اخبار
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فرهنگی

دفترنمایشگاهکتابمشهدبسته
شد

نوزدهمیــن نمایشــگاه بین المللی کتاب مشــهد ،شــب
گذشــته به کار خود پایان داد .طی روزهای گذشــته نیز
جمعــی از مســئوالن از جملــه قائم مقــام تولیت آســتان
قدس رضوی ،امیر آذریان فرمانده قــرارگاه منطقه ای و
امیر محمدی فرمانده لشــکر  77پیروز ثامن االئمه(ع)،
امیر گرامی رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس،
فرماندار مشــهد ،برخی از اعضای شــورای شهر و معاون
فرهنگــی شــهردار از نمایشــگاه کتــاب بازدیــد کردند.
به گزارش آســتان نیوز« ،ســید مرتضی بختیــاری» قائم
مقام تولیت آســتان قدس رضوی در بازدید از نمایشــگاه
بین المللی ناشــران جهان اسالم گفت :توســعه و ترویج
معارف اســامی و آمــوزه های رضــوی و توجــه جدی به
فرهنگ كتــاب خوانی از مهــم ترین رویكردهای آســتان
قدس در حوزه فرهنگ است.

استقبال از برنامه های
«سرای اهل قلم»

بخش«سرایاهلقلم»نمایشگاهکتابمشهدکهبههمت
معاونتفرهنگیسپاهوادارهارشادبرپاشدهبود،دردوروز
پایانی با حضور مهمان ویژه مورد اســتقبال مخاطبان قرار
گرفت.برخیازچهرههایادبیوفرهنگیکشورهمچون
علیرضاقزوه،سعیدتشکری،محمدرضاسرشار،سیدعلی
میرافضلی ،حامد عسکری نیز از مهمانان سرای اهل قلم
در روزهای گذشــته بودند .رونمایی از  25عنوان کتاب با
موضوعپایتختفرهنگیجهاناسالموهمچنینرونمایی
از تازه های کتاب برخی از انتشارات حاضر در نمایشگاه از
دیگربرنامههایروزهایپایانینمایشگاهکتابمشهدبود.
درخورذکراستبرپاییشبهایفرهنگیشهرستانهای
استان نیز از جمله برنامه های نمایشگاه بود که با استقبال
مخاطبان مواجه شــد .نوزدهمین نمایشــگاه بین المللی
مشــهد شــب گذشــته به کار خود پایان داد .این نمایشگاه
اگرچه در حوزه کتاب و کتابخوانــی ،به عنوان مهم ترین
هدفیکنمایشگاهکتاب،نتوانسترضایتمردموناشران
راجلبکندامابرنامههایفرهنگیوهنریجنبیآنمورد
استقبالبازدیدکنندگانقرارگرفت.

«آینه بغل» بهسینما های مشهد
آمد

اکران فیلم ســینمایی«آینه بغل» در ســینماهای هویزه،
آفریقــا ،ســیمرغ و پیــروزی مشــهد آغاز شــد .ایــن فیلم
سینمایی در ژانر کمدی است و کارگردانی آن را «منوچهر
هادی» برعهده دارد .همچنین تهیه کنندگان آن «منصور
سهراب پور» و« امیر پروین حسینی» هستند .محمدرضا
گلــزار ،جواد عزتــى ،يكتا ناصــر ،نازنين بياتى ،ســيامك
صفرى ،مه لقا باقرى ،بهاره رهنما و رضا نيكخواه از جمله
بازیگران فیلم ســینمایی«آینه بغل» هســتند .درباره این
فیلم آمده است« :قيمت آينه بغل ماشين بعضى ها معادل
زندگى خيلى هاست».

