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مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی:

جذب 13000 مشترک جدید گاز، طی 3 ماه 
اول سال 98
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مشکالت آب شهرها با 
همکاری و گفتمان واحد 
مسئوالن قابل حل است

خراسان رضوی
تمام توان خود را 

برای خدمت به مردم 
به کار می بندیم

حرم  رضوی؛ ظرفیتی طالیی با رویکرد الگوسازی آموزشی و فرهنگی 

مسئوالن روابط عمومی با برند امام رضا)ع( در کشور شاخص شوند

درآمدزایی مجموعه های اقتصادی 
آستان قدس باید در چارچوب

 شرع و قانون باشد

دکتر علي سروش- مريم خزاعي
وج��ود مقدس امام رضا )ع( و ح��رم مطهر قطعه ای از 
بهش��ت بوده و ازهمین رو مورد توجه همه جهان اس��ت و 
ظرفیت بزرگی را برای انجام کاری بزرگ و جهانی و انجام 
ی��ک وظیفه بزرگتر که همان صدور انقالب اس��ت ایجاد 
نموده است ، یقینا ظرفیت حضرت رضا )ع( محدود نیست 
و آن بعد روحانی و معنوی و تکوینی که ایشان دارند موجب 
شده هر زائری که می آید توشه برگرفته و برگردد ، اما اینجا 
این پرس��ش در ذهن ایجاد می ش��ود که به عنوان خادمان 
و مجاوران حضرت چه بستر سازی در این خصوص انجام 
داده ای��م و چه زمین��ه و ارزش اف��زوده ای ایجاد کرده ایم 
راهبردهای فرهنگی در زمینه  شناخت معرفتی امام رضا به 
چه سمت و سویی رفته است .  امروزه وقتی زائر غیر ایرانی 
به حرم امام رضا )ع( مش��رف می ش��ود نسبت به زائری که 
قب��ل از انقالب ب��رای زیارت در حرم مطهر رضوی  حضور 
پیدا می کرده اس��ت چه پی��ام های مضاعف و حظ معنوی 
و دینی را با خود به عنوان توش��ه بهراه خواهد داشت ، یقینا 
این تغییرات حاصل شده متناسب با تحول تاریخی انقالب 

اسالمی در جوار امام رئوف می باشد .
 در جوار حرم مطهر امام رضا )ع( برای پیشبرد دیپلماسی 
عمومی اقداماتی اساس��ی صورت گرفته اس��ت  تا بتوانیم 
دیپلماسی عمومی انقالب اسالمی که به تعبیرمقام معظم 
رهبری جزو ابتکارات جمهوری اس��المی است و به نوعی 
وام گرفته از فرهنگ اهل بیت بِویژه امام رئوف را به عینیت 
برسانیم وبی تردید  دنیا نیز به این حقیقت پی برده است که 
ارزش و نفوذ دیپلماسی عمومی و ظرفیت وجودی حضرت 
رضا )ع( دواس��تراتژی مدون به همراه دارد که رویکرد الگو 

سازی ،فرهنگی و آموزشی در قبال زائرین است. 
ب��ه طور کل��ی یکی از جدی ترین مولف��ه های موثر در 
تربیت س��یره رضوی، الگو اس��ت که ارائه الگوی مناسب ، 
جامع و کامل موجب می ش��ود مخاطب بین المللی راحت 

تر و در ابعاد وس��یع تر آن را بپذیرد ، الگوهایی که مخاطب 
بین المللی در هنگام تشرف با آن مواجه می شود  فرهنگ 
زیارت  اس��ت که بررس��ی آن ضروری به نظرمی رسد  و در 
قدم اول بایستی فرهنگ زیارتی ارائه شده بر اساس معارف 
اسالم ناب باشد ، چرا که زائر غیر ایرانی هم به همان شکلی 
زیارت خواهد کرد که ما زیارت می کنیم ، اگر ما قفل زدن به 
پنجره فوالد را به عنوان یک فرهنگ بپذیریم و ادامه دهیم 
مطمئن باشید زائر پاکستانی هم همین فرهنگ را سرلوحه 
قرار خواهد داد، پس ضروری اس��ت درگام نخست بتوانیم 
الگوی مناسب برای زیارت درداخل و برای زائرایرانی ارائه 
دهیم تا زائر غیر ایرانی هم تحت تاثیر همان الگوی زیارتی 

قرار گیرد. 
 ديپلماسی فرهنگی و آموزشی

ما بایس��تی بتوانیم در کنار مباحث الگو سازی ، فرهنگ 
اس��الم ناب و انقالب را آنگونه که هس��ت نه آنگونه که ما 
تصور می کنیم به زائر ارائه دهیم ، امام رضا )ع( در این باره 
می فرمایند: در صورتی که مردم محاسن کالم ما را متوجه 
ش��وند و درک کنند خودش��ان از ما پیروی و تبعیت خواهند 
کرد . توجه به این حدیث بیانگر آن است که بایستی معارف 
حقیق��ی را به زائر غی��ر ایرانی به بهترین نحوه ارائه دهیم و 
این مقوله یقینا به کارکردهای حوزه دیپلماس��ی فرهنگی 
و آموزش��ی باز می گردد. گرچه در س��الهای گذشته آستان 
قدس رضوی در فضاهای حقیقی و مجازی کارهای خوبی 
ارائه داده اند اما بایستی مفاهیم ارائه شده در این حوزه مورد 
بررس��ی و واکاوی قرار گیرد که تا چه میزان انتقال مفاهیم 
به درستی انجام گرفته است ، هرچند زمینه و بستر آموزش 
کامل زائری که چند روز بیش��تر در مش��هد نمی ماند هنوز 
فراهم نش��ده است اما زائر بایستی تشنه معارف اسالم ناب 
و معارف رضوی و اهل بیت )ع( ش��ود تا زائر پس از زیارت 
و بازگش��ت به کشور خود پیگیر معارف دینی باشد و به آنها 

