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مشاور

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

نسخه

لعاب بی رنگ و رو بر چهره شهر
گروه جامعه

رشد  17درصدی جابه
جایی کاال
جابه جایی کاال در  9ماه امسال 17
درصد رشد داشته است.معاون
حمل و نقل اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای از رشد 17
درصدی جابه جایی کاال در  9ماه
امسال نسبت به مدت مشابه سال
گذشته خبر داد و گفت :سفرهای
کامیونی نیز نسبت به مدت مشابه
سال قبل  11درصد رشد داشته
است« .گرجی» افزود :در این مدت
بیش از  88میلیون و سه هزار تن کاال
با حدود  250هزار سفر کامیون و
وانت بار در استان به مقاصد درون
و برون استانی جابه جا شده است و
عمده کاالهای جابه جا شده از مبدأ
نیز به ترتیب انواع سیمان،کاشی،
سرامیک و  ...بوده است.به گفته وی،
عمر متوسط ناوگان باری حمل و نقل
کاال و ناوگان وانت بار استان به ترتیب
برابر  83.12و  74.7سال است که
نسبت به عمر ناوگان باری حمل و نقل
کاالی کشوری که به ترتیب 04.17
سال و  02.8سال است ،جوان تر و
از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

در دوره ای کوتاه مدت استفاده از قلم موی
اهالی هنر برای سامان دادن به رنگ و روی
چهره بی جان شهر قوت گرفت و نقوشی بر
پیکر بی جان دیوارها حک شد .نقش هایی
که این روزها به ورطه فراموشی و نابودی
سپرده شده است و در میانشان طرح هایی
بی جان به چشم می خورد که از جلوه
زیبایی و بصری شان دیگر چیزی به چشم
نمی آید و تنها به رنگی ساده اکتفا شده
است و ماهیتش مشخص نیست.

• •زیبنده نیست

آن طور که یک شهروند با دید منتقدانه و
ابراز گالیه از وضعیت سیمای شهری و نوع
طراحی و نقاشی روی دیوارهای شهر که
به ورطه فراموشی سپرده شده است ،می
گوید :ماهیت و نوع نقاشی روی دیوارها
باید عالوه بر تناسب با فضای منطقه ،به
عنوان یک نوستالژی در ذهن مخاطب
ماندگار شود .به نظر «علیپور» ،مالک طرح
ها باید بر اساس آداب و رسوم منطقه باشد
اما گاهی فقط به یک رنگ و طرح ساده
اکتفا می شود و شاهد نقش بستن تصاویر
بی معنا و مفهوم و بدون جلوه بصری بر
چهره شهر هستیم که تاثیری در ذهن و
روح مخاطب ندارد و زیبنده شهر فرهنگی
مانند بیرجند نیست .به گفته وی ،برخی
طرح ها فقط به منظور رفع تکلیف برای

نوستالژی

گله چرونم
در صحن حیاط مدرسه هیاهوی عجیبی برپاست ،بچه ها دست
یکدیگر را گرفته و دور هم حلقه زده اند .یکی از میان جمع
بلند می شود و با خواندن کلماتی مانند «گله چرونم ،گله رو،
میچرونم گله رو ،گله از راه رسیده ،رسیده و چاق رسیده ،ننه
ننه؟ جون ننه! و  »...دستمال را بر سر یکی از شرکت کننده ها
میگذارد و گرگ او را دنبال می کند تا دور بازی تمام شود و
فرد سرجایش بنشیند.
این حرکت تا گرگ شدن افراد گروه ادامه دارد .این بازی
بسیاری از کودکان دیروز به ویژه در صحن حیاط مدرسه است
که کم کم به ورطه فراموشی سپرده شده و جای خود را به بازی های
رایانه ای و  ...داده است.

پوشاندن دیوارهای ناموزون شهر اجرا و
طی سال های اخیر دچار فرسایش شده و
رنگ و لعاب خود را از دست داده است در
حالی که با طراحی و نقاشی های با معنا و
مفهوم نه تنها می توان چهره شهر را زیباتر
جلوه داد بلکه می توان بر افکار دیگران نیز
تاثیر گذاشت و از تحمیل بسیاری هزینه
های گزاف برای زیباسازی معابر شهری
جلوگیری کرد«.کاووسی» یک طراح و
کارشناس هنری هم طراحی شهری و
نقاشی دیواری را اقدام مطلوبی در مسیر
بازسازی شهری می داند و معتقد است:
این موضوع تاثیر بسزایی در روحیه و حتی
نگرش افراد دارد و گاهی یک نقاشی
ساده می تواند بسیاری از آداب و رسوم
نادرست را در جامعه تغییر دهد و سبب
رشد و پویایی در آن شود.

• •بی توجهی به نقاشی های دیواری

یک فعال عرصه نقاشی دیواری نیز که
برخی نقاشی های دیواری بیرجند از
آثار اوست ،با اشاره به این که در معماری
مدرن ،نقاشی سنتی پاسخگو نیست،
می گوید :برخی طرح ها مناسبتی است
و مانند ایام نوروز تاریخ مصرف دارد و بعد
از پشت سر گذاشتن زمان ،خسته کننده
می شود بنابراین طرح ها باید به گونه ای
انتخاب شود که از نظر محتوا و موضوع
ماندگارتر باشد« .خنجری» نقاشی های

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی
شهرداری :نصب المان های
نوروزی برای عید به سبک
گذشته نخواهد بود و به سمت
طراحیهای دیواری خواهیم رفت

شلوغ و بی معنا را در معابر پر رفت و آمد شهر
نوعی آلودگی تصویری می داند و با تاکید بر این
که طرح های انتخابی در عین جذابیت و داشتن
مفهوم می تواند بسیار ساده انتخاب شود ،ادامه
می دهد :انجام چند نقاشی با توجه به نوستالژی
های بومی بیرجند در صورت داشتن نوآوری،
می تواند چند سالی ماندگار و جذاب باشد .وی
یکی از دالیل کم کاری در زمینه نقاشی دیواری
را آشنا نبودن اشخاص با این هنر می داند و
می گوید :مدتی است از فراخوان نقاشی های
دیواری در بیرجند خبری نیست و کمتر به این
هنر توجه می شود.

