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برای  مطرح  گزینه  ده ها  میان  از 
پست  این  مشهد  در  شهردار  انتصاب 
اکثریت  با   96 شهریور  دراواخر  کلیدی 
شورای پنجم به تقی زاده خامسی رسید، 
مدیری ناآشنا برای نسل جدید ومردم، اما 

شناخته شده درمدیریت کالن کشور.
معاون فنی خراسان بزرگ در دهه 60 
و معاون خدمات شهری، فنی وشهرسازی 
شده  شهردارشناخته  کرباسچی  زمان  در 
قابل  بخش  مهم ترین   70 دهه  تهران 
وی  اوست،  مدیریتی  کارنامه  در  تأمل 
شهرهوشمند،  مشهد  نمادین  شعار  با 
کرد،  آغاز  را  کارخود  زندگی  و  امید  شهر 
جزشعار  لحظه  این  تا  البته  که  جمله ای 

چیزی نبوده و نیست.
چند  مدیریتی اش  روزهای  اولین  در 
هایش  ازرایزنی  وگزارش  نوشته  دست 
لیست  بالک  از  شهرداری  خروج  برای 
به  مربوط  وبایدهای  مرکزی  بانک 
مردم  برای  فردوسی  آرامگاه  بازپیرایی 
شروع  برای  که  حرف هایی  و....  نوشت 
برای  اما  قبول،  قابل  کاری  اول  روزهای 
کافی  ولی  الزم  ساله   4 شهرداری  دوره 

نبود و نیست.
مذهبی  شهر  کالن  بزرگترین  اینجا 
نفر  میلیون  چهار  حدود  جمعیتی  با  دنیا 
می باشد که نصف آن را نیز مردم حاشیه 
علی  جوار  در  گرفته  پناه  محروم  و  نشین 

می دهند  تشکیل  )ع(  الرضا  موسی  بن 
از  روز  یک  در  زائرانش  جمعیت  وگاهی 
یقینًا  فراتر می رود و  نفر  مرز یک میلیون 
نیازهای اساسی و زیر ساختی اش از جمع 
چسباندن  شهر،  سطح  زباله های  آوری 
نوشتن  گزارش  و  هنرمندان  عکس 
اینستاگرام  پیج  در  تئاترعروسکی  درمورد 

باید بیشتر باشد. شهردارش 
و  دارد  بسیار  معضالت  مشهد  یقینًا 
از  بندانهایش  راه  و  ترافیکی  های  گره 
گاهی  و  شروع  حرم  اطراف  های  خیابان 
به  کنی  پیدا  بخواهی  که  را  سرش  آن 
که  می رسی  شاندیز  و  طرقبه  راهی  سه 
مشهدی  و  مسافر  و  زائر  وقت  ساعت ها 
و  آلودگی  می گیرد،  را  مشهدی  غیر  و 
وارونگی هایش در فصل های سرد پاییز و 
و  می انجامد  مدارس  تعطیلی  به  زمستان 
اغلب  بارندگی،  درزمان  هایش  آبگرفتگی 
و کم  رودخانه ای سطحی  به  را  خیابان ها 
برای  که  حالی  در  می کند  تبدیل  عمق 
خیابانهای  در  ترافیکی  مشکالت  حل 
سوم  خط  سریع  احداث  اولویت  اصلی، 

وچهارم مترو را دارد.
می خواهد  پایداری  درآمدی  این شهر 
بتواند  اقتصادی  رونق  کم  درسالهای  که 
نیازبه  و  شود  اداره  فروشی  تراکم  بدون 
ها  نهادهاوسازمان  همه  با  سازنده  تعاملی 
نماز  بلوار  پروژه های  تعطیلی  از  تا  دارد 
عمرانی،  عملیات  اتمام  ماه  دو  از  پس 
کمربند جنوبی شهر و طرح الحاق پادگان 
به عمل  ممانعت  به محیط شهری  ارتش 

آورد.

با  طویل  و  عریض  مجموعه  این   
یکی  می تواند  هزارمیلیاردی،  چند  بودجه 
از اهرم های تقویت بخش خصوصی باشد 
شدن  فربه تر  با  روزه  هر  که  حالی  در 
وجذب نیروی انسانی بیشترو قراردادهای 
غیررسمی در فکر تأمین منابع مالی 150 
در  خود  کارمندان  برای  میلیاردی  هزار 
برای  جایی  دیگر  و  است  ماه  هر  پایان 
تعویض اتوبوس ها و تاکسی های فرسوده 
نمی ماند که سهم باالئی از درصد آلودگی 
صدها  و  دها  شاید  و  این ها  هوادارند، 
مشهد  شهردار  که  دیگری  مهم  موضوع 
سال  یک  این  درطول  پرداختن  فرصت 
مهمترین  و  است  نداشته  آنان  به  گذشته 
می توان  را  مشکالت  این  همه  علت 
نداشتن برنامه عملیاتی مشخص و شفاف 
که  تأمل  قابل  نکته  واین  کرد  تعریف 
کجا  به   1400 درسال  مشهد  شهرداری 

خواهد رسید.
از  هرکدام  گذشته  سال  ده  درطول 
درجهت  را  اهدافی  مشهد  شهرداران 
می نمودند  دنبال  شهری  امور  توسعه 
بطوری که دردوره مدیریت محمد پژمان 
حل  و  عمرانی  امور  با  اصلی  اولویت 
رواحداث  همین  از  بود  ترافیکی  گره های 
چندین تقاطع غیرهمسطح مثل جمهوری، 
افتتاح  آموزگارو  فکوری،  بلوارهای  جهاد، 
خط یک مترو در اولویت اجرا قرار گرفت 
متعدد،  فرهنگسراهای  احداث  همچنین 
پارک های  احداث  ورزشی،  سالن های 
و  سبز  فضای  سرانه  افزایش  خطی، 
با هدف توسعه عدالت در  مبلمان شهری 

تعامالت  یکسان،  بطور  مناطق شهر  همه 
با بخش  اقتصادی ومشارکت های کالن 
اقتصادی  معاونت  اندازی  راه  خصوصی، 
طول  در  وی  عملکردهای  مهمترین  از 
پس  بود،  مشهد  شهرداری  بر  مدیریتش 
شهر  در  نیز  مرتضوی  صولت  وی،  از 
نهضت  و  مترو   2 خط  عمرانی  سیاست 
رابخوبی  معابر  مرمت  جهت  آسفالت 
افتخارات وی طرح  از  یکی  و  دنبال کرد 
هایی  نمایشگاه  و   2017 مشهد  فرهنگی 
مثل مشهد شهر دوست داشتنی دررئوس 

