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استاد مسعود شعاری از دلبستگی اش به موسیقی مقامی میگوید

عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه خراسان بزرگ

 ۲۵سال زندگی با موسیقی خراسان

با شاعران
موالنا

خراسان به روایت
 22شهریور 1348

 48ســال پیــش در چنیــن روزی ،روزنامــه «خراســان»
نوشت:
قصبــه طرقبه که بیش از شــش هــزار نفر جمعیــت دارد
و محل ییالقی و گردشــگاه عمــوم می باشــد ،دارای دو
حمام قدیمی است که یک حمام آن چندی است خراب
و دیگری قابل استفاده نمیباشد .چون دو حمام مذکور
را اهالی ســاخته بودند و زمیــن آن هم به کســی واگذار
نمیشود.
در نتیجه شــهر بدون حمام شــده و اهالی انتظــار دارند
اولیای امور قبل از فرارسیدن زمستان اقدام به ساختن
حمامی متناسب با احتیاجات محل نمایند.

• 1400تومان جریمه برای  ۱۱۱نفر

111نفــر متخلــف از مقــررات راهنمایــی ،بــه پرداخت
مبلغ 14هزار و 450ریال جریمه محکوم شدند و تعداد
13نفر از این عده نیز که فاقد گواهینامه رانندگی بودند
به شورای داوری معرفی شدند.

•سرقت  40راس گوسفند

به پاسگاه ژاندارمری چکنه اطالع داده شد که متجاوز از
چهل راس گوســفند مربوط به یکی از گلههای گوسفند
این منطقه سرقت یا مفقود گردیده است.
جریــان بــه وســیله پاســگاه چکنــه تحــت پیگرد بــوده و
صاحبان گوسفند در جســتجوی پیدا کردن گوسفندان
خود میباشند.

•قریه گل خطمی سیم کشی شد

توسط ماموران واحد انتقال و توزیع برق منطقه خراسان،
بــرای تقویــت نیــروی بــرق و توســعه شــبکه در قریه گل
خطمی مشهد ،سیم کشی فشار ضعیف به پایان رسید و
نصب تیر سیمانی در کوی شــاه آباد انجام شد .ماموران
مذکور همچنین تعــدادی چراغ گاز جیــوهای به منظور
تامین روشنایی در کوی کاخ پذیرایی نصب نمودند.

•چه کسی باید در خیابانها آب بپاشد

ما نمــی دانیم آبی که باید در این شــهر و بــر معابر خاکی
پاشیده شود را شهرداری باید بپاشد یا پیمانکار؟و اینک
گرد و خاکی بــی ســابقه در خیابان ها موجود اســت که
با آمدن هر اتومبیلی کــه از این خیابــان میگذرد گرد و
خاک زیادی از زمین بلند میشود و روی اجناس و مردم
می نشــیند و حلق و ریه و بینی هم از ایــن گرد و خاکها
بی نصیب نیستند و در نتیجه بهداشــت و سالمت مردم
در خطر افتاده اســت .خواهند گفت که شهرداری صبح
و عصر آب می پاشد .آیا باید دید تنها چند اتومبیل آبپاش
صبح و عصر در سرتاسر این خیابان کافی است؟ آبی که از
این طرف پاشیده می شود و از این طرف خنک می شود،
دردی را دوا نمی کند.تکلیف مردم با این گرد و خاکها
چه میشود ،آیا باید به دو مرتبه آب پاشیدن اکتفا نمود؟
در هر صورت وظیفه هر کدام اســت ،به خاطر انسانیت،
مردم را از ناراحتی بیرون آورید.

