گفتگو با دستاندرکاران دومین کنگره شعر اهل بیت(ع)

w w w . c a f e r e s a n e . i r

شعراهلبیت(ع)
استحکامبخشمذاهباسالمی

w w w . P h o t o S h a h r . i r

4شهر هوشمندی که خود را
برای قرن 23آماده میکنند

دراوجهوشمندی
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w w w . s h a h r a r a . c o m

E m a i l : i n f o @ S h a h r a r a . c o m

شــمــاره پـــیـــامـــک3 0 0 0 7 2 8 9 :
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شــمــاره تــــمــــاس3 7 2 8 8 8 8 1 -5 :

بسته فرهنگی اجتماعی
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s h a h r a r a o n l i n e . c o m

w w w .

بررسی 3پرونده که طی آنها ،درمدت 6ساعت،
3نفر در مشهد جان خود را از دست دادند

شلیکشبانهبه
اختالفاتخانوادگی
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مرگ اتفاقی است که هیچکس در حیاتش آن را تجربه نمیکند

بلندبگو الالهاالا...
«مرگ» این راستترین راستی زندگی دغدغه همیشه
انسان بوده است .در اساطی ر کهن ،تالش در گریز
از مرگ ،تکاپوی همه قهرمانان و روح عمده
حماسههاست .در قدیمیترین حماسه
برجایمانده از حماسههای سومری،
ندغدغهخاطرگیلگمش
مرگمهمتری 
بوده و تمام تکاپوی قهرمان حماسه،
یافتن راز مرگ اســت .در کتابهای
«ایلیاد» و «ادیــســه» هومر« ،ســرود
نیبلونگن» حماسه آلمانی« ،کمدی
الهی» دانته« ،بهشت گمشده» جان
میلتونو«شاهنامه»فردوسی...

مصاف نمایندگان خراسان رضوی برابر اصفهانی ها در شروع نیم فصل دوم لیگ برتر

صفحه 12

یادداشت

دومین جشنواره با موضوع «اقتصاد مقاومتی :اقدام و عمل» در مشهد آغاز به کار کرد

مجید نظافت

تشکروتقاضا

در صف تعویض دفترچه درمــان ،که
خیلی هم دردی را درمــان نمیکند،
وقتی مسئول مربوطه صدا زد تا دفترچه
جدید را همچون سندی گرا نبها
تحویل دهد و بنده را از انتظار یکساعته
نجات بخشد ،مراجع عزیزی ،با شنیدن
فامیل و البد تطبیق چهره اینجانب با
عکس میلیمتری جنب یادداشتهایم
در روزنامه محترم شهرآرا ،به طرفم آمد
و ضمن ابراز محبت و لطف به گوشزد
کردن یکی دو نکته پرداخت .ایشان ،به
عنوان خواننده روزنامه و یادداشتهای
بیشتر موضوعاتی
بنده ،معتقد بود
ِ
که من طرح میکنم خبری نیستند
و در آ نهــا به اتفاقات روز کمتوجهی
میشود .و با کمرنگی مسائل سیاسی
و سیاستهای روز در این نوشتهها
موافق نبود ،و مباحثی از این دست را
مطرح کرد.
نگارنده کوشید با روحیه پاسخگویش
به دالیل این اتفاق اشاره کند .در آغاز،
ضمن تشکر از توجه ایشان ،به شوخی
گفتم ما که سیاستمدار نیستیم که
بنا به سنت ریز دیدن خلقا ...پاسخگو
نباشیم؛ اهل قلم به اندازه بضاعتشان
در پاسخگویی مصرندو در پاسخخواهی
مصرتر .عرض کردم :اوال ،در ستونها و
صفحات دیگر روزنامه مطالب بهروزتر
فــراوان اســت؛ ثانیا ،منبنده بر این
گمانم که درستتر آن است که هرکس
در حیطهای که گمان میکند اطالعات
بیشتر و تسلط نسبی دارد قلمفرسایی
کند ،تا درستتر سخن گفته باشد؛
ثالثا ،هرکسی دعب و منظر متفاوتی
دارد و از زاویههایی منطبق بر حال
و هــوای خــودش به پیرامونش نگاه
میکند و شاید خوانندگانی دوستدار
دعب و منظری مشابه نویسنده نیز
یافت شوند .خالصه ساعتی بر این
نمط سخن گفتیم و شنیدیم و جدیت
آن خواننده محترم در طرح دیدگاه
و مــنــظــرش و تــوجــهــش بــه مطالب
نگارنده از نگاه کسی که انتقاداتی نیز
دارد و اهتمام به طرح آ نهــا ساعتی
د لنشین را رقم زد .منبنده درست
نمیدانم...
ادامه درصفحه10

بهامیدتکرارنتیجهبازیرفت!

