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خواجه عبدا ...انصاری
الهی!
دانی چه شادم ،نه آن که به خویشتن به تو افتادم
تو خواستی من نخواستم ،دولت بر بالین دیدم چون از

خواب برخاستم.
چون من کیست که این کار را سزیدم
اینم بس محبت تو را ارزیدم.

شاعران خراسانی

 27تیرماه 1351

بازار سیاه آجر و کورهپزهای بیانصاف

 45سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
زمستان سخت گذشته و گسترش برنامههای ساختمانی
در سال جاری موجب مصرف بیش از حد آجر شده است
و در نتیجه کورههای تولید آجر قادر به تهیه آجر مصرفی
شهر نیســتند .قیمت آجر به نسبت محسوســی افزایش
یافته اســت و با اینکه قیمت آجر در کمیســیونی بررسی
و تعیین شــده ،معذلک به علت تقاضای بیــش از عرضه،
امکان کنترل نرخ به طور کامل میسور نیست و کورهپزها
و آجرفروشهــا تا جایی که ممکن باشــد ،نظر خــود را به
خریداران تحمیل میکنند.

•مریم را آب برد

دختربچــهای به نــام مریم ســاکن یکــی از قــرای حومه
مشــهد که به اتفاق مادرش به کنــار رودخانــه رفته بود،
هنگامیکه مادرش دورتر از او سرگرم شستن لباس بود،
در رودخانه افتاد و بــر اثر خوردن آب زیــاد دچار خفگی
شد و درگذشت.
آب جسد مریم را با خود برد ،مادر وی پس از فراغت از کار
متوجه غیبت فرزندش شد و به جســتجوی وی پرداخت
که ناگهان با جسد بیجان او که در رودخانه گیر کرده بود،
روبه رو شد.جسد از آب گرفته شد و پس از انجام تشریفات
قانونی به خاک سپرده شد.

کاال

گوجه فرنگی

بنا به اظهار ســخنگوی شــهرداری ،با توجه به وضع تراکم
جمعیت از طرف شهرداری مشهد ،تقاضای یکصد دستگاه
پارکومتر شــده اســت که بزودی وارد و در محلهای مورد
لزوم نصب خواهد شد .سخنگوی مزبور افزود :قبال بیست
دستگاه پارکومتر در خیابان خسروی نصب گردیده است.

•توت خوردن بی موقع ،حادثه آفرید

شاخه درخت توت شکست و اتومبیل سواری منحرف شد و
سه نفر به سختی مجروح شدند .این واقعه در جاده شاندیز
هنگامی اتفــاق افتاد که دو نفر برای چیــدن توت به باالی
درختی در حاشیه جاده رفته بودند و در جستجوی توت از
شاخهای به شاخه دیگری میپریدند و در همان حال یکی
ازشاخههاکهمشرفبهجادهبودنتوانستسنگینییکیاز
آنها را تحمل کند و شکست .شکستن شاخه با سر رسیدن
اتومبیلی که به سرعت در حرکت بود مصادف شد و راننده
برای اینکه از تصــادف جلوگیری کند ،هراســان فرمان را
میپیچــد و در نتیجه اتومبیل به ســختی بــا درختان کنار
جاده تصادف کرد .در این حادثه راننده و یکی از سرنشینان
آن مجروح شدند .این افراد توسط اتومبیلهای عبوری به
مشهد منتقل و در بیمارستان بستری شدند.

بازار روز
اقتصادی

مقایسه دو نما از یک خیابان مهم شهرمان

قیمت(تومان) واحد

میالد خوشخو

مجید کیان پور

سیب زمینی

1800

پیاز زرد

4500

کیلو گرم

عدس کانادایی

6000

کیلو گرم

لوبیا قرمز

7800

کیلو گرم

برنجپاکستانیدرجهیک 7300

کیلو گرم

روغن نباتی ذرت

25500

حلب 4.5
بدون پالم

روغن مایع

5300

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

7500

کیلو گرم

گوشت
گوسفندی(الشه)

39500

کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

49500

کیلو گرم

به صرف «آبگینه»

