سال بیستوسوم شماره 6460
شنبه  28اسفند 1395

صاحب امتیاز:
خبرگزاري جمهوري اسالمي
e d i t o r i a l @ i r a n - n e w s p a p e r. c o m

پیشنهادهایی برای سفر در نوروز 1396

راهنمای سفر

11

19

19

28

28

25

20

19

تبریز

تهران

مشهد

اهواز

بندرعباس

یزد

شیراز

رشت

0

8

7

17

19

13

7

7

اذان ظهر  ë 12/12اذان مغرب  ë 18/33نیمه شب شرعی  ë 23/30اذان صبح فردا  ë 4/45طلوع آفتاب فردا 6/09

نگاره
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بهزاد شیشهگران

سازمان آگهیهاي روزنامه ايران :دارنده گواهينامه ايزو 9001ازشركت NISCERT
تهران خیابان خرمشهر شماره 16تلفن 88500601-4 :پذيرش سازمان آگهيها1877 :

به خاطر فرارسیدن بهار و ستایش از نوروز
به خاطر نو شدن ،به خاطر شادی ،به خاطر سبزی ،به خاطر جوانهها ،به خاطر شکوفهها،
به خاطر گلها ،به خاطر جسم و جانمان ،به خاطر صلح و به خاطر عاشقانه زیستن

میثاقنامه اخالق روزنامه نگاران ایرانwww.ion.ir/news/19949.html :

یه چیزی

امامصادق(ع):
همواره با پدر و مادر خويش با ادب ،نرم و مهربانانه سخن
بگو .هرگز صدايت را بر ســخن ايشان بلند مكن و هميشه
برايشان دعاي خير كن و آرزوهاي نيكو داشته باش.
(اصول كافي ،ج ،3ص)230

قضیه<آرسن ونگر> و کاندیداهای همیشگی!

یــک ســری از خبرگزاریهای نازنین هم هســتند که در
تو همین
کار تولید محتوای طنز و شوخی انصافاً کم نمیگذارند
مایه ها
و به صورت تمام وقت مشــغول نشــاندن لبخند روی
لبــان ملت هســتند .خصوصــاً در بخــش کامنتهایی
کــه در پاییــن مطالب خود مینویســند انصافاً دســت
عبید زاکانی و ژول ورن را بستهاند.کامنتهایی سراسر
شــوخی -تخیلی بــا ریزمایــه صنعتی-ســنتی که حق
مطلب را به بهترین شکل ممکن ادا میکند؛ جوانفکر:
فریور خراباتی
رسانه ملی رویه خود را در تخریب دولت سابق متوقف
کند .رســانه ملی :دولت سابق با دولت فعلی فرق داره عشقم! صنعتی-سنتی
با ما برخورد نکن کوروش عدالت پرور :طوطی وار صحبت نکن رســانه ملی ،با
ســند و مدرک حرف بزن داداش رسانه ملی :هشت سال مملکت شخمی اداره
شــد حاال که به ما رســید کار به سند و مدرک کشید؟ نارمک گراسری :من تا امروز
طرفدار دکتر روحانی بودم اما با خوندن نظرات دانشمند فرهیخته آقای جوانفکر
میخوام به آقای بقایی رأی بدم اسفندیار :من با اینکه درختم اما یه رأی دارم و
اون رو به خادم ملت میدم مهندس اوپکی :وری نایس مســتر اســفندیار! نه به
برجام :یه چیزی هم که باید بهش اشاره کنم بحث فدا شدنه ،یکی باید فدا بشه.
من االن ســوار هواپیمای ایرباسیام که ازش انتقاد میکردم شرایط فدا شدن رو
متأسفانه این دولت ظاهراً تدبیر و به اصطالح امید از مردم گرفته.االن توپولوف
بود شرایط فدا شدن مهیا بود .نهال :یکی بیاد این پیت حلبی رو از دور ریشههای
من برداره .مرسی اه جوانفکر :ما تا االن دو تا کاربرد از پیت حلبی میشناختیم،
یکی واســه نهال کاشــتن بود ،یکی هم ...یک پیرمرد با دســتان پینه بســته :من از
همیــن طریــق ارادت خودم رو به آقــای بقایی ابراز میکنم.جعفــر اگه اینجایی
اون پول منو بیار پس بده! الکســیس ســانچز :ما طرفداران آقای بقایی از ایشــان
درخواست میکنیم در صورت انتخاب شدن ،یه کاری کنن آرسن ونگر آرسنال را
رها کنه! خادم ملت :هلو الکسیس دتس می ،فالو میآن توییتر اسفندیار :من با
اینکه درختم اما توصیه میکنم تو و همه عوامل باشگاه آرسنال برید یه باشگاه
جدید بزنید ،درشــم قفل کنید و آرســن ونگر رو توی باشگاه جدید راه ندید! یک
شهروند عادی :ایضاً در مورد بعضی از کاندیداها باید همین کار رو کرد!

