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افزایش رضایتمن�دی مردم با 

اطالع رس�انی می�ان مخاطبان 

محلی

ویژه نامه تخصصي همایش شهرک ازدواجخراسان رضوی

امروز لبیک یا حسین)ع( ایستادگی در برابر یزیدیان زمان 
و مستکبران است

بررسی مشکالت تامین آب 77 شهر 
و 2500 روستا در خراسان رضوی

 اولین همایش شهرک ازدواج
 در مشهد الرضا )ع(

چالش جامعه اسالمی و مدنی در آینده:

فرار رو به جلوی جوانان از ازدواج؛ زنگ هشدار، نه آژیرخطر
بازگشت به تشکیل خانواده های اسالمی 

وایرانی در شهرک تخصصی ازدواج 

موضوع ازدواج جوانان همیشه یکی از 
موضوعات اصلی و اساسی در نهاد خانواده 
اصیل اسللامی و ایرانی است که غفلت از 
آن مشللکات زیادی را فرا روی خانواده 
ها بلله عنوان زیر بنای جامعه اسللامی ،  
نهاد حکومتی  و نظارتی و متولین امر قرار 
داده اسللت ، مشکاتی که آسیب های آن  
به صللورت پدیده ای فراگیللر همه حوزه  
فرهنگی ،اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، 

آموزشللی را متاثرنموده است پس از موافقت بند 7 مصوبات کمیته نمایشگاهی 
اسللتان خراسللان رضوی درمردادماه سللال جاری با برگزاری نمایشگاه دائمی 
ازدواج با  محمد مهماندوسللت مدیر ارشللد برگزاری این نمایشللگاه تخصصی  

شهرک ازدواج گفتگو کردیم که در ادامه از نگاهتان می گذرد .
1-در خصوص راه اندازی این نمایشگاه و طرح اولیه آن توضیح بفرماید ، و 
اینکه چگونه این روند به نمایشگاه تخصصی تبدیل شد و چرا مشهد به عنوان 
اولین و پایتخت این نمایشگاه دائمی برگزیده شد؟ شرکت آسمان طایی ونداد 
پس از دو سللال تحقیقات  به صورت  میدانی و آسللیب شناختی در زمینه ازدواج 
جوانللان آغللاز به کار کرد ، با توجه به آمارهای موجود در شللهر مشللهد مبنی بر 
باال بودن میزان ازدواج و طاق در سللطح کشوربه عنوان اولین حوزه برگزاری 
همایش انتخاب شللد و پس ازبررسللی و ریشلله یابی علل و مشکات درحوزه 
خدمات دهندگان ،جوانان در آسللتانه ازدواج  و تشللکیل خانواده ، مشللکات 
درزمینه های مختلف بررسی شد و از میان آنان  مشکات معیشتی و اقتصادی 
، عدم آگاهی ،آموزش  ،مشللاوره های قبل از آموزش و آسللیب شناسی خدمات 

دهندگان فعال در این حوزه حائز اهیمت فروانی بودند .
مهمتریللن اهداف برگزاری این نوع نمایشللگاه تخصصی در   -2
حللوزه ازدواج را چگونه می بیند؟  یکی از مهمترین اهداف شللهرک ازدواج 
نگاه ویژه به تشکیل خانواده و استحکام بخشیدن به اساس و بنیان آن است 
که از مهمترین  دغدغه های  مقام معظم رهبری  در شللرایط کنونی اسللت 
ورهنمودهای ایشللان در این خصوص کاما مشللخص است و  در زمانی که 

گاها تمایل به سللمت و سللوی ازدواج سللفید اسللت .
ادامه در صفحه 3

مریم خزاعی _ کارشناس ارشد ارتباطات 
یکللی ازبزرگترین چالش های خانللواده های 
نیمه سللنتی  امروزمان دو موضللوع مهم ازدواج و 
طاق اسللت  خانللواده هایی که در حللال عبور از 
باورهای سنتی و ورود به مدرنیته فضاهای مجازی 
و همگام شدن با نسل جدید با بحران مواجه هستند 
و عبور از آن یقینا هزینه گزافی خواهد داشللت که 
در حللال پرداخت آن هسللتیم .اکثریللت باالتفاق  
جوانللان موضللوع ازدواج را اولویللت اول زندگی 
نمللی بینند  و این در حالی اسللت که اسللام بیش 
از ادیللان دیگر برایللن موضوع  به عنوان مهمترین 
رکن تاکید داشللته و دارد. با یک نیم نگاهی که به 
اطراف بیاندازیم تقریبا در اکثر خانواده ها یک مورد 
طاق به چشللم می خورد و دختران و پسللرانی که 
یا از سللن ازدواجش شللان گذشته و گزینه مناسب 
ازدواج نداشللتند و یا دیگر به این موضوع فکرنمی 
کنند  خیلی وقت نیسللت ازآن روزهایی  که عروس 
و داماد تا شللب عروسی  شناختی نسبت به یکدیگر 
نداشللتند  وقبل از مراسللم یکدیگللر را می دیدندو 
همللان جا بنللا رابر یک عمر زندگی زناشللویی می 
گذاشتند به قولی با لباس سفید می رفتند و با لباس 

سفید هم برمی گشتند .

