
گفت وگو با مریم میرصدرایی، نگارگر

برای جذابیت آثارم از شیوه های جدید استفاده می کنم
خبر

ســرورهادیان  مريم ميرصدرايي، دانش 
آموختــه هنرهــاي اســامي )نگارگــري( 
وهمچنين عضو هيأت مديره كانون نگارگران 
زرافشــان اســت. وی مديريت ومصورسازي 

 )Rumis storyكتــاب(
حكايت هــاي مثنــوي را 
نيز برعهده داشــته است. 
گفت و گو با او را در خصوص 
اين كتــاب كه توانســت 
راه  بين المللی  درمجامــع 

پيدا كند با هم می خوانيم.
 كمی دربــاره كتاب 
موالنا كه بــراي اولین 
بــار مصور شــد و به 
عنوان كتاب برترنیز در 
نمایشگاه فرانكفورت از 
شده  ارایه  ایران  طرف 

است برایمان توضیح دهید؟
اين كتاب مشتمل بر ١٠٢ قطعه از حكايت هاي 
مثنوي اســت كه به زبان انگليســي تَرجمه 
شــده است. همچنين اين كتاب درمهرماه در 

نمايشــگاه فرانكفورت شركت كرد وعنوان اثر 
برتر را به دســت آورد وخوشــبختانه بزودی 
درنمايشــگاه چين و كانــادا در معرض ديد 
عاقه مندان آثار موالنا قــرار می گيرد. ضمن 
اينكــه بزودی بــه زبان هاي 
فرانســه و عربي هم ترجمه 

خواهد شد. 
از  ایده  این  شــروع    
كجا شكل گرفت و مدت 
اجرای آن چه زمانی را به 

خود اختصاص داد؟
مدت ها بود كه به مصورسازي 
اشــعار فكر مي كردم و پس 
عبقري  ناهيد  خانم  ازدعوت 
)نويسنده كتاب( وآشناسازی 
وی با نگارگري ايراني كار را 

شروع كردم.
 كمی درخصــوص تصاویر نیز توضیح 

دهید.
خلق ٣٨ اثر زيبا در ابعاد 7٠ در 5٠ ســانتی 
متر نتيجه زحمات يكساله من و دوستانم است 

و اين تصاوير با مطالعــه و تحقيق به صورت 
گروهي تهيه شده است.

  باتوجه به تجربه شما در سبک نقاشی 
ایرانی از یكسو و نیز با توجه 
به نوع اشعار این شاعر بلند 
آوازه برای تبادل احساس 
با نسل جدید چه تمهیدی 

اندیشیده اید؟
برای نزديک شــدن به نسل 
جديد سعی كرديم از نگارگری 
درشــيوه های امروزيــن بهره 
ببريم تا با حس وحال جوانان 
همخوانی بيشــتری داشــته 
باشــد.همچنين سعي كردم، 
قانونمندي مينياتور و استفاده 
از رنگ های شــاداب ايراني را 
اصل كار قــرار بدهم تا آثاری 

گويا و جذاب خلق شوند.
  چه كسانی شما را در این كار گروهی 

همراهی كرده اند؟
اين كار گروهی اســت و دوســتاني كه من را 

دراين پروژه همراهي كردند، عبارتند از خانم ها: 
عارفه پيمــان، زهرا و منصــوره يكتا، ريحانه 
برزشي و مهتاب رمضاني ومريم ذاكري و شها 
كربايي. البته از مشــورت با 
آقای دكتر اسكندر پورخرمي 

نيز بسيار بهره برده ايم.
  ودر پایان اگر ســخن 
خاصی باقی مانده، برایمان 

بفرمایید.
اين كار تجربه بســيار خوبي 
اين دومين  البتــه  برايم بود 
تجربــه كار گروهــي مــن 
اســت. پــروژه بيمارســتان 
در  نيــز  را  جواداالئمــه)ع( 
كارنامه هنری خويش دارم. به 
اعتقاد من يكی از ويژگی های 
كار گروهي استفاده از نظريات 
تمام افراد گروه است كه اجراي دقيق تَر و قوي تَر 
را در پی دارد كه همين موضوع می تواند، زمينه 
ساز ايده هاي جديد و متنوع در اجرای كارشود 

كه به نظر من باعث نوآوری مي شود.