جماعت تشــییع کننده امروز یک جور خاصی به
همه چیز از جمله ما و میت نگاه میکردند .همان
طور کــه زیر نــگاه ســنگین جمع مشــغول انجام
وظیفه بودیم ،حسی به من میگفت خود همین
جماعت دو دســته اند که گروهی ،گــروه دیگر را
با همان اسلوب خاص یاد شــده و همراه با حالت
چندش مینگرند.
عالوه بر سنگینی جو محیط ،یک فرم دیگری از
ســنگینی را هم در فضا حس میکردم .درســت
مثل این که یک وزنــه را به دور حلقوم آدم بســته
باشند که آن ممد حیات ،دیگر مفرح ذات نگردد.
به هر شکلی که بود متوفی را بار زده و راه افتادیم.
توی مســیر هم ماجرا ادامه داشــت .نه تنها رفته
رفتــه عرصه بــر مجــاری تنفســی حقیــر تنگتر
میشــد ،بلکــه همزمان حــس گیجــی مطبوع و
دلپذیری نیز دست داد .به جرئت میتوانم بگویم
تا قبل از آن هرگز چنان احساس آزادی و آرامشی
به من دست نداده بود .کمکم دستیابی به توانایی
پرواز را در وجود خود قریب الوقوع میدیدم که به
دلیل اوج کشمکش بین چارچوب منطقی بنده و
حوادث ملموس جاری ،تصمیــم گرفتم موضوع
را با همکارم جناب آقای مبارکه در میان بگذارم
تا بلکه ســره حــواس پنج گانــهام از ناســره حس
ششم تمیز گردد .اما متاسفانه موضوع به همین
سادگیها نبود .چون قبل از این که دهانم را باز
کنم جناب مبارکه فرمود« :دکتر جان آمادهای؟
موتورها رو چک کن ...باید از برج مراقبت اجازه
تیک آف بگیریم .به مهماندارا بگو آماده باشن».
پشت بندش هم شروع کرد به گفتن چند جمله به
زبان انگلیســی .االن که این خاطره را برای شما
مینویســم هنوز واکنشــم برایم هضم نشــده...
اما گفتم« :بله کاپیتان ...موتور یک چک شــد...
موتــور دو چک شــد ...همــه عالئــم کابین چک
شد ...آماده تیک آف هستیم».
به هیــچ وجــه یادم نیســت چقــدر گذشــت و چه
شــد که مبارکه گفت« :خونســرد بــاش دکتر...
دو فرونــد جنگنده شــکاری اف  ۱۶در تعقیب ما
هســتن ».امــا مطمئنم جملــهاش دقیقــا همین
بــود .خــدا هفــت پشــت آن دو جنگنــده وظیفه
شناس را ببخشــاید و بیامرزد ان شاءا !...چون با
صدای« :راننده نعشکش بزن کنــار ...آقا برای

نرگس کلباسی  ،دختر نیکوکار ایرانی-بریتانیایی
که ماجرای فعالیت های خیریه اش در هندوستان
و حواشی آن در برهه ای خبرساز شد ،از سفرش
به مشهد و زیارت حرم امام رضا(ع) ،این عکس را
در صفحه شخصی خود به اشتراک گذاشت .او
به ضمیمه این تصویر ،نوشت« :آخرین باری که به
مشهد آمده بودم یازده سال سن داشتم ،تنها چند
هفته پس از نخستین بازگشتم به ایران.
پدرم ،من و برادرانم را به مشهد آورد تا امام رضا(ع)
ما را در غم و اندوه فقدان مادر یاری کند .او گفت از
امام رضا(ع) کمک بخواهیم و او خیلی کمکمان کرد.
پیش امام رضا(ع) آمدم تا از آرامشی که در دوران
کودکی به من عطا کرد تشکر کنم .روزهای فوق
العادهای بود .خدایا شکرت».

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی

احیای بافت فرسوده در گرو
مشارکتجویی از مردم

چی حرکات مارپیــچ میری؟ حــاال خوبه جنازه
میبری ...قبرستون که اورژانســی نیست آقا!»
ما را به خودمان آورد و البتــه قضیه به دلیل ریش
سفیدی همکارم ختم به خیر شــد و با چند تذکر
مأمورانپلیس راهنمایی و رانندگیفیصله یافت.
به خود آمدن ما همان و پی بــردن به این نکته که
احتمــا ًال این آتــش از گــور متوفی بلند میشــود
همان! همزمان به عقب برگشتیم و دیدیم بله...
دود ســفید رنگی از زیر کفن برخاســته و پیوسته
هوای آمبوالنس را عطرآگین میکند.
جنــاب مبارکــه کــه قطعــا بــه ضــرب چاقــو هم
خونشان بیرون نمیآمد ،دستش را دراز کرده و با
عصبانیت و شدت هر چه تمامتر پارچه کفنی را از
روی میت کنار زد .صحنه تأمل برانگیزی بود ...به
حکم ادب اجازه میخواهم شرح ماوقع را خالی از
جزئیات به عرض برسانم .فقط به صورت سربسته
میگویم کــه آن مرحوم مغفور« ،میکشــیدند».
به محض دیدن این صحنه قبیح ،مبارکه دســتی
پرتاب کــرده و یقه کفــن میت را محکم چســبید
«مردیکــه مفنگی شــیرهای...
و فریــاد بــرآوردُ :
خجالتم خــوب چیزیه ...آمبوالنــس ما رو کردی
شیرهکش خونه؟!»
میت« :خیلی خــوب حاال بابا ژون ...ژای شــام
گفتن چرا میژنی؟ حاال چی شده مگه؟ بده مفت

