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جزئيات برنامه جایگزین »حاال خورشيد«
تشریح  ضمن  سه  شبکه  صبحگاهی  تازه  برنامه  تهیه کننده 
سازندگان  اولویت  که  کرد  تأکید  برنامه  این  جزییات 
شبکه های  و  اینستاگرام  در  برنامه  بریده های  برجسته سازی 

اجتماعی نیست.
ابوالفضل صفری تهیه کننده برنامه صبحگاهی شبکه سه که 
قرار است در سال جدید جایگزین برنامه »حاال خورشید« در 
کنداکتور این شبکه شود، درباره زمان پخش این برنامه عنوان 
کرد: قرار ما با صداوسیما این است که از اول اردیبهشت برنامه 
را روی آنتن ببریم و حاال ممکن است با یکی دو روز تفاوت در 

همان روزهای ابتدایی اردیبهشت پخش شود.
وی با اشاره به اینکه دکور این برنامه در حال آماده سازی است 

اظهار کرد: دکور این برنامه، جدید و خالقانه است که توسط سپیده شریفی طراحی شده و اجرا می شود. دکور 
ویژه ای طراحی شده که یکی از نقاط برجسته برنامه می تواند محسوب شود.

برای حاشيه و شبکه های اجتماعی برنامه نمی سازیم
این تهیه کننده درباره رویکرد محتوایی برنامه هم توضیح داد: ما در این برنامه تولید محتوا داریم و گویی یک 
روزنامه را تصویری کرده ایم. برنامه سازی ما به شیوه کالسیک یعنی تولید بر اساس متن پیش می رود و نه 

اینکه بر اساس حواشی تولید محتوا کنیم. 
درواقع اولویت ما برجسته سازی بریده های یک دقیقه ای برنامه در اینستاگرام نیست! نکته ای که تلویزیون 
اکنون گرفتار آن شده و از عوامل می خواهند در برنامه یک دقیقه را هم به گونه ای بسازند که در شبکه های 
اجتماعی بچرخد و بعد کل برنامه از دست می رود. حاصل این رویکرد اتفاقاتی مثل حاشیه های حضور مسعود 
فراستی در یک برنامه تلویزیونی را رقم زد.وی اضافه کرد: ما یک مجله تصویری تهیه می کنیم و برنامه از 
بخش های مختلف خبری، واکنشی، پرونده و… تشکیل شده است. پرونده های ما درباره موضوعات مختلف 
مثل سینماست و همه موضوعات را از منظر اجتماعی نقد می کنیم نه اینکه از دید نقد تخصصی سینمایی 

بحث کنیم.
مجری ما از چهره های جوان و جدید است

صفری درباره اجرای این برنامه تلویزیونی هم عنوان کرد: تیم این برنامه از چهره های جوان و جدید بهره گرفته 
و حسین کلهر که قرار است اجرای برنامه را برعهده داشته باشد هم از همین افراد است.

وی درباره نحوه پخش این برنامه گفت: این برنامه به شکل صبحگاهی در بهار، به شکل عصرگاهی در 
تابستان و به شکل شبانه در پاییز و زمستان روی آنتن خواهد رفت.

که  ساري  شهر  مرکز  و  بازار  قلب  در  مسجدي 
نگاه  است. تالقي  بوده  بسیاري  اتفاقات  میعادگاه 
و  روحانیون  و  روشنفکران  با  بازار  و  کوچه  مردم 
معنوي  پایگاهي  و  اجتماعي  آوردگاه  مراجع. یک 
بزنگاه هاي سیاسي  و  که حتي گاه در روشنگري 

شهر و استان نقش هدایتگري داشته است.
کهن ترین  ساري،  مسجدجامع  تاریخ،  گواه  به 
است.  تبرستان  سرزمین  در  علویان  دیار  مسجد 

کشور  تک ایواني  مساجد  معدود  جزو  مسجد  این 
به  مختلف  دوره هاي  در  ساري  است.مسجدجامع 
ویژه در زمان قاجار و پهلوي اول به کّرات مورد 
بازسازي و مرّمت قرار گرفته است. پیشینه تاریخي 
این بنا، مطابق مستندات متون کهن به سده هاي 

اول اسالم باز مي گردد. 
دوران  در  بنا  این  این که  از  اوصاف،  این  با 
بني عباس بنیان گذاشته شده، اختالفي وجود ندارد 