 کمی نزدیکتر که نگاه کنیم دونسل قبل،ازدواج 
کاما سنتی و تحت کنترل و سیطره بزرگ خانواده 
انجام می شد و در نسل قبل هم آشنایی و ماقات 
زوجین قبل از ازدواج تابو محسوب می شد و گاهی 
در بهترین حالت آن عروس و داماد می توانستند در 
مراسم خواستگاری یک ساعتی را به طرح ارزشها 
و عقاید و خواسللته هایشللان بپردازند و در صورت 
موافللق بودن و به قولللی بخت یار بودن هردونفر و 
خانللواده ها این ازدواج ها صللورت می گرفت  ،اما 
امروز با مشللاهده و تغییر فاحش فرهنگ ازدواج در 
این چندسللاله اخیر، این سوال پیش می آید که چه 
عواملی باعث چرخش صد و هشللتاد درجه ای اکثر 
خانواده ها شده است و آینده این رویداد  بحران زده 

به کجا می رسد؟
کاهش چشمگیر ثبت ازدواج رسمی و از طرف 
دیگر آمار رو به افزایش  طاق مدتهاست که زنگ 
هشدار را به صدا درآورده و متاسفانه به تنها گوشی 
که صدایش نمی رسللد،متولیان و دست اندرکاران 

فرهنگ و اقتصاد است.
تلویزیون های داخلی و خارجی و شللبکه های 
مجازی با قدرت افسللانه ای خود بیشترین تاثیر را 
در تغییر سللبک زندگی و ازدواج میگذارند و تقریبا 
مهمتریللن علت این تغییللرات در بازه زمانی کوتاه 

مدت،همین رسانه ها هستند.
سللریالهای شللبکه های ماهواره ای با ترویج 
بی بندوباری اخاقللی و روابط بدون چهارچوب و 
نامتوازن با فرهنگ ایرانی چهره ی روابط نامشروع 
و ازدواج های سللفید را موجلله و واکنش جامعه را 
به این هنجارشللکنی ها تلطیف کرده است.جالب 
اینجاسللت که پخش برخی از این سللریالها حتی 
در کشور سللازنده ممنوع است و به سفارش شبکه 

های فارسی زبان معاند و بیگانه  ساخته می شوند.
متاسللفانه گاهللی برخی تبلیغات رسللانه های 
داخلی نیز در ترویج این  ضد فرهنگ دسللت کم از 
آن ور آبی ها نمی آورد و با تبلیغات مشللکل دار در 
زمینه سللبک زندگی ایرانی و اسامی،برای جذب 
رضایت صاحب کسب و کار،هر نوع تصویری را به 

قاب تلویزیون می کشاند.
در طلیعلله دوم گام انقللاب جوانللان مومن و 
کارآمللد و انقابللی نقش مهمللی در تحقق تمدن 
نوین اسللامی عهده دار می باشللند ، بللا توجه به 
رویکرد رسللانه ای کنشگر بریتانیایی فارسی زبان 
)BBC ( و سللایر کانالهای معاند با نظام جمهوری 
اسامی  با هدف ناکارآمدی نظام ضرورت مواجهه 
نرم و ایسللتادگی را بیش از پیش ایجاب می کند و 
در این میان خراسللان رضوی و مشهد که به برکت 
مضجع امام رئوف ، یکی از خاسللتگاههای رسانه 

ای کشور است ، جایگاهی ویژه دارد.
 بدون شللک تبلیغات رسانه ها تاثیر مستقیمی 
بر سلللیقه و توقعات مخاطب از زندگی زناشللویی 
می گذارد وتبلیغات بدون برنامه و هدف اسللامی 
ایرانی تاثیرات منفی خواهد داشللت که پس از آن  
نمی توان اخاق اسامی،ایرانی را که غالبا مبتنی 
بر سللازش و قناعت و هدف واالیللی چون تربیت 

صحیح فرزندان و... است راتوقع داشت.
امروز با مشللکات اقتصادی و سهل الوصول 
بللودن فحشللاء در جامعلله،ازدواج مانند هیوالیی 
مخوف خودنمایی می کند و از طرف دیگر کراهت 
روابللط نامشللروع و ازدواج های سللفید روز به روز 
کللم و کم رنگ تر شللده  ونمی توان امیللدوار بود 
که سللرانجام خوشی در انتظار نسل حاضر و جوان 

باشد.

  درنشستی با نماینده معین شهرهای طرقبه ، شاندیز و چناران 
در مجلس تشریح شد؛
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان خراسان رضوی 

معاون اقتصادی و رییس سللازمان سللرمایه گذاری 
و مشللارکت های شللهرداری مشللهد بللر اهمیت نقش 
اطاع رسللانی در بین مخاطبان محلی با هدف افزایش 

میللزان رضایتمنللدی آنللان تاکیللد کللرد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی شهرداری مشهد، اژدر 
اژدری بللا حضور در اداره کل روابط عمومی و بین الملل 
شللهرداری و تبریک انتصاب مدیرکل جدید این حوزه، 
بر اهمیت نقش محات شللهر و لزوم توجه به مخاطبان 
محلللی تاکید کرد و اظهار داشللت: باید ایللن نکته را در 
نظر گرفت که اطاع رسللانی در بیللن مخاطبان محلی 
می تواند نقللش قابل توجهی در افزایللش رضایتمندی 

آنللان از فعالیت هللای صللورت گرفتلله ایفللا کنللد.
وی بر ضرورت دسللته بندی دقیق محتوای تولیدی 
و ارائلله آن در قالب خبر تاکیللد کرد و گفت: توجیه افکار 
عمومللی و اقنللاع مخاطبان موضوعی اسللت که باید بر 
روی آن تمرکز بیشللتری صورت گیرد. به ویژه بر روی 

آن دسته از مخاطبانی که انتظار می رود دانستن و اطاع 
یافتللن آنان از خبرهللا و وقایع صللورت گرفته، بر روی 

رفتارشللان اثرگذار اسللت.
معاون اقتصادی و رییس سللازمان سللرمایه گذاری 
و مشللارکت های شهرداری مشللهد در ادامه بیان کرد: 
عاوه بر اطاع یابللی از مردم، نظرخواهی از کارکنان و 