اخـــبار2

 نخستین كاروان زوج های دانشجو به 
حرم مطهر رضوی مشرف شدند

جلیل فخرایی: نخستين كاروان زوج های دانشجوی كشور 
شــامل دو هزار زوج دانشــجو به زيارت بارگاه ثامن الحجج            
علی بن موسی الرضا )عليه السام( مشرف شدند. مدير طرح 
ملی »همسفر تا بهشت« از ثبت نام ٢5 هزار زوج برای شركت 

در بيستمين مراسم ازدواج دانشجويی كشور خبر داد.
حســين جوادی با اعام اينكه براساس آمار تاكنون بيش از 
٢5 هزار زوج در بيستمين مراسم ازدواج دانشجويی ثبت نام 
كرده اند و پيش بينی می شود، اين آمار به ٣٠ هزار زوج برسد، 
اظهار داشت: ٢7 درصد زوج ها هر دو دانشجو هستند، اما بقيه 

آنان تنها يک نفرشان دانشجوست. 
وی گفت :همچنين امســال ٣7٢ زوج اســتاد دانشگاه های 

سراسر كشور در مراسم ازدواج دانشجويی ثبت نام كرده اند. 
دكتر جوادی با اشــاره به اينكه بيســتمين دوره طرح ملی 
»همســفر تا بهشــت« از ٢٢ دی آغاز شده است، تأكيد كرد: 
اين جشــن ها تا پايان ارديبهشت ماه سال آينده ادامه خواهد 
داشــت و سايت ثبت نامی زوجين دانشجو تا زمانی كه مقدور 

باشد، باز خواهد بود. 
جوادی عنوان كرد: مراســم پيوند آسمانی كه در حرم مطهر 
رضوی برگزار می شــود، جزو برنامه های معنوی درنظرگرفته 
شده برای اين دانشجويان است كه طی آن سبک زندگی برای 
آنان تشريح می شــود. وی تأكيد كرد: مهريه حدود سه هزار 
دانشــجوی ثبت نامی در مراسم ازدواج دانشجويی، ١4 سكه 
طا بود كه نشان دهنده وجود فرهنگ مهريه آسان در جامعه 
اســت. هر چه مهريه ها كمتر باشد و خانواده ها ياری دهنده 

باشند، ازدواج ها سريع تر صورت می پذيرد.

 تئاتر »چهار صندوق شادی«  
روي صحنه نیشابور

نیشابور/ خبرنگارقدس: نمايش طنز كودكانه »چهار صندوق 
شادی« به كارگردانی محمد رضايی و نويسندگی گيتی داوودی 
در تاالر اديب اداره فرهنگ و ارشــاد اســامي نيشابور به روي 
صحنه رفت. مسؤول هنري اداره فرهنگ و ارشاد اسامي نيشابور 
در اين خصوص گفت: اين نمايش با محوريت فضای شــاد در 
بين كودكان و نوجوانان اســت كه هنرمنــدان خوش ذوق و با 
قريحه تئاتر نيشابور با اجراي نمايش هاي مختلف با موضوعات 
متنوع باعث آشتي مردم بخصوص كودكان ونوجوانان  با تئاتر 
شــده اند و نمايش  طنز كودكانه »چهار صندوق شادی« از اين 

جمله نمايش هاست كه به روي صحنه رفته است .
غامرضا ســامتي گفــت: نمايش »چهار صندوق شــادی« 
را گيتی داوودی به رشــته تحرير در آورده و محمد رضايي 
هنرمند جوان نيشابوري آن را كارگرداني كرده است كه در آن 
هنرمندان نام آشناي تئاتر نيشابور؛ حامد صادقی، سيدمجتبی 
حسينی، فرشيد اشتری، علی قره باغی، عطيه رشيدآبادی و 

مرجان شورابی به ايفاي نقش پرداخته اند.

