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هفته نامه مستقل

هفت حوض، 
طبیعت گردی در 
نزدیکی یک کالنشهر

فیلم کوتاه فندک 
بیانگر آسیب های 
ازدواج  احساسی و 
ناآگاهانه  است

پیامبر اکرم صّلی اللّ علیه و آله فرمود :  برای شهادت 
حسین علیه السالم ، حرارت و گرمایی در دلهای مؤمنان 

است که هرگز سرد و خاموش نمی شود. 
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برای اولین بار در کشور و پس از اخذ مجوز انجام  شد؛

افتتاح سالن مطالعه عمومی عارف در مشهد مقدس

 اولین سالن مطالعه عمومی در 
و  قانونی  مراحل  طی  با  کشور 
های  کتابخانه  نهاد  مجوز  اخذ 
عمومی کشور در مشهد مقدس 

افتتاح  شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های 
مطالعه  سالن  اولین  رضــوی؛  خراسان  عمومی 
اخذ  و  قانونی  مراحل  طی  با  کشور  در  عمومی 
مجوز نهاد کتابخانه های عمومی کشور در مشهد 
ب  بند  اختیارات  اساس  بر  شد.  افتتاح   مقدس 
ماده 3 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های 
عمومی کشور، با استناد به دستور العمل اجرایی 
مستقل  عمومی  هــای  کتابخانه  تاسیس  نحوه 
دارای خدمات ویژه و سالن های مطالعه عمومی 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مجوز فعالیت 
سالن مطالعه عارف در مشهد مقدس اخذ و این 
سالن مطالعه آغاز به فعالیت کرد. سالن مطالعه 
با  و  به مساحت 500متر مربع  عارف در فضایی 
ویژه  90نفر  ظرفیت  با  مربع  300متر  زیربنای 
برادران در خیابان احمدآباد،  نبش عارف، طبقه 
خواهد  آغــاز  را  خــود  فعالیت  نقویه  مسجد  دوم 
روز  عارف  مطالعه  سالن  افتتاحیه  مراسم  کرد. 
محل  در  10صبح  ساعت  26مردادماه  یکشنبه 
حال  در  است  گفتنی  شد.  برگزار  مطالعه  سالن 

حاضر دراستان خراسان رضوی 66سالن مطالعه 
خواستار اخذ مجوز فعالیت از نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور هستند که ازاین تعداد 59مورد در 
مشهد مقدس و 7مورد در شهرستان های استان 
هستند و مراحل اخذ مجوز 11سالن مطالعه در 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور در حال انجام 
است. شایان ذکر است با پیگیری های اداره کل 
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی و ورود به 
این مقوله نحوه فعالیت قانونی سالن های مطالعه 
ایجاد  بــرای  مجوز  اخذ  حاضر   حال  در  عمومی 
سالن مطالعه عمومی تنها از طریق نهاد کتابخانه 
های عمومی کشور انجام می شود و مردم نیز می 
توانند هرگونه فعالیت سالن های  مطالعه بدون 
مجوز را به اداره کل کتابخانه های عمومی معرفی 
کنند تا از طریق اداره کل نظارت بر اماکن عمومی 

پیگیری های قاونی انجام گیرد.

خبرنگاری پر زحمت و كم در آمد است

بنیاد  رئیس  خبرنگار  روز  مناسبت  به 
به  مشهد  ســه  منطقه  ایــثــارگــر  و  شهید 
در  بنیاد  این  كارشناسان  از  تن  دو  اتفاق 
خراسان  ضامن  نامه  هفته  دفتر  محل 
حضور یافت.  حجت االسالم سید هادی 
موسوی پور با تبریک روزخبرنگار و تجلیل از خدمات شهید  
محمودصارمی  به بیان سختی های كار خبرنگاری پرداخت 
و گفت: خبرنگاری حرفه ای پر زحمت و كم درآمد است و 
خبرنگاران  كارشان مانند اولیاء به خاطر درآمد و مادیات 
نبوده بلكه مانند اولیاء وظیفه انتقال اوصاف معنوی به نسل 
فعلی و مطرح كردن مشكالت مردم را برعهده دارند. وی 
افزود: خبرنگار وقتی موجی ایجاد كرد تا وقتی موج را به 
ساحل نرساند رهایش نمی كند و می خواهد نتیجه كارش 
را ببیند و در عین حال مشكالت مردم را به اطالع مسئوالن 

برساند تا مشكالت برطرف شود.  وی در ادامه دیدارش با 
مدیر مسئول و كاركنان هفته نامه ضامن خراسان یادآور شد 
وصیت  نامه شهدای ما مخازن و گنجینه هایی پر بركت برای 
مردم ماست و هنگامی كه ما آنها را مطالعه می كنیم گویا 
شهدای ما پس از گذشت سی سال مسائل حال جامعه را 
مطرح كرده اند و گویا  االن اتفاق افتاده است. وی پیروی 
از والیت فقیه و ادامه راه امام عزیز را از وصایای همه شهدا 
خانم  نشست،  ادامــه  و  بازدید  این  جریان  در  كرد.  عنوان 
سلیمانی به طرح مشكالت برخی از خانواده های شاهد و 
ایثار گران پرداخت و افزود: اشتغال و تسهیالت كسب و كار 
از مهمترین دغدغه های خانواده های این عزیزان است. در 
پایان حجت االسالم موسوی پور با اهدای لوح یكی از آیات 
قرآن از خدمات فرهنگی مدیر مسئول و كاركنان این نشریه 

تقدیر كرد.

به مناسبت روزخبرنگار و تجلیل از خدمات فرهنگی هفته نامه ضامن خراسان آقای 
دكتر سید حسین رئیس السادات عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی با حضور در 
محل دفتر نشریه از تالش های فرهنگی این رسانه در شهر مشهد و سطح استان 
انتشار  صارمی  شهید  شهادت  سالگرد  و  خبرنگار  روز  تبریك  با  وی  كرد.  تجلیل 
نشریه را در شرایط كنونی كاری بسیار ارزشمند عنوان كرد و افزود: خدمات این 
نشریه به عنوان سند ارزشمند برای همیشه در تاریخ خواهد ماند و آیندگان به آنچه در این نشریه 
منتشر شده است استناد خواهند كرد و ی افزود: در گذر زمان ارزش این كار بیشتر می شود وی در 

پایان از تالش های تمامی كاركنان و خبرنگاران هفته نامه ضامن خراسان تقدیر كرد.

  تمدن

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.

برای اولین بار در کشور و پس از اخذ مجوز انجام شد؛

#جیک #جیک
تولید کننده انواع پوشاک نوزاد و کودک

  کیل                                            جزیئ
ارسال به رسارسکشور

@ tolidi_jikjik 
instagram.com/leve_chick

admiin_tolidi_chick@ : ادمین
09354867410

جیک جیک صدای ماندگار دوران کودکی

به مناسبت عید سعید غدیر خم و 17 مرداد روز خبرنگار، خانم محمدیان روشن، رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سرخس به اتفاق جناب آقای ابراهیم شریفی راد، شاعر 
ایام  این  تبریک  ضمن  خراسان  ضامن  نامه  هفته  دفتر  در  حضور  با  استان  بیت   اهل 
خجسته، جناب آقای شریفی راد فی البداهه ابیاتی را قرائت كردند كه تقدیم می گردد:                             
والی مرتضی حصن حصین است  دل هستی به عشق او عجین است  
علی ماه و نبی خورشید دین است ز دید هر مسلمان خدا جوی  

پرسیدم از خرد که به حق گو قرینه کیست؟  
گفتا به حق که آینه حق نما علیست    علی مرات الحق   

گفتم که شد ولی خداوند ذوالجالل؟  
گفتا خدای را به خداوند علی ولیست    علی ولی اهلل   

گفتم علی برای حق است حق از آن کیست؟   
گفتا که حق همیشه وهر جای با علیست     علی مع الحق والحق مع العلی
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اجتماعی-اقتصادی

صدراه باریک

كدامین نسل سوخته است؟  

 حسین تبریزنیا 

خلقیات  ازشــگــفــتــی هــای  یــكــی 
به  ــه  كـ ــت  ــ اس آن  ــان  ــیـ ــرانـ ایـ ــا  مـ
را  نسل  ســه  یــا  دو  همزمان  ــور  ط
هركدام  كه  می بینیم  دركنارهم 
نسل  را  ــود  خـ فــقــط  ــل(  ــس ــرن )ه
خوشبخت،  را  دیگر  نسل های  و  می داند  سوخته 
سال   70-60 طی  می خواند.  كامروا  و  راحــت 

اخیر هرگاه با میانساالن و كهنساالن مواجه شده ایم و ازآن ها خواسته 
اغلب  بكنند  ازگذشته ها  یادی  و  بگویند  چیزی  گذشته،  دربــاره  ایم 
می كنند  نگاه  ما  به  باال  بلند  آهی  كشیدن  و  معنادار  ازنگاهی  پس 
می كنید.  زندگی  زمانی  درخــوب  شما!  حال  به  خوش  می گویند:  و 
شیوه  گونه  ایــن  و  وضعیت  چنین  ــن  وای امكانات  چنین  ما  درزمـــان 
ما  جوانی  و  كودكی  كشیدیم.  سختی  خیلی  ما  نبود!  مرسوم  زندگی 
كار،  با  تمامی  هم  ما  میانسالی  گذشت.  سختی  و  فشار  تنگدستی،  به 
زحمت و تالش، سپری شد. ما هیچ چیزازدنیا نفهمیدیم.  نه دركودكی 
و جوانی از زندگی لذت بردیم و نه حاال كه پا به سن گذاشته ایم، چیزی 
برای ما لذت بخش است. خوشا به حال شما كه امروزه همه چیز دارید 
وازهمه چیز لذت می برید. "ما نسل سوخته ایم." این ترجیع بند، یادی 
گفته  این  برعكس  كه  درحالی  ماست.  بزرگساالن  اغلب  ازگذشته 
آمیز  گالیه  سخن  شاهد  همواره  ما  تعجب  دركمال  قدیمی،  نسل های 
بدین  و  معنا  این  به  وهستیم.  بوده  آن ها  دركنار  جوانان   مانند  ناله  و 
گذشته،  ازسختی های  كهن  نسل های  شكایت  درعوض  كه  مضمون 
نسل های جوان تر همزمان از وضع موجود و حاضرخود، ناراضی بوده  
و حسرت گونه خطاب به نسل گذشته می گویند: خوشا به حال شما كه 
در گذشته ای خوب، شاد و شیرین زندگی كرده اید. هركاری كه دلتان 
می خواسته انجام داده اید، همه انواع تفریحات، آزادی ها و امكانات را 
داشته اید. هركجا و هرموقع كه خواسته اید، رفته اید و..."ماكه نسل 
سوخته ایم!!" بدین ترتیب می بینیم كه دربیشتر ادوار تاریخ معاصر و 
كنونی دو یا سه نسل متفاوت دركنارهم خود را نسل سوخته می دانند. 
حال برای یک ناظر یا پژوهشگر اجتماعی این سوال مهم پیش می آید 
دانست.  سوخته  نسل  ما  درجامعه  باید  را  نسل  كــدام  راستی  به  كه 
درگذشته  زندگی  سخت  شرایط  دلیل  به  كهنساالن   و  میانساالن  هم 
هم  هستند،  خود  نسل  سوختگی  مدعی  ازعمرخود،  نبردن  بهره  و  ها 
جوانان  به دلیل محروم و مغبون بودن ازیک سری آزادی ها، امكانات 
چنین  اگر  می دانند.  سوخته  نسل  را  خود  حاضر  درحال  تفریحات،  و 
ادعاهایی را بپذیریم درآن صورت باید گفت كه درجامعه ما همواره هر 
به عبارت دیگرآیا می توان   !! بوده  نسلی درعصرخود درحال سوختن 
شگفت  اند؟  سوخته  دراین جا  عصرها  درهمه  نسل ها  همه  كه  گفت 
آور این كه هرنسلی درست همان دوره ای را كه نسل های دیگر برای 
رویایی  ای  دوره  می خوانند،  محرومیت ها  انواع  و  بدبختی  دوره  خود، 
برای آنان می داند و تصویری بهشت گونه از موقعیت و شرایط زندگی 
دوره  كه  می كنند  تصور  چنین  هركدام  دارد.  خود  درذهن  دیگر  نسل 
سرشار  و  راحت  زیبا،  شیرین،  شرایطی  در  دیگر  های  نسل  زندگی  
او  و نسل  اما دوره   یا درحال گذر است؛  و  از كامروایی ها سپری شده 
سوخته است!! به راستی چرا ما ایرانیان چنین شده ایم كه دائم یا باید 
دریغ  گوییم  نو    سال  آید  "هرچه  وبگوییم:  بخوریم  را  گذشته  افسوس 
چنین  تردید  بدون  ایم."  سوخته  مانسل   " بگوییم:  مدام  یا  ازپارسال"  
قضاوتی برای زندگی خودمان مایه تاسف است. سرزمین و مردمی كه 
خود را یكی ازاركان تمدن بشری می داند چرا باید به چنین سرنوشتی 
دچارشود؟  یا آن ادعا اغراق آمیزاست یا فی الواقع اتفاقی دراین جا رخ 

