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مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی
در جمع مدیران صنایع استان:

رئیس هیئت امنای بنیاد مستضعفان
در دیدار با استاندار خبر داد:

آغاز ساخت 2000واحد مسکونی
درحاشیهمشهد

تولیتآستانقدسرضوی
دردیدارباخانوادهشهید
مدافعحرماسماعیلرضایی:

امنیت ایران ،عراق
وکشورهایمنطقه
مرهون دالوریهای
مدافعان حرم است

صفحه5

سیاهه آلودگی هوای
مشهددرفازجمعبندی

تحقق 95درصدی درآمدهای مالیاتی
استان تا دی ماه امسال
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منتخباناستاندرمجلسیازدهم

صفحه7

گزارش میدانیخراسان رضوی
ازتخلفات وگران فروشی
انواع ماسک در مشهد

کاسبیسیاه
از «کرونا»

افتتاحپارکینگ
 3سطحی بوستان
ملت در آبان یا آذر 99

تزریق 8میلیارد
بهکمپهای
ترکاعتیاد
اجباری

یادداشت
سعید برند
معاونسردبیر

باال غیرتا بازارماسک
را حداقل مدیریت کنید
واقعا دیگر شورش در آمده است  .چطور
میشودمسئوالندستگاه ...صفحه 3

افتتاح پارکینگ3
سطحیبوستانملت
درآبان یا آذر 99

معــاون عمــران ،حمــل ونقــل و ترافیک
شهرداری مشــهد از افتتاح پارکینگ سه
سطحی بوســتان ملت درآبان یا آذر سال
 99خبــرداد .بــه گــزارش پایــگاه اطالع
رســانی شــهرداری مشــهد ،خلیــل ا...
کاظمی افــزود :پارکینگ ســه ســطحی
بوستانملتدرضلعجنوبیاینبوستان
و محل قبلــی پایانه اتوبوســرانی باهدف
انتقالمحلتوقفاتوبوسهابهزیرسطح
و افزایش ظرفیــت جای پارک خــودرو از
حدود  1.5ســال قبل آغاز شــده اســت.
وی افزود :این پروژه که با اعتباری حدود
 60میلیــارد تومــان احداث خواهد شــد
دارای پایانه اتوبــوس در طبقه منفی یک
با ظرفیت توقف  35اتوبوس ،جای پارک
خودرو و موتور ســیکلت با ظرفیت 600
خودرو درطبقه منفی دو ،سه وهمچنین
فضای ســبز و فضاهای خدماتی درطبقه
همکف است .وی افزود :بخشی از تاخیر
به وجود آمــده در اجرای پــروژه پارکینگ
بوستانملتکهبهدلیلمعارضاتازجمله
شبکه انتقال آب و فیبر نوری مخابرات به
وجودآمدهجبرانمیشود واینپارکینگ
حداکثر در آبان یا آذر  99به بهره برداری
خواهدرسید.
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باپیگیریروزنامه
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صفحه1

معاونشهردارمشهدخبرداد:

شهرخودروامروزدرسومین
بازیمقابلنفتمسجدسلیمان
صفآراییمیکند

صفحه6

معاونشهردارمشهدخبرداد:

جامعه

صفحه4

محکوم به برد

سهمهریکازآالیندههادر
آلودگیهوایمشهدبهزودی
صفحه4
اعالممیشود

خبر

زمستان گرم

صفحه2

نگاهیبههنرکاشیکاریدرحرممطهررضوی

مفهومیمینویپیدامیکند.هنرمندانهتریننقوش
اژدها را در دو غرفه در دو طرف ایوان ســاعت پس از
ورودی صحــن انقالب میبینیم کــه دو اژدها به هم
پیچیدهاند.اژدهادراسطورههاخالقجهانآفرینش
و نگه دارنــده گنجهــای پنهان اســت؛ گنــج پنهان
حرم مطهر رضــوی هم حضــرت رضا(ع) هســتند.
در ایوان شــرقی نقارخانه دو شــیر را در حال از بین
بردن یــک دیو میبینیم؛ تجلی شــیر به شــکلهای
مختلف اســت :تجلــی آســمانی ،خورشــید .تجلی
زمینی حیوان شیر .تجلی معنایی رنگ شیر و تجلی
نــور و حتی نماد یکتــا ،ایزد و مهــر را هــم دارد .نبرد
شیر و گاو نیز در دو جای دیگر از صحن انقالب دیده
میشود.اصلایننقشدرتختجمشیداست.شیر
نماد سفیدی ،خورشید ،نور و گرما ،روشنایی و ایزد
مهر و گاو نماد ابر و سیاهی و زمستان و سرماست .در
تخت جمشید ،تفوق شیر بر گاو ،غلبه گرما بر سرما،
روشنایی بر تاریکی و تحویل سال را نشان میدهد.

رنگ و نقشهاییکه بهشت را تداعی میکنند
حــرم مطهــر رضــوی نمایشــگاهی مصــور از
فرهنگ و هنر ایرانی و اســامی اســت؛ زیباترین و
چشــمنوازترین هنرهای اصیــل و ســنتی از جمله
هنر کاشــی کاری را در صحن و ســرای حرم مطهر
معرق،
میتوان مشاهده کرد .کاشیهای زرینفامّ ،
هفترنگیوزیررنگیبانقوشمختلفیازشمسهها
و نیم شمســهها ،ترنجها و ســرترنجها ،اسلیمیها
و ختاییها تا نقوش هشــت ،شــش و چهــار گوش،
گلدانی،ستارهای،ناودانیو...جلوهبصریخاصی
به حــرم بخشــید ه و معنویت ایــن مــکان نورانی را
دوچندان کرد هاند.
•مکاتب جداگانه هنری در کاشی کاریهای
حرم

هنر کاشــی کاری حرم مطهر در دو مکتب جداگانه
متجلی میشــود؛ نخســت هنر کاشــی کاری دوره
تیموری و صفوی که آن را در صحن انقالب اسالمی
و مسجد گوهرشاد میبینیم .دوم هنر کاشی کاری
دوره قاجار که در صحــن آزادی یا همان صحن نو به
کار رفته است و هر یک دارای ویژگیهای متفاوتی
است.
•هنر کاشی کاری عصر تیموری و صفوی

هنر مهم کاشــیکاری دورههای تیموری و صفوی،
اســتفاد ه خــاص و نمادین از کاشــی اســت .در این
کاشــیها از رنگهــای درخشــان خاصــی در زیبــا
جلــوه دادن فضاها و روی دیوارها اســتفاده شــده،
همــه کاشــیها در دوره تیمــوری و صفــوی زمینــه
الجــوردی رنــگ دارد کــه نمــاد آب اســت .برگها

و برخــی از عناصــر نقشهــا هــم بیشــتر آبیرنــگ
بودنــد یعنــی الجــوردی یــا آبــی و فیــروزه ای.
از آن جایی که در دوره تیموری و صفوی هنرمندان
با علوم گوناگون از جمله فلســفه و منطــق ،ریاضی
و همچنین با زبان رنگها آشــنایی کامل داشــتند،
می خواستند با کاربرد این رنگ ها بهشت را تجسم
ببخشند .دوم این که با رنگهای آرام خاص معنوی
مثل آبی و فیــروزه ای و الجــوردی در واقع آســمان
و آب را تداعــی کنند .نقوش روی این کاشــیها نیز
شامل موتیفها و تزیینات خاصی است که هم جنبه
عرفانــی و آن جهانی و هــم جنبه این جهانــی دارد؛
مثــل اســلیمیها و گل و برگهــا و نقــوش نمادین
برخی از حیوانــات که ریشــه در اســطورهها دارند.
اتفاق مهم دیگــر دوره تیموری و صفوی کــه آن را از
دوره قاجار متمایز کرد ،کاربرد کاشی معرق بود که
از گرانترین ،مرغوبترین و زیباترین نوع کاشی بود