 عنوان برترین كوراش كار سال ۲۰۱۶ به 
نماینده خراسان شمالی رسید

بجنورد/ خبرنگار قدس: رئيس هيأت جــودو و كوراش 
خراسان شــمالی از كســب عنوان برترين كوراش كار سال 

٢٠١۶ توسط مصطفی دليريان نماينده بجنوردی خبر داد. 
كوروش خســرويار اظهار داشت: كســب مدال طای گراند 
اسلم تايوان و طای بازی های هنرهای رزمی در كره جنوبی 
طی امسال سبب شد اين عنوان به نماينده كوراش خراسان 
شــمالی تعلق گيرد. وی بابيان اينكه برای نخســتين بار در 
جهان، كوراش كار بجنوردی توانســت دو بار صاحب عنوان 
برترين كوراش كار سال شود، افزود: در سال ٢٠٠۹ و ٢٠١۶ 
مصطفی دليريان توانست، عنوان بهترين كوراش كار سال را به 
خود اختصاص دهد و برای نخستين بار انتخاب يک كوراش 

كار به عنوان برترين كوراش كار جهان دو بار اتفاق می افتد.

آیت اهلل سیدان:
  بازسازی اعتاب مقدسه،   

احیای جامعه اسالمی است
قــدس: جلســه ديــدار  با 
عاليات                      عتبات  مديران ســتاد 
خراســان رضــوی بــا آيت اهلل 
سيدان اســتاد عالی حوزه های 
علميه، برگزار شد.  در اين ديدار، 
آيت اهلل سيدان ضمن قدردانی 
ملت  فرزندان  مجاهدت های  از 
واليتمدار در ســتاد بازســازی 
عتبات عاليات گفت: اساس بقای مكتب اهل البيت)ع( مبتنی 
بر چندپايه است؛ نخست اقامه مرجعيت دينی كه تبلور آن در 
كســب علم و معرفت در حوزه احاديث و روايات اوليای الهی 
است و دوم حفاظت و پاسداری از اعتاب مقدسه و شعاير زنده 
و جاودانه ای كه با ورق زدن تاريخ، آن اماكن متناظر با اسماء و 

القاب نورانی ائمه اطهار)ع( در ذهن ها باقی مانده است. 
آيت اهلل ســيدان اظهار داشــت: زيارت رفتن ها و عرض ادب 
كردن ها تجديد عهدی است كه دوستان مكتب با پيشوايان 
و معلمان نهضت می كنند و اين معرفت باعث رشــد و تعالی 
خود افراد می شود؛ از اين رو، سازندگی اعتاب مقدسه، احيای 

جوامع اسامی است.
وی خاطرنشان كرد: ائمه اطهار)ع( در عاطفه و احساس، فوق 
انسان های عادی هستند و همان طور كه اگر به فردی محبتی 
شود، او درصدد جبران آن محبت برمی آيد، اهل بيت)ع( نيز با 
كرامت خاص خود به محبت ها و بذل توجه، وقت و سرمايه ها 

ولو اندک هم باشد، بركت و اجر عظيم عطا می كنند. 
رئيس ســتاد بازسازی عتبات عاليات خراسان رضوی هم در 
اين ديدار ضمن ارايه گزارشی از اقدام های انجام شده در سال 
جاری و همچنين پروژه های در دست تكميل اين ستاد، گفت: 
حضور نيروهای بســيجی و متدين بويژه در دستگاه اجرايی 
ستاد بازســازی عتبات عاليات چه در سطح استان و چه در 
تک تک شهرســتان ها سبب شده تا معنويت، چاشنی كار و 
تاش اين عزيزان شود. جعفر دهنوی افزود: ازجمله اعزام ٢5 
نيروی جهادی به نجف اشرف برای كار در پروژه های دردست 
ساخت آستان نورانی علوی يكی از مصاديق استقبال جوانان و 

نيروهای بسيجی از بازسازی اعتاب مقدسه است. 

فرماندار کاشمر: 
 مردم باید قدردان انقالب باشند

كوهســرخ/خبرنگار قدس: فرماندار كاشــمر گفت: در             
ايام اهلل بــزرگ دهه فجر، ملت ايران خاطرات شــهدا و ياد 
امام)ره( را گرامی می دارند، زيرا دهه فجر تمرين يک زندگی 
انقابی است.فرهادی اظهارداشــت: ما در دنيای پرتاطمی 
زندگی می كنيم و كشــورهايی كه انقاب ما منافعشان را به 
خطر انداخته، به دنبال ضربه زدن به اين كشور و نظام هستند.

فرماندار كاشمر با بيان اينكه تفكر مبتنی بر نظام سرمايه داری 
آمريكا و غرب، تفكر ضد مردم ساالری دينی است، بيان كرد: بايد 
در اين ايام به مردم يادآوری كنيم كه قدردان انقاب خود باشند.

