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 کمیسیون تعیین درصد 
 با حضور 400 جانباز 
در خراسان رضوی برگزار شد

 اختصاص بودجه 100میلیارد تومانی 
جهت حمایت از فناوری

4 2 2

سفارش آگهی در هفته نامه مستقل 
ضامن خراسان  با شماره های 

 تلفن 051-38785053-38787289

09155596088
و یا پست الکترونیک:

 zamennews@gmail.com 
تماس داشته باشید.

هفته نامه مستقل

گفت و گو با شهال 
مطبوعی کارشناس 
تربیت بدنی 

صفحه 4 «

پیامبر اکرم )؟ص؟(
 أبغض الحالل الی اهلل الطالق.

منفور ترین چیزهای حالل در پیش خدا طالق است.
سنن ابی داود، كتاب الطالق، ح 1863

صفحه 3 «

صفحه 4 «

صفحه 2 «

صفحه2 «

مدیرعامل منطقه ویژه دوغارون بیان کرد:

رفع مشکالت منطقه دوغارون شاه کلید 
رشد 5 برابری صادرات به افغانستان

وکیل پایه یک دادگستری:

 آمار 25 درصدی طالق ها در مشهد 
نتیجه ازدواج های بیمارگونه است

گفت وگو با شاعر بهار: هوشنگ صفرپورراد

 شاعری طبع بهاری می خواهد 
و شب نشینی های کتاب خوانی

»باشقیرستان« برادر گم  شده

پذیرش نماینده و خبرنگار
هفته نامه ضامن خراسان درکلیه شهرستان ها، شهرها، بخش ها و مراکز دهستان های استان 

خراسان رضوی نماینده، خبرنگار و بازاریاب فعال می پذیرد.
شماره تماس: 05138785053 ـ 05138787289

شماره همراه: 09155596088

پذیرش خبرنگار در 
شهرستان سرخس

از  خراسان،سرخس  ضامن  نامه  هفته 
و  خبرنگار  نماینده،  مندان  عالقه  بین 
و  سرخس  شهر  دو  در  فعال  بــازاریــاب 
مزداوند و کلیه روستاها با درآمد مکفی 
پذیرش می کند. عالقه مندان تقاضای 
از  یکی  از  نامه  معرفی  همراه  به  خــود 
دهیاری  اسالمی،  شوراهای  ادارات، 
و  محل  روحانی  یا  جمعه  امام  دفتر  ها، 
هم چنین مدارس )برای دانش آموزان( 
در  واقع  مطبوعاتی  کیوسک  تحویل  را 
شمس  پاساژ  مقابل  طالقانی  راه  چهار 

بدهند.

رضا آتش فراز نماینده هفته نامه 
ضامن ـ سرخس. شماره تماس: 

09158278303

استخدام بازاریاب مطبوعاتی
 به چند نیروی مجرب و پویا در حوزه بازاریابی رسانه نیازمندیم . تلفن تماس: 09155596088

شب چله گنابادی  ها با سابقه و اعتبار دیرینه در میان خراسانی  ها

تریبــــــون آزاد

امنیت شغلی را به ما برگردانید

  زهرا خاوریان

نامه سرگشاده نماینده مطبوعات کشوری در خراسان رضوی 
به ریاست کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و 
رسانه در خصوص حال بد کیوسک داران مطبوعاتی و دغدغه 

های آنان.
در این نامه چنین آمده است: جناب آقای مهندس اصولی

به  مشهد  مقدس  شهر  هستید  مستحضر  که  گونه  همان 
زیارت  هنر،  فرهنگ،  شهر  نماد  مذهبی  شهر  کالن  عنوان 
شهر  این  در  مطبوعات  که  حیف  صد  اســت،  گردشگری   و 

جایگاهی ندارد. 
آمار عرضه مطبوعات به طور کلی نشان می دهد که استان 
خراسان رضوی کمترین دریافت کننده مطبوعات و باالترین 
باید این گونه باشد.  برگشت دهنده مطبوعات را دارد، چرا 
دالیلی در این امر مهم دخیل هستند که به عملکرد مدیران 
فرهنگی بر می گردد و از طرفی هم به لحاظ کمبود درآمدی 
خانوار، خرید مطبوعات از سبد خانواده ها حذف شده است، 
اما نکته اصلی فقر مطبوعات در مشهد کمبود فضای عرضه 
وجود  و  فــراوان  گستردگی  با  مشهد  شهر  است.  مطبوعات 
عرضه  مناسب  های  مکان  کمبود  از  اقماری  های  شهرک 
شهرها  سایر  با  مقایسه  در  شهر  این  برد.  می  رنج  مطبوعات 
کمترین مکان مطبوعاتی را دارد. هم اکنون شهر مشهد نیاز 
به 500 الی هزار مکان عرضه مطبوعات دارد که به راحتی 
بتوان مطبوعات را در اختیار مخاطبان قرار داد. کمبود فضای 
مسافربری،  پایانه  فرودگاه،  در  مطبوعات  عرضه  و  فرهنگی 
ایستگاه راه آهن و مترو مشهود است و دلیل این امر درخواست 
اجاره سنگین مکان های عرضه مطبوعات است که هیچ گونه 
صرفه اقتصادی ندارد. باید در این مکان ها برای رشد فرهنگ 
مطبوعات خوانی، فضاها و مکان هایی را به صورت رایگان 
اقدام  به عرضه مطبوعات  تا نسبت  قرار داد  افراد  در اختیار 
شود که هم شغل ایجاد شده و هم به رشد فرهنگی و عرضه 
هزار  الی   500 نصب  با  چنین  هم  شــود.  کمک  مطبوعات 
کیوسک در شهر مشهد بدون هیچ گونه سرمایه ای از طرف 
دولت، حدود 2 الی 3 هزار نفر مشغول فعالیت خواهند شد 
که این تعداد از بیکاران شهر کاسته شده و کمکی هم به توزیع 

مطبوعات استانی خواهد شد. 
اما مشکل دیگر نبود جایگاه برای چیدمان مطبوعات است. 
در تهران و سایر استان ها به منظور ارائه و عرضه مطبوعات، 
فضای بیرونی کیوسک را در اختیار کیوسکدار قرار می دهند 
ولی در شهر مشهد  از این کار جلوگیری می شود. اگر سبد 
نشریه ای هم از کیوسک آویزان باشد و یا روزنامه ای در مقابل 
می  آوری  جمع  معبر  سد  عنوان  به  شود،  چیدمان  کیوسک 
گردد و کیوسکدار چاره ای جز انبار کردن مطبوعات در داخل 

کیوسک را ندارد و این عمل قاعدتًا با برگشت فراوان نشریات 
مواجه می گردد.

تیتر  اول  باید  مطبوعات  مخاطبان  که  دانید  می  بهتر  شما 
نشریات را مطالعه کنند و سپس بر اساس سلیقه و عالقه خود، 
نشریه دلخواهشان بود را خریداری کنند. افرادی مطبوعات را 
می خرند که به نوعی عرق مطبوعات دارند و از قدیم به یک نوع 

روزنامه یا نشریه وابسته بوده و آن را تهیه می کنند.
باید به حال این مطبوعات که کاغذ آن از پول بیت المال تهیه و 
به دلیل بی توجهی به عنوان روزنامه های باطله برگشت داده 
و خمیر می شود، فکری کرد. ضمنًا نباید از وجود فضاهای 
شدکه  غافل  هم  اینترنتی  و  اجتماعی  های  شبکه  و  مجازی 
این هم سهم بسزایی در کم شدن مخاطبان مطبوعات داشته 
و دارد.  امید است مسئوالن فرهنگی برای به انجام رساندن 
رسالت عرضه مطبوعات، ضمن حفظ امنیت شغلی کیوسک 
داران نهایت همت خود را به کار گرفته و با انجام اقداماتی در 
کیوسک  در  فرهنگی  محصوالت  این  عرضه  توسعه  راستای 
شود:  می  پیشنهاد  نمایند.  یــاری  مهم  امر  این  در  آنــان  ها، 
را تصویب کند که  کمیسیون فرهنگی شورای شهر طرحی 
از کیوسک های مطبوعاتی به عنوان نمایشگاه های کوچک 
ثابت شهری برای نشریات، مطبوعات و کتاب استفاده شود؛ 
ارائه یک طرح متحدالشکل در سطح شهر مشهد به این اقدام 
فرهنگی برای باال بردن سطح سرانه مطالعه شهروندان کمک 
شایانی خواهد کرد و از هرج و مرج هایی که شائبه ایجاد سد 
معبر را به ذهن متبادر می کند، جلوگیری خواهد شد. از سوی 
دیگر، هم وظیفه دکه دار و مجری قانون مشخص می شود و 
هم نظارت بر عملکرد کیوسک داران شفاف تر خواهد شد. هم 
چنین شهروندان با آرامش خاطر بهتری می توانند به انتخاب 
بپردازند.  دارد  مطابقت  آنــان  ذوق  و  سلیقه  با  که  نشریاتی 
اجرای این طرح موجب افزایش امنیت شغلی کیوسک داران 
برخوردهای  کاهش  باعث  چشمگیری  طرز  به  و  شود  می 
ایجادشده بین مسئوالن و کیوسک داران به دلیل نبود آئین 

نامه مربوطه می شود.
صنف  نمایندگان  حضور  با  که  است  این  ما  دیگر  استدعای 
ارشاد،  اداره  مطبوعات،  توزیع  های  تعاونی  داران،  کیوسک 
خبرنگاران، متولیان فرهنگی در سطح شهر مشهد و اعضای 
کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد آئین نامه ای با رویکرد 
کمک به توسعه و تنوع عرضه نشریات و مطبوعات برای باال 
تا  و تصویب شود  بردن سطح مطالعه در شهر مشهد تدوین 
به  فرهنگی  محصوالت  دغدغه  بدون  و  آسان  راحت،  عرضه 
شهروندان که هدف آن در نهایت کمک به توسعه فرهنگی و 

حقوق شهروندی است، صورت بگیرد.