اما در خصوص بنیان گذاران آن تفاوت نظر وجود 
خورشید،  اسپهبد  شکست  از  پس  عده اي  دارد. 
را  یحیي بن یحیي  نیز  گروهي  و  ابوالخصیب 
بنیان گذار این بنا مي دانند؛ اما در این که در سال 

411ه.ق ساخته شده است، تقریبًا متفق القولند.
این بناي قدیمي که به نوعي یکي از مراکز هویتي 
مبحث  در  حتي  مي آید،  شمار  به  هم  مازندران 
است  داشته  برجسته اي  نقش  نیز  گردشگرپذیري 

بنابراین وقتي آتش گرفت و تخریب شد، تنها یک 
مسجد نبود که آتش گرفت.

روزي که این اتفاق رخ داد، همه اندوهگین شدند؛ 
و  و مهندس  پزشک  تا  مدیر گرفته  و  از مسوول 
کاسب و ... . شهر را بوي غم و دود و آتش گرفته 
از بهترین عزیزانشان را در  انگار یکي  بود. مردم 
حال سوختن مشاهده کرده بودند  و هر کس به 
فراخور موقعیت و توانش دلش مي خواست مرهمي 

بر این تن آتش گرفته شود.
آتش اما وقتي عصباني مي شود، وقتي عجله دارد و 
هنگامي که دور مي گیرد، بي رحم مي شود. بي رحم 

مي شود و یادش مي رود که دارد چه بالیي بر سر 
هویت و فرهنگ و صندوقچه خاطرات یک شهر 

مي آورد.
بي رحمي آتش که گریبانگیر مسجد جامع ساري 
و  کبوترهایش  و  آن  زیباي  گلدسته هاي  شد، 
محوطه باشکوهش و... را زخمي کرد. ظاهر این 
ریخته  هم  به  و  متاثر  چهره هاي  با  کهن  مسجد 

مردم شهر، همگن شد.
استانداري و شهرداري و اداره کل میراث فرهنگي 
را  آتش  آمدند.  مردم  کنار  در  غیره  و  غیره  و 
مهار  داشت،  اهمیت  بیشتر  آنچه  اما  کردند  مهار 

آسیب هاي روحي و رواني در کنار آسیب فیزیکي 
بود.

باقي  باوقار،  اما  سوخته  و  زخمي  جامع،  مسجد 
و  داشت  هویت  چون  بود  مانده  باقي  بود.  مانده 
 ، مازندراني  و  ساروي  مسووالن  و  مردم  و  دارد 

عاشقش بودند و هستند.
آدم هم که عاشق کسي یا چیزي مي شود، براي 
داشتنش و دوباره داشتنش و همیشه داشتنش، هر 

کاري مي کند. 
عبوری؛  مهدی  و  شهرداري  که  طبیعي ست  پس 
از  زیادي  خاطرات  خودش  که  ساري،  شهردار 
منابعش  و  تالشش  تمام  دارد،  و  جامع  مسجد 
پس  کند.  آن  بازسازي  صرف  را  نیروهایش  و 
شروع  نیروها  بسیج  و  برنامه ریزي ها  و  رایزني ها 

شد.
روحانیون،  و  مراجع  فقیه،  ولي  محترم  نماینده 
مردم،  مهم تر،  همه  از  و...  میراث  استانداري، 
خواستند و این خواست، حاال پس از گذشت 9 ماه 
تبدیل مي شود به جمله  ناگوار، دارد  این واقعه  از 

زیباي »دوباره مي سازمت«.
همت  و  اراده  و  خواست  با  ساري  جامع  مسجد 
قرار  که  چرا  مي گیرد  جان  دوباره  دارد  »ساري« 
و نسل هاي دیگر و  براي قرن ها  است همچنان، 

آینده خاطره بسازد.

