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علیمحمدمؤدب

مصرففرهنگی
و مسئولیت ما

تحلیلخوشچهره
ازاقتصادچهاردولتقبل:

صفحه9

هردولتیکهآمد رکورد
وابستگیبهنفت را ارتقا داد

سیدابوطالبمظفری

برو ای فقیه
و با ما مفروش پارسایی

صفحه 1

وابستگی به نفت همان سیاست تکراری ای
است که خو شچهره ،تحلیلگر اقتصادی،
در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی برای
وضعیت چهار دولت روی کار آمده در حوزۀ
اقتصاد ارائه داد...

محمدجوادمیری

دورهمیهایدوستداشتنی
در یکتفرجگاهخانوادگی
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از طرف مردم نترسید
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در همایشی با حضور استادان و
دانشجویان نقد و بررسی شد

بازاریابیشبکهای
سراب یا واقعیت؟
صفحه 5

صفحه 8

هشدار جدی مسئوالن دربارۀ
تخلیۀ فاضالب شهرک صنعتی
چرم در کشفرود

درپی استقبال کمنظیر مردم
صورت گرفت

تمدید «مشهد
دوستداشتنی»
تا پایانماهرمضان

نشت
آلودگی
اینبار
از چرمشهر

نمایشگاه «مشهد دوس ـتداشــتــنــی» کــه بــرای
نخستینبار در دهــۀ فجر ســال گذشته مــورد
بهرهبرداری قرار گرفت بهدلیل استقبال کمنظیر
شهروندان و زائران بارگاه منور رضوی در فاز جدید خود
در نوروز 96نیز میزبان عالقهمندان بود و حاال به گفتۀ
مسئوالن قرار است این شهرک نمایشگاهی تا پایان
ماه مبارک رمضان نیز پذیرای مردم باشد «.شهرک
تاریخی مشهد دوستداشتنی» در فضایی بالغبر
دوازدههزار مترمربع در دو بخش «معاصر» و « کهن »
طراحی و اجرا شده که مورد استقبال زائران و مجاوران
بارگاه رضوی قرار گرفته است .بهگزارش شهرآرا،
درهمینراستا قائممقام معاون فرهنگی و اجتماعی
شهرداری مشهد گفت« :با توجه به استقبال زائران و
مجاوران حریم رضوی و تأکید نخبگان و کارشناسان
حوزههای مختلف ،فعالیت شهرک تاریخی مشهد
دوستداشتنی تا پایان ماه مبارک رمضان...

صفحه 3

وزیر امور خارجۀ آمریکا :
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صفحه 3

یادداشت روز
محمدجواد میری

دورهمیهای
دوستداشتنیدریک
تفرجگاهخانوادگی

ادامه درصفحه2

برگزاریهشتمینکنفرانسبینالمللیبرنامهریزیشهریدرمشهد
ظهیری-هشتمینکنفرانسبینالمللی«برنامهریزی
و مدیریت شهری» با حضور مهمانانی از ایران و
کشورهای مختلف آسیایی ،اروپایی و آفریقایی طی
روزهای پنجم و ششم اردیبهشتماه بهمیزبانی مشهد
برگزار خواهد شد.
بهگزارش شهرآرا ،رئیس شورای اسالمی شهر
مشهد در نشست خبری این کنفرانس با بیان اینکه
یکی از اهداف کنفرانس بینالمللی «برنامهریزی
و مدیریت شهری» استخراج معیارهای پایتخت
فرهنگی جهان اسالم است اظهار کرد« :برگزاری این
کنفرانس اقدامی است که شورا و شهرداری مشهد
در  9ماه گذشته بهطور جدی برنامهریزی آن را آغاز
کرده است.».سیدکمال سرویها با بیان اینکه زمانی
که کال نشهرها شکل گرفتند این اتفاق پیامدهای
خود را بهدنبال داشت و ما نمیتوانیم بدون یک
برنامهریزی شاهد ارتقای فرهنگ شهروندی باشیم
تصریح کرد« :تا کنون  7کنفرانس ملی مدیریت و
برنامهریزی شهری در مشهد برگزار شده که هشتمین
دورۀ این کنفرانس بهدلیل تقارن با رویداد «مشهد،
پایتخت فرهنگی جهان اسالم» بهصورت بینالمللی
برگزار میشود.».وی با تأکید بر اینکه ایجاد تضارب
آرا با مطرح ساختن دیدگاهها و اندیشههای نخبگان
جوامع مختلف یکی دیگر از اهداف برگزاری این
کنفرانس است ادامه داد« :با توجه به اینکه بهدنبال
مؤلفههای شهر اسالمی هستیم قرار است از بین
مقالههای علمی مطر حشده به مؤلفهها و معیارهای
پایتخت فرهنگی دست یابیم.».
سرویها با اشاره به بهرهگیری از تجربههای بینالمللی
و ملی در این همایش اذعان کرد« :با بومیسازی
تجربیات ملی و بینالمللی میتوان به دانشی دست