صفدری مسئول اتحادیه کیوسک داران مشهد: این است امنیت شغلی ما
کندن کیوسک مطبوعات در بولوار هاشمیه مورخ 98/10/3 ساعت  4 صبح

 بدون شرح
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اجتماعی-اقتصادی
رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی: 

اختصاص بودجه 100میلیارد تومانی جهت حمایت از فناوری
 حلما یساقی

از  ــوی  رض خــراســان  فــنــاوری  و  علم  ــارک  پ رئیس 
برای  تومانی  میلیارد   ۱00 صندوق  ــدازی  ان راه 

پشتیبانی از شرکت  های دانش بنیان خبر داد.
با نشریه ضامن خراسان  و گو  رضا قنبری در گفت 
رضوی با  اشاره به این که یکی از رسالت  های پارک 
بازارسازی برای شرکت   و  بازاریابی  و فناوری،  علم 
های بخش خصوصی است، عنوان کرد: صندوقی 
با  بنیان   دانــش  هــای  شرکت  از  پشتیبانی  ــرای  ب
سرمایه ۱00 میلیارد تومان  در خراسان رضوی راه 

اندازی خواهد شد.
گفت:  رضوی  خراسان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
خصوصی  بخش  توسعه  برای  فناوری  و  علم  پارک 
اتصال  مشتری  ها  با  را  ها  شرکت   این   استان،  در 
می دهد تا بتوانند از ظرفیت  های موجود استفاده 

و محصوالت و توانمندی  های خود را معرفی کنند.
وی با اشاره به این که کسب  و کارهای نوپا در ایران 
حامیانی در بدنه  دولت دارند، افزود:  این حامیان، 
که  هستند  رشد  مراکز  و  فناوری  و  علم   پارک های 
با شرایط خاصی که معموالً بدون دریافت سهام از 
هزینه   دریافت  قبال  در  نوپاست،  وکارهای  کسب  

های محدود، بسته به شرایط کسب  و کار، خدماتی 
در اختیار کسب  وکارهای نوپا قرار می  دهند. پارک 
اداره  به وسیله متخصصان حرفه  ای  و فناوری  علم 
از  افزایش ثروت جامعه  می  شود و هدف اصلی آن 
افزایش  و  ــوآوری  ن فرهنگ  ارتقاء  و  تشویق  طریق 
توان رقابت در میان شرکت ها و مؤسساتی است که 
می  فعالیت  پارک  محیط  در  دانش  و  علم  بر  متکی 

 کنند.
قنبری بیان کرد: 700 شرکت فناور، تحت پوشش 
پارک علم و فناوری خراسان رضوی بوده که 3۴0 
بنیان  دانش  شرکت   80 هستند؛  فعال  آن  شرکت 
نفر   300 و  هــزار   ۴ حضور  با  آپ  استارت   ۱۴0 و 
خراسان  فناوری  و  علم  پارک  در  ها  شرکت  این  در 

رضوی فعالیت دارند.
را  مکان  این  در  مشغول  افــراد  سنی  میانگین  وی 
دارای  همه  ــراد  اف ایــن  ــزود:  اف و  دانست  ــال  30س
بسی  جای  و  هستند  دکترا  تا  کارشناسی  مدارک 
بر  جوانان  را  فناوری  بخش  توسعه  که  است  افتخار 
استفاده  دانشگاه،  با  تعامل  افزایش  و  دارند  عهده 
اساس  بر  شرکت  ها  ارزیابی  مدیریت،  در  دانش  از 

تیمی  کار  تقویت  دنیا،  روز  مدل  های  ترین  مدرن 
ترین  مهم  از  ملی  و  مشترک  های  پروژه   افزایش  و 

برنامه های پارک علم و فناوری است.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی با تأکید 
اقتصادی  نابرابر  جنگ  یک  با  کشور  که  ایــن  بر 
توسعه  و  موثر  ابزاری  فناوری،  گفت:  است،  مواجه 
در  قدرتمندانه  ایستادگی  برای  قوی  راهبردی  آن 
برابر زورگویی است و در حال حاضر در حوزه بین 

بزرگتر  که  هایی  شرکت  المللی، 
با  ــا  ت ــد  ــ دارن ــی  ــای ــوان ت و  هستند 
الملل  بین  کارهای خرد در سطح 

حضور یابند، به عنوان لیدر سایر شرکت ها انتخاب 
کشورها   سایر  در  فناوری  تبادل  دفاتر  در  و  شده 

فعالیت می کنند.
یک  ــه  ک ــش  بــنــیــان  دانـ صنعت  ــه  ب ــاره  ــ اش ــا  ب وی 
اکوسیستم  ایجاد کرده است بیان کرد:  اکوسیستم 
برای این است که مدیران ضمن استفاده از قوانین 
محصوالت  خرید  را با  حمایت  بزرگ  ترین  موجود، 
آنان ایجاد  کنند و امروز نیز ۱3درصد شرکت های 
منعقد  قــرارداد  نفتی  های  شرکت  با  بنیان  دانش 
به  کیفیت  شرط  به  را  خود  محصوالت  تا  اند  کرده 
بازار ارائه بدهند و این نشانه حمایت دولت از بخش 

خصوصی است.
قنبری گفت: از بزرگترین دستاوردهای پارک علم 
محصوالت  رساندن  مرحله  به  امسال،  فناوری  و 
با  ها  شرکت  محصوالت  کــردن  تجاری  و  ــازار  ب به 
ماهیت دانش بنیان با انعطاف پذیری سرعت عمل 

باال است.

چرا نسخه سوم...!
 حسین تبریزنیا

خوشبختانه ما تنها کشور و ملتی در جهان هستیم 
ــای فـــردی و  ــاوره کــه در »کــبــرویــات« )کــلــیــات( ب
اجتماعی هیچ گونه مشکل و مسئله و کم و کسری 
در  را  ملتی  و  کشور  هیچ  مثال  عنوان  به  نداریم. 
روی کره زمین پیدا نمی کنید که به اندازه سرزمین 
و  معجزه  و  شهود  و  غیب  عالم  و  خدا  به  ما  مردم  و 
انبیاء  رسالت  و  مالئکه  و  دوزخ  و  بهشت  و  قیامت 
اعتقاد  و...  ظهور  و  امامت  و  وحی  و  مقدس  وکتاب 

و ایمان داشته باشد.
برای مردم و جامعه ما خوشبختانه این گونه کبرویات که هنوز بسیاری از 
جوامع در خم یک کوچه آن ها مانده اند حل شده، از بدیهیات به حساب 
آمده و از بابت آن ها که خیلی مهم و با اهمیت نیز هستند هیچگاه ابهام 
اّما در هر جامعه یک سلسله روابط و مناسبات  ایراد و اشکالی  ندارند.  و 
جزئی، روزمره و عرفی کوچکی در زندگی اجتماعی و عمومی وجود دارند 

که علما از آن ها با عنوان »صغرویات« یاد می کنند.
که  معیارهایی  ترین  مهم  از  یکی  شناسی  مردم  و  شناختی  جامعه  نگاه  از 
دهد،  می  نشان  نامطلوب  جامعه  یک  از  را  مطلوب  جامعه  یک  تفاوت 
رایج  )صغرویات(  جزئی  مناسبات  و  روابط  همین  جنس  و  نوع  مشاهده 
یا سایر کشورهای غربی  و  اروپا  به  تازه وارد  در هر جامعه است. مثاًل یک 
عندالورود، قبل از آن که از مضامین و یا مفاهیم »کبرویات« در آن جامعه 
در  را  او  که  چه  آن  باشد  داشته  اهمیت  کبرویات  برایش  یا  و  باشد  مطلع 
وهله اول شیفته آن جامعه می سازد؛ مشاهده، تماس، برخورد و تعامل با 

صغرویات رایج در آن جامعه است نه کبرویات!
تازه وارد ممکن است هرگز از فلسفه اومانیسم، مکتب لیبرال دموکراسی، 
سوسیال دموکراسی، فلسفه هگل، داروینیسم و... اصاًل اطالعی نداشته 
باشد و یا نخواهد از آن ها اطالعی داشته باشد. میزبان هم هرگز در همان 
این  تلقین  به  اصــراری  اصــاًل  جامعه  در  وارد  تــازه  زندگی  شــروع  ابتدای 

کبرویات برای جذب و هضم وی در اجتماع و فرهنگ خود ندارد.
اما این صغرویات رایج در آن جامعه، یعنی تعامالت جزئی و روزمره زندگی 
اجتماعی هستند که در همان وهله اول کار خود را و تأثیرشان را بر تازه 

وارد انجام می دهند و او را مجذوب می نمایند، نه کبرویات!
ازمــوارد  برخی  به  اجمالی  نگاهی  بتوانیم  اگر  کوتاه  مقدمه  این  با  حال 
صورت  آن  در  بیندازیم،  خود  جامعه  در  رایج  صغریات  بلندباالی  لیست 
این  برای  را  ــوم...!«  س نسخه  »چرا  موضوع  انتخاب  از  خود  منظور  شاید 
نوشتار بهتر بیان کرده باشیم. ضمنًا برای دستیابی آسان تر به مقصود آن 

ها را به صورت سئوالی مطرح می کنیم:
دارند  هم  اگر  و  ندارند؟  انقضا  تاریخ  ما  داخلی  تولید  کاالهای  اغلب  چرا 

چنان ریز و پنهانی نوشته اند که به راحتی خوانده نمی شوند؟
چرا اغلب قراردادها، مبایعه نامه ها، بخش نامه ها، فرم های بانکی، قول 

نامه ها و... دو پهلو، مبهم و غیرشفاف نوشته می شوند؟
چرا اغلب ما،  رانندگی بین خطوط را رعایت نمی کنیم؟

چرا اغلب فروشندگان )اگر اجبار قانونی نباشد( قیمت کاالهای فروشگاه 
خود را روی آن ها نصب نمی کنند؟

چرا اغلب پیمانکاران و مقاطعه کاران و به قول معروف »کنترات کاران« به 
تعهدات خود به درستی عمل نمی کنند؟

چرا وقتی یک اسکناس معیوب را می خواهیم به کسی قالب کنیم آن را 
زیرکانه در البالی اسکناس های دیگر پنهان می کنیم؟

مأموری  یا  کارفرمائی،  یا  ای  قاضی  یا  کارمندی  با  مــواردی  در  اگر  چرا 
یا  و  مجازات  کارشکنی،  انتقام،  منتظر  باید  حتمًا  کشید  انتقاد  به  کارمان 

پرونده سازی آن ها باشیم؟
چرا تاکنون هنوز یک نانوا، قصاب، راننده )عمومی و خصوصی(، فروشنده، 
تعمیرکار و... را ندیده ایم که تذکر و انتقاد درست و به جای یک مشتری را 

قبول کند و یا خسارت وارده را پرداخت نماید؟
چرا نمی توانیم در خیابان و یا مجامع و محافل عمومی یک نابه هنجاری 
یا یک تخلف اخالقی و فرهنگی و  و  پارک کردن(  اجتماعی )مانند دوبله 
عرفی را به فرد موردنظر بدون استرس تذکر بدهیم و او را به اصطالح امر 

به معروف و نهی از منکر کنیم؟
چرا در اغلب بلوک ها و مجتمع های آپارتمانی از گرفتاری ها و ناراحتی 
های ریز و درشتی که عده ای برای دیگران ایجاد می کنند ناراحت هستیم 

اّما نمی  توانیم به صورت معقول و منطقی و آرام آن ها را حل کنیم؟
یک  نگرانی  و  دغدغه  بدون  و  اعتماد  و  اطمینان  با  توانیم  نمی  هنوز  چرا 
معامله )خرید و فروش( سالم در جامعه انجام دهیم؟ از خرید یک سبد میوه 