بدنه شللهرداری نیز دارای اهمیت اسللت.
اژدری نقللش روابللط عمومللی دارای رسللانه را در 
سللازمان و موفقیللت آن، مهللم ارزیابللی کللرد و گفت: 
روابللط عمومی ها در سللازمانی مانند بنگاه های تجاری 
در عرصه هللای اقتصادی عمللل می کنند. در این مورد، 
نقللش کاالی ارائه شللده گرچه مهم اسللت، اما تبلیغات 
میللزان اثرگذاری و اثربخشللی آن را بللر اذهان عمومی 
تضمیللن می کند.وی با تاکید بر لزوم ایجاد تناسللب در 
مجموعه روابط عمومی، خاطرنشللان کرد: توانمندی ها 
و سللایق مختلفی در نیروهای انسللانی روابط عمومی 

وجللود دارد. هر کدام عایقی دارند و می توانند مجموعه 
را به سللمت عایق و نظرات خود سللوق دهند. پس در 

این زمینه ترکیب نیروها باید مدنظر باشللد.
معاون اقتصادی و رییس سللازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های شهرداری مشللهد تصریح کرد: اگر قرار 
باشد بین ماهیت روابط عمومی و کار تبلیغاتی یک مورد 
انجام شللود. اولویت با کار روابط عمومی و اطاع رسانی 

فعالیت های صورت گرفته سللازمان اسللت.

معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری مشهد بیان کرد؛

افزایش رضایتمندی مردم با اطالع رسانی میان مخاطبان محلی
دبیر انجمن انبوه سللازان مسکن خراسان رضوی با اشاره به 
طرح های تشللویقی دولت برای پویایی صنعت مسللکن گفت: 
واگذاری زمین و به مشللارکت گذاشتن آن توسط دولت به انبوه 
سللازان موجب تحرک بخشیدن به تولید مسکن در کشور می 
شللود تا سازندگان بتوانند از زمین استفاده کنند و از این طریق، 
دغدغه تأمین زمین یا منابع برای خرید زمین را نداشته باشند.

به گللزارش روابط عمومی انجمن انبوه سللازان خراسللان 
رضللوی، نعمت اهلل ظریف در خصللوص طرح جدید اقدام ملی 
ساخت مسکن، اظهارکرد: طی پنج سال گذشته دولت راهبردی 
تحت عنوان مسکن مهر برای رونق صنعت مسکن اتخاذ کرده 
بود که متاسفانه این طرح پس از گذشت پنج سال مغفول ماند.
وی بااشاره به اینکه دولت هیچ طرح قابل توجه واثرگذاری 
جز تکمیل واحدهای مسللکن مهر باقیمانده برای تولید جامعه 
هدف نداشللته اسللت، اداملله داد: دولت تصمیم داشللت پروژه 
مسکن مهر را به اتمام برساند و سپس طرح مسکن اجتماعی را 
که متولی آن اداره راه و شهرسللازی است آغاز کند که متاسفانه 

موفق نشد.
دبیر انجمن انبوه سللازان مسللکن خراسللان رضوی با بیان 
اینکلله جامعه هدف دولت مردم کم برخوردار اسللت، ابراز کرد: 
هدف دولت از سللاخت مسللکن های ارزان تامین مسکن برای 
دهک های سلله تا شش اسللت که براساس این طرح قراراست 

ظرف 2سال اینده400هزار واحد درسراسرکشورساخته شود.
ظریف خاطرنشللان کرد: خوشللبختانه پس از گذشت هفت 
ماه طرح اقدام ملی سللاخت مسکن روند صعودی داشته و طبق 
آمارارائه شده  400 هزار واحد در دست اقدام وجود دارد که  200 
هللزار واحد در شللهرهای جدید، 100 هزار واحد در شللهرهای 
زیر 25 هزار نفر سللاکن و 100 هزار واحد در بافت فرسللوده و 

بازآفرینی شهری تحویل داده می شود.
وی ابراز کرد: تا کنون در چند شهر جدید و نیز برای تعدادی 
از پللروژه های مسللکونی متعلللق به بنیاد مسللکن در تعدادی 
از شللهرهای کشللور، مراسللم کلنگ زنی با حضللور وزیر راه و 

شهرسازی برگزار شده است.

طرح های تش�ویقی دولت برای 
پویایی صنعت مس�کن

معاون اقتصادی و رییس سللازمان سرمایه گذاری 
و مدیرعامل شللرکت آب منطقه ای خراسللان رضوی 
با تاکید بر تامین نیاز آبی تمامی روسللتاهای اسللتان، 
گفللت: باید برای تکمیللل و بهره برداری از طرح های 
عمرانی بخش آب شللرب و صنعت از پتانسللیل بخش 

های خصوصی اسللتفاده کرد.    
به گللزارش روابط عمومی شللرکت آب منطقه ای 
خراسللان رضللوی، محمد عایی در بازدیللد از پروژه 
هللای آبی شهرسللتان درگز  بللا بیان اینکلله اولویت 
فعالیت هللای این شللرکت ابتللدا تامین آب شللرب و 
صنعت شهرسللتان های مرزی همچون درگز اسللت، 
اظهار کرد: تامین نیاز آبی تمامی شللهرها و شهرستان 
ها در اسللتان برای ما مهم اسللت اما چللون تامین آب 
شهرسللتان های مرزی با بحث امنیت کشللور و استان 

گره خورده اسللت، این مناطق در اولویت قرار دارند.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی در حوزه آب شللرب و 
بهداشللت درگز باید به گونه ای باشد که هیچ روستایی 
در شهرسللتان مشللکل آب نداشللته باشللد، افزود: در 
همیللن راسللتا به دنبال این هسللتیم که بللا تامین نیاز 
آب شرب کشاورزان و صنعتگران ضمن فراهم کردن 
زمینلله ماندگاری آنها در شهرسللتان، انگیزه ای برای 

مهاجرت معکوس به منطقه را داشللته باشللیم.

