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رهبرانقالبدردیداراعضایمجمع
تشخیصمصلحتنظام:

مجمعبایدصددرصد
انقالبیفکر وعملکند
وانقالبیباقیبماند

پاسخقاطعظریف
دربارۀبازدیدازاماکننظامی
وزیر امور خارجۀ کشورمان تأکید کرد ،براساس
برجام ،هیچکدام از بازدیدها نمیتواند بهانهای
برای اطال ع یافتن از اسرار کشور باشد .به گزارش
شهرآرا ،به نقل از «ایلنا» ،محمدجواد ظریف ،روز
گذشتهعازمسوچیشد...

حضرت آیـتا ...خامنهای ،رهبر معظم انقالب
اسالمی ،روز گذشته ،در دیدار رئیس و اعضای
دورۀ جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام،
مجمعراازابتکاراتباارزش...
صفحه 8

درجریانسفربهروسیه
مطرحشد
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روستاهایطوسواسالمیه باوجودالحاقبهمشهدهمچنانازآبشهریمحرومهستند

شورای عالی کار کمیتۀ دستمزد را
برای تعیین میزان درآمد و معیشت
کارگران رسمی کرد

بحرانبیآبی
در همسایگیفردوسی

12ماهبررسی
برای12ماهمعیشت

صفحه 4

فردی که با جعل اسناد مالی به
حسابیک واحدتولیدیدرمشهد
دستبرد زده بود دستگیر شد

قماربازی
میلیاردی
مدیر مالی

شهرآرا محله 12

شهرآرا در گزارشی بهمناسبت ایجاد «پارلمان زنان»به نقشآفرینی بانوان در جامعه می پردازد

حضورزنان ،سهمخواهینیست

صفحه 5

آمادگیکاملمدارس
برایآغازسالتحصیلی
گــروه خبر -هــمزمــان بــا ایـــام آغــاز
ســـال تحصیلی جــلــســۀ شـــورای
آمــوز شوپــرورش با حضور استاندار
خراسان رضوی برگزار شد.
بهگزارش شهرآرا ،استاندار خراسان
رضوی در این جلسه از آمادگی مدارس
بــرای آغــاز سال تحصیلی جدید خبر
داد و گفت« :د رحــا لحــاضــر بالغبر
یکمیلیو نو 150هزار دانـشآمــوز
آمــادۀ رفتن به مدرسه میشوند که
افزونبر نیمی از این جمعیت در شهر
مشهد مقدس تحصیل میکنند.».
علیرضا رشیدیان با اشاره به اقدامات
آمـــوزشوپـــرورش اســتــان درآستانۀ
بازگشایی مـــدارس اظــهــار داشــت:
« بد ینمنظو ر د ستو را لعملها یی
خطاب بــه نهادهای مختلف نظیر
اتــــوبــــوسرانــــی ،تــاکــســیرانــی،
مینیبو سرانی و آتشنشانی برای
خدما ترسانی بهتر سرویس مدارس
و حفظ ایمنی دانشآموزان صادر شده
است.».
رشیدیان در بخشی از سخنانش بر
آمادگی سال تحصیلی جدید در مناطق
زلزلهزده و سیلزدۀ استان تأکید کرد و
گفت« :امید است همزمان با بازگشایی
مــدارس دان ـشآمــوزان ساکن در این
مناطق مشکلی بهلحاظ کالس درس
و مدرسه نداشته باشند.».
مدیرکل آموزشوپرورش استان نیز در
این جلسه گفت 70« :طرح آموزشی در
این استان با هزینۀ 480میلیارد ریال
بــرای مهرماه امسال به بهرهبرداری
رسید.».
ی با بیان اینکه تاکنون برای پروژۀ
کاظم 
«مهر»  20اقدام انجام شده است اظهار
کرد« :امسال یکمیلیو نو150هزار
دانشآموز در  11000مدرسۀ استان
ثبتنام کردهاند که  60000نفر آنها
دانشآموزان اتباع و مهاجران خارجی
هستند.».وی افزود« :سرویسدهی
به 145هــزار دانشآموز در استان با
 8600خـــودرو پیشبینی شــده که
 70000نفر از این دان ـشآمــوزان در
مشهد و تبادکان تحصیل میکنند.».