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

و مژّانی یه حالی هم به شما دادیم؟!»
مبارکه« :ســاکت شــو ببینم ...مثل نقــل و نبات
ریخته تو دســت و بالتون این آت و آشغاال ...این
دیگه چه زهرماری بود؟»
مــن « :بله بله واقع ًا! معلوم نیســت چــه ترکیبات
شــیمیایی در فضا متصاعد شــد که حال معنوی
خاصی پیدا کرده بودم».
میــت « :آره داداش ...جنشــش عالیــه! بهــش
میگن «آبگینه»! خیلی شنتی و خوبه»...
مبارکه« :این دیگه چه کوفتیه؟ جدیده؟»
میت« :نترش داداش ...شنعتی نیشت ...حاشل
ژحمتخودمونه!!!بشیاربشیارشالموبهداشتی
هم هشت! این دفعه دومه دارم میکشم».
من« :اتفاق ًا حال و روز شما به خوبی مبین وسعت
ابعاد بهداشــتی و کیفیت بی نظیر ســامت این
محصول نوظهور است .به حدی گیرا و نافذ است
که همان دفعه اول خلقی را از شر مصرفکننده
میرهاند»
البته بعد از ایــن جمله من ،جنــاب مبارکه دیگر
به ایشــان مجال تنفس آن مضر حیات را نداده و
با همان کفن آن مرحوم را خفه فرمود .ســپس به
دســت توانای خودمــان وی را وکیوم نمــوده ،در
شــفته آهک قرار داده و در عمق  ۱۰متری زمین
به شدت مدفون نمودیم.

# Mashhad

تصویر قدیمی از دیدار هنرمندان با رهبر انقالب

در این تصویر هنرمندان مطرحی از جمله داریوش ارجمند ،مهدی فخیم زاده ،سید جوادهاشمی،
نادر طالب زاده ،داریوش کاردان ،حبیب ا ...کاسه ساز و حسام الدین سراج دیده میشوند.

بازیکنان و مربیان تیم
فرش آرا از مرکز خیریه
توانبخشی «همدم»
بازدید کردند.

عکسی زیبا از دریاچه
و سد ارداک
شهره لرستانی؛ بازیگر ،این قاب مشترک با رضا
عطاران و جواد عزتی را از پشت صحنه «هزارپا» در
اینستاگرامش به اشتراک گذاشت.

کیلو گرم
کیلوگرم

دفترمرکزی :مشهد ،بلوارشهیدصادقی
صندوق پستی91735-511:
تلفن051-37634000 :

•یکصد پارکومتر از طرف شهرداری وارد
مشهد میشود

نمای قدیمی

1250

نمابردبیرخانه05137624395 :
ی واشتراک05137010 :
شآگه 
پذیر 
پیامك2000999 :

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

خاطرات یک نعش کش-قسمت چهلم

 #مشهد

خراسان به روایت

32

32

28

یادداشت

امام زمان (عج)

مناجات

31

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول :محمد سعید احدیان
سردبیر :سیدعلی علوی

