان  به  نیز  امریکا  آن  در  که  نشستی  آخرین 
است.  فرستاده  وین  به  را  خود  نماینده  مانده  برجام  در 
رویارویی نمایندگان ایران و امریکا در دو سال گذشته از 
نبوده است و  عمر اجرای برجام هیچگاه سهل و ممتنع 
پیشین  رییس جمهور  اوباما،  باراك  دوره  در  حتی  ایران 
از  به اجرای تعهدات  اعتراض های گسترده ای  نیز  امریکا 
سوی واشنگتن داشت. تهران می گوید که نه تنها خبری از 
اجرای با حسن نیت توافق هسته ای از سوی امریکا نیست 
بلکه دولت دونالد ترامپ بر کارشکنی ها نیز افزوده و فضای 
منفی و مبهمی که پیرامون ایران ایجاد کرده است عمال 
مانع از این شده که تهران کامال از منافع اقتصادی توافق 

هسته ای منتفع شود.
شوک اخراج تیلرسون

 اعضای 1+۵ در حالی دور هم در وین جمع شدند که 
شوك اخراج رکس تیلرسون از دستگاه دیپلماسی ایاالت 
متحده و معرفی شدن مایك پمپئو، رییس سازمان سیا 
گزینه ای  عنوان  به  سنا  مجلس  به  گذشته  سال  یك  در 
غافلگیر  را  همه  امریکا  خارجه  وزارت  در  حضور  برای 
درباره  اروپا  با  می توانستند  که  چهره هایی  است.  کرده 
لزوم باقی ماندن امریکا در برجام و پایبندی به تعهدی که 
باراك اوباما داده بود، به توافقی حداقلی برسند یك به یك 
اطراف ترامپ را یا خالی کرده اند یا تحمل نشده اند. اروپا 
دو دور مذاکرات با رکس تیلرسون درباره شروط برجامی 
ترامپ را پیش برده بود و در حالی که قرار بود وزیر خارجه 
روز پنجشنبه در وین با همتاهای خود از فرانسه، بریتانیا 
و آلمان دور سوم رایزنی ها را پیش ببرد، ترامپ در توییتر 

خود از اخراج وی خبر داد.
این  از  پیش  ترامپ  برجامی  رفتارهای  بینی  پیش   
نبود تیلرسون این پیش بینی  با  اکنون  نیز سخت بود و 

سخت تر هم شده است. 
اروپا و فکر راضی کردن ترامپ

اشمیت،  هلگا  همراه  به  اروپایی  قدرتهای  نمایندگان 

اروپا در حالی  اتحادیه  معاون مسئول سیاست خارجی 
ایران  از  خود  همتاهای  با  تا  رساندند  وین  به  را  خود 
نیز گالیه های بسیار دارد.  اروپا  از  دیدار کنند که تهران 
خارجه  وزی��ر  سیاسی  معاون  عراقچی،  سیدعباس 
وین  به  شدن  راهی  از  پیش  ساعت  چند  تنها  کشورمان 
هشدار داد که اگر امریکا از برجام خارج شود، ایران نیز 
در این توافق هسته ای باقی نمی ماند. اروپا اگر تا پیش از 
این به راضی نگاه داشتن ایران برای باقی ماندن در برجام 
بدون امریکا فکر هم می کرد اکنون چنین خیالی را بر خود 
حرام نیز می داند. در آنسوی میدان نیز بسیاری از تحلیل 
گران به اروپا هشدار می دهند که اخراج تیلرسون از سوی 
در  ضدایرانی  چهره های  شدن  قوی تر  معنای  به  ترامپ 
خروج  احتمال  درصد  رفتن  باال  و  رییس جمهور  کابینه 
امریکا از برجام است و در چنین شرایطی بهتر است که 
اروپا خود را وارد بازی خطرناك راضی کردن ترامپ نکند. 

دیدارهای عراقچی در وین
به  وین  در  عراقچی  سیدعباس  دیدارهای  نخستین 
و  روسیه  اروپایی،  هیات های  با  جانبه  دو  رایزنی های 
به  امریکایی  هیات  با  جانبه  دو  رایزنی  و  گذشت  چین 
بعد از نشست عمومی موکول شد. در ده نشست پیشین 
کمیسیون مشترك برجام نیز اصلی ترین سوژه های روی 
میز میزان پایبندی دولت امریکا به تعهداتش در برجام 
و موارد نقض بوده است. این بار اما برای نخستین بار سید 
از  هوك  برایان  خود  وارد  تازه  همتای  با  عراقچی  عباس 
جریان  در  که  مردی  با  دیدار  کرد.  دیدار  متحده  ایاالت 
نیز  را  برجام  که  البته  و  نبوده  هسته ای  مذاکرات  ریز 
میراث ارزشمند رییس جمهور خود در حوزه دیپلماسی 
بین المللی نمی داند. اروپا در دو سال گذشته و البته در 
جانبداری  در  توازن  کرده  تالش  نوعی  به  اخیر  چندماه 
سه  که  فضایی  در  و  کند  حفظ  را  واشنگتن  یا  تهران  از 
کشور اروپایی و اتحادیه اروپا تاکید دارند که برجام باید 
با کیفیت و کمیت توافق شده در متن پیش برود اما در 
میدان عمل برخی از آنها در شکایت از عدم وفای به عهد 
امریکا به تعهداتش کامال هم موضع با تهران بوده و انتقاد 
می کنند و برخی از بیان انتقاد با صدای بلند و به خصوص 

در حضور مامور امریکایی ابا دارند.
هدف ترامپ ابهام و اخالل در برجام است  

با سیاست  نه تنها  امریکا   دونالد ترامپ رییس جمهور 
در  امریکا  نماندن  یا  ماندن  باقی  پیرامون  ابهام  حفظ 
و  اقتصادی  رابطه  عادی سازی  می کند  تالش  برجام، 
سیاسی ایران با جامعه جهانی را دچار اختالل کند بلکه 
خود  قوت  به  نیز  برجام  از  وی  واقعی  خواسته  در  ابهام 
باقی است. برخی از منابع آگاه در وین پیش از آغاز این 
نشست ابراز امیدواری کردند که شاید این بار و با حضور 
در کمیسیون مشترك  امریکا  از دولت جدید  نماینده ای 
این توافق  از  انتظارهای صریح ترامپ  مشخص شود که 
بارها  امریکا در یك سال گذشته  چیست. رییس جمهور 
سندسازی  اسراییل،  اطالعاتی  همکاری  با  کرده  تالش 

نماینده  هیلی،  نیکی  تبلیغاتی  بازی های  و  سعودی 
به  ایران  علیه  جهانی  اجماعی  ملل  سازمان  در  امریکا 
منطقه ای  فعالیت های  یا  موشکی  آزمایش های  بهانه 
این کشور ایجاد کند که همگی این توطئه ها به شکست 

منتهی شده است.
مشروط کردن بقای برجام 

 در چنین شرایطی ترامپ از آخرین ابزار خود که مشروط 
فعالیت های  از  تهران  عقب نشینی  به  برجام  بقای  کردن 
منطقه ای و آزمایش های موشکی است، روی آورد. اصرار 
بر ادغام پرونده های هسته ای و غیرهسته ای ایران در حالی 
از سوی امریکا ادامه دارد که ایران و 1+۵، از ابتدای آغاز 
دور جدیدی از مذاکرات هسته ای با هم در دولت یازدهم 
صرفا  برجام  که  کردند  توافق  روحانی  حسن  ریاست  به 
مقوله فعالیت های هسته ای ایران را شامل شود و الغیر. 
با آغاز یازدهمین نشست کمیسیون  روز جمعه همزمان 
تحلیل های  انتشار  با  غربی  رسانه های  برجام،  مشترك 
توافق  نجات  برای  اروپ��ا  وقت  که  کردند  تاکید  متفاوت 
هسته ای با ایران در حال به پایان رسیدن است و اکنون 
اروپا که در دوره دو ساله  اتحادیه  زمان آن فرارسیده که 
پس از حصول برجام روابط سیاسی و اقتصادی گسترده با 
تهران را از سر گرفته  است، هنر و قدرت دیپلماسی خود 
به  قاره سبز  آبروی سیاسی  برای حفظ دستاوردی که  را 
حساب می آید، نشان دهند. در حاشیه این دور از نشست 
کمیسیون مشترك برجام، گروه کاری رفع تحریم ها یکی 
از شلوغ ترین گروه های کاری بود و هیات های کارشناسی 
ایران و 1+۵ به صورت ریز و مفصل در این گروه کاری موارد 
نقض برجام و شکایت ها و گالیه های تهران را مطرح کردند. 
درهمین راستا، فرزانه شرفبافی مدیرعامل ایران ایر پس از 
این  از جلسه کمیسیون مشترك برجام گفت: »در  خروج 
و دفتر کنترل  اداره خزانه داری  جلسه درباره مجوزهای 
کردیم.  در بخش هوایی صحبت   )OFAC( اموال خارجی 
در این جلسه مشکالت مربوط به لغو تحریم ها در بخش 

هوایی را مطرح کردیم.«
وضع تحریم های جدید علیه ایران

استناد  محرمانه  سند  یک  به  که  رویترز  خبرگزاری 
کرده،فاش کرد :وزیران خارجه آلمان ، فرانسه و بریتانیا 
هفته آینده پیشنهادات مشترک برای اعمال تحریم های 
جدید در رابطه با برنامه موشکی ایران و همچنین "نقش 

ایران در جنگ سوریه" را مورد بحث قرار خواهند داد.
خاطرنشان می شود تحریم های جدید اتحادیه اروپا 
اوایل  در  ترامپ"  العجل  "ضرب  به  پاسخی  ایران  علیه 
تهدید  امریکا  جمهور  رئیس  است.   2018 سال  زانویه 
کرده بود که در ماه مه امسال از کنگره درخواست خواهد 
کرد اعتبار توافق هسته ای برجام با ایران را تمدید نکند. 
گویا اتحادیه اروپا با اعمال تحریم های جدید "می خواهد 

برجام را نجات دهد".

 سرویس اقتصادی
نماینده   214 گذشته  هفته  روزهای  آخرین  در 
خواهان  جمهور  رئیس  به  ای  نامه  در  مجلس 
ممنوعیت واردات کاالهایی شدند که نمونه داخلی 
از  تولید می شود.در بخش هایی  آن ها در کشور 

این نامه آمده است؛ 
و  فرامین  جامع  و  کامل  اج��رای  راستای  در   «
سال  ابتدای  در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
»تولید ملی  که فرمودند  1396 حرم مطهر رضوی 
واردات  از  و  باشد  می  ارزش  با  و  مقدس  ام��ری 
می  تولید  کافی  قدر  به  داخ��ل  در  که  کاالهایی 
شود بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی 
10/87976/د  شماره  نامه  پیرو  و  شود«  شناخته 
محترم  رئیس  پیوست(  )تصویر   94/12/11 مورخ 
مجلس شورای اسالمی متضمن درخواست تعداد 
بر  مبنی  اسالمی  ش��ورای  مجلس  نماینده   206
که  مشابهی  کاالهای  واردات  ممنوعیت  ضرورت 
توان تولید آن در داخل فراهم است، و همچنین 
سیاست کلی دولت محترم در جهت ایجاد اشتغال 
عنوان  به  حضرتعالی  از   ... و  بیکاری  رفع  و  مولد 
رئیس محترم قوه مجریه و منتخب ملت درخواست 
شده بود که برای حمایت از سرمایه گذاری، تولید 
و حفظ اشتغال داخلی و تحقق منویات معظم له و 
تقاضای حداکثری نمایندگان مردم شریف ایران، 
دستور ویژه برای رسیدگی و رفع این مشکل صادر 

نمایید.«
عدم پیگیری مسئولین

که  این مطلب  به  اشاره  با  نمایندگان خانه ملت 
»به دلیل عدم پیگیری و اقدام به موقع مسئولین 
ذی ربط، تعطیلی، ورشکستگی و بیکاری کارگران 
بخش عظیمی از کارخانجات و کارگاه های تولیدی 
سراسر کشور و به تبع آن بروز مشکالت اقتصادی، 
به  را  عزیزمان  کشور  برای  فرهنگی  و  اجتماعی 
گوشزد  مجریه  قوه  رئیس  به  است«  داشته  دنبال 
شورای  مجلس  در  مردم  »نمایندگان  که  اند  کرده 
اسالمی با تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی و 
با هدف تأمین منافع حاصل از آن دولت را موظف 
گذاری  برای سرمایه  که صدور مجوز  بودند  نموده 
پیش  مقررات  و  ضوابط  کامل  رعایت  با  خارجی 
مراقبت  و  دقت  نهایت  با  و  قانون  در  شده  بینی 
الزم نسبت به امکان استیفای حقوق بیت المال و 

سرمایه گذاران داخلی اقدام نمایند.«
همچنین در این نامه ذکر شده است که »نظارت 
و کنترل فنی از طریق شاخص هایی مانند سطح 
محاسبه  آالت،  ماشین  ب��ودن  نو  تکنولوژی، 
تعیین  تجهیزات،  و  آالت  ماشین  واقعی  ارزش 
داخلی،  تولیدات  آوری  فن  ارتقاء  صادارت،  سهم 
اشتغال زایی، جلوگیری از اخالل در اقتصاد کشور 

و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری داخلی 
از مهمترین ویژگی های قانون یاد شده می باشد.«

حمایت از تولید و سرمایه گذاری
به نظر می رسد در فرآیند بررسی و صدور مجوز 
سرمایه گذاری برای شرکت های خارجی ثبت شده 
رعایت  کامل  طور  به  شده  گفته  شرایط  ایران  در 
نشده، همچنین تعهدات و تضمین دولت را در این 
خصوص افزایش داده و در مجموع چرخه تولید، 
داخلی  گ��ذاران  سرمایه  فعالیت  ادامه  و  اشتغال 

مرتبط را با تعهد جدی مواجه نموده است.
جمهور  رئیس  به   خطاب  نامه  این  پایان  در 
یادآوری شده است که » ما امضا کنندگان به عنوان 
ضمن  اسالمی،  ای��ران  توانمند  ملت  نمایندگان 
تاکید بر اجرای کامل و جامع فرامین و فرمایشات 
معظم له در زمینه ممنوعیت واردات برای کاالهای 
دارای مشابه تولید داخل تقاضامندیم، به منظور 
تولیدکنندگان  به  لطمه  آمدن  وارد  از  جلوگیری 
تولید  از  الزم  حمایت  راهبردهای  اعمال  داخلی، 
و  داخلی  تولیدات  بر  مبتنی  گ��ذاری  سرمایه  و 
همچنین مرتفع شدن تخلفات احتمالی، رسیدگی 
به فرآیندها، تشریفات و رعایت مقررات قانونی در 
شرایط  با  آن  نمودن  منطبق  مجوز،  صدور  زمان 
را  اینجانبان  نتیجه  از  و  ویژه صادر  قانونی دستور 

مطلع نمایند. «
نماینده سبزوار در مجلس:

هزینه تمام شده در ایران باالست

ضرورت  بر  معادن،  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
داخل  تولید  مشابه  کاالهای  واردات  از  جلوگیری 

تاکید کرد.
 214 نامه  به  اش��اره  با  فر   سبحانی  رمضانعلی 
ضرورت  درباره  جمهور  رئیس  به  مجلس  نماینده 
داخل  تولید  مشابه  کاالهای  واردات  ممنوعیت 
افزود: زمانی  که محصولی در داخل تولید می شود 
چرا اجازه واردات آن را می دهیم؟ در خارج از کشور 
تولیدکننده ها محصوالت شان را با نرخ بانکی دو تا 
سه درصد تولید می کنند، که با  هزینه تمام شده 
ما  لذا  نیست،  مقایسه  قابل  ما  داخلی  محصوالت 

باید از محصوالت داخلی صیانت کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه سیاست های کشور در حوزه 
افزود:   است،  نبوده  موفق  تعرفه  با  تنها  واردات 
تولید  اندازه  به  داخل  در  که  محصوالتی  واردات 
می شود، باید ممنوع شود تا به تبع آن تولید غنی 

شده و اشتغال افزایش یابد.
نیاز به تعدیل تعرفه ها

و  مهمترین  اینکه  به  اش��اره  با  فر  سبحانی 
کشور،  به  کاال  واردات  مدیریت  ابزار  اصلی ترین 
تعرفه  همان  یا  و  ورودی  حقوق  مناسب  تعیین 
تعرفه  تعیین  داد:   ادام��ه  اس��ت،  ک��اال  واردات 
پذیری  رقابت  مؤثر  طور  به  تواند  می  کاال  واردات 
محصوالت  با  مقایسه  در  را  داخلی  تولیدکنندگان 
مشابه خارجی به میزان الزم افزایش دهد، به ویژه 

درباره کاالهای دارای مشابه تولید داخل افزایش 
تعرفه واردات یک اقدام ضروری محسوب می شود 
که از سوی بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می شود.
ممنوعیت  اب��زار  از  استفاده  شد:  ی��ادآور  وی 
مدیریت  برای  الزم  اقدامات  از  یکی  نیز  واردات 
واردات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی خصوصا 

در زمینه محصوالت استراتژیک است.
خطر واردات بی رویه

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس 
به  نسبت  مجلس  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای 
در  اف��زود:  دارد،  حساسیت  کاال  بی رویه  واردات 
کاال  بی رویه  واردات  از  توسعه  ششم  برنامه  قانون 
جلوگیری شده و دولت نیز موظف است، تا نسبت 

به اجرای این قانون گام های مؤثری بردارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی، با اشاره به اینکه مقابله با واردات کاالهای 
سیاست های  ارکان  از  یکی  داخل،  تولید  مشابه 
اقتصاد مقاومتی بوده است، ادامه داد: اجرای این 
سیاست به عهده دولت است و دولت این اختیار را 
دارد که با واردات بی  رویه و همچنین کاالی مشابه 
تولید داخل مقابله کند و مجلس نیز در این راستا با 
دولت همکاری های الزم را انجام داده و می دهد.

سال  در  که  ببینیم  تا  شویم  منتظر  باید  حال 
را  اقداماتی  و  گذاری ها  سیاست  چه  دولت  آینده 
در دستور کار قرار می دهد تا دوباره رونقی به تولید 

داخلی ببخشد.

یازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام 

آینده برجام زیر سایه بد عهدی
نامه 214نماینده مجلس به روحانی؛

دولت، ترمز واردات را می کشد؟
خبرپیاممجلس بان خبر

رحیمی جهان آبادی:
رابطه فراکسیون ها باید با نمایندگان دوسویه باشد

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس با انتقاد از عملکرد فراکسیون ها، رابطه آنها با نمایندگان 
را رابطه یکسویه توصیف کرد و با اشاره به نتایج سه استیضاح اخیر در مجلس، گفت که فراکسیون ها در مجلس 

حرف آخر را نمی زنند.
جلیل رحیمی جهان آبادی ، همچنین گفت: فراکسیون ها نباید خود را مافوق نمایندگان بدانند و رای و 
نظر خود را به لحاظ سیاسی باالتر از نظر نمایندگان فرض کنند و فکر کنند هر نظری دارند نماینده باید از آن 

تبعیت کند.
مشروح گفت وگوی ایسنا با جلیل رحیمی جهان آبادی را در زیر می خوانید:

 تحلیل شما از استیضاح وزرای راه، رفاه و کشاورزی و عملکرد مجلس در این زمینه چیست؟
استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است و فرصتی را برای دولت ایجاد می کند که به افکار عمومی و 
نمایندگان گزارش دهد و اگر نقاط مبهمی در عملکرد هر وزارتخانه وجود دارد آن را شرح دهد. استیضاح این 
سه وزیر شاید به خاطر موقعیت زمانی اش مناسب نبود. به هر حال این استیضاح ها در هفته پایانی کار مجلس 
در سال 96 و بعد از فعالیت فشرده در بودجه مطرح شد و شاید بهتر بود به بعد از تعطیالت موکول می شد اما 
وقتی استیضاح تحویل هیئت رئیسه می شود، هیئت رئیسه موظف به اعالم آن است و باید مراحل قانونی 
خود را طی کند. در مورد سه استیضاح اخیر نکاتی از سوی موافقان و مخالفان وجود داشت که می توانست 
به رفع شبهات در ذهن نمایندگان کمک کند. برخی نمایندگانی که حتی دیدگاه خاصی نداشتند و رایشان 
ممتنع بود بعد از شنیدن توضیحات وزیر یا موافقین یا مخالفین تغییر رای دادند که این به نظرم طبیعی است 
و نباید فضای منفی علیه مجلس شکل بگیرد که چرا وزرا را استیضاح کردند و یا چرا علیرغم طرح استیضاح و 

مخالفت ها، وزرا باقی ماندند؟
 ظاهرا بیشتر نقدها به همین بخش وارد است که چرا مخالفان وزرا تا آخر نماندند؟

وزیری مثل آقای ربیعی با فاصله یک یا دو رای باقی ماند یا آقای آخوندی رای باالیی آورد و وضعیتی هم که 
آقای حجتی داشت همه اینها نشان می دهد که اختالف نظری وجود دارد اما نهایتا پیام استیضاح این بود که 
فراکسیون ها در مجلس حرف آخر را نمی زنند و نمایندگان علیرغم عضویت و تعلقات فراکسیونی پیرامون وزرا، 

رای تخصصی خود را بر اساس شناخت و درک شان می دهند.
 این مساله به لحاظ تشکیالتی امر پسندیده ای نیست.