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت گرفت

اهداینشان«مشهد»2017بهاستادشفیعیکدکنی
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با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت گرفت

خبر
در شورای آموزشوپرورش استان
اعالم شد

همزمان با 23و  24شهریورماه
برگزار میشود

مشهد ،2017فرصتی برای توسعۀ فرهنگی شهر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی نیز در
این دیدار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی را بهعنوان
یکی از شخصیتهای بسیار برجستۀ علمی و ادبی

قرن حاضر و افتخار خراسان و ایران برشمرد.
سیدسعید سرابی با ارائۀ گزارشی از رویداد
فرهنگی «مشهد ،پایتخت فرهنگی جهان اسالم
در سال  »2017گفت« :این رویداد فرصتی برای
برنامهریز یهای زیربنایی و توسعۀ فرهنگی مشهد
است.».
دکتر محمدجعفر یاحقی نیز در این مراسم به نقش و
جایگاه دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در ادبیات
معاصر ایران اشاره کرد و افزود« :باید قدر مفاخر
خود ،بهویژه مفاخر معاصر ،را بدانیم و فرهنگ و هنر

روز گذشته صورت گرفت

افتتاحدانشکدۀحقوقوالهیات
دردانشگاهپیامنورمشهد

گروه خبر -دانشکدۀ حقوق و الهیات در دانشگاه
پیام نور مشهد افتتاح شد.
ب ـهگــزارش شــهــرآرا ،رئیس دانشگاه پیام نور
خراسان رضوی در افتتاحیۀ دانشکدۀ حقوق
و الهیات دانشگاه پیام نور مشهد اظهار کرد:
«از مهرماه جاری در دانشکدۀ حقوق و الهیات
دانشگاه پیام نور مشهد پذیرش دانشجو خواهیم
داشت.».
محمدعلی داوریار با تأکید بر اینکه رشتۀ حقوق
دانشگاه پیام نور استان بینالمللی محسوب
میشود تصریح کرد 5280« :دانشجو در مقطع
کارشناسی و  500دانشجو در مقطع ارشد در
 7رشته نیز در این دانشکده تحصیل خواهند

کرد .این دانشکده  4000متر زیربنا دارد که 27
عضو هیئتعلمی حقوق و الهیات و بالغبر 100
مدرس در آن تدریس خواهند کرد .رشتههای
بینرشتهای در حقوق بسیار زیاد است .حقوق
جزا ،حقوق خصوصی ،و فقه و مبانی رشتههای
دانشکده هستند.».
وی بــا اشـــاره بــه اینکه دانــشــگــاه پیام نــور از
دانشگاههای بسیار تأثیرگذار کشور است اظهار
کرد« :اگر ما با این گستردگی دانشگاه اقدام
به فرهنگسازی نکنیم ،چه کسی باید این کار
را انجام دهــد؟! ما دغدغۀ جامعه را داریــم و از
بیاطالعی مــردم از مسائل اولیۀ حقوقی رنج
میبریم.».

این مرزوبوم را به اندیشهها و دغدغههای آنها پیوند
دهیم.».

شخصیتهای برجستۀ مشهد
به مردم معرفی شوند

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در این دیدار گفت:
«باید به شخصیتهایی که عمر خود را در راه فرهنگ
و ادب این مرزوبوم صرف کرد هاند با ثبت آثار و
تألیفاتشان ادای دین کنیم.».
وی افزود« :شخصیتهای برجستۀ علمی و مذهبی

بسیار در خراسان رضوی و مشهد وجود دارند که در
حوزۀ علم و کتابت کمنظیر بودهاند ،اما شناختهشده
نیستند؛ لذا این شخصیتها باید شناسایی و به مردم
معرفی شوند و آثار مکتوب و شفاهی آنها چاپ و ثبت
گردد.».
وی با تأکید بر پاسداشت زبان فارسی اظهار کرد:
«غنای این زبان آ نقدر زیاد است که نمیتوان
دورنمایی برای آن درنظر گرفت ،زبانی که در برخی
کشورهای همسایه تبلیغ میشود دو یا سه نسل دیگر
دوام نخواهد داشت.».
در این دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نشان
«مشهد ،پایتخت فرهنگی جهان اسالم در سال
 »2017را به دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی اهدا
کرد.
محمدرضا شفیعی کدکنی بهسال  1318در کدکن،
از روستاهای قدیمی بین نیشابور و تربتحیدریه،
بهدنیا آمد و تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در مشهد
گذراند .سپس وارد دانشکدۀ ادبیات دانشگاه مشهد
شد و مدرک کارشناسی این رشته را از دانشگاه مشهد
و مدرک دکترای آن را از دانشگاه تهران دریافت کرد.
شفیعی کدکنی از شاعران معاصر برجستۀ ایران است
که در نقد شعر و ادب فارسی نیز جایگاهی بلند دارد.
سبک و شیوۀ ویژۀ آفرینندۀ آثاری چون مثل درخت در
شب باران و هزارۀ دوم آهوی کوهی سبب شده است
اهالی شعر و ادب فارسی شفیعی کدکنی را شاعری
پیشرو بهشمار آورند.