دست یابد .  
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان خراسان رضوی 

حرم  رضوی؛ ظرفیتی طالیی 
با رویکرد الگوسازی آموزشی 

و فرهنگ�ی 
ادام�ه از صفح�ه اول

با توجه به اینکه رویکرد فرهنگی – آموزشی  به عنوان 
یک��ی از راهبردهای صدور انق��الب مورد تایید و پذیرش 
قرار گرفت ، محتوای ارائه ش��ده در چارچوب دیپلماس��ی 
فرهنگی و آموزش��ی حایز اهمیت است و از امام جواد )ع( 
در این خصوص روایتی نقل شده است که معرفت را شرط 
قبولی زیارت می دانند ، امام قبولی زیارت را مش��روط به 
معرفت درباره معرفت به حق امام رضا )ع( می دانند و این 
حق که به معنای واقعی کلمه مغفول مانده  ، مساله والیت 
اس��ت و کس��ی که  بامعرفت به والیت به زیارت مش��رف 

می ش��ود در زمره بهش��تیان محس��وب می ش��ود .
نکت��ه دیگر آن اس��ت که مع��ارف ارائه ش��ده به زائر 
حائز اهمیت اس��ت  و یقینا این معارف  بایس��تی بر مبنای 
اس��تراتژی و راهبرد گفتمان س��ازی شکل گیرد و مفهوم 
مح��وری م��د نظر داش��ته باش��یم تا از ط��رق مختلف به 
مخاطب بین المللی ارائه ش��ود ، ام��ا نکته ضروری تر که 
باید مورد بررس��ی قرار گیرد آن اس��ت که زائر امروز امام 
رضا )ع( را باب الحوائج و ش��فا دهنده می داند و از والیت 
مفهوم��ی فردی در ذه��ن دارد و ه��دف از زیارت را حل 
مش��کالتش می داند ک��ه در این صورت دچ��ار نگاه کم 
عمق و س��طحی می باش��د هر چند که احساس کند حظی 

از زیارت برده اس��ت .
 ما به دنبال آن هس��تیم که امام رضایی را به جهانیان 
معرفی کنیم که سعادت دنیا و آخرت ما را تضمین می کند 
و او کس��ی اس��ت که آمده است تا تمدن اسالمی را در دنیا 
ایج��اد کند و زائر چنین امام��ی صرفا برای گرفتن حاجت 
و ب��رای پیدا کردن یک ح��ال معنوی به زیارت نمی آید و 
در ای��ن صورت که بتوانیم یک نگاه جامع از امام رضا )ع( 
ارائه دهیم صدور انقالب به خودی خود محقق می شود و 
م��ی توانیم دین را به همه عرصه های اجتماع بازگردانیم 
و  نگاهی متمدنانه را به مخاطب انتقال دهیم از آن جهت 
که مش��کل امروز جهان اسالم س��کوالر شدن حرکتها و 
جنبش ها و انقالب ها اس��ت و بی ش��ک س��کوالر شدن 
نتیجه نگاه داش��تن دین در حوزه فردی و عبادات ظاهری 
اس��ت و مانع ورود آن به امور روزمره زندگی امروز شده و 
ارائه این فرهنگ س��بب نفوذ سکوالر در فضا خواهد شد و 
مخاطب بین المللی نیز همین ارمغان را با خود به سوغات 
م��ی برد ،در حالی که اگر یک نگاه اجتماعی ،جامع ، مبنی 
بر اس��الم از والیت و زیارت ارائه ش��ود صدور انقالب هم 
محقق می ش��ود و تبیین درس��ت مفهوم والیت می تواند 

مش��کل تفرقه امروز جهان اس��الم را مرتفع کند . 
دیپلماس��ی والیت با مفهوم صحی��ح والیت و مفهوم 
محوری بایس��تی تعریف ش��ود اما امروزه معنای نادرست 
آن از س��وی عده ای به عنوان اب��زاری برای ایجاد تفرقه 
بین ش��یعه و سنی استفاده می شود. زائر امام رضا بایستی  
برداش��ت خود را از مفهوم والی��ت از غربت خارج کرده و 
به زائرین سراس��ر دنیا انتقال دهند و در این صورت اس��ت 
که حرم امام رئوف میعادگاه والیتمردان می ش��ود و آنگاه 
مومنین از سراسر دنیا یکدیگر را در این جا پیدا می کنند و 
حرم  امام رضا  ،مرکزی برای ارتباطات شیعه و مسلمانان 

و و ایجاد هس��ته های مقاومت می  ش��ود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی:

جذب 13000 مشترک جدید گاز، طی سه ماه اول 98
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: در سه 
ماهه نخس��ت امس��ال، 13 هزار مشترک جدید شهری 
و روس��تایی در این استان به شبکه سراسری گاز کشور 

