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مریم خزاعی–کارشناس ارشد ارتباطات
هر کس که وارد این شهرمی شود و 
که  جایی  رسد،  شهرمی  اصلی  میدان  به 
گوشه  از  دهد،  سالم  و  بایستد  قراراست 
خط  با  ایستاده  بنرهای  به  چشمش 
می شود  پرت  شامپوی صحت  نوشته های 
و سالمش فقط بر زبانش جاری می شود 
رئوف،  امام  شهر  اینجا  به راستی  بس،  و 
میدان  و  اسالمی  ایران  معنوی  پایتخت 
بین المللی  نمایشگاه  یا  است،  شهدا 
صحت  میدان  و  شهر  محیطی  تبلیغات 
بایستی  عمومی  روابط  که  اینجاست  و 
و  وارسی  را  مردم  نیاز  و  وارد عمل شده 
امروز  نیازهای  از  این یکی  و  کند  بررسی 
است  مجموعه  این  موجود  ضعف های  و 
فاصله  نتوانسته  عمومی  روابط  که  چرا 
مجری  دستگاه های  با  مردم  واقعی 

کند. منتقل  را  شهرداری 
 اگر از نصف مردم این شهر بپرسی 
هم  مهم  نمی دانند!  کیست؟  شهردارتان 
متنفذی  و  سیاسی  رجِل  چه  که  نیست 
اگر  امـا  است.  زده  تکیه  کرسی  این  بر 
همگی  چیست؟  شهرداری  کاِر  بپرسی 
فروشی،  تراکم  می گویند:  باالتفاق 
ماده  کمیسیون  تجاری،  و  پروانه  صدور 
آسفالت  لکه گیری  هم  یک بار  صدسالی 
نصب  گل کاری،  و  چمن  خیابان ها، 
که  اساسی  و  بی پایه  عوارض  و  المان 

همین. کنند!  می  ردیف  قبض ها  تو 
اما چرا این دیدگاِه چند ده ساله هنوز از 
عامه ی مردِم این شهر زدوده نشده است؟

شهری بین المللی که متأسفانه مدیریِت 
رشِد  از  عقب تر  سال ها  همیشه  آن  کالِن 
یعنی  بوده.  مردمش  اجتماعِی  و  فرهنگی 
بیشتر  مدنی  فرهنگ سازی های  به جای 
بخش های  اتفاقاِت  سواِر  موج  و  دنباله رو 

خصوصی و نهادهای مردمی بوده است.
به ویژه  اخیر  دوره های  در  خوشبختانه 
دوره  دو  در  شهری  مدیریت  زمان  در 
مردم  که  شهرداری  تنها  باالتفاق  قبل 
فعالیت های شهرداری  بودند،  راضی  او  از 
سازنده تر و بهتر از گذشته بوده و دوره به 

اّما،... دوره بهتر می شود انشااهلل.. 
درک  را  اتفاقات  این  مردم  چرا 
رویدادهای  صحیِح  جریاِن  ودر  نمی کنند 

ندارند؟ قرار  اجتماعی  فرهنگی و 
و  گردشگران  زائران،  برای  چرا 
شهر  این  خارجِی  و  داخلی  مسافراِن 
دررویدادهای  سهمی  هیچ  بزرِگ 

است؟ نشده  گرفته  نظر  در  فرهنگی 
شاید مهم ترین علت آن، دیدگاه سنتی 
اداره  یا  و  شهر  کالن  مدیریت  به  نسبت 
که  است  آن  بسته  گوش  و  چشم  کردن 
از  بودن  حواس  و  گوش  و  چشم  این  که 
مجموعه  هر  عمومی  روابط  ذاتی  وظایف 
نبض  باید  که  عمومی  روابط  همان  است 

یک  حیاتِی  عالئم  کننده ی  وتنظیم  تپنده 
مجموعه باشد در حالی که نیست.

روابط  حوزه  به  عملگرا  اگرنگاهی   
مدیریت  مختلف  بخش های  در  عمومی 
و  دقیق تر  انتخابی  بایستی  کنیم.  شهری 
جایگاه  این  برای  بیشتری  نظر  دقت  با 

حساس در نظر گرفته می شد. 
برگزاری  علیرغم  که  مدیریتی، 
صدایی  و  سر  و  جشن ها  و  مراسمات 
حوزه  در  باز  است  انداخته  راه  به  که 
المللی  شهربین  کالن  یک  عملگرایی 
زیر  مجموعه  دیدگاههای  و  نیست 
دستش به همان سمت آموزش و پرورش 
می رود که همیشه دغدغه ی تأمین بودجه 
در  مالی  منابع  مدیریِت  جای  به  پول  و 
راستای معرفِی خدماِت نهاد مطبوعش به 

را داشته است.  مخاطبین 
نقدی  هیچ  بزرگمرد  این  به  البته 
چرایِی  و  زحمت  این  قبوِل  اال  نیست 
غیر  و  نابلد  نیروهای  کارگیرِی  به 

دست. زیِر  در  متخصص 
 این نقد به کسی وارد است که ایشان را 
انتخاب کرده و حاال هم توقِع زیادی ندارد همین 
که این چرخ بچرخد کافی است. واقعاً کافی است؟

و  رسانه ای  نشست  چند  شاید 
در  بتواند  شهری  های  بارسانه  تعامل 
فرهنگِی  معاونت  خوب  فعالیتهای  کنار 
را جبران کند  و کمبودها  نقص  شهرداری 
یا نصب چند تا بیلبورد اینجا مشهد است؛ 

شهر بهشت. 
اما تا به کی؟؟؟

در  شهرداری ها  امروزه  متاسفانه 

 15 اعضای  ذهنی  تراوش های  مسیر 
درصدی  و  می دارند  بر  قدم  شورا  نفره 
همین  پای  روزی  که  مردم  نظرات  هم 
تاثیری  دادند  رأی  آنان  به  صندوق ها 
هر  هم  باز  و  ندارد  آنان  مدیریت  در 
مردم  چشم  به  می آید  راه  از  که  دودی 
به  شورائیان  و  رفت  خواهد  و  می رود 
نظرات  القاء  دنبال  به  اینکه  جای 
دنبال  به  بایستی  باشند  شخصی شان 
تصمیم  در  عمومی  افکار  برآیند 
شاید  و  باشند  شهری  حوزه  گیری های 
اصحاب  حق  به  خواسته های  از  یکی 
از  شورائیان  جدیت  با  مطالبه  رسانه 
در  تغییر  موجب  که  است  شهردار 
این  الملل  بین  روابط  رویکردهای 