مدیرعامل شللرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
از اختصاص سلله میلیون متر مکعب  آب سللد درونگر 
جهللت کشللت کلزا خبللر داد و گفللت: این اقللدام در 
راسللتای جلوگیری و قطع وابستگی کشور به واردات 
روغللن های گیاهی بوده اسللت کلله در ادامه منجر به 

اشللتغالزایی در منطقه نیز می شللود.
وی با اشللاره بلله اینکه بللرای تکمیل پروژه سللد 
درونگر الزم اسللت که از پتانسیل سرمایه گذار بخش 
خصوصی استفاده شود، ابراز کرد: این سرمایه گذاری 
می تواند در حوزه گردشللگری و تفریحی باشد تا بتواند 
ضمانت های اقتصادی و سودی مناسب برای  تشویق 

جذب سللرمایه گذار را فراهم کند.
عایللی با بیان اینکه در طرح های عمرانی از قبیل 
سدسللازی باید نگاه آینده پژوهانه ای داشللته باشیم تا 
در آینده با مشللکلی مواجه نشللویم، خاطر نشان کرد: 
همچنین مللی توانیم مباحث اجرایللی و بهره برداری 
ادامه خط شللرب و صنعت، شللهر درگز از سد ابیورد را 

بلله بخللش هللای غیللر دولتللی واگللذار کنیللم.
وی ادامه داد: ساخت تصفیه خانه در این شهر را نیز 
می توان با کمک بخش خصوصی به سللرانجام رساند؛ 
باید دقت داشللت که هللر چه دولللت را از کار اجرایی 
کنار بگذاریم کار با سللرعت و کیفیت بیشللتری انجام 

می شللود، این یک قاعده در تمام دنیا اسللت که دولت 
باید کوچک شللود.

عایی ابراز کرد: دشت لطف آباد نیز دارای ظرفیت 
باالیی اسللت که ما می توانیم در آن با توجه به کیفیت 
آب به کشللاورزان مجوز حفر چاه بدهیم که آنها بتوانند 
در یللک قالب منطقی گلخانه هایللی را در این منطقه 

راه انللدازی کننللد.
وی از اختصللاص هشللت میلیارد تومللان اعتبار از 
محللل رودخانه ها خبللر داد و گفت: از این میزان 800 
میلیللون تومان را به شهرسللتان درگز اختصاص داده 
ایم که با توجه به 28 شهرسللتان، سللهم قابل توجهی 

اسللت.

قطع واردات روغن های گیاهی با اختصاص 3 میلیون متر مکعب آب 
برای کشت کلزا

معللاون هماهنگللی امللور عمرانللی اسللتانداری و 
سرپرسللت اداره کل امللور اتبللاع و مهاجرین خارجی 

خراسللان رضوی منصوب شللدند
بللا صللدور احکامی جداگانه از سللوی وزیر کشللور 
و اسللتاندار خراسللان رضوی، معللاون هماهنگی امور 
عمرانللی اسللتانداری و سرپرسللت اداره کل امور اتباع 

و مهاجرین خارجی اسللتان منصوب شللدند.
بلله گللزارش اداره کل روابط عمومی اسللتانداری 
خراسللان رضوی، در جلسه شورای مدیران استانداری 
که در محل دفتر اسللتاندار برگزار شد، احمد یزدان پناه 
به عنللوان معاون هماهنگی امور عمرانی اسللتانداری 
خراسللان رضوی معارفه شللد. یزدان پنللاه که پیش از 

این مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان 
بللود، با حکم وزیر کشللور به عنوان معللاون هماهنگی 

امور عمرانی اسللتاندار منصوب شللد.
محمللد تقللی هاشللمی هللم بللا حکللم علی رضا 
رزم حسللینی اسللتاندار، به عنوان سرپرسللت اداره کل 
اتباع و مهاجرین اسللتانداری خراسان رضوی منصوب 

و در این جلسلله معارفه شللد.
در جلسلله شللورای مدیران اسللتانداری از زحمات 
وحیللد قربانی در دوران سرپرسللتی معاونت هماهنگی 
امور عمرانی اسللتانداری و سللید علی قاسمی مدیرکل 
پیشللین امور اتباع و مهاجرین خارجی استان قدردانی 

شللد.

با صدور احکامی از سوی وزیر کشور و استاندار؛ 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین 
خارجی خراسان رضوی منصوب شدند

رئیس اداره تحقیقات و مشللاوره موسسه تحقیقات، آموزش 
و مشاوره سللازمان همیاری خراسان رضوی از آغاز فعالیتهای 
دپارتمان مشللاوره شهرداری های استان با سفر به شهر چناران 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سللازمان همیاری شهرداری های 
خراسللان رضوی، فرزانلله صادقی با بیان ایللن خبر گفت: این 
دپارتمان بر اسللاس درخواست و اعام نیاز شهرداران استان با 
بهره گیری از ظرفیت مشللاوران خبللره در حوزه های مربوط به 
شهرداری ها طی بازدیدها و جلساتی به موارد ارجاعی رسیدگی 
می کنند و ذخیره ی تجربه ی خود را در اختیار مدیران شللهری 

استان خواهد گذاشت.
وی با اشللاره به ترکیب مشاوران این واحد، افزود: مشاوران 
این دپارتمللان در حال حاضر متخصصان حوزه های مربوط به 
خدمات شللهری، قوانین و مقررات، حمل ونقل، حقوقی، مالی و 
حسابداری، اقتصادی و درآمدها هستند که از طریق بازدیدهای 
عمومی و جلسللات موردی در حل معضات مدیران شللهری 

خواهند کوشید.
رئیس اداره تحقیقات و مشللاوره موسسه تحقیقات، آموزش 
و مشاوره شهرداری های خراسان رضوی، ادامه داد: راه اندازی 
این دپارتمان پس از حدود 4 ماه بحث و تشکیل جلسات متعدد 

