یادداشت روز
دکتر جمال یزدانی

تأثیر مذاکرات بر فرهنگ جامعه
اگر بپذیریم نهادهای اجتماعی تاثیر
و تاثر متقابل بــر یکدیگر دارند و اگر
بپذیریم هر اقدامی در حوزه سیاسی
تاثیرات خودش را در حوزه فرهنگ
و اجتماع میگذارد باید بگوییم که
ارتباطبینافرادیکجامعه،ارتباطی
دینامیکی اســت و نــه مکانیکی .با
پذیرش این گــزاره ،کنش هر یک از
اجزای این کل عالوه بر تاثیر بر خود ،بر کل مجموعه نیز اثرگذار
است.مذاکرهباقدرتهایبهاصطالحجهانیاتفاقیاستکهده
سال ذهن جامعه را درگیر خود کرده است.
دهسالجامعهمابرخوردارازیکاقدامکالنسیاسیاستکهدر
ش بودن یا نبودن به گفته طرفداران دو
هر دو صورت نتیجهبخ 
گروه،شاهددواثرمتفاوتدرعرصهسیاستواقتصادهستیم.
اما این اقدام همانطورکه در حوزه اقتصاد و سیاســت تاثیرات
خاص خود را دارد در حوزه فرهنگ و اجتماع نیز اثرگذار است.
درواقعمیتوانگفتکهنشانهآثاروتبعاتمذاکرات 5+1نهتنها
بر سیاست و اقتصاد بلکه بر نهاد خانواده و بر روان افراد نیز قابل
مشاهده است .مسئله مهم اینجاست که اگر دولت در مدیریت
این اقدام سیاسی به تاثیرات روانی و اجتماعی آن توجه نداشته
باشد ،هزینه هایی که این آسیب ها در حوزه فرهنگ و اجتماع
واردخواهدکردبهمراتبغیرقابلجبرانترازهزینههاییاستکه
درحوزهسیاستواقتصادمتحملخواهیمشد.حضرتعلی(ع)
در نهج البالغه میفرماید :شکست میخورد آنکه در خانه دفاع
میکند .به عبارتی ایشان میفرماید رویکرد منفعالنه در عرصه
نظامیباعثمیشوددشمنجرئتجنگیدندرخانهشماراپیدا
کند؛امریکهازمدلروندمذاکراتطرفایرانیبرداشتمیشود.
اینگونه است که طرف مقابل احساس میکند که میتواند در
داخلایراننفوذکردهواثرگذارباشدوحتیمتناسببااینحس
ادبیاتیرادرداخلفضایمذاکرهوخارجازاینفضااتخاذمیکند
کهمحورمشترکآنبحثتحقیر،شرطگذاریوتهدیداست.
امااثریکهاینتهدیدوتحقیربرروانوفرهنگجامعهمیگذارد
چیســت؟ در محیط خانواده اگر پدر و مــادری فرزند خود را
توسریخور بار بیاورند ،فرزند اعتماد به نفس خودش را از دست
میدهد یا اگر نوجوانی در حوزه روابط اجتماعی تهدید و تحقیر
شود،ازدرونشکستهشدهواتکایبهخویشراازدستمیدهد.
وقتیطرفایرانیبایکاقدامسیاسیفضاراآنچنانبازمیکندکه
طرفمقابلبهراحتیبهخودشاجازهمیدهدکهازادبیاتتحقیر
وتهدیداستفادهکند،اثرروانیاینادبیاتدرحوزهفرهنگوروان
جامعههمانحسیاستکهبهآننوجوانتوسریخوردرروابط
اجتماعیدستمیدهد.قطعاتکرارچندینبارهاینادبیاتدراز
بین بردن اعتماد به نفس بخش مهمی از جامعه اثرگذار خواهد
بود .حتی اگر دولت شرایط نابرابر طرف مقابل را نپذیرد ،آثار این
حستحقیرشدگیدرجامعهبهراحتیقابلجبراننیست.مسلما
افت تولید علمی در کشور و کاهش حس خودکفایی در برخی
حوزههابامدیریتنامناسباینسیاستکالنبیارتباطنیست؛
چراکه در فضایی که فرد مکرر تحقیر و تهدید میشود اعتماد به
نفسخودراازدستمیدهدووقتیاعتمادبهنفسازبینمیرود
انگیزهبرایحرکتکاهشپیدامیکند.طرفایرانیبایدبادرک
این تبعات پاسخ مناسبی به این ادبیات بدهد تا مخاطب ایرانی
احساسمنفعلبودندربرابرتحقیرپیدانکند.بهایندلیلرهبری
درعرصهمدیریتاجتماعیوفرهنگی،خألییکهدولتبافقدان
مدیریتصحیحدراینحوزهبهوجودآورده،باادبیاتتهدیدیو
فعاالنه خود جبران میکند .حتی نامگذاری سال را نیز میتوان
نمونهایازمدیریتاینفضادانست.بهاینمعناکهمردمودولت
متوجه این نکته باشند که اگر توافقی صورت نگرفت هیچ گونه
دوگانگیودودستگیبینآحادجامعهصورتنگیرد.مسئلهای
کهدرفضایمدیریتشهرینیزبایدرعایتشود؛درواقعمدیریت
شــهری باید با فضاســازی و انتخاب پیامهای شهری مناسب
خألهایناشیازاینمدیریتنامناسبراپرکند.