شد. خواهد  شهر  کالن 

ناتوانی روابط عمومی 
در شناخت نیازهای شهری مردم مشهد

چرا دیدگاِه چند 10ساله هنوز از عامه  مردِم این شهر
 زدوده نشده است؟

ضرورت توجه به نیازهای 
مردم در نوسازی 
بافت های فرسوده

سرپرست مدیریت امور زائران  خراسان رضوی مطرح کرد ؛

مردم محوری،  رویکرد دو رویداد اربعین 
و دهه آخر صفر
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ُگل گشتی در نمایشگاه هفته خوشنویسی 
نگارخانه رضوان مشهد؛

تأللوی مشق عشق 
در آستان خورشید
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان خراسان رضوی 

معاونت  سه  شهری  آفرینی  باز  سازمان  در 
معاونت  همچنین  و  وشهرسازی  معماری  اقتصادی، 
اهمیت  دهنده  نشان  این  که  دارند  نقش  فرهنگی 
 ، فرهنگی  سازی،  شهر  رویکرد  سه  وجود  و  کار 

است. آفرینی شهری  باز  در  اقتصادی  و  اجتماعی 
معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری 
و مشارکت های شهرداری مشهد مقدس گفت: در 
ناکارآمد  و  فرسوده  های  بافت  و  فضاها  بازآفرینی 
نظر  در  مردم  ونیازهای  خواسته ها  باید  شهری 
بافت  نوسازی  در  اینصورت،  غیر  در  شود  گرفته 

بود. نخواهیم  موفق  فرسوده  های 
شهرداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
همایش  در  نائینی،  خواجه  رضا  مقدس،  مشهد 
رویکردها  مفاهیم،  شهری،  فضاهای  آفرینی  باز 
شورای  رئیس  شهردارو  حضور  با  که  فرآیندها  و 
استقرار  با  افزود:  شد  برگزار  مشهد  شهر 
جدیدی  رویکردهای  مشهد  شهر  پنجم  شورای 
،کم  فرسوده  بافت های  نوسازی  خصوص  در 
کار  دستور  در  شهری  وناکارآمد  برخوردار 

گرفت. قرار  شهر  شورای 
جدید،  رویکرد  این  با  همزمان  کرد:  اضافه  وی 
فرسوده  های  بافت  آفرینی  باز  به  نیز  دولت  نگاه 
آن  دنبال  به   ، کرد  ایجاد  افزایی  هم  یک  و  تغییر 
کشور  وزارت  سوی  از  شهرداریها  جدید  چارت  نیز 
عنوان  تحت  سازمانی  ایجاد  آن  در  که  شد  ابالغ 

بود  گرفته شده  نظر  در  آفرینی شهری  باز  سازمان 
با سیاست های شورای شهرمشهد وسیاست های  که 

داشت. همخوانی  نیز  ملی 
باز  سازمان  سازوکارایجاد  اینکه  بیان  با  وی 
به  آن  نامه  آئین  و  ارائه  شورا  به  شهری  آفرینی 
تصویب شورای شهر رسید اظهارکرد: در این مسیر 
باز  سازمان  که  کرد  تاکید  خواسته  این  بر  شورا 
باشد. باید نگاه تسهیل گرانه داشته  آفرینی شهری 

خواجه نائینی ادامه داد: در سازمان باز آفرینی 
وشهرسازی  معماری  اقتصادی،  معاونت  سه  شهری 
این  که  دارند  نقش  فرهنگی  معاونت  همچنین  و 
رویکرد  سه  وجود  و  کار  اهمیت  دهنده  نشان 
باز  در  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازی،  شهر 

است. شهری  آفرینی 
آفرینی  باز  به  گذشته  رویکرد  در  گفت:  وی 
توجه  بدون  و  بسته  های  اتاق  در  نقشه ها  شهری 
بافت های  در  ساکن  مردم  های  وخواسته  نیازها  به 
این  با  که  می بینیم  لذا  شد  می  تدوین  فرسوده 
ثامن،  از جمله  فرسوده شهر  بافت های  در  رویکرد 
شاهد  را  خوبی  پیشرفت  آبکوه  وقلعه  عامل  آبکوه، 
شده  انجام  کارهایی  کالبد  بحث  در  واگر  نبوده ایم 
اتفاقی  هیچ  اجتماعی  هویت  لحاظ  از  اما  است 

است. نیفتاده 
افزود:  مقدس  مشهد  شهردار  اقتصادی  معاون 
لذا رویکرد جدیدی اتخاذ و در اولین قدم در ایجاد 

برای  مشهد  شهری  فضاهای  آفرینی  باز  سازمان 
فعال شدن دفاتر تسهیل گری فراخوان زدیم که 75 
شرکت برای ایجاد این دفاتر اعالم آمادگی کرده اند.

حضور  با  علمی  های  کارگاه  برگزاری  به  وی 
آفرینی  باز  خصوص  در  شهر  شورای  اعضای 
در  کرد:  واضافه  اشاره  مشهد  شهری  فضاهای 
مشهد  شهر  شورای  های  دیدگاه  ها  کارگاه  این 
بیشتر  افزایی  هم  و  تجربه  تبادل  برای  و  اعالم 
دستگاه  نمایندگان  گری  تسهیل  دفاتر  بر  عالوه 
که  شهری  بازآفرینی  در  دخیل  دولتی  های 
های  بافت  نوسازی  در  مشهد  شهرداری  به  باید 
دارند  همایش حضور  این  در  کنند  فرسوده کمک 
این  تواند  نمی  تنهایی  به  مشهد  شهرداری  زیرا 

ببرد. پیش  را  کار 
وباز  نوسازی  در  داد:  ادامه  نائینی  خواجه 
کالبدی  نگاه  فرسوده  های  بافت  آفرینی 
این  اما  گیرد  قرار  نظر  مورد  باید  نیز  وفیزیکی 
دفاتر  از  ما  لذا   ، نیست  کافی  تنهایی  به  موضوع 