افزوده شدند.
 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان 
رضوی، س��یدحمیدفانی با اعالم این خبر اظهار کرد: از 
این تعداد هش��ت هزار و 900 اش��تراک شهری و چهار 
هزار و 100 اشتراک روستایی است. وی افزود: تا پایان 
خرداد 98، دو میلیون و 276 هزار و 663 مشترک جذب 
خدمات شرکت گاز شده که از این رقم 13000 مشترک 
طی سه ماهه نخست 98 افزوده شد. مدیرعامل شرکت 

گاز خراس��ان رضوی ادامه داد: برای اشتراک پذیری در 
سه ماهه ابتدایی امسال، 117 کیلومتر شبکه گازرسانی 
با سه هزار و 700 مورد انشعاب اجرایی شده است. فانی 
تصریح کرد: خراسان رضوی با 32 هزار و 162 کیلومتر 
ش��بکه گاز رتب��ه اول این بخش را در بین تمام اس��تان 
های کش��ور به خ��ود اختصاص داده اس��ت. همچنین 
در ح��وزه مش��ترکین نیز، پس از ته��ران بزرگ در رتبه 
دوم می باش��د. وی خاطرنشان کرد: هم اکنون نزدیک 
ب��ه 100 درص��د جمعیت ش��هری و 88 درصد جمعیت 
روس��تایی خراس��ان رضوی از نعمت گاز اس��تفاده می 
کنند. 2669روس��تای واجد شرایط در استان وجود دارد 

که تاکنون 2457 روس��تا گاز دارند و یا عملیات اجرایی 
گازرسانی به آن در حال انجام است.

مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید گلبهار 
گفت: در گلبهار تالش ش��ده است همزمان با بهره 
برداری از واحدهای مسکن مهر، خدمات روبنایی و 
زیر بنایی نیز در محالت مس��کن مهر تکمیل گردد.

به گزارش روابط عمومی ش��رکت عمران ش��هر 
جدید گلبهار، در راس��تای انج��ام خدمات روبنایی 
و زیربنایی در محالت مس��کن مه��ر مدیرعامل و 
اعض��ای هی��ات مدیره این ش��رکت از روند اجرای 
پروژه های عمرانی در سطح شهر بازدید و برتکمیل 
و تحویل پروژه های پیش بینی ش��ده جهت افتتاح 

در هفته دولت س��ال جاری تاکید کردند. 
مهن��دس هومن گریوانی در جم��ع پیمانکاران، 

مجریان و ناظران پروژه های عمرانی مسجد محله 
)هالل(، پارک انرژی )محله خورشید(، پروژه های 
مس��کن مهر، مجتم��ع تجاری-مش��ارکتی نگار و 
س��اختمان اداری قط��ار حومه ای مش��هد-گلبهار 
ب��ا اش��اره به اینک��ه توس��عه فضاه��ای فرهنگی، 
تفریحی و مذهبی طی س��ال ه��ای اخیر در برخی 
از نق��اط گلبهار اجرایی ش��ده اس��ت، افزود: احداث 
این فضاها براس��اس نیاز ش��هروندان درشهر جدید 
گلبهار برنامه ریزی و  طراحی ش��ده و می بایس��ت 
با کیفیت و س��رعت مکفی در گلبهار اجرایی ش��ود.
وی خاطرنشان کرد: فرصت های بی نظیری جهت 
س��رمایه گذاری در زمینه های عمرانی، فرهنگی، 

ورزش��ی و ...  به منظور توس��عه و رش��د زیرساخت 
های ش��هر جدید گلبهار طی سنوات گذشته اجرایی 
گردی��د که  با توجه به رش��د فزآینده جمعیت در این 
ش��هر نیاز به احداث و توس��عه ای��ن فضاها بیش از 
پیش احس��اس می ش��ود. مهندس گریوانی با بیان 
اینکه تکمیل و واگذاری مسکن های مهر به عنوان 
دغدغ��ه م��ردم و متقاضیان ای��ن واحدها و اولویت 
نخست ش��رکت عمران گلبهار محسوب می شود، 
اذعان کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر 
تحویل واحدهای مس��کن مهر، تا پایان سال جاری 
این ش��رکت تمام توان خود را جهت اجرایی کردن 

این مهم به کار خواهد بس��ت.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار:

گسترش پارک های موضوعی و مساجد با معماری اسالمی در گلبهار

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی:

مشکالت آب شهرها با همکاری و گفتمان واحد مسئوالن قابل حل است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
گفت:مشکالت ش��هروندان در حوزه های مختلف و 
از جمل��ه آب با تدبیر ، تعام��ل ،همکاری همه جانبه و 

گفتمان واحد مس��ئوالن قابل حل اس��ت.
س��ید ابراهی��م عل��وی در نشس��ت ام��ام جمعه و 
اعضای ش��ورای اسالمی گلمکان که با هدف بررسی 

وضعیت آب ش��رب این ش��هر ییالقی در س��اختمان 
س��تاد برگزار ش��د افزود:هدف همه ما خدمت است و 
رفع مش��کالت منجر به رضایت مندی هرچه بیش��تر 