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد در دیدار با نخبگان:

نخبگانراهکارهایعینیبرایبرطرفنمودن
مشکالتشهریارائهدهند

گروه خبر -نخستین میز گفتگوی دولت و نخبگان
استان خراسان رضوی روز گذشته با حضور معاون
برنامهریزی و نظارت «بنیاد ملی نخبگان» ،معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری و رئیس
شورای اسالمی شهر مشهد مقدس در دانشگاه
«فردوسی» برگزار شد.بهگزارش شهرآرا ،رئیس
شورای اسالمی شهر مشهد در این جلسه اظهار
داشــت« :انتظارات نخبگان انتظاراتی بهحق
است و در بخشهای مختلف ،اعماز توسعۀ دانش
محض و علم ،مخاطبان خاص خود را دارد.».
محمدرضا حــیــدری بــا اشـــاره بــه بخشی از
خواستههای نخبگان حاضر در جلسه که
درزمینۀ پیوند و ارتباط نخبگان با بدنۀ اجتماعی

«جشنعاطفهها»
دربیشاز
۶۰۰پایگاهاستان
صفحه 3

خبر
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نشان «مشهد ،پایتخت فرهنگی جهان اسالم» توسط
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به دکتر محمدرضا
شفیعی کدکنی اهدا شد.
بهگزارش شهرآرا بهنقل از روابطعمومی ادارهکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی ،دکتر
سیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
بههمراه دکتر محمدجعفر یاحقی ،استاد دانشگاه
«فردوسی» و عضو پیوستۀ« فرهنگستان زبان و ادب
فارسی» ،سیدسعید سرابی ،مدیر کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان رضوی ،و دستاندرکاران دبیرخانۀ
پایتخت فرهنگی جهان اسالم روز گذشته با دکتر
محمدرضا شفیعی کدکنی دیدار کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این دیدار گفت:
«استاد شفیعی کدکنی چهرۀ ماندگار و تأثیرگذار
بینالمللی است که تألیفات و تحقیقات گستردهای در
حوزۀ زبان و ادب فارسی دارد.».
سیدعباس صالحی مفاخر علم و ادب و فرهنگ ایران
زمین را سرمایههای این مرزوبوم دانست و افزود:
«خراسان بهعنوان مهد فرهنگ ایران مطرح است که
بزرگانی را در گذشته و عصر حاضر در خود پرورانده
است.».

طرح :جالل حاجی زاده /شهرآرا

«تا پایان برنامۀ ششم توسعۀ کشور نسبت مدیران
زن در پستهای مدیریتی به 30درصد باید افزایش
یابد .تمام وزرای دولــت مکلفاند حداقل دو زن
بهعنوان معاون یا مشاور برگزینند .پارلمان زنان در 28
شهرستان خراسان رضوی تشکیل میشود تا زنان
هم در تصمیمگیریها نقش داشته باشند».
خــبــریشــدن ایــن ســه راهــبــرد بــا رویکــارآمــدن
دولــت دوازدهــم نویدی بــرای زنــان بود که سالها
ب ـهدنــبــال احــقــاق حــقــوق خــود در عرصههای
اجتماعی ،پستهای مدیریتی و نقشآفرینی در

تصمیمگیر یها و تصمیمساز یها بودند .زنان
همواره در تقسیم نیروی انسانی در حاشیه قرار
گرفتهاند و ارتقای منزلت آن ها همیشه تنها تا «سقف
شیشهای» قوانین نانوشتهای پیش رفته است که
زنان را از حضور در جایگاههای اجتماعی ،شغلی
و راهیابی به سطوح مختلف مدیریتی بازمیدارد.
دراینمیان دولت حسن روحانی برای تحقق یکی
از شعارهای انتخاباتیاش که ارتــقــای جایگاه
اجتماعی زنــان بــود دستورالعمل اجرایی سهم
30درصدی زنان از پستهای مدیریتی را ماه گذشته