تغییر  به  توجه  با  که  خواهیم  می  گری  تسهیل 
مردم  دادن  مشارکت  برای  شهر  شورای  رویکرد 
گفتگو  مردم  با   ، شهری  فضاهای  آفرینی  باز  در 
استفاده  برای  را  آنها  ونیازهای  نظرات  و  کنند 

. دهند  انعکاس  ها  ریزی  برنامه  در 
با  باید  گری  تسهیل  دفاتر  افزود:  وی 
شهرداری  دولتی،  های  دستگاه  مشارکت 
کرده  تدوین  را  آفرینی  باز  های  طرح  ومردم 
و  کنند  جلب  آن  اجرای  برای  را  مردم  واعتماد 
ببرند  پیش  وشهرداری  شورا  در  را  مردم  نظرات 
در  گذاری  سرمایه  برای  را  گذاران  سرمایه  و 

کنند. مجاب  فرسوده  های  بافت 
سرمایه  سازمان  رئیس  و  اقتصادی  معاون 
مقدس  مشهد  شهرداری  های  ومشارکت  گذاری 
فضاهای  آفرینی  باز  در  ما  اهداف  گفت:  ادامه  در 
جدید  های  نامه  وآئین  باالدستی  اسناد  در  شهری 
نیز مورد تائید قرار گرفته است لذا از سایر دستگاه 

یاری کنند. مارا  این مسیر  ها می خواهیم در 

معاون اقتصادی شهردار مشهد در همایش باز آفرینی فضاهای شهری؛ 

در  مردم  نیازهای  به  توجه  ضرورت 
نوسازی بافت های فرسوده

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
کشور تأمین آب شرب استان خراسان 
مجموعه  دغدغه های  از  را  رضوی 

وزارت نیرو اعالم کرد.
از  تکریم  مراسم  در  جانباز  حمیدرضا 
شرکت  مدیرعامل  اسماعیلیان  حسین 
وی  معرفی  و  رضوی  خراسان  آبفای 
آبفای  به عنوان مدیرعامل جدید شرکت 
مدیریت  تفکیک  به  اشاره  با  مشهد 
استان های  مراکز  آبفای  شرکت های 
از  فارس،  و  خوزستان  رضوی،  خراسان 
خراسان رضوی به عنوان کم مشکل ترین 
استان در مقایسه با دو استان دیگر نام برد 
و از اقدامات انجام شده در بخش های آب 
و فاضالب خراسان رضوی و شهر مشهد 
طی چند سال گذشته به ویژه دولت تدبیر 
تابستان گذشته  از  موفق  و گذر  امید  و 

باوجود کمبود و تنش آب قدردانی کرد.
و  فالت  در  اقلیم  تغییر  سپس  وی 
شمال شرق کشور را جدی دانست که 
ادامه پدیده  و  نزوالت  به کاهش  منجر 

خشکسالی شده است.
در  آبی  باکم  سازگاری  وی  گفته  به 

خشکسالی  با  مقابله  جایگزین  دنیا 
با  را  خود  بایستی  نیز  ما  و  است  شده 
تأمین  برای  لذا  کنیم  سازگار  کم آبی 
آب شرب شهر مشهد و استان خراسان 
از  که  بلندمدتی  برنامه های  رضوی، 
هر  است  الزم  طراحی شده  نیز  قبل 
چه سریع تر در دستور کار قرار بگیرد، 
آبی  کم  با  سازگاری  برنامه  ازجمله 
قرار  و  رسیده  استانداری  تائید  به  که 
سپس  و  بررسی  کالن  سطح  در  است 
مختلف  اجرایی  بسته های  قالب  در 

عملیاتی شود.
شرکت  آمادگی  رابطه  همین  در  وی 
مهندسی برای شروع یک حرکت منطبق 
کنار  در  میان مدت  و  کوتاه  برش های  با 
اجرای پروژه های بلندمدت تأمین آب در 
این استان را اعالم کرد و با تأکید بر توجه 
بازچرخانی  و  پساب  مدیریت  به  جدی 
پساب  موضوع  داشت:  اظهار  فاضالب 
به عنوان یک سیستم باید از منازل تا زمان 
اقتصادی  مدل  یک  دارای  بازچرخانی، 
که  باشد  برد«  »وجه  سه  تعریف شده 
شرکت های آب منطقه ای و آبفای استان 

و آبفای مشهد از آن بهره مند شوند.
جانباز در ادامه دالیل جابجایی مدیران 
شرکت های آبفای استان و شهر مشهد 
تغییرات  به  اشاره  با  و  کرد  بیان  را 
واعضای  معاونین  سطح  در  مدیریتی 
افزود:  مهندسی  شرکت  مدیره  هیئت 
نهایت  در  افراد  رزومه  بررسی  از  پس 
شرکت  مدیرعامل  طباطبائی  رضا  علی 
مدیر  پست  تصدی  برای  مشهد  آبفای 
کلی دفترآب حوزه بهره برداری انتخاب 

شد.
مدیره  هیئت  تشخیص  به  گفت:  وی 
شرکت مهندسی نیز حسین اسماعیلیان 
مدیرعامل آبفای استان خراسان رضوی به 
واسطه برخورداری از تجربه و توانمندی 
آبفای  شرکت  داری  سکان  برای  باال، 
سرپرستی  و  شد  گرفته  نظر  در  مشهد 
شرکت آبفای استان هم به عباس مهری 
واگذار  شرکت  این  برداری  بهره  معاون 
تن  با حضور دو  مراسم که  این  شد.در 
معاون  مهندسی،  شرکت  معاونان  از 
و  فرماندار  رضوی،  استاندارخراسان 
مشهد  شهر  اسالمی  شورای  عضو  یک 
در  مشهد  و  استان  آبفای  همکاران  و 
برگزار  مشهد  آبفای  اجتماعات  سالن 
خراسان  آبفای  سابق  مدیرعامل  شد 
شرکت  جدید  مدیرعامل  و  رضوی 
کسب  موفقیت های  هم  مشهد  آبفای 
تالش ها  مرهون  را  شرکت  دراین  شده 
عامل  مدیران  مناسب  ریزی  برنامه  و 