• •طراحی دوباره نقاشی ها

رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری
بیرجند اما از مالک و معیار انتخاب طرح های
گذشته ابراز بی اطالعی و اظهار می کند :طرح
های قابل اجرا در برنامه ریزی های آینده کمیته
زیباسازی شهرداری ارائه و تصمیم گیری درباره
سبک و سیاق آن ها انجام خواهد شد.
«قالسی» با تاکید بر این که امسال فراخوانی
برای نصب المان تازه در ایام نوروز نخواهیم
داشت ،میگوید :نصب المان های نوروزی
برای امسال به سبک گذشته نخواهد بود و به
سمت طراحی های دیواری خواهیم رفت اما

دست پخت

پودینگ گوشت
• •مواد الزم :گوشت چرخ کرده کم چربی 400 :گرم
رب گوجه فرنگی :دو قاشق غذاخوری-خمیر نان 250 :گرم
شیر :یک لیوان-پیاز متوسط :یک عدد-نمک و فلفل :به مقدار الزم
• •طرز تهیه:مولف کتاب آشپزی و شیرینی پزی قدسی می گوید :ابتدا
باید خمیر نان را در شیر خیس کنیم تا شیر جذب آن شود ،در ادامه پیاز رنده
شده را با فلفل و نمک با گوشت ورز دهیم تا گوشت حالت چسبندگی پیدا
کند .رب را هم به تدریج اضافه می کنیم تا جذب گوشت شود .به گفته «جباری» ،در ادامه خمیر نان
را از شیر دربیاورید و با فشار؛ شیر اضافی آن را بگیرید و مواد را با هم مخلوط کنید و دوباره ورز دهید و
ادویه بزنید .ته سینی فر را چرب کنید و از مواد دو گلوله بزرگ درست کنید و روی سینی قرار دهید و
در فر گرم طبقه وسط با  180درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت بپزید .بعد از پخت ،اطراف گلوله
ها را با سیب زمینی یا کدو سبز ،هویج فرنگی ،گوجه یا اسفناج پخته تزیین کنید.

نمی توان از االن درباره چگونگی اجرای طرح
ها اظهار نظر کرد .وی از پاکسازی و طراحی
دوباره نقاشی های دچار فرسایش شهر خبر و
ادامه می دهد :نقاشی های دیواری بر اساس
آداب ،رسوم و مجموعه های سنتی پرتکرار
است و برای زیباسازی دیوارهای شهر چندان
مطلوب نیست ،البته هنوز برنامه ای برای طرح
نقاشی های دیواری که بتوان بر اساس آن نظر
داد ،وجود ندارد.
رئیس سابق سازمان فرهنگی و اجتماعی
شهرداری بیرجند هم با اشاره به طرح های
اجرا شده در این شهر میگوید :طرح ها توسط
هنرمند در کمیته زیباسازی شهری ارائه می
شود و به طور معمول تصاویر نزدیک به آداب و
رسوم منطقه ،به مرحله تصویب و اجرا درآمده
است .به گفته «شاکری» ،بیشتر هنرمندان این
حوزه تحصیل کرده دانشکده هنر بوده اند اما
چنان چه طرحی بر اساس تجربه ارائه و مورد
پسند واقع شده ،نیازی به مدرک خاصی در این
زمینه نبوده است.

عطاری

سپیده فیل گوش
جوشانده «سپیده فیل گوش» برای درد مفاصل مفید است
و برای ناراحتی های کلیه و معده استفاده می شود .مدیر
مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان با
اشاره به این که «سپیده فیل گوش» گیاهی چند ساله است که
به خانواده شب بو تعلق دارد ،به «خراسان جنوبی» گفت :این
گیاه به علت ویتامین  Cفراوان دارای خاصیت ضد اسکوربوت
و جوشانده آن برای درد مفاصل مفید است .به گفته «پویان» ،از
این گیاه برای رفع ناراحتی های کلیه و معده استفاده می شود
و همچنین به دلیل شهدزا بودن گیاه می توان از آن در پرورش
زنبور عسل بهره برد« .سپیده فیل گوش» در مناطق محافظت
شده استان مشاهده می شود.

مشاوره ازدواج برای
 450زوج

زهرا خسروی 450 -زوج تا پایان
امسال از طرح آموزش و مشاوره
ازدواج بهره مند می شوند .مدیر کل
بهزیستیبه«خراسانجنوبی»گفت:
بر این اساس زوج ها تا پایان امسال
از  14تا  16ساعت آموزش در بخش
هایی مانند مهارت گفت و گو ،تفاوت
های روانشناختی ،ایجاد صمیمیت
بین زوجین ،خودشناسی ،بحران
های سال اول زندگی مشترک و
معنویت خانواده بهره مند خواهند
شد .به گفته «عرب نژاد» ،امسال
بیرجند به دلیل آمار بیشتر ازدواج و
طالق ها برای اجرای طرح انتخاب
شد اما در صورت وجود اعتبار برای
این طرح در سال آینده ،آماده توسعه
آن در شهرستان ها هستیم .وی
یکی از اصلی ترین دالیل پرونده
های طالق را نداشتن مهارت های
سازگاری و تناسب با فرد مقابل
دانست و افزود :فراگیری مشاوره
قبل از ازدواج سبب کاهش تعداد
ازدواج های نادرست می شود.