افتتاح روز
یاوری نسب

همزمانباافتتاحمسجدوحسینیه«یزدیآباد»عنوانشد؛

آغاز ساخت64مسجد
از طرح110مسجد در محالت مشهد

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر مشهد گفت:
درحالحاضر 64مســجد از طرح ساخت 110مسجد در شهر
عملیات عمرانی خود را آغاز کردهاند و امیدواریم تا پایان ســال
شــاهد بهرهبرداری از تعدادی از این مساجد باشیم .به گزارش
شــهرآرا ،حجتاالســام اخالقی روز پنجشــنبه در مراسم
بهرهبرداریازمسجدوحسینیهیزدیآبادکهباحضورنایبرئیس
مجلس برگزارشد ،اظهار کرد :سرانه فضای مذهبی کالنشهر
مشهدبهازایهرشهروندبسیارکمترازکشوریچونترکیهاست
وبهمنظورتوسعهمساجدکهنقشمهمیدرمناسباتاجتماعی
و دینی شهروندان دارند تصمیم گرفتیم در گام نخست ساخت
110مسجد در مناطق مختلف شهر را با کمک شهرداری آغاز
کنیم.وی گفت :شــهرداری تالش میکند با جلب کمکهای
مردمیاحداثاینمساجدراانجامدهدکهدرهمینراستاپیش
از شروع به کار عملیات ســاختمانی هیئت امنا و امام جماعت
مسجدمشخصشدهاستوباهمکاریآنهاکارپیشمیرود.
کمک 110تا250میلیونتومانیبههرمسجد
اخالقی تصریح کرد :شورای شهر نیز بهمنظور کمک به ساخت
مساجد سال گذشته مبلغ 110میلیون تومان و در سال جاری
250میلیونتومانبرایکمکبهساختهرمسجداعتباردرنظر
گرفتکهباتوجهبهمشخصاتمساجدبهآنهاتخصیصاعتبار
داده میشود .رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر
مشهدتاکیدکرد:تالشمیکنیمتادرهرمحلهشهرحداقلیک
مسجد وجود داشته باشد تا همه مناسبات مذهبی ،اجتماعی و
فرهنگیساکنانآنمحلهبامحوریتمسجدانجامشود.
نگاهاقتصادیازطرحمیدانشهدابرداشتهشدهاست
مدیر اجرایــی طرح میدان شــهدا نیز در این مراســم گفت:
پروژههای طرح میدان شهدا به دو دسته انتفاعی و غیرانتفاعی
تقسیم شــده و برای پیشرفت سریع طرح و دستیابی به اهداف
فرهنگیواجتماعی،نگاهاقتصادیازطرحمیدانشهدابرداشته
شده و پروژههای غیرانتفاعی در دســتور کار قرار گرفتهاست.
برجســتهنژاد با اشاره به احداث مســجد و حسینیه یزدیآباد
در طرح میدان شهدا خاطرنشــان کرد :این طرح در زمینی به
مســاحت 488مترمربع و زیربنای 2هزار و  100مترمربع در
پنج طبقه احداث شده است که ظرفیت 500نمازگزار رادارد.

خبر

www.shahraraonline.com
شنبه 23خرداد 1394
شماره 1719

امام جمعه مشــهد با بیان
مهدی بیباک
اینکهجایتردیدنیستکه
تحریمهایدشمنبرایماضررونقشمخربداشته
و مشکالتی ایجاد کرده است ،گفت :با این حال همه
موفقیتهایماازدلتحریمهابهدستآمدهاست.
به گزارش شــهرآرا ،آیتا...علمالهدی روز گذشته
در خطبههای نماز جمعه بــا بیان اینکه این روزها
مســئله تحریمها ،موضوعی اســت که در صحنه
سیاسی کشور متداول شده است ،گفت :اگر کسی
بگوید تحریمها هیچ اثری نداشته مانند این است
که بگوییم موشــکباران و بمب باران صدام هیچ
اثری نداشت ،آن موشــکباران خانهها را تخریب
کرد،خانوادههاراویرانکردومشکالتیهمبهوجود
آورد.ویتاکیدکرد:البتهاینجملهبندهرارسانههاو

امام جمعه مشهد تاکید کرد:

موفقیتها از دل تحریمها
سایتهایمنافقانمثلهفتهگذشتهتحریفنکنند،
در هفته قبل عرض شد که در تحریف امام که مقام
معظمرهبریهفتهگذشتهمطرحکردند،ایشانیک
آزادیخواه اسطورهای در تاریخ نبوده است امام یک
زمینهساز جهانیساز اسالم بوده است ،رسانههای
دشمن و برخی ســایتها گفتند که فالنی گفته
اســت امام آزادیخواه نبود .وی با اشاره به اینکه در
اثرگذاری تحریمها کسی منکر نیست ،تاکید کرد:
تحریمهابرایامروزنیستبلکهبعدازگذشتدهماه

ازپیروزیانقالبودرتسخیرالنهجاسوسیآمریکا،
تحریمها علیه ما شروع شــد .علمالهدی ادامه داد:
امروز از انقالب 36سال میگذرد که35 ،سال و سه
ماهدرتحریمبودیم.درهشتسالدفاعمقدسروزی
که جنگ بر ما تحمیل شد در تحریم بود تا جایی که
سیمخاردار برای جبههها به ما نمیفروختند .وی با
اشاره به اینکه در هشتسال دفاع مقدس ما لوله و
گلولهتوپنداشتیمامابعدازآنماموشکسازازدل
جنگبیرونآوردیم،افزود:تابهامروزهرچهبهاقتدار
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ما افزوده و هرچه انقالب ما از مرزها به سایر کشورها
صادر شــود و هرچه انقالب مــا در منطقه بیداری
اسالمیبهوجود میآورد ،دشمنبه تحریمها اضافه
میکند .وی ادامه داد :در طول این سالها باالترین
رشد فناوری و علم در زمینه نانو ،انرژی هستهای و
همه عرصههای علمی داشــتیم و همه اینها را در
دل تحریم گذراندیم .علمالهدی همچنین اضافه
کرد :خطبه نماز جمعه مانند نماز است ،نماز جای
جناحگراییودولتستیزینیست.نمازجایبرخورد
سیاسینیستوجایعبادتخداست.تمامحرفما
آیه قرآن ،اصل امام(ره) و راهبردهای رهبری است.
وی گفت :مسئوالن ما براســاس آیه قرآن و اصل
امام و رهنمود راهبردی رهبر انقالب برنامهریزی و
سیاستگذاریکنند.

انتقاد از خأل مدیریت یکپارچه شهریدر همایش «ساختوسازهای غیرمجاز شهری» ؛

یک شهر و هشت قلندر

همایش «ساختوسازهای
یوسفزاده
غیرمجاز شهری ،چالشها و
راهکارها» با حضور جمعی از مسئوالن برگزار شد
تا بار دیگر صاحبنظران حوزه شهرسازی نگاهی به
توسازهای نامطلوب شهری
کالف سردرگم ساخ 
بهویژهتراکمفروشیداشتهباشند.
آغازشهرفروشیازاوایلدهه70
به گزارش شهرآرا ،رئیس هیئت تخصصی عمران،
شهرسازیواسناددیوانعدالتاداریکشوردراین
همایش گفت :شهرداریها از اوایل دهه 70به بعد
وارد کار تراکمفروشی و در عمل شهرفروشی شدند
که به این موضوع ظلم بزرگی به شهروندان و عموم
مردماست.حجتاالسالمجوادجباریباابرازتاسف
از اینکه درحالحاضر تبعیض در آراء کمیســیون
ماده 100بســیار زیاد اســت ،افزود :در بسیاری از
آرا شاهد تبعیضهای بســیار فاحش هستیم که
مجبوریمنسبتبهرایعدمقلعبنااقدامکنیم.
لزومتوجهبهدرآمدهایپایداربرایشهرها
وی تخلفات و جرائم ساختمانی را مهمترین منبع
درآمد برای شــهرداریها عنوان کرد و متذکر شد:
سیاست شــهرداریها به جای قانونی رفتارکردن
توسازغیرقانونیوپرداختجریمه
پیشنهادبهساخ 
است .جباری با بیان اینکه شهر و شهرداریها باید
منابع درآمدی پایدار داشــته باشند ،گفت :با این
حال درآمدهای پایدار شــهری برای اداره شهر در
شهرداریهاوجودنداردوبدونتعیینمنبعدرآمد،
ارائه تمامی امکانات و خدمات از شهرداریها توقع
میرود .وی با تاکید بر اینکه مدیریت شــهری در
کشور گرفتار بحران شــده و باید زمینه مدیریت
یکپارچه شهری فراهم شود ،ابراز تاسف کرد :برخی
اوقاتانبوهسازانوحرفهایهاازاینضعفشهرداری
استفاده کرده و برای تامین منافع خود با اخذ پروانه
تعمیرات،ساختمان 15طبقهبنامیکنند.
بیشاز40هزارپروندهقلعبناوجوددارد
وی با بیــان اینکه در قانون شــهرداریها مصوب
سال 1334نگاه یکپارچهای در امر مدیریت شهرها
اتخاذ شده بود ،یادآور شد :با این حال چند سال بعد
از آن و با گســترش یافتن وزارتخانه این موضوع به
حاشیه رانده شد و بعد از انقالب نیز بهدلیل برخی