کنون  تا  تأسیس  بدو  از  مشهد  آبفای 
در  شده  واگذار  مسئولیت  از  و  دانست 
مشهد  آبفای  عامل  مدیریت  سمت 
عین  در  و  خطیر  وظیفه  یک  به عنوان 

حال مقدس نام برد.
حسین اسماعیلیان تأکید کرد: در مدت 
تصدی این پست با همکاری و همیاری 
کوششی  هیچ  از  شرکت  نیروهای 
و  مجاوران  به  رسانی  خدمت  برای 
زیر  توسعه  و  )ع(  رضا  حضرت  زائران 
ساخت های آب و فاضالب دریغ نخواهد 
کرد. در ادامه مدیر عامل شرکت آبفای 
مشهد به تشریح اقدامات انجام شده در 
و  خود  ماه  هفت  و  سال  چهار  دوران 
پرداخت  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های 
سه  شهر  این  درصد   70 کرد:  اعالم  و 
جمع  شبکه  پوشش  تحت  میلیونی 
قرار  فاضالب  بهداشتی  دفع  و  آوری 
 65 رضا طباطبائی  علی  گفته  به  دارد. 
درصد آب شرب مورد نیاز یک میلیون 
مشهد  شهر  در  مشترک  هزار   290 و 
سدها  درصد   30 زیرزمینی،  منابع  از 
تأمین  قنات ها  و  چشمه ها  درصد   5 و 
می شود.در این مراسم معاون استانداری 
و  اقلیمی  شرایط  هم  رضوی  خراسان 
نشان  خاطر  را  استان  در  آب  کمبود 
کرد و از تصویب برنامه سازگاری با کم 
آبی در این استان خبرداد که به زودی 
ارائه  کشور  آبفای  مهندسی  شرکت  به 

می شود.

استان  این  اینکه  بیان  با  مقدوری 
کمبود  و  ساله   18 خشکسالی  گرفتار 
شدید آب بوده و 98 درصد استان در 
پدیده خشکسالی  با   96-97 آبی  سال 
شرکت های  مجموعه  از  است  مواجه 
تأمین  سبب  به  مشهد  و  استان  آبفای 
آب کمی و کیفی مشترکان بدون هیچ 

گونه تنش اجتماعی تقدیر کرد.
وی با اعالم تنظیم سند 25 ساله حوزه 
آب شهر مشهد و استان از اضافه شدن 
یک میلیون و 70 هزار متر مکعب آب 
افزود:  خبرداد  استان  آب  ذخیره  به 
انجام شده  فعالیت های  نتیجه  در 
جمله  از  و  گوناگون  بخش های  در 
استان  آب  مخازن  کسری  کشاورزی، 
میلیون  یک  از  گذشته  سال   5 طی 
هزار   900 به  مترمکعب  هزار   130 و 
 55 گفت:  یافت.وی  کاهش  مترمکعب 
استان  کشاورزی  اراضی  از  هکتار  هزار 
گرفت  قرار  نوین  آبیاری  پوشش  تحت 
اقدام  دردست  نیز  هکتار  هزار   25 و 
کشت  زیر  سطح  وی  گفته  می باشد.به 
محصوالت گلخانه ای هم از 118 هکتار 
و  است  یافته  افزایش  هکتار   342 به 
100 هکتار در دست اجرا می باشد. در 
پایان احکام صادر شده مدیران جدید 
مهندسی  شرکت  مدیرعامل  توسط 
خراسان  استاندار  معاون  کشور،  آبفای 
اهداء  آنان  به  مشهد  فرماندار  رضوی، 

شد.

مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای کشور:

تامین آب شرب خراسان رضوی
 از دغدغه های مجموعه وزارت نیرو
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سرپرست مدیریت امور زائران  خراسان رضوی مطرح کرد ؛

مردم محوری،  رویکرد دو رویداد اربعین و دهه آخر صفر
مریم خزاعی 

سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت 
رضوی  خرسان  استانداری  زائرین  امور 
در  بزرگ  رویداد  دو  هر  رویکرد  گفـت:  
محوری  مردم  پایانی  صفر  دهه  و  اربعین 
اسکان   ، میزبانی  راستا   این  در  و  است 
و  انجام  مردم  به  اتکا  و  ابتنا  با  پذیرایی  و 
و  اجرا  با حضور مردم  امکانات  و  خدمات  

نهادینه می شود.  
در سال    : افزود   سید جواد حسینی  
مشهد   به  زائر  میلیون  از 31  بیش  گذشته 
مشرف شدند که حدود 3 میلیون نفر آن ها 
از  و  بودند  ملیت   20 از  خارجی   زائرین 
این میان  70 درصد  زائرین عرب زبان از 
کشورهای عراق و سایر کشورهای اطراف 
بودند  و همچنین  21 استان  در این سفر 
خاص   گروه های   و  داشتند  فعال  حضور 
پسر،  و  دختر  دانشجویان  شهدا،  خانواده 
خاصی  کاروان های  از  تسنن  اهل  برادران 
نیز  امسال  و  مشرف  هرساله  که  هستند 
می شود  پیش بینی  و  یافت  خواهند  حضور 
آخر  دهه  در  زائرین  درصد    30 امسال 
متناسب  و ظرفیت ها  باشند  داشته  افزایش 
 5 از  بیش  حضور  برای  پیش بینی   این  با 

میلیون زائر افزایش خواهد داشت .
وی بیان  کرد : همانند سال های گذشته 
تمامی  تمهیدات، امکانات  و ظرفیت های 
و  مواکب  انتظامات،  حمل ونقل،  اسکان، 
درنظرگرفته  افزایش  با  متناسب  ایستگاه ها 
شده تا زیارت آسان  توأم با عشق و عرفان 

را شاهد باشیم.
مهم  رویداد  دو  به   اشاره  با  حسینی 
مذهبی ، سیاسی و اجتماعی در اربعین و دهه 
آخر صفر افزود: رویکرد اصلی  این رویدادها 
ایمانی است که عالوه  ، زیارتی و  مذهبی 
اجتماعی  کارکرد   ، مذهبی  کارکردهای  بر 
 ، وفاق   ، ، همدلی  ، محبت  همچون صفا 
ایثار ، گذشت ، فداکاری و هم رأیی  را شامل 
در  بزرگ  راهپیمایی   این  در  می شود  که 
ابعاد اجتماعی زندگی جاری و ساری است .