داده كه به چنین جایگاهی سقوط كرده ایم. 

در  استان  منطقه ای  آب  گرچه 
حوزه مهار آب ها و ساخت سدها 
داده  انــجــام  خوبی  فعایت های 
و  آبرسانی  های  شبكه  اما  است 
شهرها،  به  آبرسانی  آن،  تكمیل 
كار ساماندهی رودخانه ها و تغذیه مصنوعی و جذب 
بیشتر روان آب ها در استان نیاز به تالش مضاعفی 
دارد. كارشناسان حوزه آب ادعا دارند سدهای داخل 
حوضه تقریبا تكمیل ولی مرزی ها مانده است و آن 
چیزی كه در استان خیلی كم كار شده است آبرسانی 

است كه خیلی عقب و در اول راه هستیم.
ضامن  به   سرخس  شهرستان  آب  امور  منابع  مدیر 
مزارع  به  ها  آب  روان  رسیدن  برای  گفت:  خراسان 
شود  الیروبی  بایستی  هرساله  سنتی  كانال های 
یك  تا  میلیون   500 مبلغ  هرساله  كار  این  بــرای  و 
میلیارد تومان نیاز است. مهندس محمد رضا عبادی 
را  كار  این  كه  است  متوالی  سال  سه  ما  افــزود:  نژاد 
تقریبا 110 كیلومتر  انجام می دهیم. در سال 97 
)ع(  رضا  امام  آبادانی  پیشرفت  قرارگاه  همكاری  با 
سپاه  پاسداران سال گذشته 80 كیلومتر و امسال 
هم 80 كیلومتر را الیروبی كردیم و دو سه پروژه مهم 
دیگر داریم كه اگر این ها به نتیجه برسند مشكالت 
زیادی از بخش تامین و توزیع آب حل می شود. یكی 
آبیاری  شبكه  تكمیل  دیگری  و  شوریجه  سد  تكمیل 
سد دوستی است كه آن هم ناقص است  و به عهده آب 
منطقه ای است. اگر چه امسال برای شبكه ها اعتبار 
گذاشته اند ولی باز هم اعتبارات بیشتری نیاز دارد و 
االن از كل شبكه 70 درصد كار آن انجام شده و برای 
30 درصد باقی مانده احتماال 50 میلیارد اعتبار نیاز 
است كه امسال 20 میلیارد تومان تامین شده و 30 
 75 تا   70 تقربیا  كه  است  نیاز  دیگر  تومان  میلیارد 
كیلومتر انجام شده و 25 تا 30 كیلومتر دیگر باقی 

مانده است.
از همین  با استفاده  تا كنون  بیان كرد: امسال   وی 
میزان شبكه بتنی و انهار سنتی توانستیم 50 میلیون 
بعد  ما  یعنی  برسانیم  مزارع  به  آب  روان  مكعب  متر 
بر مزارع حاشیه  توانستیم عالوه  تا 11 سال  از 10 
به  را  رودخانه سرخس، آب سیالب های كشف رود 
روستاهای تپه میر احمد، كندكلی و یازتپه برساندیم 
و االن انهار جدید بتنی و شبكه مدرن ما از شیرتپه تا 
قوش سربوزی و از قوش سربوزی تا كچولی و از قوش 
سربوزی تا تپه میر احمد تكمیل شده كه نواقصی هم 
وسط كار دارد كه باید برطرف شود و از منطقه قوش 
خزاعی تا یازتپه كه 25 كیلومتر است انهار آن ناقص 
است و باید بتنی شود و كشاورزان فعال از انهار سنتی 
استفاده می كنند و االن پیمانكار مشغول به كار است 
و قرار است ظرف دو سال انهار بتنی تكمیل و اجرا 

شود.
  وی افزود: ما آب را از شیرتپه تا حدود قلعه نو با كانال 

كانال  هنوز  تپه  یاز  تا  نو  قلعه  از  ولی  می آوریم  بتنی 
الیروبی  سنتی  انهار  اما  است؛  نشده  احــداث  بتنی 
و  مرمت  بــود،  شده  تخریب  كه  هم  جاهایی  و  شده 
بازگشایی و رفع تصرف شد و مردم توانستند از نهر 
كه  مشكلی  بزرگترین  و  ببرند  آب  معروف  مظفری 
به نهر عرب كه قبل  وجود دارد نهری است معروف 
از احداث گمرك و پل جدید و منطقه پایانه به موازات 
رودخانه مرزی سرخس با انشعاب از نهر مظفری در 
جریان بود. زمانی كه پل جدید مرزی و جاده مرزی 
را احداث كردند این نهر كشاورزان را تخریب كردند 
از  كشاورزی  اراضــی  از  هكتار  هــزار  دو  به  نزدیك  و 
هستند  هم  بر  حقابه  كه  دوستی  سد  آب  و  سیالب 
محروم مانده اند. وی افزود: ما امسال حتی محدوده 
قبل و بعد این محدوده ای را كه داخل منطقه جاده 
ترانزیت و گمرك است و تخریب شده الیروبی كردیم 
پایانه  و  ترانزیت  جاده  پیمانكار  حاال  است.  آمــاده  و 
كه  بودند  داده  قــول  كــشــاورزان  به  گمرك  و  مــرزی 
نهر  اتصال  و  كنند  درست  را  محدوده  داخل  بخش 
نیفتاده و 10 –  اتفاق  این  تا كنون  برقرار شود ولی 
12 سال است كشاورزان نهر عرب از سیالب ها و آب 

سد دوستی محرومند. 
كه  این  بیان  با  سرخس  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
وظیفه منابع طبیعی در بحث روان آب ها جلو گیری از 
فرسایش و رسوب سیل و كنترل سیالب در سرشاخه 
و  اصلی  رودخانه های  نه  و  محلی  خانه های  رود  ها 
آبراه هاست  و كنترل و نفوذ سیالب به سطح االرض 
آبخیز  حوضه   4 در  گفت:  خراسان  ضامن  به  است  
سرخس مطالعه تفضیلی انجام و اجرا شده است. این 
حوضه ها شورلق ، چكودر، یكه بید سه حوضه اصلی و 
شورلق دو حوضه است و چكودر دو حوضه است و در 
حوضه چهل كمان مطالعاتش به اتمام رسیده است. 
در كشف رود هم كه حوضه باال دستش رحمت آباد 
است، مطالعه انجام شده ولی هنوز به تصویب نهایی 
برای  افزود:  صدیق  رمضان  مهندس  است.  نرسیده 

رودخانه شورلق كه از كوه های مزدوران منشعب می 
شود مطالعاتش انجام و برای اجرای آن یك میلیارد 
و  شد  انجام  كه  داشتیم  اعتبار   98 سال  در  تومان 
شامل اجرای گابیون بندی و سنگ و مالت با حجم 
عملیات 2 هزار و 500 متر مكعب گابیون شامل 15 
سازه 2 و 3 متری  و بیش از 300 متر مكعب سنگ 
چكودر  آبخیز  حوضه  در  بند  یك  و  متری   6 مالت  و 
بند   15 با  میلیارد  یك  از  بیش  هزینه  با  شورلق  و 
گابیونی كه تا پایان سال مالی به انجام می رسد و 90 
هكتار بذركاری و بوته كاری در حوضه آبخیز شورلق 
متری  دو  سازه  شامل 3  گابیون  مكعب  متر  و 550 
حوضه آبخیز شورلق دو یا بزنگان كه در حال حاضر 
بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیكی دارد. همچنین 
امسال 2 میلیارد و 200 میلیون تومان برای مقابله 
با ریزگرد در چاله زرد و دق بهلول هزینه كردیم كه 
كه 400 هكتار نهالكاری تاق و 450 هكتار مدیریت 
هرزآب و 35 كیلومتر كانال و خاكریز طرح رسوبگیر 
انجام دادیم. وی افزود: به طور متوسط عملیات آبخیز 
داری در هر هكتار از روان آب شدن  حدود 530 متر 
مكعب آب جلوگیری كرده و آن ها را كنترل و در سفره 

آب های زیرزمینی ذخیره می كند.
استان  منطقه ای  آب  شركت  توسعه  و  طرح  معاون 
سال  در  گفت:  خراسان  ضامن  به  رضوی  خراسان 
ها  آب  روان  مهار  بــرای  زیــادی  سدهای  اخیر  های 
چهچه،  ابیورد،  سدهای  مانند  است.  شده  ساخته 
این  قره تیكان و سد درحال ساخت شوریجه كه در 
مطالعات  و  است  شده  انجام  خوبی  كارهای  زمینه 
آبرسانی از شوریجه برای شبكه سد دوستی در حال 
انجام است و االن شبكه های چهچه و قره تیكان آماده 

است .
شبكه های  ما  افــزود:  علیمیرزایی  حسین  مهندس   
درجه یك و دو را در شبكه دوستی داریم كار می كنیم 
كه تا سال 1400 و حداكثر اواخر آن سال، تكمیل 
می شود. شبكه سد چهچه تمام شده و آماده تحویل 