بود. فرهنگی  برنامه های 
خوب  اتفاقات  این  همه  پشت 
مدون  ریزی  برنامه  مشهد،  درشهرداری 
قابل  ونواقص  اشکاالت  با  والبته  واصولی 
اما  داشت  وجود  خودش  زمان  در  طرح 
عامل موفقیت اصلی شهرداران ماندگاری 
کارشناسی  بدنه  اعتمادبه  پژمان  مثل 
انسانی  های  وسرمایه  متخصصین  ورشد 
موجود در شهرداری مشهد بود، مهم ترین 
برخی  در  فعلی  شهردار  ازچشم  که  علتی 

قسمت ها مغفول مانده است.
بزرگترین  زدگی  سیاست  متاسفانه 

تجربه  دراسراف  شهرداری ها  مشکل 
برکرسی  ناپخته  نیروهای  وجایگزینی 
شهرداری  در  وشایسته  متخصص  افراد 
قابل  خود  درجای  که  است  مشهد 
رزومه های  با  که  افرادی  است،  توضیح 
تنها  و  ناکافی  و  غیرمرتبط  ناهماهنگ، 
یک  به  سیاسی شان  وابستگی  بخاطر 
در  شهر  شورای  از  خاص  گروه  و  طیف 
مهم ترین و کلیدی ترین پست ها در طول 
یکسال گذشته مشغول به کار شدند و این 
است  تأمل  قابل  )ع(  علی  سخن  این  جا 
که پست و مقام اگر ماندنی بود به من و 
مشاهده  قابل  وضوح  به  و  نمی رسید  تو 
است که جز روزمرگی وسردرگمی درحل 
معضالت این شهرهیچ دستاوردی ندارد.

بازنشستگان  قانون  اجرای  با   هرچند 
منتظر  دور  چندان  نه  درآینده ای 
شهرداری  در  زیادی  ناهماهنگی های 
می باشیم ولی امیدآن است که باپرداختن 
بیان توقعات  به اصل حقوق شهروندی و 
و  پنجم  شورای  مانده  باقی  زمان  در 
مانده  باقی  زمان  در  مشهد  آینده  شهردار 

بتواند گامی موثری بردارند.

بررسی عملکردمنتخب شورای پنجم درمشهد
نقدی بر کارنامه شهردار مشهد از زمان انتصاب تا به امروز

 ا

»گرگ بازی«؛ هنر بازی دادن 
مخاطب در یک اثر سینمایی

خدمت رسانی به زائران 
و هیات های مذهبی 
در دهه پایانی صفر

معرفی 53 فرصت 
سرمایه گذاری مشهد 

در نمایشگاه کیش 
اینوکس 2018

مرکز تجاری و 
تخصصی گیاهان 
دارویی و صنایع 

وابسته
صفحه 3صفحه 2

 رحلت پیامبر اکرم)ص( 
شهادت امام حسن 

مجتبی)ع( و شهادت غریبانه 
هشتمین پیشوای معصوم 
حضرت امام علی بن موسی 
الرضا)ع(، بر تمامی مسلمان 

تسلیت باد

مریم خزاعی
خراسان  جام جم  سرپرست 

رضوی
 کارشناس ارشد ارتباطات

خراسان رضوی
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان خراسان رضوی 

 رضا خواجه نایینی در حاشیه برگزاری 
ضمن   2018 اینوکس  کیش  نمایشگاه 
در  پذیری  اولویت سرمایه  اینکه  به  اشاره 
گردشگری  های  بخش  در  مشهد  شهر 
سرمایه  جذب  اولویت  کرد:  اظهار  است، 
گذاری در بخش هایی است که به افزایش 
ماندگاری گردشگر در شهر مشهد کمک 
همچون  هایی  زیرساخت  توسعه  کند، 
حمل و نقل، فضاهای اقامتی و مسکونی و 
فن آوری اطالعات از مهمترین بخش هایی 
اولویت  در  گردشگری  از  پس  که  است 
قرار  مقدس  مشهد  گذاری  سرمایه  بعدی 

دارد.
معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 
حوزه  وی  مشهد،  شهرداری  اقتصادی 
زیرساختی  های  حوزه  از  را  نقل  و  حمل 
برای  افزود:  و  برشمرد  باال  بری  هزینه  با 
 250 مترو   کیلومتر  هر  ساخت  نمونه 
میلیارد تومان هزینه دارد که بدون حضور 
گذاری  در حوزه سرمایه  بخش خصوصی 
ها  هزینه  از  میزان  این  تامین  زیرساخت 
به  برای شهرداری  در بخش حمل و نقل 
توسعه  بود.  نخواهد  پذیر  امکان  تنهایی 
به  شهری  نقل  و  حمل  سازی  هوشمند 
عنوان یکی از مهمترین برنامه هایی است 

که در دستور کار شهرداری این شهر قرار 
دارد، با توسعه سامانه های هوشمند سازی 
در حوزه حمل و نقل عالوه بر آگاهی مردم 
از زمان حرکت وسایل نقلیه و زمان بندی 
برنامه های تردد شهری ما نیز می توانیم 
نیازها و مشکالت شهری در این حوزه را 
به  نیاز  در صورت  و  کرده  به خوبی رصد 
افزایش ظرفیت در برخی از نقاط پوشش 

الزم را ایجاد کنیم.
در  اینکه  به  اشاره  با  نایینی  خواجه 
میلیارد   100 و  هزار   3 اخیر  سال  یک 
تومان جذب سرمایه در شهرداری مشهد 
 100 و  هزار  یک  کرد:  تصریح  داشتیم، 
میلیارد تومان از این سرمایه ها در اطراف 
حرم و 2 هزار میلیارد تومان برای سرمایه 
گذاری در سایر محدوده های مشهد صرف 
شده که تقریبا نیمی از آن ها جذب حوزه 
گردشگری و نیم دیگر جذب بخش های 
با  وی  است.  گردیده  مسکونی  و  اقامتی 
تاکید بر معرفی 53 بسته سرمایه گذاری 
در نمایشگاه کیش اینوکس 2018 در قالب 
کتاب فرصت های سرمایه گذاری مشهد  
شده  معرفی  های  بسته  بر  عالوه  افزود: 
توانند  می  گذاران  سرمایه  کتاب،  این  در 
در حوزه های مورد عالقه خود طرح ها و 