از  دیگر  یکی  اینکه  بابیان  حسینی   
کارکرد  بزرگ  این رویداد  اهداف  مهم ترین 
،اتصال  اتفاق  سیاسی  آن است که محور 
و مسلمانان سراسر جهان   ،اتحاد شیعیان  
از  بزرگ  راهپیمایی   این  افزود:در   ، است  
بسترساز  که  یافته   حضور  مختلف  ادیان 

از  و  است   مسلمان  اتحاد  و  اقتدار  محور 
این رو بایستی به بهترین نحو ساماندهی و 

خدمات رسانی شود.
سرپرست معاونت هماهنگی  و مدیریت 
امور زائران  اضافه کرد: ستاد هماهنگی های 
اربعین در سراسر کشور با  12 کمیته و دهه  
آخرصفربا 10 کمیته  تمهیدات  و برنامه های 
که  کرده   آغاز  پیش  مدت ها  از  را  اجرایی 
شامل تغذیه ، حمل ونقل ، بهداشت و درمان 
،امنیتی و انتظامی ،زائرین غیر ایرانی ، امداد 
اعزام   ، اطالع رسانی   ، فرهنگی   ، نجات  و 

زائران در کارگروه های مختلف است.   
 80 از  بیش  تاکنون  افزود:  حسینی   
کردند  ثبت نام  سماح   سامانه  در  نفر  هزار 
سراسر  در  زیارت  و  حج  کارگزار   273 که 
استان کار ثبت نام متقاضیان را بر عهده دارند 
مبادی ورودی درمرزهای   در  و 70 موکب 
لطف آباد،  سرخس،  جاوه،  میر  دروغارون، 
در  چذابه   و  شلمچه  مهران،  باج گیران  
مبادی ورودی اقدام به پذیرایی می کنند و 
همچنین 65 موکب در عراق  در مسیرهای 
حرکت  زائرین به ویژه  در مسیر نجف اشرف 
شهرهای   در  که  هستند  مستقر  کربال  تا 
کربال  با24 ،  کاظمین با 14 ، نجف 11  
و سامرا 4 موکب  کار اسکان و پذیرایی را 

بر عهده دارند.
وی اضافه کرد:  در تقسیم بندی  ستاد 
اربعین کشور 65 هزار نفر اسکان و پذیرایی 
شده  پیش بینی  رضوی   خراسان  برای 
نظر  در  تمهیدات  با  است که  خوشبختانه 
نفر  هزار   80 بالغ بر  هم اکنون  گرفته شده 
است  شده  مهیا  پذیرایی   و  یافته  اسکان 
در  از 582 هزار خدمت  بیش  و درمجموع 
قالب صبحانه ، ناهار ، شام و میان وعده در 
این ایام میان زائرین توزیع خواهد شد و در 
بخش حمل ونقل زائرین امسال 10 درصد  
به  ظرفیت  درصد  و10  ریلی  به ظرفیت  
هوایی و 50 درصد  به ناوگان عمومی افزوده 

و آماده خدمات رسانی  می باشند. 
زائر در  راهنمایان  امسال   افزود:   وی 
طول مسیر و توقف گاه ها استقراریافته  تا 
راهنمایی کنند و  نیاز  را در صورت  زائرین 
بیش از 2 هزار روحانی در داخل اتوبوس ها ، 
موکب ها ، مکان های توقف زائرین ) مسجد 
کوفه و سهله ( ، مراکز اقامتی و مسیرهای  
پیاده روی از نجف تا کربال خدمات فرهنگی 
و 500  هزار  درمجموع 4  و  می دهند  ارائه 
و  شناسایی  رضوی  داوطلب  و  خادم 
ساماندهی  تا  داده  شده  الزم  آموزش های 
امور زائرین  را به انجام برسانند  و عالوه بر 

آن  مدیران کاروان ها ، روحانیون ، مسئولین 
انتظامات  آموزش موردنیاز را دریافت کرده  
تا با موفقیت این  رویداد معنوی ، اجتماعی و 

سیاسی  بیفزایند. 
 حسینی بیان کرد:  بخش حمل نقل  
ریلی  ،جاده ای، هوایی در حالت آماده باش 
شرکت   130 که  گونه ای  به   هستند. 
مسافربری 4 هزار و 500 ناوگان اتوبوسی 
راننده  با 7 هزار  را  ، سواری  مینی بوس    ،
 ، مسافربری  پایانه   13 قالب  در  حرفه ای 
110 دفتر آژانس ، 60 دفتر فروش بلیط در 
 35 ، راهدارخانه   باب   35 و  شهر   سطح 
خدمت  زائرین  به  رفاهی  خدمات  مجتمع 
رسانی می کنند و پایگاههای سالمت نیز 
در مسیر راه فعال  وهمچون سال گذشته 
بیش از 125 پزشک و امدادگر و پرستار نیز 
سرپرست  می شود.  ارائه  نیاز  مورد  خدمات 
زائرین  امور  مدیریت  و  هماهنگی  معاونت 
برگزاری  منظور  به  اینکه  بابیان  استان  
یکصد  از  بیش  ملی    عظیم  این رویداد 
می  اعزام   مشهد  شهرداری  از  اتوبوس 
شوند که مسافرین را از شمیلی عراق جابجا 
خواهند کرد ، افزود:  ازمرزمهران تا  شهر 
کوت  400 اتوبوس توسط شهرداری تهران 
خدمات رسانی را بر عهده دارند  و از کوت  تا 
شمیلی ناوگان حمل ونقلی عراق در خدمت 
زائرین هستند  همچنین از شمیلی تا نجف  
اتوبوس های مشهدی ارائه خدمات خواهند 
مشهدی   پاکبانان   از  نفر  هزار  یک  و  داد 
را  حرمین  و  مسیرها  در  نجف  نظافت  کار 
و  زیارت  منظوربرگزاری  وبه  عهده دارند  بر 
سفری راحت وآرام  هماهنگی الزم بین دو 
کشور برقرار شده است. حسینی با اشاره به 
اینکه  رویداد بزرگ دیگری  که خراسانیها 
میزبان آن هستند ایام دهه آخر صفر است  
میلیون  از 4  بیش  در سال گذشته   : گفت 
زائرین  آنها  نفر  که 401  زائر  هزار  و 700 
پیاده بودند در قالب دو هزارو 300 کاروان 
برای زیارت حضرت رضا مشرف شدند که 
به همین منظور بیش از 278 ایستگاه  در 
مسیرهای منتهی به مشهد و 500 ایستگاه 