مردم از مس��ئوالن می ش��ود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه نح��وه تامی��ن آب گلم��کان 
خاطرنش��ان کرد: یکی از منابع تامین کننده آب شرب 
ش��هر گلمکان یک رشته چشمه است که حاصل ذوب 
برف بوده و از کیفیت مناس��بی برخوردار می باشد ولی 
آب چ��اه های موجود دارای کیفیت مختلف هس��تند 
که در دوران خشکس��الی هم مورد برداش��ت قرار می 
گیرند و باعث آس��یب به س��فره ه��ای زیرزمینی می 
ش��وند.وی در پاسخ به اظهارات اعضای شورای شهر 
گلمکان خاطر نش��ان کرد: س��ه راهکار حقوقی برای 
اثبات ادعای کش��اورزان در باره حقابه از چشمه وجود 
دارد ولی قبل از اقدام از طریق کمیس��یون توزیع آب 
های س��طحی مس��تقر در جهاد کش��اورزی هم قابل 

بررس��ی است. وی برداش��ت 14 لیتربرثانیه از چشمه 
گلمکان برای تامین بخش��ی از نیاز ش��رب مشترکان 
را در حدی ندانس��ت که به کشاورزان منطقه خسارت 
وارد کن��د.  وی تاکید کرد: چنانچه از س��رجمع حقابه 
کش��اورزان همین عدد برای شرب شهروندان لحاظ 
ش��ود خود ثواب بزرگی برای کش��اورزان محس��وب 
خواهد ش��د.وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط 
ام��ور آبف��ای چناران ب��رای بهبود کم��ی و کیفی آب 
ش��رب گلمکان ، ام��ور گلبهار را موظ��ف به پیگیری 

ادام��ه رون��د کار ک��رد.
پیش از اظهارات مدیرعامل آبفای اس��تان مدیران 
امورهای چناران و گلبهار درباره وضعیت آب گلمکان 
مطالب��ی بیان کردند و امام جمعه و  اعضای ش��ورای 
اسالمی این ش��هر هم ضمن قدردانی از عملکرد آبفا 
خواس��تار حفر یک حلقه چاه جدید برای رفع کس��ری 

آب ش��رب ش��هروندان در فصول کم بارش ش��دند.

توس�عه انس�انی و فرار مغزها
در دنیا هلند را به عنوان کش��ور گل و گیاه می شناس��ند.

برزیل را به قهوه و کوبا را به ش��کر و سیگارش.فرانس��ه را به ادبیات و آلمان 
را ب��ه صنع��ت و تکنول��وژی.

تا همین چند س��ال پیش،ایران عزیز هم به فرش دس��تباف و...در جامعه بین 
الملل معروف بود و جالب اس��ت بدانید که نس��ل جدید جامعه ی جهانی ایران را 
به کش��ور فرار مغزها می شناس��ند و دیگر تمدن و امپراطوری های قدرتمند کم 

کم در اذهان،رو به فراموش��ی اس��ت.
کافیست سری به سایت شرکتهای بزرگ خودرو سازی دنیا بزنید تا با اسامی 

نخبگان ایرانی که فعالیت دارند آش��نا ش��وید.
و باز نه فقط صنعت که در کمتر زمینه ی هنری و مدیریتی میتوان ش��رکت 

صاحب نامی را در عرصه ی جهانی پیدا کرد که رّد پایی از ایرانی ها در آن نباشد.
با این همه استعداد و توانایی،پس چرا هنوز در جهان سوم دست و پا میزنیم و 
نمی توانیم در داخل کش��ور از این پتانسیل های قدرتمند و بالقوه استفاده کنیم؟

عدم توس��عه انس��انی مهم ترین عامل برای فرار اس��ت.
جامعه ای که نخبگان آن کمتر از انس��ان های ناقص العقل فجازی)فضای 
مجازی(مورد ش��ناخت عمومی و احترام قرار می گیرند.وقتی مس��ئولین مافوق 
خ��ود را که تحصیالت کمتر ولی حقوق بیش��تری دریاف��ت می کنند می بینند،با 
چ��ه امی��د و آین��ده ای می خواهند ب��رای اعتالی خود و محیط پیرامون ش��ان 

ت��الش کنن��د؟
خوِد ما چقدر نخبگان و محققان ارش��د دانشگاهی شهرمان را می شناسیم و 
با فعالیت های ش��ان آشنا هس��تیم.چقدر در پیشرفت هنرهای اصیلی مثل تئاتر 

و موس��یقی و...حمایت مالی و معنوی کرده ایم؟

آیا جز این بوده اس��ت که گاهی یک انس��ان بیسواد و بی دانش را سلبریتی و 
معروف کرده ایم ولی وقتی پای علم و هنر و صنعت وس��ط آمده،عقب کش��یده 

ای��م؟
مایی که با کوچکترین برش از اظهارات یک ش��خص او را قضاوت می کنیم 
و م��ورد هجم��ه ی توهی��ن و افترا قرار م��ی دهیم نمی توانیم خ��ود و جامعه ی 
اطرافم��ان را معص��وم و مب��را از خطا و ف��راِر مغزها بدانی��م. در چنین جامعه ای 
نخب��گان مط��رود و جدا می افتند و احس��اس تنهایی می کنند و چاره ای جز پناه 
بردن به یک اجتماع غریبه نمی بینند. تا روزی که ارزش های انس��انی اولویت 
نباش��د نمیتوان امید داش��ت که حتی خود ما بتوانیم خودمان و همدیگر را تحمل 
کنیم.و در چنین بس��تر مس��موم و پر تنش��ی نه تنها مغزها بلکه هرکدام از ما که 