3 کیلویی گرفته تا معامله یک آپارتمان سه خوابه!
این ها مشتی از خروار هستند. شما نیز می توانید انبوهی از تجربیات تلخ 
و آزارکشیده خود را به این فهرست ناقص اضافه نمایید و سپس این نتیجه 
را با هم بگیریم که: آن چه امروزه جامعه اسالمی ـ ایرانی ما از آن رنج می 
کشد و عذاب می بیند، فقدان اعتقاد به »کبرویات« نیست!! بلکه رواج این 
»صغرویات« )جزئیات( معیوب زندگی اجتماعی هستند که ما را به ستوه 
درآورده اند. در این جا به رواج سایر نا به هنجاری های اخالقی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی نظیر افزایش دزدی ها، طالق ها، کالهبرداری ها، 
اعتیاد، اختالس، رشوه، پارتی بازی و ... کاری نداریم. ورود به این موارد 

از چارچوب موضوع این نوشتار خارج می باشد.
اغلب  چرا  که  بزنید  حدس  توانید  می  شد  گفته  چه  آن  به  توجه  با  اکنون 
از  یا  و  گذارند  نمی  کپی  یا  را  ها  نسخه  سّوم  برگه  همیشه  نیز  ما  پزشکان 
سوم  برگه  در  که  کنند  می  استفاده  ای  فرسوده  چنان  آن  های  کاربن 
نسخه ها هیچ اثری از نوشته های آن ها دیده نمی شود! می دانید چرا؟ 
نوشتار  این  مدعیات  نفی  تنها  نه  شود  داده  سئوال  این  به  که  پاسخی  هر 
برای  ها  آن  از  بسیاری  مقاومت  باشند.  می  آن  مؤّیدات  از  بلکه  نیست، 
نصب نکردن دستگاه کارتخوان در مطب ها!! حاال شما از من رتبه باالی 

صدهزار کنکور، انتظار وجدان کاری و سالم سازی دارید؟!

کمیسیون تعیین درصد با حضور 400 جانباز در خراسان رضوی برگزار شد
ــاد شــهــیــد و  ــی ــن ــت و درمـــــان ب ــداش ــه ــعـــاون ب مـ
دهمین  گفت:  ــوی  رض خــراســان  امــورایــثــارگــران 
با  جانبازان  پرستاری  و  درصــد  تعیین  کمیسیون 
رضوی  خــراســان  بنیاد  در  ایثارگر   ۴00 حضور 
برگزار شد.  به گزارش ضامن خراسان و به نقل از 
ایثار واحد خراسان رضوی، محمد جواد غالمپور در 
درصد  تعیین  پزشکی  کمیسیون  برگزاری  حاشیه 
مسئول  متخصص،  پزشک  هفت  گفت:  ایثارگران 

های  شهرستان  در  ایثارگران  های  پرونده  بررسی 
خراسان رضوی بوده اند که عارضه های مجروحیت 
این عزیزان جهت تعیین درصد بررسی شد.  معاون 
افــزود:  رضــوی  خراسان  بنیاد  درمــان  و  بهداشت 
خراسان  رزمندگان  گسترده  حضور  به  توجه  با 
و  مقدس  دفاع  دوران  عملیاتی  مناطق  در  رضوی 
افزایش مجروحان این خطه نسبت به سایر استان 
بیشتر  نیز  کمیسیون  در  حضور  متقاضیان  هــا، 

است. غالمپور تصریح کرد: امروز درد مجروحیت، 
مونس زندگی جانبازان شده است و هر کاری برای 
ایثارگران انجام دهیم عالوه بر اینکه وظیفه است،  
در  وی  نیست.  عزیزان  این  فداکاری  جبران  قابل 
خراسان  استان  جانبازان  تعداد  خصوص  در  پایان 
رضوی افزود: در استان خراسان رضوی ۴9 هزار 
تحت  هایشان  خانواده  همراه  به  جانباز   ۴33 و 
این تعداد ۴3 هزار و 2۴5 در قید حیات می باشند.پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند که از 

گفت:  دوغــــارون  اقــتــصــادی  منطقه  مــدیــرعــامــل 
ــارون  دوغ منطقه  از  صـــادرات  بــرابــری   5 افــزایــش 
ــت. ــ اس کـــنـــونـــی  مـــشـــکـــالت  ــع  ــ رفـ ــروی  ــ ــ گ  در 
با اصحاب  محمد شاه بیگی در نشست خبری خود 
سرمایه گذاری  فرصت های  موضوع  با  که  رسانه 
اقتصادی  ویـــژه  منطقه  در  افغانستان  و  ــران  ایـ
مرز  کیلومتر   302 گفت:  شــد،  برگزار  دوغـــارون 
مشترک با جمهوری اسالمی و قرارگیری در شاهراه 
گذرگاه هایی  از  یکی  به  را  ــارون  دوغ مرز  ابریشم، 
دارد. را  ــرزی  م ــردد  ت بیشترین  که  ــرده  ک  تبدیل 
وی افزود: منطقه ویژه دوغارون در نقطه صفر مرزی 
مشهد  کیلومتری   225 و  تایباد  کیلومتر   ۱8 در 
مربع  متر  هزار  شامل 22  آن  یک  فاز  که  شد  ایجاد 
انبار مسقف، دو هزار و 500 متر ساختمان اداری، 

۱2 برج نوری و گیت های گذرنامه است.
اینکه  بیان  با  ــارون  دوغـ ــژه  وی منطقه  مدیرعامل 

هستند،  شاغل  منطقه  این  در  نفر  هــزار   ۴ حــدود 
موقعیت  در  بــررســی هــا  طبق  کــرد:  خاطرنشان 
امیدواریم  که  است  عارض  اشکالتی  فعلی منطقه 
افغانستان  به  صــادرات  رونــق  مشکالت  ایــن  حل 
ــودرو  خـ ایــســتــایــی  مسئله  ســه  ــود.  ــب ش ــب س را 
صـــادرات  رونـــد  در  ــه  ک حـــدی  از  بــیــش  تــوقــف  و 
ایــران  اختالفی  نقطه  کــور  گــره  مــی شــود،  ایــجــاد 
از  خــدمــات  ضــعــف  و  ــرافــیــک  ت و  افــغــانــســتــان  و 
ــت. اس شـــده  ارزیـــابـــی  منطقه  اصــلــی   مــشــکــالت 

آنجایی که دغدغه اصلی  از  شاه بیگی تصریح کرد: 
توجه  اگر  گیرد،  صورت  صــادرات  که  است  این  ما 
آن  زیرساختی  امکانات  و  شود  منطقه  به  بیشتری 
برطرف شود، سرمایه گذاری نه تنها مشکل اشتغال 
برابر   5 تا  را  صــادرات  امکان  بلکه  می کند  حل  را 

وضعیت موجود افزایش می دهد.
روابط  از  افغانستان  با  ما  روابــط  اینکه  بیان  با  وی 

با  مــا  ــورد  ــرخ ب و  رفــتــار  و  ــت  اس گذشته  سیاسی 
توجه  با  کرد:  تاکید  است،  برادرانه  افغانستانی ها 
تایباد  در  ما  که  دارد  تاسف  جای  موضوع  این  به 
مشکل اشتغال و رونق اقتصادی داشته باشیم؛ اگر 
رفع  و  اقتصاد  شکوفایی  پایدار،  امنیت  دنبال  به 

بیکاری هستیم، باید دوغارون را دریابیم.
مدیرعامل منطقه ویژه دوغارون بیان کرد: دوغارون 
ایجاد  از  سال   ۱0 اســت،  بــوده  تاکنون ناشناخته 
منطقه ویژه گذشته و این حق مردم نیست که هنوز 

به دنبال اشتغال هستند.

رفع مشکالت منطقه دوغارون شاه کلید رشد 5 برابری صادرات به افغانستان
 موسوی

وکیل پایه یک دادگستری گفت: آمار 25 درصدی 
طالق  ها در مشهد و هر 3 ازدواج یک طالق در این 
شهر نتیجه ازدواج  های بیمارگونه، بدون تحقیق و 

از روی هوا و هوس بوده است.
با خبرنگار ضامن  نعیمه علی  اکبری در گفت  و گو 
خراسان، اظهار داشت: از سال 8۴ در حوزه وکالت 
فعالیت دارم و در مدت ۱۴ سالی که در این حوزه 
ها  ــوزه   ح تمامی  در  ــوده  ام  ب خدمت  بــه  مشغول 
 70 و  ام  داشته   فعالیت  خانواده  حوزه  به خصوص 
درصد پرونده  ها در این حوزه بوده است و متأسفانه 
باید بگویم که تنها یک درصد پرونده  های خانواده 
منجر به ادامه زندگی گشته و 99 درصد دیگر منجر 

به طالق شده است. 
حوزه های  در  ما  اداری  های  سیستم   ــزود:  اف وی 
قانونی، قضایی و اجرایی در حوزه خانواده ایرادات 
زیادی دارد و قانون  های فعلی همچون عدم زندان 
برای مهریه مشکل  ساز شده است؛ مراکز بهزیستی 
در بحث جلوگیری از طالق فاقد اثر بوده  اند و این 
که اعالم می  شود جلوی 70 درصد طالق  ها گرفته 

شده است، صحت ندارد.
موضوع  که  این  بیان  با  دادگستری  یک  پایه  وکیل 
شده  باب  اخیر  سال  های  در  که  مرد  و  زن  آزادی 
کرد:  خاطرنشان  ــت،  اس نشده  تعریف  به  خوبی 
متأسفانه تعریف آزادی در بی  بندوباری، بدحجابی، 
غیره  و  مخالف  جنس  با  برخورد  در  مدیریت  عدم 

بوده است که پسندیده و تأیید شده نیست.
زنانی که در محافل  اکثر  اکبری تصریح کرد:  علی  
دورهم جمع می  شوند مطلقه بوده و این گروه برای 

مردان  و  هستند  آسیب  زا  جامعه  ــادران  م و  زنــان 
ناراضی  اند  وضعیت  این  از  نیز  جامعه  فرزندان  و 
مشترک  های  زندگی   در  ها  توجهی   بی   همین  و 

موجب افزایش آمار طالق شده است.
وی اضافه کرد: وقتی زن ارتباط  های مجردی را به 
بودن در کنار همسر خود ترجیح می  دهد مرد هم به 
همین سمت رو می  آورد و این نوع رفتارها مشکالت 
اعتیاد، طالق و غیره را افزایش می  دهد؛ همچنین 
در  هم  ازدواج  های  مشاوره   تأثیر  که  بگوئیم  باید 
زندگی  های زناشویی دیده نشده است و متأسفانه 
در کشور ما مشاوره  های طالق پررنگ  تر از ازدواج 
است. وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر این که 
به وظایف خود در قبال  باید نسبت  مردها و زن  ها 
محرمیت  آغاز  و  عقد  از  پس  بالفاصله  همسرانشان 
آشنا باشند، بیان کرد: هر یک از زوجین که در برابر 
وظایف خود کوتاهی کنند بی  مهری، بی  عاطفگی 
و طالق را پررنگ می  کنند و زن و مرد باید به  خوبی 
با نیازهای همسر خود آشنا بوده و در جهت تأمین 
به  نسبت  و  کنند  تالش  بسیار  همسرشان  نیازهای 

یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند.
متأهلی  و  مــجــردی  دوره  دو  گفت:  علی  اکــبــری 
خانواده   پررنگ  نقش  و  است  یکدیگر  از  متفاوت 
پوشیده  کــس  هیچ  بــر  فــرزنــدان  ازدواج  در  هــا 
باید در گام نخست زن  داری و  نیست و پدر و مادر 
شوهرداری را به فرزند خود یاد دهند و درگام بعدی 
و بدون چشم و هم   نیز مشوق زندگی ساده، آسان 

چشمی باشند.
بحث  در  مسئوالن  تشویقی  های  طرح   افــزود:  وی 

شعار  حد  در  تنها  جــوانــان  ــان  آس و  ــاده  س ازدواج 
دیده شده و ازدواج در روزگار کنونی بسیار سخت 
شده و موانع زیادی را در راه ازدواج جوانان ایجاد 
ــه  ادام دادگــســتــری  یــک  پایه  وکیل  اســت.  کــرده 
و  نشده  درک  خوبی  به   جوانان  درد  متأسفانه  داد: 
خصوص  به  مختلف  های  حوزه   در  آنان  مشکالت 
تعطیلی  با  مثال  به  طور  است؛  نشده  توجه  اشتغال 
این  و  شوند  می   بیکار  جــوان  صدها  کارخانه  یک 
و  طالق  اعتیاد،  جرم،  وقوع  افزایش  های  بیکاری 

دیگر آسیب  های اجتماعی را به  همراه دارد.
با  علمی  مباحث  جای  که  این  بیان  با  علی  اکبری 
خالی  ها  دانشگاه   کالس  های  در  ازدواج  موضوع 
است، تصریح کرد: به نظر من اگر به مقوله ازدواج 
دانشگاهی  دروس  در  و  شود  نگاه  علمی  صورت  به  
ازدواج   پایداری  افزایش  شاهد  شود  پرداخته  آن  به 
ها و کاهش طالق  ها خواهیم بود و از ازدواج  های 
نیز خودداری  پایین  به خصوص در سنین  تحمیلی 

می  شود.
وی با بیان این که در کشور ما ازدواج  های روستایی 
کرد:  تأکید  است،  شهری  ازدواج  های  از  موفق  تر 
موفق  ترین ازدواج  ها را جوانان روستایی دارند، زیرا 
این گروه دارای سادگی و بی  آالیشی بوده و دوری 
از چشم  و هم  چشمی را در اولویت قرار داده  اند؛ از 
الگوهای مثبت روستائیان در ازدواج  های سنتی و 
موفقی که دارند باید استفاده کرد تا مانع آمارهای 
باال و نگران  کننده طالق در شهرهای مختلف کشور 
که  موضوعی  شویم،  مشهد  شهر  کالن   به خصوص 
و  شهر  متأسفانه  و  نیست  مقدس  شهر  این  زیبنده 

استان امام رضا)ع( رتبه اول طالق و آخر ازدواج در 
کشور را دارد که هرگز پسندیده نیست.

وکــیــل پــایــه یــک دادگــســتــری خــاطــرنــشــان کــرد: 
به  منجر  مشهد  در  ها  ازدواج   درصد   25 متأسفانه 
به یک نشان  دهنده آن  و نسبت 3  طالق می  شود 
ازدواج  های  نتیجه  طالق  ها  اکثر  علت  که  است 
بیمارگونه، بدون تحقیق و از روی هوا و هوس بوده 
است و والدین نیز در این رابطه به  خوبی عمل نکرده 
 اند و تحت تأثیر احساسات فرزندان قرار گرفته  اند.

علی  اکبری با بیان این که دادن آزادی بیش از حد 
های  زوج   برای  را  زیــادی  مشکالت  انتخاب  ها  در 
جامعه ایجاد کرده و بیشتر طالق  ها در سطح کشور 
در  گفت:  اســت،  زندگی  اول  سال   3 در  استان  و 
با آسیب  های این معضل  تا ۴ فرزند  هر طالق یک 
بزرگ مواجه می  شوند و وضعیت نامناسب فرزندان 
برای  و  بوده  کننده  نگران  بسیار  جامعه  در  طالق 
رفع این دغدغه نیازمند حضور پررنگ  تر و اثربخش 
بحث  با  مرتبط  متولیان  و  مسئوالن  و  والدین   تر 

ازدواج هستیم.

وکیل پایه یک دادگستری:

آمار 25 درصدی طالق ها در مشهد نتیجه ازدواج های بیمارگونه است
 ا.پ

 نظرات و انتقادات و پیشنهادات 
خود را  در خصوص  هفته نامه ضامن خراسان  

لطفا به شماره 3000511211  پیامک کنید.

صدراه باریک

مدیرعامل منطقه ویژه دوغارون بیان کرد:
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فرهنگی و آموزشی

آموزش خصوصی نقاشی و طراحی روی پارچه 

 مدرس: الهام مفتوحی با شماره 09155246428

تماس  حاصل فرمایید

قلم  ـ  مرغی  تخم  پالت  نیاز:  مورد  وسایل 
های  رنــگ  ـ   ۱0 و   6 سایز  خــرم  تخت  مــوی 
بیندر  ـ  اورینت  ـ  مات  تکستایل  ریپین  پارچه 
یا  مصنوعی  ــرم  چ و  چــرم   طــراحــی  مــداد  ـ 

طبیعی.
با مــداد طراحی  را  بــرای شــروع کــار، طــرح 
روی چرم مورد نظر کپی کنید. سپس چسب 
مرغی  تخم  پالت  داخــل  را  بیندر  و  اورینت 
کنید.  مخلوط  هم  با  مساوی  نسبت  یک  به 
برای گم نکردن خطوط داخل نقاشی، حتمًا 
منتظر  و  کنید  دورگیری  را  خطوط  ابتدا  در 
بمانید تا خطوط دورگیری شده کاماًل خشک 
شود. پس از خشک شدن، برای سطح رنگ 
آب  در  کمی  را  بیندر  و  اورینت  ترکیب  پذیر، 
حل کنید. دقّت کنید که خیلی رقیق نشود و 

زیر سازی کنید. 
یک  دلیل  به  سطح،  زیرسازی  زمــان  نکته: 
سطح نبودن، چرم زیرساز در روی آن سر می 
نمی  پیدا  نفوذ  چرم  بافت  در  راحت  و  خورد 
زیرسازی،  هنگام  است  بهتر  بنابراین  کند. 
و  نکنید  جا  جابه  و  داشته  نگه  ثابت  را  چرم 
قلم مو را در یک جهت استفاده کرده و محکم 
روی چرم نکشید؛ خیلی آرام زیرساز را با قلم 

مو وارد چرم کنید.  
چنانچه  زیرساز،  کامل  شدن  خشک  از  پس   

انجام  زیرسازی  مجددًا  بود  زیرسازی  به  نیاز 
ــگ روشـــن، یــک بار  ــای رن ــرم ه ــود. در چ ش
زیرسازی کافی است. در چرم های کدر تا دو 
مرحله و در چرم های تیره ممکن است تا سه 
مرحله نیاز به زیرسازی باشد. در هر مرحله، 

زمان کافی برای خشک شدن داده شود.
توانید به هر سه واحد  برای رنگ آمیزی می 
کنید  اضافه  اورینت  واحــد  یک  مــات،  رنــگ 
شود،  می  انجام  آمیزی  رنگ  که  همزمان  و 
بالفاصله تا رنگ مرطوب است سایه پردازی 
رقیق  و  رساندن  پایه  به  نیازی  شــود.  انجام 
کردن رنگ نیست، فقط کافی است که رنگ 

را کمی با آب باز کنید.
بیشتر  مجاز  حد  از  زیرسازی  چنانچه  نکته: 
از روی  باشد، نقاشی ممکن است به راحتی 

چرم جدا شود.
برای تثبیت مرحله آخر، پس از گذشت چهل 
و هشت ساعت از نقاشی، سشوار را روی دور 
متر  سانتی  سی  فاصله  با  و  کنید  تنظیم  کند 

تثبیت را انجام دهید.   
برای تصاویر نقطه کوبی در چرم، می توانید 
سایز  موهای  قلم  یا  کنید  استفاده  گوتا  از 
یک  همزمان  ترکیب  ببرید.   کار  به  را  ظریف 
صورت  به  رنــگ،  واحــد  سه  با  اورینت  واحــد 

نقطه کوبی برجسته انجام شود.

آموزش نقاشی و طراحی روی پارچه 
   مدرس: الهام مفتوحی

 فصل هشتم : آموزش نقاشی  روی چرم  «

    صفرپور راد
ای که در سیر تو سیمرغ پر انداخته است                           

پرتوی مهر تو اندر قمر انداخته است
گوهر حس دل آرای تو ای یوسف مصر                                

عاشقان را به مسیر خطر انداخته است
وندر این شام سیه، نور تو ای مهر امید                                

چشم ما را به نگاه سحر انداخته است
هر که تصویر تو را دیده در آیینه ی دل                               

دیگران را ز نگاه و نظر انداخته است
خرم آن روز که بینیم خداوند جهان                                     

با نگاهی ز رخت پرده برانداخته است
در خیال تو زمانی است که مرغ دل »راد«                             

با قلم شانه به زلف هنر انداخته است

گفت وگو با شاعر بهار: هوشنگ صفرپورراد

 شاعری طبع بهاری می خواهد 
جایگاه شعر در زندگی امروزو شب نشینی های کتاب خوانی

 دکتر اکبر شعبانی
می  افــواه  از  و  خوانیم  می  جراید  در  گهگاه 
به  دارد  شــاعــری  و  شعر  ــار  روزگـ کــه  شنویم 
پیام  ابزارهای  فــراوان  ظهور  با  و  آید  می  سر 
رادیو،  روزنامه،  چون  کننده  سرگرم  و  رسان 
تلویزیون، سینما، ماهواره، اینترنت و جز آن، 
دیگر وظیفه و رسالتی جّدی برای شعر باقی 

نمی ماند.
گرچه واقعیت این است که در روزگار ما شعر 
رسانه  نقش  زیــادی  حد  تا  نثر  با  مقایسه  در 
از  بسیاری  و  است  داده  دست  از  را  خود  ای 

مسایل که درگذشته در قالب شعر بیان می شد، از قبیل مسایل اخالقی، 
به  اتفاق  به  امروزه قریب  تربیتی، سیاسی، فرهنگی، طنز، داستان و غیره 