رخوت سردی و سرما
میگویند «بهار» که درمیرســد ،اوقات و احوال خوش میشــود.
ســطوت ِ
ِ
نوروز تقویمی همسان
و
بهاری
اعتدال
میرود و زمین پر از بوی شور و نشاط میشود .حاال اما که
حمیدرضا محمدی
ِ
ِ
و همپا شدهاند ،شاید بهترین نوید و امید برای «سفر» باشد .گشت و گذار در آغازین روزهای سال
نو ،حسی دیگرگون دارد و ما در این حال خوب و خوش 3،پیشنهاد سفر را فراهم آوردهایم تا بل،
راهنمایتانباشدبهقلماهالیفرهنگوهنر.سیروسیاحتتانبیخطر...

هیچ جای ایران برای بازدید ساده نیست

مدیرمسئول :محمد فاضلی
سردبیر :داوود محمدی
نمابر 88761254 :تلفن 88761720 :روابط عمومی88769074-5 :
نشانی :تهران خیابان خرمشهر -شماره  208صندوق پستی15875-5388 :
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران88548892-5 :
امور مشترکین42162000 :
پیامک - 3000451213 :روابط عمومی

سخن روز

ِ
خوش گشت و گذار
وقت
ِ

بهار  /طرح از بهزاد شیشهگران  /اختصاصی «ایران»

بهاریه 1 -

محمد علی کشاورز

بازیگر

بهاریه 2 -

داریوش طالیی

نوازنده س ه تار

بهار شهر ما هنوز عاشق است

زمین میچرخد و زمان بدون مکث ،میلیونها سال است که غرق تماشای این چرخش مستانه است.
این تکرار در طی هزاران سال هرگز به سکون نرسیده و گمان میرود که نرسد .چرا که تنها پدیده چرخان
و منظم روزگار اســت .بهار میآید و به دنبال آن تابســتان از راه میرســد و دوباره پاییز و زمستان .و این
دوبارهها همچنان زیباست .اینکه میبینید از دل زمستان به یغما رفته ،جوانهای میروید که سبز است و
دامن زمین را سبز میکند بزرگترین مصداق است برای این سخن که «هرگز چنین نماند و چنان نیز هم
نخواهد ماند» .این روزها من از پس پنجره کوچک خانه ام ،نرم نرمک آمدن بهار را میبینم که میآید
بیآنکه از شلوغی شهر دلگیر باشد؛ از آسمانی که آبیاش کمرنگ شده است .بهار شهر ما هنوز عاشق
است و سخاوتمند .میآید ،میروید و میدمد؛ و رسم سخاوتمندی را بهم نمیزند .من دلم برای این
حجم از سخاوت غنج میرود .نوروز با جان ما پیوند خورده است؛ با تفکر و هویتمان.

درخت دوستی به جای بذر کینه

تا چند روز دیگر زمین ما گردشــی دیگر را به دور خورشــید از ســرمیگیرد .بهار از راه میرسد و جهان
تازه میشــود و همه موجودات از راه رســیدن بهار و شروع سالی جدید را به شکوفایی و شادی جشن
میگیرند .این ســنت طبیعت اســت که میلیونها سال اســت ادامه دارد .آرزوی من این است که ما
انسانها ،میهمانان تازه رسیده این ضیافت ،بیشتر به این زمین و طبیعت احترام و حرمت بگذاریم
و کمتر به خرابی و نابودی آن بکوشیم .آرزوی من این است که ما انسانها فقط به آرزو کفایت نکنیم.
کمر همت ببندیم و هر لحظه را آگاه و مســؤل زندگی کنیم .فرصت ما در این میهمانی کوتاه اســت
بیاییم بجای ریختن بذرهای کینه و جنگ درخت دوستی و برادری بنشانیم .بعد از آرزوی همیشگی
برای توجه و حرمت بیشتر به طبیعت ،آرزو میکنم سال پیش رو سال توجه واقعی به فرهنگ باشد
فرهنگی که پشتوانه تحقق همه آرزوهای خوب است .نوروز همگی مبارک.