به نظر من خیلی هم پسندیده است. تشکیالت نباید فرد را در موضعی قرار دهد که نماینده خالف نظر خود 
به سمت و سوی دیگری کشیده شود. یک فراکسیون دیدگاه کلی پیرامون مسائل کشور دارد ولی اگر بخواهد 
تعیین تکلیف کند که به چه نکته ای رای بدهید و یا ندهید، جایگاه و حق نماینده به عنوان وکیل ملت را از 

بین می برد.
از احزاب درون  نمایی  اینکه فراکسیون ها  نه  اینجا تکلیف فراکسیون ها چیست، مگر   پس 

مجلس هستند؟
را مجاب  نماینده  نتوانسته  اینکه  اما  را مجاب کند  نماینده  و  را مطرح کند  باید دیدگاه خود  فراکسیون 
کند و نماینده در صحن رای خود را داده و اظهارنظر کرده یک نکته منفی نیست بلکه نشان دهنده ضعف 
فراکسیون ها و هیئت رئیسه فراکسیون هاست نه اینکه ضعف عملکرد نماینده باشد. نمایندگان با این کار نشان 
می دهند منافع کشور، مسائل حوزه انتخابیه و مشکالت مردم و برداشتی که خودشان به آن رسیده اند برایشان 
مهم است. در قانون اساسی هم جایگاه نماینده قائم به ذات است یعنی خود شخص باید رای بدهد و کسی 
نمی تواند به جای نماینده رای بدهد. فراکسیون ها هم نباید خود را مافوق نمایندگان بدانند و رای و نظر خود را 
به لحاظ سیاسی باالتر از نظر نمایندگان فرض کنند و فکر کنند هر نظری دارند نماینده باید از آن تبعیت کند.

 پس چرا در مورد رای اعتماد وزرا انتظار می رود اعضای یک فراکسیون به تصمیم فراکسیونی 
پایبند باشند؟

در مورد رای اولیه به کابینه هم این نظر نادرست است. زمانی یک فراکسیون می تواند چنین ادعایی داشته 
باشد که اوال از یک نماینده مسائل و مشکالتش را بپرسد. به عنوان مثال من نماینده یک حوزه انتخابیه مرزی 
و محروم هستم که بیش از ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. کدام فراکسیون تا حاال از من پرسیده که چه مشکالتی 
در چه وزارتخانه ای و در چه زمینه ای دارم که برای من رایزنی کند. هیچ فراکسیونی این کار را نمی کند. 
درست است من یک اصالح طلبم و عضو فراکسیون امید هستم ولی فرد دیگری اصولگراست و عضو فراکسیون 

نمایندگان والیی است.
 چه توصیه ای به فراکسیون های مجلس دارید؟

فکر می کنم رابطه فراکسیون ها باید با نمایندگان یک رابطه دو سویه باشد و مسائل و مشکالت نمایندگان 
در حوزه های مختلف را رصد و به حل مشکالت کمک کنند. در قبال آن هم توقع داشته باشند که با رای و نظر 
جمع بندی شده فراکسیون همراهی کنند. آن موقع چنین چیزی معقول است ولی االن نه معقول است و نه 

منطقی چون این رابطه یک رابطه یک طرفه است.

برای  مردم  از  علم الهدی  آیت ا...  دعوت 
حضور در مراسم سخنرانی رهبر معظم انقالب

خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده  علم الهدی  آیت ا... 
مراسم  در  حضور  برای  مردم  از  دعوت  برای  رضوی 
فروردین  اول  روز  در  انقالب  معظم  رهبر  سخنرانی 

1397 در حرم مطهر امام رضا)ع( پیامی را صادر کرد.
به نقل از دفتر امام جمعه مشهد، آیت ا... سید احمد 
علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برای 
دعوت از مردم برای حضور در مراسم سخنرانی رهبر 
معظم انقالب در روز اول فروردین 1397 در حرم مطهر 

امام رضا)ع( پیامی را صادر کرد.
در متن این پیام آمده است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
آمد بهار خرم و آمد رسول یار

مستیم و عاشقیم و خماریم و بی قرار
ای چشم و ای چراغ، روان شو به سوی باغ

مگذار شاهدان چمن را در انتظار 
گل از پی قدوم تو در گلشن آمده است

خار از پی لقای تو گشته است خوش عذار
غنچه گره گره شد و لطفت گره گشاست

از تو شکفته گردد و بر تو کند نثار
در تقارن سعید ماه رجب و تولد شکوفه های بهاری، 
شوق  از  سرشار  )ع(  رضوی  حریم  عاشقان  دل ه��ای 
دیدار پیشوایی از سالله پاک پیامبر اسالم )ص( است 
که این اشتیاق تسلی بخش اندوهی است که از شهادت 
مظلومانه امام هادی) ع(، جان های مومنان را گداخته 

است.
گرد هم می آییم تا بر سر خوان رافت حضرت علی بن 
موسی الرضا )علیه آالف التحیة و الثناء( از رهنمودهای 

روشنگرانه و حکیمانه رهبر عزیزمان بهره مند شویم.
زمان: چهارشنبه یکم فروردین 1397، ساعت 3 بعد 

از ظهر
ام��ام  رواق  رض����ا)ع(،  ام��ام  مطهر  ح��رم  م��ک��ان: 

خمینی)ره(

بانک مرکزی اعالم کرد؛
پرداخت اصل و سود سپرده های ارزی با 

اسکناس ارز
بانک ها سپرده های ارزی را باید به صورت اسکناس 
که  هنگامی  کنند.  پرداخت  شده،  گذاری  سپرده  ارِز 
سپرده گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، 
سپرده گذار  درخواست  صورت  در  سپرده پذیر  بانک 
و  بوده  ارز  اسکناس  همان  عودت  به  متعهد  و  مکلف 
عالوه بر این سود سپرده ارزی نقدی نیز  باید به صورت 

نقدی )اسکناس ارز( پرداخت شود
ارزی  خدمات  جمله  از  آنالین،   اقتصاد  گزارش  به 
بانک ها اخذ و نگهداری سپرده های ارزی از مشتریان 
ارزی  فعالیت  آغ��از  در  خدمت  این  مجوز  که  است 
بانک های عامل به آنها اعطا می شود. ضوابط و مقررات 
مجموعه  سوم  بخش  در  ارزی  پذیری  سپرده  موضوع 
مقررات ارزی و بخشنامه های موردی بانک مرکزی به 

صراحت مشخص شده است.
سوی  از  صادره  بخشنامه های  و  مقررات  براساس 
در  عامل  بانک های  است،  شده  تاکید  مرکزی  بانک 
زمان برداشت یا بستن حساب توسط مشتریان ملزم به 
پرداخت عین اسکناس ارز هستند. به عبارت دیگر در 
صورتی که سپرده گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام 
درخواست  صورت  در  سپرده پذیر  بانک  باشد  شده 
به عودت همان اسکناس  و متعهد  سپرده گذار مکلف 
نیز  نقدی  ارزی  سپرده  سود  این  بر  عالوه  و  بوده  ارز 
شود.  پرداخت  ارز(  )اسکناس  نقدی  صورت  به  باید 
سپرده گذاران  برای  کافی  اطمینان  ایجاد  راستای  در 
سپرده گذاری  فرصت  ایجاد  و  بانکی  شبکه  در  ارزی 
برای بانک ها نزد بانک مرکزی و یا امکان معاوضه منابع 
بانک مرکزی اخیراً بخشنامه جدیدی به شبکه بانکی 
اند  شده  مکلف  بانک ها  همچنین  است.  شده  ابالغ 
هنگام سپرده پذیری ارزی در رسید تحویلی به مشتری 
مواردی نظیر نوع ارز، نحوه وصول ارز از مشتری، تعهد 
صورت  به  سود  پرداخت  اسکناس،  به  بازپرداخت  به 
با اطمینان خاطر ایجاد شده  اسکناس را قید کنند.  
زیاد  خطرات  همچنین  و  ارزی  سپرده گذاران  برای 
ابالغ  با  اسکناس،  صورت  به  ارزی  وجوه  نگهداری 
بخشنامه های بانک مرکزی انتظار می رود که این منابع 
تنها  نه  تا  شوند  نگهداری  و  گذاری  سپرد  بانک ها  در 
برسد  ممکن  حداقل  به  ارز  فیزیکی  نگهداری  ریسک 
واسطه  به  هم  مناسبی  و  مطلوب  بازده  متقابآل  بلکه 

سپرده گذاری نزد بانک های عامل عاید آنها شود.
از سوی دیگر برای اینکه منابع جمع آوری شده در 
قالب این نوع سپرده های ارزی برای بانک های سپرده 
فرصت  این  مرکزی  بانک  نباشد  استفاده  بدون  پذیر 
را برای بانک های عامل  ایجاد کرده است که نه تنها 
به  را  ارزی  سپرده   نگهداری  و  جمع آوری  هزینه های 
حداقل برسانند، بلکه با استفاده از این فرصت ها منابع 
کشور  اقتصادی  چرخه  به  مردم  نزد  بی مصرف  ارزی 
بازگشته و در جای خود مورد بهر ه برداری مناسب قرار 

گیرد.

معاون استاندار خراسان رضوی:
استان در عرضه فرآورده های گوشتی سالم است

معاون سیاسی، اجتماعی 
اس��ت��ان��داری  ام��ن��ی��ت��ی  و 
این  بیان  با  خراسان رضوی 
که وجود سیل عظیم زائران 
استانی  رض��وی،  خراسان 
عرضه  زم��ی��ن��ه  در  س��ال��م 
فرآورده های گوشتی است، 
های  ح��وزه  در  باید  گفت: 
مختلف برای خدمت رسانی 
به زائران آماده باشیم و یکی 

از بخش های مهم، امنیت غذایی است.
تشدید  طرح  افتتاحیه  مراسم  در  شنبه  روز  حسینی  جواد  سید 
نظارت های بهداشتی استان در ایام نوروز افزود: ساالنه ۲۸ میلیون 
زائر وارد استان میشود که سال گذشته ۸ میلیون زائر در ایام نوروز 
 10 امسال  میزان  این  شود  می  بینی  پیش  و  اند  شده  مشهد  وارد 
هزار   ۱۵ اینکه  بیان  با  استاندار  معاون  باشد.  داشته  رشد  درصد 
مرکز عرضه فرآورده های دامی در استان وجود دارد اظهار داشت: 
خراسان رضوی با وجود ۴۸ کشتارگاه صنعتی و سنتی، ۲ هزار و ۲۰۰ 
واحد مرغداری گوشتی، ۲۵۰ واحد تخم گذار  و ۲ هزار و ۸۰۰ واحد 

طیور مجاز، قطب تولید کشور است.
حسینی افزود: با این وجود و قرار گیری استان در ۵ مسیر مهاجرت 
پرندگان ، ۴۳ نقطه خطر پذیر و ورود ۲۰ هزار پرنده مهاجر  یکی از 

جدیدترین مرکز بالقوه آسیب پذیری آنفوالنزای پرندگان است.
وی در پایان گفت: امید است با تمهیدات فراهم شده، در عرصه 
و  زائ��ران  به  خدمت  توفیق  غذا  سالمت  در  ویژه  به  مختلف  های 

مجاورین را داشته باشیم.

200 میلیارد ریال به زعفران کاران تربت حیدریه 
پرداخت شد

مطالبات  درصد   90 گفت:  حیدریه  تربت  روستایی  تعاون  مدیر 
زعفرانکارانی که از دوم آبان تا هفتم آذرماه امسال محصول خود را 

تحویل تعاون روستایی داده اند، پرداخت شد.
به گزارش ایرنا، جواد معاونی روز شنبه افزود: با توجه به آخرین 
وعده مسئوالن این سازمان مبنی بر پرداخت مطالبات زعفرانکاران 
آغاز  مطالبات  پرداخت  روند  جاری  ماه  اواسط  از  نوروز،  از  قبل  تا 
شده است. وی با بیان اینکه برای تسویه حساب مبلغ 200 میلیارد 
ریال در نظر گرفته شده است، گفت: 10 درصد باقیمانده مطالبات 
و  شود  می  پرداخت  واقعی  قیمت  محاسبه  از  پس  زعفرانکاران، 
درصد   10 این  در  باشد،  پرداختی  قیمت  از  باالتر  مبلغ  چنانچه 

باقیمانده محاسبه و به تولید کنندگان پرداخت خواهد شد.
خرید  مرکز   10 در  امسال  آبانماه  دوم  از  زعفران  توافقی  خرید 

خراسان رضوی آغاز شده بود.
تن  توزیع 200  از  همچنین  حیدریه  تربت  روستایی  تعاون  مدیر 
میوه شب عید خبر داد و گفت: از روز بیست و هفتم اسفند ماه جاری 
1۵0 تن پرتقال و ۵0 تن سیب در 10 مرکز فروش برای مردم عرضه 

خواهد شد.
اعالم  بر  مبنی  را  عید  شب  میوه  گ��ذاری  قیمت  معاونی  ج��واد 
استانداری اعالم و اظهار کرد: بر این اساس سیب به قیمت هر کیلو 

2۵ هزار ریال و پرتقال هر کیلو 17 هزار ریال است.
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یادداشت

سِر بی دستمال و دِل آرام  
 مژگان عباسیان)فعال فرهنگی(

آرامش و رضایت از زندگی در افراد جامعه، نیاز به 
بزرگی  دارد. بخش  زیستن  بهتر  آموختن درس های 
از این مسئولیت به عهده اساتید متخصص این رشته 
است. استادان روانشناسی که با تحصیل دانش و علم 
تربیت انسان، درسهای چگونه ارتباط برقرار کردن و 
تمرین خود آگاهی را آموزش می دهند. آنها معتقدند 

تربیت انسان قبل از به دنیا آمدن او آغاز می شود. 
به  باید  مشترک،  زندگی  شروع  از  بعد  همسران 
این  باشند.  پروری  فرزند  درس های  آموختن  فکر 
مرحله از آموزش بر عهده استادانی است که همزمان 
سالمت،  مراکز  در  ج��وان  زوج  شدن  دار  فرزند  با 
جوانی  همسران  کنند.  می  آنان  آموزش  به  شروع 
که با داشتن اطالعات روانشناسی و آگاهی به اصول 
انسان  زیربنای شخصیت سالم یک  پرورش کودک، 

را پایه گذاری می کنند.
خوبی  به  صورتی  در  فرزند،  تربیت  مهم  وظیفه 
شروع  با  همزمان  پسر،  و  دختر  که  می شود  انجام 
فرا  را  همسران  ارتباط  آم��وزش  مشترک،  زندگی 
شکل  بالنده  خانواده  صورت  این  در  باشند.  گرفته 
از  قبل  مشاوره  و  کتاب  مطالعه  همچنین  گیرد.  می 

ازدواج، الزمه زندگی مشترک است.
اجتماعی،  و  فردی  زندگی  در  موفقیت  زیربنای 
است.  تر  پایین  سنین  دان��ش آم��وزان   آم��وزش 
ساده  زب��ان  به  که  روانشناسی  کتاب  درس ه���ای 
می شود،  تدریس  آن��ان  درک  و  فهم  مناسب  و  تر 
دبیرستان  و  از مدارس  بعد  بود.  موثر خواهد  بسیار 
داشت.  خواهد  ادام��ه  دانشگاه ها  در  آم��وزش  ها، 
درس های روانشناسی مفیدی که در هر دانشکده و 

برای هر رشته ای ضروریست.
می  همزمان  تربیت  و  تعلیم  به  موفق،  جامعه   
تربیت  به  علوم،  آموزش  و  تعلیم  بر  عالوه  پ��ردازد. 
و  پرورش روان و آماده ساختن فرد برای رویارویی 
مردم  مختلف  اقشار  تربیت  پردازد.  می  اجتماع  در 
و  علوم  متخصصین  تا  گرفته  کارگران  از  جامعه، 
مدیران، در همان ابتدای کودکی توسط والدین آگاه 

و اساتیِد رفتار و روان، شکل گرفته است. 
پایه و اساس آموزه های روانشناسی، کالم آفریدگار 
است. در آیه های کتاب آسمانی، خودسازی، کنترل 
ناپسند،  صفات  از  دوری  ها،  فضیلت  کسب  نفس، 
احترام به والدین و تربیت فرزندان و بسیاری از نکات 
این  از  اساسی علم روانشناسی آمده است. مطمئنا 
اجتماع با آموزه های دین کامل، استادان و مشاوران 
و  مشاوران  می شوند.  تربیت  دینی،  تعالیم  به  مقید 
بهتر  زندگی  سوی  به  را  جامعه  افراد  که  درمانگرانی 

راهنمایی می کنند.
طریق  از  پیشگیری  قدر  هر  روان،  سالمت  در   
آموزش، راهنمایی و تشویق به مطالعه بیشتر باشد، 
بود.  آینده کمتر خواهد  به درمان در  نیاز  نتیجه  در 

چه درمان روانشناسان و چه طبابت روانپزشکان.
علم و هنر روانشناسی، مهارت ارتباط برقرار کردِن 
خوب را به انسان می آموزد. قبل از انجام هر کاری 
شنیدن  خوب  باید  گفتگویی،  هر  شروع  از  قبل  و 
شود.  تمرین  کالمی(  غیر  و  )کالمی  گفتن  خوب  و 
است،  فرد  اجتماعی  نیاز  ترین  ض��روری  ارتباط، 
ارتباط با خود و دیگران، ارتباط با طبیعت و ارتباط 
کمتر  روان  و  اعصاب  پزشکان  زحمت  خداوند.  با 
فرد،  عمر  ابتدای  از  روانشناسانی  وقتی  شود،  می 

مشغول رشد روان او هستند.
 اساتید رشته روانشناسی در دانشگاهها، با تحقیق، 
جدید  نظریات  بررسی  کتابها،  مطالعه  و  پژوهش 
روانشناسان خارجی و دیدار با آنان، بر اطالعات خود 
ماهری  مشاوران  و  درمانگران  ساله  هر  افزایند.  می 
تربیت می شوند.  برای اجتماع  این استادان،  توسط 
برنامه  و  دوراندیشی  با  ای،  جامعه  چنین  در  قطعا 
تاثیرگذار،  و  حساس  علم  این  عاقالنه،  های  ریزی 

مورد توجه بیشتری قرار می گیرد.
و  اعتقادات  مطابق  روانشناسان  که  اجتماعی  در   
حتم  طور  به  کنند،  می  تحصیل  جامعه  ارزش های 
دیگران  تر  آگاهانه  و  بهتر  می توانند  آینده  در  آنها 

هدایت کنند.
شرایط  حرفه،  این  برای  مناسب  محیط  ایجاد   
مراجعین  راهنمایی  و  مشاوره  طلبد.  می  را  خاصی 
نیاز به رعایت اصول دینی و اخالقی دارد. به ویژه که 
در مهارت خوب گوش دادن و همدلی متبحرند و با 
صبوری به سخنان مراجعین گوش می دهند. کمتر 
کسی تمایل دارد مشکالت زندگی دیگران را بشنود. 
حفظ اسراری که به روان درمانگر گفته می شود کار 
نیست.  ساخته  کسی  هر  عهده  از  و  که  دشواریست 
و  اند  پنهان  که  روان  بیماریهای  برخی   همینطور 
فقط درمانگران می توانند شناسایی و معالجه کنند.
روحیه  برای  ها،  بیمارستان  در  که  روانشناسانی 
نقص  دچ��ار  بیماران  درم��ان،  قابل  غیر  بیماران 
آنها  به  که  کسانی  خشونت،  قربانی  بیماران  عضو، 
دست  و  ناامیدند  که  آنان  و  شده  وارد  روحی  ضربه 
و  کودک  بیماران  مخصوصًا  و  اند.  زده  اقداماتی  به 

نوجوان بستری شده بدحال...
عالوه بر آموزش های مؤثر اجتماعی، ایجاد مکان 
روان  سالمت  و  روحیه  تقویت  برای  مناسب  های 
بلوغ ضروریست. محیط  ویژه در سنین  به  جوانان، 
بخش،  شادی  تفریحات  و  سرگرمی  ورزشی،  های 
و  سالم  امکانات  با  اجتماع،  عرف  و  ارزشها  مطابق 
آسان برای شادی و نشاط کودک و نوجوان. ورزش و 

فعالیت به تقویت روحیه جوان کمک می کند. 
خوب  احساس  و  جوان  نشاط  با  و  قوی  روحیه   
خطرات  با  آینده  در  بتواند  که  می شود  باعث  او، 
آینده  زندگی  مسائل  برابر  در  کند.  مقابله  اجتماعی 
و دشواری های شغلی، منطقی و با رفتارهای کنترل 
و  فردی  زندگی  نهایت،  در  و  کند  می  برخورد  شده 
اجتماعی آرام و سالمی برای خود و اطرافیان ایجاد 
می کند. احساس امنیت روان فرد در زندگی، باعث 
و  رفتن خالقیت  باال  آن  دنبال  به  و  موفقیت درسی 

پیشرفت علمی او می شود. 
موجب  جوان،  تشویق  و  جانبه  همه  حمایت های 
جوانان  اوس��ت.  استعدادهای  شکوفایی  و  رش��د 
باهوشی که با خیالی راحت به تحقیقات علمی خود 
ادامه می دهند. آنان با درسهای کاملی که از کودکی 
هوش  علمی،  هوش  داشتن  بر  ع��الوه  ان��د.  گرفته 

هیجانی خود را هم باال برده اند.