مصوب و ابالغ کرد .هر چند سهمخواهی زنان برای
نقشآفرینی در ردههای مدیریتی باال و سکانداری
چند وزارتخانه هنوز جزو مطالبات پاسخدادهنشده
است درعینحال کورسوی چراغ امید زنان برای
رسیدن به جایگاه اجتماعی که در تصمیمگیریها
و تصمیمسازیها نقش داشته باشند .با این تصمیم
دولت روحانی برای نقشآفرینی زنان روشنتر شده
است .دراینراستا قرار است سهم زنان از جایگاههای
اجتماعی و نقشآفرینی آنها در استان ما زیر سقفی
به نام «پارلمان زنان»...
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و حوزۀ اجرا مطرح شد گفت« :تحقق این مهم
به شورا برمیگردد .در اولین اقدامی که شورای
پنجم درراستای توسعۀ پایدار شهری انجام داده
مکاتبهای با «بنیاد نخبگان» صورت گرفته که آن را
دنبال خواهیم کرد.».
وی خاطرنشان کرد« :نخبگان باید در شرایط
دشوار سازوکار و راهکار ارائه دهند و شورا نیز با
ظرفیتهایی که د راختیار ایشان قرار میدهد
بــرای رفــع مسئله و مشکل شهر اقــدام نماید.
صدها پژوهش مطالعهشده در مرکز پژوهشهای
شورا وجود دارد که نیازمند یک بازتحقیق و مرور
دستاوردهای گذشته توسط نخبگان است تا
بهکمک آن بخشی از مشکالت برطرف شود.».

استاندار خراسان رضوی خبر داد

شرکت60000زائرخراسانی
درراهپیمایی
اربعینحسینی

گروه خبر -استاندار خراسان رضوی
گفت« :امــســال سهمیۀ ایــن استان
را ستاد ملی برنامهریزی ،مدیریت و
ساما ندهی زائــران اربعین حسینی
برای اعزام به عتبات عالیات و شرکت
در مراسم را هپیمایی ایــن مناسبت
 60000نفر تعیین کرده است.».
بهگزارش شهرآرا ،علیرضا رشیدیان
روز گذشته در نشست ستاد استانی
هماهنگی اربعین حسینی افــزود:
«همچنین از کل  15000روادید رایگان
که عراق به ایران اختصاص داده 2500
روادید به خراسان رضوی تعلق دارد.».
وی ادامــه داد« :را هپیمایی اربعین
میتواند یک نماد وحــدت ،صلح و
دوستی بین ادیان باشد و نگاه تقریبی
مــوردتــأکــیــد رهــبــر معظم انــقــاب و
استمرار پیام امام حسین (ع) در این
راهپیمایی بین پیروان مذاهب اسالمی
رقم بخورد.».
استاندار خراسان رضوی همچنین با
تأکید بر درنظرگرفتن پیوست فرهنگی
برای همۀ اقدامات ا زسوی مسئوالن
کمیتههای ستاد اربعین حسینی
افــزود« :در راهپیمایی که 25میلیون
نفر بهعشق اباعبدا ...الحسین (ع)
عازم کربال میشوند شور برای عشق به
اهلبیت (علیهم السالم) وجود دارد؛
لذا درکنار آن باید با همت گروههای
فرهنگی و لحا ظکردن برنامههای
فرهنگی به افزایش شعور در شناخت
آن حضرت کمک کرد.».
رشیدیان ادامه داد« :ایجاد هماهنگی
بین بخشهای مختلف اجرایی برای
خدمترسانی به زائــران اربعین نیز
بسیار حائزاهمیت است تا بتوان از
همۀ امکانات که متعلق به مردم است
و ظرفیت دستگا ههای اجرایی برای
خدمترسانی در آن سوی مرز به زائران
بهره گرفت.».
استاندار خراسان رضوی افزود« :طبق
گفتگوهایی که با مسئوالن عراقی
انجام گرفت آن کشور خدمات خود را
تا بازگشت کامل زائران اربعین به ایران
متوقف نخواهند کرد.» .