امکانش را داش��ته باش��یم،قصِد فرار و رهایی می کنیم.
عیس�ی ش�ريعتی، منتقد و فعال در حوزه رس�انه
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آين�ور فاروقي-کارش�ناس ارش�د 
برنامه ريزي شهري

توس��عه به مفهوم اجتماعی-  انسانی و یا 
در تعری��ف  فیزیکی- کالبدی در فضا و مکان 
ص��ورت می گیرد.هر نوع مداخله یا برنامه ی 
توسعه در مکانهای گوناگون ، معنای متفاوتی 

به خود می گیرد.
توس��عه محلی در واقع به عنوان بخشی از 
فضا و نظام توس��عه ای  مطرح می ش��ود که 
اولویت آن مش��ارکت  و توانمند سازی جوامع 
محل��ی در مح��دوده جغرافیای��ی  و فضایی 

مشخص می باشد.
رویکرد توس��عه اجتماع محلی را می توان 
اب��زاری ب��رای بهبود نظام عملکرد ش��هری 
دانس��ت. این نگرش می توان��د در قالب بنیاد 
نظری و نیز ش��یوه ه��ای عملیاتی به ویژه در 
محله های توس��عه نیافته کالنش��هرها مورد 

استفاده قرار گیرد.
مشارکت مردم در برنامه ریزی برای توسعه 
اجتماعات محلی متاثر از  فاکتورهای متعددی 
درسطوح خرد و کالن می باشد.کنش جمعی، 
س��رمایه اجتماعی و محله ب��ه عنوان عرصه 
ظهور توسعه اجتماعات محلی، از  مولفه های 
اساس��ی در این مبحث می باشدکه در برخی 
از موارد با یکدیگر همپوشانی و رابطه متقابل 
دارن��د و تمرکز برنامه ریزان بر روی هریک از 
آنه��ا به تنهایی منجر به نتیجه گیری ناقص و 

مبهم می شود.
از گذشته های دور محله ها در شکل دهی 
و س��ازمان دهی امور شهری جایگاه ویژه ای 
داشته اند.هر محله با ارائه خدمات روزمره مورد 
نی��از و با ایجاد نمادهای محل��ه ای و ویژگی 
های خاص موجب می شد ساکنان آن نوعی 
احس��اس تعلق و هویت داشته باشند تا جایی 
که هویت هر شهروند با نام محله ای که در آن 

می زیست  تعریف می شد.
ورود ب��ه مرحله گذار و تغیی��ر زیربناهای 
اجتماعی و معیش��تی ، گسس��ت عمیقی بین 
محل��ه کنونی ب��ا مفاهیم گذش��ته آن بوجود 
می آورد . این تغییرات در حال حاضر گسترده 

تر هم شده است.
محله بنیادی ترین عنصر ش��هری  برای 
رس��یدن به توسعه پایداراس��ت . یک اجتماع 
محلی حوزه جغرافیایی مشخص با مرزهایی 

محدود است .
اف��راد در محله  همدیگر را می شناس��ند. 
نیازهای مشترکش��ان را شناسایی کرده اند و 
ازمنابع مش��ترک اطالع دارند . برای رفع نیاز 
های جمعی هدف گ��ذاری کرده و در نهایت 
برای اجرایی ش��دن اهدافش��ان ب��ا یکدیگر 

همکاری می کنند. 
مردم از طریق مش��ارکت ، درک بهتری از 

گزینه های اجرایی پیدا کرده و اعتماد بیشتری 
به نهاد های برنامه ریزی پیدا می کنند. با این 
روش س��رمایه اجتماعی آن��ان افزایش پیدا 
خواهد کرد . ب��ه محیطی که خود در خلق آن 
سهیم بوده اند احس��اس دلبستگی بیشتری 
ک��رده و در حف��ظ و مراقبت آن می کوش��ند. 
این ش��یوه در ساکنین نوعی احساس تعلق به 
فضای محله و جم��ع محلی بوجود می آورد.
احساس��ی که خود منشا شکل گیری هویت 

محلی و اجتماع محلی است.
ظرفی��ت اجتماع��ی از ذهنی��ت و انگیزه 
کنشگران محلی تاثیر می پذیرد .فاکتورهایی 
مانند اعتماد به نهادهای ش��هری و اعتماد به 
ش��ورای محله با سایر ظرفیتهای ساکنین در 
ارتباط است.  از پیش شرط های ایجاد ظرفیت 
مشارکت و افزایش قدرت شهروندی ، ایجاد 
اعتم��اد و تعام��ل  در درون و بی��ن اجتماعات 

است.
مدیریت شهری با درگیر کردن اجتماعات 
محلی در برنامه ها از مرحله ایده تا اجرا و بومی 
کردن طرح ها می تواند بس��تر مناسبی جهت 
توانمند سازی ظرفیتهای محلی فراهم آورد. 
از ابتدایی ترین  این اقدامات مشارکت مردم در 
ایجاد منظر مناسب در محله هاست .با سپردن 
س��اخت آثار هنری به مردم محل��ه  ، به گونه 
ای ک��ه هنرمندان بتوانن��د آن را هدایت کنند 
،زیبا سازی وسالمت روانی ساکنان تامین می 
ش��ود.  عالوه برآن مردم به آنچه دوست دارند 
دست پیدا کرده ، به آن افتخار می کنند و آن را 