پیشنهادات خود را به شهرداری مشهد ارائه 
کنند تا پس از مطالعه و بررسی همکاری 
های الزم با آنان صورت گیرد. همچنین به 
دنبال مصوبه ای در شورای شهر هستیم 
که تا 20 درصد از هزینه پروژه های مناطق 
مرکزی و 40 درصد از  هزینه پروژه های 
حاشیه شهر کاسته شود تا سرمایه گذاری 
برای بخش خصوصی سودآور باشد و آن ها 
در  را  اقتصادی خود  های  فعالیت  بتوانند 

شرایط بهتری مدیریت کنند.
خواجه نائینی با اشاره به اینکه فروش 
اوراق مشارکت از جمله راهکارهایی است 
هزینه  تامین  برای  مشهد  شهرداری  که 
های زیرساختی انجام می دهد خاطر نشان 
 8 حاضر  حال  در  شهرداری  بودجه  کرد: 
هزار میلیارد تومان است که 5 هزار میلیارد 
تومان از این بودجه توسط سرمایه گذاری 
در بخش خصوصی و سایر منابع خارج از 

شهرداری باید تامین شود. 
نمایشگاه  پنجمین  است  ذکر  شایان 
بین المللی بورس، بیمه، بانک و خصوصی 
المللی  بین  نمایشگاه  دهمین  و  سازی 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری از 30 
مهر تا 3 آبان 97 در مرکز دائمی نمایشگاه 

های بین المللی کیش برگزار شد.

ساخته  بلند  فیلم  اولین  بازی  گرگ 
نویدبخش  که  است  دوست  نظام  عباس 
ظهور فیلم های رازآلود در سینمای ایران 
است. فیلم هایی که اغلب به دلیل ذائقه 
مخاطب ایرانی کمتر به آنها پرداخته شده 
است و نویسندگان و کارگردانان به دلیل 
استقبال کم از آنها و فروش پایین اینگونه 
از فیلم ها کمتر ریسک تولید چنین آثاری 

را به جان می خرند.
روایت فیلم بر اساس بازی مافیا که 
روانشناسی  بخش  در   1986 بهار  در 
دیمیتری  توسط  مسکو  دولتی  دانشگاه 
از  )و  شد  معرفی  و  ساخته  دیویدف 
جمله بازی های مشهور گروهی مناسب 
معموالً  و  است  دورهمی  نشست های  با 
اجتماعی  مهارت های  پرورش  آن  هدف 
و سیاسی افراد است( شکل گرفته است. 
این فیلم متشکل از هفت اپیزود )تابلو( 
می کند  سعی  آنها  از  یک  هر  که  است 

معنایی  و  مضمونی  ارتباط  برقراری  با 
سکانس ها به نگاه مخاطبان جهت دهد. 
استعاره گونه  خواب  تعریف  با  داستان 
می شود  آغاز  جواهریان(  )نگار  سپیده 
و  احساسات  با  تنگاتنگی  ارتباط  که 
بر  ششم  اپیزود  در  که  دارد  هیجاناتی 
سر میز در لحظات پایانی بازی با دکتر 
)علی مصفا( و مرتضی )حمید پورآذری( 
یک  از  فیلم  موضوع  می کند.  تجربه 
می کند  روایت  دوستانه ای  مهمانی 
برای  را  جدیدی  ایده  است  قرار  که 
سرمایه گذاری در زمینه ساخت تئاتر در 
کند  آزمون  سپیده  اجدادی  و  آبا  خانه 
که این امر منجر به ورود سه غریبه به 
تئاتر  بازیگران  گروه  این  دوستان  جمع 
به  منجر  نهایت  در  که  اتفاقی  می شود. 
که  رویدادی  می گردد؛  ناگوار  رویدادی 
شکل دهنده  آن  پنهان  زوایای  کشف 

اصل داستان فیلم است.

اولین  اگرچه  فیلم  کارگردان 
می کند  تجربه  را  خود  فیلم  ساخت 
کافی  دانش  از  که  است  داده  نشان  اما 
فیلم  ساخت  اصول  از  بهره گیری  در 
تدوین،  است.  بوده  برخوردار  هنری 
دکوپاژ، میزانسن و نحوه بازی گرفتن از 
فیلم  کارگردانی  قوت  نقاط  از  بازیگران 
صورت  خالقانه ای  شکل  به  که  است 
تدوین؛  در  مثال،  برای  است.  پذیرفته 
با  تنها  نه  بازیگران  شخصیت پردازی 
مشخص  آنها  بازی  نحوه  و  دیالوگ ها 
شرایط  فلش بک هایی  با  بلکه  می شود، 
و  روحی  حاالت  پیشینه  و  زمینه ای 
درونی هر یک از شخصیت های داستان 
آن  نام  به  توجه  با  )تابلو(  اپیزود  هر  در 
از  بسته  نماهای  می گردد.  نمایان  تابلو 
در  متعدد  بصورت  هم  آن  شخصیت ها 
حرکت  و  زاویه  همچنین  و  فیلم  کل 
به  را  ابهام  و  استرس  حس  دوربین 
می کند.  منتقل  مخاطب  به  خوبی 
نحو  به  شخصیت پردازی  در  کارگردان 
احسن از نورپردازی استفاده کرده است. 
تاریک  و  از پشت  نور  تابش  برای مثال، 
کردن سوژه حس مرموز بودن و ابهام را 
این، کارگردان  بر  منتقل می کند. عالوه 
است  گرفته  بازی  بازیگران  از  به گونه ای 
آنها  تمامی  گفت  می توان  جرأت  به  که 
در ارائه شخصیت های داستان به خوبی 
مصفا  علی  بازی  اگرچه  کرده اند.  عمل 
چشم  همیشه  مانند  جواهریان  نگار  و 

نوازی خاص خود را دارد.