به جهاد كشاورزی است. در سد قره تیكان شبكه ها 
تكمیل و آماده تحویل است. سد شوریجه مطالعات 
شبكه 1 و 2 آماده شده ولی هنوز شروع نشده است. 
نقص  رفع  باید  شده  اجرا  شبكه  نیشابور  بار  سد  در 
فقط  نداریم  شبكه ای  عمال  ابیورد  سد  در  بشود. 
بحث گلخانه در پایین دست در نظر گرفته شده كه 
كه بخش خصوصی باید با جهاد كشاورزی همكاری 
كند. شبكه سد تبارك قوچان دارد بهره برداری می 
و  شود  می  استفاده  دارد  هم  دوستی  سد  در  شود. 
بندش  فــراز  شوریجه  سد  اســت.  ناقص  بخش هایی 
دارد تكمیل می شود ولی متاسفانه با كمبود شدید 
اعتبار مواجه هستیم. همین االن پیمانكار 12 – 13 
میلیارد از ما طلبكار است ولی اعتبار ما برای امسال 
سد  این  تكمیل  برای  و  است  تومان  میلیارد  فقط 8 
در  داریــم.  نیاز  دیگر  اعتبار  میلیارد   200 تا   150
محور شوریجه سالی حداقل 70 میلیون متر مكعب 
روان آب داریم. اگر در 4 سال پیش سد تكمیل شده 
روان  مكعب  متر  میلیون   400 تا   350 حداقل  بود 
وارد  توانستیم  و  هم می  از دست نمی دادیم  را  آب 
خط انتقال كنیم و هم كشاورزی  دشت سرخس را 
بهبود ببخشیم ولی این میزان از محور شوریجه خارج 
شد. دبیر كارگروه نجات كشف رود گفت: آن چیزی 
شهرهای مان  به  آبرسانی  بحث  داریم  مشكل  ما  كه 
است كه عقب هستیم در تربت حیدریه بحران داریم 
در نیشابور مشكل داریم و آبرسانی انجام نشده. در 
مطالعه  دست  در  آبرسانی  و  داریــم  مشكل  سبزوار 
در  و  دیگر  شهرهای  از  خیلی  در  و  كاشمر  در  است. 
افتتاح  سنگر  چاه های  در  را  فاز  یك  فقط  سرخس 
دوستی  سد  سمت  به  شبكه  و  دارد  ادامــه  و  كردیم 
نشده  ساخته  سرخس  خانه  تصفیه  و  نشده  تكمیل 
است.  ما در آبرسانی خیلی كار داریم و بیشتر بحث 
را  پساب  بتوانیم  كه  است  پساب  و  آبرسانی  در  ما 
به  آبرسانی  ما  بحث  مهمترین  و  كنیم  ساماندهی 
شهرها خصوصا شهر مشهد در چند سال آینده است. 

 اولویت استان جذب روان آب ها و آبرسانی به شهرها
 نویسنده: محمد علی تمدن

ــادی  ــان تــعــداد زیـ ــه جـ ــال هــمــه س
از  نــاشــی  ــران،  ــ ای در  هــا  انــســان  از 
تصادفات وسائط نقلیه اعم از خودرو 
می شود.  گرفته  موتورسیکلت  و 
کسانی  تعداد    80 دهه  در  اگرچه 
که ساالنه جان خود را در این راه از دست می دادند 
به عدد 28 هزار نیز رسید ولی خوشبختانه با وجود 
سال های  در  کشور،  در  خودروها  تعداد  افزایش 
جاری، تعداد مرگ و میرهای ناشی از تصادفات به 
زیر 15 هزار رسیده است که جای خوشوقتی دارد.

با این وجود هنوز هم رقم تلفات انسانی تصادفات 
بسیار  جهانی،  استانداردهای  به  نسبت  ایــران  در 
باالست و هنوز راه درازی در پی است تا این عدد به 

حداقل ممکن برسد.  
یکی از نقاط مهم تلفات انسانی ناشی از تصادفات، 
کالنشهرها به ویژه تهران و پس از آن مشهد است. 
موضوع  همین  به  نگاهی  کوتاه،  نوشتار  ایــن  در 

داریم.
میلیون   3.3 حدود  با  مذهبی  کالنشهری  مشهد 
نفر جمعیت و 63 کیلومتر بزرگراه است که سالیانه 
حدود 400  نفر در تصادفات شهری، جان خود را از 
دست می¬دهند. در دو دهه گذشته ساالنه بالغ بر 
50000  تصادف در شهر مشهد رخ داده است و به 
عنوان مثال در سال 1386، تعداد 108 تصادف 
به  منجر  تصادف   7,532 تعداد  و  فوت  به  منجر 

مجروح شدن شهروندان شده است)1(. 
در   90 دهــه  اوایــل  که  پیمایشی  مطالعه  یک  در 
مشهد صورت گرفته، مشخص شده که اهمیت حل 
  61,5 نظر  از  مشهد  ترافیك  به  مربوط  مشكالت 
درصد شهروندان در حد باال، 18,5 درصد در حد 
پایینی  حد  در  دیگر  درصد   20,1 فقط  و  متوسط 
نظر  از  ماشین ها  تصادف  میزان  اهمیت  ــت.  اس
50,2 درصد شهروندان در حد باال، 24,6 درصد 
حد  در  دیگر  درصد   25,2 فقط   و  متوسط  حد  در 

پاییناست)2(.
سرپرست  شــدگــان  کشته  درصــد   70 همچنین 

آن ها  کارافتادگی  از  و  مرگ  با  که  هستند  خانواده 
خانواده های شان  گریبانگیر  ناگواری  پیامدهای 
پیش  تنگدستی  و  فقر  سمت  به  بعضًا  و  می شود 
می روند. چه بسا معلولیت های جسمی و نقص عضو 
رانندگی،  تصادفات  مجروحان  مزمن  دردهــای  و 

سالمت روان آن ها را نیز به خطر می اندازد. 
وسایط  تصادف  از  ناشی  کشته های  تعداد  جدول 

نقلیه طی سال های 91- 1384 در شهر مشهد

زنمردسال
138438797
138532996
138632594
1387351103
1388329110
138935991
139029376
1391 254 60

2080591جمع

شده  یاد  دوره  طی  که  دهد  می  نشان  باال  جــدول 
در  تصادفات  از  ناشی  شدگان  کشته  درصــد   78
تشکیل  زنان  را  درصد   22 و  مردان  را  مشهد  شهر 

داده اند.
که  است  این  مشهد  شهر  رانندگان  ویژگی های  از 
مربیان  توسط  اجباری  آموزش های  کسب  دلیل  به 
خودرو  کنترل  در  خوبی  مهارت های  از  حرفه ای 
به  مربوط  مهارت های  در  اما  هستند؛  بــرخــوردار 
رفتار رانندگی کاستی های زیادی دارند. رانندگان 
در مشهد در توانایی های حفظ سرعت مجاز، حفظ 
هستند.  ضعیف   رانندگی  عمل  بر  تمرکز  و  فاصله 
تلقین های  و  نــادرســت  بــاورهــای  از  برخی  تغییر 
از  باید  و  است  الزامی  کنونی  فضای  در  بی مورد 
طریق گسترش و توسعه جنبه های مثبت رانندگی 
به جای القای جنبه های منفی به یک الگو ترافیکی 

در کشور تبدیل شویم)3(.
استفاده  با  ویژه  به  فرهنگی  تأثیرگذاری  ضــرورت 

مدیریت  تا  گردیده  باعث  همگانی  های  آموزش  از 
فرهنگسرای  اندازی  راه  به  اقدام  مشهد  در  شهری 

خاصی با عنوان ترافیک کرده است.
هر سه سال و نیم به میزان کل جمعیت ایران مسافر 
وارد شهر مشهد می شود. طبق آمار در سطح شهر 
حدود یک میلیون و 250 هزار خودرو دارای پالک 
مشهد وجود دارد که در روزهای عادی نیز با توجه 
باالی  حجم  و  شهر  مرکزی  هسته  کم  ظرفیت  به 
خودرو، شهر مشهد با ترافیک مواجه می باشد. )4(. 
که  بــاورنــد  ایـــن  ــر  ب مشهد  در  شــهــری  مــدیــران 
مشهد  در  را  گریزی  قانون  بیماری  مسافرپذیری، 
مذهبی  و  توریستی  شهرهای  است.  شدیدترکرده 
به دلیل پذیرش زیاد مهاجر و مسافرپذیری، عمومًا 
نبود  هستند.  درگیر  گریزی  قانون  پدیده  با  بیشتر 
و  قانون  رعایت  خــود  به  خــود  ساکنان،  در  ثبات 
در  ــراِد  اف زیــرا  می کند.  کم رنگ تر  را  بــرآن  نظارت 

کمتری  خاطر  تعلق  شهر  به  گــذر، 
نظارت  امکان  همچنین  و  داشته 
رفتارهای  بر  رسمی  غیر  و  رسمی 
آنان کمتر است. بنابراین در شهری 
که  اســـت  ــروری  ــ ض مشهد  مــانــنــد 

اعمال قانون شدیدتر و نظارت بر اجرای آن قوی تر 
باشد. 

 70 حــدود  ــور،  راه پلیس  رسمی  اعــالم  براساس    
ایران  در  تصادفات  از  ناشی  انسانی  تلفات  درصد 
 10 و  خودرو  درصد   20 انسانی،  عامل  به  مربوط 
درصد جاده است ولی به نظر می رسد عامل انسانی 
به  را  بیشتری  سهم  کشور  کالنشهرهای  درون  در 
رعایت  بر  تاکید  بنابراین  می دهد.  اختصاص  خود 
طریق  از  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات  و  قوانین 
و  آموزش شهروندی  نهادهای مردمی،  فعال شدن 

ترویج قانونگرایی یک ضرورت اساسی است. 

قانون گریزی  و بازتاب آن  در رفتارهای مربوط به ترافیک در مشهد
  علی اصغر نامی، پژوهشگر اجتماعی
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قبیل  از  هایی  بخش  دارای  مربع  متر   1200 زیربنای  با   1391 سال  ماه  بهمن  در  ترافیک  فرهنگسرای   -5

کالس آموزشی، آمفی تئاتر، اتاق جلسات و اتاق کارشناسی افتتاح گردید. مأموریت فرهنگسرای ترافیک  ترویج 

و  اهداف  و  است  گرایی  قانون  روحیه  افزایش  و  اجتماعی  اخالق  بر  تاکید  با  ترافیک  فرهنگ  سازی  ونهادینه 

رویکردهای سه گانه زیررا دنبال می کند: 

1- تغییر نگرش رفتارهای ترافیکی با بهره گیری از تعالیم دینی

2- افزایش دانش شهروندان در جهت پیشگیری و کاهش آسیب های رانندگی و افزایش ایمنی در ترافیک

3- ارائه الگوهای مناسب از سبک رانندگی و عبور و مرور در محیط های شهری

خدماتی  منطقه،  سطح  در  جاری  و  عمومی  برنامه های  انجام  بر  عالوه  ترافیک  فرهنگسرای  های  فعالیت  اهم 

است که به صورت ویژه در گستره شهر مشهد ارائه می نماید که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

اجرای طرح انضباط ترافیکی، پیاده سازی اقدامات در حوزه فرهنگ سازی ترافیک به صورت آزمایشی بر روی 

اتوبوسرانی،  ترافیک،  سازمان  رانندگی،  و  راهنمایی  پلیس  همکاری  با  مقدس  مشهد  شهر  پرتردد  خیابان  ده 

برنامه های  پخش  و  موضوعی  جشنواره  شهری،  تلویزیون  بیلبورد،  همچون  شهری  اکران های  تاکسیرانی، 

رادیویی و همکاری با سازمان های مختلف اثر گذار در حوزه ارتقای فرهنگ ترافیکی.