جامعه
روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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نارضایتیدانشجویانازحالوروزدانشگاههاوجشنروزدانشجو
گزارش
بهبودی نیا
چنــد ســالی اســت کــه در بیشتردانشــگاهها در روز
دانشــجو به خواندن ســرود " یار دبســتانی " و بریدن
کیــک و پخــش موســیقی میپردازنــد و اســم ایــن
مراسم را گذاشتهاند روز دانشــجو .نه از کرسیهای
آزاداندیشــی خبری اســت و نه از مطالبات سیاســی
و اجتماعــی و بیشــتر مطالبــات بــه مطالبه گــری در
حــوزه رفاه دانشــجویی خالصهشــده اســت.فاطمه
علیزاده که خود یک فعال دانشــجویی اســت ،بعد از
گفتن این جمالت درحالیکــه لبخند میزند ،ادامه
میدهد :جالب است که مراسم روز دانشجو در بیشتر
دانشــگاههای ما بــا همــان کیفیتی برگزار میشــود
که دیگــر جشــنها را برگــزار میکنند و تقریبــ ًا هیچ
هدف فکری و علمی پشــت بزرگداشــت ایــن روز که
سه تن از دانشــجویان برای رسیدن به آرمانهایشان
خــون دادهاند ،وجــود نــدارد؛ آنها خــون دادهاند و
حاال در روز بزرگداشــت یادشــان ما فشفشــه روشن
میکنیــم و کیک بــرش میدهیــم و بعد همدســت و
جیغ و هورا؛ البته باید به این نکته اشــارهکنم که این
نوع برخــورد بــا روز دانشــجو ،نتیجه ایســتادگی در
برابر برگــزاری کرســیهای آزاداندیشــی بهصورت
واقعی اســت.علیزاده ادامه میدهد :قبــل از این که
وارد دانشگاه شوم ،در گروههای سیاسی ،اجتماعی
بیرون از دانشــگاه شــرکت میکــردم ولــی از زمانی
که به دانشــگاه آمدهام ،فعالیتهایم در این زمینهها
نهتنها بیشتر نشده که کمتر هم شده است.این فعال
دانشجویی ادامه میدهد :یکی از نقدهای دیگری که
به دانشگاه و دانشــجویان امروز وارد است ،بیهدف
بودن دانشــجویان اســت.آن ها وقتی وارد دانشگاه
میشوند به هدفشان رســیدهاند و بعد از یکی دو ترم
تحصیل از تالش دست برمیدارند ،درس میخوانند
و نمره میگیرند و فقط روزهایشان را سپری میکنند.
فاطمه علیزاده میگوید :آزاداندیشــی در دانشــگاه
یک اصل فراموششــده اســت؛ اصلی که باید بیشتر
به آن اهمیت داده شــود تــا جامعه امروز دانشــجویی
را از حالــت کرختــی و خمودگــی بیــرون بیــاورد و با
هدایت درســت افکار دانشــجو بــه پیشــرفت جامعه
کمک بیشتری شــود و قطع ًا با ســرکوب این تفکرات
و به حاشــیه راندن آزاداندیشــی هیــچ کاری از پیش
برده نمیشود.