  برگزاری كارگاه آموزشی  ویژه مبلغان 
درنیشابور

نیشابور/ خبرنگارقدس: كارشناس فرهنگی و تبليغ اداره 
تبليغات اسامی نيشابور از برگزاری كارگاه آموزش تخصصی 

ويژه  مبلغين در اين شهرستان خبر داد.
حسن دررودی گفت: كارگاه آموزشی تخصصی ويژه مبلغين 
با حضور ١٢٠ روحانی طرح هجرت، مستقر و بومی در محل 

سالن اجتماعات اداره تبليغات اسامی نيشابور برگزار شد.
وی افزود: ايــن طرح به منظور بهره گيری از ظرفيت علمی 
و تبليغی اســاتيد استانی در حوزه احكام شناسی برای اقشار 

تأثيرگذار و بر اساس منويات مقام معظم رهبری اجرا شد.

با اعتباری افزون بر 4500 میلیون ریال 
  مشكالت گرمایشی ۶۰ كتابخانه        

در خراسان رضوی برطرف شد
ســرور هادیان:  با اعتباری افزون بر 4هزار و 5٠٠ ميليون 
ريال، مشكات گرمايشــی ۶٠ كتابخانه در استان خراسان 
رضوی جهت استفاده بهينه و مطلوب از كتابخانه ها در فصل 
زمستان برطرف شد. مديركل كتابخانه های عمومی خراسان 
رضوی با اعام اين مطلب گفت: اســتفاده بهينه و مطلوب از 
كتابخانه با توجه به زيرساخت ها و مؤلفه هايی مانند گرمايش و 
سرمايش و وجود تجهيزات مطلوب و قابل استفاده و همچنين 

فضايی شاداب و دلنشين ميسر می شود.
حســين اكبری خاطر نشــان ســاخت : تجهيز بخش های 
كودک در كتابخانه ها، شاداب سازی فضای بيرونی و داخلی 
كتابخانه ها  و توجه خاص به زيرساخت هايی مانند گرمايش 
و سرمايش انجام شده است.  وی در ادامه به تأمين نيازهای 
سرمايشی كتابخانه ها در تابستان امسال با هزينه كرد يک هزار 
و 4٠٠ ميليون ريال اشاره كرد و گفت: با نزديک شدن به فصل 
سرما تمامی مشكات گرمايشی در كتابخانه ها جمع آوری و 

با تأمين بودجه الزم نسبت به رفع اين مشكات اقدام شد.
اكبری از تأمين منابع گرمايشی بيش از ۶٠ كتابخانه عمومی استان 
تاكنون خبر داد وافزود: تعويض سيســتم گرمايشی از بخاری به 
پكيج  و رادياتور و خريد انشعاب گاز و لوله كشی، افزايش  پره های  
رادياتور و تجهيزات و لوله كشــی، سرويس شوفاژ، تعمير پكيج 

ازجمله موارد رفع و ارتقای گرمايش در كتابخانه ها بوده است.

قدس: فروش سرطان به كشاورزان كشف رود
نیش و نوش: كشــاورزان هم ســرطان رو تزريق ميكنن به 

سبزيجات و ميفروشن به مشهدی ها!
قدس:: معرفی توانمندی های مشــهد با اســتفاده از ظرفيت 

هنرمندان
نیش و نوش:  يعنی هنرمندا »اليت«، »كشف رود« و »پديده« رو 

به مردم ايران معرفی كنن!
قــدس: دعــوت از ميهمانان رخــداد فرهنگی گردشــگری 

»مشهد٢٠١7« به طرقبه شانديز
نیش و نوش:  اگه مهمون ها وضعيت پديده شانديز و ترافيک 
طرقبه رو ببينن، رخداد فرهنگی تبديل به فاجعه انسانی ميشه!

قدس:: طلســم بهره برداری از بيمارستان اكبر در دستان وزير 
بهداشت

نیش و نوش:  وزير هم ميگه من ابطال سحر و شكستن طلسم 
بلد نيستم؛ به وزير بعدی بگين!

قدس: انهدام باند حرفه ای سارقان كبوتر در فريمان
نیش و نوش:  از اين باند چندين جين شلوار كردی مخصوص 

چرخوندن در هوا كشف و ضبط شد!
قدس: ضرورت استقرار پليس راه در طرقبه و شانديز

نیش و نوش: البته با هدف افزايش دريافتی های جرايم رانندگی!