روبه رویی، روی زمین  برق کوچه  تیر چراِغ  پایین 
پر از کیسه های برنجی است که دسته هایش را برای 
محکم کاری چندبار دوخته اند. چند تکه لباس روی 
کوچکی  قابلمه های  البته  و  می شود  دیده  کیسه ها 
آن طرف تر  کمی  شده،  بسته  دستمال  با  که  روحی 
رنگ  سطل های  با  شهرداری  کارکنان  از  دسته ای 
جدول های  رنگ آمیزی  مشغول  زرد  و  سبز  و  سفید 
بلوار شده اند، شعر قدیمی را ُبریده ُبریده با همراهی 
و  ط��راوت  مضمون  شعر  می خوانند.  نیمه  و  نصف 
آن  مشغول  که  ک��اری  شبیه  درس��ت  دارد،  تازگی 

هستند. 
به  مشهد،  ساختمان های  بیشتر  اینکه  ب��ا 
اما  شده  تبدیل  سنگی  قامت  بلند  آپارتمان های 
شستن  و  خاک تکانی  خیِر  از  خانه  خانم های  بازهم 
نه  را  زیادی  مردمی  شهر  این  اما  نگذشته اند.  فرش 
در  ایران  جای  جای  بلکه  خراسان  شهرهای  از  تنها 
آغوش گرفته. باز از راه رسیدن عید نوروز هر کدام از 
این اقوام به استقبال بهار رفته و با توجه به فرهنگ و 
رسومات خود آن را جشن می گیرند. در این گزارش 
به طور  کشور  استان های  برخی  ن��وروزی  آداب  به 

خالصه می پردازیم.
جوجه خروس در خراسان رضوی

یکی از آداب و رسوم مردم این بود که چند لحظه 
یا  جوجه خروس«  »آب  قدری  سال،  تحویل  از  قبل 
هنگام  به  اگر  داشتند  باور  چون  می خوردند.  شیر 
پوست  بخورند،  جوجه خروس  آب  سال تحویل 
می شود  درخشان  و  لطیف  سال  تمام  در  بدنشان 
نرم  و  سفید  بدنشان  پوست  بنوشند،  شیر  اگر  و 
خواهد شد. عده ای نیز لحظه تحویل سال دور سفره 
یا  برنج  دانه  چند  یا  سکه ای  یک  هر  و  می نشستند 
کله  یا  می گرفتند  مشت  در  )خرخاکی(  گوخدا  یک 
جوجه خروس در جیب می گذاشتند و سر مرغ و دل و 
جگر و سنگدان و گردن او را می پختند و به مرد خانه 

می دادند تا بخورد و ثروتمند شود.
بود،  مانده  کهنه  سال  آخر  شب  از  که  کوکویی  از 
حالل  رزقشان  سال  تمام  تا  می خوردند  مقداری 
از  نو  سال  در  تا  می خوردند  باید  هم  را  کوکو  باشد. 

»کو؟ کو؟« گفتن راحت بشوند.
شاِم نوروزی در خراسان  جنوبی

آن  به  جنوبی  خراسان  اهالی  که  مراسمی  از  یکی 
این  در  است.  ن��وروزی  شام  مراسم  دارن��د،  اعتقاد 
دارد،  عقدکرده ای  تازه عروس  که  خانواده ای  مراسم 
مثل  هدایایی  عروس  برای  جدید  سال  مبارکی  به 
مانند  خوراکی  م��واد  البته  و  کیف  و  کفش  لباس، 
برنج، گوشت و ...تهیه می کنند و به خانه پدر عروس 
با  می برد. البته در بسیاری از موارد خانواده عروس 
مواد خوراکی که خانواده داماد به خانه آن ها آورده اند 
به  را  آن ها  و  کرده  تهیه  نهاری  یا  شام  نوروز  ایام  در 
خانه خود دعوت می کنند تا این رفت وآمدها موجب 

مستحکم شدن ارتباطات شود.
کوزه شکنی در خراسان شمالی

از  یکی  شکنی  ک��وزه  مراسم  دور  سال های  در 
شمالی  خراسان  نقاط  تمامی  در  دایمی  آیین های 
اما در حال حاضر این آیین سنتی  محسوب می شد 
است؛  متداول  استان  روستاهای  از  بعضی  در  تنها 
این رسم با این کیفیت برگزار می شود که کوزه ای را 
درونش  هم  پول  سکه  گاهی  و  می کنند  آب  مقداری 
که معمواًل  منزل  نقطه  بلندترین  از  بعد  اندازند،  می 
پشت بام ها است، توسط یکی از اعضای خانواده که 
معمواًل پسرهای خانواده هستند به پایین پرت شده 
و کوزه شکسته می شود و آب آن پاشیده می شود. در 
آلودگی ها  نشانه  عنوان  به  را  کوزه  شکستن  گذشته 
بر  عالوه  و  می دانستند  واجب  یکساله،  اندوه های  و 
مسی  ظرفهای  خانواده ها  آلودگی ها،  کوزه  شکستن 
خود را که بر اثر مصرف طی یکسال سرخ شده بود، 

به مس گرها می دادند و سفید می کردند.
آتش رو بوم در یزد

بود  این  نو  سال  آستانه  در  یزدی  رسوم  از  یکی 
روشن  بام  پشت  روی  آتش  سال  شب  آخرین  که 
رو  »آتش  رسم  نام  به  یزدی ها  بین  در  که  می کردند 
زمستان  سوزش  و  سرما  تا  بود  معروف  کردن«  بوم 
به  مانده  روز   10 یزدی ها  نزد  در  ببرند.  بین  از  را 
پنجه  به  نوروز  از  بعد  روز   10 و  کوچک  پنجه  نوروز، 
مراسم های  روز   10 این  در  که  بود  مشهور  ب��زرگ 
کوزه  شکستن، پختن آش رشته،  چهارشنبه سوری، 
آماده کردن  شیرین،  نان های  به خصوص  نان  پختن 
نو  لباس  خریدن  و  خانه تکانی  هفت سین،  سفره 

انجام می شد.
خونچه های عید در آذربایجان

اجرا  'سایاچی ها'  توسط  بیشتر  نوروزخوانی ها 
می شده که در روستاها و گذر از روستائی به روستای 
را  بهار  به شهری دیگر، مژده رسیده  دیگر و شهری 

می دادند.
یا  در برخی مناطق آذربایجان شرقی، مردم کوزه 
و روحانی  نزد روحانی محل می برند  را  کاسه ای آب 
بر آن چهل بار سوره یاسین می خواند و فوت می کند. 
سپس این آب تبرک را بر گوشه و کنار خانه به ویژه بر 
دام ها و محصوالت می ریزند و به کودکان می دهند؛ تا 
هم برکت و باروری را زیاد کند و هم شفا بخشد. چند 
روز بعد از عید نیز خوانچه های عیدانه آماده می شود. 

هر خوانچه شامل پارچه، کفش، جوراب، شیرینی، 
برنج خام و ... است که برای عروس خانواده یا دختر 

خانواده که تازه ازدواج کرده می فرستند.
تکم چی در آذربایجان غربی

در  ک��ه  ن���وروز  ای��ام  زی��ب��ای  رس��م ه��ای  جمله  از 
رسم  شده،  سپرده  فراموشی  به  غربی  آذربایجان 
عید،  به  مانده  روزی  چند  دارد.  نام  "تکم چی"ها 
از  ساخته شده  )بز  تکم  نمادین،  طور  به  تکم چی 
شهرها  و  روستاها  کوچه های  در  را  چوب(  قطعات 
ترکی  زب��ان  به  اشعاری  حالی که  در  و  می چرخاند 
خود  پاداش  و  می داد  را  عید  آمدن  نوید  می خواند، 

را از مردم می گرفت.
مردم  روز  این  ب��رای  دور  چندان  نه  گذشته  در 
لباس های تمیز و تازه خود را می پوشیدند و کوزه ای 
را  داش��ت  ق��رار  چهارشنبه  خرید  اق��الم  بین  در  که 
روز  صبحانه  چایی  گاهی  و  می کردند  ت��ازه  آب  پر 
مراسم  می شد.  تهیه  آب  همان  از  چهارشنبه شان 

شال اندازی در این استان نیز اجرا می شده است.
مراسم،  از  یکی  همچنین  غربی  آذربایجان  در 
از  بیشتر  که  رسم  این  است.  بوده  ایستادن  فالگوش 
که  بود  بدین صورت  انجام می گرفت  زنان خانه  سوی 
در مکانی که دیده نشوند می ایستادند و کلیدی زیر پای 
خود نهاده و به سخنان رهگذران گوش می دادند و تفال 

می زدند.
"یور" رسمی زنانه و منحصر بفرد در استان البرز

یور در گویش البرزی ها به معنای یاور است و این 
رسم این طور بوده است که زنان محله در اسفندماه 
یکدیگر  همکاری  با  نوبت  به  و  آمدند  می  هم  گرد 

منازل خود را خانه تکانی می کردند.
رشته پلو در تهران

وقت  س��ال،  تحویل  شب  یعنی  ن��و،  س��ال  شب 
داشت.  آدابی  آن  خوردن  که  بود  پلو  رشته  خوردن 
رشته پلو که با رشته پلویی و همراه با خرما و کشمش 
تنها  نه  که  است  غذایی  می شود،  آماده  سرخ کرده 
بلکه  می آمد،  به شمار  م��زاج  گرم کننده  و  پرقوت 
کار" تا آخر  "سررشته  که  خوردن آن موجب می شد 

سال در دستشان باشد.
بخت گشایی با رشته پلو

آداب تهیه و خوردن رشته پلو از این قرار بود: اگر 
کسب  و  کار  در  مشکلی  دچار  خانه  سرپرست  و  مرد 
اگر  می شد،  کشیده  او  برای  اول  بشقاب  بود،  شده 
دیگ  زیر  باید  او  بود،  بخت بسته ای  دختر  خانه  در 
را  دیگ  در  غذا  کشیدن  موقع  و  می کرد  روشن  را 
رفع  برای  پلو،  این  خشک کرده  رشته  می کرد.  باز 

بی پولی داخل کیف قرار می گرفت.
پلو  کشیدن  هنگام  در  بخت بسته  پسر  یا  دختر 
مادربزرگ  یا  مادر  بعد  و  می شد  خارج  منزل  از  باید 
برده  در  پشت  و  می کشید  برایش  برنج  از  بشقابی  او 
کن،  باز  می داد  جواب  او  و  هستی؟  کی  می پرسید  و 
مادر در را باز می کرد و بشقاب را به دستش می داد، 
آن شخص باید دو لقمه پلو را همان بیرون می خورد 

و بعد به داخل می آمد تا بختش گشوده شود.
شنبه گردی در چهارمحال بختیاری 

اولین شنبه سال نو را زنان و کودکان از خانه بیرون 
از  سر  تازه  که  خوراکی  گیاهان  چیدن  با  و  می روند 
باغات نحسی، بدی،  خاک در آورده اند، در مزارع و 
»شنبه گردی  آن  به  و  می کنند  دور  را  روز  پلیدیان 
صورت  به  شنبه گردی  می گویند.  شنبه گردش«   _

برده  منزل  از  خارج  به  روز  غذای  و  نیست  خانواری 
است.  کودکان  و  زن��ان  خاص  بیش تر  و  نمی شود 
روز،  ای��ن  در  »بخت«  ش��دن  ب��از  امید  به  دختران 

هم چون سیزده بدر سبزه گره می زنند.  
رنگ کاری با انگشت در زنجان

بر اساس یک رسم دیرینه که در حال حاضر به کلی 
روستاییان  به ویژه  زنجان  مردم  است  شده  منسوخ 
و  دش��ت  از  کاه گلی  دی��واره��ای  ک��ردن  رن��گ  ب��رای 
کوهستان گچ سفید آورده و پس از کوبیدن و مخلوط 
کردن آن با آب، با جارو بر روی دیواها می پاشیدند. 
پس از این اقدام اهالی زنجان خاک زرد را از دشت 
قرمز  به  زرد  از  رنگ  تغییر  منظور  به  و  کرده  تهیه 
انگشتان  با  خود  سلیقه  با  و  گذاشته  آتش  روی  بر 
بر روی دیوار خود  از گل و درخت  دست نقش هایی 

می کشیدند.
سفال شکنی در سیستان و بلوچستان

بر اساس یک سنت  نو  در سپیده دم تحویل سال 
قدیمی سیستانی تمامی ظروف سفالی که در عرض 
یکسال از آن ها بهره برداری شده است  )کاسه و کوزه( 
بام  پشت  در  آن ها  تکه پاره های  و  می شد  شکسته 
جای می گرفت و یا به باالی بام برده و می شکستند. 
این  اگر  بودند  معتقد  زیرا  داش��ت،  تقدس  کار  این 
جای  آن ها  درون  که  پلید  ارواح  نگیرد،  صورت  کار 
و  ناخوش  را  آن ها  اعضای  و  خانواده  می گرفته اند، 

زردموی می کنند.
مردم  ن��وروزی  آیین های  دیگر  از  در"  به  "سفر 

میان  در  در"  به  "سیزده  مراسم  است.  بلوچستان 

این  نیز  بلوچستان  در  و  دارد  وج��ود  ای��ران  م��ردم 
مراسم با شیوه ای دیگر اجرا می شود. در این منطقه 
سیزده به در را "سفر به در" می خوانند و معتقدند که 
در این روز روح های پلید، جن ها و مصیبت ها ازهر 
چند  این  در  باید  و  شده  مردم  خانه  وارد  روزن��ه ای 
روز، سفر به در و خانه تکانی انجام و مواد خوش بویی 
خانه  کردن  خوشبو  و  تمیز  برای  "سوچکی"  نام  به 
و  اجنه  آنان  اعتقاد  در  شود.  دود  آتش دان ها  در 
و  تمیزی  از  و  بوده  شیطانی  روح  دارای  پلید  ارواح 
مراسم  اجرای  هنگام  هستند.  گریزان  خوش بویی 
سفر به در کودکان نقش مهمی دارند و آنان به صورت 
گروهی دور خانه ها می چرخند و با نوای "سفر خطر 
و  خانه  از  را  شیطانی  روح های  و  پلیدی ها  بدر"  بال 
کاشانه خود دور می کنند. این مراسم امروزه نیز در 
بخش  به ویژه  نیکشهر  شهرستان  روستاهای  برخی 

"بنت" همچنان برگزار می شود.
عروسی درخت نارنج در شیراز

در شیراز رسم بر این است که اگر درخت نارنجی 
که در خانه است، نارنج کم بدهد یا اصاًل ندهد، آن 
بگیرند.  عروسی  مراسم  برایش  و  کنند  عروس  را 
ابتدا زن صاحب خانه، زنان همسایه  برای این کار، 
در  همه  می کند،  نارنج  درخت  عروسی  به  دعوت  را 
زن  و  می شوند  جمع  خانه  در  مشخص  زمان  یک 
تا شاخه های درخت  برمی دارد  را  اره ای  صاحبخانه 
ضامن  و  می آید  جلو  همسایه  زنان  از  یکی  ببرد.  را 
درخت می شود. سپس تور بسیار نازکی روی درخت 
ِکل  می پاشند،  درخت  روی  پنیر  شکر  می کشند، 
بر  می زنند، واسونک می خوانند و شادی می کنند و 
این باورند که آن درخت، سال بعد در فصل بهار، بار 

نارنج خواهد داشت.
آش رشته در کرمان

آش  داخ��ل  در  را  رشته ها  س��ال  تحویل  هنگام 
می ریزند بر این باورند که با ریختن رشته در هنگام 
تحویل سال، تا پایان سال رشته کارها در دستشان 
تحویل،  هنگام  اغلب  اساس  برهمین  بود،  خواهد 
در  می کنند.  درست  آش  و  بریده  رشته  خودشان 
ب  اور  م ردم   ک رم  ان   ن ق  اط  اس ت  ان   از  ب رخ  ی   گ ذش ت ه  در 
ت ح وی ل  س  ال  ت م  ام  آب ه  ا ی  ج  ار ی  ک ه  زم  ان   د اش ت ن د 
ب ه آن "خ و اب آب "  و  م  ی ای س ت ن د  ی ک  ل ح ظه    ب ر ا ی  
ک رم  ان  د ع  ا ی  اس ت  ان   م ن  اطق   بعضی  از  در  م  ی گ ف ت ن د. 
ب دن ه  ب ر  گ الب   و  ز ع ف ر ان   ب  ا   م خ ص وص  ت ح وی ل  س  ال  ر ا 
س پ س  از  آن ش رب ت   ی ک  ک  اس ه  چ ی ن  ی  م  ی ن وی س ن د؛ 
ب ر ا ی  س الم ت  ی  ا ع ض  ا ی  خ  ان و اده  در   درس ت  م  ی ک ن ن د و 

طول  س  ال  ه م گ  ی  از  آن  م  ی ن وش ن د.
آب پاشی در کرمانشاه

آب  پاشی  رسم  نوروز،  در  ایرانیان  کهن  مراسم  از 
آب  با  خود  شست وشوی  و  آب تنی  دیگر،  یک  به 
میان  در  آب پاشی  رس��م  پیدایی  در  اس��ت.  ب��وده 
یاد کرده اند؛ چون  را  گوناگونی  انگیزه های  ایرانیان، 
یعنی  آتش،  آلودگی های  به  زمستان  در  انسان  تن 
به  آب پاشی  با  مردم  می شود،  آلوده  خاکستر  و  دود 
خود، یا آب تنی، این آلودگی ها را از خود دور و خود 

و  تطهیر  را 
امروزه  می کنند.  پاکیزه 
کم تر  ن��وروز،  در  رس��م  ای��ن 
معمول است و تنها بقایای آن 
جشن  به  مربوط  آیین های  در  را 
این  دید.  می توان  چهارشنبه سوری 
رسم هنوز میان گروهی از مردم سرزمین های 
رایج  پاکستان  شیعیان  جمله  از  ای��ران،  همسایه 

است.
"چاله گرم کنون" کهگیلویه و بویر احمد

آیین  مشهورترین  پرکنون  سفره  یا  کنون  گرم  چاله 
نوروز  عید  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  م��ردم  سنتی 
باستانی است. در این آیین که در نخستین شب سال 
برگزار می شود، هر خانواده به نیت سالی پرخیر و برکت 
سفره خود را پر از نان تازه می کند و با طبخ غذاهای 
بادام، شله  سنتی مانند شله ماش، شله عدس، شله 