وزیرعلوم،تحقیقات
امیرعلی قاسمیمقدم و فنــاوری از توقف
پذیرشدانشجودر160رشتهتحصیلیدانشگاهی
بهدلیل نبودتناســب امکانات و دارانبودن شرایط
الزم خبر داد .به گزارش خبرنگار شهرآرا ،وزیر علوم
پنجشنبه گذشته و همزمان با آغاز برگزاری آزمون
سراسری ســال 94ورود به دانشگاهها ،در حاشیه
بازدید از برگزاری کنکور سراسری در دو دانشکده
«مهندســی» و «معماری و شهرسازی» دانشگاه
فردوسی مشــهد در جمع خبرنگاران حاضر شد و
اظهار کرد :در طرح ساماندهی آموزش عالی عالوه
بر بررســی کیفیت ،نیاز و ضرورت وجود رشتهها و
مقاطع مختلف تحصیلی ،تعیین ظرفیت پذیرش
در رشــتههای مختلف تحصیلی هم مورد بازبینی
قرار میگیرد .فرهادی با بیــان اینکه اجرای طرح
ساماندهی آموزش عالی بهسرعت پیش میرود،
افزود :تا پایان امســال حدود 600رشته تحصیلی
موردبازنگریوبازبینیقرارمیگیردکهازاینتعداد
300رشته در حوزه علوم انسانی است که از طریق
شورایتحولعلومانسانیبررسیمیشود.
کاهش150هزارنفریداوطلبانکنکوردرکشور
وی با بیان اینکه امسال برای همه داوطلبان آزمون
سراسری،صندلیدردانشگاههاومراکزآموزشعالی
وجود دارد ،اظهار کرد :تمامی افرادی که در کنکور
سال 94شرکتکردهاند،درصورتانتخابمناسب
رشته میتوانند جذب دانشگاهها شوند .فرهادی از
کاهش 150هزار نفری تعداد داوطلبان شرکت در
آزمون سال جاری نسبتبه سال گذشته خبر داد و
گفت:امسال۸۸۰هزارو ۷۵۶نفرداوطلبشرکتدر
آزمونورودبهدانشگاههاشدندکه58.8درصدآنان
دخترانو41.2درصدراپسرانتشکیلمیدهند.
رعایتپذیرشباجدیتدردستورکاراست
وزیرعلومبااعالماینکهتعیینظرفیتهایپذیرش
در مقاطع مختلف تحصیلی در مراکز آموزش عالی
دولتی و آزاد در شــورای گســترش آموزش عالی
تعیینومشخصشدهاست،ادامهداد:البتههرچند
که ظرفیت پذیرش دانشجو پیش از این هم تعیین
شده بود؛ اما این موضوع رعایت نمیشد که از سال
جاریاینمهمباجدیتدردستورکارقرارمیگیرد.

از مشــکالت مانند وقوع جنگ ،عمال شهرداریها
ضعیف ماندند .وی با اشاره به تصویب قانون شوراها
در سالهای بعد از پیروزی انقالب ،تاکید کرد :با این
حال در این زمینه نیز فقط به شوراها اشارهای شد و
عمال برای مدیریت یکپارچه شهری اقدامی صورت
نگرفت .جباری با ابراز تاسف از اینکه درحالحاضر
بیش از هشت ارگان و دستگاه در اداره امور شهرها
دخالت دارند و با انتقاد از تصمیمات خلق الســاعه
برخی افــراد اضافه کرد :در حــال حاضر در برخی
استانهای کشــور بیش از 40هزار پرونده قلع بنا
وجود دارد که توان اجرای احکام موجود را ندارند.
کاهشناهنجاریهابااجرایطرحهایمسکن
شهردارمشهدنیزدراینگردهماییگفت:طرحهایی
چونمسکنمهریامسکناجتماعییاهرچیزیکه
اســمش را بگذاریم ،باعث کاهش ناهنجاریهای
شهری میشــود .ســیدصولت مرتضوی با اشاره
به شــرایط نامناسبی که در حاشــیه شهر مشهد
برای زندگی افراد وجود دارد ،افزود :درحالحاضر
اگر یک زلزله 6ریشــتری در ایــن مناطق به وقوع
بپیوندد ،نجات آســیبدیدگان تقریبا غیرممکن
اســت .وی تاکید کرد :عدم اجرای سیاســتهای
آمایشی در کشور بهعنوان یکی از چالشها بزرگ
توســاز مطرح است و این موضوع
بر سر راه ساخ 
سبب مهاجرت مردم از شهرهای کوچک و مناطق
روستاییبهشهرهایبزرگوکالنشهرهامیشود.
تاسفازوجودبافتهاینامتجانسدرشهر
شهردار مشهد با بیان اینکه در سال 1335مشهد
فقط 1.3درصد از جمعیت کشــور را در برداشت؛