نیش و نوش
سعید ترشیزی

خبر

جلیل فخرایی  دانش آموزان از اتوبوس پياده مي شوند. اشک شوق در چشمانشان 
حلقه زده است و حال خوشي دارند. حيفم مي آيد جلو بروم و خلوتشان را با امام رئوف 

به هم بزنم.
بعد از اينكه همه ســام مي دهند، به ســمت باب الجواد)ع( حرم مطهر رضوي به راه        

مي افتند. امروز ميهمان سفره كريمانه امام مهربانی هستند.
انگار روي زمين نيستند. همه خوشحال و خندان هستند.

خنده يتيم. چه تركيب زيبايي.
خدايا دوست دارم، هميشه اين ها بخندند.

به باب الجواد)ع( كه مي رسيم، پسر مرحوم حاج قاسم عقيلي به استقبالشان مي آيد. به 
گرمي سام و احوالپرسي مي كند و خوشامد مي گويد.

دانش آموزان مدرسه شبانه روزي ثامن الحجج)ع( روستاي كاخک امروز مهمانان ويژه 
حضرت رضا)ع( هستند.

  باورم نمي شود، اینجا هستم
به ســراغ يكي از دانش آموزان مي روم. اســمش سيده زهراســت. اشک هايش روي 
گونه هايش مي غلتد و هق هق كنان مي گويد: باورم نمي شــود كه در حرم مطهر امام 

رضا)ع( هستم. واقعاً حالم را نمي توانم توصيف كنم.
وقتي مديرمان گفت كه ٣ روز مهمان امام رضا)ع( مي شويم، بال درآوردم.

قبل از اينكه برسم، دلم پرواز كرده بود، سمت حرم. پنج سال بود كه نيامده بودم.
محبوبه يكي ديگر از دانش آموزان اســت كه بتازگي پدرش به رحمت خدا رفته است. 
او هم حال غريبي دارد و اين گونه حالش را بيان مي كند: بعد از فوت پدرم همه پشت 
و پناه من و خانواده ام امام رضا)ع( است. واقعاً از همه آن هايي كه تاش كردند تا ما به 

پابوس امام مهربان بياييم، ممنونم.
با خانم عايي، مدير مدرسه نيز كه حواسش به جمع و جوركردن بچه هاست، همكام 

شدم.
او با خوشــحالي ايــن گونه روايت مي كند: هفته پيش نزديک غــروب آفتاب بود كه 
آقاي عقيلي تماس گرفت و خبر داد كه سه روز مهمان حضرت رضا)ع( هستيد و بايد 
تعدادتان را مشــخص كنيد. ما در يک مدرسه شبانه روزي هستيم، سريع به خوابگاه 

بچه ها رفتم و اين خبر خوب را دادم.

نمي دانيد چه حالي داشتند. از اين بهتر چيست؟
واقعاً از همه خادمان امام رضا)ع( سپاسگزارم. اينكه حواسشان به اين بچه هاي يتيم و 

محروم است، جاي قدرداني و شكر دارد.
اين بچه ها هستند كه آينده كشور را مي سازند و هر چه پيوندشان با اهل بيت)ع( بيشتر 

شود، آينده روشن تري در انتظار ماست.

  ایتام و محرومان را دریابیم
صادق عقيلي فرزند مرحوم حاج قاســم اســت كه چند ماه پيش و در ايام والدت امام 
رضا)ع( چشــم از دنيا فروبســت. او با افتخار از نوكري زائــران حضرت ياد مي كند و              
مي گويد: اميدوارم، بتوانم راه پدرم را ادامه دهم. همه سفارش و وصيت او رسيدگي به 
حال دانش آموزان، ايتام، ســادات و افراد بي سرپرست بود. از آيت اهلل رئيسي، توليت 

آستان قدس رضوي نيز بسيار سپاسگزارم كه از ما واقعاً حمايت كردند.
او اظهار می دارد: اي كاش همه مسؤوالن كشور نسبت به حال اين بچه ها و محرومان 

حساس باشند و براي باز كردن گره كار آنان كوتاهي نكنند.
وی می افزايد: سه روز در هفته ميزبان دانش آموزان محروم حاشيه شهر مشهد و استان 
خراسان رضوي هستيم و عاوه بر برنامه هاي فرهنگي و معرفتي براي آنان، يک وعده 

ناهار را نيز مهمان سفره پربركت امام رضا)ع( مي شوند.