نماد محله خود می دانند.
خلق فضاهای گفتگو و تعامل گام موثری 
برای باز تعریف هویت محالت اس��ت ، برای 
این مه��م می ت��وان ازمکانهای مت��روک با 
مالکیت عموم��ی که در اغلب محله ها وجود 
دارد به��ره برد.البته نیاز ب��ه این فضا و مکان 
یابی آن توس��ط جامعه محلی باید تشخیص 
داده و مدیریت شود. نتیجه نهایی برنامه ریزی 
محلی و توسعه محلی  ایجاد امکاناتی است که 
توس��ط مردم و مطابق با نیازهایشان پیشنهاد 
شده  که در مسیر خود توسط نهادهای دولتی 
و سازمانهای رس��می مورد نظارت و حمایت 
قرار می گیرند و جامعه محلی بعنوان  تسهیل 

گر  در اجرای پروژه ها ایفای نقش می کند.

تولیت آستان قدس رضوی:

درآمدزایی مجموعه های اقتصادی آستان 
قدس باید در چارچوب شرع و قانون باشد

مسیر توسعه از داالن محله مي گذرد

تولیت آس��تان ق��دس رض��وی گفت: بر 
درآمدزای��ی مجموعه های اقتصادی آس��تان 
ق��دس رضوی تاکید داریم اما این مهم باید در 

چارچوب قانون و ش��رع تحقق پیدا کند.
حج��ت االس��الم احمد م��روی در جریان 
بازدی��د از مزرعه نمونه آس��تان قدس رضوی 
اظه��ار ک��رد: در تمامی فعالیت های آس��تان 
ق��دس رضوی بای��د موضوع س��المت مورد 
توج��ه قرار گی��رد اما در عین ح��ال اداره حرم 
مطهر هزین��ه دارد و باید در چارچوب قانون و 

شرع در مسیر درآمدزایی گام برداشته ش��ود.
وی اف��زود: باید به جایی برس��یم که نیمی 
از هزینه های آس��تان قدس رضوی توس��ط 
بخ��ش کش��اورزی تامین ش��ود ل��ذا در کنار 
توجه به اصل س��المت غذای��ی، باید موضوع 
درآمدزایی برای این آس��تان مقدس هم مورد 

توج��ه ق��رار گی��رد.
تولی��ت آس��تان ق��دس رضوی ب��ا تاکید 
براینکه ش��رکت های زیرمجموعه این آستان 
بای��د الگوی ش��رکت های بخ��ش خصوصی 

باش��ند، خاطرنشان کرد: صاحب اصلی آستان 
قدس رضوی امام رضا)ع( اس��ت بنابراین باید 
درنظر داش��ته باشیم که آن حضرت بر تمامی 
فعالیت های ما نظارت دارند و هر کاری را باید 
به نحو احس��ن انجام داد.وی با تاکید بر اینکه 
مزرعه نمونه آس��تان قدس رضوی امکانات و 
دانش خود را در اختیار کش��اورزان در مناطق 
محروم قرار دهد، اظه��ار کرد: به هیچ عنوان 
نباید نس��بت به کش��اورزان و ش��رکت های 
بخ��ش خصوصی ن��گاه رقابتی داش��ت زیرا 
چنی��ن نگاهی مغایر با فرهنگ اس��المی بوده 

و هیچ تناس��بی با آموزه های دینی ما ندارد.
حجت االسالم مروی تصریح کرد: مزرعه 
نمونه آستان قدس رضوی باید با انتقال دانش 
و تجرب��ه خود به ش��رکت های فعال در بخش 
کش��اورزی و کش��اورزان ش��اغل در مناطق 
مح��روم، زمین��ه تبدی��ل بخش کش��اورزی 
خراس��ان رضوی به عنوان الگوی کشوری را 
فراهم کن��د.وی بر لزوم همکاری با نهادهای 
دولتی، وزارتخانه ها و دانش��گاه ها تاکید کرد 
و گفت: زمینه بازدید نخبگان و اس��تعدادهای 

برت��ر از بخش ه��ای مختلف مزرع��ه نمونه 
آس��تان قدس رضوی فراهم شود تا بدانند که 
زمینه برای ظهور و بروز اس��تعدادهای آن ها 

در داخل کش��ور وجود دارد.
حجت االسالم مروی با بیان اینکه آمریکا 
و دیگر کش��ورهای غربی برای جذب نخبگان 
ایران��ی تم��ام تالش خ��ود را ب��ه کار گرفته 
ان��د، تاکید کرد: جوان با اس��تعداد ایرانی باید 
احس��اس کند که زمینه اس��تفاده از استعداد و 
علم او در راستای پیشرفت کشور وجود دارد و 
نیازی نیس��ت که برای ظهور و بروز خالقیت، 
نوآوری و اس��تعدادش به کش��ورهای خارجی 

چش��م داش��ته باش��د.
تولیت آس��تان قدس رضوی با بیان اینکه 
استقالل در تولید محصوالت کشاورزی برای 
عزت و اقتدار کشور بسیار اهمیت دارد، افزود: 
در فرهن��گ دینی، کار کردن عزت به ش��مار 
می رود و کس��ی ک��ه به دنبال دس��ت یافتن 
ب��ه عزت و کرامت اس��ت، بای��د کار و تالش 
را س��رلوحه زندگی خود قرار دهد.وی تصریح 
کرد: هرگونه تالش یا ابتکار عملی در مس��یر 
خودکفای��ی ای��ران اس��المی در تولی��د بذر و 
محصوالت کشاورزی، یک کار نیکو و حسنه 
محسوب می شود و هر کسی که در این مسیر 
گام برداش��ته باش��د، از ثواب و پاداش اخروی 