اما اکنون 4درصد جمعیت کشــوری را دربردارد،
اعالم کرد :خدمات خوبی در طول ســالهای اخیر
در حوزه توسعه روســتایی و ایجاد زیربناهای الزم
برای روســتائیان در نظر گرفته شد؛ اما به زیربنای
مهمی چون اشــتغال در این مناطق کمتر توجه
شده است .مرتضویبا ابراز تاسف از وجودبافتهای
نامتجانسدرمناطقمختلفشهراعالمکرد:غفلت
از نقشهایی که دستگاههای مختلف بهویژه دولت
در قانون اساسی در مورد شهرها دارند ،سبب بروز
چنینمشکالتیشدهاست.
وضعیتاسفبارساختوسازهادرمشهد
رئیس کل دادگســتری خراسان رضوی نیز در این
مراسمبابیاناینکهساختوسازهابهویژهدرحاشیه
شهر مشهد به وضعیت فالکتباری رسیده است،
گفت:حاشیهشهرمشهدنمونهبارزلجامگسیختگی
توسازشهریاستودرحالحاضرمشکالت
درساخ 
زیادی را در عرصه اجتماعی بهوجود آورده اســت.
حجتاالســام علی مظفری با اشــاره به حضور و
اسکانجمعیتیبالغبریکمیلیوننفردراینمنطقه
توسازدرمشهد
ازشهرمشهد،افزود:وضعیتساخ 
اسفبار و تحملناپذیر است و در همین راستا باید
در صدور پروانههای ساختمانی صالح شهر در نظر
گرفتهشود.ویبابیاناینکهبایدجلویراههایفراراز
قانونرابگیریم،تصریحکرد:شهرفروشیواستفاده
از جرائم تخلفات ساختمانی برای اداره شهر نهتنها
خدمتبهشهرونداننیستبلکهظلمبهمردماست.
اهرمفشاریبهنامکمیسیونماده100
مظفری با ابراز تاســف از اینکه قوانین ساختوساز

وزیر علوم از بازنگری در 600رشته دانشگاهی خبر داد؛

توقف پذیرش دانشجو در 160رشته
برایتمامیداوطلبانکنکور94صندلیخالیوجوددارد
فرهادی در گردهمایی خیران آموزش عالی کشور خبر داد:

اجرای  ۳۴پروژه عمرانی در دانشگاهها با مشارکت خیران
افتخاری -وزیر علوم با اشــاره به اینکه برخی
از خوابگاههای موجود در دانشــگاههای کشور
بهشــدت نیازمند بازســازی ،نگهداری و تغییر
وضعیتهستند،گفت:درحالحاضربامشکالت
و محدودیتهای جدی به لحــاظ کمبود فضا،
نگهداری و بازسازی آنها برایدانشجویان مجرد
ومتاهلمواجههستیم.بهگزارششهرآرا،فرهادی
درگردهماییخیرانآموزشعالیکشوردرمشهد
اضافه کرد :ورود خیران به موضوع آموزش عالی از
مهمترینمصادیقکارخیربهویژهدرزمینهتوسعه
علمی،کمکبهتربیتنیروهایکارآمدوساعیدر
کشور است .وی با بیان اینکه بیش از10هزار خیر
درکشوربااینوزارتخانههمکاریمیکنند،افزود:
بهمنظور اثربخشی نقش خیران در توسعه فضاها
در حوزه آموزش عالی تســهیالتی ارائه شده که
براساسآندرمقابل50درصدهزینهکردخیران
وی گفت :درصورت دارا بودن شــرایط تاســیس،
دایربودن دوره ،داشــتن حداقل امکانات از قبیل
فضایاستاندارددرمراکزآموزشعالیودانشگاهها،
ظرفیت پذیرش دانشجو در دورههای کارشناسی
ارشد در هر رشته 20نفر و در مقطع دکتری در هر
رشتهبین5تا7نفراست.فرهادیادامهداد:هماکنون
درحالتطبیقرشتههاوظرفیتهاهستیمومراکزی
کهشرایطدارابودنرشتهوظرفیتتعداددانشجوی
موجود را ندارند ،نسبتبه انتقال رشتهها یا ارتقای
سطحووضعیتاینمراکزاقداممیشود.
قانونیبرایبرخوردباسرقتعلمیوجودندارد
وزیرعلومدربارهبرنامههایاینوزارتخانهدرخصوص