بغض می کند آن هنگام که از موســیقی مقامی
خراسان سخن می گوید ،بغضی نه از روی اندوه و
ناشادی ،که از عظمت و بزرگی این هنر خراسانی
کــه صدایــش آفــاق را در نوردیــده و وصفــش به
گوش جهانیان هم رســیده اســت اما  . ...نامش
برای اهالی فرهنگ و هنر ایران زمین آشناست،
«مسعود شعاری» متولد  1340در تهران ،استاد
و نوازنــده نامدار ســه تار و آهنگ ســاز برجســته
ایرانی اســت .حضــورش در گــروه هــای عارف
و شــیدا و همنشــینی و همنــوازی با اســتادانی
همچــون زنــده یــاد محمدرضا لطفی و حســین
علیزاده ،مقدمه حضور درخشــان او را در عرصه
موســیقی ایران زمین فراهم کــرد .حضوری که
بعدهابهفعالیتدرعرصهبینالمللیوهمنوازی
با نوازندگانی از سایر کشــورها انجامید .کارگاه
های آموزشی و پژوهشی موسیقی در مشهد که
چندوقتیاستبههمتانجمنموسیقیاستان،
رونقی تازه گرفته اســت ،هفته گذشــته میزبان
«مســعود شــعاری» بــود .هنرمندی کــه هنرش
چند ویژگی بارز دارد ،اول پایبندی به موسیقی
اصیل و مکتب های ســه تار نــوازی ایرانی ،دوم
زیباسازی نواهای قدیمی برای مخاطب امروز و
سوم تلفیق این موسیقی اصیل با موسیقی ملل.
در گفت و گویمان با استاد شــعاری ،از او درباره
موسیقی مقامی خراسان پرسیدیم .هنری ناب
و نایاب که جزئــی جدانشــدنی از فرهنگ و هنر
خطه خراسان اســت و جهانیان در مقام احترام
آن برآمده اند .سوال کوتاه است ،اما همین سوال
کوتاه و زمزمه نام «موســیقی مقامی خراســان»
کافی اســت تا عشق و دلبســتگی استاد شعاری
به هنر خطه خراسان بروز و ظهور یابد .بغض می
کند و صدایش می لرزد و حاال چه شنیدنی تر می
شود صدایش ،همچون نوای سه تارش که حس و
حالش کم نظیر و البته شاید بی نظیر باشد و باب
سخنش درباره موسیقی خراسان باز می شود:

• 25سال زندگی با موسیقی خراسان

در عیــن حــال کــه در حــوزه موســیقی مقامی
متخصص نیســتم و خــودم را صاحــب نظر نمی
دانــم ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه حــدود 25
ســال اســت این موســیقی را عاشــقانه دوست
دارم و گــوش مــی دهــم ،آثــاری از هنرمنــدان
بــزرگ و نامی این خطه ،مثل ســاز و نــوای زنده
یاد حــاج قربــان ســلیمانی ،دوتار نــوازی های
عثمان محمدپرست ،هنر اســتاد محمد یگانه و
سایرهنرمندان عزیز این خطه که سال های سال
با دو تار خراسانی همراه بوده اند و زندگی کرده
اند .این شنیدن ها در کارهایم هم اثرگذار بوده
است و در آهنگ هایی که ساخته و نواخته ام ،از
مقام های خراسانی بهره گرفته ام.

 #مشهد

•هنرمند ،انسانیت ،جاودانگی

صحبــت از چهــره هــا و اســطوره هــای هنــری
خراســان که به میان می آید ،اســتاد شعاری از
دلبســتگی خود به این هنرمندان بیشتر سخن
می گویــد :از نگاه مــن ،این هنرمنــدان دردانه
انــد ،جواهرند ،هر وقت درباره این اســطوره ها
صحبت می کنم اشــک در چشــمانم جمع می
شــود ،بغض می کنم ،تک تکشــان الماس اند و
باید مراقبشان باشیم .نمی گویم که صرفا حفظ
کردن خود این اسطوره ها مهم است ،همه قبول
داریم که انسان فناپذیر است و طول عمر معینی
دارد ،امــا باورم این اســت کــه ایــن هنرمندان
جاودانه اند .به قول اهل ادب ،جاودانگی بشــر
به اندازه انسانیت اوست ،انســانیت بسیاری از
هنرمندان موســیقی مقامی خراسان به قدری
اســت که از ورطه هنر پــا را فراتر گذاشــته اند و
همین سبک زندگی و هنر ناب آن ها را جاودانه
ساخته است.