کنجد چاله یا اجاق خود را گرم نگه می دارد.
عروس گوله در گیالن

حلول  از  قبل  مراسم  از  گوله  ع��روس  نمایش 
با  همراه  نمایش  این  می رفت.  به شمار  نو  سال 
آیینی  و  اخالقی  مفاهیم  دارای  ریتمیک  آواز 
نفر  سه  معمواًل  نمایش  این  بازیگران  بود.  خاصی 
ظاهر  نازخانم  و  پیربابو  غول،  نقش  به  و  بودند 
پسر  مواقع  بیشتر  را  نازخانم  نقش  می شدند. 
می کرد.  اجرا  بود،  پوشیده  زنانه  لباس  که  جوانی 
بر  غول  با  که  بود  پیرمردی  نقش  کوسه  یا  بابو  پیر 
به بحث و جدل می پرداخت.  نازخانم  سر تصاحب 
برنج(،  )ساقه  کلوش  از  کالهی  با  را  خود  هم  غول 
می آراست.  عجیب  هیبتی  به  چماق  و  زنگوله ها 
نقش  ایفای  به  رفته،  مختلف  منازل  به  گروه  این 
خویش  تهنیت گویی  ازای  در  و  می پرداختند  خود 
صاحبخانه،  برای  پریمن  و  پربرکت  سالی  آرزوی  و 
یک  نقش  گاه  می کردند.  دریافت  هدایایی  او  از 
جمع  این  به  نیز  کاس خانم  اسم  به  دیگر  شخصیت 

می شد. اضافه 
درهای باز در لرستان

که  داشتند  اعتقاد  لرستان  م��ردم  گذشته  در 
لحظه تحویل سال در خانه باید باز باشد چون باور 
می آید  نوروز  باُو  سال تحویل  لحظه  در  که  داشتند 
پس اگر برف هم می بارید نباید دربسته می بود. باُو 
بر  که  افرادی  تعداد  به  نوروز در لحظه تحویل سال 
بود  موجود  سفره  بر  آن چه  از  شده اند،  جمع  سفره 
برکت سال آن خانه را تقسیم می کرد و روزی سال 
افراد حاضر بر سفره را از برکت های سفره مشخص 
پشت  ن��وروز  باُو  بودند،  بسته  درها  اگر  و  می کرد 

درمی ماند.
کوسه و زن کوسه در همدان

از  قبل  روزهای  در  سنتی  جالب  مراسم  از  یکی 
عید، کوسه و زن کوسه بود، که در نقش زن و شوهر 
از روستاها  با ساز و دهل  و  چوپان ظاهر می شدند 
اندام  تمام  می آمدند.  شهر  به  و  می افتادند  به  راه 
جلو  س��وراخ  دو  فقط  و  بود  شده  پوشیده  دو  این 
روی  داش��ت.  بینی  جلو  س��وراخ  یک  و  چشمان 
شده  دوخته  منگوله  تعدادی  کوسه  نمدی  لباس 
در  بلندی  چون  و  بود  آوی��زان  اط��راف  به  که  بود 
آن  به  و  بود  برجسته  آن  سر  یک  که  داشت  دست 

می گفتند. ”قورچنگ" 
دامن  یک  خود  نمدی  لباس  روی  نیز  زن کوسه 
دامن  این  به  می پوشید.  رنگارنگ  چیت  از  کوتاه 
"تومن  محلی  گویش  به  یا  ”تنبان قری"  پرچین، 
وارد  دهل  و  ساز  با  زنش  و  کوسه  می گفتند؛  قری" 
شهر می شوند و تعدادی از بچه ها به دنبال آن ها راه 
بود  باز  درش  که  خانه ای  هر  به  آن ها  می افتادند. 
اشراف  و  اعیان  خانه  وارد  معمواًل  و  می شدند  وارد 
حرکات  به  ش��روع  حیاط  محوطه  در  و  می شدند 
می کردند.  پای کوبی  و  رقص  و  خنده دار  و  جالب 
کمکی  خود  طبع  و  وسع  حد  در  نیز  صاحبخانه ها 
نقدی یا جنسی به آن ها می دادند. کوسه و زن کوسه 
همچون حاجی فیروز پیام آورن شادی نوروزی و بهار 

بودند.

بررسی رسوم جالب نوروزی بین اقوام ایران؛

کوزه های خراسان بر لِب بام
خبر

رئیس پلیس راه خراسان رضوی:
200 واحد گشت پلیس راه در 

جاده های استان فعال شد
رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: در اجرای 
راه در جاده  نوروزی 200 واحد گشت پلیس  طرح 

های این استان فعال شد.
نشست  در  شنبه  روز  امیدوار  ه��ادی  سرهنگ 
خبری افزود: در اجرای این طرح که از 2۵ اسفند 
حدود 3۵  شود  می  اجرا  ماه  فروردین  پایان 17  تا 
های  جاده  در  نیز  راه  پلیس  سیار  و  ثابت  ایستگاه 

این استان مستقر هستند.
وی بیان کرد: 190 دوربین ثابت و 160 دوربین 
سیار نیز برای کنترل سرعت و برخورد با تخلفات در 

جاده های این استان فعال است. 
از  پیشگیری  ط��رح  اج���رای  ب��ه  اش���اره  ب��ا  وی 
ماه  نیمه  از  باغچه   - مشهد  آزادراه  در  تصادف ها 
این  اجرای  برای  کامل  رسانی  اطالع  گفت:  جاری 
طرح صورت گرفته و وقفه ای در اجرای آن در ایام 

نوروز وجود ندارد.
با اجرای  نوروز  ایام  امیدواری کرد در  وی اظهار 
کاهش  شاهد  نوروزی  های  طرح  سایر  و  طرح  این 

تخلفات باشیم.

جزئیات طرح ترافیک نوروزی مشهد
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی جزئیات طرح 

ترافیک ویژه نوروز مشهد را تشریح کرد.
طرح  جزئیات  به  اشاره  با  حاجی زاده،  علی رضا 
ویژه ای  طرح  اف��زود:  مشهد،  نوروز  ویژه  ترافیک 
برای سال تحویل و سخنرانی مقام معظم رهبری 
در مشهد از ساعت 24 روز 28 اسفندماه تا پایان روز 
اول فروردین ماه اجرا خواهد شد که بر این اساس 
کیلومتری   ۵ شعاع  در  صددرصدی  محدودیت 

اطراف حرم مطهر رضوی اعمال می شود.
با بیان اینکه »امسال فعالیت های متمایزی  وی 
افتاد«،  خواهد  اتفاق  گذشته  سال های  به  نسبت 
استقرار  که  گذشته  سال های  خالف  بر  داد:  ادامه 
صورت  ط��رح  اول  حلقه  داخ��ل  در  تنها  نیروها 
نیروها در در داخل حلقه یک و  می گرفت، امسال 
دو و همچنین حلقه اضطرار طرح، استقرار خواهند 
یافت. همچنین غیر از محدوده طرح ترافیک سایر 

معابر شهر را نیز پوشش خواهیم داد.
انتقال  و  »پاکسازی  اینکه  بیان  با  حاجی زاده 
خودروها به پارکنیگ با 20 دستگاه خودرو بر انجام 
پاکسازی  بحث  در  کرد:  تصریح  گرفت«،  خواهد 
در  که  مسئله ای  پارکینگ  به  خودروها  انتقال  و 
توقف  بود،  واقع شده  ایراد  سال های گذشته مورد 
خودروها در پارکینگ های مختلف بود، اما امسال 
پارکینگ  و  گمنام  شهید   ،8 مدرس  پارکینگ  سه 
گرفته  نظر  در  کار  این  ب��رای  رض��ا)ع(  ام��ام  پایانه 
شده اند، هم چنین انتقال خودروها به سامانه 110 
هم اطالع رسانی خواهد شد و شهروندان با تماس با 
این سامانه می توانند از آخرین وضعیت وسیله نقلیه 

خود مطلع شوند.
سازمان  هماهنگی  با  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
بهجت،  خیابان  در  اتوبوس ها  دپوی  اتوبوس رانی 
تقاطع شهید گنام و تقاطع راه آهن تا تقاطع شهدا 
و هم چنین دانش غربی و شرقی انجام خواهد گرفت 
و شرایطی ایجاد خواهد شد تا  اتوبوس ها در فاصله 
نزدیک تری به محل پارک خودروها قرار بگیرند تا 

مردم راحت تر از اتوبوس استفاده کنند.
به  اشاره  با  رضوی  خراسان  راهور  پلیس  رئیس 
درنظر گرفتن »پارکینگ خیابان« در محدوده طرح 
ترافیک، افزود: امسال در خیابان امام رضا)ع( حد 
و خیابان  بسیج  تا میدان  فاصل میدان 1۵ خرداد 
شهریور   17 فاصل  حد  شارستان  خیابان  کاشانی، 
تا طبرسی، همچنین خیابان جمهوری حد فاصل 
خیابان  خ��رداد،   1۵ میدان  تا  کوشش  چهارراه 
تا  خمینی)ره(  امام  خیابان  فاصل  حد  خرمشهر 
میدان 1۵ خرداد و خیابان والیت، پارکینگ خیابان 
قرار دادیم که بتوانیم جای پارک 4000 خودرو را با 
کمک گرفتن از 100 کاربر شرکت الیت ساماندهی 

کنیم.
وی عنوان کرد: عالوه بر این شهرداری مشهد نیز 
حدود 30 هزار جای پارک در معابر و خیابان های 
میدان  فردوسی،  میدان  مانند  مطهر  حرم  اطراف 
بسیج، پایانه امام رضا)ع( و میدان 17 شهریور در 

نظر گرفته است.
در  که  معبر   81 از  امسال  اف��زود:  ح��اج��ی زاده 
سال های گذشته توسط نیوجرسی مسدود می شد، 
انجام  راه بند مکانیکی  با  را  انسداد معبر 11 مسیر 
می دهیم زیرا این امکان را فراهم می کند در مواقع 

نیاز بتوانیم به راحتی معابر را باز کنیم.
وی همچنین با اشاره به حلقه های محدوده طرح 
ترافیک، بیان کرد: در حلقه اول طرح که محدوده ی 
دانش،  تقاطع  از  محدودیت ها  است،  حرم  اطراف 
آخوند خراسانی، اندرزگو و تقاطع شهدا و چهارراه 
زرینه، شهید گمنام و پنج راه به سمت حرم مطهر 

رضوی خواهد بود.
داد:  ادامه  رضوی  خراسان  راهور  پلیس  رئیس 
حلقه دوم که شعاع بیش تری دارد از میدان بسیج، 
تقاطع لشکر، امام خمینی)ره(، شهید هاشمی نژاد، 
به  شهریور   17 و  پنج راه  گمنام،  شهید  راه آه��ن، 
سمت حرم مطهر خواهد بود. همچنین حلقه سوم 
خرداد،   1۵ اسالم،  فدائیان  از  و  بوده  بزرگ تر  نیز 
توحید،  میدان  سعدی،  میدان  لشکر،  چهارراه 
خواجه ربیع، تقاطع مجلسی به سمت شهید گمنام 
و مصلی به سمت حرم مطهر خواهد بود که نیروهای 
پلیس راهور در این مکان ها حضور خواهند داشت 
در  پلکانی  صورت  به  باشد  نیاز  اینکه  محض  به  و 
طول معابر منتهی به حرم مطهر محدودیت اعمال 

خواهیم کرد.
طرح  ای��ن  بر  »ع��الوه  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
 1۵ تا  اسفدماه   2۵ از  پلیس  نوروزی  طرح  ویژه، 
عالوه  گفت:  ش��د«،  خواهد  اج��را  ماه  فروردین 
با  نیز  شهر  خیابان های  سایر  در  طرح،  معابر  بر 
کمکی  نیروی  نفر   800 و  راهور  نیروهای  حضور 
گرفته است سعی  قرار  راهور  پلیس  اختیار  که در 
خواهیم کرد شرایط ایمنی را در سطح معابر شهر 

مشهد داشته باشیم.
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 hAmdAN( عکاسی  بین المللی  ب��زرگ  جشنواره 
iNterNAtiONAl phOtOgrAphy AwArd( hipA در واقع یکی 

بیش  با جوایزی  دنیا  رقابت های عکاسی  بزرگترین  از 
از نیم میلیون دالر است که هر ساله توسط بنیاد شیخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم در دوبی برگزار 
از همه هنرمندان عکاس در  این رخداد  می شود. در 
در  عکاسی  ساالنه  رقابت  در  تا  می شود  دعوت  دنیا 

چهار موضوع شرکت کنند.
عکاسی  رقابت های  دوره  و  ساالنه  هفتمین  در 
در  ارزنده ای  جوایز    the mOmeNt موضوع  با  هیپا، 
انتظار آثار برگزیده سراسر جهان است تا شاهکارهای 
سخت  بسیار  گزینش  مرحله  چندین  از  بعد  عکاسی 
دنیا  سراسر  در  برگزیده ها  و  داوری  نهایی  مرحله  در 
میلیون  یک  از  بیش  مقطع،  این  در  بشوند.  شناخته 
عکس از 130 کشور دنیا به این جشنواره ارسال شده 
که عدد قابل توجهی در رقابت های عکاسی بین المللی 
از   2018 سال  رقابت  فراخوان  متن  در  است.  دنیا 
عکاسان خواسته شده بود تا گذشته را فراموش کنند 
 «the mOmeNt و به آینده فکر نکنند و فقط «به لحظه/ 

فکر کنند.

مهدی پورعبادی به عنوان تنها نماینده ایران موفق 
از هفتمین  و سفید  اول در بخش سیاه  مقام  به کسب 
جشنواره بین المللی عکس hipA 2018 امارات است، 
درباره  صمیمی  گفت و گوی  یک  در  او  با  را  ساعاتی 
نحوه آشنایی و شرکت در این رویداد بزگ بین المللی 

گفت وگو کردم که می خوانید.

متولد  نیشابور  در   1366 ماه  خرداد  در  پورعبادی 
در  و  نرم افزار  رشته  التحصیل  فارغ  وی  است،  شده 
در  اس��ت،  به کار  مشغول  طراحی  و  گرافیک  شاخه 
به عنوان یک عالقه مندی شخصی  را  کنار آن عکاسی 
آشنا  دنیای عکاسی  با  دنبال می کند، در سال 1391 
و از بهار 1392 عکاسی را به صورت  رسمی  شروع کرد 
به صورت  همچنان  حال  به  تا   1394 سال  اوسط  از  و 
الیف  و  طبیعت  ژانرهای  در  حرفه ای  و  خودآموز 

استایل به عنوان یک عکاس مستقل فعالیت می کند.
عکس  نمایشگاه  ده ها  از  بیش  در  تاکنون  وی  آثار 
خارجی  و  داخلی  مختلف  جشنواره های  و  گروهی 
بین  نمایشگاه  جمله  آن  از  یافته اندکه  راه  و  پذیرفته 
 »2017 »اونیک  انگلیس،   »2016 »بریستول  المللی 
فوتوواک  رومانی،  کشور   »2017 »چامپینا  رومانی، 
مشهد،  عکس  کانون  ساالنه  نمایشگاه  مشهد،   2016
ملی  سوگواره  دوست،  خانه  ملی  جشنواره  پنجمین 
شیدایی،  قاب  عکس  ملی  سوگواره  عاشورایی،  هنر 
سراسری  سوگواره  همدم،  عکس  اکسپوی  چهارمین 
مشق  گروهی  نمایشگاه  ع��اش��ورای��ی،  نگاه  عکس 
سوگواره و چندین جشنواره و نمایشگاه گروهی دیگر 

نام برد.

وی مجموعه عکسی آیینی به نام »پیاده رو بهشت« 
را با نگاهی متفاوت از پیاده روی زائران امام رضا)ع( 
آوری  جمع   139۵ سال  در  استروبیست  تکنیک  با 
سایت های  از  بسیاری  استقبال  و  توجه  مورد  که  کرد 
خارجی و عکاسان دیگر قرار گرفت. پورعبادی درباره 
معرفی  طریق  از  گفت:  بین المللی  جشنواره های  این 
دوستان یا فراخوان هایی که در سایت ها قرار می دهند 
این جشنواره ها را دنبال کردم، در ماه حدود 10 یا 1۵ 

فراخوان می زند  بین المللی  جشنواره  معتبر در سطح 
همه  در  نمی توان  باال  هزینه های  به خاطر  البته  و 
آن ها شرکت کرد. در جشنواره های ژانر پرتره شرکت 
نمایشگاهی  زی��اد  من  پرتره  سبک  چون  نمی کنم، 

نیست. 
سبک های  با  خود  آشنایی  از  پورعبادی  ادامه  در 
مختلف عکاسی بیان داشت: ورودم به دنیای عکاسی 
آشنا  با چند سایت عکاسی  ابتدا  و  بود  اتفاقی  به طور 
سپس  بود،  نزدیک  بسیار  من  دید  و  نگاه  با  که  شدم 
در حوزه عکاسی نزدیک به یک سال تحقیقات زیادی 
شدم،  آشنا  عکاسی  فنی  اصطالحات  با  و  دادم  انجام 
اولین دوربین عکاسی خریدم و سال 94  در سال 91 
برای  که  چیزی  میان  این  در  و  دادم  ارتقا  را  دوربینم 
من خیلی ارزش داشت بحث به روز بودن علم عکاسی 

است. 
به  وابسته  که  ب��ودم  مستقل  عکاس  اف��زود:  وی 
خود  دانش  و  علم  و  نبودم  موسسه ای  و  ارگان  هیچ 
جلو  دنیا  روز  عکاسی  به  نسبت  عکاسی  حوزه  در  را 
می بردم و عکس های زیادی می دیدم و البته نمی توان 
است  ب��وده  م��ن  الهام بخش  خاصی  شخص  گفت 
و  داشتم  عکس ها  دیدن  از  زی��ادی  الگوپذیری  ولی 
بیشترخالقیت و ایده ذهن خودم بوده است و داستانی 

که از عکس هایم تعریف می کردم.

جشنواره  در  شرکت  روند  خصوص  در  پورعبادی 
از  یکی   hipA جشنواره  گفت:   hipA بین المللی 
بزرگ ترین جشنواره های عکاسی در دنیا است که هر 
عکس  میلیون  یک  نیز  امسال  و  می شود  برگزار  ساله 
که 70  ارسال شد  این جشنواره  به  دنیا  از 146 کشور 
هیئت ژوری و داوران بین المللی از کشورهای مختلف 

دنیا، داوری آثار رو به عهده داشتند.
قوانین  از  ادامه می دهد: یکی  این عکاس مشهدی 
سخت hipA در پذیرش نهایی عکس ها در بخش آزاد 
اجازه  فاینال،  مرحله  در  سفید  و  سیاه  بخصوص  و 
ادیت  در  عکاس  تصرف  و  دخل  گونه  هیچ  نداشتن 
اگر  حتی  که  است  اوریجینال  عکس  به  نسبت  عکس 
از داخل عکس حذف  المانی  یا  و  کوچکترین آبجکت 
شود قطعا از مسابقات حذف می شود، به همین جهت 
عکس اورجینال را نیز باید در اختیار هیئت داوران در 

ابتدای امر قرار داده شود.

وی در ادامه در خصوص این جشنواره بیان می کند: 
از  قدرتمندی  عکاسان  جشنواره  از  دوره  ای��ن  در 
عکس ها  که  داشتند  حضور  دنیا  مختلف  کشورهای 
بسیار  نمایشگاه  موضوع  به  نسبت  روایت هایشان  و 
آن  از  اما  داشت  قرار  باالیی  بسیار  حد  در  و  جذاب 
جهت که خوشبختانه هیچ گونه البی در این جشنواره 
عکاس  سابقه  و  نام  از  اطالعاتی  هیچ  که  جهت  آن  از 
نقاط  از  داوران  و  نیست  دسترس  در  داوری  زمان  در 
نتیجه ها هیچ  از  و  را داوری  دنیا عکس ها  مختلف در 
این  در  شدن  برنده  و  مقام  کسب  ندارند،  اطالعی 
و  نیست  شانس  روی  از  و  سخت  بسیار  جشنواره 
واقعا عکس ها در رقابت بسیار شدید و نزدیکی با هم 

برگزیده و انتخاب می شوند.