اینکه  به  توجه  با  فیلم نامه،  نظر  از 
نویسنده  چهار  توسط  فیلم  نگارش 
انسجام کافی  از  لذا  صورت گرفته است 
برخوردار نیست و آنقدر اطالعات زیاد و 
ناهماهنگ با سرعت باال به مخاطب داده 
می شود که مخاطب در عمل از داستان 
کل  در  گسستگی  این  و  می ماند  عقب 
یکی  شاید  است.  مشاهده  قابل  داستان 
همین  نیز  فیلم  گیج کنندگی  دالیل  از 
تداخل ذهنیت های نویسندگان باشد که 
اگر به عمد و با هدف گیج کردن مخاطب 
داشت  اذعان  باید  باشد  گرفته  صورت 
بعالوه،  است.  شده  محقق  خوبی  به  که 
است  به گونه ای  دیالوگ ها  نگارش  نوع 
فیلم  اول  بار  مشاهده  در  مخاطب  که 
به الیه های درونی و جهان بینی  چندان 
شخصیت های داستان پی نمی برد و این 
نیاز را ایجاد می کند که فیلم چندین بار 
دیده شود. اما شکی نیست که فیلم نامه 
یافته  نگارش  مبتکرانه  و  خالقانه  بسیار 
وجه  هیچ  به  انتها  تا  ابتدا  از  زیرا  است 
نمی دهد  پیش بینی  اجازه  مخاطب  به 
پیش  جلو  به  فیلم  داستان  چه  هر  و 
می رود حس تعلیق در مخاطب افزایش 
)تابلو(  اپیزود  در  که  حدی  به  می یابد 
آخر این تعلیق به حداکثر خود می رسد 
گیرد  صورت  گره گشایی  آنکه  بجای  و 
گره دیگری آمیخته از پیش بینی و عدم 

قطعیت ایجاد می کند.
مایه  درون  و  محتوا  نظر  از  فیلم 
اصلی، به موضوع اجتماعی دوستی های 

کاری و خانوادگی می پردازد که به شکل 
پارتی های  اصطالح  به  یا  دورهمی ها 
به  منجر  و  کرده  پیدا  نمود  شبانه 
خیانت،  جمله  از  مختلفی  آسیب های 
کالهبرداری  شخصی،  خصومت های 
می شود  آن  از  ناشی  جرم های  سایر  و 
بازی  یک  قالب  در  تا  می کند  تالش  و 
از رفتارهای اشتباهی  معمایی گوشه ای 
پیامدهای  تعامل ها  این  که می تواند در 
ناگوار و غیرقابل جبرانی را داشته باشد 

به تصویر بکشد.
است  فیلمی  گرگ بازی  مجموع،  در 
انتها  تا  ابتدا  از  را  مخاطب  آنقدر  که 
داستان  پنهان  زوایای  کشف  درگیر 
شدن  سپری  زمان  حتی  که  می کند 
داستان  واقع  در  نمی فهمد.  نیز  را  فیلم 
گویی  که  است  گونه ای ساخته شده  به 
به  و  ناخودآگاه  بصورت  هم  مخاطب 
نحوی زیرکانه در بازی شرکت داده شده 
پایانی  تیتراژ  پخش  زمان  در  که  است 
که  داستان  شخصیت های  مانند  فیلم 
مقابل  بازی طرف  نوع  از  بازی  در طول 
شکایت می کردند از نوع ساخت و پایان 

فیلم لب به اعتراض می گشاید.

»گرگ بازی«؛
 هنر بازی دادن مخاطب در یک اثر سینمایی

در روزگاری که فضای مجازی بی 
لطِف  به  کاستی هایش  تمام  با  محابا 
فراگیر بودن بر عرصه خبر و مطبوعات 
می تازد، هستند نشریاتی که در صحنه 
بین الملل هرچند دچارِ ریزِش اشتراِک 
مخاطب شده اند اما همچنان امپراطورِی 
خود را در حوزه رسانه حفظ کرده اند 
وچه بسا بیشتر از گذشته دیده شده و 

مورد دقت و استناد قرار می گیرند.
پست،  واشنگتن  چون  نشریاتی 
مدِد  و  لطف  و...به  ایندیپندنت  تایمز، 
رسانی  روز  به  و  حرفه ای  تیم های 
توانسته اند  خود،  مختلف  بخش های 
دل مخاطبان را با خود همراه و حتی 
مخاطب جدید از نسل های نو پیدا کنند. 
معکوس  روند  این  ایران،  در  چرا  حاال 
است و ریزش مخاطب بیشتر از گذشته 
نشریات  چرا  است.  گرفته  سرعت 
کاغذِی ما پایگاه قدرتمندی در فضای 
به  پا  نمی توانند  چرا  ندارند؟  مجازی 
پای گوشی های همراه و سایت ها پیش 
بروند و از نقاط قوت خود بهره ببرند. 
شاید یکی از دالیل عمده این مسئله، 
جای خالی مدیران کار بلد و همکاران 
متخصص و دلسوز در پستهای کلیدی 
و  نفسانی  انتخاب های  باشد.  مهم  و 

رابطه ای که جایگزین ضابطه و شایسته 
مثل  نهادی  وقتی  می شود.  محوری 
فرهنگی  کار  متولی  خود  که  ارشاد 
در  شهر  کالن  یک  در  است  رسانه  و 
خصوِص سهمیه های مختلف و آگهی ها 
و... اقدام به در نظر گرفتِن روابط و تعیین 
درصِد سوِد واسطه ها می کند، نمی شود 
توقع بیشتری داشت. بماند شرح حاِل 
آن همکاری که پنبه ی دیگر نشریات 
را میزند که مبادا از این خوان تنعمی 
بهره ببرند که هرچه بر سر ما می آید از 
خوِد ماست. مثال وقتی در پر تیراژ ترین 
روزنامه شهر با چاپ کشوری، خبرنگار 
صفحه حوادث به عنوان نه یک خبرنگار 
که منعکس کننده واقعیت است بلکه به 
عنوان یک گزارشگر اقدام به نشِر خبر 
به قاضی می رود و  می کند و یکطرفه 
نه تنها حقوق شهروندی را در خصوص 
متهم رعایت نمی کند بلکه آنچه را نهاد 
جای  به  را  می کند  دیکته  متبوعش 
ارائه می کند، چه چیزی  خبِر حوادث 
می توان گفت. در نهایت این مخاطب 
ناحرفه ای  و  ضعف ها  این  که  است 
گری ها را در نتیجه و حاصِل کار لمس 
و درک می کند و به همان صفحه  تلفن 
دروغ  و  راست  از  دنیایی  با  همراهش 
پناه می برد. قربانی اول و آخر رقابت در 
عرصه نشریات کاغذها هستند و برنده ای 
نیست و تا زمانی که رفاقت و همکاری 
و اخالق حرفه ای جایگاهی نداشته باشد 
نمی توان به بهبود اوضاع امیدی داشت.