هم اندیشی صورت گرفت.
مهیللار واعظللی دبیر دپارتمان مشللاوره موسسلله آموزش 
شللهرداریها خراسللان رضوی نیز با اشللاره به اولین سفر هیات 
مشللاوران و اعضای دپارتمان مشاوره شهرداری های استان به 
شللهر چناران گفت: در این سفر 6 ساعته مشتمل بر بازدیدهای 
میدانی و جلسللات با مدیران و کارشناسان، موارد مشخصی در 

کارگروه های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: برخی از این موارد به حد کفایت و اقناع رسللیده و 
اقدامات الزم برای مشللاوره و کمک به شهرداری چناران برای 
هریک از آنها صورت خواهد پذیرفت و بقیه موارد مطرح شللده 

تا حصول نتیجه مطلوب مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

آغاز فعالیت های دپارتمان 
مشاوره شهرداری های استان
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مدیرعامللل شللرکت آب و فاضاب شللهری 
و سرپرسللت آبفای روسللتایی خراسللان رضوی 
در دیللدار نماینللده معین شهرسللتان های طرقبه 
شللاندیز و چنللاران در مجلس شللورای اسللامی 
مشللکات تامیللن آب 77 شللهر و دو هللزار 500 

روسللتای تحت پوشللش را تشللریح کرد. 
سللید ابراهیم علوی با اشللاره به سلله میلیون و 
300 هزار نفر جمعیت سللاکن درمناطق شهری و 
روسللتایی استان به جز شللهر مشهد اظهار داشت: 
در بیشللتر شرکت های آبفای شهری ، مرکز استان 
نقللش مهمی در کمک به دیگر شللهرها دارد ولی 
این موضوع در خراسللان رضوی به دلیل تفکیک 

آبفای مشللهد از آبفای اسللتان جایگاهی ندارد. 
به گفته وی وجود حدود30 هزار کیلومتر شبکه 
توزیع آب شللهری و روستایی عمدتا با عمر باالی 
30 سللال و عدم تناسللب مخازن ذخیره موجود با 
جمعیت روسللتاهای اسللتان در کنار رشد جمعیت 
روسللتاهای محدوده برخللی از شللهرها از جمله 
طرقبه و شللاندیز به میزان 28درصللد، تامین آب 
شرب مشترکان را با مشکل مواجه ساخته اسللت. 

وی 20درصللد کسللری مخازن آب در کشللور 
معادل یللک میلیارد و 200 میلیللون مترمکعب را 
متعلق به اسللتان خراسللان رضوی اعام و تاکید 

کرد در این شللرایط فشللار مضاعف بلله منابع آب 
زیرزمینی کاری خطاسللت.

نماینده معین شهرسللتان های طرقبه ، شاندیز 
و چنللاران هم یکللی از عوامل تخلیه روسللتاها و 
مهاجللرت روسللتائیان به مناطق شللهری را عدم 
رسللیدگی به روسللتاها عنوان کرد و خاطر نشللان 
سللاخت: با برنامه ریزی دقیق و مدیریت شده می 
توان از امکانات موجود به شللکل بهینه اسللتفاده 
کرد. حجت االسام حسن نوروزی که پیش از این 
نشسللت اقدام به بازدید از روسللتاهای شهرستان 
چنللاران و طرقبلله شللاندیز کرده بللود تاکید کرد: 

جلوگیللری از خروج روان آب هللا از مرز و هدایت 
و مهار سللیاب ها بخشللی از مشکات تامین آب 

روسللتاها را حل خواهد کرد. 
مدیرعامللل آبفای خراسللان رضوی در پاسللخ 
بلله این موضللوع خاطر نشللان کرد: بللا مدیریت 
صحیللح آب های سللطحی موافقم ولللی نباید به 
منابللع زیر زمینی تعدی شللود. علللوی همچنین 
خواسللتار تخصیص بخشللی از اعتبارات در اختیار 
نمایندگان اسللتان برای اجللرای طرح های تامین 
آب روسللتاهای مورد اشاره دکتر نوروزی واجرای 

شللبکه فاضاب درشللهرطرقبه شللد.

بللا توجه به اینکه موضوع ازدواج در سللالهای اخیر 
با چالش های زیادی مواجه بوده اسللت طرح شهرک 
ازدواج به صورت ویژه با ارائه خدمات به زوجین جوان 
آغللاز به کار کرده اسللت و علی رغم حساسللیت های 
زیادی که در این باب وجود دارد پایه ریزی و اجرای آن 
مسللتلزم رعایت تمامی موازین و قوانین اتحادیه های 
مرتبط با خدمات دهندگان، سللتادهای ازدواج آسان و 
دانشللجویی ،فرامین رهبر معظم انقاب سرلوحه و در 

راس امور قرار دارد .
با توجه به اینکه موضوع طرح، ارائه خدمات ازدواج 
به زوج های جوان می باشد، لذا حساسیت زیادی از این 
باب داراسللت و پایه ریزی و اجرای آن مستلزم رعایت 
تمامی موازین و قوانین اتحادیه های مرتبط با خدمات 
دهندگان، سللتادهای ازدواج آسان، ستادهای ازدواج 
دانشجویی و فرامین رهبر گرامی میهن عزیزمان می 

باشد.
شللرکت آسللمان طایی ونداد بللرای اولین بار در 
سراسللر کشللور 12 دسللته از خدمات دهندگان حوزه 
ازدواج را شناسایی و اقدام به عقد قرارداد با آنها نموده، 

مهم ترین خط مشللی این شللهرک صحه گذاری بر 
فرمایشللات مقام معظم رهبری در ارتباط با سللهولت 
ازدواج می باشللد. از این رو با امکان مقایسلله سللریع 
قیمللت ها و امکانات خدمات دهنللدگان در محلی به 
نام شللهرک ازدواج بر آن شدیم تا قدمی بزرگ در این 