پورعبادی همچنین در توصیف داستان عکس خود 
کوه  دامنه های  به  صعود  برنامه های  از  یکی  در  گفت: 
این  مشاهده  از  بعد  گذشته  سال  تابستان  در  بینالود 

فصل  در  آن  عکاسی  به  تصمیم  آن  تنهایی  و  درخت 
از  بعد  گذشته  سال  ماه  بهمن  در  می گیرم.  زمستان 
بارش برف شدید ساعت هشت صبح از مشهد حرکت 
با  کردم.  لوکیشن  به  صعود  به  تصمیم  تنهایی  و  کرده 
مشقت و سختی فراوان به طوری که به خاطر مشاهده 
انتخاب  دیگری  جایگزین  مسیر  بودنم،  تنها  و  گرگ 
عکس  ای��ن  لوکشین  به  ساعت  پنج  از  بعد  و  ک��رده 
این  تنهایی  و  من  تنهایی  بین  دوئ��ل  یک  رسیدم. 
درخت که نتیجه آن این عکس شد و برنده این دوئل 
درختی بود که سال های سال با همین تنهایی در کنار 
معنی  هنوز  استقامت  و  استواری  با  خشن  طبیعت 

زندگی و امید را به ما گوش زد می کند.
این عکاس مشهدی ادامه می دهد: به دلیل برودت 
به  کشیدم  عکس  این  گرفتن  برای  زیادی  سختی  هوا 
کردم  طی  را  برگشت  مسیر  برف  در  زانو  تا  که  طوری 
در  و  بود،  شده  زدگی  یخ  دچار  پاهایم  انگشت های  و 
نهایت فقط توانستم 4 شات از این منظره بگیرم، اما 
خوشبختانه بعد از ده ساعت از کل این سفر و رسیدن 
همگی  نهایی  خروجی  دقیق  مشاهده  و  مشهد  به 

خستگی از تنم در رفت.
پورعبادی در پایان با اشاره به فضاها و محدودیت ها 
در  عکاسی  فضای  وگفت:  ک��رد  مشهد  در  عکاسی 
موسسه ای  هر  و  اس��ت  ج��زی��ره ای  به صورت  مشهد 
و  می کند  فعالیت  و  کار  مجزا  به صورت  خودش  برای 
نتیجه  و در  ندارد  این موسسات وجود  بین  انسجامی 
روز عکاسی  علم  از  ما  و هنرجویان  از عکاسان  خیلی 
بزرگ  جشنواره های  چنین  با  حتی  و  مانده اند  عقب 

بین المللی آشنایی ندارند. 
یک  به عنوان  زیادی  دغدغه های  کرد:  تأکید  وی 
و  دارم  مشهد  عکاسی  جامعه  برای  مستقل  عکاس 
یا  و  بودن  آزاد  برای  مشخصی  قوانین  نبود  جمله  از 
وسازمانی،  عمومی  فضاهای  در  عکاسی  ممنوعیت 
حاشیه تراشی ها  عکاسان،  اطالعات  نبودن  ب��ه روز 
تخریبی کانون ها و نهادهای عکاسی، نبود متولی قوی 
هنر  به روز  ارتقا  برای  مناسب  آموزشی  چهارچوب  و 

عکاسی است.

یکی از قوانین سخت HIPA در پذیرش 
نهایی عکس ها در بخش آزاد و 

بخصوص سیاه و سفید در مرحله 
فاینال، اجازه نداشتن هیچ گونه دخل 

و تصرف عکاس در ادیت عکس نسبت 
به عکس اوریجینال است که حتی اگر 

کوچکترین آبجکت و یا المانی از داخل 
عکس حذف شود قطعا از مسابقات 

حذف می شود، به همین جهت عکس 
اورجینال را نیز باید در اختیار هیئت 

داوران در ابتدای امر قرار داده شود

به دلیل برودت هوا سختی زیادی برای 
گرفتن این عکس کشیدم به طوری که تا 

زانو در برف مسیر برگشت را طی کردم 
و انگشت های پاهایم دچار یخ زدگی 
شده بود، و در نهایت فقط توانستم 
چهار شات از این منظره بگیرم، اما 

خوشبختانه بعد از ده ساعت از کل این 
سفر و رسیدن به مشهد و مشاهده 

دقیق خروجی نهایی همگی خستگی از 
تنم در رفت

ملی  بانک  از  بچه ها  ما  از  هریک  برای  آقاجان 
مخصوصی  قفل  که  رنگ  سیاه  فلزی  قلک  یک 
تو  پول  سال  طول  در  ما  و  بود  گرفته  داشت  هم 
به  او  با  سال  از  قبل  و  ریخته  آن  در  را  جیبی ها 
میز  روی  بر  و  باز  را  قفلش  و  می رفتیم  ملی  بانک 
و درشت جا خوش می کرد  ریز  بی شمار سکه های 
سکه  همه  آن  داشتن  از  می کردیم  ذوقی  چه  و 
چگونه  که  بودیم  گرفته  یاد  بچگی  همان  از  و 
برای  و  کنیم  رهبری  را  اقتصاد  و  مهربانی ها 

کنیم. انداز  پس  آینده  توشه های 
را  نو  لباس های  همه  قدیمی  اط��وی  با  م��ادر 
خانه  اه��ل  همه  و  می کرد  ت��ازه  اطویی  دوب��اره 
تحویل  ش��ب  در  خ��ود  س��ر  ب���االی  را  ل��ب��اس ه��ا 
می ماندند  خیره  سقف  به  و  می گذاشتند  سال 
در  را  آن ه��ا  خ��واب  خستگی  از  که  چشمانی  و 
لحظه  در  مادر  و  پدر  فقط  شبان  نیمه  و  می ربود 

بودند. بیدار  سال  تحویل 
برای  که  عیدی ها  اندک  توشه  همان  با  چقدر 
مهربانی ها  با  همراه  اما  کوچک  کادوهای  یکدیگر 

اقتصادی  خریده نمی شد. چه مردانی که شکست 
یاریشان می آمد  به  از عید دستانی  خورده و قبل 
زده  خجالت  خویش  فرزند  و  زن  پیش  در  آنان  و 
چه  را  یاران  نمی بینیم  کس  اندر  »یاری  نبودند. 
پیوسته  جاودانگی ها  به  گذشته  عیدهای  و  شد« 
شیرین  کاممان  در  روزها  آن  مزمزه  هنوز  و  شد 

از قبل است... تر 
و  بایستد  لحظه ای  ب��رای  که  نمی تواند  عمر 
روزهایی  و  سر  پشت  به  هم  نگاهی  نیم  بگذارد 
با قهقه های کودکی در  که خاطرات خوشی همراه 
لذت  و  بکنیم  نگاهی  نیم  دوباره  را  داشته ایم  آن 
مزمزه ای  کهنسالی  و  میانسالی  در  دوباره  را  آن 

کنیم. دوباره 
سریع  چه  و  می گذرد!«  عحب  عمر  قافله  »این 
به  دوب���اره  ب��ه��اران  پشت  از  ب��ه��اران  م��ی گ��ذرد. 
ما  عمر  بر  عددهایی  تعداد  به  و  سپری  سرعت 
عمر  قافله  از  همچنان  ما  و  می شوند.  اف��زوده 

. می مانیم  عقب  در  گرانمایه 
هست  ما  زبان  ورد  همیشه  که  بخیر هایی  یادش 

ماند! خواهد  و 
و  ش��ور  چ��ه  ک��ه  عید  ب��ه  م��ان��ده  هفته  دو  از 
سنت  اول  نمی افتاد.  اتفاق  خانه  در  ولوله هایی 
می آمد  خانواده  س��راغ  به  تکانی  خانه  دیرینه 
آوی��زان  دوب��اره  و  شستن  و  پرده ها  ب��ازک��ردن  و 

پرده  کنار  در  بلندی  صندلی  یا  نردبانی  کردن؛ 
باز  حال  در  زیادی  لحظات  برای  که  دستهایی  و 
کردن گیره های پرده و دردی که در بازوان تا مغز 
استخوان را به درد می آورد و در دل فحش ها نثار 
به  پردها  روی  هر  به  و  سنت  این  از  می کرد  خود 

بود. شستن  نوبت  حال  و  می آمد  پایین 
جوش  آبی  و  حیاط  داخل  در  مسی  بزرگ  تشت 
زیر  در  خورده  خیس  پردهای  و  ریخته  آن  در  که 
می شد  مال  لگد  خانواده  بزرگ  پسر  و  مرد  پاهای 
بند  باالی  بر  و  شده  جوانتر  دوباره  پرده  رخسار  و 
و  می انداخت  دوباره  نگاهی  خورشید  به  رخت ها 
چه استکان چایی هایی که در حال لگد مال کردن 
خ��وردن  از  انگاری  و  نمی شد  ج��ان  ن��وش  پ��رده 

. می چسبید  کام  به  بیشتر  ترک  قهوه  هزاران 
خانه  پای  زیر  فرش های  شستن  نوبت  دوباره 
موزاییک های  روی  بر  دیگر  روزی  برای  و  می شد 
که  ب��ود  آن  منتظر  و  ک��رده  پهن  را  خ��ود  حیاط 
هم  باز  کند.  تازه  رخساری  روان  آبی  با  دوب��اره 
دوباره  را  با پسران سنت فرش شویی  و  مرد خانه 
حوض  از  آب  سطلی  می بخشیدند.  تازه  جانی 
و  می شد  ریخته  رنگین  فرش  پهنه  بر  و  برداشته 
سطح  بر  مسی  کاسه  با  و  رنگ  سفید  تاید  پودر  با 
چرک های  و  خاکها  دیگر  سوی  به  سویی  از  فرش 
با  و  پاک می گشت  قالی  از سرو روی  زمان  گذشت 
ایرانی  هنر  از  جاودانه تر  نمایی  دوباره  روان  آبی 
بامی  پشت  لبه  بر  بعد  و  می گذاشت.  نمایش  به  را 

به گرمای خورشید می داد. یا نرده ای دل  و 
مذاق  به  بیشتر  همه  از  که  نو  لباس  خرید 

ب��چ��ه ه��ای خ��ان��ه خ���وش م��ی آم��د. چ��ه ک��ت و 
شلوارهایی که سردست و شلوار برای دو سه سالی 
هم  مد  و  رنگ  انتخاب  و  می گشت  انتخاب  بزرگتر 
رنگهایی  چه  بود.  خانواده   بزرگ  سلیقه  به  که 
دیده  ما  پوشش  در  هرگز  و  داشتیم  دوست  که 
نمانده  باقی  سال  تحویل  تا  روزی  یک  نمی شد. 
حدیث  خود  که  پدر  با  رفتن  حمام  مسئله  و  بود 
پوست  که  دالکی  کشیدن های  کسیه  از  مفصلی 
بیرون  ما  تن  از  را  یکساله  شوخ های  و  قرمز  را 
شوخ ها  وزن  به  ساله اش  یک  عیدی  و  می کشید 
عروسی  شمعدانی  و  آینه  مامان  می شد.  بیشتر 
میز  روی  خوش  دوزی  دست  پارچه  با  را  خودش 
یکدیگر  با  خواهران  بقیه  و  می داد  قرار  کوچکی 
بر  کوچک  نعلبکی های  در  را  سین  هفت  وسایل 
تخم  و  می گذاشتند  شده  دوزی  دست  ترمه  روی 
آرام  سبزه  کنار  در  شده  رنگ  کودکانه  که  مرغی 

می گرفت.
سبزه  عدس  با  که  نمی گذاشت  هرگز  آقاجان 
است  یمن  بد  داش��ت  عقیده  چون  شود  درس��ت 
به  که  رنگ  قرمز  روبان  و  گندم  سبزه  همیشه  و 
ما  سین  هفت  سفره  بر  بود  شده  بسته  آن  دور 
هم  را  حوض  قرمز   ماهی  می کرد.  خودنمایی 
تا  و  خریداری  نایلونی  در  بود  کوچک  خیلی  که 
و  شده  خالی  آن  آب  بیشتر  می رسید  خانه  به 
جای  مامان  قدیمی  بلورین  تنگ  در  موقع  سر 
و  بود  شمعدانی  گل  عاشق  آقاجان  می گرفت. 
تکثیر  و  می زد  قلمه  خودش  و  پرگل  باغچه هایش 

می کرد.

همیشگی  بخش  زینت  نیز  شمعدانی  گل  گلدان 
همیشه  هم  هنوز  بود.  ما  سین  هفت  سفره های 
گلدان های  از  ت��ا  چند  آق��اج��ان  عید  ن��زدی��ک 
برای  می گذارد.  مامان  قبر  کنار  را  شمعدانی اش 
فرقی  و....  خ��روس  و  گربه  و  سگ  س��ال  م��ال 
بودن.  هم  کنار  در  از  بودیم  خوش  فقط  نمی کرد. 
یک  آقاجان  می کردیم.  قوقو  قوقولی  هم  برای 
خوب  چندان  نه  صدایی  با  را  خیام  از  رباعی 
خانه  خوانساری  استاد  م��ا   ب��رای  و  می خواند 
آوازش  به  گوش  زیبا  حسی  با  چه  و  بود  خودمان 
ارادتی  شاعری  هر  از  بیشتر  آقاجان  می سپردیم. 
جلد  چندین  ما  خانه  در  داشت.  خیام  به  خاص 

کتاب خیام وجود داشت .
بیت  ای��ن  و  م��ی گ��ذرد  عجب  عمر  قافله  ای��ن 

و هست!... بود  زبانش  ورد  همیشه 
که  سنگریزه هایی  و  دوق��ل  ق��ل  ی��ک  ب��ازی   
پسر  و  دخ��ت��ر  ب���ازی  و  خ���ودم���ان  م��خ��ص��وص 
جایش  اکنون  که  مادر  به  چقدر  نمی شناخت. 
کمک  خوردن  سبزی  کردن  پاک  در  است  خالی 
می کردیم و لذت چشیدن سبزی پلو با ماهی شب 
ثبت می کرد.  برای همیشه در خاطراتمان  را  عید 
سیب  برش های  خانواده  افراد  تعداد  به  مامان 
ته  برای  بعدا  تا  می گذاشت  دیگ  ته  در  را  زمینی 
به آن چسبیده  برنج  قرمز رنگ همراه کمی  دیگی 
ده  اسکناس های  چه  نشود.  دعوایمان  هم  با 
لحظه  و  قرآن  الی  در  که  نخورده  تا  و  نو  تومانی 
در  دوباره  و  نگرفتیم  پدر  دست  از  سال  تحویل 

. نگذاشتیم  مدرسه مان  فارسی  کتاب  الی 

دوئِل تنهایی عکاس و درخت کوهی
مهدی پورعبادی توانست در یکی از بزرگترین جشنواره های عکاسی دنیا، عنوان بهترین عکس  »سیاه و سفید« را کسب کند

خاطره های شب عیدی

همزمان با ایام والدت باسعادت حضرت فاطمه الزهرا)س( نمایی از موزه بزرگ خراسان واقع در بوستان کوهسنگی مشهد
دومین دوره مسابقه کتابخوانی ریحانه آغاز شد

 سعید بابایی

خبر

یک استاد گرافیک:
نقاشی دیواری داستان های شاهنامه تا 

پایان فروردین ماه کامل می شود
دی���واری  نقاشی  گ��ف��ت:  گ��راف��ی��ک  اس��ت��اد  ی��ک 
پایان  تا  فردوسی  میدان  در  شاهنامه  داستان های 

فروردین ماه تکمیل می شود.
ایسنا-  خبرنگار  با  گفت وگو  در  شهسوار  عباس  
از  یکی  اتفاق  به  بنده  کرد:  عنوان  خراسان،  منطقه 
دوستانم طراحی اثر شاهنامه در میدان فردوسی را 
نگاره ها و محتوای کلی  انتخاب  و  به عهده گرفته ایم 

طرح بر عهده بنده بود.
 40 تا   3۵ ح��دود  طراحی  این  ب��رای  اف��زود:  وی 
داستان شاهنامه را مورد مطالعه قرار دادیم و برای 
نگارگری  برگ  بر ۵00 مورد   بالغ  تعداد داستان  این 
بین  از  و  کردیم  پیدا  را  ایران  هنر  تاریخ  از  شاهنامه 
بایسنقری،  شاهنامه  طهماسبی،  شاهنامه  آنها 
از  تعدادی  و  صورتگر  شاهنامه  ب��زرگ،  شاهنامه 
چاپ سنگی هایی از میرزا علی قلی خویی را انتخاب 
دیوار  روی  ترکیب بندی هایی  ساخت  با  و  کردیم. 

پیاده کردیم.
بنده   تخصص  ک��رد:  بیان  گرافیک  استاد  ای��ن 
از  را  آثار  به همین علت  و  نگارگری است  و  مینیاتور 
فیلتر نگارگری خود رد کردم و روی دیوار مقداری از 

سلیقه خود را هم تزریق کردم.
فاز  س��ه  ب��ه  را  دی��واره��ا  ک��رد:  اظ��ه��ار  شهسوار 
شامل  آن  ف���از  ی��ک  ک��ه  ک��ردی��م  تقسیم بندی 
آپارتمان های مرتفع و فاز دیگر آن عرصه خود میدان 

و فاز بعدی آن تا میدان بوعلی است.
وی ادامه داد: 80 درصد از 2 فاز آن را تا عید تمام 
فاز  روی  کردن  کار  برای  را  بعد  روز   1۵ و  می کنیم 
تا  یعنی  را  دیگر  روز   1۵ و  می دهیم  اختصاص  سوم 
اضافه  و  دیوارها  روتوش های  برای  ماه  اردیبهشت 
نقاشی  هویت  از  بیشتری  نگارهای  و  نقش  کردن 
پایان  تا  دیواری  نقاشی  و  می دهیم  اختصاص  ایران 

فروردین ماه تکمیل می شود.
برای اجرای  این استاد گرافیک خاطرنشان کرد:   
زیرا شور  گرفتم  دانشجویان خود کمک  از  این طرح 
و اشتیاق و ذوق بیشتری دارندو حدود 2۵ تا 30 نفر 
به صورت  آنها  از  نفر  قلم می زنند 1۵  این دیوار  روی 
مستمر حضور دارند اما 1۵ نفر از آنها به صورت غیر 

مستمر حضور پیدا می کنند.
از  اینکه  دلیل  به  دیوار  این  گفت:  عباس شهسوار 
نقاشی های تاریخ ایرانی در آن استفاده شده است به 
صورت یک آلبوم تصویری از تاریخ هنر ایران است. 

وی اظهار کرد: عنوان این دیوار را تاریخ تصویری 
زیرا   می گیریم  نظر  در  ایران  شاهنامه  نقاشی های 
این طرح ها صرفا به مشهد اختصاص ندارد و دارای 

هویت ملی است.
نقاشی  قبلی  طراح  از  گفت:  گرافیک  استاد  این 
شد  خواسته  فردوسی  میدان  در  شاهنامه  دیواری 
همان طرح های قبلی را در سه راه ادبیات پیاده کند 
از  دیوار  این  قبلی  طرح های  طراحی  برای  البته  که 

مینیاتورهای معاصر استفاده شده بود.
روی  کردن  کار  معتقدم  بنده  کرد:  اظهار  شهسوار 
ملی  هویت  یک  نیازمند  شاهنامه  مانند  هایی  طرح 
است و باید روال داستانی و هویت های بصری تاریخ 
دی��واری  نقاشی  علمی  و  آکادمیک  شکل  و  ای��ران 

رعایت و اجرا شود.
آق��ای  از  دارم   وی���ژه ای  تشکر  ک��رد:  بیان  وی 
که  هنرمندان  خانه  فعلی  مدیر  عنوان  به  حسن زاده 
مصدقیان  خانم  و  است  طراحی  این  پیگیر  بسیار 
که  مشهد  دی��واری  نقاشی  بخش  رئیس  عنوان  به 
و  شد  عملی  شخص  این  همت  به  اتفاقات  این  تمام 
و  است  جشنواره  دبیر  که  مهدوی  آقای  از  همچنین 
بسیار دلسوزانه بدون هیچ چشم داشتی کار می کند.