سفر 1 -
معتقدم مردم حق دارند به سفر بروند و از فرصتهایشان برای شادی و ایام آسودگی بدرستی
بهرهمند شــوند .ایران ســرزمینی قوی در تنوع زیســت ،فرهنگ ،قومیتها ،منظره ،خوراک و
آداب و رسوم است .متأسفانه زیرساختهای سفر در ایران زیر صفر است و ما با حداقلهای
کمی در این خصوص روبهرو هستیم و آن امکاناتی که فرد را ترغیب به سفر کند خیلی ناچیز
است .بهعنوان مثال بیشتر مواقع شاهد غذاخوریهای بد و محلهای اقامتی با برخوردهای
بد هستیم؛ تا جایی که بعضی از مردم برای خوراک یک منطقه به مکانی سفر میکنند اما در
بهرام کلهرنیا
تمام ایران شاهدیم که مثالً چلوکباب کوبیده کیفیت بسیار بدی دارد.
گرافیست
وقتی میخواهیم پیشنهاد سفر بدهیم ابتدا باید خودمان را به عادتهای جدید تجهیز کنیم؛
مهر ،محبت و فروتنی کردن هم از ســوی میهمان و هم از ســوی میزبان ،باید یاد بگیریم که
بهعنوان مسافر به زیست محیطمان احترام بگذاریم و آب و خاک را آلوده نکنیم .در سفر نمیدانیم که به دنبال چه
رفتهایم .متأسفانه ما توریستهای خوبی نیستیم و بلد نیستیم که از سفر چه میخواهیم .باید زیرساختهایمان را
از طریق آموزش و فرهنگســازی برای بهبود شــرایط تقویت کنیم .ایران سرزمینی بسیار غنی است و جای جای آن
ارزش دیدن دارد ،نوروز زمان مناسبی برای سفر است؛ کسانی که به سفر میروند باید اطالعات کافی با خود ببرند تا
بدانند به کجا رفتهاند .دیدار تمام فضاهای تاریخی کرمانشاه و کردستان ،قزوین بهعنوان قطب گردشگری ،شیراز و
تخت جمشید آن ،خراسان بهعنوان قطب مهم فرهنگ ،تاریخ و اعتقاد ،فضای بکر جنوب ایران ،کیفیت وجودی و
ظرفیت باالی انسانی سیستان ،بلوچستان ،زاهدان و چابهار ،آذربایجان غربی که قدم به قدم آن جای دیدن دارد،
زنجان شکوهمند ،شمال و اصفهان و کرمان و یزد ،سرزمین خوش آب و هوای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان ،اما
هیچ کجای ایران برای بازدید ساده نیست؛ باید با بردباری از ظرفیتهای شخصی خودمان در سفر استفاده کنیم.

کوالژی از تاریخ ،فرهنگ و طبیعت در  4فصل

سفر 2 -
کرمانشاه شــهر  4فصل است؛ یک منطقهاش
پاییــز ،منطقــهای دیگــر زمســتان ،بخشــی
تابســتان و قســمتی دیگــر بهار اســت 4 .فصل
بــودن کرمانشــاه یــک واقعیت اســت کــه باید
آمد و دید؛ تعبیر معمول و همیشــگی نیست.
خودتان تجربه کنیــد و ببینید که چقدر فضای
پوران درخشنده
بخشهای مختلف این اســتان متفاوت و پر از
کارگردان سینما
جاذبههای گردشــگری بکر است .برای همه نوع نگاه و سلیقه ،زیبایی و جذابیت دارد.
بناهای تاریخی از یک سو و جاذبههای گردشگری از سوی دیگر .محیطی که میتواند برای ذهن مشتاق گردشگران
آرامش دهنده باشد .یکی از زیباترین مکانها غار قوری قلعه ،بزرگترین غار آبی خاورمیانه است .طبیعت بکر
پاوه و اورامانات بسیار بسیار زیباست .منطقه گیالنغرب دارای طبیعتی بکر و زیباست .تعریف کردن از هر جا حق
مطلب را ادا نمیکند ،از کجا برایتان بگویم؛ ســراب نیلوفر ،ســراب صحنه ،منطقه معبد ،سر پل ذهاب ،داالهو،
طاق بستان و بیستون که تلفیق تاریخ و تمدن و فرهنگ است .بستگی دارد که میخواهید زیباییهای طبیعت
را در یک فضای سردسیر ببینید یا گرمسیر .اصالً کجا را نمیشود پیشنهاد کرد ،زیباییهای کرند و داالهو را حتماً
ببینید .روســتاهای زیبا و دیده نشــده اطراف ماهیدشــت را بیایید و ببینید؛ شما معرف روستای سنگی هجیج و
معمــاری زیبایش شــوید .خاطره بســازید ،عکس بگیریــد و آن را در فضای مجازی منتشــر کنیــد .این همت در
آثارسینمایی و تلویزیونی وجود ندارد که بخواهد معرف این همه قومیت مختلف و زبان متفاوت و گویش و لهجه
مختلف و غذاهای متنوع و مطبوع و زیباییهای بکر مناطق مختلف کشورمان باشد .همه سریالها خالصه شده
است در تهران و لوکیشنهای تکراری .حتی در تبلیغات محصوالت صنعتی ما شبکههای ماهوارهای فارسی زبان
مؤثرتر هستند .سعی میکنند عنصر جذابیت را اضافه کنند و آن طعم را بدهند .من نمیدانم چرا تهیهکنندهها
به خودشان زحمت نمیدهند که بروند و فضاهای بکر را کشف کنند و سریالهای خودشان را بسازند .کوههای سر
به فلک کشیده زاگرس در اوج زیبایی منتظر میهمانان نوروزی هستند .شما معرف زیباییهای کرمانشاه باشید.
بروید و ببینید و عکسهای زیبا بگیرید و برای دیگران هم به اشتراک بگذارید.