گفتگو با چهره ماندگار نیروی هوایی

سرهنگ ابراهیم جهان بخش 
فرزند  سرخس    در  تحصیالت  سنگر   از   1333 متولد 

غالمحسن 
نیروی  در   1353 ســال  در 
و   استخدام   همافری  هوایی 
پس از گذراندن دو سال زبان 
و چهار سال تخصص هواپیمایF14 در قسمت 
الکتریک.   و  الکترونیک  ارشــد  کارشناسی 
شانزده سال در اصفهان و هشت سال در شیراز 
مشهد  در   76 ســال  از  کـــردم.   وظیفه  انجام 
هواپیماهای  نگهداری  و  تعمیر  فرمانده  مقدس 

میراژ  و F'5 بودم . در جنگ خلیج فارس تعداد زیادی هواپیماهای مختلف  
را صدام حسین به ایران  فرستاد  از جمله میراژکه مربوط به فرانسه بود.  
هیچ نشریه ای نداشتیم. بنده و چند نفر دیگر رفتیم همدان و یک هواپیما 
را کامال اورهال کردیم و در تخصص خودم کتاب نوشتم و کلیه هواپیماهای 
میراژ را آوردیم مشهد و با آموزش به جوان ها در مشهد مقدس پرواز کردند . 
سالح این هواپیما را به ما ندادند  که الگو برداری موشک های هواپیماهای 
زمان  از  بعد  سنگین  خیلی  های  پروژه  دادم.  انجام  کشی   سیم  با  را  دیگر 
جنگ  هواپیماهای T33 از تهران به اصفهان آوردیم و اورهال کردم.  در 
سال 1384 با 31 سال خدمت با درجه سرهنگی بازنشسته شدم .  چون 
به بنده نیاز داشتند  دوازده سال خرید خدمت جهت اورهال هواپیماهای 
میراژ در مشهد مقدس انجام وظیفه کردم و مجموعا 43 سال خدمت کردم. 
تخصص اصلی من هواپیمای جنگده تام کت F14 است. به جز هواپیمای اف 
چهارده که حدود بیست سال پرواز دادم و کارهای اورهال  انجام دادم، روی 
هواپیماهای F5 هواپیما T33را هم اورهال کردم. در مشهد مقدس پایگاه 
به مشهد  از همدان  نداشتند،  شهید حبیبی، میراژهای عراقی  که نشریه 
آوردیم  و برای شان کتاب و نشریه جهت تخصص خودم تهیه کردم.  چون 
جزوه.  نه  و  داشتیم  نشریه   نه  بود  فرانسوی  میراژ  هواپیمای  بودیم  تحریم 
در  پرواز  به  یکی   یکی  را  زمینگیر  هواپیماهای  و  کنیم  تهیه  شدیم  مجبور 
آوردیم  و کامال هواپیماها را تکه تکه کرده یعنی اورهال کامل  کردیم و به 
جوان ها آموزش دادیم.  اسلحه نداشت  با سیم کشی  از موشک های دیگر 
هواپیماها  سر بال این هواپیما، موشک سوار کردم.  خدا را شکر تا زمانی که 

در خدمت بودم زحمت کشیدم  وآموزش دادم.

گزارش
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فرهنگی و آموزشی

آموزش نقاشی و طراحی روی پارچه 
   مدرس: الهام مفتوحی

 فصل سیزدهم : زیر سازی مخمل «

جام جم

بایدها و نبایدهای شعر نو
 دکتر اکبر شعبانی

" بخش سوم "
ادامه شماره قبل

حال كه پذیرفتیم قالب نوهیچ تضاد و تقابلی 
با شعر سنتی فارسی یا همان قالب كهن ندارد و  تنها به قصد 
خدمت و در راستای گسترش و بالندگی و ماندگاری آن پا به 
میدان گذاشته است و نوزاد خلفی است كه از بطن دیرینگی اسالیب كهن سر 
بر آورده و نیاز به حمایت و مراقبت دارد، گام اول شناخت و معرفی هرچه بیشتر 

و بهتر آن است.
گفتنی است،  شعر نو، اگر چه به عنوان یك نیاز تازه، حاصل تحوالت اجتماعی و 
فكری و فرهنگی دوران اخیر كشور ماست، اما در عین حال تاثیر ادبیات حوزه 
غرب بخصوص فرانسه در آن قابل چشم پوشی نیست كه عالوه بر محتوا از 

لحاظ فرم و قالب نیز شعر فارسی را تحت تاثیر قرار داده است.
شاید مخالفت برخی با شعر نو همین بی ضابطگی ظاهری آن است، بدین معنا 
كه حد و مرز مشخصی در مقایسه با شعر كهن برای آن نمی بینند و حق هم 
دارند زیرا، تا به حال به صورت دقیق و علمی به این مساله پرداخته نشده و در 
مقایسه با شعر سنتی كامال بی ضابطه می نماید و متاسفانه برخی نیز با تكیه 
بر همین باور غلط در گذشته و حال به خود اجازه داده اند، آثاری را روانه بازار 

كنند كه تنها به از میان برداشتن تفاوت بین دوغ و دوشاب كمك كرده است.
شعر كهن دارای قاعده و قانون است و رساالت متعددی از گذشته های دور تا 
به امروز درباره آن به رشته تحریر درآمده است و در باب اركان و اجزای مختلف 
آن به حد اشباع بحث شده، به گونه ای كه هر كس پا در دایره شعر كالسیك می 
گذارد، خواه نا خواه بر بسیاری از قواعد و مقررات آن مسلط است و اجازه عدول 
بی قاعده و خودسرانه از قواعد آن را به خود نمی دهد. اما در شعر نو هرگز این 
گونه نیست، گرچه اهل فن می دانندچه می كنند و چه باید بكنند، اما تا به حال 
به خود زحمت نداده اند به طور جامع به تدوین قواعد آن بپردازند. آنچه هست، 
اطالعات پراكنده و غیر مدونی است كه به طور سلیقه ای وبه عنوان نظرات اهل 
فن در اینجا و آنجا مشاهده می شود. شاید هم هنوز زمان آن فرا نرسیده و ادامه 
لرزه ای كه از سقوط این صخره عظیم در دریای ژرف شعر فارسی ایجاد شده، 

امكان ارزیابی دقیق آن را به كسی نمی دهد.
به هر حال جدای از این مساله، بخصوص به منظور جلوگیری از سوء استفاده 
برخی و در جهت هدایت شاعران جوان مملكت  كه سرمایه های آینده شعر 
فارسی هستند، الزم است هرچه زود تر این كار صورت گیرد و از طریق كتابهای 
درسی در اختیار نسل جوان قرار گیرد تا معیار مشخص و روشنی برای ارزیابی 
شعر نو در دسترس گویندگان و خوانندگان باشد. البته ناگفته پیداست منظور 
از قواعد و قوانین، به رشته كشیدن انبوهی از تعاریف ذهنی و غیر ملموس كه 
باعث سردرگمی خواننده شود نیست، بلكه باید با تكیه بر ذوق سلیم و بر مبنای 
واقعیات شعر راستین معاصر به ساده ترین شكل و با ارائه زیباترین و دلنشین 
ترین الگو ها و نمونه ها و در قالب ساده ترین عبارات به استخراج و ارائه قواعد و 
ضوابط آن پرداخته شود. نا گفته نماند در سالیان اخیر در كتب درسی مباحثی 
با عنوان شعر نو یا وزن نیمایی، بسیار به اختصار گنجانده شده كه به هیچ وجه 
پاسخگوی عطش سیری ناپذیر طالبان جوان آن نیست. آوردن یكی دو صفحه 
مطلب كلی و كلیشه ای به منظور آشنایی دانش آموزان با شعر نو در یك كتاب 

مثال دویست صفحه ای دردی را دوا نمی كند.
رشته  در  حتی  آموختگان  دانش  آشنایی  عدم  و  نیمایی  قالب  به  توجه  عدم 
ادبیات فارسی كه ریز و درشت عروض و قافیه و بدیع و معانی و بیان سنتی را 
بارها و بارها خوانده اند تاسف برانگیز است. چرا باید دانشجو از شعر كهن همه 
چیز بداند و درباره این الگو و قالب جدید هیچ نداند؟ آیا باید زمان بگذرد و نو 

كهنه شود تا به شناخت و چند و چون كمی و كیفی آن بپردازیم؟
پر واضح است، هدف از این سخن به هیچ وجه بی توجهی به قواعد و ضوابط 
درسی  برنامه  در  شایسته  سهمی  شدن  قائل  هدف،  بلكه  نیست  كهن  شعر 
مدارس و دانشگاه ها بخصوص برای شعر نو و معرفی درست و علمی آن است 
علوم  رشته  دانشگاهی  پیش  كتاب  در  نو  شعر  ای  صفحه  یك  معرفی  وگرنه 

انسانی و آوردن همین مقدار مطلب در كتاب فارسی عمومی دانشگاه و تكرار:
می تراود مهتاب،

می درخشد شبتاب، 
نیست یكدم شكند خواب به چشم كس و لیك،

غم این خفته چند،
خواب در چشم ترم می شكند. )1(

وجه  هیچ  به  معنایش  قبولی،  قابل  توضیح  هیچگونه  بدون  مثال،  عنوان  به 
پرداختن به شعر نو نیست.

 من می ترسم پانصد سال بر شعر نو بگذرد، و باز هم " می تراود مهتاب " نیما 
شاهد مثال شعر نو باشد.

همچنان كه در زمینه بالغت و برای مثال تنافر حروف بیش از هزار سال است 
بیت عربی عجیب و بی محتوای:

 و َقبر حرب بمكان قفر             و لیس قرب قبر حرب قبر
را همچنان نقل می كنیم و عجیب اینكه در آثار بالغی معاصرین نیز همین 

شاهد مثال به چشم می خورد. )2(
1- زبان و نگارش فارسی، حسن احمدی گیوی و دیگران.

2- جالل الدین همایی، معانی و بیان. زین الدین جعفر زاهدی، روش گفتار.
ادامه مطلب در شماره بعد.
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قرنطینه  «

این که  ــدون  ب اســت  سخت  بـــاورش 
باشی،   زده  حرفی  یا  بکنی  ــاری  ک
همه  ــروز  ام از  بگوید  و  بیاید  کسی 
آزادی هایت را می گیرم و این که زندگی ات باید بعد 
این که  نه  را  این  باشد.  خانه ات  چارچوب  در  این  از 
باشی  دیده  چشمانت  با  را  او  تو  یا  باشد  گفته  یکی 
بگوید و برایش مهم نباشد که چه آشوبی را در دل و 

جانت انداخته است... 
به  و  دوستانت  به  می خندی.  و  نمی کنی  باور  اول 
فامیلت و همه کسانی که با آن ها در ارتباطی زنگ 

می زنی.  
یک  همه  جهان  و  ایران  اخبار  می کنی  باور  کم  کم 
دعوت  خانه  در  نشستن  به  را  تو  و  شــده انــد  صــدا 

می کنند.  
خانه ات را با قدم هایت متر می کنی. حاال باید روزها 

و شاید ماه ها، محدوده زندگی ات آپارتمانت باشد. 
حالت خوش نیست. یکباره باید همه دلخوشی هایت 
ادبی  جلسه های  پیاده روی،   ورزش،  کنی.  ترک  را 
و  مــردم  ازدحــاِم  در  شدن  گم  و  دوستانت  دیــدِن  و 
همهمه بازار؛ آرزوی بیرون رفتن با خانواده ات و غذا 

خوردن در رستوران های شهر یا خارج شهر. 
خانه  نمی شود  بــاورت  خوشی هاست.  پایاِن  انگار 
تنها جای امِن زندگی ات باشد، آن هم چندان معلوم 

نیست.
می دهد.  وایتکس  و  الکل  بوی  زندگی ات  تمامی   
قرمزی پوسِت دست هایت و عطسه هایت بیشتر شده 

است.
شاید زندگی دارد تغییر می کند و پوست می اندازد. 