توقف؛ نتیجه رابطه به جای ضابطه
معاون اقتصادی شهردار؛ 

معرفی 53 فرصت سرمایه گذاری مشهد در 
نمایشگاه کیش اینوکس 2018

در یک سال اخیر 3100 میلیارد تومان جذب سرمایه در شهرداری مشهد داشتیم

بهزاد حسن نژاد کاشانی
دکتری مدیریت رسانه 

و مدرس دانشگاه

شریعتی  عیسی 
فعال رسانه و نویسنده
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مرکزتجاری و تخصصی گیاهان دارویی و صنایع وابسته
 خزاعی فدافن

ایران طی سالهای متمادی گذشته  رتبه  
و جایگاه ویژه ای را در بخش گیاهان داروئی 
و زعفران اعم از تولید و و صادرات داشته، 
اما به دلیل عدم وجود یک شبکه و سیستم 
منسجم که بتواند با یک برنامه ریزی دقیق 
نماید و  را مدیریت متمرکز  و عملیاتی کار 

همچنین استفاده و بهره برداری بی ضابطه 
و بدون محصوالت به رتبه  بسیار پائینی در 
به  کشور،  برای  این  که  کرده  تنزل  جهان 
می باشد.  بار  خسارت  و  زننده  آسیب  نوعی 
دارد  سعی   1404 توسعه  چشم انداز  برنامه 
رتبه ایران در بخش تولید و صادرات گیاهان 
دارویی را به سطح قابل قبولی ،متناسب با 
ظرفیت محصوالت گیاهی موجود ارتقا دهد.

 تقریبا در کشورهای مختلف جهان هر 
کشور بنا بر موقعیت طبیعی خود مواد گیاهی 
خاصی را تولید می کند، اما معدودی در حال 
حاضربازار  صادرات و واردات جهانی گیاهان 
دارویی  گیاهان  دارند.  اختیار   در  را  دارویی 
یکی از مهم ترین منابع تامین غذایی و دارویی 

بشر در طول نسل ها بوده است. 

بیان داشت که  باید  ایران  در خصوص 
پوشش  کل  4برابر  ایران  گیاهی  پوشش 
گیاهی اروپاست .ایران کشوری غنی از نظر 
دارای  آن  تناسب  به  و  گیاهی  گونه های 
ظرفیت بسیار باالیی در رشد و تولید گیاهان 
دارویی است، به دلیل شرایط آب و هوایی 
مناسب و مختلف در ایران ،تنوع و فراوانی 

جوامع گیاهی دیده می شود. در ایران هزاران 
گونه گیاه دارویی وجود دارد که تعدادی از این 
گونه ها در هیچ جای دنیا یافت نمی شوند و 

فقط در ایران می رویند.
مهمترین کشورهای صادرکننده گیاهان 
و  ترکیه  هندوستان،  چین،  آسیا  در  دارویی 
تایلند که متاسفانه ایران با این تنوع گونه ای 
در این زمینه جایگاهی ندارد. مطالعات علمی 
از  یکی  ایران  هوای  و  آب  می دهد  نشان 
و  تولید  برای  جهان  مناطق  مستعدترین 
کشت 90 درصد از گیاهان دارویی است  که 
در صورت شناخت علمی، کشت و توسعه و 
ایجاد بازار تخصصی زنجیره هم افزا )تولید 
وفناوری، عرضه و فروش، صادرات ( در قالب 
منابع  مهم ترین  از  می تواندیکی  بازار،  فن 

به شمارآید.  ارز  تامین  و  غیرنفتی  صادرات 
صادرات  میزان  می دهد  نشان  بررسی ها 
یافته  کاهش  اخیر  دهه  در  دارویی  گیاهان 
است. بیشترین مشکالت ما در زمینه صادرات 
بازاریابی و ثبت نشان و صادرات مستمر با 
کسب استاندارد های الزم ودارابودن سیستم 
بازار تخصصی در قالب فن بازار تخصصی در 

این راستا  است.
در حال حاضر تعدادی شرکت تولیدی 
کشت و صنعت و البراتوار در ارتباط با تولید 
اسانس،  )تهیه  دارویی  گیاهان  فرآوری  و 
عصاره، افشره، عرقیات، رنگ های گیاهی و 
سایر بسته بندی های دارویی به صورت قرص، 
و  شربت  پماد،  کرم،  گرانول،  پودر،  دراژه، 
مایعات دیگر( فعال هستند، هزاران عطاری 
به خرید و فروش گیاهان دارویی می پردازند 
که می توانند به عنوان ظرفیت مهمی مطرح 
باشد. اما این امر با توجه به ظرفیت بسیار 
باالی ایران در بخش محصوالت گیاهی و 
گیاهان دارویی هم  پائین و ناچیز است  و هم 
بی ارتباط و پراکنده و جدا از هم می باشند و 
به یک سیستم واحد هم افزا متصل نیستند .  
دارویی  گیاهان  صادرات  و  تولید  حجم 
در مقابل داروهای شیمیایی بسیار کم است، 
بسیاری از این گیاهان به صورت خود رو رشد 
می کنند که  می تواند زمینه ای برای اشتغال افراد 
محلی باشد.پژوهش در زمینه گیاهان دارویی از 
دید کارشناسان محیط زیست و اقتصادی برای 

بهره برداری مناسب بسیار اهمیت دارد. 
و  علمی  کنفرانس های  برگزاری 
نمایشگاه های داخلی و خارجی برای شناخت و 
بررسی انواع گیاهان دارویی اهمیت دارد. انتقال 
تجربه های گوناگون در زمینه های مختلف مثل 
تولید، عرضه و صادرات می تواند به بخش های 

این بخش  در  ایده هایی  و خصوصی  دولتی 
بدهد. اما آنچه به نظر اهمیت دارد جلب اعتماد 
و نشان سازی از طریق ایجاد برند هایی برجسته 
و تشکیل فن بازار تخصصی منسجم در این 
راستا  است. در همین زمینه داشتن برنامه های 
مدون و سیستم جامع متمرکز از طریق زنجیره 
تولید عرضه و فروش و صادرات می تواند به 

حضور موفق در  بازار جهانی کمک کند.
بخش  در  مساله  ترین  مهم 

گیاهان دارویی :
گسترش تولید و فراوری گیاهان دارویی 
و ایجاد تسهیالت توسعه ای در این بخش - 
تجاری سازی محصوالت تولیدی گیاهی و 
فرآوری شده- برندسازی و استانداردسازی در 
بخش محصوالت تولیدی و عرضه و صادرات 
گیاهی است . تحقق این امر تنها از راه ایجاد 
زنجیره متصل به هم این سه بخش و فن بازار 
تخصصی گسترده بصورت منسجم و با برنامه 
ریزی همسوی عملیاتی و اجرائی است . در این 
صورت می توان به توسعه بخش محصوالت 
گیاهی به عنوان یکی از پایه های اصلی توسعه 
اقتصادی کشور و دراختیار گرفتن سهم تجارت 

جهانی آن جامه عمل پوشاند . در همین ارتباط 
در  گیاهی  محصوالت  المللی  بین  بازار  فن 
منطقه گردشگری سپاد مشهد تشکیل و راه 
اندازی شده است تا بتواند ضمن ایجاد حلقه 
هم افزای منسجم ،چرخه  کسب و کار در این 
بخش و تجاری سازی محصوالت گیاهی و 
ایجاد مرکز فروش بزرگ گیاهان داروئی را 
تثبیت نماید . در این راستا الزم است تا همه 
بهره برداران گیاهان داروئی استان و کشور در 
یک فرایند همکاری مشترک در جهت جامه 
عمل پوشاندن به اهداف ، در فن بازارگیاهان 
داروئی و فرآورده های طبیعی سپاد  حضور 

مستقیم و موثر داشته باشند . 