راستا برداریم.
این شهرک ازدواج با همکاری بانک صادرات برای 
اولین بار در محل شهرک امکان دریافت وام برای زوج 
های جوان را قرار داده اسللت تا بخشی از دغدغه مالی 
زوجیللن را جبران کرده و جوانان را به ازدواج تشللویق 
کنللد. از این رو دیگر متقاضیان خرید از شللهرک می 
توانند با اسللتفاده از وامها یا به صورت نقدی از خدمات 
و محصوالت شللهرک استفاده نمایند. شهرک ازدواج 
برای اولین بار توسللط شرکت آسمان طایی ونداد در 

مشهد شروع به کار کرد.
 ایللن شللهرک پذیرای زوجین و خریللداران اقام 
جهیزیلله و خدمللات در بخش هللای مختلف و متنوع 
است. در این شللهرک خریداران می توانند با دریافت 
تسللهیات از بانک صادرات ایران تمام یا بخشللی از 

فاکتللور خود را توسللط وام پرداخت نماینللد و این امر 
باعث می شللود تا بتوانند از خدمات بهتر و جامع تری 

بهره ببرند.
خدمات دهندگان این شهرک شامل سالن زیبایی 
عللروس – تللاالر و باغ تاالر – کت و شلللوار داماد – 
مشللاور ازدواج – تشللریفات- مزون عروسی – آتلیه 
– گل فروشللی – کیک و شللیرینی – گریم داماد – 

جهیزیه – باجه بانک صادرات و... می باشند.
تمامی خدمات، لیست قیمت ها و قراردادها توسط 
تیم نظارت نمایشگاه در هر برنامه بررسی می شوند و 

با متخلفین برخورد می شود.
نمایشللگاه، جمعلله ها از سللاعت 10 صبح الی 11 
شب فعالیت میکند تا بتواند از زوجین بیشتری میزبانی 
کند. این نمایشللگاه از بخش هللای اداری دبیرخانه، 
ستاد برگزاری، سازمان بهره برداری، حراست، کمیته 
اجرایی و تیم مدیریت تشکیل شده تا بتواند با دقت هر 

چه بیشتر در جهت حفظ کیفیت و امنیت گام بردارد.
پراکندگللی خدمات دهنللدگان حللوزه ازدواج در 
سللطح شللهر، عدم امکان مقایسلله دقیق قیمت ها و 
امتیللازات، نبللود نظارت دقیللق بر قللرارداد خدمات 
دهنللدگان، عدم هماهنگللی خدمات دهنللدگان در 
برگزاری یکپارچه مراسللمات، نبود امکان نظرسنجی 
و امتیازدهللی به چگونگی ارائه خدمات دهندگان پس 
از مراسللم، پیش داوری زوجیللن از امکانات و قیمت 
خدمللات دهندگان با توجه به موقعیللت جغرافیایی و 
لوکسی دفتر خدمات دهندگان، نبود سرویس معرفی 
کامللل خدمات دهندگان، اتللاف زمان در پیدا کردن 
خدمللات دهندگان، نبللود داده های آمللاری دقیق از 
خدمات دهندگان، نبود سللرویس یکپارچه در خدمت 
اجرای سیاسللت های کان تشکیل خانواده و ازدواج، 
همکاری نامناسب خدمات دهندگان با سرویس های 
ازدواج آسللان و کمبود بسللتر دقیق نظارتی دولتی در 

بخش ازدواج
مزیت ها و فرصت هاى طرح:

در این طرح بیش از 10 دسللته از خدمات دهندگان 
حللوزه ازدواج شللرکت کرده اند که این امر توانسللته 
بخش بسللیاری از نیازهای زوجین در جهت برگزاری 

مراسمات را تامین نماید.

-فعالیللت در روزهللای جمعلله هر هفتلله به دلیل 
تجمیللع زوجین در عقد و سللهولت حضللور خدمات 

دهندگان جهت عقد قرارداد
- اجللاره غرفه های پیش سللاخته بللا مدت زمان 
یکسللال برای تثبیت بللازار در اذهان عمومی و جذب 

زوجین در تمام فصول
- امکان برپایی نمایشگاه هایی با موضوعات دیگر 

در طی 6 روز دیگر هفته
- کمک به خدمات دهندگان در جذب مشللتری و 

ایجاد رونق در بین خدمات دهندگان
- نظرسللنجی پس از انجام مراسللم و امتیازدهی 
خدمات دهندگان برای کسب بهترین کیفیت خدمات 

در شهرک
- قللرارداد انحصاری با بانک صادرات ایران جهت 
اجرای باجه بانک و بخش وام خرید جهیزیه و خدمات 

ازدواج از شهرک برای زوجین با شرایط مناسب
- نظارت دقیق بر قیمت ها و کیفیت خدمات

- ایجللاد داده هللای آماری دقیق از مراسللمات و 
مشکات زوج های جوان

- کمللک بلله برنامه ریللزی دقیق زوجیللن برای 
برگزاری مراسمات

- تسریع انتخاب خدمات دهندگان
- تشکیل سبد کامل خرید منزل برای عموم مردم

- ارائه خدمات گردشگری
امید اسللت شرکت ونداد گامی موثر و مانا در تحقق 
تشکیل خانواده و ازدواج برداشته و در زیر پرچم بزرگ 
میهن اسامی عزیزمان بتواند با برقراری این شهرک 
در دیگر شللهرها امکان اسللتفاده عموم هم وطنان را 

فراهم سازیم.
پویا شكرریز- مدیر اجرایي همایش

 اولین همایش شهرک ازدواج در مشهد الرضا )ع( 
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  درنشستی با نماینده معین شهرهای طرقبه ، شاندیز و چناران در مجلس تشریح شد؛