کتاب

 199۵ ساِل  در  اولین بار  برای  فراموشی  از  فراتر 
منتشر شد. رمانی که پاتریک مودیانو مثِل همیشه در 
آن گم  شدن و رؤیاها را به هم پیوند زده است. مودیانو 
ساِل  یعنی  جهانی  دوم  جنِگ  سال  آخرین  متولد  که 
نوبِل  از جمله جایزه ی  194۵ است و جوایز متعددی 
ادبیات 2014 را از آِن خود کرده است، در رمان هایش 
می کند  بازنمایی  و  تعقیب  را  پروستی  حال وهوایی 
ا ست  داستانی  فراموشی  از  فراتر  پلیسی.  ته رنگی  با 
میالدی  شصت  دهه ی  در  آن  از  عمده ای  بخِش  که 
ازیادرفته  نام هایی  جست و جوی  در  مردی  می گذرد. 
در  ولگردی اش  و  جوانی  روزهای  به  می شود  پرتاب 
پاریس، زمانی که او با زنی زیبا آشنا می شود، زنی که 
دل از او می رباید و آن ها کافه ها و خیابان های پاریس 
این زن مرموز  البته  را وجب به وجب تجربه می کنند. 
است و در پی چیزی پنهانی و معماگونه. آن ها به لندن 
این  جغرافیای  اولین بار  برای  مودیانو  و  می روند  هم 
شهر را نیز در رمان خود ترسیم می کند. اما همه چیز به 
این سادگی پیش نمی رود و اتفاق هایی در راه است...
بر جزئیات، کشف  تکیه  با  که  روایِی مودیانو  سبِک 
مکان ها و زمان های گم شده و رنگ ها و بوها و مهم تر 
است.  آثارش  اصلی  مؤلفه ی  ا ست،  از همه »جوانی« 
لحظه ای  برای  تا  می شکافد  را  زمان  که  رمان نویسی 
نوری ُمرده ما را ببرد به جایی دور در پاریس زیِر برف 

یا آفتاب.
با ترجمه  اثر»پاتریک مودیانو«  از فراموشی«  »فراتر 
با  و  نشر چشمه در 111صفحه  را  »منوچهر رستمی« 

قیمت 110000ریال منتشر کرده است.

    جواد لگزیان



    صادق شیخی
s.sheihki.jOurNAlist@gmAil.COm
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رقابتهای جودو بانوان خراسان رضوی پایان یافت
نایب رئیس هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش خراسان رضوی از پایان رقابت های بانوان استان با شرکت ۸۰ 

جودوکار از شهرستان های مختلف در مشهد خبر داد.
اعظم عمارلو با بیان این خبر، گفت: این رقابت ها به مناسبت گرامیداشت روز مادر و بزرگداشت مقام زن با همت 
کمیته های بخش بانوان هیئت استان صبح جمعه ۲۵ اسفند ماه در سالن جودو استاد دهقان مجموعه ورزشی 

مرحوم جعفریان گلشهر مشهد برگزار شد.
وی افزود: ۸۰ بانوی جودوکار از شهرستان های فریمان، درگز، گلبهار، تربت جام و ۷ تیم از باشگاه های چمران، 

ضربان، شهید باهنر، آستان قدس رضوی و بسیج مشهد در رده های سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 
این مسابقات با هم به رقابت پرداختند.

عمارلو ادامه داد: در رده سنی نونهاالن که بیشترین شرکت کننده را داشت، حانیه محمدیان، مطهره حروی، 
فاطمه عباسی، زهرا پهلوان، مبینا خدابخش، ریحانه کریمی، هدیه صادقی، مرضیه دهقان و مبینا ثالث مقدم به 

ترتیب در اوزان ۲۴ تا ۶۳ کیلوگرم، مقام نخست را کسب کردند.
وی بیان کرد: در رده سنی نوجوانان نیز مریم برزگر، فائزه پهلوان، فائزه براتی و فاطمه ادیب، مقام اول را به 

ترتیب در اوزان ۴۸، ۵۲، ۵۷ و ۶۳ کیلوگرم این مسابقات کسب کردند.
عمارلو گفت: رده سنی جوانان مسابقات نیز تنها در دو وزن انجام شد که در آن، الهه ذوافقاری مدال طالی 
وزن ۵۷ کیلوگرم را بدست آورد و کیمیا آزموده هم در وزن به اضافه ۷۸ کیلوگرم مقام اول رقابت های جودو بانوان 

خراسان رضوی را به خود اختصاص داد.
وی خاطر نشان کرد: در رده سنی بزرگساالن رقابت های جودو بانوان خراسان رضوی نیز الهام ذوالفقاری، زینب 

رحمتی، محدثه سبحانیان و سارا آقایی در اوزان ۵۲، ۵۷، ۶۳، ۷۸ کیلوگرم به مدال طال دست یافتند.
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    رضا شجاع

خبر

رقابت محجوب در گرند اسلم روسیه

سال  اسلم  گرند  رقابت های  از  مرحله  سومین 
روسیه  کشور  در  شنبه  ام��روز  از  شرایطی  در   ۲۰۱۸
آغاز می شود که مالیی و محجوب، ۲نماینده اعزامی 
کشورمان به این رقابت ها حریفان خود را شناختند. 
بر اساس این گزارش روز یکشنبه در جدول ۲۸ نفری 
وزن منهای ۸۱کیلوگرم، سعید مالیی در گروه ۳، دور 
برنده  مصاف  به  ادامه  در  و  دارد  استراحت  نخست 
به  وزن  در  رود،  می  چک  جمهوری  و  فرانسه  دیدار 
ابتدا هنک گرول  ۱۰۰ کیلوگرم، جواد محجوب  اضافه 
در  و  دارد  رو  پیش  را   ۲۰۱۶ سال  در  قهرمان  هلندی 
مبارزه برابر برنده دیدار روسیه و گرجستان به میدان 

خواهد رفت، در این وزن ۱۷ جودوکار حضور دارند.

خراسان  جودو  برترین های  از  تجلیل 
رضوی

مربیان،  آوران،  مدال  قهرمانان،  از  مراسمی  طی 
برتر هیئت جودو، جوجیستو و  داوران و کمیته های 
کوراش خراسان رضوی تجلیل به عمل آمد. مراسم 
و  داوران  مربیان،  آوران،  مدال  قهرمانان،  از  تجلیل 
کوراش  و  جوجیستو  جودو،  هیئت  برتر  کمیته های 

خراسان رضوی برگزار شد.
در این مراسم با اهدای جوایز یادبودی از قهرمانان 
و مدال آوران ملی و بین المللی رده های سنی مختلف 
آقایان  و  بانوان  بخش  در  رضوی  خراسان   ۹۶ سال 
همچنین  و  کوراش  و  جوجیتسو  جودو،  رشته های 
برترین مربی، داور و کمیته های اجرایی هیئت استان 

تقدیر شد.

کوتاه از ورزش استان

نایب قهرمانی مشهدی ها در لیگ برتر 
بسکتبال با ویلچر

ویلچر  با  بسکتبال  برتر  لیگ  نهایی  مرحله  در 
قهرمانی کشور 4 تیم آسایشگاه خیریه شهید فیاض 
شهرداری  خوزستان،  حفاری  ملی  مشهد،  بخش 
آمل و مخابرات اصفهان طی دو روز به صورت دوره 
رقابت  به  هم  با  مشهد  بخش  فیاض  سالن  در  ای 

پرداختند.
به  آمل  شهرداری  تیم  مسابقات  این  پایان  در 
آسایشگاه  ویلچر  با  بسکتبال  تیم  و  رسید  قهرمانی 
خیریه شهید فیاض بخش مشهد نایب قهرمان شد. 
تیم های مخابرات اصفهان و ملی حفاری خوزستان 

نیز در رده های سوم و چهارم ایستادند.

پایان آخرین مسابقات جام آدینه تنیس 
خراسان رضوی در سال 96

آخرین مسابقات جام آدینه هیئت تنیس خراسان 
رضوی روز گذشته در مجموعه ورزشی سجاد مشهد 
برگزار شد. در این رقابت ها ۴۸ تنیسور در رده سنی 
آزاد و ۱۸ تنیسور در رده سنی زیر ۱۴ سال با یکدیگر 
به رقابت پرداختند. در پایان میالد شجاعان و پدرام 
توکلی به ترتیب عنوان اول و دوم را در رده سنی زیر 
۱۴ سال و محسن طاهری و محمدرضا پیراسته در رده 

سنی آزاد اول و دوم شدند.

کسب سومی آسیا توسط دوومیدانی کار 
مشهدی

بین المللی  رقابت های  از  روز  سومین  پایان  در 
کاران  دوومیدانی  امارات،  در  معلوالن  دوومیدانی 
معلول کشورمان با کسب دو مدال دیگر کاروان ایران 
سنی  رده  در  ای��ران  تیم   ملی  کردند.  مدالی   ۱۳ را 
سوم  جایگاه  در  امتیاز   ۳۱ منفی  کسب  با  جوانان 
قهرمان  امتیاز   ۱۹ منفی  با  ژاپن  تیم  ایستاد.  آسیا 
شد و تیم چین نیز با کسب منفی ۱۹ امتیاز به نایب 
در  یافت.  دست  مسابقات  از  دوره  این  قهرمانی 
رقابت هشت کیلومتر امیرحسین صفری دوومیدانی 
نقش  توانست   ۲۸.۳۷ زمان  ثبت  با  مشهدی  کار 
پررنگی در موفقیت تیم ملی دو صحرانوردی داشته 

باشد.

رضا مهاجری سرمربی پدیده در خصوص عملکرد 
خود در سال 96 گفت: ما سال 96 را خیلی خوب آغاز 
ابتدایی  روزهای  داشتیم.  خوبی  روزهای  و  کردیم 
با هفته های آخر لیگ شانزدهم مقارن شده  امسال 
بود که توانستیم 5 برد متوالی کسب کرده و با اعتماد 

به نفس خاصی لیگ را به پایان برسانیم.
باشگاه  مدیریتی  کادر  مقطع  آن  در  داد:  ادامه  او 
نیز همگام و همسو با تیم شرایط ایده آلی را فراهم 
کرده بود و لیگ هفدهم برای ما بی نظیر آغاز شد. ما 
توانستیم با کسب نتایج با ارزش و استمرار در روند 
خوب مان نیم فصل اول را با عنوان چهارمی به پایان 
برسانیم تا یکی از مدعیان کسب سهمیه باشیم. اما 
تا  ریخت  بهم  چیز  همه  سونامی  چند  با  ناگهان 

ناکامی های تیم آغاز شود.
پدیده  ناکامی های  علل  تشریح  در  مهاجری 
است  زیادی  عوامل  از  متشکل  باشگاه  کرد:  اضافه 
اندازه نقشی که دارد، در راه رسیدن  به  که هرکسی 
به موفقیت اثربخشی خود را ایفا می کند. متاسفانه 
ماجرای کسر 6 امتیاز تیم را تا رده دهم پایین برد و 
بعد از آن هم هیچ تدبیری برای مقابله با بحران های 
روحی روانی اندیشیده نشد. جدایی بازیکن کلیدی 
در  رسید  بازیکنان  دیگر  به  که  پیشنهادهایی  و  ما 
که  شد  باعث  بازیکنان  مطالبات  پرداخت  عدم  کنار 

این شرایط بحرانی حادتر شود.
کمر  امتیاز   6 کسر  بار  زیر  از  هنوز  ما  اف��زود:  وی 
راست نکردیم که دوباره شایعه سقوط به لیگ دسته 
یک مطرح می شود و خدا می داند که انگار گوشت 
سختی  شرایط  بهرحال  کنند!  می  آب  را  تنمان 
است و با این اوضاع نمی توان کار کرد. خودم بارها 
را  تیم  خواسته ام که استعفا بدهم ولی دلم نمی آید 
کریمویی  آقای  که  بگویم  هم  را  این  البته  کنم.  رها 
زحمات زیادی برای تیم کشید و همه توانش را برای 

پدیده گذاشت. اما حمایت های الزم از ایشان نشد.
به  بازیکنان  تهدید  به  اش��اره  با  پدیده  سرمربی 
تحریم تمرینات، گفت: گاهی شرایط طوری می شود 
بی کیفیت  کردن  تمرین  از  بهتر  نکردن  تمرین  که 
از  دریافتی  ماه هیچ   4 از  بیش  بازیکن  وقتی  است. 
باشگاه نداشته نمی توان از او انتظار داشت با تمرکز 

و انگیزه انرژی بگذارد. آقای کریمویی خیلی تالش 
کرد که شرایط مالی بچه ها سر و سامان پیدا کند اما 
این  باید  و  داشتند  حمایت  به  نیاز  هم  ایشان  خب 

اتفاق در کل مجموعه می افتاد.

حال  و  بد  روحیه  با  وقتی  بازیکن  داد:  ادامه  او 
عصبی به تمرین می آید، هم احتمال مصدومیتش 
به دیگر  را  این عصبی بودن  اینکه  باال می رود و هم 

چیز  همه  هم  نهایت  در  و  می دهد  انتقال  بازیکنان 
روزه��ای  این  در  ام��ی��دوارم  می شود.  ختم  من  به 
 5 در  بچه ها  و  بدهد  رخ  خوبی  اتفاقات  باقیمانده 
فصل  نیم  تیم  همان  به   97 سال  در  باقیمانده  بازی 

اول تبدیل شوند.
مهاجری از برد استقالل، سایپا و تراکتورسازی از 
یاد کرد و گفت:  تیم در سال 96  این  اتفاقات خوب 
داشتیم،  اول  فصل  نیم  در  که  شرایطی  مجموع  در 
باعث شد روزهای خوبی را تجربه کنیم و آن روزها 
حال فوتبال مشهد خیلی خوب بود. اما حاال بعد از 
مشکی پوشان که دیگر امید کمی برای بقا دارد، حاال 

ما هم باید ترس از آینده داشته باشیم.
عنوان  ب��ه  کریمی  ف��ی��روز  از  پ��دی��ده  سرمربی 
با  گفت:  و  کرد  یاد   96 سال  در  مربی  موفق ترین 
در  کریمی  فیروز  نظرم  به  همکارانم  همه  به  احترام 
لیگ  در  چه  داشت.  خوبی  خیلی  عملکرد   96 سال 
فوالد  گسترش  با  برتر  لیگ  در  چه  و  اول  دسته 
شاهد  همه  و  دهد  انجام  بزرگی  کارهای  توانست 

اثربخشی و کیفیت کاری او بودیم.
او ادامه داد: در بین بازیکنان هم به نظرم سردار 
العاده بودند و  آزمون و علیرضا جهانبخش هم فوق 

به نظرم بعد از جام جهانی هم می توانند در لیگ های 
در  دهند.  ادامه  کارشان  به  بزرگ  تیم های  و  معتبر 
لیگ برتر خودمان نیز سرور جپاروف هم یک سر و 
گردن باالتر از دیگران بود و عملکردش نشان داد که 

کیفیت او غیرقابل انکار است.

صحنه  ترین  رمانتیک  خلق  درب��اره  مهاجری 
گفت:  منصوریان  علیرضا  و  او  توسط  سال  فوتبالی 
در بازی رفت پدیده و استقالل شرایط تیم ما عالی 
وارد فضای چالشی  با منصوریان  استقاللی ها  و  بود 
شده بودند. ما بازی را برده بودیم و منصوریان فکر 
تبریک  برای  که  کرده  اعالم  را  بازی  پایان  داور  کرد 
باقی  از وقت  اما یکی دو دقیقه  گفتن کنار من آمد. 
مانده بود و ما هم دست در دست منتظر سوت داور 
ماندیم. در آن لحظات حس کردم چقدر منصوریان 
تنهاست و سعی داشتم او را امیدوار به آینده کنم که 
آب  از  رمانتیک  خیلی  صحنه  این  دوستان  زعم  به 

درآمد! )باخنده(
سال  در  خود  فعالیت های  مورد  در  پایان  در  وی 
در  پدرم  مزار  به  ن��وروز،  تعطیالت  برای  گفت:   97
شاهرود می روم و چند روزی خدمت مادرم هستم. 
بعد به مشهد می آیم تا با همه توان تیم را برای ادامه 
برای سال 97  آماده کنم. هیچ دغدغه ای  مسابقات 
ندارم جز اینکه پدیده را به شرایط خوبش برگردانم 
خوب  شرایط  دوستان  همه  کمک  با  امیدوارم  که 

شود.

در بین بازیکنان هم به نظرم سردار 
آزمون و علیرضا جهانبخش هم فوق 

العاده بودند و به نظرم بعد از جام 
جهانی هم می توانند در لیگ های 

معتبر و تیم های بزرگ به کارشان ادامه 
دهند

در آن لحظات حس کردم چقدر 
منصوریان تنهاست و سعی داشتم 

او را امیدوار به آینده کنم که به زعم 
دوستان این صحنه خیلی رمانتیک از 

آب درآمد!

عید را نزد مادرم می روم
گذری کوتاه در سال 96 با محمدرضا مهاجری در  که  چالشی  است؛  این  مسئله  مدرنیته؟  یا  سنت 

بسیاری از موضوعات، پیش روی ما قرار دارد و هرکس 
حرف  اثبات  در  سعی  دارد  که  دیدگاهی  و  نظریه  بنابر 

خود می کند.
نیست  جدا  اتفاق  این  از  نیز  معماری  میان،  این  در 
اگرچه هرسال با جلوه جدیدی ظهور می کند که گاهی 
گ��ذارد.  می  نمایش  به  را  خود  سنتی  های  قلب  در 
در  سنتی  نمای  با  های  ساختمان  هست  چندوقتی 
ساخت  در  جدیدی  موج  و  کنند  می  خودنمایی  شهر 
نمای ساختمان به سبک سنتی را به راه انداخته اند. 
موجی که ظاهرا طرفداران زیادی دارد و البته به گفته 
اولین  از  یکی  نیست.  اشکال  از  خالی  کارشناسان، 
دانش  بلوار  در  ساختمانی  نو،  موج  این  های  نمونه 
و  شده  محسوب  دار  پرچم  نوعی  به  که  است  آم��وزی 
این  است.  کرده  جلب  خود  به  نیز  را  بسیاری  توجه 
از  ترکیبی  که  نواز  چشم  نمایی  زیبا،  بسیار  ساختمان 
را  عابری  هر  و  دارد  است  تاریخی  دوره  چند  معماری 

برای چند لحظه میخکوب می کند.
تا  نشستیم  گو  و  گفت  به  بنا  این  مهندس  و  مالک  با 
از زبان آن ها درباره این اتفاق نو و جالب توجه بیشتر 

بشنویم.
یادگاری های  سفر 

یک  او  زیباست.  خانه  این  صاحب  جلیلی  احمد 
خانه  معماری  که  است  سلیقه  و  ذوق  خوش  ب��ازاری 
را مجذوب خود کرده است  از شهروندان  بسیاری  اش 

و خیلی ها دوست داشتند جای او باشند.
و  نما  با  خانه ای  گرفتید  تصمیم  که  شد  چه    
آن  بافت  که  شهر  از  ای  منطقه  در  قدیمی  بافت 

مدرن است بسازید؟ 
مانند  کشور  تاریخی  شهرهای  به  که  سفرهایی  طی 
کاشان و یزد داشتیم و آرامشی که از معماری و بناهای 
با  را  این شهرها می گرفتیم تصمیم گرفتیم خانه  خود 
معماری ایرانی بسازیم که آرامش و حس بسیار خوبی 

برای ما دارد.
  حال و هوای زندگی در چنین خانه ای چطور 

هست؟
های  خانه  و  گذشته  یاد  آدم  دارد،  خاصی  آرامش 
را  آن  هم  ما  خ��ان��واده  و  دوستان  می افتد.  قدیمی 
شود  می  رد  خانه  جلو  از  که  هم  کسی  هر  پسندیدند. 
دوست دارد به داخل آن بیاید، معماری آن را ببیند و 

از آن عکس بگیرد
به  خواهند  می  که  کسانی  به  شما  پیشنهاد    

روش شما خانه بسازند چیست ؟
معماری  سبک  این  به  که  هم  کسانی  سایر  امیدوارم 
را در سطح شهر  مند هستند چنین خانه هایی  عالقه 
سبک  این  که  باشند  نداشته  را  ترس  این  و  بسازند 
معماری نو و متفاوت است. اگر راهنمایی و کمکی هم 
راهنمایشان  می توانیم  ما  داشتند  نیاز  کار  این  برای 

باشیم.
  این فضای سنتی مختص نمای بیرونی خانه 

است یا در داخل آن هم وجود دارد؟
مثال  برای  دارد.  وجود  هم  بنا  معماری  در  فضا  این 
مطبوعی  و  دلنشین  فضای  که  دارد  زمین  زیر  ما  خانه 
ها  در زمستان  و  ها خنک  تابستان  در  زیرزمین  دارد. 
گرم است و ما در آنجا پذیرای دوستان و مهمان هایمان 

هستیم.
های  ساختمان  ساختن  برای  هزینه  تفاوت    
قدیمی و مدرن چگونه است و ساخت آن چه مدت 

زمان برد؟
هزینه های ساخت خانه ی قدیمی حدودا 20 درصد 
گران تر است؛ ساختن خانه حدودا 4 سال زمان برد که 

در  سال 92 شروع و در سال 9۵ آماده شد. 
روح سنت در کالبد مدرنیته

ساختمان  سازنده  شیرازی  ابراهیمی  حمیدرضا 
زیبای دانش آموز است. او حدود 3۵ سال سابقه کار در 
آستان قدس و مرمت بناها و ساختمان های تاریخی را 
دارد و اولین کار وی، مرمت آرامگاه مدرس در کاشمر 
بناهای سنتی  و  ها  نیز حرم، حسینیه  به حال  تا  بود. 