عکس  :داوود بهگام/شهرآرا

میگویند مشهد یها احساس تعلق
چندانی به مشهد ندارند و به آن افتخار
نمیکنند .میگویند فضای مجازی در
حال از هم پاشاندن بنیاد خانوادههای
ایرانی است .میگویند انسان معاصر
دچار تشویش و سردرگمی و بیهویتی
است .از این قبیل زیاد گفتهاند و پر
بیراه هم نگفتهاند .اما قرار است تا کی
بنشینیم و بشنویم و افسوس بخوریم و
بیشتر افسردگی بگیریم؟! باید کاری
کرد.
ابرهای غمبار بحرا نهای اجتماعی
و هویتی تنها با نسیم نشا طبخش
خالقیت جــارو میشوند و جــادوی
ناامیدی بهبرکت حرکت است که باطل
میشود .و «شهرک تاریخی مشهد
دوس ـتداشــتــنــی» کـــاری ابتکاری
است از آن دست که شیرین و شادمانه
شــوق بازگشتن بــه خویشتن را در
تماشاگران مشهد یاش زنــده کرده
است.
اما «مشهد دوستداشتنی» با تجربۀ
کــوتــاه خــود چــه ارزشهــایــی در دل
خود دارد و چه امیدهایی میآفریند؟
نظرسنجیهایی که در حاشیۀ این
شــهــرک تاریخی انــجــام شــده است
پــاس ـخهــای روشــنــی در اخــتــیــار ما
میگذارد:
 .1بیشترین بــازدیــد از «مشهد
دوستداشتنی» بهشکل گروهی و
آن هم در جمعهای خانوادگی انجام
شده اســت؛ این یعنی محیطی امن
و جـــذاب ساخته شــده اســت بــرای
تفریح و تماشای کوچک تــا بــزرگ
خــانــواده؛ یعنی در شهری که اغلب
شبهای ســردی دارد و مــردم برای
سرگرمی شبانه جز پاساژهای تجاری
جــایــی نــدارنــد تفرجگاه جدیدی
ســاخــت ـهایــم ،بــی آنــکــه بخواهیم
خانواد هها را متهم به مصر فزدگی
یــا اعــتــیــاد بــه فــضــای مــجــازی و ...
کنیم...

با حضور مهمانانی از کشورهای مختلف و در راستای برنامۀ پایتخت فرهنگی جهان اسالم صورت میگیرد

یافت که در گذشته آزمون و خطای آن انجام شده
است .در مرحلۀ بعدی این موضوعات در شورای
اسالمی شهر تبدیل به قوانین و مصوبات برای
اجرا خواهد شد.».رئیس کنفرانس بینالمللی
«برنامهریزی و مدیریت شهری» با بیان اینکه متأسفانه
 30سال از انقالب میگذرد ،اما هنوز پیوند بین
مدیران اجرایی و نخبگان علمی صورت نگرفته است
خاطرنشان کرد« :هنر ما باید این باشد که تفکر علمی و
کانونهای علمی و دانشبنیان را که مرتبط با مدیریت
شهری هستند به حوزۀ اجرایی شهر نزدیک کنیم تا
 500خدمت ارائهشده به مردم از سوی شهرداری
کمنقصتر به مردم ارائه شود.».