در سطح شهربرای خدمات رسانی به زائرین 
 440 همچنین  و  باشند   می  مستقر  پیاده 
سرا  زائر  و  زیادی حسینیه  تعداد  و  مدرسه 

و اماکن اقامتی کار اسکان را برعهده دارند.
وی اضافه کرد: در سال گذشته حدود 
صفربه  آخر  درایام  خارجی   هزارزائر   101
سنوات  طبق  و  شدند  مشرف  مشهد 
پاکستانی  و  ها  عراقی  از  بسیاری  گذشته  
اربعین در مسیر برگشت  از زیارت  ها پس 
به زیارت حضرت رضا می آیند  واز این رو  
زائرین  گروه هایی  و  کاروانها  ثبت نام   کار 
پیاده نیز با معرفی هیات مذهبی با سازمان 
جمعیت  در  آنها  تایید  و  اسالمی  تبلیغات 
ضبط  و  ثبت  پیاده  زائرین  به  خدمتگزاران 
بر  عالوه  امسال   همچنین  و  شوند  می 
جمعیت خدمتگزاران ، هیئت  جواد االئمه  
کار ساماندهی و خدمات رسانی و پذیرایی از 

زائرین خراسان شمالی را بر عهده دارند.
 وی با اشاره به اینکه در بعد فرهنگی 
از 3 هزار روحانی در کمیته مربوطه   بیش 
آموزش دیده و با هیات ها از مبدا همراهی 
در   اعزامی  روحانیون  گفت:  کنند،  می 
ایستگاه   500  ، راهی  بین  ایستگاه   276
مستقر درسطح شهرو اماکن اقامتی مستقر 
بزرگ  این رویداد  فرهنگی  بعد  و  هستند 
مهم ترین بعد آن است ودر کارگروه امنیتی 
بینی  پیش  و  تدارک  انتظامات مجموعه  و 
الزم در نظر گرفته شده است.  وی بااشاره 
به اینکه در فرهنگ  اسالمی اماکن، زمانها  
خاصی  اهمیت  از  مذهبی  رویدادهای  و 
مقدس  مکانهای  گفت:  هستند،  برخوردار 
همزمانی  و  خاص  زمانهای  در  مذهبی 
توانند محور  بارویدادهای مذهبی  می  آن 
اقتدار جهان اسالم و اتحاد و اتصال جهان 
اسالم و محور تولید فضیلت و انتشار فضایل 
جامعه  در  که  شوند  می  رذائل  سوزاندن  و 
شناسی به آن  کوره مذاب اطالق می شود  
که عنصر فرهنگی قدرتمندی در دل خود 
دارند و ما معتقدیم اربعین و  دهه آخر صفر  
می تواند این سه کارکرد را در بستر مناسب 

رشد و گسترش دهد.
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مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو
گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید

گفت با این همه از سابقه نومید مشو

سرد  بعدازظهر  یک  در  جوان  و  پیر 
پاییزی زیر یک سقف جمع شدند تا نظاره گر 
معاصر  خوش نویسی  ظرفیت  از  گوشه ای 
یک صدا  جمع  این  باشند.  رضوی  خراسان 
در  اکنون  و  می تپد  هنر  برای  دل شان 
هفته ای با نام »هفته خوش نویسی« میهمان 
نمایشگاه  از  تا  شدند  رضوان  نگارخانه 
»آستان خورشید« دیدن کنند. نمایشگاهی 
که می توان تبلور نور دل و هنر دست استادان 
یک  درجه  مدرک  دارندگان  و  خوش نویس 
را در آن حس کرد  هنری خراسان رضوی 
و با خطوط ریز و درشت، مضامین دینی و 
به  می توان  حتی  شد.  همراه  آثارش  ادبی 
تابلوهای آن هم  زیبای  دنیای تذهیب های 
سفر کرد و برای لحظاتی هر چند کوتاه از 
زندگی پر هیاهوی شهری دور شد. نمایشگاه 
است  گرمی  محفل  همان  خورشید  آستان 
کند.  آرام  را  بی تاب  دل های  می تواند  که 
خوش نویس   26 از  اثر   50 با  نمایشگاهی 
با  که  هشتم  خورشید  سرزمین  نام دار 
همکاری مؤسسه آفرینش های هنری آستان 
انجمن خوش نویسان مشهد  قدس رضوی، 
شهر  این  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  و 

مقدس دایر شده است. 

میهمانانی از شهرهای کوچک
خوش نویسی  نمایشگاه  به  قدم  وقتی 
آستان خورشید می گذاری، با دیدن نخستین 
»بسم اهلل  می گویی:  لب  زیر  هم  تو  تابلو، 
هزارتوی  به  سفرت  و  الرحیم«  الرحمن 
تابلوهایی  می شود.  آغاز  قدسی  هنر  این 
سفید  دیوار  روی  متنوع  ابعاد  و  قاب ها  در 
آثاری  می خورد.  چشم  به  رضوان  نگارخانه 
مجذوب  را  نمایشگاه  بازدیدکنندگان  که 
خود کرده است. به گوشه و کنار سالن نگاه 
می کنی.  تعداد استادان خوش نویس در میان 
جمع کم نیستند. بسیاری از استادان مشهدی 
را می شناسی، اما استادانی از شهرهایی مانند 
نگارخانه  در  هم  نیشابور  و  سبزوار  کاشمر، 
حضور دارند. مثل مهدی فانی خوش نویس 
اینکه سه  به  اشاره  با  او  برجسته کاشمری. 
اثرش به خط نستعلیق در نمایشگاه آستان 