مهری خزاعی 
از  خراسان  سپاد  شرکت  مدیرعامل 
تا  خورشید  ردپاي  آئیني  نمایش  برگزاري 
پایان صفر در منطقه سپاد خراسان خبر داد.

سعید حسین پور در نشستي مطبوعاتي 
با  خورشید  ردپاي  آئیني  نمایش  کرد:  اظهار 
امام  زندگي  وقایع  تاریخي  بازسازي  موضوع 
حسین )ع( و امام رضا )ع( به میزباني منطقه 
سپاد خراسان تا پایان ماه صفر برگزار مي گردد.

بخشی  امروز  کرد:  تصریح  پور  حسین 
نمایش  برگزاری  با  استان  هنری  جامعه  از 
آیینی ردپای خورشید میهمان منطقه سپاد 
با استقبال خوب مردم  تا کنون  هستند که 

هنر دوست مشهد مواجه شده است.
مدیرعامل شرکت سپاد خراسان عنوان 
کرد: این نمایش آیینی با هزینه ای بالغ بر 3 
میلیارد ریال توسط انجمن فعاالن اقتصادی 
شده  برپا  سپاد  گردشگری  تجاری  منطقه 
است که بدون هیچگونه انتفاع مالی پذیرای 

شهروندان و زائران است.
سپاد  گردشگری  مجموعه  افزود:  وی 
در  مربع   متر  هزار   2 از  بیش  مساحتی  با 
و  تجاری  سرگرمی،  مختلف  های  حوزه 
گردشگری و تفریحی و مسکونی اقداماتی 
انجام داده است و همچنین 13 هزار فرصت 

شغلی در بخش های مختلف این مجموعه 
ایجاد شده است.

فعالیت های  اذعان داشت:  پور  حسین 
گردشگری، زیست محیطی و ارتقاء امنیت 
های  برنامه  برپایی  همچنین  و  منطقه 
توسعه  و  ها   مناسبت  با  متناسب  تفریحی 
فضای سبز از جمله برنامه هایی است که در 
جهت تقویت فضای گردشگری منطقه سپاد 
فعاالن  انجمن  کار  در دستور  ویژه  به طور 

اقتصادی منطقه قرار دارد.
مدیرعامل شرکت سپاد خراسان با اشاره 
به برگزاري نمایش آئیني ردپاي خورشید افزود: 
انجمن فعاالن اقتصادی منطقه سپاد در آستانه 
ایام دهه آخر صفر ، از فضای سیرک آفتاب در 
زمینی به مساحت 4 هزارمترمربع برای اجرای 
این نمایش آیینی فضا سازی الزم را به شکل 

مطلوبی انجام داده است.
در ادامه طراح و مدیر هنری نمایش آیینی 
ردپای خورشید عنوان کرد: این نمایش آیینی با 
رویکرد خالقانه فضاهای جمعی ایجاد شده که 
تلفیق موسیقی، لباس و برنامه های جانبی آن 

برای اولین بار در مشهد اجرا می شود.
نوید فالحت افزود: مجموعه گردشگري 
به  مشهد  در  را  هنری  فعالیت  بستر  سپاد 
کرده  ایجاد  خصوصی  بخش  یک  عنوان 

است که بسیار جای تقدیر و تشکر دارد. 
سازی  فضا  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
صورت گرفته در این نمایش از تفاوت های 
شاخص این رویداد هنری با رویدادهای مشابه 

در کشور و بویژه شهر مشهد بوده است.
نمایش  کارگردان  این نشست  ادامه  در 
نمایش  این  گفت:  خورشید  ردپای  آیینی 
آیینی با 60 بازیگر و هنرور از تا 17 آبان در 
خیمه گاه هنر آیینی منطقه گردشگری سپاد 

به روی صحنه می رود.
محمد جهان پا در خصوص اجراي نمایش 
با  نمایش  این  افزود:   خورشید  ردپاي  آئیني 
از  نفر  مجموع 110  در  و  بازیگر  حضور 60 
اجرا  به  را  نمایش  از  مناسبی  کیفیت  عوامل 
درآورده ایم که با توجه به مصاحبه های صورت 
گرفته رضایت مردم را تاکنون در بر داشته است

ردپای  آئیني  نمایش  کرد:  بیان  وي 
تجاري  منطقه  در  بار  اولین  برای  خورشید 
فعاالن  انجمن  حمایت  با  سپاد  گردشگری 
اقتصادی منطقه بویژه شرکت سپاد خراسان 

به اجرا درآمده است.
جهان پا در پایان افزود: نمایش ردپاي 
خورشید تا 17 آبان هر شب از ساعت 18 
تا 20 در منطقه تجاری گردشگری سپاد به 

اجرا در خواهد آمد.

و  دفترحراست  مدیر  نیا  حبیب 
اظهارد اشت:  شرکت  این  امورمحرمانه 
هوشمند  الکترونیکی  حفاظت  سیستم 
در پست های برق یک سیستم ترکیبی 
است که از الکتروفنس و دوربین در آن 
از  ها  پست  این  تصاویر  و  شده  استفاده 
و  کنترل  تصویری  نظارت  مرکز  طریق 

پایش می گردد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق 
افزود:  ادامه  در  ای خراسان، وی  منطقه 
الکترونیکی هوشمند در  سیستم حفاظت 
پست های 400  کیلوولت جاجرم، بجنورد 
بالغ بر 10 میلیارد  با هزینه ای  و خواف 

 ریال اجرا شده است.
های  پست  داشت:  بیان  نیا  حبیب 
شهید  کوهستان،  بوعلی،  132  کیلوولت 
رجایی و پست 400  کیلوولت ابوطالب نیز 

به سیستم الکتروفنس مجهز می باشند.
ساخت:  نشان  خاطر  پایان  در   وی 
طراحی سیستم مذکور  توسط مشاور مورد 
قربانی  و  شده  انجام  نیرو  وزارت  تایید 
این  فیزیکی  حفاظت  مسئول  کارشناس 
دفتر ، نظارت بر اجرای این پروژه را بر 