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

جشنبینالمللینوروزگاهدرمرزایرانوترکمنستانبرگزارمیشود
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی
خراسان رضوی گفت :بر اساس برنامهریزیهای انجامشده
جشــن بینالمللی نوروزگاه با ترکمنســتان و در مرز ایران با
این کشور برگزار میشــود.ابوالفضل مکرمیفر روز گذشته
در گفــت و گو با خبرنــگار ایرنا افــزود :با توجه به مشــترکات
فرهنگی میان دو کشور ایران و ترکمنستان ،جشن نوروزگاه
با هدف ایجاد وحدت بیشــتر روز هشتم فروردین سال آینده
در مرز مشترک دو کشور برگزار خواهد شــد.وی ادامه داد:
همچنین امســال  ۱۳۸رویداد فرهنگی نوروزگاه در استان
و شهرستانها برگزار میشود.مکرمی فر گفت :این رویداد
فرهنگــی در  ۴۲روســتا ۱۶ ،بخــش ۲۸ ،شهرســتان۲۸ ،

بومگردی و چهارسیاه چادر ۱۰ ،مکان تاریخی ۱۳،بوستان
در اســتان ۱۳ ،مجموعه تاریخی و هشــت پایگاه پژوهشــی
برگزار خواهد شد.وی افزود :اســتان خراسان رضوی برای
میزبانی از زائران و مسافران آمادگی کامل دارد و در حوزه آثار
و مجموعههای تاریخی نیز برای استقبال از بازدیدکنندگان
نوروزی برنامهریزی شــده اســت.آیین مردمی نــوروزگاه به
عنوان یک رویــداد فرهنگــی از نــوروز  ۹۵در ایــران به اجرا
در آمد .براساس تفاهمهای اولیه قرار شد مردم هر شهر و هر
نقطه از کشور برپا کننده نوروزگاه آن منطقه باشند و سازمان
میراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستینیزفراه مکننده
بستر برای اجرای آن باشد.

و این حسن را داشــت که با آن هیچ فضایی خالی از
نقش نمیماند؛ یعنی با چیدن قطعات ریز و کوچک
کاشــی معرق در رنگهای مختلف ،کاشــی کاران
میتوانســتند تمام گوشــه هــا ،زوایــا و حرکتهای
منحنی را پــر کننــد .کاری که با کاشــی مســطح یا
خشتی اصال میسر نبود.
•نقوش اسطورهای در کاشیهای صحن
انقالب اسالمی

درصحنانقالباسالمینقوشاسطورهایعجیبی
به چشــم میخورد؛ مثــل نقش شــیر ،اژدهــا ،مار،
پرندگان و خورشــید به شــکلهای مختلف که همه
برگرفته از اسطورههای تاریخی ماست .این مسئله
مرهــون آگاهی و دانــش هنرمنــدان و معمــاران ما
به اســطورهها بــود .نقش اژدهــا در صحــن انقالب
با جهان هســتی و خلقت جهــان هم ارتبــاط دارد و

•کاشیهای صحن آزادی

صحنآزادییانو،درزمانفتحعلیشاهقاجارساخته
شد  ،پس کاشیهای این صحن متعلق به دوره قاجار
است .رنگ زمینه در این جا تبدیل به زرد و قرمز می
شــود که دو رنگ کامال نامناســب برای فضای حرم
است؛ چون رنگها زبان و پیام دارند .مثال زرد رنگ
بیماری و قرمــز رنگ خون اســت و بــرای یک مکان
معنوی مناسب نیست .سبک نقاشــی این دوره که
روی کاشــیهای صحن آزادی جلوهگر شده رئال و
واقعگرایی اســت مثل درختان میــوه؛ حتی گاهی
نقوشــی را در این صحــن میبینیم که بــه هیچ وجه
با حرم مطهــر همخوانی نــدارد؛ در واقع هنرمندان
دوره قاجــار زبــان عرفان را به فراموشــی ســپردند.
از کاشــی معرق هم در ایــن صحن خبری نیســت.
کاشــیها خشــتی و هفت رنگ هســتند و به شــکل
نامناســبی کنــار هــم چیــده شــدهاند .در حالیکه

کمیسیون ملی یونسکو تایید کرد:

مشهدشهردوستدارآب

اولین جلسه " مشهد شهر دوستدار آب " با حضور نمایندگانی از
کمیسیونملییونسکو،مدیرعاملآبفایمشهدومدیرکلدفتر
آمار ،پژوهش و مطالعات راهبردی شــهرداری مشــهد در اتاق
جلسات دفتر پژوهش شهرداری مشهد برگزار شد.
به گــزارش پایــگاه اطالعرســانی شــهرداری مشــهد،در این
جلســه که با حضور مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشــهد
و معاون ارتباطات و امور مشارکتهای کمیسیون ملی یونسکو
برگزار شد ،مدیرکل دفتر آمار ،پژوهش و مطالعات راهبردی
شهرداری مشــهد به همراه مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب
مشهد عملکرد شهر مشــهد را در حوزه شهر دوســتدار آب و با
توجه به اســتانداردهای مدنظر کمیسیون ملی یونسکو ایران

ارائه کردند که گزارش مزبور از ســوی معاون ارتباطات و امور
مشارکتهای کمیســیون ملی یونســکو ضمن ارائه چیستی
شــهرهای دوســتدار آب به بررســی عملکرد شــهری مشــهد
پرداخت.
بنابراین گزارش ،نمایندگان کمیســیون ملی یونسکو گزارش
آبفا و شهرداری مشهد در حوزه آب را تایید کردند و تاکید شد که
مشهدمیتواندبهعنوانشهردوستدارآبپالکمخصوصشهر
دوستدار آب را دریافت کند.
گفتنیاستهمایشمشهدشهردوستدارآبباحضورمهمانان
داخلی و خارجی در روزهای ۱۳و ۱۴اسفندماه امسال در هتل
پردیسان شهر مشهد برگزار خواهد شد.

اســلیمی های صحن انقالب از داخــل یک گل می
رویــد و ایــن نشــانه بیانتهایــی جهــان ،پیچیدگی
انســان ،تعالیخواهی و تکامل انسان و حرکت او به
سمت خداست ،ولی در کاشــیهای صحن آزادی،
اســلیمی یا از داخــل گلدان یا از پشــت تــوده خاک
بیرونآمدهاست .نقشاژدهاهمدراینصحنکامال
تقلیدی اســت و حکمت کاربــرد آن مدنظر هنرمند
نبوده اســت ،زیرا بر خــاف معمــاران دوره صفوی
و تیمــوری ،هنرمنــدان دوره قاجــار دانــش اندکی
داشتند و بیشتر تحت تاثیر هنر غرب بودند.
•کاشیهای داخل روضه منوره

دیوارهــای اطــراف روضــه منــوره بــه ارتفــاع ۹۲
سانتیمترباکاشیسنجریتزیینشدهکهمربوطبه
اوایلقرنهفتمهجریقمریاست.اینکاشیهای
ممتاز و نیــز کتیبه اطــراف جبهه خارجــی در پیش
روی مبــارک ،در رواق دارالحفاظ ،از شــاهکارهای
بی نظیر و از قدیمیترین کاشــی های عهد اســام
اســت .این کاشــیها بســیار زیبا و ظریف و در رنگ
قهو های ،فیروز های بســیار زیبا ،الجوردی و ســفید
هستند .اشکال این کاشیها هندسی است و تفاوت
شــاخصی با بیشــتر کاشــیهای دورههای بعدی و
حتی دیگر کاشی های حرم دارد.
•کاشیهای بناهای جدید حرم رضوی

در کاشــی کاری دوره معاصــر ،پایبندی به ســبک و
سیاق دوره صفوی مشــهود اســت .نماهای صحن
جمهوری اســامی ،قــدس و جامع رضــوی غالب ًا با
کاشی معرق پوشش یافته و روی سردر ایوان جنوبی
صحن آزادی ،بخش دیگری از کاشی کاری معرق با
طرح های نوین اجرا شده است .از کاشی با طرح گل
و بوته (گل فرنگ) به شــیوه معاصر هــم در فضاهای
محدودی از قبیل ورودی های حرم مطهر اســتفاده
شده است.