در پروژههای دانشگاهی50،درصد دیگر را دولت
متقبل میشــود .وی عنوان کرد :درحالحاضر
۳۴پروژه عمرانی بــا متراژ۱۰۰هزار مترمربع در
دانشگاههای سراسر کشــور با مشارکت خیران
درحالاجراستکهازاینمیزان11،پروژهبهمتراژ
36هزار متر مربع مربوط به فضاهای خوابگاهی
است .وزیر ســابق علوم ،تحقیقات و فناوری هم
در این گردهمایی در سخنانی اظهار کرد :توسعه
کمی بدون پشتوانه آموزش عالی در طی هشت
سال گذشــته ،دودمان آموزش عالی را به باد داد.
رضا فرجیدانا با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت
درحوزهآموزشعالیافزود:یکیازتاثیراتتوسعه
کیفی دانشگاهها این است که اگر دانشجو بداند
آنچه آموخته برای او مفید اســت ،حتما به رشته
خود بازگشته و از مجموعهای که در آن آموزش
دیدهحمایتمیکند.
برخورد با ســرقت علمی و تقلب در پایاننامههای
تحصیــات تکمیلی اظهار کرد :ســرقت علمی و
تخلفاتپژوهشیدردانشگاههااگردردروندانشگاه
رخدهد،طبققوانینوآییننامههایانضباطیبافرد
خاطیبرخوردمیشود؛امااگرایناتفاقدربیروناز
دانشگاههارخدهد،قانونیبرایبرخوردوجودندارد.
فرهادیبابیاناینکهالیحهایبرایبرخوردباسرقت
علمی و تقلب در پایاننامههای تحصیالت تکمیلی
تنظیم و به دولت ارائه شده است ،تصریح کرد :این
الیحه در کمیسیون علمی دولت بررسی شده و در
آینده نزدیک در صحن هیئت دولت مطرح و پس از
تصویببهمجلسشورایاسالمیتقدیممیشود.

بهویژه در ماده  100طوری تنظیم شــده است که
گویی پدیده زمینخــواری برای زمینخوار وجود
داشته باشد ،تاکید کرد :درحالحاضر کمیسیون
ماده 100بهعنواناهرمفشاربرایساختوسازهای
شهری مطرح بوده و با این حال راههای فراری پیش
پای افراد سودجو قرار داده است .وی عمده تخلفات
در این زمینه را مربوط به برجســازان و انبوهسازان
دانستویادآورشد:هماکنونچراغسبزنشاندادن
توســاز غیرمجاز
برای کســانیکه بهدنبال ساخ 
هستند لجام گسیختگی منظر شهری را به همراه
دارد .رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان
اینکه تا قبل از ســال 58برای هرگونه ساختوساز
غیرمجاز در کمیسیون ماده  100حکم قلع صادر
میشد ،گفت :با این حال در آن سال شورای انقالب
با اضافهکردن یک تبصره بــه این قانون اجازه اخذ
جریمهبهجایحکمقلعرابهشهرداریهاداد.
نمیتوانمنکر فساددر اجرایطرحهاشد
همچنین به گزارش ایســنا دادســتان عمومی و
انقالب مشــهد هم در این مراسم گفت :در واقع در
مرحله اجراییکردن طرحها فســادی وجود دارد
که نمیتوانیم منکر آن شــویم و متاســفانه آنها
را رفع هم نکردهایم.غالمعلــی صادقی در ادامه به
پیشــنهاد طرح جدیدی پرداخت و خاطرنشــان
کرد :ما میتوانیم با تامین نیرو و امکانات ،تخلفات
ساختمانی،زمینخواریودیگرجرائمیکهمربوط
بهحوزهزمینومسکناسترادریکناحیهومجتمع
قضاییجمعآوریورسیدگیکنیمتاشایدبتوانیمتا
حدودیجلویاینپیشرویهاوتخلفاترابگیریم.
پیگیریجرائمبایدبدوندخالتنیرویانتظامی
حجتاالســام مظفری ،رئیس کل دادگستری
خراسانرضوینیزدرادامهنظرخودرانسبتبهاین
طرح عنوان کرد و گفت :اصل کار خوب است اما به
شرط آنکه همه شهرداریها فکر نکنند که این کار
فقط مختص ماستکه اگر این رویکرد باشد یقینا با
شکست روبهرو میشود؛ باید هر سازمان و ادارهای و
مخصوصا شهرداری کار خودش را انجام دهد.وی
افزود :در متن قانون ماده  100آمده اســت که این
جرائم باید به دست خود شهرداری و بدون دخالت
نیرویانتظامیپیگیریشوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بروز تخلف و تقلب
در پایاننامههای دانشگاهی را تائید میکنید ،ادامه
داد:ممکناستهرفروشگاهیکهخدماتکپیارائه
میدهد،تخلفکندواینمسئلهبهدلیلتعدادزیاد
دانشجویانتحصیالتتکمیلیزیاد وجوددارد.
کمیتهانتخابرؤسایدانشگاههاقانونیاست
وزیر علوم همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص
غیرقانونیبودن کمیته انتخاب رؤسای دانشگاهها
در شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :شورای عالی
انقالبفرهنگیهماننددیگرمصوباتخودکهمنجر
به تشکیل شــورای معین یا شورای اسالمیکردن
دانشگاهها شده و اختیارات این شورا به آنها تنفیذ
شده اســت ،مصوب کرده است که برای تسریع در
روندانتخابرؤسایدانشگاههاکمیتهایمتشکلاز
اعضایاینشوراتشکیلشود.ویادامهداد:براساس
مصوبهشورایعالیانقالبفرهنگیاگربرایانتخاب
رئیسیکدانشگاهدراینکمیتهاجماعصورتگیرد،
ابالغ و حکم رئیس دانشگاه از سوی وزیر علوم صادر
میشــود اما اگر اجماع صورت نگیرد ،موضوع در
جلسهاینشورابررسیخواهدشد.
حاشیههایبازدید
درجریانبازدیدوزیرعلومازروندبرگزاریکنکور
دردانشگاهفردوسییکیازوالدیننسبتبهایناقدام
وزیر انتقــاد و عنوان کــرد که ایــن بازدید باعث
برهمخوردن تمرکز داوطلبان کنکور میشود که
فرهادی در واکنش به این اعتراض ،تنها به بازدید از
ساختماندانشکدهمعماریدانشگاهفردوسیاکتفا
کردودرمحلبرگزاریآزمونحضورنیافت.
با حضور وزیر علــوم ،کلنگ احداث یک خوابگاه
دانشجوییبهمساحت3هزارو 200متردردانشگاه
فردوسیمشهدبهزمینزدهشد.
همزمان با حضور وزیرعلوم در مشهد نخستین
گردهماییملیخیران آموزش عالیکشور برگزارو
بنیاد ملی حامیان علم و فناوری نیز فعالیت خود را
آغازکرد.
فرهادی در جریان سفر یک روزه خود به مشهد با
آیتا ...واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در خراسان و
تولیت آســتان قدس رضوی نیز دیدار و در جلسه
هئیتمدیرهدانشگاهرضا(ع)شرکتکرد.