شاید خدا از دسِت آدم هایش خسته شده است. 
پیاِم زنده ماندن، ترِک آدم هاست و قرنطینۀ خودت. 

هر چه کمتر ببینی، بیشتر زنده می مانی! 
سخت ترین روزها برای فرشتگاِن سفید پوش است.  
قرنطینه  در  نمی توانند  که  پرستارانی  و  پزشکان 

بمانند.
همسرت  وقتی  مـــادری؛  هم  تو  فرشته ای،  هم  تو 

خسته از مطب برمی گردد و می فهمی ممکن است 
نمی کنی.  تــرک  را  نــفــره ات  دو  مبِل  باشد.  ــوده  آل
کنارش می نشینی و چایی را داغ و جرعه جرعه  مزه 
مزه می کنی و تمام حرف هایت را با فنجان چایی ات 

قورت می دهی و جایش یک لبخند می زنی.
شهر در سکوت، در دلتنگی ها، ندیدن ها، نرفتن ها 
و ماندن ها روزهایش را سپری می کند. برای اولین 
وجــودت  تمام  با  را  ــا  آدم ه بین  مشترِک  حــِس  بــار 
تا  می گشایی  بیشتر  را  پنجره ها  می کنی.  درک 
است  چشمانت  وجــودت،  پنجره های  ببینی.  بهتر 
به  نگاهت  عبورِ  برای  جایی  خانه ات،  پنجره های  و 

آسمان، به کوچه و هیاهویی که دیگر نیست.
جهان  اوضـــاِع  به  چشم  و  نشستن  تلویزیون  پــای   
دوختن کم کم خسته ات می کند. اردیبهشت است 
باران می آید. صدای آواز پرنده ها و ُشرُشر باران تو را 

از خانه ات بیرون می کشد.  
کنی.  گز  قدم هایت  با  را  شهر  تمام  باید  بروی،  باید 
با ماسک، دستکش، عینک و هر چه که تو را مصون 

کند اما باید بروی. 
که  مــی بــیــنــی  چــشــمــانــت  دریــچــه  از  و  مــــی روی 

قشنگ ترین چیزهای دنیا را هنوز داری. 
دلکش  نسیِم  کــردن،  تفکر  و  دیــدن  بــرای  آسمانی 
بهار، بوی عطِر بهارنارنج و گل های یاس و بارانی که 

بی منت آلودگی ها را می شوید و با خود می برد. 
این  اســت.  خــوب  حالت  برمی گردی،  که  خانه  به 
زدنت  حــرف  یکریز  و  چشمانت  شــوِق  از  بچه ها  را 

می فهمند.  
است.  پیچیده  آشپزخانه  توی  ِغذایت  خوش  بوی 
بچه ها که جمع می شوند و همسرت می آید، بیشتر 
همین ها  کسانت  عزیزترین  می فهمی  وقت  هر  از 

هستند. 
همین تعداِد به ظاهر اندک که در کنارشان روزهای 

سخِت قرنطینه را پشِت سر خواهی گذاشت.

موِج دوم  «

ماه های  و  زمستان  فصِل  از  نیمی  با  اول  قرنطینه 
بهار، ظاهرا به پایان رسید. آرام آرام بازارها ، مراکز 

خرید، رستوران ها و مساجد باز شدند. شهر دوباره 
پشت  ایستادن  قرنطینه،  از  ــردم  م گــرفــت.  جــان 

پنجره ها و روی بالکن ها خسته شده بودند.
کردن.  تماشا  و  زدن  دور  و  خرید  برای  بود  فرصتی 
نیمه های خرداد بود. به گمانم فراموش کرده بودیم 

که احتیاط شرِط عقل است.
پشت  که  را  تنهایی  سخت  روزهــای  می خواستیم    
رفتن مان  بیرون  و  دیدارها  با  بودیم،  گذاشته  سر 
از  غافل  کنیم.  جبران  بهار،  روزهـــای   آخرین  در 
صدای   انگار  بــود.   کمین مان  در  ویــروس  این که 
قهقهه   صــدای  مــا   و  بــود  شنیده  را  خنده های مان 

شیطانی و مرگبارش را... 
و  برگشت  صورت های مان  روی  ــاره  دوب ماسک ها   

وضعیت سفید دوباره به وضعیت قرمز تبدیل شد.
را در  اندک، هیچ کس خودش  تعدادی  بار جز  این   
خانه حبس نکرد. برای همین کم کم کرونا همه گیر 
شد. معلوم نیست در قرنطینه اول بر روح و روان مان  
چه گذشت، که موِج دوم را جدی نگرفتیم، حتی به 

قیمِت جان مان.
شاید تصمیم گرفتیم همه مبتال شویم. بیمار شویم 
و اگر سلول های بدن مان نتوانستند مقاومت کنند، 

تسلیم شویم و بدون هیچ اعتراضی بمیریم. 
مجازی است  دنیای  و  اینترنت  به  وابسته  که  نسلی   
در  گرفتار  نسِل  گذشته،  نسِل  و  پویا  و  امــیــدوار 
سنت های دست و پاگیر و خرافه های فراموش نشده 
در  فرهیختگان  است.  سازش  یا  انقراض  به  رو  که 

حاِل سازشند و مدعیان در حاِل مقاومت.
 اگر دانشمندان در ساخت واکسن، عاجز بمانند و 
کرونا  به عنوان یک بالی طبیعی باقی بماند، دنیا به 
سمِت  تغییری شگرف پیش خواهد رفت. انسان های 
تنها، زندگی های دو نفره یا تک نفره و آنالین بودن 

به معنای حضور فیزیکی مطرح خواهد شد.
رها  و  نو  تفکری  دارای  دانشجویان،  و  محصلین 
گذشته،  نسل  و  آن ها  بیِن  که  تفکری  بود.  خواهند 
و  فکری  لحاظ  از  قبل  به  نسبت  تر  عمیق  شکافی 

عاطفی به وجود خواهد آورد.
و اما...   

فرداها، روزهایی که ما نیستیم شاید یک کلبه برای 
و  داشتن  دوســت  و  باشد  کافی  زندگی  یک  شــروع 

عشق، تنها شرِط ادامه زندگی.
قدم می زنم، قدم می زنیم، تماشای مردم و شنیدِن 
است.  شهر  ــوای  وه حال  گویاِی  حرف های شان   
نگاه  یک  در  را  کسبه  نگراِن  نگاه های  و  زمزمه ها 

می توان درک کرد. 
باران نمی آید. هوا گرم و  مثِل روزهای اردیبهشت، 
پیش  و  فرضیه ها  جانسوزتر.  کرونا  و  است  جانسوز 
بینی ها مبنی بر این که هوای گرم، ویروس را نابود 
نمی داند  هیچ کس  نبوده.  بیش  اشتباهی  می کند، 
چه خواهد شد. ویروس، جان تازه ای گرفته و جوالن 
تله  شکار.  منتظِر  پنهان،  است  موشی    تله  می دهد. 
موشی که روح دارد و باهوش تر و صبورتر از شکارش 

عمل می کند.  
یا  اجبار  به  اما  کردیم؛  مقاومت  کردیم،  پیشگیری 
اختیار تسلیم شدیم. ویروس درست مثل زلزله ای بر 
سرمان آوار شد. زلزله ای با ریشترهای متفاوت، گاه 

خفیف و گاه مرگبار.
دسته دسته مبتال می شویم و گروه گروه سرخوشانه 
خوب  ظاهرا  حال مان  می شویم .  خارج  قرنطینه  از 
نقشه  نمی  توان  آینده  ــای  روزه بــرای  دیگر  اســت. 
باید در اکنون زندگی کرد. برای خندیدن،  کشید. 
فقط  گرفتن  انــرژی  و  دادن  انــرژی  کشیدن،  نفس 

اکنون برای مان ارزشمند است . 
این که همیشه دنیایی برای ادامه رویاهای مان وجود 
دارد. دنیایی که متعلق به خودمان است . حریمی 

که هیچ کس نمی تواند تصاحبش کند.
را  گناهان  همه  که  است  گفته  پــروردگــار  زیبا  چه   

می بخشد اال ناامیدی را.
ادامــه  مــرگ  مـــوازاِت  به  زندگی  می دانم  آن کــه  با   
بلندی هایش  و  پستی  تمام  با  را   زندگی  اما  دارد؛ 

می پرستم. 
پاهایی که معجزه خداوند است  با  پس قدم می زنم 
کلمه ها،  دارم.  دوست شان  که  کلمه هایی  با  گاه  و 
و  طوالنی  خطی  در  که  جلوهستند  به  رو  گام هایی 

منسجم معنا می یابند و جاودان می شوند.  

گلدوزی،  کارگاه  نیاز:  مورد  وسایل   
اورینت، بیندر، رنگ پارچه یا اکرلیک، 
کاربن،  مختلف،  سایزهای  در  قلمو 

پالت تخم مرغی و پارچه مخمل.
مخمل  پارچه   راه  خــواب  در  ابتدا  در 
طرح را کپی کنید با کاربن و در ابتدا روی خطوط  را   با 
بیندر  دورگیری کنید و پس از این که کامال خشک شد 
دورگیری با اورینت ) چنانچه اورینت شما غلیظ بود با 
آب رقیقش کنید ( پس از خشک شدن کامل  دورگیری 
بیندر  پذیر،  رنگ  سطح  برای  توانید  می  خطوط  روی 
را  و کامال روی سطح کپی شده  را حالل در آب کنید 
می  مشخص  برایتان  اورینت  .خطوط  دهید  پوشش 
پیدا  نفوذ  بیندر  کامال  که  شوید  مطمئن  حتما   . شود 
کرده.  برای اطمینان می توانید یکبار دیگر هم بیندر 
در آب را تکرار کنید . دقت کنید حتما بیندر یک واحد 
آب پنج واحد باشد . منظور حالل بودن بیندر می باشد. 

مرحله  بعدی  پس از این که کامل خشک شد اورینت 
را در آب حل کنید و  برای سطح رنگ پذیر مجددا روی 
سطحی که قبال  بیندر زده شده بزنید و   زیر سازی شما 
تازه شروع می شود. ممکن است با توجه به پارچه های 
مختلف , مخمل اورینت پس از خشک شدن کم رنگ 
.  می توانید دوباره مرحله اورینت رقیق را دوبار  شود 
رنگ  برای   ساز  زیر  شدن  خشک  از  پس  کنید.   تکرار 

آمیزی نیازی به پایه رساندن  رنگ نیست.
و  نیست  رنگ  در  بیندر  کــردن  اضافه  به  نیازی  نکته:   
تثبیت  هم الزم نیست و می توانید در زمان رنگ آمیزی 

از  بعضی  دادن  نشان  برجسته  ــت بـــرای  ــ ــم ــ ــس ــ ق
های نقاشی،  رنگ  را  با قلمو 

سبک  این  و  نکنید   محو 
و  برجسته  را  نقاشی   ،
ــذاب تر  ســایــه هــا را جـ

نشان می دهد.