طنز

هر کس در اجرای اوامر خداوند کوشا باشد ،خدا نیز وی را در دستیابی به حاجتش یاری میکند.
(بحاراالنوار ،ج  ،51ص )331
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بافتهــای فرســوده و ناکارآمد شــهری ،به تناســب رشــد
شهرنشــینی و تحوالت و توســعه کالبد شــهری ،رو به رشد
میگذارند و تقریبا جزء جداییناپذیر مقوله توسعه شهری
هستند.شهرهایپیشرفتهجهان،برایساماندهیآنبخش
ازکالبدخودکهروبهپیریوفرسودگیگذاشته،برنامههاو
چشماندازهایجامعیدارند.امادرکالنشهرهاییکهاین
بافتها در حال رشد هستند و در گذر سالها برای سامان
دهی،بهسازیویانوسازیآن،اقدامموثریانجامنمیشود،
بالطبــع دغدغههایــی شــکل میگیــرد .در همیــن زمینه
کارشناســان امر اذعان دارند که آســیب پذیری بافتهای
فرسوده و ناکارآمد شــهری در برابر وقوع حوادث طبیعی و
غیر طبیعی همچون زلزله ،آتش سوزی ،سیل ،توفان و،...
بهمراتببیشترازدیگرنقاطشهرهاخواهدبود،چراکهاین
بافتها به دلیل ساختار و ویژگیهایی که دارند ،نامقاومتر
و آسیب پذیرترند .وجود کوچههای کم عرض و پیچ در پیچ،
بناهای قدیمی و فرســوده و تراکم باالی جمعیت ،از دالیل
ضعفوآسیبپذیریاینبافتهادربرابرحوادثوبالیاست.
درواقعبافتفرسودهدارایسهشاخصعمدهاست:نخست
ریزدانگی؛یعنیبلوکهاییکهبیشاز50درصدپالکهای
آنها مساحتکمتراز 200مترمربعدارند.دوم،ناپایداری
استکهبیشاز50درصدبناهایآنناپایداروفاقدسیستم
سازهاستوسومنفوذناپذیریعنوانمیشودکهبلوکهایی
رادربرمیگیردکهبیشاز50درصدمعابرآنعرضکمتراز
شش متر دارند .هم اکنون محدوده بافت فرسوده در کشور
قریببه 72هزارهکتاراستکهطی 15تا 16سالگذشته
حدود 8تا 9هزارهکتارنوسازیشدهاستاماقسمتاعظم
آن باقی مانده اســت .به عبارت دیگر تنها  10تا  15درصد
از این میزان به صورت لکه گذاری ،نوسازی شده است .در
واقع کالن شهرهایی همچون شیراز ،تهران ،اصفهان و ...
با این مشکل دست به گریبان هســتند ،حال باید برای این
بافت چاره اندیشــی شــود تا حیات شــهری آن پایدار شود.
کالن شهر مشهد هم از این قاعده مستثنی نیست .در واقع
شهر مشهد با دو معضل ســکونتگاههای غیررسمی و بافت
حاشیهشهردستبهگریباناست.حالازآنجاکهزندگی
در ایــن بافت جریــان دارد و حیاتــش کامال پویاســت ،لزوم
تخصیص تسهیالت به منظور نوسازی این بافت ضروری به
نظر میرســد .اگر برای این مهم چاره اندیشی نشود ،قطعا
حیات شهری در این بافت کمرنگ خواهد شد و این مناطق
به تدریج خالی از سکنه میشوند .در حقیقت ساکنان این
مناطق به نقاط دیگر مهاجــرت میکنند و جای خــود را به
اقشارپایینترمانندمهاجرانواتباعبیگانهمیدهندویااین
کهاینخانههابهانبارکاالتبدیلمیشوندکهاینامر،مسائل
و معضالت بسیاری را در پی خواهد داشــت .درباره مشهد
نیز شاهد همین وضعیت در بافتهای مرکزی فرسوده آن
هســتیم .با این تفاوت که بافت اصیل شــهری در گذر زمان
جای خود را به مراکز اقامتی موقت و فاقد مجوز داده است.
باتوجهبههمینمسائلونظربههزینههاییکهبرایتجهیز
این بافتهای مهم شــهری انجام گرفته ،توصیه میشود با
تخصیص تســهیالت ارزان قیمت و صدور پروانه رایگان به
صاحباناینامالکتوسطشهرداریها،آنهارابهنوسازی
و به سازی ترغیب کنیم .آن هم در چارچوب ضوابط شهری
و با نگاهی بــه اهمیت حفظ بافتهای تاریخی .مشــارکت
جویی از ساکنان این بافتها ،مهم ترین تاکید کارشناسان
حوزه معماری و شهرســازی نیز اســت .همچنین پیشنهاد
میشود که از صاحبان این امالک مالیاتی دریافت نشود و
حتیدولتدرتامینبیمهساختمانیبااینافرادمساعدت
الزم را داشته باشد .واقعیت این اســت که هر قدر ساخت و
سازکنیماماجریانسازیمناسبیانجامنگیرد،نوسازیدر
بافتفرسودهبهنتیجهنخواهدرسید.تامینزیرساختهای
الزم و هویتبخشی ،مشــوق دیگری اســت که میتواند به
تســریع در احیای این بافتها کمک کند .در نتیجه دولت
باید در این بخش نقش تسهیل گری را ایفا کند و با سیاست
گــذاری مناســب زمینه حضور بخــش خصوصــی را فراهم
کند .دولت باید همکاری و مســاعدت الزم را به عمل آورد تا
حیات شهری در این بافتها به مخاطره نیفتد .کمیسیون
عمران مجلس شــورای اســامی نیز در این راستا جلسات
متعددیبانهادهایگوناگوننظیربانکمرکزی،وزارتراهو
شهرسازیو...برگزارکردهاستتادراینخصوصبرنامهها
یشــان را ارائه کنند و در جمع بندی این جلســات مقرر شد
نهادهایمرتبطبرنامههایخودرابهصورتجامعوازنگاه
عملیاتی به کمیســیون عمران ارائه دهند .حال امیدواریم
سیاســت گذاریها به گونهای باشــد که از یک ســو بتوانیم
منافعسازندگانمسکنوازسویدیگرمنافعمتقاضیانآن
رادربافتهایناکارآمدوفرسودهشهریتامینکنیموشاید
همینامربهرونقبازارمسکنکهیکیازارکانمهماقتصادی
کشورمانبهشمارمیآیدنیزکمککند.
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