•موسیقی رنگارنگ و داستانی

موســیقی مقامی و دوتار خراســانی بــرای من
حیرت انگیز اســت ،این که یک ســاز فقــط با دو
سیم بتواند تا این اندازه رنگ ایجاد کند ،شگفت
انگیز اســت .به یک تابلوی نقاشــی می ماند که
با ابزارهای بســیار ســاده ای مثل یــک قلم مو و
رنگ خلق می شــود اما نقش هایــی غنی در آن
شــکل می گیرد و هر بیننده ای را مدهوش می
کند .ایــن توصیف من از رنگ و ظاهر موســیقی
مقامی خراســان اســت ،اما در کنار آن ،روایتی
و داستانی بودن موســیقی مقامی خراسان هم
ویژگی خاصی اســت که سبب شــده در زندگی
مردم خراسان اثرگذار باشد .این نوع موسیقی
با زندگی مردم عجین شــده اســت ،از بدو تولد
نوزاد تــا مرگ یک انســان ،در مراســم مذهبی،
سوگواری و بسیاری از زمان ها و مکان ها حضور

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

دارد و از زندگــی مــردم جدایــی ناپذیر اســت.
شــاید ما نتوانیــم درباره موســیقی دســتگاهی
ایران چنین توصیفی را داشته باشیم ،موسیقی
دستگاهی ما رگ و ریشه دارد و جایگاهش برای
همه روشن اســت اما نمی توانیم بگوییم جزئی
از آیین مردم است و با زندگی آن ها عجین شده
است ،در حالی که موسیقی مقامی خراسان این
ویژگی را دارد.

•نباید اصالت موسیقی ایران به هم
ریخته شود

حضور استاد شعاری در مشهد ،این فرصت را نیز
فراهم می کند تا از او درباره نگاهش به موسیقی
دستگاهی ایران و تالشی که برای بیشتر شنیده
شدن آن داشــته است ،بشــنویم .همان ویژگی
هایی کــه در نوازندگــی و آهنگ ســازی او دیده
می شــود .وی می گوید :موســیقی دستگاهی
ایران ،موسیقی بسیار کاملی است اما می دانیم
که موسیقی یک زبان اســت ،شاید یک هنرمند
نتواند فقط از زبان خویش برای بیان مسائل روز
استفاده کند و ناچار است که از ابزارهای دیگری
برای تکمیل ایــن زبان بهره بگیــرد ،اما واقعیت
این اســت که نباید اصالت این موســیقی به هم
ریخته شــود .در اجراهایم تالش می کنم رنگ و
بوی اصالت و قدمت موسیقی دستگاهی ایران
را حفظ کنم و در کنار آن کارهایی را ارائه کنم که
به نظر می رسد برای شــنونده امروزی ناآشنا با
موسیقی اصیل هم زیبایی دارد .البته هیچ وقت
نام این بخش از کارهایم را موسیقی دستگاهی
نمی گــذارم ،مــی توانــم بگویــم یک موســیقی
تجربی اســت که نمادهای موسیقی دستگاه ها
و سه تار نوازی خودمان در آن لحاظ شده است.
باورم این است که خیلی باید مراقب نوع معرفی
کاری که انجام می دهیم باشیم و هر کاری را به
نام موسیقی دستگاهی ایران معرفی نکنیم.

# Mashhad

نمای تاریخی

این عکس جالب ،رختکن تیم پیش کسوتان فوتبال
را نشان میدهد که در آن چهرههای نامدار فوتبال در
دهههای گذشته دیده میشوند .رضا عنایتی بازیکن
سابق استقالل و مهرداد میناوند از جمله آنها
هستند .البته در این تیم گویا وزن حضور آبیها با
نامهای دیگری چون حسن روشن ،سهراب بختیاری
زاده و آرش برهانی سنگین تر است.