•کرسی آزاد اندیشی  ،یعنی هیچ

برای پرسیدن نظر تعدادی از دانشجویان دوباره به راه

میافتم،تعدادزیادیازدانشجویانحاضربهمصاحبه
نمی شــوند .فرهاد هاجــری را که دانشــجوی دکتری
تاریخ و تمدن ملل اســامی اســت ،در مســیر پردیس
دانشــگاه فردوســی میبینــم .فرهــاد چند ســالی در
تشکلهای مختلف دانشجویی فعالیت کرده است .از
اودربارهروزدانشجوووضعیتاینروزهایدانشگاهی
کــه در آن تحصیــل میکنــد ،میپرســم .او در جــواب
میگوید :من نمیدانم هدفتان از نوشتن این گزارش
چیست،نمیدانمحرفهاییکهمیزنمفایدهایدارد
یا نه؛ ولی اگر بخواهم دربــاره این روز صحبت کنم باید
ابتدا مقدماتی را بگویم که نقدی است بر روند فعالیت
دانشــگاهها و نظام دانشــگاهی در کشــور ما .امروز ما
شــاهد رشــد قارچ گونه دانشــگاهها با اسامی مختلف
هستیم ،دانشگاههایی که بدون در نظر گرفتن تأمین
آینده شــغلی دانشــجویان تأســیس میشــوند .انگار
مسئوالنمانمیدانندکهبههرحالیکروزاینحجماز
دانشجویانبعدازاتمامتحصیلواردجامعهمیشوند؛
جامعهای که قادر نیســت شــغلی مرتبط با رشــته این
دانشجویانبرایشانتأمینکندودانشجووقتیدانش
آموختــه میشــود درحالیکــه انتظاراتش از شــغل و
کار آینده بهشــدت باال رفته اســت ،دچار سردرگمی و
افســردگی میشــود .از طرفی تقریبــ ًا در بهکارگیری
دانش آموختگان ،شایستهســاالری رعایت نمیشود.
البتهدراینمیاندستهدومیهموجودداردوآندسته
افرادی هســتند که برای فرار از بیکاری و افسردگی به
ادامهتحصیلمشغولمیشوندوتامقطعدکتریپیش
میروندوالبتهبههمانمیزانبازانتظاراتشانازدولت
وجامعهباالمیرودودولتوجامعههمچناننمیتوانند
این انتظارات را برآورده کنند .یک برآورد ســاده آماری
از دانش آموختگان بیکار تأییدکننده صحبتهای من
اســت .یک عده از افراد بعــد از یکی دو ســال مقاومت
و دنبال کار گشــتن بهناچــار وارد بازار میشــوند و تن
به کاری می دهنــد که بدون هیچ مدرک دانشــگاهی
میتوانآنکارراانجامدادواینیعنیبرگشتبهعقب.
فرهاد که انــگار بــرای رفتــن عجلــه دارد ،نگاهی به
ســاعتش میاندازد و میگویــد :افــراد میتوانند در
خارج از دانشــگاه اطالعات علمیشــان را باال ببرند
بدون این که وارد دانشگاه شوند و افراد جامعه باید به
این آگاهی برسند که لزوم ًا با ورود به دانشگاه بینش و
شعور افراد باال نمیرود.

•حمایت از رستوران بیشتر از فعالیت علمی
این دانشــجو ادامه میدهد :اگر دانشگاه آرمان های
خاص خودش را دارد ،باید حمایتهای خاص خودش
را هم داشته باشــد .من دوره کارشناسی ارشدم را در

دانشــگاه تهران گذراندم ویادم می آید قرار بود در آن
دانشگاهیکسریکارهایعلمیانجامدهیمامادریغ
از سرسوزنی حمایت ،البته وضع در تمام دانشگاهها
به همین شــکل اســت حاال اگر بخواهنــد در این فضا
یک رستوران افتتاح کنیم ،انواع و اقسام حمایتها در
دانشگاه انجام میشــود.او ادامه میدهد :متأسفانه
امروزبیشترمطالبهگریهاوتجمعهادرزمینهمسائل
غذا و رفــاه اســت و کمتــر فعالیتهای فکــری انجام
میشود .امروز تعداد مخاطبان انجمنهای علمی در
دانشگاه از چند نفر فراتر نمیرود و دانشجویان رغبت
زیــادی به شــرکت در این محافــل ندارند امــا اگر یک
جنگ شادی در دانشگاه برگزار شود ،در سالن محل
برگزاری شــما جایی برای ایســتادن پیدا نمیکنید.
نمیدانم چه بالیی ســر دانشــگاهها آمده و چه کسی
مسئول این اتفاقات است.فرهاد میگوید :زمانی در
دانشگاه یک ســری کرســی به نام آزاداندیشی به راه
افتاد که البتــه تا حدود زیــادی آزاداندیشــانه نبود به
همین دلیل دانشجویان در این زمینه قدرت مانوری
ندارد؛ درصورتیکه رسالت دانشگاه ،آگاهی بخشی
به دانشجو و نشان دادن راه برای یافتن حقیقت است
و بعضی از مسئوالن حتی از این موضوع هراس دارند.
به اعتقاد من که در حوزه علوم دینی تحصیل میکنم
بایدفضاهایچالشیبیشتریبرایمانوردانشجویان
وجود داشته باشد ،درصورتیکه بسیاری از مسئوالن
دانشــگاه از برگــزاری اینگونــه جلســات جلوگیری
میکنند.فرهاد دوباره به ساعتش نگاه و خداحافظی
میکند تا خودش را به کالس درس برساند.