استفاده از ظرفیت «متروپلیس»

همچنین معاون برنامهریزی و توسعۀ شهرداری

مشهد با اشاره به ثبتنام  420نفر برای شرکت در
کنفرانس تا روز گذشته گفت« :هر نفر برای شرکت
در این کنفرانس مبلغ ۳۰۰هزار تومان و هر دانشجو
مبلغ 200هزار تومان پرداخت کرده است.».موسی
شربتدار افزود« :دربارۀ اطال عرسانی سایتهای
الزم را هاندازی و اطال عرسانیها هم به رو شهای
مختلف انجام شده است .همچنین برگزاری این
کنفرانس در سال پایتختی فرهنگی مشهد در
جهان اسالم نقطۀ عطفی برای این شهر است تا
موضوعات هویت شهری و فرهنگ اسالمی موردتوجه
قرار بگیرد.».
وی با بیان اینکه در این کنفرانس از دیدگا ههای
صاحبنظران استفاده خواهد شد افزود« :در بعد
بینالمللی از سایت «متروپلیس» استفاده کردیم
و مجوزهای الزم هم دریافت شده است .همچنین

سخنرانان بسیار خوبی هم به این کنفرانس دعوت
شدهاند ،ضمن اینکه مذاکراتی با سازمان همیاری
شهرداریها انجام شده تا برای شرکتکنندگان در این
کنفرانس امتیازهایی را قائل شوند.».
وی با اشاره به حضور میهمانانی از کشورهای عراق،
ترکیه ،افغانستان ،پاکستان و کشورهای خاورمیانه،
شرق آسیا و برخی کشورهای اروپایی و آفریقایی گفت:
«دو محور اصلی این کنفرانس معیارها و شاخصهای
پایتخت فرهنگی جهان اسالمی با رویکردهای مشهد
 ،2017هنر ،فرهنگ و شهر اسالمی ،و فرهنگ
اسالمی و هویت شهری ،و نظریات و دیدگا ههای
جدید برنامهریزی و مدیریت شهری با رویکردهای
مختلف معماری و شهرسازی انسا نگرا ،شکوفایی
شهری ،بازآفرینی فضاهای شهری ،حکمروایی خوب
شهری ،حقوق شهری و شهروندی ،و دیگر مسائل
است.».
همچنین رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی
شهر مشهد با بیان اینکه شهر مشهد در  4سطح محلی،
ملی ،منطقهای و جهانی میتواند نقش ایفا کند اظهار
کرد« :در این راستا و در جهت شناسایی فرصت و موارد
مختلف شهری احساس نیاز به ایجاد مرکز پژوهشی در
شهر میشد که مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر
بهعنوان اولین مرکز در ایران از سال  83کار خود را آغاز
کرده است.».
هادی اعظمی با بیان اینکه در حال حاضر  40مرکز
پژوهشهای شوراهای شهر در سطح کشور وجود
دارد تصریح کرد« :با توجه به تجربیاتی که شهر مشهد
طی این سا لها بهدست آورده دبیرخانۀ مرکزی
مراکز پژوهشی شورهای کشور به مشهد سپرده شده
است.».

نمایندۀ ولی فقیه در خراسان رضوی تأکید کرد

محمدیان -نمایندۀ ولی فقیه در خراسان رضوی
گفت« :روی کار آمدن مدیریتی برای عینیتبخشی
به بعثت پیامبر (ص) و برآورده کردن نیازهای مردم در
کنار رهبری نیاز جامعه است.».بهگزارش شهرآرا،
آیتا ...علمالهدی در همایش فصلی ائمۀ جماعات
مساجد مشهد که با حضور فرماندهان پایگاههای
مقاومت بسیج مسجد همراه بود با اشاره به فتنۀ
 88و توجه نکردن به اهمیت والیت در جامعه ابراز
کرد« :بحث امروز در جامعه نیز این است که نهتنها
باید رهبری باشد ،بلکه میبایست رنگ بعثت در

نیازامروزکشوربهمدیریتیوالیی

همۀ قوا و در سطح جامعه وجود داشته باشد.».وی
افزود« :تفاوت ما با جریانهای سکوالر در این است
که آنها این نظریۀ سیاسی را دارند که در رأس این
نظام فردی ناظر باشد که خالفشرعی انجام نشود،
ولی در امور دخالت نکند.».امام جمعۀ مشهد به
تبیین رسالت پیامبر (ص) پرداخت و با بیان اینکه
وحی در ماجرای بعثت برای ابالغ رسمی رسالت
نازل شده ،وگرنه برای شخص ایشان در گذشته نیز
بوده گفت« :رسالت پیامبر (ص) در مدیریت بشر
خالصه میشود؛ یعنی ایشان برای ادارۀ انسان

در زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی مبعوث
شده است و بنابراین نبوت آن حضرت تنها در ادارۀ
فردی و خانوادگی نیست.».عضو مجلس خبرگان
رهبری با بیان اینکه اسالم ناب محمدی مدیریت را
در جریان وحی میداند ابراز کرد« :آن حضرت ادامۀ
مدیریت امت را در امامت بیان کرد و کسی که آن را
قبول نکند درواقع مدیریت ایشان را بهطور ناقص
پذیرفته است.».فرمانده سپاه «امام رضا (ع)» نیز
در این همایش با اشاره به نقش مسجد در نهضت
و مبارزه با رژیم طاغوت اظهار کرد« :مسجد نقش

استحکا مبخشی به نظام اسالمی را نیز برعهده
داشته و دارد .در عین حال نسبت به جامعهسازی و
توسعۀ کمی و کیفی آن توجه کمتری داشتهایم.».
سردار نظری با اشاره به دو برنامۀ راهبردی بسیج،
یعنی تشکیل آن در محیط مسجد و ارتباط و حضور
بسیج اقشار در این مکان مقدس ،خاطرنشان کرد:
«بنا داریم در همۀ مساجد دستکم دو پایگاه بسیج
ویژۀ خواهران و برادران تشکیل شود و همچنین
دربارۀ کمبود مسجد در سطح شهر نیز برنامهریزی
کنیم.».

ترامپ دستور
بازنگری برجام
راصادرکرد
صفحه 8

یادداشت
علیمحمد مؤدب

مصرففرهنگی
ومسئولیتما

بسیار دربـــارۀ لــزوم رونــق گرفتن بــازار
تولیدات فرهنگی «خواندهایم و شنیدیم
و گفتهاند» .همیشه هم ما نفر بیگناه
قصهایم و باید اولیای امور و هنرمندان و
دیگرانی باشند که کار کنند و تولیدات
بومی را گسترش بدهند و برای مبانی و
ارزشهایماحرفنوتولیدکنند.
خــب طبیعی اســت کــه اولــیــای امــور
مسئولاند و هنرمندان اینکارهاند و آنها
باید کــاری کنند ،ولی ما بیگناهیم که
بچههامان باب اسفنجی میبینند و همۀ
ذهنشان پر از محصوالت کارتونی خارجی
است! خب ما چهکار کنیم؟! ما طفلکیها
کهکاریازدستمانبرنمیآید!
اماواقعیتایناستکهبازاررانیازمیسازد
و تقاضا ،و نه عرضه .زبلهای عالم تجارت
و تولید هم تالش میکنند که نیاز کاذب
ایجاد کنند و آنوقت محصولی بسازند که
این نیاز کاذب را که حاال بهمدد شعبدهها
واقعیتهمداردپاسخبدهند.
این بار بیایید از خودمان بپرسیم «آیا اصال
مانیازبهمحصولفرهنگیسالمرااحساس
میکنیم؟» .معروف است که در زندانها
در بخش معتادان با آ نهمه مراقبت
همیشه موادفروش هم پیدا میشود و دکه
و دکان خودش را -البته بهصورت پنهان-
دارد .حاال آیا ما بهعنوان مردم اصال از نیاز
خودمانبهتولیداتفرهنگیخبرداریم؟
مصرف فرهنگی یکی از راههای نجات از
فرهنگ مصرفی است ،ولی ما که اصوال
از بخشی از وجــود خودمان بیخبریم
مگر وقت گل نی احساس کنیم که مثال به
خواندن رمانی دربارۀ حضرت شاهچراغ
نیاز داریم یا اینکه ترانهای که وقت حرکت
بهسمت مشهد عزیز در ماشین بارها به
آن گوش میدهیم باید نسبتی با معارف
رضویداشتهباشد.
تمرین سادهای که میتواند به ما در این راه
یازدرآمدمان
کمککندایناستکهسهم 
را به خرید محصوالت فرهنگی اختصاص
دهیموکمکمآنراافزایشدهیم.اینمبلغ
هرچقدر ناچیز باشد برای شروع خوب
اســت .حتی پنج یا دههــزار تومان برای
خریدنکتابمبلغخوبیاست...
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