خط تهران  -مشهد
علی محمد مؤدب

غرق شدن در پالستیک !
زندگیشایدیکخیاباندرازاستکه
هر روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد.
چند ســال پیش ایــن تصویر آن
قدر تکرار میشد که فروغ فرخزاد
شاعر برجســته معاصر زندگی را با
زنبیل توام میدید و با زنبیل معرفی
میکرد .زنبیلها در انواع و اقســام
برای همه مــا خاطرهاند .همه ما در
کودکی و نوجوانی بارها با زنبیل بــه مغازه رفتهایم و زنبیل
پیرزنها یا پیرمردها را حمل کردهایم و از این قســم بسیار با
زنبیل خاطره داریم.
امروز اما هیچکس حواســش نیســت که زنبیل این آشنای
قدیمی خانوادهها از بین ما رفته اســت و دیگر کمتر کســی
زنبیل به دست میگیرد .به ناگاه در یک دهه زنبیل به دست
گرفتن از مد افتاد و شاید امروز به قول امروزیها زنبیل داشتن
نوعی بیکالسی هم هســت! ما آدمهای مهمی هستیم پس
زنبیل به دست نمیگیریم و در مغازه خریدهایمان را داخل
نایلونها دریافت میکنیــم ،هیچکس دقت نمیکند؛ اما به
همین سادگی ما در کوه پالســتیکها غرق میشویم البته
اینها همه نتیجه غیبت فقط زنبیل نیســت و بســیاری از
دوستان او هم با او از میان ما کوچیدهاند.
دیگر کســی نذری را با کاســه یا قابلمه جابهجا نمیکند و
انواع ظروف یک بار مصرف وارد گود شــدهاند و اینطور که
اهل فن میگویند خراب هم نخواهند شد .پالستیک سالها
طول میکشــد تا در طبیعت حل بشــود و لذا ما با این اشیا
داریم توافقی بلند مدت امضــا میکنیم .یکی از عالقههای
من ظرف شســتن با بچهها در مســجدها و حسینیهها و در
میهمانیهــا و نذری پزانها بود؛ امــا ظروف یک بار مصرف
حساب این سنتها را هم رسیده است .حتی االن این ظروف
از میهمانیهای کوچک خانگی سر در آوردهاند و دیگر کسی
حاضر نیســت سفره را دستمال بکشــد و بشوید و بهای این
باکالسی! را هم باید باز پالستیک بدهد .ما داریم در پالستیک
غرق میشــویم .جویهای خیابانها پر از پالســتیکاند و
رودخانههــا و ...پیاز را میبریم و در پالســتیک میگذاریم.
اخیرا دیدم لیموهای قمقمهای پالستیکی درست کردهاند و
آب لیمو را میگیرند و در آن میریزند و همراه غذا این طرف
و آن طرف میفرســتند .انگار نه انگار که خود لیمو بهترین
بســتهبندی طبیعی را دارد .سالهاست در مقابل پالستیک
مقاومت میکنم و سعی میکنم مثال اگر یک شامپو خریدم
نگذارم فروشنده آن را در پالســتیک بگذارد و دستم بگیرم
و به خانه ببرم؛ ولی پالســتیک بســیار مقتدرانه دارد پیش
میتازد! آیا میدانید یک قاره از زبالهها در اقیانوس تشــکیل
شده است که آن را قاره هفتم نامیدهاند اگر میخواهید مثل
من از زبالههای پالستیکی بترسید در اینترنت ،قاره هفتم را
جستجو کنید .در آســتانه رمضان میترسم از افطاریهای
پالســتیکی و انگار هیچ چارهای هم نیست مگر اینکه همه
به هم بگوییم و هشــدار بدهیم و یادمان بیاید که ما یکی دو
دهه قبل هرگز این همه پالستیک یک بار مصرف نداشتیم و
داشتیم زندگی میکردیم.