بررسی مشکالت تامین آب 77 شهر و 2500 روستا در خراسان رضوی 
ادامه از صفحه یك

بازگشت به تشکیل خانواده های اسالمی 
وایرانی در شهرک تخصصی ازدواج

 تاش کردیم  فضا را تمهید و مشکات و نیازها را برطرف کنیم تا 
به این فرمایشللات جامعه عمل بپوشانیم و برای ازدواج سالم بستری 
دائمللی ایجادشللود و یقینا نبللود آن یک ضعف بللزرگ در این زمینه 
محسللوب می شللود، از این جهت شللهرک ازدواج در فضا و محیطی 
دائمللی با هدف تامین نیازهای مسللتقیم مردمی در شللرایطی کاما 
رقابتی شللامل آموزش ، خدمات ، کمک های اقتصادی و مسافرتی و 
جهزیه تشللکیل شد که تمرکز یکپارچه این چنین خدماتی به انسجام 
بخشللی خدمات دهندگان این حوزه کمللک خواهد کرد و با توجه به 
نحوه نظارت بر نوع و کیفیت خدمات ارائه شللده از هرگونه آسللیب در 

این زمینه پیشللگیری می کند. 
3-بلله نظر شللما به عنوان یللک دغدغه مند حللوزه جوانان بویژه 
موضوع اسللتراتژیکی این نسل که مسللیر زندگی بسیاری از زوجین 
را جهللت و یللا تغییر می دهد ، چلله برنامه های ارائه می شللود؟ این 
شللهرک به ترویج و تشویق جوانان برای شللکل گیری این امر مهم 
کمللک می کند وبا توجه به اینکه زوجین در زمان ازدواج اسللترس و 
نگرانللی  زیللادی دارند ، حضور این چنین فضای فعالی  با این تنوع  به 
آرامش و آسللایش  آنها کمک  می کند واز سللوی با توجه به  نظارت 
بر نوع خدمات ارائه شللده  و رقابت در محیطی سللالم و مردمی انجام 
می شللود، از مهمترین اهداف مجموعه به شمار می آیند و امیدواریم 
به زودی  این شللهرک ازدواج در تمامی شللهرهای در سراسللر ایران 
اسامی عزیزایجاد شود و در این میان دست یاری  وحمایت مسولین 
و ارگانهللای زیربط  فارغ از هللر نگاهی همچون یک خانواده در کنار 
هللم برای جوانان کشللور در یک مسللیرو با یک هللدف به گرمی می 

فشللاریم .. 



 صاحب امتياز: 
سازمان صدا و سيماي 

جمهوري اسالمي ايران                                                                                   

خراسان  استان  سرپرست 
رضوی: مریم خزاعی

دفتر سرپرستي استان خراسان 
رضوی 38413401 -051

w  شنبه 30 شهریور 1398    شماره 5483 ضمیمه رایگان روزنامه در  استان خراسان رضوی w w . j a m e j a m o n l i n e . i r w w w . d a n e s h p a y a m . i r

امام صادق )ع(فرمود: هر ک��س از ترس فقر ازدواج نکند 

نسبت به لطف خداوند بدگمان شده است. چرا که خداوند 

می فرمای��د: اگر آنان فقیر باش��ند خداوند از فضل و کرم 

خود بی نیازشان می کند. 

تولیت آسللتان قللدس رضوی گفللت: امللروز لبیک یا 
حسللین)ع( ایستادگی در برابر یزیدیان زمان و مستکبران و 

همدلی و وحدت میان مسلمانان است.
 حجت االسام احمد مروی در همایش تکریم خادمان 
اربعین اباعبداهلل الحسللین)ع( کلله در حرم مطهر رضوی با 
حضور یک هزار و 200 موکب دار از کشور های ایران و عراق 
برگزار شد، با اشاره به فرازی در زیارت نامه اربعین، ابراز کرد: 
فلسفه نهضت اباعبداهلل الحسین)ع( و یاران باوفای ایشان 
در این جمله بیان شللده اسللت، در این فراز بیان می شود که 
امام حسللین)ع( بنده خدا، فرزند رسول اهلل و حجت خداوند 
بللر زمینیللان، خون خود را نثللار کرد تا مللردم را از جهالت، 

سرگردانی و گمراهی رهایی بخشد.
وی با بیان اینکه محبت اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
رمللز تقرب به پللروردگار متعال و موجب کسللب رضوان و 
خوشنودی خداوند اسللت، اظهار کرد: راهپیمایی با شکوه، 
با عظمت و بللی نظیر اربعین، تجلی جلوه ای از محبت اهل 

بیت)ع( در دل های مردم است.
تولیت آستان قدس رضوی راهپیمایی اربعین را موجب 
رنللگ خدا گرفتللن آدمی دانسللت و ابراز کللرد: در اربعین 
مرزهای میهمللان و میزبان محو و میهمانان خود میزبانان 

خوان نعمت با برکت حسینی می شوند.
حجت االسام مروی افزود: اربعین رنگین کمان حضور 
ملیت ها، اقوام، مذاهب و ادیان مختلف با سللنین، جنسیت 
و طبقه  اجتماعی گوناگون اسللت که همه در کشللتی نجات 
حسین)ع( به آرامش می رسند. جلوه دیگر اربعین اباعبداهلل 

الحسللین)ع( اوج گرفتللن تفکر مبارزه در راه خدا و اسللام 
است.