بهره مند خواهد ش��د.
حجت االس��الم مروی با تاکی��د بر اینکه 
طبق فرهن��گ دینی، نباید ب��ه کافران اجازه 
داد که بر مومنان تس��لط پیدا کنند، گفت: باید 
در ج��ای خود ش��عار مرگ بر آمریکا و ش��عار 
اس��تقالل و آزادی سر داد اما صرفا گفتن شعار 
ک��ه ما را از بیگانگان مس��تقل نمی کند؛ برای 
تحقق این مهم باید تالش کرد و در این مسیر 

گام های جدی برداش��ت.

شهردار مشهد در مراسم افتتاح 10 پروژه شهری فضای سبز:

تمام توان خود را برای خدمت به مردم به کار می بندیم
ش��هردار مش��هد گفت: تمام توان خود را 

برای خدمت به مردم بکار خواهیم بس��ت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری 
مش��هد، محمدرضا کالئی در مراس��م افتتاح 
پ��روژه مس��یر ارزش و ورزش و مجموع��ه 
تفریحی ورزش��ی بوس��تان بانوان بهار بهره 
ب��رداری همزم��ان 8 پروژه فضای س��بز که 
ب��ا حضور جمعی از اعضای ش��ورای ش��هر و 
مدیران ش��هری برگزار شد، افزود: تمام توان 

خ��ود را برای خدمت ب��ه مردم و اجرای پروژه 
ه��ا با س��رعت هرچه تمام تر ب��ه کار خواهیم 

گرف��ت.
وی اضاف��ه کرد: ت��الش خواهیم کرد در 
م��دت کم باقی مان��ده هر خدمت��ی را که در 
چهارچ��وب وعده هایی ک��ه داده ایم محقق 

کنی��م.
وی ادام��ه داد: برخالف همه نامالیمات با 
تمام توان به شهروندان خدمت خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
مشهد گفت: یکی از مهمترین دالیل ناموفق بودن مداخالت 
نهادها در بافت های فرس��وده و س��کونتگاه های غیررسمی، 
ناهماهنگ��ی بین ارگان های مختل��ف در اجرای این طرح ها 

است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، مجتبی 
ش��اکری روش در نشس��ت هم اندیش��ی با اصحاب رسانه با 

اش��اره به اینکه س��ازمان بازآفرینی اواخر دی ماه 97 با هدف 
بازآفرینی پایدار س��کونتگاه های غیررس��می ش��هر مشهد 
ایجاد ش��د، افزود: این سکونتگاه ها شامل بافت های ناکارآمد 
میانی، محدوده تاریخی ش��هرها، پهنه های شهری با پیشینه 

روستایی و پهنه های با کاربری ناسازگار شهری است.
وی اضافه کرد: طرح ه��ای مصوب در زمینه این بافت ها 
10 س��ال قبل تهیه ش��ده اما در خصوص پهنه های ش��هری 

با پیش��ینه روس��تایی و پهنه های با کاربری ناسازگار شهری 
هنوز طرح مصوب وجود ندارد.مدیرعامل سازمان بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری مشهد با بیان اینکه در بازآفرینی 
ش��هری خلق فضاهای ش��هری جدید با حف��ظ ویژگی های 
اصل��ی کالبدی و فعالیتی مورد توجه قرار دارد، اظهار کرد: هر 
محله ای ظرفیتی دارد و سعی می شود طرح های بازآفرینی به 

محالت کشانده شود و به صورت محلی دنبال شود.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد:

ناهماهنگی بین بخشی؛ مهم ترین دلیل عدم موفقیت بازآفرینی شهری در گذشته

شت
یاددا
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رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند: اگر زحمات 
شما]خبرنگارها[ نباشد، این لحظه ها هرگز ماندگار 

نمی شود؛ شما آن را حفظ می کنید و در اختیار 
افکار مردم قرار می دهید.

مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران خراس��ان رضوی گفت: 
مس��ئوالن روابط عمومی در این اس��تان باید به سمتی بروند که با 
برند امام رضا)ع( در کش��ور ش��اخص شوند و فرهنگی را القا کنند 
که برای تمام روابط عمومی ها در سراسر کش��ور تاثیرگذار باشد.

حجت االس��الم حس��ین معصوم��ی ش��نبه 12 م��رداد در 
گردهمایی مس��ئوالن روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
شهرس��تان های خراس��ان رضوی که در مرکز فرهنگی ورزشی 
ایثار مشهد برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: 
خداوند به مسئوالن روابط عمومی هنری داده که این هنر را باید 
عرضه کنند و روابط عمومی ها رابط بین س��ازمان و مردم هستند 

و مس��ئوالن باید در عرضه این هنر ش��ریک باش��ند.
مدیرکل بنیاد خراس��ان رضوی تصریح کرد: نقش مس��ئوالن 
رواب��ط عمومی و خبرنگاران در اتفاقات و رویدادهای س��ال های 
گذش��ته بنیاد بی بدیل بوده اس��ت و نمی توان از نقش آن گذشت. 
حج��ت االس��الم معصومی در ادامه با بیان اینکه مس��ائل مهمی 
است که باید به آنها پرداخت گفت: پرداختن و نوع نگاه به مسائل 
مختل��ف، هنر ی��ک خبرنگار اس��ت و خبرنگار بای��د نیمه پنهان 
مس��ائل مربوط به خانواده ش��هدا و ایثارگران را اطالع رس��انی و 

منعک��س کن��د.
 وی ادامه داد: در زندگی بس��یاری از شهدا و خانواده های آنان 
زوای��ای پنهانی وج��ود دارد که وظیفه مس��ئوالن روابط عمومی 
است که به زوایای پنهان، صادقانه و بدون کم و کاست بپردازند.