بیان  است،  درآمده  نمایش  به  خورشید 
می کند: »خوش نویسی در شهرهای کوچک 
به طور  است.  داشته  خوبی  رشد  خراسان 
مثال کاشمر اگر چه شهر کوچکی است، اما 
دارای تعداد قابل توجهی خوش نویس استاد، 
فوق ممتاز و ممتاز است و نسل جوان آن 
ادامه  فانی  هنر هستند«.  این  به  عالقه مند 
گروهی  نمایشگاه های  »برپایی  می دهد: 
و  می شود  آنان  بین  رقابت  موجب  استادان 
از رکود هنر جلوگیری می کند. البته امروزه 
است،  هنرمندان  اصلی  دغدغه  هنر  اقتصاد 
هستند  اثر  تولیدکننده  بیشتر  آنان  که  چرا 
و برای دل خود کار می کنند. امیدوارم این 
امر بیشتر مورد توجه مسئوالن قرار گیرد و 

حمایت بیشتری از هنرمندان شود«. 
هنری با قدمت دیرینه 

اشعار  احادیث،  قرآنی،  آیات  لب  زیر 
زمزمه  را  تابلوها  پرمعنای  جمالت  و 
می کنی: »السالم علیک یا علی بن موسی 
دبیر...  باشد  که  باید  »خردمند  الرضا)ع(«، 
»راستی  یادگیر«،  سخن  و  بردبار  همان 
می شوی  خیره  و  رستند«  راستان  که  کن 
نقش  تابلویی  متن  میانه  در  که  به چراغی 
بسته است. اثری با دو بیت »تنها همه شب 
روزم/  بگاه  تا  و چراغی... مونس شده  من 
گاهی بکشم به آه سردش... گاه از تف سینه 
تزیین  در  هنرمندان  نظر  دقت  برفروزم«. 
و  خلق  با  چون  نمی کند،  متعجبت  تابلوها 
و شاعرانه خوش نویسان کم  معنوی  خوی 
و بیش آشنایی. مهدی بلوریان کاشی، یکی 
دیگر از استادان حاضر در نمایشگاه آستان 
خورشید است که نیم قرن سابقه فعالیت در 
هنر خوش نویسی دارد. دو اثر نستعلیق این 
هنرمند برجسته مشهدی در این نمایشگاه 
اینکه  بر  تأکید  با  او  است.  رؤیت  قابل 
برگزاری نمایشگاه های هنری به نوبه خود 
ابراز می کند: »جوانان  دارد،  فراوانی  ارزش 
تا  شوند  ترغیب  است  ممکن  آثار  دیدن  با 
ورود  خوش نویسی  هنر  آموختن  مسیر  در 
بسیار  هنر  این  فراگیری  البته  کنند.  پیدا 
مشکل است و نسل جوان امروز با داشتن 
عشق  و  ذاتی  نبوغ  هنری،  شوق  و  ذوق 

شود«.  آن  وارد  می تواند  خوشنویسی  به 
انجمن  مسئول  باقرزاده طوسی  محمدعلی 
خوش نویسان مشهد هم میهمان نمایشگاه 
است. او با اشاره به برخی فعالیت های این 
انجمن در خراسان رضوی می گوید: »هنر 
خوش نویسی قدمتی دیرینه در مشهد دارد 
فعالیت  از  سال   50 از  بیش  که  طوری   به  
مقدس  شهر  این  در  خوش نویسی  انجمن 
هنرجو  تربیت  و  کیفیت  نظر  از  می گذرد. 
تهران  از  پس  مشهد  نام دار،  استادان  و 
محسوب  کشور  خوش نویسی  دوم  قطب 
می شود«. نگارخانه رضوان در ادوار مختلف 
میزبان نمایشگاه های استادان و هنرجویان 
این انجمن بوده است و بسیاری از مدرسان 
آن با مکتب هنر رضوان همکاری می کنند. 
»انجمن  می افزاید:  طوسی  باقرزاده 
خوش نویسان مشهد با هم افزایی و همکاری 
در  رضوی  قدس  آستان  مثل  نهادهایی  با 
مسیر حمایت و هدایت فعالیت های هنری 
او  می کند«.  حرکت  مقدس  شهر  این 
همچنین تصریح می کند: »اگر قابلیت های 
هنرمندان در زندگی شهری امروز با توجه 
و  معاصر  دنیای  در  مردم  گرفتاری های  به 
وجود جلوه های مختلف فرهنگی در سطح 
شهر چه به شکل حقیقی و چه مجازی دیده 
شود، فوق العاده است. تا زمانی که هنر در 
مخاطبان  به  و  نگیرد  قرار  جامعه  خدمت 
نخواهد  بالندگی  به  جامعه  نشود،  عرضه 
رسید. از طرف دیگر وقتی آثار خوش نویسی 
را  اماکن مذهبی خودش  در  به شکل هنر 
نشان دهد، مفهوم مذهبی آن ها بهتر به دل 
بیان  به  می کند.  ایجاد  جاذبه  و  می نشیند 
دیگر، می توان عمیق ترین مفاهیم انسانی را 
با هنر طوری عرضه کرد که اثر و ماندگاری 

آن ها بیشتر شود«.
لزوم معرفی خوش نویسی در جهان

جلوه  آثار،  از  کدام  هر  کتابت  نوع 
داده  خورشید  آستان  نمایشگاه  به  خاصی 
خود  دایره وار  هنردست  با  استادی  است. 
و  است  کرده  میخکوب  را  بازدیدکنندگان 
با پیچش و درهم  هنرمند برجسته دیگری 
کردن خطوط به اثرش جان بخشیده است. 