تیم هیرنفین روز یک شنبه در بازی هفته چهارم اردویژه هلند برابر تیم مدعی
آیندهوون با نتیجه دو بر صفر به پیروزی رسید و رضا قوچاننژاد زننده گل دوم تیمش
بود .این ملیپوش ایرانی فرصتی را که برای زدن گل دیگر با ضربه پنالتی در دقیقه 74
داشت ،از دست داد .مهاجم ایرانی تیم هیرنفین در مصاحبه ویدئویی با شبکه فاکس
اسپرت هلند درباره این پیروزی گفت :ما هماکنون در سطح فنی باالیی قرار داریم .جو
خوبی بر تیم هیرنفین حاکم است .ما میتوانیم بسیار خوب بازی کنیم .رضا قوچاننژاد
درباره قرار گرفتن تیم هیرنفین در میان تیمهای باالی جدولی هم گفت :من ترسی از
صحبت در این باره ندارم ،اما باید در بازی بعدی برابر اکسلسیور همین نوع نمایش را
برابر آیندهوون اجرا کنیم و برنده باشیم .اگر تمرکز کنیم میتوانیم امتیازهای بسیار
زیادی را در این فصل به دست آوریم .هیرنفین ظرفیت های زیادی دارد.

تصویر کمتر دیده شده از حرم مطهر رضوی و مسجد گوهرشاد (از نمای خیابان
تهران)  -اواخر دهه  ۴۰یا اوایل دهه ۵۰

بازار روز
منبع :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی
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یادداشت

انصاف ،اختالفات را از بین میبرد و موجب الفت و همبستگی میشود.
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ،ص ، 394ح9116

شهر بدون حمام
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S a b z e v a r

Q u c h a n

N i s h a p u r

قیمت(تومان) واحد

گوجه فرنگی
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کیلو گرم

سیب زمینی

1500

کیلوگرم

پیاز زرد

2000

کیلو گرم

عدس کانادایی
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کیلو گرم

لوبیا قرمز

8200

کیلو گرم

روغن نباتی ذرت

25500

حلب 4.5
بدون پالم

کاال
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برنج پاکستانی درجه یک

7000

کیلو گرم

روغن مایع
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بطری
 810گرمی

مرغ گرم

6900

کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(الشه)

 37500کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

 48000کیلو گرم

فریدون جیرانی کارگردان خراسانی در یادداشتی به مناسبت «روز سینما» در
همشهری نوشت :یکی از تناقض های عجیب سینمای ایران است؛ اگر چه به نظر
میرسد سینما دولتی است ولی سینما در شکل محتوایی و موضوعی در موارد زیادی
در جهت منافع نهاد نگهدارندهاش گام برنمیدارد .در این سالها نیز همچنان دولت
است که با تغییراتی در روشها و رویکردها ،سینمای ایران را سرپا نگهداشته است.
سینمای ایران شبیه سینمای اروپای شرقی نیست که در دلش سینمای معترض هم
وجود داشت ولی 80درصد تولیداتش هدایت شده بود ،در حالی که در ایران 80
درصد تولیدات سینمایی غیرهدایتشده است .سینمای ایران ،سینمای عجیب و
غریبی است که در دل شرایط پر از تناقض ،فعالیت میکند .برخالف آن چه معموال
ما سینماییها میگوییم که دولت باید پایش را از سینما کنار بکشد و بگذارد شرایط
طبیعی حاکم شود ،اعتقاد دارم اگر این اتفاق بیفتد سینمای ایران با مشکالت بسیار
جدی مواجه میشود چون این سینما را تا این لحظه دولت سرپا نگه داشته است.

سعید تشکری نویسنده خراسانی به تسنیم گفت :در سالهای
اخیر ادبیات ویترینی در ایران رشد داشته است ،ادبیاتی که
مدیران به نویسندگان سفارش میدهند .کار به جایی رسیده
است که بسیاری از مدیران فرهنگی ما در گذشته از جنس همین
نویسندگان ویترینی بودهاند .وی ادامه داد :نویسندگان ما با
دو بحران روبهرو هستند  ،بحران معیشت و بحران نوع زندگی و
مشکالت .این بدیهیترین پاسخ به این سوال است ،ما تا وقتی به
ادبیات ویترینی به صورت جشنوارهای بها دهیم ،وضع همین است،
در این جا دیگر شاکله اثر مهم نیست  ،از همین روست که روایت
های تاریخی رونویسی شده ای به عنوان واقعیت تاریخی به دست
مردم داده میشود که ساخت و ساز ادبیات ندارد ،در حقیقت
رونویسی و بازنویسی است و خلق داستانی در آنها اتفاق نمیافتد.