زبان نثر بیان می شود.
اّما در جواب کسانی که نگران آینده شعراند، باید گفت: آری! عمر شاعری 
به عنوان یک شغل و عمر شعر به عنوان وسیله کسب معاش به یقین به سر 
بر  را  خویش  متاع  وار  فّرخی  ندارند،  حق  دیگر  ما  روزگار  شاعران  و  آمده 
دوش گرفته و دیار به دیار به دنبال خریدار بگردند و در جهت رسیدن به نام 
و نان، دربار امیر چغانیان )۱( را نادیده توصیف کنند و در پایان هم عاجزانه 
دست تکّدی به جانب سلطان دراز کرده و مزد شاعری خود را به حقیرانه 

ترین شکل ممکن طلب نمایند )2(.
آری عمر این نوع شعر به حق به سر آمده، و آنانی هم که در قبال شعر پول 
می دادند و شهرت می خریدند، دیگر نیستند. امروز دیگر کسی در ازای دو 

بیت شعر سه بار دهان شاعر را پر جواهر نمی کند )3(.
رانده  سخن  کّرات  به  آن  ماهّیت  در  که  گذشتگان  تعاریف  از  جدای  شعر، 
اند، یک هنر است، هنری از جنس سخن، که نقش زیبایی آفرینی زبان را به 
نمایش می گذارد و به عقیده من با همه هنرها تفاوت فاحش دارد، آسمانی 
و جاودانه است و به دلیل پیوند با زبان و تفکّر و تخّیل، تا انسان هست، شعر 
با  منافاتی  هیچ  )تکنولوژی(  فناوری  ای،  عده  گمان  برخالف  و  هست  هم 
شعر ندارد. همان طور که گفته شد، شعر هنر مبتنی بر زبان است و زبان، 
همه چیز آدمی است، شعر هنر بیان جمال در حوزه اندیشه است و ماندنی 
رونق  از  نقاشی  هنر  تصویرآفرین،  تکنولوژی  همه  این  ظهور  با  مگر  است، 
طرفدار  کم  موسیقی  هنر  نواپرداز،  ابزارهای  فراوان  وجود  با  یا  و  افتاده؟ 
شده است؟ و یا برعکس، این امکانات رونق افزای این قبیل هنرها گردیده؟ 
تا  نیز  را  هنرها  دیگر  و  است  هنر  برترین  و  واالترین  شک  بدون  شعر،  باری 
اّیام مشتری خاص خود  زیادی در بطن خویش دارد. شعر در همیشه  حد 
را داشته و دارد، زیرا درک شعر برخالف خیلی از هنرها زمینه می خواهد 
که قسمت اعظم آن اکتسابی است. شعر نوعی لّذت بردن آگاهانه است با 
معیارهای دقیقی که برای اهل آن قابل لمس است. البتّه درک دیگر انواع 
هنر نیز اگر با دانش و آگاهی همراه باشد، تأثیری دو چندان خواهد داشت. 
در عین حال امکان لّذت بردن از دیگر هنرها بدون زمینه قبلی بسیار بیشتر 

از شعر است.
باری! شعر هیچ وقت از زندگی بشر بیرون نخواهد رفت، زیبا اندیشیدن و 
زیبا بیان کردن همیشه طرفدار دارد. ممکن است فرم، قالب و الگوهای آن 
تغییر کند، اّما هوّیت آن به عنوان یک نیاز روحی برای انسان جاودانه است.

امروز شعر با وجودی که نسبت به گذشته بسیاری از کارکردهای خود را از 
دست داده است، اما هنوز در جامعه مشتری خود را دارد، که لّذت درک آن 
را با هیچ چیز عوض نمی کنند. شعر اکنون آزادتر و بی آالیش تر و مجّردتر 
از گذشته مطرح است و این آزادی از بند مدح و تبلیغ دست شاعر را بیش 
از پیش در انجام رسالت واقعی خویش باز گذاشته است، زیرا شعر باید بیان 
چیز  نه  باشد،  هستی  به  او  صادقانه  نگاه  و  شاعر  آزادانه  احساسات  کننده 

دیگر.
شعر راستین امروز برخالف آن چه در گذشته مرسوم بود، با ماّدیات بیگانه 
است. هنرمند نقاشی که از راه فروش تابلوهای خویش ارتزاق می کند و یا 
مجّسمه سازی که از راه پیکرتراشی نان می خورد کار خالفی انجام نداده 
است. اصوالً نقاشی و مجسمه سازی و هنرهایی از این دست به عنوان یک 
شغل مانعی ندارد، اما شاعری به عنوان شغل و امرار معاش از راه سرودن 
هنرها  دیگر  برخالف  شعر  رسد.  می  نظر  به  مضحک  )شعرفروشی(  شعر 
اگر تبدیل به شغل شود، هم چنان که بعضًا می شده و می شود، اصالت و 
رسالت خود را از دست خواهد داد. زیرا در وادی شعر، نان که بعید است، 

نام هم شاید پس از مرگ به سراغ شاعر خوش شانس بیاید.
ای که از کوچه معشوقه ما می گذری       بر حذر باش که سر می شکند دیوارش

»حافظ«
یک  نه  و  شغل  یک  نه  امــروز  شاعر  برای  شعر  ســرودن  که  این  سخن  پایان 
سرگرمی و نه وسیله تفاخر و کسب شهرت و مکنت و امرار معاش، که یک 
نیاز است، یک نیاز واقعی، مثل نیاز به هوا، نیاز به غذا، نیاز به آب، والّسالم.

چغانیان یا آل محتاج: نام خاندانی که پس از اسالم در چغانیان، ناحیه ای 
واقع در قسمت علیای رود جیحون حکومت می کردند.

ابن  نظامی عروضی)۱3۴3(، چهارمقاله، تصحیح  دکتر معین، کتابخانه 
سینا، ص. 63.
همان، ص 57.

و  تکرار  بی  هستند  هایی  سرمایه  شعرش  و  شاعر 
ماندگار. شاعری که شعری در وصف زمانه خویش 
شود؛  می  تبدیل  ملت  آن  از  نمادی  به  سراید،  می 
شاعری که رویایی را در شعرش می پرورد، امید را 
در انسان می پرورد و شاعری که در وصف بهار می 

سراید زندگی را تقدیم هم نوعان خویش می کند.
کمتر  شــاعــران  از  یکی  که  راد  صفرپور  هوشنگ 
از  ــوان  ــت ب ــد  ــای ش و  اســـت  مشهد  شـــده  شــنــاخــتــه 
شعرهایش رؤیاهای زیبا و انسانی و هم چنین حس 
خوب زندگی را به عاریه گرفت، از زندگی شاعرانه 

خویش می گوید:
 آقای صفرپور راد از دوران کودکی تان 

برایمان بگوئید.
صفرپور راد: من سال ۱325 در روستای 
به  کاشمر  شهرستان  توابع  از  کوهسرخ  خضربیگ 
جدا  هم  از  والدینم  که  بودم  چندماهه  آمــدم.  دنیا 
کردم.  زندگی  پــدرم  با  همیشه  بــرای  من  و  شدند 
شاید بتوان گفت که مؤثرترین دوره زندگی من در 

شکل گیری شعر و شاعری همین دوران بود.
ما  فرهنگ  از  جزئی  که  روستا  های  نشینی  شب 
یکدیگر  های  خانه  در  ها  )شب  شد  می  محسوب 
محلی  زبـــان  ـ  گــو  و  گفت  بــه  و  شــدیــم  مــی  جمع 
و  عارفانه  محفلی  پرداختیم(،  مــی  ـ  ــان"  ــراغ "چ
شاعرانه بود. در این محافل که انسان های متفکری 
حضور داشتند، کتاب های خوِب زیادی خوانده می 
دلیل  شاید  باشیم  صادق  بخواهیم  اگر  البته  شد. 
این کتاب خوانی های سودمند در آن زمان، اربابان 
فهیم روستا مانند آقای طهماسبی بودند که همیشه 
را  کتاب خانه های خوبی داشتند و کتاب هایشان 

در اختیار بقیه قرار می دادند.
و  شده  وارد  محافل  این  در  چگونه  شما 

شاعر شدید؟
صفرپور راد: پدر من یکی از بزرگان روستا 
این  در  همیشه  و  بود  روستا  کدخدای  عبارتی  به  یا 
او  همراه  هم  من  ــت.  داش حضور  ها  نشینی  شب 
بودم. عالوه بر پدرم، دیگر خاندان من مانند دایی 
می  باعث  که  بودند  ادبیات  به  عالقمندان  از  هایم 
شد من در این راه تنها نباشم. در همین دوران بود 
که من قبل از مکتب شعرهای زیادی از جمله "حمله 

حیدری" از کتاب "توفان" را حفظ کردم.
عالم  محمود،  شیخ  ما  معلم  شدم،  که  مکتب  وارد 
برجسته ای بود که کتاب "نساب السبیان" را به من 
هدیه داد و من تمام شعرهای آن را از بر کردم؛ در 
نساب  گرفتم.  یاد  را  شعر  اوزان  تمام  اوان،  همین 

السبیان بیشترین خدمت را به من کرد.
آقــای  ــد،  ش روســتــا  وارد  کــه  معلمی  اولــیــن  البته 

سلجوقیان بود که تأثیر بسیار مهمی در زندگی من 
او در خصوص پیشرفت فرهنگی  و دیگران داشت؛ 
روستا، ایده های خاص و فوق العاده ای داشت که 

آن ها را اجرا می کرد.
سپری  چــگــونــه  را  ــی  ــوان ــوج ن دوران 

کردید؟ 
روستا  در  سالگی   ۱8 تا  من  راد:  صفرپور 
زندگی کردم. تا کالس ششم بیشتر ادامه تحصیل 
کارهای  به  دشــت  در  وقتم  تمام  آن  بعد  نـــدادم. 
ــاورزی مــی گــذشــت. بــا هــی هی  ــش ــداری و ک ــ دام
گفتم.  مــی  شعر  و  خــوانــدم  مــی  شعر  گوسفندان 
خوب یادم هست، اولین شعری که سرودم، قبل از 
سربازی حدود ۱7-۱8 سالگی ام و درباره ایران و 

دریای عمان بود.
 از چه زمان وارد دنیای شاعران شدید؟
یعنی  سربازی  دوران  از  بعد  راد:  صفرپور 
شدم.  مشهد  رهسپار   ۴7-۴8 های  سال 
بعد از تجربه های مختلف کاری، در سرای گمرک 
خیاط  من  و  پرداختم  خیاطی  یادگیری  به  مشهد 
نهایت  و  کردم  کار  مختلف  های  خیاطی  در  شدم. 
زمان  همین  در  کردم.  ازدواج  سالگی   27 سن  در 
که در خیاطی کنار بازار رضا مشغول به کار بودم با 
انجمن های شب شعر آشنا شده و در جمع شاعران 

نشستم.