جلسه روز
قاسمی مقدم

سربازانگمنامامامزمان(عج)
مانعازبهچالشکشیدنامنیتکشورمانمیشوند

تالشهای ناکام داعش
برای ایجاد ناامنی در ایران

وزیر اطالعات گفت :گروه داعش تالش زیادی برای فعالیت و
ایجاد ناامنی در ایــران و ازجمله مناطق مرزی انجام داد که با
تالش ســربازان گمنام امام زمان (عج) در نیل به اهداف خود
ناکام ماند.
به گزارش شــهرآرا و به نقل از ایرنا ،حجتاالسالم سیدمحمود
علویروزگذشتهدرهمایشعلمیوکاربریطالیهدارانهدایت
ویژه مبلغان خراســان رضوی از گروه تکفیری داعش بهعنوان
دستپروردهسرویسهایاطالعاتیانگلیس،موسادوعربستان
یادکردوگفت:استکبارجهانیبابهراهانداختنجنگهاینیابتی
بهدنبال دوقطبیکردن کشورهای اســامی است .وی افزود:
سربازانگمنامامامزمان(عج)بااشرافدقیقاطالعاتیوحضور
در صحنه مانع از به چالش کشــیدن امنیت کشورمان توسط
جریانهاومخالنامنیتمیشوند.
تیممذاکرهکنندههستهایازخطقرمزهاعبورنمیکند
وزیر اطالعات در ادامه با بیان اینکه تیم مذاکرهکننده هستهای
مدافعمواضعاصولینظاماسالمیاست،گفت:تیممذاکرهکننده
هستهای کشــورمان در مذاکرات هســتهای با فصلالخطاب
قراردادنمنویاتمقاممعظمرهبری،بههیچعنوانازخطقرمزها
عبورنمیکند.ویافزود:رهبرمعظمانقالببارهاحمایتواعتماد
خود را از تیم مذاکرهکننده هســتهای اعالم کردهاند و نگرانی و
بیاعتمادی معظم له از مواضع و عملکرد طرف مقابل است .وی
ادامه داد :تیم مذاکرهکننده هستهای مقلد و مرید رهبر معظم
انقالبهستندوقهرمانانهوهوشمندانهدرمذاکراتازحقمسلم
کشورماندرخصوصانرژیصلحآمیزهستهایدفاعمیکنند.
نبایدباتجمع،موافقانومخالفانرادرمقابلهمقرارداد
علویگفت:نبایددراینشرایطبافراخوانهایتجمعات،موافقان
ومخالفانمذاکراتهستهایرادرمقابلهمقراردادبلکهبایددر
راستایمنویاترهبرمعظمانقالبازتیممذاکرهکنندههستهای
حمایت کرد .عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد :انتقادها
نسبتبهمسائلدرصورتیارزشمنداستکهتوامبارعایتاحترام
وحرمتباشدونبایدبهنامنقدحرمتشکنیوتوهینینسبتبه
افراد صورت گیرد .وی گفت :در بحث هستهای نیز متاسفانه در
شرایطیکهرهبریازتیممذاکرهکنندهحمایتمیکندبرخیبا
سخنانونظرهایشانبهگونهایعملمیکنندکهگوییاینافراد
درفرآیندمذاکراتمنافعکشورمانرابهبیگانگانفروختهاند.
همایشراترککنید!
گفتنیاست،باوجوداینکهازرسانههایمکتوبوخبرگزاریها
برای پوشــش خبری این همایش دعوت به عمــل آمده بود و
نمایندگان رسانههای گروهی اســتان از آغازین ساعات صبح
روز جمعه در محل سازمان تبلیغات اسالمی حاضر شده بودند،
با حضور وزیر اطالعات از خبرنگاران درخواست شد تا همایش
راترککنندکهسپسمسئوالنروابطعمومیوزارتاطالعات
ناهماهنگیها را عامل این موضوع عنوان کردند و از خبرنگاران
عذرخواهیکردند.