بود.  شده  احوال  ناخوش  بوپیچک 
نوبت  نبود.  اول  بوپیچک  آن  دیگر 
گرفت و به دارالشفای حکیم باشی 

رفت.
را  بوپیچک  نــبــض  بــاشــی  حکیم 
نظر  از  را  چشمانش  سفیدی  و  زبــان  بــار  گرفت. 
پاشو  بشین-  سپس  جنباند،  سر  و  گذراند  صائب 
داد. نفس کم آورد و به هن و هن افتاد. پشت گوش 
سرد  عرق  پیشانیش  به  هکذا  و  کرد  عرق  هایش 

نشست و زرت بوپیچک قمصور شد.
الشرائین  تصلب  جــان،  پــدر  گفت:  باشی  حکیم 
نیست.  ساخته  ــاری  ک مــن  دســت  از  ای،  گرفته 
غفور  و  غفار  و  شافی  خداوند  دست  به  را  خودت 

بسپار.
و  بگرد  است.  ساله  هفت  نوشیدنی  دردت  دوای 
پیدا کن، جوینده یابنده است. چون  یافتی هر شب 
را  ات  بینی  سبک،  شام  با  همراه  مقرر  ساعت  سر 
بگیر، چشمانت را ببندو  یک پیاله 1 نوش کن. خدا 

خواسته باشد، تندرستی ات را به دست می آوری.
درضمن حتما جنس خانگی باشد.

با گوش  و  را خاراند  بیچاره پس کله اش  بوپیچک 
های لته از دارالشفاء بیرون آمد.

و با خودش زمزمه کرد: در این زمانه نوشیدنی کجا 
گیر می آید که تازه هفت ساله هم باشد !!!؟

تمام تجارب هفتاد ساله اش، در هر زمان و مکانی 

جلو چشمانش رژه می رفتند.
و  بندر  تبریز،  ری،  ــوس،  ط نیشابور،  ســرخــس، 

فارس.
بیت  این  و  شیراز  رند  و  شیراز  ــارس،!  ف ــارس،!  ف

الغزل به خاطرش آمد:
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند!

چون به خلوت می روند آن کار  دیگر  می کنند!
پشت  به  پشت  همسایه  نصرالدین،  شمایل  سپس 

منزلش جلو چشمانش آمد.
بوپیچک در بیت نصرالدین را دق الباب کرد.
نصرالدین در را باز کرد، بوپیچک سالم کرد.

گرامی  همشهری  اهلل،  رحمه  و  علیکم  ســالم   -
اوامرتان!؟

نــوک  بــه  ــار، چــشــمــانــش را  ــس ــرم بــوپــیــچــک، ش
کفش هایش دوخت و شرح ماوقع را  عرض کرد و 
آخراالمر تیر به تاریکی انداخت و گفت: استغفراهلل،

باشید،  داشته  ساله  هفت  نوشیدنی  شاید  گفتم 
برای عالج درد بی درمانم می خواهم.

و  رک  و  کرد  ورنــداز  عدل  را  بوپیچک  نصرالدین، 
اید،  آمده  درست  گرامی،  همشهری  گفت:  راست 
دارم، هفت ساله اش را هم دارم،  در ضمن جنس 
فرد اعالی خانگی هم هست، ولی اگر می خواستم 

به غریبه ها بدهم که هفت ساله نمی شد.
دارم،  الشرائین  تصلب  خودم  برادر،  که  این  دیگر  

حکیم باشی تجویز کرده است:
ســوخــاری،  بلدرچین  تــنــاول  بــا  هــمــراه  شــب  هــر 

بینی ام را بگیرم، چشمانم را ببندم و یک جام
 نوش جان کنم، خدا خواسته باشد تندرستی ام را 

به دست می آورم.
یخ  بوپیچک  سر  بر  شد،آب  منعقد  مال  کالم  چون 

کرد و در جا  میخکوب شد.2 نسخه ی بدل: 
1_مالقه    2_سنکوپ کرد

 زهرا شعفی

 میخکوب
» نوشیدنی هفت ساله «

بوپیچک

اشـــک های پنـــهــان

طنز

آموزش خصوصی نقاشی و طراحی 
روی پارچه 

 مدرس: الهام مفتوحی 
 09155246428

تماس  حاصل فرمایید
elham_canvas  : اینستاگرام 

بنویس جنون   قصه     ! قلم  شرح این ماجرا به خون بنویسای  
بنویساز  هبوط   ستاره  ها   بر  خاک سرنگون    و  آی  نماز  در 
بنویس از جوانان  غرقه گشته  به  خون از كفن های الله  گون  
بنویس  درد   دارد   دلــم  ،  روایــت  كن شگون  بد  بخت   قصه  
ــاره   خلق بنویس از جگر هــای  پــاره  پ دون   سپهر   جفای   از 
ــن  ایــن   ودیــعــه   دیرین بنویساز  وط قــرون   هدیه   بهین   از  
تبریز از   و  بــگــو   ســپــاهــان   بنویساز  ــازرون   ــ ك و  نشابور  از 
ــه    بگو ــان ــخ ــراب ــوت  ش ــك بنویساز  س گــون  واژ  هــای  قــدح  از 
ــق   بین  ــالی ــی   خ ــال ــره   خ ــف ازكم و كیف و چند و چون بنویسس
شادیست از  نه  من  تلخ  بنویسخنده  درون   غم  از  كن  گریه 
ــردار  ــان  ب ــت بنویسپـــرده  از كــار  دوس فــنــون   ذو  حریفان   از 
ــوم كــم كم ــه  مــی ش ــوان بنویسآه ،  دی جنون  از  و  بگذار  عقل 
زن حقیقت   حلقه   در   بنویسچنگ   فسون  و  افسانه  ز  كــم 
بگذار را   ــار   پـ و  پــیــرار  از همین لحظه ، ازكنون بنویسحـــرف  
بنویسخسته ای، خسته، خوب می دانم فزون   زحد  كن   همتی 
است عیب  قافیه  تكرار  چه  بنویسگر  ــون   خ ــف  ردی بــا  غزلی 

 دکتر اکبر شعبانیغزلی با ردیف خون
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گردشگری  - و رزشی

رواق

هفته نامه در ویرایش مطالب آزاد است
مطالب چاپ شده الزاما دیدگاه این نشریه نمی باشد

گنبد حرم رضوی، ادامه مطلب

 دکتر سید حسین رئیس السادات

اینک به این سخن پر از رمز و راز می پردازیم که مزار معرفت 
تاق  چهار  از  درگوشه ای  چرا  بار،  گوهر  نه  و  حضرت  ساز 
دنیای  بعد  به  چهارم  قرن  از  شک  بدون  است.  قرارگرفته 
عرفان و تصوف و خانقاه و زاویه نشینی در کشورها و مناطق 
یافت.  گسترش  و  گرفت  شکل  تدریج  به  اسالم  عالم  شرق 
ایران و عرفان  با عرفان گنوسی در غرب  ایرانی  اگر چه عرفان اسالمی و 
هندی در شرق تفاوت های اساسی دارد و مبتنی بر قرآن و حدیث می باشد 
و همه فرقه های عرفان و تصوف پیشوا و قائد و رائد خود را امیرالمومنین 
علی بن ابیطالب میدانند اما وجوه تشابهی بین همه فرقه های اسالمی و 
صلح  به  رسیدن  آن  و  دارد  وجود  اسالمی  نحله های  حتی  و  اسالمی  غیر 
کل و توّسع اعتقادی و خود سازی و مصون سازی نفس از هواها و تمنیات 
و  است  شغب  شهوت،  و  خواب  و  خور  از  شدن  دور  حال  هر  به  و  نفسانی 
مستی است و جهل و ظلمت، و تزکیه نفس است. این مقدمه از اینرو مطرح 
شد تا تفکرات زائر رضوی را درآن قرون نخستین و سازنده هر بنای مذهبی 
به جز مسجد را بتوانیم مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. این بحث مربوط 
به شرق عالم اسالم و بخصوص خراسان است که خانقاه های آن از نیشابور 

و سرخس تا هرات و مرو گستره بود. استدراک: شغب = فتنه انگیزی
نکته  به  آن  از  پیش  اما  می شویم.  معماری  و  فنی  بحث  یک  وارد  حاال       
ظریفی باید اشاره کردکه از دید کارشناسان و پژوهشگران حرم شناسی 
مغفول مانده است. در این قرونی که ما از آن سخن می گوئیم چند در صد 
مگر  اما  است.  اساسی  سئوال  یک  این  اند؟  بوده  شیعه  نشینان  خانقاه  از 
ژرف اندیشان شیعه از آن صفات ذکر شده یا برای رسیدن به آن درجات 
و ملکات بی بهره بوده اند؟ اینجاست که پیروان معصومین علیهم الّسالم 
ابتکار  یک  به  دست  خانقاه،  برابر  در  واال  معرفت های  آن  به  رسیدن  برای 
حوزه های  از  بتدریج  عزاداری  زمانی که  همان  مانند  درست  زدند.  جدید 
بسته خانوادگی و محفلی بیرون آمده بود و نیاز به مکان وسیع تری داشت 
و به هر حال تکیه ها و حسینیه ها شکل گرفت. زیارت قبور اوتاد و پیشوایان 
دینی در همه ادیان و مسالک مرسوم و معمول بوده است اما نه تنها برای 
نفس زیارت بلکه بیشتر برای بهره های معنوی و اخالقی و دینی که از آن 
زیارت  آداب  که  پیماید  نمی  راه  این  بر  وجیزه  این  است.  می شده  حاصل 
زیارت  نفس  باره  در  تقدیر  بهر  یا  کند  صحبت  عقاب  و  ثواب  از  یا  بیاموزد 
و  دارد  دیگر  داستانی  خود  آن  که  بپردازد  کالمی  های  تحلیل  تجزیه  به 

نویسنده در جائی دیگر به آن پرداخته است. 
دورِه  آن  در  رضوی  زائر  یک  برای  که  است  این  سر  بر  ما  سخن  اکنون       
باید تعبیه می شد و سیر سلوک زائر در  اوج خانقاه نشینی چگونه حرمی 
حرم چگونه بوده است. زائر نوعًا روبرو یا پائین پای قبر مراد خود ایستاده 
یا نشسته به دعا و راز و نیاز می پرداخت و آرام و زمزه گونه با امام خویش که 
او را حّی و شهید )صیغه مبالغه شاهد( و شاهد می دانست سخن می گفت 
بدون اینکه بر گرد قبر بچرخد و دچار زحمت شود و از اینرو بود که در دهه 
باال  انگیز  حیرت  معماری  یک  با  دیدند  الزم  وقت  مدیران  شمسی  چهل 
سودای  که  آنان  که  ندیدم  هرگز  من  و  وسیعترکنند  اندکی  را  مبارک  سر 
معرفت افزائی دارند برگرد ضریح بچرخند یا برای بوسیدن ضریح و تبرک 
جستن، خود و دیگران را به زحمت اندازند. به هر حال آنان در آن قرون 
ماضیه در وادی ضریحی از طال یا نقره نیز نبودند. این آراستن با جواهرات 
اگر سخنی به گزاف نباشد از همسایه شرقی ما یعنی هند آمده است که 
آنها خدایان خویش را با جواهرات می آرایند و برترینها از این طریق معرفی 
گرفته  پا  هند  امریتسر  طالئی(  )معبد  تمپل  گلد  رو  همین  از  و  می شوند 
است، زیرا که در ذات خود، آن مجسمه های سنگی که به جواهر آراسته اند 
چیزی نیستند. اما در اینجا امام به باور باورنده خویش با او سخن می گوید 
و سخن او را می شنود. زائر واقعی با حضور در حرم، حاضر و ناظر اعمال 
خود می شود. این سخن تصویر آنانی می باشد که حتی سوغات نمی خرند 
چه جای اینکه عکس سلفی بگیرند یا حرم و زیارت را با یک مکان تماشا 
عوضی پنداشته و فیلم برداری از در و دیوارآن، نهایت خلوص و ارتباط آنان 
است. یا به قول آن عزیز از دست رفته، محلی برای برگزاری میتینگ های 
مختلف یا نمایش جلوه هائی غیر از ارتباط و زیارت. آقای مسیح مهاجری 
دی  یکم  یکشنبه  مقاله  سر  در  اسالمی  جمهوری  روزنامه  مسئول  مدیر 
امروز  مختص  مردم،  روز  و  حال  از  غفلت  است:  نوشته  چنین   1398 ماه 
وزارتخانه ها،  برای  لوکس  و  عظیم  بناهای  ساختن  که  روزی  از  نیست. 
هم  غفلت  این  شد،  شروع  حرم ها  و  مقابر  علمیه،  مدارس  استانداری ها، 
شروع شد. . . . کار به جائی رسید که حتی حرم امام خمینی هم پر از زرق 
و برق ساخته شد در حالی که او خود الگوی ساده زیستی بود و مسئولین 

را به تزکیه نفس و ساده زیستی دعوت می کرد.