زیادی را مرمت کرده است.

کدام  از  برداری  الگو  آموز  دانش  ساختمان    
بنای تاریخی است ؟

ساختمانی که دیدید به دوره تاریخی خاصی مربوط 
نمی شود. علم ساختمان سازی، علم به روزی است و 
ما در کالبد یک بنای مدرن، خانه ای با معماری ایرانی 
حوض  و  طاق  خشت،  آجر،  آن  مصالح  که  ساختیم 
و  صفویه  دوره  معماری  شبیه  را  بنا  زمین  زیر  است. 
آجرکاری بنا را مشابه معماری دوره قاجار انجام دادیم 

و سعی کردیم حس یک معماری ایرانی با آب و درخت 
و کاشی و آجر است را به بیننده این بنا منتقل کنیم. 

  پس معماری این ساختمان به نوعی خالقانه است
سازی  قرینه  ایرانی  سنتی  معماری  ویژگی  اولین 
چون  است  نیفتاده  اتفاقی  چنین  بنا  این  در  اما  است 
بوده  سنتی  معماری  ایده  و  فکر  بنا،  ساخت  شروع  در 
است اما کارشناسی شده و فنی نبوده است. کارفرما در 
جاهایی چیزهایی را در کاشان دیده است و معماری که 
آن ها دیده بودند پیاده کرده بودند. اما حیاط مرکزی 
که یکی از اصلی ترین ویژگی های معماری ایرانی است 

و همینطور قرینه سازی در آن وجود ندارد.
به  کارفرماها  و  ها  سازنده  اقبال  و  استقبال    

ساخت نمونه های مشابه بیشتر شده است یا نه؟
به  و  اینترنت  در  که  بازدیدهایی  در  بنا  این  معماری 
صورت حضوری از آن صورت گرفته است مورد استقبال 
واقع شده است و کسانی که از این خانه بازدید کرده اند 
حس آرامش و اصالت را از محیط آن گرفته اند. با این 
موافقانی  و  ها  مخالف  تازه ای  اتفاق  هر  شروع  وجود، 

دارد و سلیقه ها متفاوت است.
خوب و بد کار

توسعه  انجمن  رئیس  ن��وری  سلیمان  رض��ا  ام��ا 
و  فرهنگ  حوزه  در  ها  سال  که  چهارباغ،  گردشگری 
به  نسبت  متفاوتی  نظر  است،  زده  قلم  تاریخی  ابنیه 

موج نو معماری مدرن با نمای سنتی دارد.
نمای  معماری  سبک  این  درباره  شما  نظر    
به این آثار تا چه حدی  ساختمان چیست و توجه 

حائز اهمیت است؟
ساخت خانه ها با نماهای قدیمی و معماری ایرانی به 
تازگی در مشهد شروع شده است و ساختمان منطقه 11 
مشهد تنها بنای دارای این ویژگی نیست. ما در منطقه 
1 هم چنین خانه ای را داریم؛ همچنین در منطقه 8 
است.  ساخت  دست  در  تاریخی  نمای  این  با  بازاری 
ساختن خانه هایی با معماری تاریخی خوبی ها و بدی 

معماری   با  مردم  که  است  این  آن  خوبی  دارد.  هایی 
بودن  تلفیقی  بدی آن  و  ایران آشنا می شوند  تاریخی 
تاریخی  دوره ه��ای  از  تلفیقی  بناهای  این  است.   کار 
خود  در  شده  تلفیق  طور  به  را  ویژگی هایی  متفاوت، 
است؛  شده  خاص  ای  ملقمه  ایجاد  به  منجر  که  دارند 
ذهنیت  شوند  می  باعث  که  است  این  در  ها  آن  بدی 
اصیل  معماری  درب��اره  بیند  می  را  نما  این  که  کسی 
بناهای  در  بگیرد.  شکل  شده  تلفیق  و  اشتباه  ایرانی، 
تاریخی اصفهان و یزد، ما شاهد شکل اصیل و تاریخی 
تفاوت  ترکیبی،  معماری  با  که  هستیم  بناها  معماری 
های بسیاری دارد و برای کسی که این دو را با یکدیگر 
م��ی آورد.  وجود  به  ذهنی  دوگانگی  کند  می  مقایسه 
و  خوب  شرطی  به  خانه ها،  این  ساخت  جریان  ادامه 
معماری  تاریخی  و  مهندسی  اصول  که  است  صحیح 
ایرانی در آن ها رعایت شود و در هر بنا، منحصرا ویژگی 
معماری تنها یک دوره خاص از تاریخ )قاجار، پهلوی، 

صفوی و...( طراحی و پیاده سازی شود.
  آیا خانه ها و نقشه هایی برای الگوبرداری از 

این دوره ها وجود دارد؟
بله ما در کشور خانه های تاریخی ثبت شده بسیاری 
ثبت  خانه   20 حدود  قاجار  دوره  از  مثال  برای  داریم. 

شده تاریخی داریم.
  به نظر شما تب این معماری به زودی از بین 

می رود؟
این  ساخت  در  افرادی  اما  نباشد  اینگونه  امیدوارم 
تاریخی  های  خانه  تخریب  در  که  دارند  نقش  ها  خانه 
اطراف حرم دست داشتند و برای پاک کردن گناه خود 
به دلیل تخریب خانه هایی که در کوچه های چهارباغ، 
باغ حسن خان، نوغان و... وجود داشتند این  خانه ها 
را با معماری مشابه خانه های تخریب شده می سازند. 
مدتی پیش با آجرهای یک خانه تاریخی، کتابخانه ای 
در حوالی آن ساخته شد و اقداماتی مشابه این جریان 

در شهر اتفاق می افتد.

"صبح امروز" موج معماری نوین ترکیبی سنت و مدرنیته را بررسی می کند؛

اصالت مدرن

فرماندار مشهد در نشست خبری ستاد خدمات سفر که در فرمانداری برگزار شد 
با بیان اینکه ستاد خدمات سفر در طول سال فعال است گفت: از ۲۳ اسفند همه 
دستگاه ها نماینده ای در محل این ستاد در خیابان طبرسی ارسال می کنند و ستاد 

تا ۱۵ فروردین به صورت ۲۴ ساعته فعال است. 
محمد رحیم نوروزیان با بیان اینکه در ستاد خدمات سفر خراسان رضوی بیش 
۶۰ درصد تصمیمات مربوط به مشهد است افزود: اولین مورد پیش بینی شده،  از 
و  ۲هزار  و  ۲۰۰ تن سیب  و  این اساس یک هزار  بر  که  نوروز است  ایام  تأمین میوه 
۴۰۰ تن پرتقال از طریق ۱۶مرکز شهرداری و ۳ مرکز فروشگاهی عمده و واحدهای 
صنفی عرضه می شوند و البته در صورت نیاز، این حجم تا ۱۰ درصد امکان افزایش 

دارد.
اولویت  با  ایام تعطیل  برای  نیز  یارانه ای  آرد  ۴۰۰ تن  وی تصریح کرد: همچنین 
۲ نانوایی سیار هم در اطراف حرم فعال  نانوایی های اطراف حرم توزیع می شود و 
است. وی ادامه داد: در زمینه موادغذایی نیز ۲ هزار و ۵۰۰ تن مرغ و ۱۰۰ تن گوشت 

قرمز نیز با قیمت مصوب در این ایام عرضه می شود.
اصناف  عملکرد  بازرسی بر  و  نظارت  بودن  فعال  به  اش��اره  با  مشهد  فرماندار 
و  رسمی  و  افتخاری  بازرس   ۴۰۰ ایام،  این  در  گفت:  نیز  عید  ایام  در  دستگاه ها  و 
نظارتی  بازدید  ۲۵ هزار  که پیش بینی می شود،  بر صنوف هستند  نظارت  ۱۵واحد 
در این بازه توسط دستگاه های نظارتی از قبیل میراث فرهنگی، سازمان صنعت، 

راهداری، اتاق اصناف، تعزیرات و علوم پزشکی انجام شود. 
 ۱۱۲ مشهد  در  گفت:  مشهد  در  مسافران  اقامت  ظرفیت  توضیح  در  نوروزیان 
هزار تخت رسمی و ۱۶۱ هزار تخت موقت وجود دارد و در کنار آن حدود ۲۰۰ مورد 
ادارات  نیز در شهر فعال هستند که در اختیار سازمان ها،  اقامتی غیرمجاز  اماکن 
گفت:  است،  موضوع  این  اصالح  ما  رویکرد  اینکه  بیان  با  وی  است.  دستگاه ها  و 
ولی۱۶۰ اماکن  بیشترین سرمایه گذاری در زمینه هتل ها در مشهد انجام می شود، 
باید همه  ارگانی هتل داری کرده،  و متاسفانه هر  اقامتی غیرمجاز در مشهد است 
اینها تعطیل شود هرچند کار سختی است. وی مشهد ادامه داد: پیشنهاد ما این 
است که هتل ها با سازمان ها و ارگان های مختلف قرار داد ببندند تا خدمات خود 
صنعت  اسکان  مدرسه های  و  زائرسرا  با  چراکه  دهند،  ارائه  مناسب  تخفیف  با  را 

هتل داری را از بین می بریم.
با  متناسب  بیمارستان   ۳۵ گفت:  ایام  این  در  فعال  مراکز  به  اشاره  با  نوروزیان 
مشهد، ۶۱ پایگاه اورژانس، ۲۹ مرکز دیالیز، ۹۴ درمانگاه شبانه روزی، ۹۶ داروخانه 

شبانه روزی و ۲ دستگاه آمبوالنس در اطراف حرم در این ایام فعال هستند.
وی با بیان اینکه پایگاه های هالل احمر و امداد نجات به طور ثابت در مشهد و 
جاده های منتهی به مشهد مقدس در این ایام فعال هستند تصریح کرد: شهرداری 
نیز اقدامات خوبی برای این ایام داشته است و به عنوان مثال، بیش از ۱۵۰ اتوبوس 
به ناوگان حمل و نقل اضافه شده است که تأثیر بسیار خوبی در روان سازی ترافیک 

و آلودگی هوا دارد.
یکشنبه  روز  سال   ۷ از  بعد  نیز  سعدی  میدان  اینکه  بیان  با  مشهد  فرماندار 
و  کتاب  نمایشگاه   ۹ فرهنگی  اقدامات  حوزه  در  می شودگفت:  افتتاح    96/12/7
عرضه محصوالت فرهنگی توسط دستگاه ها و سمن ها به همراه کارگاه های آموزشی 

است،  قرار  همچنین  افزود:  وی  می شود.  برگزار  ایام  این  در  کتاب  و  نقد  و  شعر 
فرهنگی  معاونت  توسط  نوروزی  جشنواره  احمدآباد  و  شهدا  جانباز،  میدان  در 
شهرداری اجرا شود و در کنار آن ۳ نرم افزار موبایلی برای نیازمندی های بهداشتی، 

اطالعات اماکن و جاذبه های گردشگری توسط شهرداری طراحی شده است.
فرماندار مشهد با اشاره به آمار زائران ورودی به مشهد تا امروز گفت: در حمل و 
نقل جاده ای ۳۳ هزار و ۴۳۶ نفر، در حمل و نقل ریلی ۲۰ هزار و ۴۱۹ نفر، در حمل 
و نقل هوایی ۱۲ هزار و ۲۰۱ نفر و در حمل و نقل وسایل شخصی ۳۲۹ هزار و ۷۰۰ نفر 
۷۵۰ نفر است که در همین روز  ۳۹۵ هزار و  تاکنون به مشهد آمده اند که جمع آن 
نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزایش ورودی داشته ایم. وی افزود: تالش داریم با 
همکاری آستان قدس تا حد امکان دسترسی مردم به حرم راحت شود، در گذشته 
کارهای خوبی برای زیرساخت های شهر صورت گرفته است ولی کفایت و جوابگوی 

مشهد با ساالنه ۲۵ میلیون زائر نیست.
باید بهترین راه های ممکن برای دسترسی زائران تعبیه  اینکه  بیان  با  نوروزیان 
شود، گفت: در دهه آخر صفر امسال شرایط ما از سال های گدشته بهتر بود، ولی در 
کل قرار نیست عوارض و امکانات مشهد برای کل ایران استفاده شود و باید کل ایران 
سهم خود را از مشهد بپردازند. وی با اشاره به اینکه امسال دشمنان می خواستند 
با استفاده از اعتراضات، موجی در کشور ایجاد کنند تا کشور را به لبه پرتگاه ببرند، 
آخر  چهارشنبه  در  مدیریتی  و  قضایی  انتظامی،  دستگاه های  هماهنگی  با  افزود: 
سال شاهد بودیم که هیچ حادثه نگران کننده ای نداشتیم و تنها ۱۱۸ مورد مراجعه 
به مراکز درمانی بوده که فقط ۱۱ مورد نیاز به بستری بوده است و این اتفاق خوبی 
گفت:  است  زیارت  مشهد  در  اصلی  محور  اینکه  بیان  با  مشهد  فرماندار  است. 
افرادی که به اینجا می آیند هم زائر و هم گردشگرند، بنابراین باید زیرساخت های 
و  از مراکز رسمی  یابد، رویکرد و سیاست گذاری ما حمایت  نیز توسعه  گردشگری 

عدم اسکان زائران در مدارس و زائرسراها است. 
وی در مورد رویکرد فرمانداری نسبت به تجمعات موسسات مالی و اعتباری در 
در  و  است  خارج  فرمانداری  حوزه  از  مالی  موسسات  تجمعات  گفت:  آینده،  سال 
بخش بانک مرکزی و استانداری تصمیم گیری می شود، اما باید گفت بخش عمده ای 
از مشکالت موسسات مالی و اعتباری حل شده یا به سمت حل شدن است، بی شک 
در حالت خالء رها نشده و نسبت به گذشته آمار تجمعات و اعتراضات کمتر شده 
گفت:  مشهد  در  جیره بندی  احتمال  و  آب  بحران  مورد  در  مشهد  فرماندار  است. 
همه  از  شود،  صرفه جویی  درصد   ۷ تنها  آب  مصرف  زمینه  در  اگر  گفته ام،  بارها 
بحران ها عبور می کنیم، اما برآوردها نشان می دهد که امسال با توجه به ذخیره آب 

در شهرستان، به جیره بندی نمی رسیم.

این  در  همسایه  ملت های  که  نوروز  مناسبت  در  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
جشن باستانی با ما مشارکت دارند باید مرزهای ما با کشورهای همسایه بانشاط و 
حاوی صلح و دوستی و برابری باشد. نوروز فرصتی است که با بهره گیری از افزایش 
نشاط مردمی، خود را برای سالی بهتر و پرامیدتر از گذشته مهیا کنیم. امیدواریم که 

سال مبارکی نیز داشته باشیم.
علی رضا رشیدیان صبح دیروز در مانور خدمت دستگاه های ستاد اجرایی خدمات 
سفر استان  خراسان رضوی افزود:  سالی که گذشت برای مردم ما توام با مشکالت 
بود. در اوایل سال زلزله داشتیم و بعد هم بالی طبیعی مثل سیل و مشکالت دیگری 
به مردم  برای کمک  این شرایط کسانی  ادامه داد: مسلما در  را داشتیم. رشیدیان 
تالش کردند ولی به حسب ظاهر و  برخالف مسئولین که گزارش می دهند کارشان 

دیده نمی شود اما اجرشان در درگاه الهی بیشتر است. 
آماده شنیدن پیام رهبری هستیم

وی به مراسم سخنرانی مقام معظم رهبری ) مدظله العالی ( در شروع سال نو در 
حرم مطهر رضوی اشاره کرد و گفت: امید است امسال نیز با بهره گیری از منویات 
ایشان، در راستای ارائه خدمات بهتر، بیشتر و صادقانه تر  به مردم حرکت کنیم.  ما 

منتطر و اماده حضور و شنیدن پیام ایشان هستیم.
رشیدیان ادامه داد: همان طور که در سال جاری تمام تالش دستگاه های اجرایی 
در راستای تحقق شعار سال بود تالش ما نیز بر این است که ظرفیت زیارت عارفانه و 

آسان را فراهم کنیم که تالش در این زمینه تا هزار حج پاداش دارد.
 وی افزود: امیدواریم که فرهنگ و آموزه های رضوی را در زندگی خود جاری کنیم و 
در این ایام با تالش دوستان در بخش های مختلف ظرفیت الزم برای میزبانی متحول 

نسبت به سال های قبل داشته باشیم.
ستاد خدمات سفر تعطیلی ندارند و تمام تالش خود را بکار می گیرند

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: امسال باید زنجیره سازی شبکه های خدمات 
به زائر را از سال های قبل بهتر جلو ببریم. در همین راستا کمیته های دوازده گانه ستاد 
خدمات سفر استان در این ایام تعطیلی ندارند و مدیران در حوزه های مختلف تالش 
خود را به انجام می رسانند. رشیدیان ادامه داد: البته بخش خصوصی و اصناف هم 
رویکرد ویژه ای در این زمینه دارند. کسانی که در ارتباط با زائر هستند از آمادگی های 

الزم برخوردارند و دستگاه های دولتی هم آمادگی پشتیبانی از آن ها را دارند.
در سال جاری 9.5 درصد افزایش ورود زائر داشته ایم

وی افزود: مساله نظارت هم در این بحث فوق العاده مهم است تا بتوانیم مشکالت 
زائر را  افزایش ورود  به سرعت برطرف کنیم. در سال جاری 9.۵ درصد  را  احتمالی 
داشته ایم که امیدواریم در ایام نوروز هم افزایش ورود زائر را داشته باشیم. ما از این 
لحاظ آمادگی کافی را داریم، تاکنون هم بیش از ۵00 هزار نفر زائر به استان وارد شده اند.