استادان  از  آثاری  نمایش  میان  این  در 
خراسانی ساکن دیگر استان های کشور هم 
استاد  از  اثر  چنانکه سه  است  مباهات  مایه 
غفار قنبرپور در این نمایشگاه قابل مشاهده 
انجمن  از مدرسان  او متولد 1360 و  است. 
خوش نویسان ایران به شمار می رود که چهار 
سالی است در تهران سکونت دارد. قنبرپور 
افتتاحیه نمایشگاه رسانده  که خودش را به 
»مشهد، خوش نویسان  می کند:  بیان  است، 
طراز اولی دارد. امیدوارم انسجام این استادان 
برنامه های  برگزاری  برای  خوش نویس 
چنین  برپایی  شاهد  و  شود  بیشتر  گروهی 
در  خراسانی  استادان  آثار  از  نمایشگاه هایی 
مراکز فرهنگی تهران باشیم تا این انسجام 
بین هنرمندان در پایتخت هم دیده شود«. 
وی در توصیه به نسل نوجوان و جوان نیز 
خوش نویسی  به  »عالقه مندان  می گوید: 
با نگاه اقتصادی قدم در راه فراگیری  نباید 
بازه  خوش نویسی  زیرا  بگذارند،  هنر  این 
و  برای تالش می طلبد  زمانی طوالنی تری 
یک  برای  اقتصادی  حوزه  در  است  ممکن 
هنرجو حتی پس از گذشت 20 سال فعالیت 
در این رشته هنری، اتفاق برجسته  ای نیفتد. 
اما اگر با نگاهی عاشقانه و برنامه  بلندمدت 
وارد شود، به خوبی به نتیجه اقتصادی مورد 
نظرش خواهد رسید«. استاد قنبرپور با اشاره 
روسیه  در  کارگاه خوش نویسی  برگزاری  به 
ابراز می کند: »مخاطبان خارجی در نگاه اول، 

نگاه مبهم و ناآشنایی با هنر خوش نویسی ما 
دارند. اما زمانی که چگونگی خلق یک اثر را 
در یک کارگاه می بینند، عالقه مند می شوند. 
متأسفانه در معرفی این هنر در اروپا بسیار کم 
کار شده است. البته مشکالتی برای معرفی 
عربی،  و  فارسی  حروف  لحاظ  به  ما  خط 
برای  که  مشکالتی  دارد.  وجود  جهان  در 
خوش نویسی چین و ژاپن هم وجود داشته 
هستیم.  جهان  در  آنها  موفقیت  شاهد  ولی 
این امر برنامه ریزی دقیقی نیاز دارد و نباید 
کشور  از  خارج  در  آثار  نمایش  به  محدود 
شود«. همچنین محمد ظریف صدر مسئول 
مجموعه هنری رضوان می گوید: »نمایشگاه 
خوش نویسی  توان  تمام  نشان دهنده  حاضر 
از  بسیاری  که  نیست، چرا  خراسان رضوی 
هنرمندان بزرگ خوش نویسی به دنبال درجه 

استادی و گرفتن مدارک هنری نبودند.
هستیم  تالش  در  دیگر،  طرف  از 
خوش نویسان  آثار  از  دیگری  نمایشگاه 
پیشکسوت استان در آینده دایر کنیم که در 
آن، آثاری از هنرمندان به نام خراسان رضوی 
فراتر از این درجات به نمایش درخواهد آمد«. 
پنج شنبه، 26  تا  آستان خورشید  نمایشگاه 
مهر 1397، از ساعت 9 تا 13 و 16 تا 19، 
خیابان  در  واقع  مشهد  رضوان  نگارخانه  در 
کوهسنگی 17، پالک 16، میزبان دوستداران 

خوش نویسی بود.
گزارشگر: آرزو مستأجر حقیقی

ُگل گشتی در نمایشگاه هفته خوشنویسی نگارخانه رضوان مشهد؛

تأللوی مشق عشق در آستان خورشید

در این نشست مدیرعامل آبفای خراسان رضوی 
با اشاره به کاهش روزافزون منابع آب زیرزمین 
شهرها  از  برخی  به  آب  انتقال  و  تأمین  گفت: 
از  ناشی  چاه ها  آبدهی  شدید  کاهش  به واسطه 
افت سفره های زیرزمینی به یک مشکل اساسی 
مانع  مناطق  ساکنان  وبعضا  است  تبدیل شده 

اجرای پروژه های انتقال به سایر نقاط می شوند.
اقدام  انجام  بر  تأکید  با  اسماعیلیان  حسین 
با رویکرد اجتماعی در حوزه عرضه  کارشناسی 
پیک  در  و  هرسال  داشت:  اظهار  آب  مصرف  و 

آب  از  برخورداری  به واسطه  شهروندان  مصرف 
پایدار گمان می کنند وضعیت در حد نرمال قرار 
دارد چرا که در غیر این صورت می بایستی طرح 

نوبت بندی آب به اجرا درمی آمد.
به گفته وی آبفای خراسان رضوی با بکارگیری 
و  انسانی  نیروی  از  اعم  خود  ظرفیت های  تمام 
امکانات فنی، تالش فراوانی برای تولید، انتقال و 
توزیع آب 73 شهرتحت پوشش با یک میلیون و 
900 هزار نفر جمعیت بعمل می آورد، درحالیکه 

شهروندان این فعالیت ها را مشاهده نمی کنند.

چالش های اجتماعی بحران آب شرب شهرهای خراسان رضوی در 
طی حکمی از سوی رئیس مجمع عمومی شرکت سهامی نشست مدیرعامل آبفای استان

برق منطقه ای خراسان، سرپرست جدید شرکت برق منطقه 
ای خراسان منصوب شد. 

این حکم پس از رفتن محمدحسن متولی زاده طی حکمی 
از سوی رئیس مجمع عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای 
خراسان، رضا ریاحی به عنوان سرپرست این شرکت منصوب 
دارای  و  بوده  مشهد  شهر  در   1344 متولد  شد.ریاحی 
کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق )گرایش سیستم های 
قدرت( از دانشگاه صنعتی شریف است. ریاحی کارشناسی 

خود را از دانشگاه چمران اهواز اخذ کرده است.

سرپرست جدید شرکت برق منطقه ای ایران مدتی بعنوان 
مشاور مدیر پروژه های صنعتی تهران فعالیت داشته است. 
وی در شرکت برق منطقه ای خراسان بعنوان مدیر دفتر 
مطالعات شبکه و در شرکت برق منطقه ای خراسان بعنوان 

مدیر دفتر مهندسی نیز فعالیت داشته است.
ریاحی طی حکمی از طرف مهندس حجت مدیرعامل وقت 
شرکت مدیریت شبکه ایران بعنوان معاون بازار برق ایران این 
شرکت منصوب شده بود و بعد از آن نیز از سوی هوشنگ 
فالحتیان، معاون سابق وزیر نیرو در امور برق و انرژی به عنوان 
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران منصوب شده بود.

انتصاب سرپرست جدید شرکت برق منطقه ای خراسان

حافظ