وی بللا بیان اینکه امللروز به لطف الهللی تفکر مبارزه و 
ایسللتادگی در برابر ظلم و استکبار توسعه یافته که از برکات 
اربعین اسللت، افزود: امروز به برکت روشللنگری قیام امام 
حسللین)ع( روح مبارزه، مجاهدت، جانبازی و شللهادت در 
راه خدا برای اعتای کلمه اهلل در سراسللر دنیا رو به افزایش 
اسللت.تولیت آستان قدس رضوی اربعین را موجب توجه به 
امامللت و والیت به عنوان کانون های هدایت قرآنی معرفی 
کللرد و افللزود: برای همین بغض و کینه اسللتکبار را در این 
پدیده عظیم مشللاهده می کنیم، اگر یک حادثه کوچک در 
یک کشور اسللامی رخ دهد رسانه های استکبار جهانی به 
انعکاس آن می پردازند تا بگویند در باد اسللامی ناامنی و 
کشتار است، اما اربعین این پدیده بی نظیر تاریخی که ده ها 
میلیون انسان از نژاد و ملیت های مختلف در آن حضور دارند 

در رسانه های استکباری منعکس نمی شود.
حجت االسللام مروی تصریح کرد: دشللمنان تاش 
می کننللد اجازه ندهند این حرکت عظیم توسللط مردم دنیا 
دیللده شللود اما نمی توانند، همان گونه کلله یزیدیان در روز 
عاشورا نتوانستند مانع از رسیدن صدای رسای اباعبداهلل)ع( 
به جهانیان شوند امروز نیز یزیدیان زمان نخواهند توانست 
این حرکت عظیم که اسللتمرار نهضت امام حسللین است، 
خامللوش کنند.وی با اشللاره بلله اینکه جلللوه دیگر اربعین 
وحللدت و همدلی حول محور محبت اهل بیت)ع( اسللت، 
تأکید کرد: دشمنان دین خدا از این وحدت و همدلی در خوف 

و هراس هستند و از تمام توان و ابزار خود برای جلوگیری از 
اتحاد میان مسلللمانان و کشورهای استفاده می کنند، آن ها 
می دانند اگر جهان اسام بر اساس آموزه های اسام، رسول 
خللدا و نهج الباغه امیرالمؤمنین علی)ع( در اتحاد و وحدت 
قرار بگیرند، فرصتی برای نفوذ اسللتکبار و مسللتکبران در 

کشورهای اسامی باقی نخواهند ماند.
تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: امروز، روز لبیک 
یا حسین)ع( و ایستادگی در برابر یزیدیان زمان و مستکبران 
است، امروز لبیک یا حسین)ع( یعنی اتحاد همدلی و وحدت 
میان مسلمانان و مذاهب مختلف، امروز لبیک یا حسین)ع( 
اخراج ذلیانه آمریکا و مسللتکبران از کشور عزیز اسامی 

عراق است.
وی در بخش پایانی سخنان خود از میهمان نوازی مردم 
و مقامات دولت عراق برای میزبانی از زائران اربعین تشللکر 
کللرد و گفت: میهمان نوازی خوب مردم و دولتمردان عراق 
موجب شللده زمینه خلق چنین اجتمللاع عظیمی در اربعین 

حسینی به وجود آید.
وی با بیان اینکه رهبر عظیم الشللان انقاب اسللامی، 
ملت قدرشللناس و بزرگوار و دولت ایللران قدردان خدمات 
ملت و دولت عراق هستند، گفت: پس از اربعین ایام شهادت 
امللام رضا)ع( را در پیش داریم که ما خود را برای میزبانی از 
زائللران میلیونی حضرت ثامللن الحجج)ع( در آن ایام آماده 
می کنیم و ان شللاءاهلل تمام امکانات و اسللتعدادهای خود را 
بللرای پذیرایی شایسللته از زائران ایرانللی و خارجی به کار 

خواهیم بست.

 تولیت آستان قدس رضوی در جمع موکب داران اربعین حسینی:

امروز لبیک یا حسین)ع( ایستادگی در برابر یزیدیان زمان و مستکبران است
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خراسان با اشاره به برگزاری 
چهاردهمیللن نمایشللگاه بین المللی برق در مشللهد اظهار کرد: 
رویکرد شللرکت برق منطقه ای استان از حضور در این نمایشگاه، 
توجه به تولیدات داخل و تمرکز بر اسللتفاده از ظرفیت های درونی 

است.
بلله گزارش روابط عمومی شللرکت برق منطقه ای خراسللان 
مهندس رضا ریاحی با بیان اینکه در این دوره از برگزاری نمایشگاه 
برق، 100 شرکت توانمند در حوزه های برق، الکترونیک و قدرت 
حضور خواهند داشت، عنوان کرد: ویژگی برگزاری دوره چهاردهم 
نمایشگاه برق این است که با توجه به ضرورت مقابله با تحریم ها 
می بایستی توجه ویژه تری نسبت به حمایت از محصوالت ساخت 
داخل در حوزه صنعت برق شود. در این راستا امسال فضای ویژه ای 
برای حمایت از تولیدات داخلی در حوزه صنعت برق در نمایشللگاه 

دیده شده است.
وی گفللت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی لزوم 
توجلله به تولیدات داخل، اگللر در این حوزه اهتمام ویژه ای صورت 
گیرد، می توان از توان داخلی برای توسللعه فعالیت ها بهره برداری 

کرد.
 مدیللر عامل شللرکت برق منطقه ای خراسللان درباره اهداف 
برگزاری نمایشللگاه برق بیان کرد: ارائه نیازهای فناورانه صنعت 
برق در زمینه ساخت داخل و اقدام در مورد ساخت و تجاری سازی 
تجهیزات، گسللترش ارتباط با پارک هاي علم و فناوری و آشنایی 
با توانمند ی هاي شرکت هاي دانش بنیان و فناور، حمایت از تولید 
ملی و مقابله با تحریم ها و اسللتفاده از تجهیزات سللاخت داخل در 

شبکه انتقال از مهم ترین اهداف برگزاری نمایشگاه برق است.

تمرکز بر تولیدات داخل، ویژگی 
متفاوت چهاردهمین نمایشگاه 

بین المللی برق