دومین جشنواره «غنچههای امید» ،با موضو ع
«اقتصاد مقاومتی :اقدام و عمل» ،با مشارکت
معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه امام رضا (ع) از
سوی فرهنگسرای کودک و آینده آغاز به کار کرد.
مراسم افتتاحیه این جشنواره ،که توانمندسازی
مدیران و مربیان مهدکودکهای سطح شهر را
هدف قرار داده است ،در محل فرهنگسرای زیارت
شهرداری مشهد برگزار شد.
حمید صادقی ،مدیر فرهنگسرای کودک و آینده،
با بیان اینکه جشنواره «غنچههای امید» از اول
دی فعالیت خود را شروع کرده است ،گفت :این
جشنواره با فعال کردن دبیرخانه و فراخوان تمامی
مهدهای کودک سطح شهر فعالیت خود را از اول
دیماه آغاز کرده است.وی افزود :این جشنواره در دو
بخش مربیان و کودکان برگزار میشود و دو موضوع
کلی نیز در نظر گرفته شده است :یکی اقتصاد
مقاومتی :اقدام و عمل ،و دیگری دهه فجر انقالب
اسالمی.
صادقی خاطرنشان کرد :عالقهمندان میتوانند
در بخشهای مختلف ،از جمله سرود ،دکلمه،

غنچههایامید

قصهگویی ،بازی و نمایش خالق که در دو
بخش کودک و مربی برگزار میشود شرکت
کنند.مدیر فرهنگسرای کودک و آینده ،با اشاره
به شرکت  500مربی و  200مهدکودک در این
جشنواره ،گفت :شرکتکنندگان تا نیمه بهمنماه

فرصت اجرای برنامه دارند .این برنامهها مورد داوری
قرار میگیرند.

قصهها ،انتقالدهنده سبک زندگی

در مراسم افتتاحیه این جشنواره ،عبدالرضا کردی،

رئیس مرکز جهانی خالقیت ،به آموزش قصهگویی،
خالقیت و ارتباط با کودک پرداخت .کردی ،با بیان
اینکه قصهها میتوانند انتقالدهنده سبک زندگی
ایرانی-اسالمیباشند ،گفت :در قصهگویی ،هدف
فقط قصه نیست ،بلکه باید بحث نقادی ،طرح
مسئله ،پیشنهاد و اعالم نظر را آموزش دهیم.این
فعال فرهنگی گفت :قصهگو فرهنگساز ،تاریخساز
و الگوساز است ،و باید در قصهگویی خالقیت ،ابتکار
و نشاط داشته باشد و بتواند آن را به مخاطب منتقل
کند.رئیس مرکز جهانی خالقیت ،با تأ کید بر
داشتن روش ،محتوا و هدف در قصهگویی ،گفت:
جامعههایی که قصههای خالق دارند دفاع فرهنگی
و فعال فرهنگی بیشتری نیز دارند.
کردی ،با اشاره به مفاخر کشور و بیتوجهی به آنها
در عرصه قصهگویی ،اشاره و ابراز کرد :قصههای ما
از کشور چند دهه عقب است ،و به سمت قصههایی
میرویم که ربطی به سرزمین ما ندارد ،حال آنکه
در این عرصه شهدا ،خانواده شهدا ،جانبازان و
نمونههای بسیار دیگری داریم که باید به آنها توجه
کنیم و قصه بسازیم.

ستادهماهنگیاقداماتمساجددرمشهد2017تشکیلشد

مردم مشهد در خصوص مشهد  2017و یا پایتخت
فرهنگی جهان اسالم سؤال شود ،پاسخی برای
آن ندارند و نمیدانند که پایتخت فرهنگی جهان
اسالم بودن به چه معناست .این نشان میدهد که
نگاه به این رویداد ملی در سطح کالن و صرفا یک

کار دستگاهی ،سازمانی و دولتی بوده که تأثیری
ماندگار در بین مردم نخواهد داشت.
کمیلی بیان کرد :نگاه به مشهد  2017یک نگاه
ویترینی بوده که برای جبران آن بایستی با کمک
مساجد تال شهایی صورت گیرد .در همین

درهم و برهم
علیرضا لبش

مدیر فرهنگسرای امت شهرداری مشهد:

مدیر فرهنگسرای امت شهرداری مشهد از برگزاری
نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقدامات مساجد
مشهد  2017در فرهنگسرای امت خبرداد.
حسین کمیلی گفت :گمشده برنامههای رویداد
 2017نقش بخش مردمیاست و در خصوص این
رویداد هنوز برای مردم نقش مشخصی پیشبینی
نشده است .وی اضافه کرد :نمیتوان از فرهنگ
سخن به میان آورد ،و در این فرهنگ مردم هیچگونه
نقشی نداشته باشند ،و نمیتوان از فرهنگ اسالمی
سخن گفت ،و مساجد نقشی نداشته باشند .وی
تأکیدکرد:درفرهنگاسالمی،برایمساجدجایگاه
و نقشی ویژهای در نظر گرفته شده و اگر اینطور
نباشد ادعای فرهنگ اسالمی ظاهری و نمادین
خواهد بود.مدیر فرهنگسرای امت ادامه داد :در
طول جلسات برگزارشده ،این دغدغه در مساجد
مطرح شد و مقرر گردید مساجدی که به لحاظ فکری
و گفتمانی و توان فکری و اجرایی شرایط مناسبی
دارند در آگاهیبخشی به عموم مردم نقش داشته
باشند.مدیر فرهنگسرای امت سازمان فرهنگی و
تفریحی شهرداری مشهد عنوان کرد :سال 2017
آغاز شده است ،و این در حالی است که ،اگر از

صفحه11

جهت ،طرحی در راستای آموزشهای مسجدی و
فرهنگسازی مردمی در مساجد سطح شهر مشهد،
با حضور ده نماینده از مناطق مختلف سطح شهر،
ارائه شد که این مساجد را به پایگاه و ستاد مرکزی
منطقه تبدیل خواهد کرد ،و با کمک سایر تشکلها
و مساجد منطقه اقدامات و طر حهای آ نها آغاز
میشود.وی در پایان اضافه کرد :رویکرد اقدامات
مساجد مرکزی سطح شهر افزایش سطح اطالعات
مردم مناطق مختلف شهری نسبت به جهان اسالم،
و ایجاد زمینه جذب توانمندیهای شهروندی در
سال  2017است ،به نحوی که شهروندان مشهدی
بتوانند زمینههایی را فراهم کنند تا در تحقق ایده
پایتخت فرهنگی بودن مشهد نقش بسزایی داشته
باشند .در گام نخست ،پویش فراگیری زبان دوم ،به
ویژه زبان عربی که زبان اول جهان اسالم است ،در
بین شهروندان مشهدی ،آغاز خواهد شد.
مدیر فرهنگسرای امت شهرداری مشهد افزود:
شهروندان مشهدی بایستی احساس کنند که هر
شهروند باید به یک زبان دوم مسلط باشد ،و با معرفی
توانمندیها و پتانسیلهای مشهد به سایر کشورها،
در تحقق جهانشهر مشهد ،نقش داشته باشند.

چگونهیککتاب
خوارشویم؟

 -1کرم کتاب باشید .آنقدر به کتابها
پیله کنید تا پروانه شوید .پروانه کتاب
زیباترین پروانه دنیاست .با لهایش
اندیشه و تفکر اســت .فقط مواظب
باشید وقتی پروانه شدید کسی تورتان
نکند.
 -2از کتاب به عنوان بالش استفاده
نکنید .کتا بهایی هستند که بالینی
میشوند و آد مهــا بــدون خواندشان
خوابشان نمیبرد .کتا بهایی هم
هستند که بالش میشوند و آدمها را به
خواب میبرند.
 -3کتاب بهترین دوست شماست؛ در
انتخاب رفیق دقت کنید .کتاب خوب
مثل زغــال خوب اســت؛ هر دو باعث
اعتیاد می شوند ،امــا ایــن کجا وآن
کجا؟!
 -4همه آدمها یک رژیم غذایی ندارند؛
بعضیها آد مخـــوارنـــد ،بعضیها
گوشتخوارند ،بعضیها گیاهخوارند
و بعضیها هم کتابخوار .در انتخاب
رژیم غذایی خود دقت کنید.
 -5گاهی دست کتاب خود را بگیرید و
با آن به گردش یا میهمانی بروید .البته
از بــردن کتاب خود به استخر و سونا
بپرهیزید .گاهی هم دست خود را به
کتاب بدهید و بگذارید او شما را به
گردش ببرد.
 -6کتاب را به عنوان پوشش استفاده
نکنید .بعضیها بــرای نشان دادن
فضل و کماالت خود کتاب به دست
میگیرند ،در حالی که یک صفحه از
آن را نخواندهاند .کتاب پاپیون یا کاله
نیست که باعث شود شما خوشتیپ و
جذاب به نظر برسید.
 -7کتاب ابــزاری بــرای باز کــردن مغز
است .البته ،قبل از باز کردن مغزتان با
کتاب به دستورالعملی که روی جلدش
نوشته شده توجه کنید.کتاب آچار
اســت ،نه چکش؛ با کتاب به سرتان
ضربه نزنید.
 -8بعضیها فکر میکنند خریدن
کتاب دور ریختن پول است .کتاب فقط
امانتگرفتنی یا هدیهگرفتنی نیست؛
گاهی هم به جای ماکارونی و چیپس و
پفک برای خودتان کتاب بخرید.