عهده دارد .
و  دفترحراست  مدیر  نیا  حبیب 
اظهارد اشت:  شرکت  این  امورمحرمانه 
هوشمند  الکترونیکی  حفاظت  سیستم 
در پست های برق یک سیستم ترکیبی 
است که از الکتروفنس و دوربین در آن 
از  ها  پست  این  تصاویر  و  شده  استفاده 
کنترل  تصویری  نظارت  مرکز  طریق 
افزود:  ادامه  در  گردد.وی  می  پایش  و 
الکترونیکی هوشمند در  سیستم حفاظت 
پست های 400  کیلوولت جاجرم، بجنورد 
بالغ بر 10 میلیارد  با هزینه ای  و خواف 

 ریال اجرا شده است.
های  پست  داشت:  بیان  نیا  حبیب 
شهید  کوهستان،  بوعلی،  132  کیلوولت 
رجایی و پست 400  کیلوولت ابوطالب نیز 

به سیستم الکتروفنس مجهز می باشند.
ساخت:  نشان  خاطر  پایان  در   وی 
طراحی سیستم مذکور  توسط مشاور مورد 
قربانی  و  شده  انجام  نیرو  وزارت  تایید 
این  فیزیکی  حفاظت  مسئول  کارشناس 
دفتر ، نظارت بر اجرای این پروژه را بر 

عهده دارد .

مديرعامل شرکت سپاد خراسان بیان کرد؛

برگزاري نمایش آیینی »ردپای خورشید « تا پایان صفر در منطقه سپاد 
از سوی شرکت برق منطقه ای خراسان صورت گرفت؛ 

بهره برداری از سیستم حفاظت الکترونیکی 
هوشمند در پست های برق
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نه تنها ماتم جان سوز پرچمدار توحید است
 که هستى شد سیه پوش امام ممتحن امشب

 گهى گریم ز داغ جانگداز حضرت خاتم
 گهى نالم چو نى در سوگ فرزندش حسن امشب

فاضالب  و   آب  شرکت  سرپرست 
تصفیه  کرد:  اعالم  رضوي  خراسان 
گلبهار  شهر  فاضالب  جدید  خانه 
کشوري  مسئوالن  باحضور  بزودي 
بهره  مدار  وارد  رسما  و  افتتاح  واستان 

برداري مي شود.
تصفیه  این  افزود:  مهري  عباس 
مترمکعب  هزار   30 ظرفیت  با  خانه 
به روش  در شبانه روز طي دو سال و 
سرمایه  وبا  تضمیني(  )خرید   BOT
مبلغ  به  خصوصي  بخش  گذاري 
پایه  هاي  )قیمت  ریال  380میلیارد 
تصفیه  و  آوري  جمع  94(براي  سال 
آینده  هزارنفرجمعیت   200 فاضالب 

است. شده  اجرا  گلبهار  شهر 
وي گفت: این واحد که در فهرست 
گرفته  قرار  نیرو  وزارت  مهم  40پروژه 
شده  ساخته  خانه  تصفیه  اولین  است 
در  خصوصي  بخش  گذاري  سرمایه  با 

شرق کشور محسوب مي شود.
خرید  دولت  اینکه  بیان  با  وي 
تضمین  را  پروژه  این  فاضالب  پساب 
از  حاصل  لجن  افزود:  است  کرده 
که  هم  فاضالب  تصفیه  فرآیند 
مي  نامیده  لجن«  »کیک  اصطالحا 
کشاورزي  بخش  در  استفاده  قابل  شود 

باشد. عنوان کود مي  به 
خراسان  آبفاي  مهري  گفته  به 
وزارت  سیاست  راستاي  در  رضوي 
کشور  آبفاي  مهندسي  شرکت  و  نیرو 
بخش  سرمایه گذار  جذب  به  مبادرت 
خانه  تصفیه  ساخت  براي  خصوصي 
و  کرد  گلبهار  شهر  فاضالب  جدید 
در  را  پروژه  اجراي  مجوز  توانست 
نیرو  وزارت  از  تضمیني  خرید  قالب 

کند. دریافت 
هاي  سال  در  اینکه  بیان  با  وي 
 250 حدود  اجراي  به  نسبت  گذشته 

احداث  و  آوري  جمع  شبکه  کیلومتر 
هزار  ظرفیت  به  فاضالب  خانه  تصفیه 
بود  شده  اقدام  گلبهار  در  مترمکعب 
استقرار  بیني  پیش  به  باتوجه  افزود: 
 1400 سال  تا  جمعیت  نفر  هزار   200
قبلي  خانه  تصفیه  ظرفیت  گلبهار  در 
تصفیه  احداث  الزاما  لذا  نبود  جوابگو 

قرار گرفت. خانه جدید در دستورکار 
یک  عنوان  به  پروژه  این  از  وي 
اقتصاد  با  رابطه  در  عملي  اقدام 
سال  اول  نیمه  که  کرد  یاد  مقاومتي 
به  نیز  مقرر  موعد  در  و  شد  شروع   95

رسید. اتمام 
خراسان  آبفاي  سرپرست  گفته  به 
خط  اجرایي  عملیات  همزمان  رضوي 
با همکاري شرکت  فاضالب هم  انتقال 
کیلومتر  شش  طول  به  گلبهار  عمران 
زمان  در  و  آغاز  میلیمتر  هزار  قطر  و 
شد. متصل  خانه  تصفیه  به  تعیین شده 

استفاده از ظرفیت ها 
برای تکمیل طرح جمع آوری 

فاضالب

 سحر خزاعی
زائران  امور  و  متبرکه  اماکن  معاون 
با  همزمان  گفت:  رضوی  قدس  آستان 
ایستگاه   50 صفر  ماه  پایانی  روزهای 
بارگاه  خدمه  سوی  از  خدمت رسانی 
در  خودجوش   صورت  به  رضوی  منور 
در  و  مشهد  شهر  به  منتهی  مسیرهای 
به  رسانی  خدمات  آماده   شهر  سطح 

زائرین پیاده و هیات مذهبی هستند.
برپایی  به  اشاره  با  منبتی  خلیل 
ایستگاههای خدمت رسان در  نقاط صفر 
مرزی افزود:  دراین ایستگاه  ها خدمات اسکان 
و پذیرایی  به صورت 24 ساعته و در قالب 
توزیع  صبحانه، ناهار و شام در ایستگاه های 
منتهی به شهر مشهد و در داخل انجام می 
شود , سعی داریم تا جایی که امکان دارد یک 
وعده غذایی متبرک در خدمت همه زائرین 