•تحصیل در دانشگاه ،واجب تر از نان شب؟
علی شیرزادی دانشجوی دکتری دام پزشکی است؛
او را درحالیکه یک هندزفری در گوشــش دارد و به
ســمت خوابگاه میرود ،میبینم .او هم مثل فاطمه
و فرهــاد رغبت زیادی بــه صحبت کــردن درباره روز
دانشــجو ندارد و ترجیح میدهد بیشتر از مشکالت
دانشــجویی بگوید تــا روز دانشــجو .او که اهل شــهر
ســاری اســت و بــرای تحصیل چند ســالی اســت به
مشــهد آمده ،درباره تغییر نگاه دانشــجو به نیازهای
اصلــی زندگــی صحبــت میکنــد و میگویــد :ما در
زندگی یک هــرم نیازها داریم که مســکن ،خوراک،
پوشاک و مســائل اولیه رفاه انســانی قاعده این هرم
هســتند و طبیعت ًا تحصیالت در ردههای بعدی قرار
دارد امــا امروزاین گونــه به نظر میرســد که موضوع
برعکس شــده اســت؛ یعنــی این کــه دانشــجو برای
ادامه تحصیل در دانشــگاه از بســیاری از نیازهایش
باید چشمپوشی کند و در اصل جای نیازهای اصلی

و فرعی باهم عوضشــده اســت .به این معنــا که فرد
تماممســیر خوشــبختیاش را در ادامــه تحصیل در
دانشــگاه میبیند و فکر میکند با ورود به دانشگاه و
گرفتن یک مدرک بهتمام اهداف زندگیاش میرسد
درصورتیکه این نگرش اشــتباه اســت و همین نوع
نگرش است که دانشــجو را بعد از دانش آموختگی و
ورود به جامعه و استخدام نشدن در رشته مدنظرش
دچــار ســرخوردگی میکند.علــی ادامــه میدهد:
تعداد زیــادی از ما بــه اختیــار خودمان به دانشــگاه
نیامده ایم ،بلکه خانوادهها ما را به ســمت این مسیر
هل داده انــد .در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته
کسانی وارد دانشگاه میشوند که دغدغه علمدارند
و عاشق پژوهش هستند و فقط برای رسیدن به حقوق
و پول وارد دانشگاه نشدهاند .بعضی از ما با پیشنهاد
والدین به دانشــگاه مــی آییم تا چیزی شــویم که پدر
و مادرمــان دوســت دارند و این وســط عالقــه فرزند
اهمیتی نــدارد .به همیــن دلیل دانشــجو در محیط
دانشــگاه درگیر فرارها میشــود که شــامل فــرار به
جمع دوستانه ،فرار به سمت اعتیاد و خالصه فرار به
سمت هر چیزی بهجز تحصیل است.این دانشجوی
دامپزشــکی میگوید :ما بــه این امید وارد دانشــگاه
شــدیم که به یک متخصــص تبدیل شــویم ولی حاال
میبینیم یک تکنسین که بهصورت تجربی به کار دام
پزشــکی مشغول اســت ،با گذاشــتن نیمی از همین
زمان به مهــارت باالیی در کارش میرســد و واقعیت
این اســت که افرادی مثل من در این رشــتهها برای
بازار کار تربیت نمیشــویم و بهصــورت نظری و روی
کاغذ آموزش میبینیم.

•رفتگری با مدرک کارشناسی ارشد

حسنیعقوبیدانشجویترمششرشتهروانشناسی
اســت؛ با او دریکی از پارکهای شــهر آشنا میشوم.
انــگار او هــم دلخوشــی از دوران دانشــجوییاش
ندارد .او میگوید :تلویزیون و رســانهها بــا برگزاری
نمایشهای تبلیغاتی کالسهای کنکور و برنامههای
مختلف ما را گول زدند و ما وارد دانشگاه شدیم .چند
وقت پیش عکســی دریکی از شــهرها منتشــر شد که