 10چالشبهکارگیریرویکردسنتی
درمدیریتپروژههایشهرداریها

محدودیت منابع مالی در اختیار شهرداری ها از یک سو و نیاز
مبرم شهرها به تعریف و اجرای پروژه های زیرساختی و توسعه
ایازسویدیگر؛چالشهاودغدغههایمهمدرمدیریتشهری
محســوب میشــود.در این میان ،رویکرد ســنتی در مدیریت
پروژه های شهری ،باعث هدررفت بخش زیادی از سرمایهها و
منابعمالیشهرداریهاشدهاستوبایدنشانههایبارزاتالف
منابعرادرمواردزیرجستوجوکرد:افزایشقیمتتمامشده
پروژههــا ،تاخیرزمانی در بهره بــرداری از آنها ،کیفیت پایین
پروژههایخاتمهیافته،نارضایتیعمومیشهروندانو...بنابر
بررسیهایصورتگرفتهدرزمینهعملکردنظاممدیریتپروژه
درشهرداریهایکشور،نتایجبهدستآمدهحاکیازآناست
کهبیشترپروژههایزیرساختیوتوسعهایشهری،دربازهای
بیشازسهتاچهاربرابرزمانتعیینشدهدرقراردادوباهزینهای
 2تا 3برابر مبالغ قرارداد ،به اتمام رسید ه است.نتایج ضعیف
عملکردیپروژهها،محصولمدیریتسنتیدررونداجراست.
نبودزیرساختهایالزممدیریتی،اشکاالتساختاریوفنیو
همچنیننبوددرکمشترکمیانمدیرانازبرنامههایمرتبط
با پروژهها ،واقعی نبودن برنامهها ،تحمیــل برخی پروژه ها به
بهانهالگوبرداریازپروژههایاجراشدهدردیگرشهرهابدون
انجام مطالعات امکان ســنجی علمی و ...هریک به نوبه خود
باعث میشــود در عمل فقط 50تا 60درصد برنامه عملیاتی
میان مدت شــهرداری ها وســازمان تابعــه آنهــا در روند بهره
برداریازپروژههایشهریمحققشود.دراینمیان،بابررسی
وتحلیلعملکردشهرداریهایکشور10،نقطهضعفکلیدی
رامیتواندرنظاممدیریتپروژههایشهریمشاهدهکردکه
هریک از این موارد میتواند یکی از چالشهای مهم مدیریتی
مرتبطبافرایندهاوسازوکارهایدرونسازمانیشهرداریها
تلقیشودکهاینمواردعبارتاستاز:
* سهم پایین درآمدهای پایدار :شهرداریها باید از لحاظ
درآمدیبهعنوانسازمانیخودکفاانجاموظیفهکنندوپروژه
های شــهرداریها در ردیف طرحهای غیرعمرانــی قرار می
گیرد.بیثباتیمیزاندرآمدشهرداریها،برخورداریازکمک
هایمحدوددولتیوکمیمیزاندرآمدهایپایدار،پیشبینی
تحقق منابع مالی پروژه ها را درمقایسه با پیشرفت برنامهای
آنها،بایکچالشجدیمواجهمیکند.
* بهکارگیری شــاخصهای محدود در کنترل پیشرفت
پروژهها:یکیازمهمتریننقاطضعفیکهدرکنترلپیشرفت
پروژههای شهرداریها مشاهده میشــود ،استفاده صرف از
شاخصهزینهانجامشدهدرکنترلپیشرفتپروژههاست.
* بهکارگیری شاخصهای ناکافی برای ارزیابی عملکرد
مدیران پروژهها :بهدلیل نبود فرایند یا ســاز و کاری مدون
برای مدیریت عملکرد پروژ ه در شهرداریها ،شاخص جذب
بودجه ،از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران پروژه
محسوب میشــود که برای تحقق مطالبات کیفی کار ،تکیه
صرفبراینمولفهناکافیاست.
* نظام دســته بندی نامناســب پروژه هــا :یکــی دیگر از
چالشهادررونداجرایپروژههایشهری،نظامدستهبندی
نامناسب آنهاست .رعایت نکردن اصول و ضوابط مرتبط با