حضرت رضا)ع( در طول این ایام باشیم .
 وی اضافه کرد: با توجه به تعطیالت 
پیش رو در ایام پایانی ماه صفر و تقاضای 
بسیاری از زائری که امسال موفق به حضور 
در پیاده روی اربعین نشدند، پیش بینی 
می شود بیش از 20 درصد افزایش حضور 
زائرین پیاده را در روزهای شهادت پیامبر 

امام رضا در مشهد  امام حسن و   ، اکرم 
رابطه  باشیم و در همین  مقدس داشته 
تدارک الزم جهت پذیرایی از این عزیزان 

در نظر گرفته شده است .
 معاون اماکن بیان کرد:  در رابطه 
امکانات  تمامی  از  شهر  در  اسکان  با 
موجود جهت پذیرایی از مهمانان رضوی 
استفاده می شود  و در ایستگاه های بین 
راهی پذیرایی به صورت صبحانه  ، ناهار 
رفاه  به منظور  و  اسکان است  و  و شام 
تیم  ایستگاهها  اغلب  در  زائرین  بیشتر 
به  توجه  با  و  یافتند  استقرار  بهداری 
یکصد هزار ثبت  نام خودجوشی  که در 
جمعیت خدمتگزار صورت گرفته است 
، آمادگی کامل برای پذیرایی و اسکان 
زائرین پیاده در این روزها و شبها راداریم 
وهمچنین  هیات های مذهبی نیز که از 
،با  کردند   دریافت  پرچم  مطهر  حرم 
لحظه  پذیرایی  امکان  اینکه  به  توجه 
از همه عزیزان  در مهمانسرای حضرت 
زائر میسر نیست  بسته های متبرک به 
همراه یک کیسه 10 کیلویی برنج جهت 

تبرک غذای هیات ها اهدا می شود.
 وی گفت: در خصوص زائرین پیاده در 

محل های اسکان   سعی درتوزیع حداقل 
یک وعده غذای متبرک  و گرم داریم و 
بطور  گرفته  صورت  های  بررسی  طبق 
متوسط روزانه بیش از 70 هزار صبحانه 
و ناهار و شام در ایستگاهها پذیرایی توزیع  
نیز  حضرت  مهمانسرای  در  و  شود  می 
روزانه  60 هزار صبحانه و ناهار و شام برای 
پذیرایی از زائرین تدارک دیده شده است . 
 منبتی در ادامه گفت: امسال  ویلچر 
رانها در خیابانهای اطراف اماکن  متبرکه 
رضوی  استقرار پیدا می کنند و  به  افراد 
مسن یا کسانی که مشکل حرکتی دارند 
کمک می کند و  آنان را به  داخل حرم 
به  با توجه  منتقل می کنند، همچنین  
حجم  زیاد زائرین ازورودی  مختلف در 
ساعاتی خاص ، فضای  موجود  در اماکن 
جهت جمع آوری کفش ها  پاسخگوی  
زائران نیست و درخواست داریم  تا جایی 
که امکان دارد افرادی که گروهی  مشرف 
ورود  از  بهداشتی  لحاظ  به  شوند  می 
به داخل روضه منور جلوگیری  کفش 
همکاری  مجاوران   و  زائران  و  کنند 
فضای  از  گیری  بهره  جهت  الزم 

معنوی را داشته باشند. 

خدمت رسانی به زائران و هیات های مذهبی در دهه پایانی صفر
آمادگی 50  ایستگاه در محورهای ورودی و سطح شهر

افتتاح اولین تصفیه خانه فاضالب
 با سرمایه گذاري بخش خصوصي در شرق کشور 

مدیر عامل  شرکت آب وفاضالب مشهد 
گفت: تا کنون بالغ بر 3340 کیلومتر شبکه 
جمع آوری فاضالب در شهر مشهد اجرا شده 
و تعداد مشترکین فاضالب از مرز 870 هزار 

فقره گذشته است.
حسین  عمومی  روابط  دفتر  گزارش  به 
بر  گفت:  مطلب  این  اعالم  با  اسماعیلیان 
بینی  ،پیش  انجام شده  ریزی  برنامه  اساس 
شبکه  کیلومتر   200 جاری  سال  در  شده 
جمع آوری فاضالب و 15 هزار فقره نصب 
انشعاب فاضالب اجرا شود که در حال حاضر 
و با شرایط کنونی امکان تحقق این اهداف 
ها  ظرفیت  تمام  از  اما  است  مشکل  اگرچه 
فاضالب  آوری  جمع  طرح  تکمیل  برای 
تا  داد:  ادامه  وی  نمود.  خواهیم  استفاده 
از100  کیلومتر  کنون در سال جاری بیش 
است  اجرا شده  فاضالب  آوری  شبکه جمع 
و اولویت اجرای شبکه فاضالب در محدوده 
های محروم حاشیه شهر همچون باقیمانده 
های  شهرک  سیدی،  تن،  پنج  طبرسی، 
آموزگار،  بلوار  کشاورز،  علی،  امام  مهرگان، 
ابوذر، طرق، مهرآباد، گلشهر و ... می باشد که 
تسهیالت ویژه ای برای همراهی و تشویق 
ساکنان مناطق فوق درنظر گرفته شده است.

 وی با اشاره به این که طی 2 سال اخیر 
شرکت آبفای مشهد رکورد دار کشور در زمینه 
اجرای شبکه های جمع آوری فاضالب بوده 
خاطر نشان ساخت: طی سال های 95 و96 

افزون بر530 کیلومتر درشهرمشهد اجراشده 
است. اسماعیلیان ادامه داد: طرح جمع آوری 
فاضالب درغرب شهر مشهد به اتمام رسیده 
نیز  شهرمشهد  مرکزی  های  هسته  در  و 
در  تمرکز شرکت  و  است  اتمام  روبه  تقریبا 
حاشیه شهر مشهد معطوف شده است. وی 
افزود: درحال حاضر 5 تصفیه خانه فاضالب 
را  فاضالب  مکعب  هزارمتر   263 حجم  با 
به  ومجددا  تصفیه  ها  روش  ترین  مدرن  با 
برنامه ریزی  بازمی گرداند و  چرخه طبیعت 
منابع  این  از  مجدد  استفاده  جهت  جامعی 
جهت جایگزینی چاههای کشاورزی با پساب 
آب  شرکت  همکاری  با  و  گرفته  صورت 
انجام  درحال  این طرح  خراسان  ای  منطقه 

می باشد. 