یک کارشــناس ارشــد رفتگری میکرد چرا رسانهها
این را نشــان نمیدهنــد؟ در تلگرام خوانــدم که یک
کارتن خواب که تحصیالت دانشــگاهی داشــته ،در
انتخابات شــورای شــهرخرم آبــاد رای آورده اســت .
خیلی دردناک است که با یک تحصیل کرده این طور
رفتار شــود .اگر همین فرد به دانشــگاه نمیآمد و در
یکرشــته شــغلی که عالقه داشت ،مشــغول میشد
امــروز موفقتر نبــود؟ من اگر به ســالهای گذشــته
برگــردم بدون شــک بین دانشــگاه و یــک حرفه مثل
مکانیکی که بــه آن عالقه دارم گزینــه دوم را انتخاب
میکنم .من نمیدانم چرا د ِر کالسها و برنامههای
کنکور را که تبدیل به بنگاه شده است تخته نمیکنند.
نمیدانم چرا بــه خانوادهها آگاهــی نمیدهند .باور
کنید داخل دانشــگاهها هیچ خبری نیســت ،این جا
تعداد زیادی جوان ســرخورده نشستهاند که شبها
تا دیروقت بیدارند ،صبحها به کالس درس میروند،
خیلی از کالس های ما جز خمیازههای کشدارچیزی
نیســت .برادر من کــه وارد بازار آزادشــده و شــغلش
نجاری اســت ،حــالوروزش ازنظر مالــی از من بهتر
است و بهشدت کتاب میخواند .حاال من نشستهام تا
فوقلیسانسم را بگیرم و بعد مدرکم را لب کوزه بگذارم
تا یک نفر پیدا شود و بگوید بفرما سرکار!

•تفاوتی بین دبیرستان و دانشگاه نیست

حسن با عصبانیت سیگارش را داخل سبزه میاندازد
و ادامه میدهــد :یک موضوع دیگر هم این اســت که
مــن تفاوتی بین دانشــگاه و دبیرســتان نمیبینم جز
همین ردههای مختلط که دانشجوهای پسر و دختر
در کالس کنــار هم هســتند و در دبیرســتان و قبل از
آن در مدارس درس میخواندند .در دانشــگاه هم از
اولترم یک کتاب به ما میدهند و استاد از روی همان
کتاب تدریس میکند و آخر ترم سر جلسه مینشینیم
و امتحــان میدهیم.ایــن دانشــجو مــی گویــد :روز
گذشته ،مراسم بزرگداشــت روز دانشجو برگزار شد
،تعدادی از مســئوالن آمدند و سخنرانی کردند  .بعد
هم،اســتنداپ کمدی و اجرای موسیقی بود و روشن
کردن فشفشه و دست و جیغ و هورا .

چهرهها وخبرها
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی:

همدم ،الگوی مدیریتی موفق در استان معرفی می شود
معاونسازمانمدیریتوبرنامهریزیخراسانرضویدربازدیدازموسسههمدمگفت:
«سعی میکنیم همدم را به عنوان الگوی مدیریتی موفق ،به سایر ارگانها و نهادهای
اســتان معرفی کنیم».به گزارش روابط عمومی موسس ه خیری ه همدم (فتح المبین)،
«کوکبموسویکاخکی»صبحسهشنبهگذشتهبه مناسبتگرامیداشتروزوهفته
معلوالنازاینمرکزخیریهبازدیدکرد.ویگفت«:دردیدارازکارگاههایهمدم،شاهد
شوروشوقدخترانهنرمنداینکارگاههابودم؛اشتیاقبهکاروفعالیتدراینبچههاحکایتازایثاریعاشقانه
وایمانبهکارمدیرانومربیاناینموسسهپویادارد».