دانش مدیریت پروژه ســازمانی و ســبد پروژهها دراین نظام،
سبب شــده اســت چالشهایی درتخصیص بودجه سالیانه
پروژههایشهریایجادشود.
* نظام بودجه ریزی سنتی پروژهها:بودج هریزی پروژ ه در
یشودودرآن
شهرداریهابراساسرویکردیسنتیانجامم 
بهفرایندهاینوینمدیریتیهمچونمدیریتپورتفولیو(سبد
پروژه)توجهینمیشود.
* ضعف دراولویــت بندی پروژه هــا :در رویکــرد فعلی به
مدیریت پــروژه در شــهرداریها (با توجه به تعــدد پروژههای
عمرانی و توســعهای) نظــام کارآمد و علمــی جهت گزینش،
اولویتبندی،ارزیابیبرایدرجدرآلبومسالیانهپروژههاو...
وجود ندارد و در عمــل پروژهها به صورت مجــزا تعریف و تنها
در طرحها جاگذاری میشود .این همه در حالی است که در
اینبخش،نیازمندتعریفومدیریتسبدپروژههابانگاهیبه
ضرورتها،اولویتهاوحتیمنابعهستیم.
* رعایت نکردن استاندارد مدیریت طرح :آلبوم سالیانه
پروژههای شهرداریها شامل گزارشــی درباره اولویتبندی
طرحها در حوزههــای مختلف اســت اما در عمــل ،پروژهها به
صورتمجزاتعریفوتنهادرطرحهاجاگذاریمیشود،حتی
در برخی موارد ،زیرمجموعه یک طرح شــامل پروژه هایی می
شودکههیچارتباطیبااهدافومنافعکلیتطرحندارد.
* رویکرد «وظیفه محور» مدیران به پروژه ها :رویکرد و نگاه
مدیران در شــهرداریها به پروژه ها ،رویکردی «وظیفه محور»
است ،درصورتی که با این رویکرد نمیتوان پروژهها را در زمان
برآورد شــده و با بودجه تخمینی بــه پایان رســاند و از این منظر
نیازمندرویکردی«پروژهمحور»ازجانبمدیرانهستیم.
*بلوغپاییننظاممدیریتپروژه:بهدلیلبلوغپاییننظام
مدیریت پروژه در شهرداریها ،فرایندهایی استاندارد برای
مدیریت موثر طرحهای شــهرداری ها وجود ندارد و در زمینه
مدیریتطرحنیزتاکنونغفلتشدهاست.یعنیتنهاتعریفی
ازطرحارائهشدهونحوهمدیریتآنتشریحنشدهاست.پروژه
هاوطرحهایسازماندرقالبیکرویهواحد،اجراومدیریت
میشــود .همچنین هیچ رویکرد مدیریتی برای شناسایی و
همسوســازی فرایند پروژه ها و طرح هــا در نظام برنامهریزی
آنهالحاظنشدهاست.
* ضعــف در استانداردســازی بومــی فرایندها:اغلــب
فرایندهاییکهبهمنظورتعریفواجرایپروژههادرشهرداری
ها بهکار مــیرود ،با توجه به قوانین و دســتورالعملهای کلی
و سنتی شــکل گرفته اســت و کمتر در زمینه استانداردسازی
و تدوین فرایندهای متناســب با ســاختار و فرهنگ ســازمانی
شهرداریهااقدامیانجاممیشود.
نگارنــده امیدواراســت؛ شــهروندان در دور جدیــد فعالیــت
شوراهای شهر ،شاهد بهکارگیری رویکردی اصالح گرایانه
در «نظام مدیریت پروژهها» باشــند .این رویکرد شهرداریها
را در دســتیابی به اهداف اصلی پروژهها یعنی اتمام آن ها در
زمان مقرر ،بهره بــرداری پروژه ها مطابــق بودجه تخمینی و
بهکارگیری مطلوب اســتانداردهای فنی و کیفی در اجرای
پروژهها؛درآیندهنزدیکیاریمیرساند.