آماده پذیرش 10 میلیون زائر هستیم
در ادامه این مراسم شهردار مشهد گفت: اینجا جمع شده ایم تا اعالم کنیم برای 
فراموش  را  مجاورین  گاهی  ما  داریم.  کافی  آمادگی  هشتم  امام  زائرین  از  پذیرایی 
می کنیم، درحالی که این شهر  بیش از سه میلیون جمعیت دارد و غالبا مردم مشهد 
در این ایام به خاطر وجود بارگاه امام رضا)ع( در مشهد می مانند و دوست دارند سال 
را در مشهد تحویل کنند. قاسم تقی زاده خامسی افزود: در کنار میزبانی از زائرین، 

و  می گردد  اداره  ساکنین  عوارض  با  مشهد  شهرداری  نکنید،  فراموش  را  مجاورین 
تمام تصمیماتش آن ها را در نظر می گیرد. با این حال ما از زائرین پولی نمی گیریم و 
آماده پذیرش 10 میلیون زائر هستیم. تقی زاده خامسی تصریح کرد: در کنار تشکر از 
دوستان و مسئولین مختلف جا دارد از دوستان صدا و سیما و پلیس راهور نیز تشکر 
ویژه کنم.در این دو سه ماه گذشته تالش کردیم عالوه بر اقداماتی که در سال های 

گذشته انجام می شده  اقدامات  ویژه ای نیز داشته باشیم.
 ورود 155 دستگاه اتوبوس به سیستم ناوگان شهری

وی افزود: اولین اقدام امسال ورود 1۵۵ دستگاه اتوبوس به سیستم ناوگان شهری 
اقدام  دومین  می شود.  خارج  فرسوده  اتوبوس های  از  نیز  تعداد  همین  به  که  بود 
بازگشایی میدان سعدی است که 7 سال بسته بوده است. فضای نامطلوب و حصار 
فلزی آنجا و محدودیت ها باعث دلخوری شده بود که این عرصه یک هکتاری با تالش 

شبانه روزی در یک ماه اخیر فردا افتتاح می شود.
افتتاح اولین خیابان دوسطحی به نام آیت ا... طبسی

شهردار مشهد ادامه داد: سومین اقدام افتتاح اولین خیابان دو سطحی در مشهد 
بهترین و زیباترین  از  نامگذاری شده است و یکی  ا... طبسی  نام آیت  به  است که 
مسیرها به حرم مطهر خواهد بود که به صحن غدیر وارد خواهید شد. احتماال این 
مسیر مشکالت ترافیکی باب الجواد را حل می کند و صبح 29 ام قرار است که با حضور 
بود که تمام  این  اقدام  افزود: چهارمین  افتتاح شود. وی  استاندار خراسان رضوی 
استان  با همکاری  که  پارک سوار در میدان فردوسی  و یک  اطراف حرم  زمین های 
قدس آماده شده است، آماده بهره برداری است تا زوار ماشین شخصی را پارک کند و 
با اتوبوس به حرم مطهر برود. تقی زاده خامسی تصریح کرد: پنجمین اقدام رونمایی 
از اپلیکیشن مشهدی شو است که توسط فاوا شهرداری انجام می شود. این اپلیکیشن 
قابلیت های بسیاری دارد که در سیستم عامل های اندروید و ای او اس قابلیت اجرایی 
داد. کار خوب دیگر افتتاح بزرگترین گالری مشهد در میدان شهدا است که میزبان آثار 
هنرمندانه بانوان مشهدی است و سفیر اسلوونی در دیدار با بنده درخواست کرد که 

این نمایشگاه را به اسلوونی ببریم.
شهردار مشهد ادامه داد: افتتاح خط دو مترو که تا میدان شهدا افتتاح شده است 
اقدام بعدی بوده است. مشکالت ایمنی این خط بر طرف شده است و دو ایستگاه 
این  افتتاح  شوند.  متصل  هم  به  و2    1 خط  تا  شده  آماده  هم  شریعتی  و  سعدی 
خواهد  را  مسافرگیری  و  می شود  انجام  عید  از  قبل  آزمایشی  صورت  به  ایستگاه ها 
داشت و بعد از عید افتتاح رسمی می شود. وی در پایان گفت: همچنین در مناطق 
مختلف مشهد پایلوت هایی انتخاب شده اند که در این 1۵ روز برنامه های ویژه ای را 

در برنامه دارند.

فرماندار مشهد در نشست خبری با اصحاب رسانه:

باید زیرساخت های گردشگری توسعه یابد
استاندار خراسان رضوی:

نوروز فرصتی برای افزایش نشاط مردمی است
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میز خبر

   سفر عیدانه روحانی به سرپل ذهاب
یک منبع آگاه از س��فر عیدان��ه رئیس جمهور به مناطق 

زلزله زده سرپل ذهاب خبر داد.
 رئی��س جمهور حس��ن روحانی قص��د دارد در آس��تانه 
س��ال نو و تحویل س��ال به مناطق زلزله زده کرمانش��اه 
سفر کند. به نظر می رسد پس از پایان زمستان سخت 
زلزله زده ها این آخرین سفر رئیس جمهور در سال ۹۶ 
و شاید اولین سفر استانی او در سال ۹۷ باشد.گفته می 
ش��ود رئیس جمهور پس از کرمانش��اه به مشهد مقدس 

خواهد رفت و سپس عازم کیش خواهد شد. /مهر
   پیروزی ایران برابر تیم پرحرف و 

      حدیث/ سیرالئون کی روش را راضی 
      کرد؟

ش��اگردان کارلوس ک��ی روش که اردوهای آماده س��ازی 
خود برای حضور در جام جهانی سال ۲۰۱۸ را آغاز کرده 
ان��د در دیداری تدارکاتی برابر تیمی پرحرف و حدیث به 

پیروزی رسیدند.
تیم مل��ی فوتبال ایران ک��ه خود را برای حض��ور در جام 
جهان��ی روس��یه آماده می کن��د عصر دی��روز در دیداری 
تدارکاتی به میزبانی ورزشگاه آزادی به مصاف سیرالئون 
رف��ت که این بازی با برت��ری 4 بر صفر تیم ایران به پایان 

رسید.
در این دیدار که کی روش ترکیبی از بازیکنان جوان و کم 
تجربه را به میدان فرستاده بود، تیم کشورمان موفق شد 
توسط محمدرضا خانزاده)۱۴(، علی قلی زاده)۱۵ و ۴۷( 

و کاوه رضایی)۳۵( دروازه حریف را باز کند.
در نیم��ه اول تی��م مل��ی ایران بخ��ش عمده زم��ان بازی 
را روی دروازه تی��م ضعی��ف س��یرالئون ب��ود و بازیکنان 

کش��ورمان هر طور خواستند توپ را به گردش در آوردند 
و حری��ف نتوانس��ت یک موقعیت خطرن��اک روی دروازه 

ایران داشته باشد.
در ش��روع نیم��ه دوم بازهم عل��ی قلی زاده موفق ش��د 
دروازه تی��م س��یرالئون را باز کن��د. در ادامه کی روش 
دس��ت به تعویض های پرتع��دادی زد و اکثر بازیکنان 
نیمکت نش��ین را به میدان فرستاد اما بازیکنان ایران 

نتوانس��تند به تعداد گل های خود بیفزایند.
تی��م س��یرالئون که با ح��رف و حدیث ه��ای زیادی در 
ای��ران حاضر ش��ده ب��ود در نیمه دوم صاح��ب یکی دو 
موقعیت ش��د که حسین حسینی واکنش خوبی داشت 

و اجازه باز ش��دن دروازه ایران را نداد./مهر
   مدرک منتشر شده در مورد 

     حساب بانکی آیت ا... مکارم شیرازی 
     جعلی است

 دفتر آیت ا... مکارم شیرازی با صدور اطالعیه ای اعالم 
کرد: مدرکی که اخیرا در مورد حس��اب بانکی این مرجع 
تقلی��د ش��یعیان در فضای مجازی منتش��ر ش��ده جعلی 
اس��ت.  متن اطالعیه پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت ا... 

العظمی مکارم شیرازی بدین شرح است.
متاس��فانه بازار دروغ دش��منان اس��الم و کش��ور روز به 
روز گسترده تر می شود که جزئی از برنامه جنگ روانی 
آن هاس��ت و با اینکه این حربه زنگ زده اس��ت باز هم 

به گمان اینکه کارایی دارد تکرار می ش��ود.
م��درک  ی��ک  کانال ه��ا  از  برخ��ی  و  تلگ��رام  در  اخی��رًا 
حض��رت  مل��ی  بان��ک  حس��اب  از  مضح��ک   جعل��ی 
آی��ت ا... العظم��ی م��کارم ش��یرازی با مبال��غ هنگفت 
منتش��ر کرده اند که دروغ محِض محض است و برای پی 

بردن به مجهول بودن آن کافیس��ت از همان شعبه بانک 
مل��ی س��ؤال ش��ود. می دانیم عل��ت اصلی ای��ن جعلیات 
چیزی جز تأثیرگذاری معظم له در مس��ائل مهم دینی و 
اجتماعی نیس��ت و خداوند حافظ خدمتگزاران اسالم و 

نظام و کشور است. / مهر
   دولت الکترونیک از فساد،  رانت و 

      زیرمیزی جلوگیری می کند
وزیر کش��ور با بی��ان اینکه دول��ت الکترونیک از فس��اد و 
رانت جلوگیری می کند، گفت: س��امانه کدگذاری عناصر 
و واحدهای تقسیمات کشوری مرجع اطالعات در مورد 

تقسیمات کشوری باید باشد.
ب��ه گزارش ایس��نا، عبدالرض��ا رحمانی فضل��ی دیروز در 
مراس��م رونمایی از سامانه کدگذاری عناصر و واحدهای 
تقسیمات کش��وری، اظهار کرد: یکی از خالءهای کشور 
این بود که شناس��نامه واحدی برای سکونتگاه ها وجود 
نداش��ت و همی��ن مس��اله موج��ب م��وازی کاری و ب��روز 
اختالفات زیاد بود. وی با بیان اینکه حساس��یت درباره 
تقسیمات کش��وری باالس��ت، اظهار کرد: در این زمینه 
اختالف��ات زی��ادی وج��ود دارد. روس��تاها ب��ا یکدیگر، 
شهرس��تان ها با یکدیگر و حتی اس��تان ها با هم اختالف 

دارند و گویا دو کشور متفاوت هستند.
وزیر کش��ور ادام��ه داد: با ایج��اد این س��امانه می توانیم 
یک شناس��نامه واحدی برای تقسیمات کشوری داشته 
باش��یم البته س��ایر دس��تگاه ها نیز باید از این اطالعات 
استفاده کنند و این سامانه مرجعی برای همه دستگاه ها 
باشد که البته هماهنگ کردن همه دستگاه ها کار آسانی 
هم نخواهد بود. از س��ویی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
ه��م باید از ای��ن اطالعات به��ره ببرن��د. رحمانی فضلی 

تاکید کرد:  این سامانه باید به یک بانک اطالعاتی بزرگ 
تبدیل ش��ود زیرا در این زمینه خ��الء اطالعاتی داریم و 

عقب هستیم و باید حتما به سرعت آن را جبران کنیم.
وی در پای��ان تاکید کرد: وزارت کش��ور باید محور ایجاد 

دولت الکترونیک شود.
   خبر فیلتر تلگرام از دو هفته  قبل 

      مطرح است
نماینده مردم تهران درباره خبری مبنی بر تصمیم گیری 
برای فیلتر تلگرام گفت: بنده هم دو هفته ای اس��ت خبر 
فیلت��ر تلگرام را ش��نیده ام ک��ه امیدوارم صحت نداش��ته 
باش��د. محمدرضا نجفی درباره انتش��ار خبری به نقل از 
یک��ی از نمایندگان مجلس مبنی ب��ر این که » فیلترینگ 
تلگ��رام به تصویب ش��ورای عالی فضای مجازی رس��یده 
اس��ت« اظهار کرد: امیدوارم تصمیمی که اخیرا در یکی 
از مراجع تصمی��م گیری برای فیلتر تلگرام گرفته ش��ده 
است، صحت نداشته باشد. وی ادامه داد: فیلتر چندی 
قب��ل تلگ��رام نش��ان داد که مش��تریان ایرانی تلگ��رام به 
قیمت نصب فیلترشکن های متعدد استفاده از تلگرام را  
ادامه می دهند و این مسئله دسترسی به سایت های ضد 

امنیتی وغیراخالقی را بیشتر خواهد کرد./ایسنا
   تعطیلی سینماها به مناسبت شهادت 

      امام هادی)ع(
سینماهای سراسر کشور به مناسبت شهادت امام هادی 

)ع( روز اول فروردین ماه تعطیل خواهد بود.
به گ��زارش فارس، غالمرضا فرجی س��خنگوی ش��ورای 
صنف��ی نمای��ش درب��اره تعطیل��ی س��ینماها در روز اول 
فروردی��ن م��اه 97 گف��ت: ب��ه مناس��بت ش��هادت ام��ام 
اول  روز  کش��ور  سراس��ر  س��ینماهای  علی النق��ی)ع( 

فروردین ماه تا س��اعت 17:00 تعطی��ل خواهد بود. وی 
تاکید کرد: روز 29 اس��فندماه س��ینماهای سراسر کشور 

باز خواهد بود.
   توئیتر و یوتیوب رفع فیلتر نمی شود

دبی��ر کارگروه تعیی��ن مصادیق محت��وای مجرمانه اعالم 
کرد: ن��ه تنها توئیتر و یوتیوب رفع فیلتر نخواهند ش��د، 
بلکه در آستانه ورود به سال 1397, اتفاق نظر بی نظیری 
بین مس��ئولین برای قطع تسلط و نفوذ دشمن برفضای 

مجازی کشور ایجاد شده است.
عبدالصمد خرم آبادی معاون دادس��تان کل کشور ودبیر 
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در یادداشتی 
در کان��ال ش��خصی اش در ش��بکه اجتماعی س��روش به 
موضوع فیلترینگ توئیتر و یوتیوب اش��اره کرد و نوشت: 
توئیتر ویوتیوب در اجرای دس��تور مراجع قضایی فیلتر 
ش��ده اند و مراجع دیگر نمی توانند در اموری که توس��ط 

مراجع قضایی تعیین تکلیف شده اند دخالت نمایند.
عل��ت فیلتر توئیتر و یوتیوب عدم تبعی��ت آنها از قوانین 
کشور و جلوگیری از انتشار میلیونها محتوای مجرمانه و 
سدکردن راه جاسوسی, نفوذ و تسلط بیگانگان بر فضای 
مجازی کش��ور بوده اس��ت. نه تنها توئیتر و یوتیوب رفع 
فیلتر نخواهند شد بلکه در آس��تانه ورود به سال 1397, 
اتفاق نظر بی نظیری بین مس��ئولین برای قطع تسلط و 

نفوذ دشمن برفضای مجازی کشور ایجاد شده است.
با تمیهداتی که بعمل آمده و در حال انجام است ان شاء 
ا... بزودی زود ش��اهد تحولی عظیم در خصوص نجات 
فضای مجازی کشور از سلطه و نفوذ برخی از شبکه های 
اجتماعی بیگانه و مهاجرت مردم ازشبکه های خارجی 

به شبکه های داخلی خواهیم بود./فارس

   افزایش پرونده های قضایی مربوط 
      به فحاشی در کشور

یک کارش��ناس جرم با بیان اینکه درگذش��ته توهین جز 
جرائ��م کثیرالوقوع نبود، گفت: متاس��فانه اکنون در اکثر 
نقاط کشور پرونده های قضایی بسیاری به دلیل فحاشی 

و عدم کنترل عصبانیت تشکیل شده است.
حس��ین میرمحم��د صادقی درب��اره افزای��ش وقوع جرم 
در برخی اس��تانها به ویژه در ایالم و افزایش اس��تفاده از 
س��الح برای ارتکاب جرائم گفت: به طور کلی هر جرمی 
ک��ه در منطقه ای اتفاق می افتد، ناش��ی از یک س��ری از 
عوام��ل جرم زاس��ت و ب��ودن آن عوامل باع��ث تحقق آن 
جرائ��م می ش��ود. او ب��ا بیان اینکه ب��رای ارت��کاب به هر 
جرم ممکن اس��ت؛ دالیل مختلفی وجود داش��ته باشد، 
خاطرنش��ان ک��رد: در افزای��ش این جرائم خش��ن مانند 
ض��رب و ج��رح و قتل مس��ئله ع��دم توانایی م��ردم برای 
مهار خش��م در زمان درگیری است که یکی از مهمترین 
موضوعات در کنار بقیه عوامل مانند مشکالت اقتصادی 
و خانوادگی اس��ت که می تواند به برآشفتگی مردم کمک 

کند و باعث بروز این گونه جرائم شود.
وی در خصوص افزایش ه��ای نزاع های فردی نیز گفت: 
متاسفانه در اس��تان های مختلف درصد باالیی از جرائم 
شامل فحاشی ها می ش��ود، در حالی که چند سال پیش 
وقتی آمار جرائم کیفری را بررسی می کردیم، توهین جز 
جرائم کثیرالوقوع نبود و این ناشی از این است که مردم 
خیلی کمت��ر عصبانیت خود را کنت��رل می کنند و خیلی 
زود عصبانی��ت آنه��ا منج��ر ب��ه درگیری لفظ��ی، بدنی و 
مسلحانه می شود و همه این موارد رو به افزایش و تزاید 

است./ ایلنا

   وزیر استقالل را از حذف نجات داد
وزیر ورزش و جوانان خبر از نجات استقالل از حذف در لیگ قهرمانان داد.

مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در جلسه با دبیران ورزشی و اصحاب رسانه خبر جنجالی را اعالم کرد.
وزیر ورزش و جوانان با اعالم اینکه برخی موانع و بدهی ها باعث شده بود تا حذف استقالل از لیگ قهرمانان فصل جدید قطعی 
شود، از پیگیری های شدید و برگزاری جلسات در این زمینه موفق شدند این مانع را برطرف و این تیم پرطرفدار در این مسابقات 
حاضر باشد. فاجعه حذف آسیایی استقالل پیش از این نیز رخ داده بود و آنها در گذشته با توجه به عدم ارسال لیست خود از این 

رقابت ها حذف شده بودند و اینبار هم در نزدیکی حذف قرار داشتند که با تدبیر وزارت ورزش و جوانان این مساله برطرف شد.
استقالل در گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا در صدر گروه خود قرار دارد./ایلنا

   وزیر استقالل را از حذف نجات داد
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح روس��یه گفت: آمریکا در تدارک حمله موش��کی به س��وریه از ناوهای خود مس��تقر در دریای 

مدیترانه، خلیج فارس و دریای سرخ است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعالم کرد که تحرکات گروه های نظامی آموزش 
دیده توس��ط آمریکا با اس��تفاده از سالح های شیمیایی به دنبال بهانه ای برای حمله آمریکا به سوریه هستند و مسکو اقدامات 
پیش��گیرانه مرتبط را در این خصوص انجام می دهد. »س��رگئی رودس��کوی« رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح روس��یه گفت: 
شواهدی برای آمادگی در جهت حمله احتمالی وجود دارد. معلوم نیست که آمریکایی ها به دنبال حمایت از چه کسانی هستند، 
تروریست های جبهه النصره یا شرکای آنها در غوطه شرقی. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سوریه اعالم کرد: آمریکا به دنبال 
حمله نظامی به اهداف دولتی با موشک است. آمریکا به دنبال حمله با موشک های بالدار از ناوهای خود در بخش شرقی دریای 

مدیترانه، دریای سرخ و خلیج فارس است.
   نرخ انواع ارز کاهش یافت

دالر 4841 تومان شد
در بازار آزاد تهران، قیمت انواع ارز با کاهش مواجه بود، به نحوی که نرخ دالر به ۴۸۴۱ تومان و یورو به ۵۸۷۷ تومان رسید.

در جریان معامالت دیروز بازار آزاد تهران، قیمت هر دالر آمریکا با ۲۴ تومان کاهش به ۴۸۴۱ تومان رس��ید، همچنین هر یورو 
با ۲۸ تومان کاهش به ۵۸۷۷ تومان رسید. هر درهم امارات ۱۳۲۵ تومان، لیر ترکیه ۱۳۰۴ تومان و پوند ۶۸۸۰ تومان است.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۶۳۰ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۵۹۶ هزار تومان، نیم سکه 
۷۹۷ هزار تومان، ربع سکه ۴۹۹ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳۳۸ هزار تومان است./مهر

امام حسن عسکری )ع( فرمودند:
تمام پلیدیها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دروغگویی است.

ای�ن انقالب گرانقدر که ثمره مجاهدات خس�تگی ناپذیر جوانان، پیران و 
زن�ان و مردان این س�رزمین به رهبری نایب ام�ام عصر)عج( امام راحل 
اس�ت، هدفی جز زمینه سازی برای ظهور آن وجود مبارک ندارد اما باید 
دانست که این نظام مقدس وقتی زمینه ظهور بقیه ا... )عج( را فراهم می 
آورد که فرهیختگان فرهنگی آن، جامه علم صحیح و کسوت عمل صالح 
را در پی�روی از مع�ارف الهی و احکام نورانی اس�الم در برکنند و لباس 
کهن�ه و فرس�وده دوران طغیان را برکنند  و نی�ز پیراهن مدرن جاهلیت 
نوین را دربرنکنند، تا تجربه کارآمد جمهوریت را در محضر اسالم ناب، 

بی افراط و تفریط به جهانیان ارایه کنند.
امام مهدی موجود موعود، ص162

ای مه تویی از چهار گوهر شده هست
زینست که رد چهار جایی پیوست

رد چشم آبی و آتشی اندر دل
رب سر خاکی و بادی اندر کف دست سنایی