درپی وصل نشدن گاز مدرسه ای توسط

پیمانکار شرکت گاز به دلیل پرداخت
نشدن مطالبات وسرمای هوا اتفاق افتاد

حضور دانش آموزان دبیرستان
دخترانه زینبیه با پتو درکالس

خبیری /درپی وصل نشــدن گاز مدرســه توسط پیمانکار
شــرکت گاز به دلیل پرداخت نشــدن مطالبات وسرمای
هوا ،دانش آمــوزان دبیرســتان دخترانه زینبیــه واقع در
سیدیمشهدباپتودرکالسدرسحاضرشدند.بهگزارش
خراسانرضویروزگذشتهتصویریدرشبکههایمجازی
منتشــر شــد که در آن دانش آموزان دختر با پتو در کالس
درس حاضر شــده بودند.در زیر این تصویر که توسط یک
شهروند خبرنگار منتشر شده  ،متنی با این مضمون درج
شده اســت " :دانش آموزان دبیرســتان زینبیه در منطقه
ســیدی مشــهد به دلیل وصل نشــدن گاز این مدرسه وبا
وجود روشــن کردن بخاری برقی با پتو ســرکالس درس
هستند"؛موضوعیکهتوجهکاربرانشبکههایاجتماعی
را به خود جلب کرد.برای شفاف شدن موضوع با مدیرکل
آموزش وپرورش خراســان رضوی تماس می گیریم .وی
در این باره می گویــد :دبیرســتان دوره دوم زینبیه ناحیه
 2مشــهد واقع در منطقه ســیدی خیابان قائم (عج) تازه
ساخت اســت و شبکه گازکشــی مدرســه به اتمام رسیده
اما به دلیل پرداخت نشــدن مطالبات پیمانکار کنتور گاز
نصب نشده اســت".علیرضا کاظمی" می افزاید :آموزش
و پرورش موضــوع نصب کنتور را از طریــق مراجع مربوط
بارها پیگیری کرده ،اما تا کنون به نتیجه نرســیده است.
وی اضافــه می کنــد :با وجــود این بــرای حفظ ســامت
دانش آموزان با افزایش توان کنتور برق گرمایش کالس
ها و فضاها را تاکنــون از طریق بخاری هــای برقی تامین
کرده ایم.وی با گالیه از نگاه تجاری برخی دســتگاه های
خدماتی بــه آموزش وپــرورش واولویت ندادن به مســائل
آموزشــی وتربیتی درمقابل موضوعات اقتصادی گفت :
امیدواریمبامساعدتمسئوالننهادهایذیصالحهرچه
زودتر با نصب کنتور امکان استفاده از سیستم گرمایشی
مناســب فراهم آید.شــایان ذکر است اســتاندار خراسان
رضوی بارها در جلسات شورای آموزش وپرورش استان بر
همکاری شرکت های خدماتی با آموزش وپرورش وقطع
نکردن آب ،برق وگاز مدارس تاکید کرده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی خبرداد:

ارسال وسایل گرمایشی برای زلزله زدگان شهرک رضوی

رونماییطرح"اتوبوسبههمراهاینترنتاضافه"درنیشابور

مدیرکلکمیتهامدادامامخمینی(ره)استانازارسالوسایلگرمایشیبرایمددجویان
منطقهزلزلهزدهشهرکرضویمشهدخبرداد.بهگزارشایرنا"مسعودیانراد"گفت :این
محموله شامل 100دستگاه بخاری ،شش دستگاه یخچال 12،سری اجاق گاز و120
سبد کاال به ارزش 500میلیون ریال اســت.وی افزود :عالوه بر این چهار دستگاه خودرو
نیسانبهارزشیکمیلیاردو 200میلیونریالازمحلاعتباراتتسهیالتخودکفاییبا
مشارکتصندوقکارآفرینیمهروشرکتایرانخودروتهیهوبرایاشتغالمددجویانبهاینمنطقهارسالشده
است.ویاظهارکرد:همچنینطرحاحداث 40صفحهخورشیدیبرایمنازلمددجویاندردستورکارقراردارد.

شهردار نیشابور گفت :برای نخستین بار در کشــور ،ازطرح "اتوبوس به همراه اینترنت
اضافه" در نیشابور رونمایی شــد.علی نجفی در گفتوگو با تســنیم اظهار کرد :ازطرح
اتوبوس به اضافه اینترنت در شهرستان نیشابور رونمایی شد و در اختیار شهروندان این
شهرقرارگرفت.شهردارنیشابوربااشارهبهاهدافرونماییازاینطرحخاطرنشانکرد:
اینطرحبراینخستینباردرکشوردرشهرستاننیشابوررونماییشدهاستوهدفآن
نیز ایناست که از سویی بستر مناسبی برای شهروندانیفراهمکند کهاز وسایل حمل ونقل عمومی استفاده
میکنندوازسویدیگرزمینهسازترغیببهاستفادهازحملونقلعمومیشود.