پیش درآمد  «

تنوع  و  ــژه  ویـ جــغــرافــیــایــی  موقعیت 
پدیده های طبیعی باعث شده تا ایران 
تنوع  دارای  کشور  پنجمین  عنوان  به 
که  است  حالی  در  این  شــود.  شناخته  جهان  طبیعی 
فــراوان،  طبیعی  جاذبه های  از  بــرخــورداری  رغم  علی 
اکوتوریسم کشور با مشکالت و موانع گوناگونی در جذب 
شده  آن  گسترش  از  مانع  که  بوده  مواجه  گرد  طبیعت 
است. اکوتوریسم مخفف Ecological Tourism است 
که معنای لغوی آن در ادبیات فارسی »طبیعت گردی« 
است و گرایشی تازه در صنعت جهانگردی و مبتنی بر 
مسافرت های هدفمند همراه با دیدار و برداشت های 
فرهنگی و معنوی از جاذبه های طبیعی و لذت بردن از 
پدیده های گوناگون است. سفری مسئوالنه به جاذبه 
طبیعت  قدر  و  ادراک  بــردن،  لذت  برای  طبیعی  های 
در  حوض  هفت  طبیعی  منظر  نهایی  ثبت  دانستن.  را 
سبب   1399 ســال  در  کشورمان  ملی  ــار  آث فهرست 
با نگاهی به ظرفیت های این منطقه نمونه ملی  تا  شد 
فرصت های  و  طبیعت گردی  مفاهیم  به  گردشگری، 
کم نظیر آن هم نقبی بزنیم که در توسعه پایدار اجتماعی 

و اقتصادی نقشی به سزا دارد.

تاریخچه   «

هفت حوض نام منطقه ای تفرج گاهی و طبیعی در فاصله 
حدود 5 کیلومتری در جنوب شرقی شهر مشهد است 
گرفته  قــرار  مغان  روستای  به  خلج  جــاده  مسیر  در  که 
است. تأسیس منطقه نمونه گردشگری هفت حوض با 
وجود پتانسیل های طبیعی، تاریخی- فرهنگی و منظر 
آن با سرمایه گذاری شرکت گردشگری توسعه و عمران 
هفت حوض متعلق به شهرداری مشهد از سوی سازمان 
مورد  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
توافق و تایید قرار گرفته است.  منطقه نمونه گردشگری 
ورزشی  ساختاری  دارای  طــرح،  افق  در  حوض  هفت 
عملکرد  که  است  زیست  محیط  دوستدار  و  تفریحی  و 
غالب آن، پاسخگویی به نیازهای مجاوران، گردشگران 
با استفاده  زائــران مشهد در سطح منطقه ای و ملی  و 
از  حفاظت  بر  تأکید  و  محیطی  زیست  استعدادهای  از 
بر مناظر طبیعی، دارای جاذبه  منطقه است كه عالوه 

های تاریخی –فرهنگی جالب توجهی نیز می باشد.

جغرافیا، زمین  و اقلیم  «

جنوب  از  حوض  هفت  ملی  نمونه  منطقه  به  دسترسی 
طی  با  آن  از  بعد  و  خلج  سمت  به  مشهد  شهر  شرقی 
مسافتی به سمت روستای شلگرد و مغان، امكان پذیر 
متر   139٤ تا   10٥٥ بین  منطقه  این  ارتفاع  اســت. 
با  متغیر بوده و محدوده بالفصل بوستان هفت حوض 
وسعتی تقریبی 2245 هکتار، بخشی از ارتفاعات دامنه 
به شمار می آید. فوران زیرزمینی مواد  بینالود  شمالی 
مذاب آتشفشانی در طی میلیون ها سال پیش، در سطح 
دشت فعلی مشهد و سرد شدن آنها که پس از فرسایش 
های شدید، به صورت تپه ماهورها و ارتفاعات گرانیتی 
پدیدار  سنگی  اشکال  از  زیبایی  منظرهای  همچنین  و 
شده، طبیعت زیبایی را خلق کرده که بخشی از آن به 
قرار  یکدیگر  امتداد  در  سنگی  حوضچه  هفت  صورت 
گرفته است. این ویژگی هفت حوض همواره مورد توجه 
طبیعت گردان بوده و از دیرباز یکی از مقاصد کوهنوردان 

بوده است.

منظر و چشم اندازهای طبیعی  «

ارتفاعات پیرامونی منطقه هفت حوض دنباله رشته كوه 
های بینالود است. در این میان شهر مشهد كه در امتداد 

شمال غربی به جنوب شرقی گسترده شده و دیواره هایی 
از دامنه کوه های بینالود در جهت غربی و با حد فاصله 
پس از دشت های شمالی، ارتفاعاتی در شمال شرقی آن 
وجود دارد که دارای قلل متعدد و مناظر طبیعی متنوع 
كوه  رشته  زیبای  طبیعت  از  قسمتی  نام  است.خلج، 
بینالود است كه در فاصله 7 کیلومتری جنوب شرقی 
شهر مشهد قرار دارد. ارتفاعات خلج به دلیل گستردگی 
طولی، با توجه به منظر و شكل ظاهری در نقاط مختلف 
كنگره،  های  قله  جمله  از  متنوعی  قسمت های  شامل 
چینگ كالغ، معجونی، شیخ بها و پاچنار است. سد طرق 
به شمار  از آب مصرفی مشهد  تأمین کننده بخشی  که 
 می آید سبب طراوت آب و هوا و پراكنش گیاهان از انواع 

بوته ای و درختچه در اطراف آن شده و این مكان را تبدیل 
به یك موقعیت گردشگری برای حضور عالقه مندان به 

جاذبه های طبیعی نموده است.

تنوع و پوشش گیاهی  «

تقسیمات  بــراســاس  هفت حوض  ملی  نمونه  منطقه 
ایرانی- رویشی  منطقه  در  ایــران،  گیاهی  جغرافیایی 
تورانی واقع است. رستنی های طبیعی منطقه، به علت 
نوسان شدید حرارت، اغلب خاردار و بالشتكی است و 
انواع خاصی مانند گون، كاله میرحسن و یا بسیاری از 

گونه های علفی چندساله و خاردار را شامل می شود.
به طور عمده گیاهان منطقه هفت حوض به لحاظ گونه، 
نیمه  و  كوهی  و  دشتی  درمنه  شامل  استپ  از  تلفیقی 
استپ بوده و از شاخصه های آن وجود گونه های دارویی 
از جمله شیرین بیان، كلپوره، كاكوتی، بومادران، زیره 
سیاه و همچنین نوع خوراكی شامل اسفناج، كنگر، پیاز 

كوهی، سریش و... است. تاکنون از 35 خانواده گیاهی 
از حدود 200 گونه بیش از 300 نمونه شناسایی شده 

است.

تنوع جانوری و حیات وحش  «

نمونه  منطقه  طبیعی  ظرفیت های  ترین  مهم  از  یکی 
پوشش  آبــی،  منابع  وجــود  با  حوض  هفت  گردشگری 
موقعیتی  ایجاد  ژئومرفولوژی،  ویژگی های  و  گیاهی 
های  گونه  و  وحشی  حیوانات  زیست  ــرای  ب مطلوب 
مختلف پرندگان است. حیات وحش این منطقه شامل 
پستاندارانی از جمله روباه معمولی، شغال، گرگ، گراز، 
جرد  درختی،  سنجابک  افغانی،  حفار  ول  خرگوش، 
)نزوکیاایندیکا(  ورامین  موش  دم دراز،  همستر  لیبی، 
و َرت ترکستانی است.  همچنین پرندگان شاخص آن، 
گنجشک درختی و خانگی، سارگپه معمولی، شاه بوف، 
حق،  مرغ  تاالبی،  جغد  شاخدار،  جغد  کوچک،  جغد 
حواصیل ارغوانی و خاکستری، ِاگرت، چنگر معمولی، 
چنگر نوک سرخ، بوتیمار کوچک، پی قو، دلیجه، ترمتای 
قرقی،  دشتی،  عقاب  طالیی،  عقاب  شاهین(،  )نوعی 
اردک  تورانی،  ریسک  چرخ  خاکستری،  جنبانک  دم 
چکاوک  معمولی،  خوتکا  پهن،  نوک  اردک  سرسبز، 
معمولی، چکاوک شاخدار- طوقی و هدهدی، هدهد، 
زنبورخور معمولی و گلو خرمایی، سبزه قبا، بادخورک، 
کبوتر  سیاه،  شکم  و  سفید  شکم  کوکر  تیهو،  کبک، 
چاهی، زاغ، بلدرچین، کمر کلی، سهره طالیی، كوركور 
سیاه، قمری، كالغ ابلق و سیاه و سار است.  منطقه هفت 
حوض همچنین محل زیست خزندگانی نظیر الك پشت 

مهمیزدار، الک پشت برکه ای اروپایی، آگامای قفقازی، 
افعی  جعفری،  کبری،  شامل  مار  انــواع  خانگی،  جکو 
معمولی، مارموش، دشتی، السرتای البرز، وزغ هندی 
و مرمری، ارمیاس میانی، مارمولك، قورباغه معمولی و 

آتامای خراسان است. 

باشگاه طبیعت گردی و پرنده نگری هفت حوض  «

است  فعالیتی   )bird-watching( نگری  پــرنــده 
زیستگاه  در  پرندگان  مشاهده  به  آن  در  که  تفریحی 
طبیعی خودشان پرداخته می شود و یکی از شاخه های 
رشته ای  پرنده نگری  آنکه  وجود  با  است.  اکوتوریسم، 
جذب  را  زیادی  عالقه مندان  اما  ماست،  کشور  در  نوپا 
خود کرده است. بعضی از پرنده نگرهای حرفه ای برای 
تماشای پرنده ای خاص صدها کیلومتر سفر می کنند 
 551 کنون  تا  ببینند.  را  خود  نظر  مد  گونه  بتوانند  تا 
که  است  شده  ثبت  و  مشاهده  ما  کشور  در  پرنده  گونه 

شامل پرندگان بومی و مهاجر می شود. پرنده نگری از 
بهترین و سرگرم کننده ترین تفریحاتی است که آرامش 
بسیار خاصی به گردشگران می دهد و نیاز به تخصص 

پیچیده ای ندارد.
باشگاه طبیعت گردی و پرنده نگری هفت حوض در پی 
تالش های مستمر شرکت گردشگری توسعه و عمران 
هفت حوض در خرداد ماه 1399 به طور رسمی گشایش 
یافت. این باشگاه با آماده سازی فضای آموزشی مجهز به 
)دوربین ها  اپتیکی  تجهیزات  تهیه  نوین،  فناوری های 
و تلسکوپ های حرفه ای( و بهره گیری از متخصصان و 
آموزشی  پرنده نگری و حیات وحش، دوره های  اساتید 
عالقمندان  بــرای  را  پرنده نگری  پیشرفته  و  مقدماتی 
آموزشی  برنامه های  تا  دارد  آمادگی  و  کــرده  برگزار 

متنوعی را در این زمینه به شهروندان ارائه نماید. 