انجمن های شعر چگونه گذشت؟
پایین  در  ــودی  ج انجمن  راد:  صفرپور 
راه  آن  به  که  بود  انجمنی  اولین  خیابان، 
پیدا کردم. در آن جا با استادان بزرگی چون استاد 
و  ثابت  آقای  مؤید،  آقای  ها،  سروی  استاد  کمال، 
انجمن،  این  از  تدریج  به  شــدم.  آشنا  خسرو  آقــای 
بهترین  فرخ  من  نظر  به  یافتم؛  راه  فرخ  انجمن  به 

بزرگان  نیز  جا  آن  داشــت.  وجــود  که  بود  انجمنی 
شکوهی،  قهرمان،  استاد  چــون  شعری  ــران  س و 
صاحب کار، اخوان ثالث، قدسی حضور داشتند که 
اصلی  مشوقان  کمال  استاد  و  قدسی  همه  از  بیش 
من بودند. بعدها وارد انجمن های دیگر مانند پویا، 
انجمن  در  که  هم  شعری  اولین  شدم.  و...  رضوی 
پر  سیمرغ  تو  سیر  در  که  ای  بود:  این  خواندم  شعر 
انداخته  قمر  انــدر  تو  مهر  پرتوی  اســت/  انداخته 

است...
اشعار  "انجمن  شعری  انجمن  خــودم  نیز،  امــروز  و 

تفکر برانگیز" را هر هفته برگزار می کنم.
 از کتاب هایتان چه خبر؟!

عناوین  با  کتاب  سه  تاکنون  راد:  صفرپور 
تو  سیر  در  که  ای  راد؛  اشعار  از  ای  "گزیده 
سیمرغ پر انداخته است"، "اشعار تفکر برانگیز راد؛ 

سیمرغ فکر من به فضا می برد مرا" و "رؤیاهای تفکر 
سروده  نظمی  چه  به  ببین  را  طاووس  راد؛  برانگیز 
شد" از من منتشر شده است که اولین آن ها حدود  
6 سال پیش با تشویق های دکتر خیرآبادی به چاپ 
رسید و دو کتاب دیگر نیز در دست اقدام برای چاپ 

است.
 چرا واژه تفکربرانگیز راد را برای عنوان 

هایتان انتخاب کردید؟
رحمت  را  بیهقی  دکتر  خدا  راد:  صفرپور 
خواندم،  می  شعر  آنان  خدمت  در  که  زمانی  کند، 
صفت تفکر برانگیز را برای اشعار من به کار می برد 
و بعدها نیز استاد کمال؛ ایشان می گفت اشعار تو 
تفکربرانگیز است، اشعاری که به ذهن بقیه خطور 
نمی کند را تو می سرایی. من از توصیف های این 

بزرگان برای شعرم وام گرفتم.
چگونه  شعرهایتان  محتوای  و  سبک 

است؟
است.  کالسیک  من  شعر  راد:  صفرپور 
بر تمام اوزان شعری به جز رباعی شعر سروده ام و 
دوست  هرگز  را  رباعی  ام؛  نکرده  اکتفا  وزن  یک  به 

نداشتم.
صلح،  خــصــوص  در  بیشتر  شــعــرم  مــحــتــوای  ــا  ام
درباره  است.  بهار  طبیعت  و  دنیا  آبادی  سالمت، 
این  ــه  ب همیشه  گفتم.  زیـــادی  شــعــرهــای  بــهــار 
های  جنگل  ســوم  یک  حتی  اگــر  که  اندیشم  می 
پرورش  برای  مردم  و  بود  توت  درخت  اطرافمان 
کرم ابریشم اقدام می کردند، امروز ما مستمندی 
اشعارم  در  هرگز  من  که  این  نهایت  در  نداشتیم. 
خدا را از یاد نبرده ام زیرا که همه اشیا را جزئی از 

رحمت پروردگار می دانم.

سالمت پوست در زمستان
  دکتر شادی پارسا

به سردی هوا  با توجه  در فصل زمستان 
افتد  می  ما  ــرای  ب اتفاقاتی  ســری  یک 
باشیم.  داشته  هایی  مراقبت  باید  که 
این که هوا سرد می شود،  به علت  اول 

جریان خون در سطح پوست ما کمتر شده و احتمال این 
که در پوست بازسازی داشته باشد در هر ناحیه کمتر می 
فصل  در  ها  بیماری  از  برخی  با  ما  دلیل  همین  به  شود. 
زمستان بیشتر مواجه هستیم از جمله خشکی پوست که 
در بزرگساالن و سالمندان بیشتر دیده می شود و بیماری 
اگزما  ها  آن  به  پزشکی  اصطالح  در  ما  که  حساسی  های 
با این بیماری ها، ما  می گوییم.  به منظور مواجهه کمتر 
صابون  و  ها  کننده  مرطوب  از  که  گوییم  می  بیماران  به 
های کرم دار متناسب با فصل استفاده کنند، آب بیشتری 
بنویشند )یک و نیم تا دو لیتر در روز(، دمنوش های مناسب 
فصل را مصرف کنند ولی کافئین را توصیه نمی کنیم زیرا 
مضر است؛ حجم ادرار را زیاد می کند و ما با خشکی بیشتر 
پوست مواجه می شویم.  دومین مسئله در خصوص اشعله 
یو وی است. برخالف تصور عام که فکر می کنند در فصل 
زمستان باید ضد آفتاب کمتری استفاده کنیم، در جاهایی 
که دست و صورت در معرض نور قرار می گیرند باید از ضد 
برفی.  هوای  در  مخصوصًا  کنیم  استفاده  بیشتری  آفتاب 
سطح  و  برف  سمت  از  نور  بیشتر  انعکاس  امــر،  این  علت 
یخبندان است که باعث می شود اشعله یو وی مضر تر بوده و 
اثر قویتری روی پوست ما داشته باشد. بنابراین باید به طور 
مرتب، به ویژه برای دست ها که در واقع مظلوم ترین قسمت 
پوست ما هستند از ضدآفتاب استفاده کرد. مورد بعدی در 
خصوص افرادی است که حساس تر بوده و در حالت عادی 
مضر  تأثیرات  هستند؛  سالمند  یا  و  دارند  خشکی  پوست 
باید مراقبت بیشتری  آفتاب در این افراد شدیدتر است و 
داشته باشند. آنان هم چنین باید از غذاهایی استفاده کنند 
که حجم آب بیشتری داشته باشد مانند سبزیجات و میوه 
جات. این افراد نیز نباید از حمام داغ استفاده کنند، به این 
دلیل که چربی سطح پوست از بین می رود در حالی که این 
چربی خود یک الیه محافظ است. در این دو مورد، به علت 
کاهش جریان خون در سطح پوست و تأثیر مخرب تر آفتاب، 
استفاده از مرطوب کننده و ضد آفتاب برای مراقبت بیشتر 

پوست نیز توصیه می شود.

جام جم

  آزاده خادم خروی

شعر
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گردشگری  - و رزشی

گنبد حرم رضوی

  سید حسین رئیس السادات

آن چه گذشت: در شماره قبل گفتیم که آرامگاه حضرت رضا علیه السالم در 
یک کاخ قدیمی قرار داشته که مربوط به دوره ساسانیان و مقر فرمانروائی 
کنارنگ توس یا مرزبان آن خطه بوده است. مأمون در ابتدا، هارون، پدر خود 
را در سال ۱93 ق. در این عمارت گنبددار دفن کرد و ده سال بعد، پس از 
شهادت حضرت رضا علیه السالم، آن وجود شریف در این مکان دفن شد. 
در همان جا مطرح کردیم که حضرت در هنگام رفتن به مرو، به نوغاِن توس 
وارد نشده اند و از محل سنگ بست فعلی در بیست کیلومتری مشهد امروز، 
به سرخس و مرو رفته اند. به هر حال مأمون از روی سیاست و مکر یا از روی 
پدر  جوار  در  را  موسی  بن  علی  داشت  خود  ولیعهد  و  حضرت  به  ارادتی که 
خویش دفن کرد و حتی برای حضرت مجالس عزاداری برپا کرد. انگیزه مأمون 
نسبت به شهادت حضرت با آن همه احتجاجات و دفاعیاتی که مأمون از شیعه 
و آل علی داشت و به جد به دنبال این بود که خالفت را از آل عباس بگرداند و 
آن جواب نیکو که حضرت بدو داد، هنوز بدرستی روشن نشده است. شاید بی 
راه نباشد که بگوئیم پس از دیدار حضرت، و استقبال مردم از ایشان، وی را در 
جایگاهی یافت که تصمیم به حذف فیزیکی عالم آل محمد گرفت. اما یک نکته 
دیگر قابل ارزیابی مجدد است. در حالی که به هر دلیل مأمون خود سر برهنه 
و بی موزه در تشییع حضرت شرکت کرد و برای آن بزرگوار مجلس عزا گرفت و 
به سوگواری پرداخت، دیگر دلیلی وجود نداشت که زنان نوغان برای شرکت 
تشییع پیکره امام خود، مهریه خود را ببخشند. واقعًا چه محدودیتی برای مردم 
اعم از زن و مرد وجود داشته است؟ و اگر بگوئیم برای اذن شوهران، مهریه خود 
را بخشیده  اند که این هم با توجه به تبعات آن چندان معقول نمی  رسد، مضافًا 
این که حضور زنان در عالم اسالم و تشیع همیشه پررنگ بوده است و این از آن 
سنخ سخنانی است که می  خواهند زنان را در تاریخ اسالم خانه نشین جلوه 
دهند و البته همه این آموزه  های خرافی در روند انقالب اسالمی در هم ریخت.
     از ابتدای قرن سوم که مشهد الرّضا در تاریخ برای خود جائی بازکرد تا اوایل 
قرن چهارم ما نوشته  ای تاریخی یا قرینه  ای در دست نداریم  که دولتمردان 
طاهری یا صفاری نسبت به بازسازی عمارت موصوف یا ساخِت سازه  ای نو 
بر مزار حضرت اقدامی کرده باشند، تنها در اوایل قرن چهارم است که امیر 
ابومنصور محمد بن عبدالرّزاق توسی با تمایالت شیعی، از سوی سامانیان 
شهرنشینی  خوی  دارای  چون  سامانیان  شک  بدون  می  شود.  توس  حاکم 
بودند و مردمانی با فرهنگ، سنیان متعصبی نبودند و حتی یکی از امیران 
سامانی، نصر بن احمد، شیعه شد و مذهب تنزیه گرایان اسماعیلی گرفت. 
این که این ابومنصور چه اقدامی نسبت به بارگاه رضوی انجام داده است به 
درستی روشن نیست، اما شواهدی موجود است که در دوره وی نسبت به باز 

سازی حرم رضوی اقداماتی صورت گرفته است. 
     ابن حوقل که در اواسط قرن چهارم از نوغان و قبر حضرت دیدن کرده می  
گوید: شهرهای توس عبارت است از رادکان، تابران، نوقان و طرغبذ. قبر علی 
بن موسی الرّضا در بیرون شهر نوقان است و در مجاورت قبر رشید در مقبره 
 ای زیبا در قریه ای به نام سناباد که حصنی استوار دارد و گروهی در آن معتکف 
 اند. درکوه نوقان معدنی باشد که از سنگ آن دیگ سنگی سازند و به سایر بالد 
برند ) ابن حوقل، صورت االرض، ترجمه دکتر جعفر شعار، ص. ۱69(. در متن 
فوق شاید چند نکته شایسته بررسی باشد. اول آنکه واژه نوغان یا نوقان معرب 
واژه فارسی نوکان به معنی شهر نو یا آبادی نو می  باشد و شاید از خود نام نوقان 
یا نوکان بتوان حدس زد که قدمتی چون توس یا تابران نداشته است و از این 
رو احتماالً عمارت باقی مانده در نوغان از دوره ساسانی، از مجموعه ساخت 
با این واژه شناسی  و سازهای دوره متأخر ساسانی باشد. دو، دیگر این که 
درمی  یابیم که نوغان یک بودباش نوبنیاد مسکونی بوده و نه آن چنان که در 
عوام مطرح است که در آن جا نوغان یا الرو کرم ابریشم پرورش می داده  اند. 
سوم این که حصنی استوار یا دیواری محکم داشته و مردمی در بقعه معتکف 
بوده  اندکه این می  تواند از کارهای امیر ابومنصور باشد. در همین رابطه مؤلف 
ناشناس کتاب حدود العالم که در سال 372 ق. از توس دیدن کرده است، 
می  گوید: و به نوقان مرقد مبارک علی بن موسی الرّضاست و آن جا مردمان به 
زیارت شوند و هم آن جا گور هارون الرّشید است و از آن جا دیگ سنگی هدیه 

برند ) نا شناس: حدود العالم، به کوشش دکتر منوچهر ستوده، ص. 90(.