تهران ،بینظیر در نوروز

خبر آخر

«احمد مهدوی دامغانی» عضو
افتخاری فرهنگستان ادب فارسی
در چهارصد و پنجاه و پنجمین نشســت شــورای
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی بهعنوان آخرین
جلســه ســال  95که صبح دوشــنبه  23اسفند به
ریاســت غالمعلــی حدادعادل برگزار شــد ،دکتر
«احمد مهــدوی دامغانی» به اتفاق آرا بهعنوان
عضو افتخــاری جدید این فرهنگســتان انتخاب
شد .همچنین در این جلسه« ،محمدرضا ترکی»
و «مســعود جعفریجــزی» بهعنــوان اعضــای
وابسته جدید شورای فرهنگستان معرفی شدند.

نمایشگاه عکس «بومیان کیش»

دو نمایشــگاه عکس «بومیان کیش» اثر مریم اسلوبی،
امروزدردونقطهجزیرهکیش؛میدانسنایی،فرهنگسرای
ســنایی ،گالری کمالالملک و همچنین ســفین قدیم،
روبــهروی بنــدرگاه صیادی ،خانه مردمشناســی بومیان
کیش گشــایش مییابد که تا  15فروردین  96از ساعت 9
تا 14و 17:30تا 22برپا خواهد بود.

کیوسک

تهران؛ گنجینه پنهان گردشگری
در «شهرنوشت»

نخستین شــماره دوهفتهنامه «شهرنوشت»
بــه مدیرمســئولی ســمیه امانــی بویاغچــی و
زیر نظر شــورای ســردبیری منتشر شد .طرح
مدیریــت یکپارچــه شــهری بــه کجــا رســید،
تهــران؛ گنجینــه پنهــان گردشــگری ،رابطــه
افزایش پروندههای قضایی با سیاســتهای
اجتماعــی و اقتصــادی ،تولیــد محصــوالت
کــرهای و ایتالیایــی لــوازم خانگــی در ایــران،
ت وگو با کارشناســان صنعت بیمه درباره
گف 
بیمــه آتشســوزی ،نظــرات اعضای شــورای
شــهر درمــورد ســاخت گرمخانههــا ،مرجــع
قانونی خدمات گردشگری اینترنتی در ایران
نداریم اهم عناوین این شماره است .شماره
اول مجلــه شهرنوشــت در  16صفحــه و بــه
قیمت  2هزار تومان نشر یافته است.

سفر 3 -
من عاشــق ســفر کــردن هســتم ،امــا معموالً
ســفرهایم را خــارج از تعطیــات انجــام
میدهم ،بویژه شــمال کشور که در تعطیالت
سفری دشوار است .من تهران را در تعطیالت
بســیار دوســت دارم و نــوروز ،بویژه چندســال
اخیــر را همینجــا میمانــم ،بــرای اینکــه
هرمز هدایت
خاطراتی که نســل من از تهران دارد به دوران
بازیگر
خلوتــی و کوچهباغهــا و دوران ســبز بودنــش برمیگــردد .بنابرایــن بهترین فرصت
برای تجرب ه و لمس اندکی از آن روزهای تهران همین عید نوروز است .در این خلوتی میتوانیم ضمن اینکه
برای عید دیدنی به نقاط مختلف شــهر میرویم ،اماکنی که در روزهای معلولی بازدیدشــان دشــوار اســت را
تماشا کنیم ،مثل باغهایی که زیر پوشش میراث فرهنگی است ،همینطور مرکز شهر را که در روزهای عادی
رفتوآمد در آنجا خیلی طاقتفرساســت را میتوان در عید یک دل ســیر گشــت زیرا برجســازان هنوز آنقدر
فرصت نکردهاند که ساختمانهای مرکز تهران را خراب کنند و جایشان برج بسازند و آنجا کمی فضا و بافت
تهران قدیم را حفظ کرده است.