»مسجد جامع« ساري؛

مسجدي از گذشته تا هنوز

مهدی عبوری طی ابالغی ، امید ذاکری را به عنوان 
معاون جدید فنی عمرانی شهرداری ساری منصوب 
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به  کرد 
ماه  فروردین   26 دوشنبه  صبح   ، ساری  شهرداری 
طی جلسه ای که با حضور طاهری و فرزانه معاونان 
شهردار ساری ، شهرداران مناطق سه گانه ، محمدی 
کیادهی مشاور امور شورا شهردار مرکز استان ، سید 
مدیران  و   شهردار  اجرایی  مشاور  آقامیری  کمال 
فنی  معاونت  دفتر  در  ساری  شهرداری  مجموعه 
عمرانی برگزار شد ، امید ذاکری با ابالغ مهدی عبوری 
شهردار ساری به سمت معاون فنی عمرانی شهرداری 
مرکز استان منصوب شد.در این جلسه فرزانه معاون 
شهرسازی و امور مناطق شهرداری ساری در سخنانی 
با قدردانی از تالش های عباس رشیدی معاون سابق 
فنی عمرانی شهرداری در زمان تصدی این معاونت 

اظهار داشت: در حوزه معاونت فنی و عمرانی ، رشیدی 
ظرفیت بسیار مطلوبی داشته و وی از این توانمندی 
شهری  مدیریت  عمرانی  های  پروژه  اجرای  برای 
خصوصاً زیربنایی مانند احداث کانال هدایت آب های 
سطحی  استفاده کرد.فرزانه افزود: فعالیت های فنی و 
عمرانی که در دوران معاونت عباس رشیدی و تحت 
مدیریت شهری مهدی عبوری شهردار ساری انجام 
شده است الگوی مناسبی برای سایر شهرها خواهد 
بود. معاون شهرسازی و امور مناطق شهرداری ساری 
در پایان با اشاره به توانمندی امید ذاکری معاون جدید 
فنی و عمرانی شهرداری مرکز استان خاطر نشان کرد: 
رویکرد شهروند محوری و تخصص محوری سرلوحه 
فعالیت های معاونت فنی و عمرانی قرار گیرد.در ادامه 
این جلسه محمدی کیادهی مشاور شهردار ساری نیز 
معاونت عباس  در دوران  اقداماتی که  از  قدردانی  با 

رشیدی  مهندس  گفت:  است  شده  اجرایی  رشیدی 
کارنامه موفقی در زمینه احداث کانال هدایت آب های 
سطحی داشته است و خدمات وی در زمان مسئولیت 
معاونت فنی و عمرانی شهرداری به یادگار خواهد ماند.

محمدی کیادهی افزود: امید ذاکری نیز از نیروهای با 
سابقه شهرداری بوده و انتصاب ایشان از سوی شهردار 
به عنوان معاون جدید فنی و عمرانی مسیر  ساری 

توسعه عمرانی را هموارتر خواهد کرد.
در این جلسه عباس رشیدی معاون سابق فنی عمرانی 
از حمایت های مهدی  با قدردانی  شهرداری ساری 
عبوری شهردار مرکز استان از فعالیت های این معاونت 
همراهی  از  گفت:  خود  مسئولیت  تصدی  زمان  در 
شهروندان و مجموعه شهرداری ساری و حمایت های 
اعضای شورای اسالمی شهر تشکر کرده و امیدوارم 
برای  خوبی  خدمتگزار  نیز  جدید  خدمتی  حوزه  در 

مردم باشم.امید ذاکری معاون جدید فنی و عمرانی 
شهرداری ساری با قدردانی از پشتیبانی مهدی عبوری 
شهردار ساری اظهار داشت: امیدوارم بتوانم با همراهی 
شهروندان و همکاری مجموعه معاونت فنی و عمرانی 
و در جهت پیشبرد اهداف عالیه مدیریت شهری و 
توسعه مرکز استان گام بردارم. در ادامه نیز حاضرین 
در جلسه از خدمات و تالش های عباس رشیدی در 
زمان تصدی معاونت فنی و عمرانی شهرداری ساری 
قدردانی کردند.شایان ذکر است با اهدا لوح تقدیر از 
خدمات عباس رشیدی معاون سابق فنی و عمرانی 
شهرداری مرکز استان قدردانی شد.گفتنی است ، امید 
ذاکری ، معاونت شهرداری منطقه دو ، شهردار مناطق 
یک و دو را نیز در کارنامه فعالیت های خود دارد و 
عباس رشیدی با پایان دوران ماموریت خود به اداره 

کل راه و شهرسازی مازندران بازگشت.

با ابالغ شهردار ساری انجام شد

انتصاب معاون جدید فنی عمرانی شهرداری ساری