درراستای توسعه انرژی خورشیدی؛

 همایش »راهکار های استفاده از ظرفیت های قانونی« در شرکت 
برق منطقه ای خراسان برگزار شد

مدیرکل بنیاد خراسان رضوی:

مسئوالن روابط عمومی با برند امام 
رضا)ع( در کشور شاخص شوند

در س��الی که به نام  رونق تولید توسط مقام معظم 
رهبری نامگذاری ش��ده اس��ت، نشست مشترکی با 
ه��دف هماهنگی هرچه بیش��تر بین ش��رکت های 
دولت��ی و خصوص��ی و س��من های فع��ال در زمینه 
تهیه تجهی��زات ، اجرا مش��اوره وتولید انرژی های 
تجدیدپذیر ب��ه منظور بهره مندی از ظرفیت قانونی 
بن��د "ی" تبصره 16 قانون بودجه کل کش��ور برای 
توس��عه نص��ب نیروگاهه��ای خورش��یدی مقیاس 
کوچ��ک در اس��تان خراس��ان رض��وی  ب��ا حضور 
نمایندگان محترم اس��تانداری اس��تان ، برق منطقه 
ای خراس��ان ، انجمن انرژی تجدیدپذیر اتاق ایران 
و بس��یج مهندس��ین صنعتی س��پاه ام��ام رضا)ع( و 
ساتبا و 25 ش��رکت خصوصی فعال در زمینه انرژی 
خورش��یدی در اس��تان با هماهنگی پایگاه مقاومت 
بس��یج این شرکت ، در راس��تای کارکرد تخصصی 

بس��یج ،  برگزارش��د.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
خراسان، مهندس ریاحی رئیس هیئت مدیره و مدیر 
عامل  شرکت برق منطقه ای خراسان  در  این جلسه 
اظهارداشت: لزوم توسعه انرژی خورشیدی با اهداف 
افزای��ش تولید برق ، کاه��ش تلفات و رعایت اصول 
پدافند غیر عامل مورد تاکید می باشد و نقش آفرینی 

بس��یج در اجرای  بن��د ی تبص��ره 16 قانون بودجه 
کل کش��ور در اس��تان با توجه به ماهی��ت انقالبی و 
بسیجی بودن کشور ارزشمند است. در ادامه مهندس 
لونی مدیر کل دفترتدوین مقررات س��ازمان انرژی 
ه��ای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )س��اتبا( با 
ارائه گزارش��ی از اقدامات آن سازمان ضمن تقدیر از 
ش��رکت برق منطقه ای خراس��ان به عنوان شرکت 
برتر و همیشه آماده برای اجرای طرح های پایلوت ، 
رفع موانع توسعه انرژی های تجدیدپذیر و مشکالت 
بخش خصوصی را یاد آور ش��د. در این جلسه ، خانم 
دکتر میرش��اهی مدیرکل دفتر جذب سرمایه گذاری 
استانداری استان خراسان رضوی نیز حمایت کامل 
اس��تانداری را از توس��عه انرژی خورشیدی درسطح 
اس��تان مورد تاکید قرار داد. گفتنی است:  دکتر ادیب 
ف��ر رئیس انجم��ن انرژی تجدیدپذی��ر اتاق ایران و 
مهندس موسوی و مهندس غفوری از اعضاء هیئت 
مدی��ره انجمن گزارش��ی از اقدامات ارزش��مند آن 
انجمن برای توسعه انرژی تجدیدپذیر ارائه نمودند.
دکتر تنها مس��ئول س��ازمان بس��یج مهندسین 
صنعت��ی س��پاه امام رض��ا )ع( نیز  در راس��تای طرح 
جهاد روش��نایی و توافق با بانک های عامل و اجرایی 
ش��دن طرح مذکور و  همچنین شناسایی 500 نقطه 

برای نصب سامانه های خورشیدی و جدی بودن آن 
س��ازمان برای اجرایی شدن این طرح ،  توضیحاتی 

ارائ��ه نم��ود.
در ادام��ه جلس��ه پن��ل تخصصی س��امانه های 
خورش��یدی اس��تان برگ��زار و مس��ئولین حاضر در 
جلس��ه ، به س��واالت ، چالشها ، مش��کالت و موانع 
موج��ود و پی��ش روی بخش خصوصی و س��من ها 
پاسخ دادند.تش��کیل کمیته راهبردی توسعه انرژی 
خورشیدی و برگزاری جلسات دو هفته ای به منظور 
تضمین کیفیت و راهبری طرح مذکور و ایجاد شاخه 
خراس��ان انجم��ن انرژی تجدید پذی��ر اتاق ایران از  

دیگر تصمیمات این نشس��ت بود.