گناباد  ســرای  مردمی  مؤسسه  مدیره  هیئت  رئیس 
گفت: گنابادی ها آداب  ها و آئین  های ملی، مذهبی و 
سنتی قابل توجهی دارند که یکی از آن  ها آئین سنتی 
شب چله  شان است. هر شهری در مراسم یلدا رسم و 
رسومی دارد و مردم گناباد نیز از این قاعده مستثنی 
نیستند و در شهرستان گناباد نیز با برگزاری مراسم 
شب یلدا در روستاها و شهر به دنبال زنده نگه داشتند 
این مراسمات هستند. در حاشیه برگزاری این مراسم 
مؤسسه  مدیره  هیئت  رئیس  دوســتــدار،  حبیب اهلل 
مردمی سرای گناباد، در گفت  و گو با خبرنگار ضامن 
خراسان، اظهار کرد: برگزاری مراسم سنتی شب چله 
گنابادی  ها در مشهد از سال 95 آغاز شده و امسال 
چهارمین دوره این جشن باشکوه را با حضور بیش از 
3 هزار نفر از مشهدی  ها و ۱500 نفر از گنابادی  های 
مقیم مشهد در شهر امام رضا)ع( برگزار کردیم. وی 
شهری  و  استانی  مسئوالن  مراسم  این  در  کرد:  بیان 
خراسان رضوی، مشهد و گناباد همچون مدیران کل 
فرهنگی،  میراث  استانداری،  خانواده  و  زنــان  امــور 
جــوانــان،  و  ورزش  و  گــردشــگــری  و  دستی  صنایع 
رئیس مجمع نمایندگان، معاون امور زنان و خانواده 
و  رؤسا  و  فرمانداری  معاونان  و  فرمانداران  دادستان، 
و  شهرداران  و  روستا  و  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
مدیران حوزه شهری مشهد و گناباد حضور داشتند. 
با  گناباد  سرای  مردمی  مؤسسه  مدیره  هیئت  رئیس 
همچون  رضوی  خراسان  جنوب  اهالی  که  این  بیان 
گنابادی  ها آداب  ها و آئین  های ملی، مذهبی و سنتی 
قابل توجهی دارند که یکی از آن  ها آئین سنتی شب 
چله  شان است، گفت: آئین سنتی شب چله گنابادی 
 ها با حضور مسئوالن وزارت میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری در 3 سال قبل به ثبت ملی رسید 

جهانی  ثبت  دنــبــال  بــه  و 
در  هستیم.  یونسکو  در  آن 
مناسبت  به  که  مراسمی 
شب یلدا از سوی گنابادی 
 ها در مشهد برگزار شد به 
مختلف  غرفه  هــای  ســراغ 

رفتیم و با گوشه  ای از رسم و رسوم  های سنتی و آئینی 
آشنا شدیم که در ادامه می  خوانید؛

کف  زنی «

کف نوعی شیرینی است که با زدن آب چوبک  و شیرین 
شیرینی  این  تهیه  می   آید؛ برای  دست  به  آن  کــردن 
گیاه  نوعی  ریشه  که   ( یا  بیخ  چوبک  مقداری  محلی 
صحرایی است( را کوبیده و چند بار در آب می   جوشانند 
و چون این آب تلخ است آن را عوض می   کنند و مجددًا 
می   جوشانند این کار را آن قدر تکرار می   کنند که تلخی 
آب گرفته شود و هیچ طعمی نداشته باشد. آب را می  
گذارند سرد شود آن گاه آن را در ظرف بزرگی که بهتر 
است تغار سفالی باشد، می   ریزند و با دسته  گز که از 
ترکه   های به هم بسته شده درخت گز یا انار است هم 
می  زنند و این زدن را آن قدر ادامه می   دهند که آب 
خاصی  آهنگ  با  زدن  هم  معموالً  و  کند  کف  چوبک 
ادامه می   یابد تا کف سفت شود. سپس مقداری شیره 
انگور یا شیره شکر و یا پودر شکر را به تدریج به آن اضافه 
می  کنند و زدن کف را ادامه می   دهند تا خوب مخلوط 
جهت  هر  از  کف  که  وقتی  شــود.  شیرین  کف  و  شود 
آماده شد آن را در ظرف  هایی می  کشند و روی آن را 
مغز کوبیده گردو، بادام، پسته و تخم رازیانه و بادیان 
می  پاشند و با سرانگشت آن را می  خورند. کف زدن 
از سرگرمی   های زمستان به خصوص شب چله یا یلدا 

از شیرین  از جوانان قبل  این میان گروهی  است، در 
کردن کف   ها با پرتاب آن به سوی همدیگر و مالیدن 
کف به سر و صورت یکدیگر شادی و نشاط را به جمع 

میهمانان می  آورند.

آجیل  های خانگی «

یلدای  شب  در  استفاده  مورد  تنقالت  از  دیگر  یکی 
در  که  است  تنقالت محلی  از  کردن  استفاده  گناباد 
گناباد انجیر زرد، کشته زردآلو، کشمش و آلو بخارای 
خشک را با هم مخلوط کرده و بر روی سینی  ای روی 
به  کرسی  دور  در  خانواده  و  می دهند  کرسی قرار 

استفاده از آن می  کنند.

اوسونه  گویی «

اوسونه یا همان قصه  گویی یکی دیگر از برنامه  های 
جمع  از  پس  خانواده  است که  گناباد  در  یلدا  شب 

از  کرسی  کنار  در  و  خاندان  بــزرگ  خانه  در  شــدن 
می   تعریف  مادربزرگ  یا  پدربزرگ  که  هایی  اوسونه  
برگرفته  اوسونه  ها  این  بیشتر  برند.  می  بهره  کنند، 
برای  ســال  سالیان  طــول  در  که  اســت  پندهایی  از 

بزرگترها تجربه شده است.

رسم شب چلگی برای نوعروسان «

از  دیگر  یکی  نوعروسان  ــرای  ب چلگی  شب  ــردن  ب
آداب و رسوم ملت ایران و خراسانی  ها و گناباد ی  ها 
است؛ در این رسم خانواده داماد با خرید میوه و آجیل 
خاصی  شب  در  و  کــرده  خبردار  را  اقــدام  زمستانی 
به منزل عروس می  روند و در آن جا شب یلدا را می  
خاطرات  از  بزرگان  نیز  مراسم  این  در  که  گذرانند 
تعریف  داماد  و  عروس  برای  مشترک  زندگی  دوران 
کرده و به صورت غیرمستقیم آموزش همسرداری را 

به آن  ها منتقل می  کنند.

شب چله گنابادی  ها با سابقه و اعتبار دیرینه در میان خراسانی  ها

»باشقیرستان« برادر گم  شده

های  جمهوری   از  یکی  باشقیرستان  جمهوری 
کیلومتر  هــزار   ۱7۱ که  اســت  روسیه  فدراسیون 
دارد.  جمعیت  میلیون  چهار  از  بیش  و  گستردگی 
باشقیرستان  مردم  بیشتر  است.  اوفا  آن  پایتخت 
زیادی  مدارک  و  دانند  می   ایرانیان  نژاد  از  را  خود 
امروزه  دنیا  و  ها  ترک  پان  دارد.   وجود  ادعا  این  بر 
که  حالی  در  شناسند  می  ترک  عنوان  به  را  ها  آن 
بررسی فرهنگی و تباری و زبانی روی آن ها، نظریه 
ایرانی بودن آن ها را تقویت می کند. باشقیرستان 
در منطقه ولگا در ماورای قزاقستان )در ایران ویج 

باستانی سکایی( در باالی قزاقستان است.
گرچه باشقیرستان واژه ای ترکی دیده می شود اما 
باور  به  و  گویند  می   کوردستان«  »باش  بومی  مردم 
تباری  خاستگاه  باشقیر  سرزمین،  آن  کارشناسان 

هستند که قرن ها قبل به ایران کوچ کرده  اند.
باشقیری  زبان  در  فارسی  واژه  هزار   ۴ به  نزدیک 
به  نزدیک  آنان  های  آیین   از  بسیاری  دارد.  وجود 
ایرانیان است. خاطرم هست در یکی از جشن های 
محلی که به مناسبت شکرگزاری کشاورزی صورت 
می گیرد و در آن مسابقه های مختلف از جمله اسب 
سواری و غیره برگزار می شود، در میان ورزش های 

مانند  کامال  که  کشتی  مسابقه  به  برخوردم  بومی 
کشتی چوخه بود. کشتی گیران پاچه شلوار را باال 
زده و با هم درگیر می شوند و مردم با فریاد "آفرین 
... آفرین" پهلوان خود را تشویق می کنند. اول فکر 
کردم گوشم درست نشنید اما دقت کردم و متوجه 
شدم واقعا مردم فریاد می زنند آفرین. با کنجکاوی 
می  مــردم  پرسیدم  باشقیری  دوستان  از  یکی  از 
گفتند "آفرین"؟ او جواب مثبت داد. پرسیدم معنای 

"مــاالدتــس"  گفت  او  و  چیست  کلمه  ایــن 
جالب  روســی(!  زبان  به  )آفرین 

بــرنــده،  گیر  کشتی  کــه  آن 
گوسفند جایزه می گیرد!