ایتام مهمان سفره کریمانه امام رضا)ع(

خبرخبر

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی: 
جشن ثبت جهانی قنات قصبه گناباد بهمن ماه 

برگزار می شود
قدس  مدير كل ميراث 
فرهنگی خراســان رضوی 
ثبت جهانی  گفت: جشن 
قنات قصبه به عنوان اولين 
اثــر ثبت جهانی اســتان 
١4بهمن  رضوی  خراسان 
مــاه در گنابــاد برگــزار 

می شود.
حســين زارع صفت اظهارداشــت: با توجه به اينكه قنات قصبه گناباد در 
فهرست ميراث جهانی به عنوان اولين اثر ثبت جهانی استان و عميق ترين 
قنات و يكی از مهندسی ســازترين و قديمی ترين قنوات به ثبت رسيده 
اســت، بنابراين ١4بهمن ماه جشن ثبت جهانی قنات قصبه گناباد برگزار 

می شود.
وی افزود: با پيگيری های انجام شده و تأكيد رئيس سازمان ميراث فرهنگی 
كشــور، جشن بزرگ ثبت جهانی قنات های ايرانی بزودی در گناباد برگزار 
می شــود و در اين مراسم دستگاه های مختلفی از جمله جهاد كشاورزی و 

سازمان آب همكاری دارند.

یک مسؤول در پاسخ به قدس: 
مشكالت میزان و پدیده، به علت  سردرگمی شهروندان در حوزه 

سرمایه گذاری بود
احمد فیاض  اولين نمايشگاه بين المللی بانک، بورس، بيمه و فرصت های سرمايه گذاری در استان خراسان 

رضوی برگزار می شود.
مدير عامل نمايشگاه دايمی بين المللی مشهد با بيان اين مطلب خاطرنشان كرد: با هدف جذب سرمايه های 
خارج استان، اعتمادسازی، مشاركت و معرفی فرصت های سرمايه گذاری برای شهروندان خراسانی، نخستين 
نمايشگاه بين المللی بانک، بورس، بيمه و فرصت های شغلی در استان از ٢۹ دی ماه جاری تا دوم بهمن ماه 

در محل دايمی نمايشگاه های بين المللی مشهد برگزار می شود. 
احسان اركانی با تأكيد بر نقش مثبت و اهميت اين نمايشگاه بر توسعه استان اظهار كرد: علی رغم حجم عظيم 
منابع مالی در اســتان كه مستلزم جذب سرمايه گذاری های خرد و كان است؛ متأسفانه تاكنون نمايشگاهی با 
مشاركت بانک ها، بورس و شركت های بيمه ای به جهت امنيت بخشی سرمايه گذاری در استان برگزار نشده، و 
اكنون با هماهنگی و معرفی سازمان بورس كشور، بانک مركزی و بيمه مركزی و ورود شركت های شاخص بورس، 
بانک ها و بيمه های كشــور، اين نمايشگاه در مشهد مقدس برگزار می شود كه فرصت مغتنمی فراهم می سازد تا 
شركت های فعال، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازديد دست اندركاران و متخصصان اين عرصه قرار داده 
و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد اين عرصه، فعاليت ها و نوآوری های آينده معرفی شود. 
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص اهداف و چشم انداز قابل پيش بينی اين نمايشگاه بر توسعه و 
رشد صنايع و اقتصاد استان اظهار كرد: متأسفانه خأل و نبوِد چنين نمايشگاه های تخصصی در استان باعث شد 
تا ناهنجاری های برخی از مؤسسات اعتباری و اقتصادی مانند ميزان و شركت پديده كه به جهت سردرگمی 
شــهروندان در حوزه سرمايه گذاری های كان و خرد و ناآشنايی با سرمايه گذاری سالم و هدفمند و فرآيند 

اصولی رقم خورد، فضای سرمايه گذاری را به سمت و سوی بی اعتمادی آزاردهنده ای پيش ببرد.
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سعي کردم، 
قانونمندي مینیاتور و 
استفاده از رنگ های 

شاداب ایراني را 
اصل کار قرار بدهم 

تا آثاری گویا و 
جذاب خلق شوند 
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