ثبت ملی اثر طبیعی منظر هفت حوض  «

پارک طبیعی هفت حوض مشهد به شماره 598 مورخ 
آثار طبیعی ملی  ششم شهریور ماه 1398در فهرست 
به ثبت رسیده است. بر اساس بند الف و ب آیین نامه 
اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل میراث فرهنگی و 
گیاهی  گونه های  رویشگاه  طبیعی،  مناظر  گردشگری 
طبی، مناظر طبیعی، صخره سنگی، کوه، چشمه، تپه و 
رودخانه از جمله مواردی است که بر اساس این قانون 

مشمول ثبت در فهرست آثار ملی ایران می شود.
هفت حوضچه ای که در این منطقه در امتداد هم قرار 
از حوضچه  و آب  انــدازه یک استخر هستند  به  دارنــد، 
اول به حوضچه های دیگر می ریزد. این پدیده طبیعی 
فرسایش  ــر  اث بــر  متعدد،  »دولــیــن هــای«  یــا  حــوض هــا 
از  یکی  بستر  در  اسیدی  بــاران هــای  توسط  شیمیایی 
سرشاخه های رودخانه طرق از ارتفاعات شمالی بینالود 

شگل گرفته  است.

 امکانات و زیرساخت های گردشگری  «

گردشگری  شرکت  تشکیل  با   1392 سال  ابتدای  از 
مشهد،  شــهــرداری  در  حــوض  هفت  عمران  و  توسعه 
حال  در  منطقه  در  سبز  فضای  و  عمرانی  فعالیت های 
انجام و مقدمات ایجاد یک سایت تفریحی-گردشگری 
های  جاذبه  از  گذشته  منطقه  ایــن  ــت.  اس شــده  ــاز  آغ
سطحی  در  کاشت  دست  های  جنگل  دارای  طبیعی، 
استفاده  جهت  آالچیق  و  سکو  و  هکتار   32 معادل 

گردشگران، امکانات رفاهی و بهداشتی و ... است.
کیلومتر،   5 حدود  طول  به  سازی  راه  پیاده  و  رو  پیاده 
مربع،  15000متر  معادل  سطحی  در  سازی  محوطه 
ایجاد سکو و آالچیق به تعداد 100 عدد، ایجاد 350 
های  جنگل  توسعه  خـــودرو،  ــارک   پ استاندارد  جــای 
معادل 40  سطحی  در  و  اصله  هزار  کاشت 35  دست 
هکتار، ایجاد شبکه آبیاری تحت فشار در کل عرصه های 
و محوطه  جنگل کاری شده، توسعه فضای سبز معابر 
ها در سطحی معادل 5500 متر مربع، توسعه سیستم 
روشنایی معابر، پارکینگ ها، محوطه ها و پیاده راه ها که 
بخشی از آن از انرژی خورشیدی بهره می برد، احداث 
پل حدفاصل محوطه اصلی و آالچیق ها، احداث چهار 
مخزن بتنی ذخیره آب به حجم کل 1250 مترمکعب، 
محوطه  در  سنتی  رستوران  و  کافی شاپ  ــدازی  راه انـ
)فوتبال،  روباز  ورزشی  زمین   4 ایجاد  بوستان،  اصلی 
مجموعه   3 ایجاد  و  بدمینتون(  و  بسکتبال  والیبال، 
سرویس بهداشتی با پراکندگی مناسب در سطح منطقه 
به تعداد مجموع 34 چشمه از اهم فعالیت های عمرانی 
و زیرساخت های گردشگری این منطقه از بدو تاسیس 

تاکنون بوده است.
 مهدی زارعی کالت

مدیرعامل شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

هفت حوض، طبیعت گردی در نزدیکی یک كالنشهر
معرفی و بررسی ظرفیت های اکوتوریسم در منطقه نمونه ملی گردشگری هفت حوض مشهد

گفت:  فندک  فیلم کوتاه  کــارگــردان 
آسیب های  بیانگر  فندک،   فیلم کوتاه 
ازدواجی احساسی و ناآگاهانه  بوده که 

همانند یک عشق نافرجام است.
رسول مجردکاهانی در مراسم رونمایی 
از فیلم کوتاه فندک که با حضور مسئوالن، هنرمندان و 
اصحاب رسانه در پردیس سینمایی هویزه برگزار شد، 
اظهار کرد: در تولید فیلم کوتاه فندک تمامی مالک های 
یک اثر کوتاه هنری رعایت شده است.  در این فیلم کوتاه 
این  که  معتقدم  و  شد  استفاده  فیلم بلند  یک  از  برشی 
به  را  موضوع  توانسته  درصد  از 70  بیش  تا  هنری  اثر 
مخاطب بیان کند و حتی امید زیادی در کسب رتبه برتر 
افزود:  وی  داریم.  بین المللی  و  ملی  جشنواره های  در 
این اثر هنری یک کار کمدی بوده و روایتگر ازدواجی 
احساسی و ناآگاهانه بوده که همانند یک عشق نافرجام 
را  عالقه اش  مورد  مرد  کشتن  نیت  و  قصد  زن  و  است 
این  که  این  بیان  با  فندک  فیلم کوتاه  کارگردان  دارد. 
اثر هنری با همکاری گروه صنعتی کاالی چوب پریزاد 
و در قالب موضوعات اجتماعی و خانوادگی در مشهد 
فندک  فیلم کوتاه  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  تولید 
اکران  هویزه  سینما  در  تیر   20 بود  بنا  دقیقه ای   12
شود  که به جهت شیوع موج دوم کرونا 3 هفته به تعویق 
افتاد و این مراسم که در روز عید سعید قربان برگزار شد 
همراه با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی بود. 
مجردکاهانی تصریح کرد: اکران خصوصی پس از موج 

دوم کرونا خواهد بود و به جهت  شرکت در جشنواره های 
بین المللی در روسیه، لبنان، افغانستان، تاجیکستان، 
ترکیه و یونان فعالً اکران عمومی نداریم و این بخش را به 
بعد از جشنواره موکول کرده ایم. وی با ذکر این نکته که 
دغدغه کنونی من جوانانی هستند که به علت بی مهری 
مسئوالن دیده نشده اند و استعدادهایشان شکوفا نشده 
است، تاکید کرد: خواسته هنرمندان این است موانع 
موجود از سرراهشان برداشته شود نه آن که سنگین تر 
اجرای  خواستار  همواره  هنری  جامعه  و  باشد  قبل  از 

عدالت در تمامی حوزه ها از جمله حوزه هنر هستند.
که  ــوال  س ایــن  طــرح  با  فندک  فیلم کوتاه  کــارگــردان 
بودجه ای که مجلس در اختیار ارشاد قرار می دهد به 
کجا می رود، گفت: متاسفانه پولی که نام فرهنگ و هنر 
بوده در حوزه های دیگر هزینه شده است و بابت مدیریت 
ناراحت  به شدت  خصوص  این  در  مسئوالن  نادرست 

هستیم.
اکبری  مائده  و  پریزاد  حامد  کرد:  بیان  مجردکاهانی 
با  بازیگران اصلی فیلم کوتاه فندک هستند و معتقدم 
کیفیت کاری باالیی که دارند می توانند تا 5 سال آینده 

جزو برترین  های سینمای ایران باشند.
در  بابک  نقش  بازیگر  پــریــزاد،  حامد  مراسم  ایــن  در 
فیلم کوتاه فندک، گفت: بابک شخصیتی دو رو دارد و 
به جهت موقعیت مالی خوبی که داشته و با پول به دنبال 
غلط(  یا  )درســت  نحو  هر  به  بهتر  موقعیت  به  رسیدن 

است.

وی با بیان این که فیلم کوتاه فندک اولین کار هنری ام 
بود و بسیار خوشحالم که با عوامل و هنرمندان با تجربه 
هنری  کارهای  به  زیادی  عالقه  من  افــزود:  کردم،  کار 
دارم . صداقت در کار مجردکاهانی موجب همکاری من 
با این اثر هنری در دو بعد مالی و هنری شد. اگر چنین 
موافقت  می شد  ارشــاد  مسئوالن  سوی  از  پیشنهادی 
با کمترین  نمی کردم.  این کار در مدت زمان 3 روز و 

امکانات ممکن تولید شد.
شهر  در  کار  کل  کــرد:  بیان  فندک  فیلم کوتاه  بازیگر 
مشهد بود و برخی مجموعه ها همچون آتش نشانی قول 
همکاری بابت آب پاشی خیابان های صحنه فیلم داد که 
این کار انجام نشد و مجبور به آب پاشی با سطل در یک 

شرایط بسیار سخت شدیم.
نقش  بازیگر  اکبری،  مائده  مراسم  این  دیگر  بخش  در 
مهسا در فیلم کوتاه فندک، خاطرنشان کرد: شخصیت 
مهسا برون گرا و خودمحور بوده و می خواهد  به خواسته 
خود به هر نحوی برسد. چالش های درونی در کار وجود 

دارد که می تواند برای مخاطب  جذاب باشد.
 4 تجربه  فندک  فیلم کوتاه  از  قبل  ــرد:  ک اضافه  وی 
فیلم کوتاه، 2 تله فیلم و یک سریال داشتم و همکاری 
بود.  خوب  تجربه  یک  برایم  هنری  اثر  این  عوامل  با 
بازیگر فیلم کوتاه فندک با ذکر این نکته که استعدادها 
افزود:  با حمایت مسئوالن است که شکوفا می شوند، 
خاصی  شرایط  به لحاظ  مشهد  از  هنری  کــار  ــروع  ش
در  می خواهند  که  کسانی  اما  اســت،  سخت  دارد  که 
حوزه هنر کار کنند ناامید نشوند، همچنین از ظرفیت 
رسانه ها و حمایت مسئوالن ارشاد هم نباید غافل شویم. 
همچنین رامین رمضانیان، نویسنده فیلم کوتاه فندک، 
تصریح کرد: این اثر طرح کوتاه کمدی بوده که بر اساس 
موقعیت شکل می گیرد. این کار رویداد معمولی بوده 
که می تواند فانتزی باشد. وی با اشاره به این که قالب 
اصلی این اثر هنری موضوع اجتماعی بوده است، تاکید 
غلط  انتخاب های  آسیب های  فندک  فیلم کوتاه  کرد: 
اثر   این  و  می کشد  تصویر  به  را  ناآگاهانه  ازدواج  مانند 
نشان می دهد که تغییر تصمیم یکی از طرفین به دلیل 
رفتارهای نادرست طرف مقابل می تواند وضعیت فرد را 

به کلی تغییر دهد.

فیلم كوتاه فندک بیانگر آسیب های ازدواج  احساسی و ناآگاهانه  است
کارگردان فیلم کوتاه فندک:

  سیدمحمد امام پور

قابل توجه شرکت های تبلیغاتی 

هفته نامه ضامن خراسان در نظر دارد 
جذب آگهی های خود را به افراد حقیقی 

و شرکت های تبلیغاتی واگذار نماید. 
متقاضیان برای عقد قرار داد به دفتر 

هفته نامه ضامن خراسان مراجعه نمایند.