در میان باشقیر ها نام  های 
گلنار،  بهرام،  مانند  ایرانی 

گلناز، رستم رایج است.
آن  از  بعد  مراسم،  از  یکی  در 

بــودن  ایــرانــی  متوجه  ــردم  م کــه 
من شدند، یکی از آن ها مرا در 

"ما  گفت:  و  کشید  ــوش  آغ
زیــرا  هستیم!  پسرعمو 

نوادگان  از  یکی  من 
ــان  ــک ــاپ ــر پ ــ ــی ــ اردش
من  شهر  در  و  هستم 
که  دارد  وجود  غاری 

در  ــت  ــش زرت معتقدیم 
خطبه  ما  بــرای  جا  آن 

خوانده است."
که  دیـــگـــر  نــشــســتــی  در 

نمایندگانی از کشورهای گوناگون حضور داشتند و 
مهمان وزیر فرهنگ بودیم، هر کسی خود را معرفی 

معرفی  را  خودم  دیگران،  مانند  نیز  من  و  کرد  می  
بعد  فرهنگ  وزیر  هستم.  ایران  از  که  گفتم  و  کردم 
خوش   همه  به  »مــن  گفت:  و  کــرد  سخن  به  شــروع 
آمدگویی می کنم به جز آقای برزو«، من جا خوردم 
و او در ادامه گفت: »روزگاری این جا جزو سرزمین 
پارس بوده  است. او خودش صاحب  خانه است، پس 
دلیلی وجود ندارد من به وی خوش  آمد گویی کنم.«

ــرای  ب ــه  ک دیــگــر  مــراســمــی  در  جــالــب  تـــر،  نکته   
مختلف  کــشــورهــای  از  نمایندگانی 
ــای  ــره ــه ش در  دوره  ای  گـــــردش 
ــود،  بــاشــقــیــرســتــان گــذاشــتــه  شـــده  ب
دوستی که سرپرستی گروه را بر گردن 
 « گفت:  مــن  بــه  "ســـوم"  شهر  در  داشــت 
در  شما  بعد  به  این  از  کنم  می   خواهش 
همین  که  زیرا  بایستید  پایانی  ردیف 
ــی  گــویــم فــالنــی از ایـــران  ــن م م
جمع  شما  دور  همه  اســت، 
سایر  به  و  شوند  می 
توجهی  میهمانان 
حتی  و  کنند  نمی 
هم  ــالـــی  حـ ــرخـــی  بـ
ایــن  و  نــمــی  پــرســنــد 
ــتـــی بــه  ــرمـ بــــی   حـ
ــت«. مردم  آنــان اس
روز  گرچه  باشقیر 
نخست فروردین را 
و  به دلیل وجود برف 
ولی  گیرند  نمی   جشن  سرما 
است،  آفتابی  ماه  این  روز  کدام  کنند  می   بررسی 
همان روز را از پیش اعالم می  کنند. عالقمندان و 

نمایندگان همه اقوام و ملیت ها در پارک مشخصی 
چادر می  زنند که هر کدام بنا به باورهایشان خوان 
نوروز را می  چینند. تاجیکی  ها خشکبار رایج کشور 
خود را قرار می  دهند، برخی با خوراک  های بومی 
خود از مردم پذیرایی می  کنند و آواز رقص با پوشش 
بیشتر  که  آن  جالب  می  گذارند.  نمایش  به  بومی 
آهنگ  هایی که پخش می  شود از خوانندگان ایرانی 
است. من هم با بضاعت خودم در این جشن شرکت 
او  به  که  باشقیری  فرهیختگان  از  یکی  از  و  کردم 
کردم  درخواست  داده  بودم  آموزش  خوش  نویسی 
کنار چادر ما بنشیند. نزدیک 200 کارت شادباش، 
قلم و مرکب به وی دادم. به زودی عده زیادی جلوی 
چادر ایران صف بستند تا استاد برای آن ها بسم اهلل 
به فارسی خوش  را  یا مادرشان  آنان  نام  یا   بنویسد 
 نویسی کند. برخی نامزد ها در خواست نوشتن نام 
هر دو را در یک صفحه خواستار بودند. چندین بار 
می  را  نوشته  ها  جوهر،  شدن  خشک  از  پس  دیدم 
کمونیست  حکومت  از  قبل  قوم  این  خط  بوسیدند. 
ها و تبدیل شدن به سیریلیک، شبیه ما بوده است 
اجداد  و  آباء  یادگار  عنوان  به  را  آن  دلیل  همین  به 

دوست دارند.

لطفًا خودتان را معرفی بفرمایید؟ «

ورزشی  اماکن  مدیر  و  بدنی  تربیت  کارشناس  مطبوعی  شهال  من 
و  والیبال  داوری  جسمانی،  آمــادگــی  مربیگری،  ــدرک  م هستم. 
مربیگری درجه یک والیبال را نیز دارم.  حدود 30 سال است که در 
زمینه والیبال و آمادگی جسمانی فعالیت دارم. این فعالیت 30 ساله 
که برخاسته از عالقه من به این رشته ورزشی است موجب شده است 
پسرم  باشند؛  داشته  گرایش  ورزشی  رشته  این  به  نیز  ام  خانواده  که 
مربی  والیبال است و دخترم نیز که دانشجوی ارشد رشته فیزیولوژی 

است. در کنار من در این زمینه فعالیت دارد.

در حال حاضر به چه کاری فعالیت دارید؟ «

من هم اکنون دارای کانون والیبال در رده های مختلف سنی والیبال 
بانوان هستم. مدت یک سال و اندی ست که افتخار این را پیدا کرده 
داشته  همکاری  مشهد  والیبال  هیأت  در  رئیس  نائب  عنوان  به  که  ام 

باشم. 

هدف شما چیست؟ «

هدف و تمام تالش من این است که هر چه بهتر و بیشتر والیبال بانوان را 
چه در زمینه مسابقات و چه در زمینه آموزشی فعال کنم و در بخش حرفه 
ای نیز زمینه و امکانات را برای بازیکنان مشهد فراهم کنم. در نهایت نیز 

بتوانم  والیبال را در تمام رده های سنی بانوان فعال کنم.

اقداماتی که تاکنون در هیأت مشهد انجام دادید؟ «

از جمله فعالیت هایی که در هیأت مشهد موفق شدم به آن ها جامه عمل 
بپوشانم برگزاری مسابقات پیشکسوتان بانوان است که آن را برای اولین 
بار در مشهد استارت زده و پیگیر هستیم که میزبان مسابقات پیشکسوتان 
و  نونهاالن  باشیم و هم چنین برگزاری مسابقات لیگ جشنواره  کشور 

نوجوانان دختر در مشهد است.

برنامه های آینده تان چیست؟ «

ما برای آینده مان، در تقویم ورزشی بانوان برنامه های ذیل را برنامه ریزی 
کرده ایم: برگزاری مسابقات رده سنی میکرو والیبال دختر، برگزاری 
و  درجه 3  داوری  کالس  برگزاری  بانوان،  درجه 3  گری  مربی  کالس 
2 بانوان، برگزاری کارگاه های آموزشی طبق درخواست ارگان ها در 
آیتم های مختلف مسابقات والیبال با عنوان جام دهه فجر، سمپوزیوم 

علمی ایران،  استعدادیابی در سطح مشهد برای دختران، آماده سازی 
متقاضیان کالس مربیگری جهت ارتقا به کالس های مربیگری و هم 

چنین برگزاری کالس های آموزشی ماساژ با مدرک معتبر. 

هیأت مشهد دارای چه کارگروه هایی است؟ «

در هیأت مشهد تاکنون کارگروه های ذیل را تشکیل داده ایم: کمیته 
فیزوتراپی با ۴0 درصد تخفیف ویژه بازیکنان و مربیان مشهد، کمیته 
کمینه  مشهد،  مربیان  و  بازیکنان  بــرا  نویسی  برنامه  جهت  تغذیه 
کوچینگ برا ارتقا مهارت های زندگی و ارتباطات در والیبال، کمیته 
کمیته  نخبگان،   شناسایی  برای  علمی  استعدادیابی  جهت  ژنتیک 
کمیته  و  روابط  ارتقا  جهت  در  مربیان  و  بازیکنان  برای  روانشناسی 

آنالیز تخصصی والیبال.

سخن آخرتان؟ «

در پایان نیز خواهشمند کمک های مالی و حمایت های سخت افزاری 
مشهد  استعدادهای  شکوفایی  و  رشد  برای  مشهد  محترم  مسئوالن 
هستیم که بتوانیم از طریق این هیأت شادابی و نشاط را به بانوان این 
تمام  در  که  عزیزم  همسر  از  است  الزم  جا  این  در  بدهیم.  هدیه  شهر 
هم  کنم.  قدردانی  است  بوده  من  همراه  و  مشوق  ام  زندگی  مراحل 
چنین از رئیس هیات مشهد جناب آقای سلیمان نژاد کمال تشکر را 

دارم که در امور بانوان و برنامه ما را یاری و همکاری می کنند.

گفت و گو با شهال مطبوعی کارشناس تربیت بدنی 

پیشرفت بانوان در حوزه والیبال و ایجاد شادی برای آنان هدف نهایی هیأت ورزشی است

ضامن خراسان گزارش می  دهد؛

اخبار

اخبار مهم استان در دو هفته ای که گذشت
   معاون اجتماعی ناجا: خرید و فروش هر گونه سالح گرم و سرد و لوازم دفاع 

شخصی در فضای مجازی ممنوع است و با متخلفان برخورد می شود.
   رئیس اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد: اگر دولت بر اساس 
نرخ نیمایی به واردکنندگان تلفن همراه درهم بدهد، قیمت ها کنترل می شود، 
در غیر این صورت با توجه به سقف 20 روزه برای تأیید ارز در بانک مرکزی و باال 
بودن نرخ شاخص های ارزی، خصوصًا درهم، قیمت گوشی همراه در روزهای 

آینده حرکت صعودی خواهد داشت.
اقدام  سربازی  خدمت  انجام  برای  که  فراری  سربازان  قضائیه:  قوه  معاون    
کنند، در پایان خدمت از نهایت تخفیف و موارد عفو مجازات برخوردار می شوند.
سهم  رضــوی:  خراسان  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  کل  مدیر    

مدیریتی بانوان در خراسان رضوی به 20 درصد افزایش می یابد.
حوزه  در  شاندیز  طرقبه  شهرستان  مالی  گردش  شاندیز:  طرقبه  فرماندار    
صنعت، معدن و تجارت ۱7 هزار میلیارد ریال، در بخش گردشگری نیز یک هزار 

میلیارد ریال و در بخش کشاورزی سه هزار میلیارد ریال است.
دوره  یازدهمین  انتخابات  برای  داوطلب   536 مشهد:  فرماندار  معاون     
از  نام کردند که  انتخابیه مشهد و کالت ثبت  مجلس شورای اسالمی در حوزه 

این تعداد ۱۱ نفر پیش از آغاز روند بررسی صالحیت ها انصراف دادند.

رواق

  امام پور

هفته نامه در ویرایش مطالب آزاد است

  سیروس برزو

قسمت دوم