داخلی .بلوچستان .بهار
یادداشت
اســفندماه اســت .دوره آموزشــی بهبــود
مهارتهــای ســوادآموزی ،کــه چراغــش را
«مؤسســ ه پژوهشــی دانایــار» روشــن کــرده،
ش و پــرورش
بــا همــکاری «اداره کل آمــوز 
سیستان و بلوچستان» ،با برگزاری کارگاههای
آموزشی هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی
علی مرتضوی فومنی
در بلوچســتان آغاز میشــود و برگزاری کارگاه
نمایشنامهنویس
«بداههپردازی» برای آموزگاران بلوچ ،بهانه ســفرم میشــود با جمعی از خوبان ،به
آن دیار نجیب .ســومین روز کارمان است .آموزگاران زن ،مگو و موقر ،چسبیده به هم
نشستهاند و نگاهشان به من و همکارم است که میخواهیم بازی نمایشی بداههای را معرفیکنیم تا همانجا
دســتهجمعی بازی شود .نام بازی «قاب یخی» اســت و در آغاز از همه میخواهیم با دو دستشان یک «قاب»
قابشان را ثابت و ساکن،
(فریم) بسازند به رسم اهالی سینما ،و دست بچرخانند به هرجا که میخواهند ،بعد ِ
ن کشیده
روی نقطه دلخواه مشخصی نگه دارند ،اصطالحاً قاب ببندند و بگویند در آن قاب ،از الی آن انگشتا 
لــرزان ،چــه میبینند .زنــان آموزگار بلوچ قــاب میبندند و در آن چاردیــوار بیمنظر ،هرکــه از هرچه در قابش
میبیند میگوید ،از تختهپاککن گرفته تا عکس رئیس جمهوری و َت َرک روی دیوارها .نوبت به زنی میرسد که
دستش را رو به پنجر ه گرفته است و روی پرده ضخیم و تیرهای که پنجره بسته را پوشانده« ،قاب» بسته است.
زن میگوید« :بهار ».من و همکارم متعجب میپرســیم« :بهار؟!» زن میگوید« :بله ،بهار ».میگوییم« :شما
ن میگوید« :اما مــن دارم آن بیرون را
ن محکم و مطمئ 
کــه قابتــان رو به آن پنجره اســت ،رو به آن پــرده!»؛ ز 
میبینم ،دارم بهار را میبینم...».
دســتانم را فریــم میکنــم و قاب میبنــدم روی همان پرده ،همان پنجــره ...نه! بغض ،تعارف نیســت که
«آمدنیامد» داشته باشد ،فقط «آمد» دارد.

«کاله قرمزی» در انتظار تصمیم رئیس سازمان صدا و سیما

جعبه
حواشی پخش «کاله قرمزی» ادامه دارد و هر بار خبرهای متفاوتی از این مجموعه محبوب
جادویی
نوروزی شنیده میشود .یک بار خبر میرسد که تولید این برنامه به خاطر مشکالت مادی
و بدقولیهای مدیریتی سیما متوقف شده و روز دیگر اعالم میشود که مشکالت برطرف
شــده اســت و عالقهمندان میتوانند منتظر پخش ســری جدید این مجموعه در ایام نوروز باشند .حمید مدرسی
تهیهکننده «کاله قرمزی» بتازگی در گفتوگو با ایسنا درباره حاشیههای این مجموعه و همچنین آخرین وضعیت
پخــش آن در ایــام نــوروز توضیحاتی ارائه کرده اســت .به گفته او با همت و همراهی گروه ســازنده این مجموعه و
با هزینه شــخصی  15قســمت ویژه نوروز آماده پخش شــده است و بقیه قسمتها برای اعیاد در طول سال ،طبق
آداب سالهای گذشته در حال ضبط و فیلمبرداری است .او دربار ه پخش مجموعه «کالهقرمزی» گفته است« :تنها
شانس رسیدن طرح به آنتن سیما ،ورود فوری شخص ریاست محترم سازمان به حل و فصل مشکالت این طرح
اســت که شــاید ظرف روز و ســاعات آینده راهگشا باشــد .در غیر این صورت عمالً پخش مجموعه «کالهقرمزی»
 ۹۶منتفی خواهد بود» .او در پایان تأکید کرده اســت که در نهایت پخش مجموعه «کالهقرمزی» در ایام نوروز ،به
تصمیم شخص ریاست محترم سازمان صدا و سیما بستگی دارد.