با حضور وزیر بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد

افتتاح ۱۶۰پروژه عمرانی -بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

همزمــان بــا میــاد بــا ســعادت حضــرت محمــد
مصطفــی(ص) و امــام جعفــر صــادق (ع) ،بــا حضور
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی۱۶۰ ،
پروژه بهداشــتی ،درمانی و خدماتی به طور همزمان
در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به
بهره برداری رسید.
بــه گــزارش وب دا ،این پــروژه ها به صــورت همزمان
در مجتمع آموزشی ،پژوهشــی ،بهداشتی ،درمانی،
فرهنگــی و رفاهــی دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد
(برج ســپید) با حضور دکتر هاشــمی وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،اســتاندار خراسان رضوی،
جمعــی از مدیــران و مســئوالن کشــوری ،اســتانی و
دانشگاهی به بهره برداری رســید.مجتمع آموزشی،
پژوهشی ،بهداشتی ،درمانی ،فرهنگی و رفاهی برج
ســپید ،مرکز مدیریت بحران و فوریت های پزشــکی،
دانشــکده طب ســنتی ،ســه کلینیک ویژه ،دو بلوک
زایمان ،دو مرکز شیمی درمانی و غربالگری سرطان،
 ۴۴مرکزخدمات جامع سالمت شــهری و روستایی،
۴۷محل زیســت پزشــک و ماما ۱۹،پایگاه ســامت
شــهری و دو آزمایشــگاه مرکزی از جمله طــرح هایی
بود که با حضور دکتر هاشــمی وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشــکی در زیر بنای  ۶۰هــزار متر مربع به
بهره برداری رســید.این طرح ها در بیشتر مناطق زیر
پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از جمله مشهد،
تایبــاد ،گلبهار ،خــواف ،ســرخس ،کالت ،کاشــمر،
قوچان و باخرز با هزینه ای بیش از یــک هزار میلیارد
ریال به بهره برداری رسید.

•توجه به مناطق محروم در توسعه
زیر ساختی بهداشتی

علیرضا رشیدیان اســتاندار خراســان رضــوی در این
مراســم گفــت :در توســعه زیر ســاخت هــای درمانی
استان توجه الزم به مناطق محروم همواره مورد تاکید
است.رشیدیان اظهار کرد :برای احداث  ۱۶۰پروژه
بهداشتی و درمانی که امروز به بهره برداری می رسد،

شهردار نیشابور:

بیش از  ۱۳۳میلیارد تومان هزینه شــده که بیشترین
آن ها در مناطق محروم و روستایی ساخته شده و نشان
دهنده توجه دولت به همه قشرهای جامعه است.وی
خاطر نشــان کرد :در حوزه بهداشــت و درمان فضای
بســیار برای کار کردن وجود دارد که مشارکت بخش
خصوصی و خیران بــرای رفع کمبودهــا در این حوزه
نقش به ســزایی دارد.رشــیدیان افزود :سالمت فقط
مختص به بهداشــت و درمان نیســت و داشتن جامعه
ســالم نیازمند همکاری و همراهی تمام دستگاه های
مربــوط اســت.وی اظهار کــرد :با وجــود پــروژه های
متعدد بهداشتی و درمانی در استان خراسان رضوی
بدهی هــای این اســتان به جامعه پزشــکی بیشــتر از
متوســط کشــوری آن نیســت که امیدواریم با پیگیری
های انجام شده در سال های بعد وضعیت بهتری از نظر
پرداختی به جامعه پزشکی و پرستاری و آزمایشگاهی
داشته باشیم.اســتاندار خراسان رضوی تصریح کرد:
تعداد تخت های بیمارستانی این استان در دولت تدبیر
و امید نســبت به قبل از آن  ۳۰درصــد افزایش یافت.

•کمبود  ۴۰هزار متر مربع فضای آموزشی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در این مراسم با
بیان این که هنوز این دانشــگاه با  ۴۰هــزار متر مربع
کمبود فضــای آموزشــی روبه روســت ،تصریــح کرد:
تالش می شود در دو سال آینده کمبود فضای آموزشی
در این دانشــگاه برطرف شــود.دارابی افزود  :مشهد
با بیــش از یک میلیــون و  ۲۰۰هزار جمعیت حاشــیه
نشــین رتبه نخســت را در کشــور در این زمینه دارد و
توســعه اورژانس بیمارســتانی ،پیش بیمارســتانی و
همچنین رســیدگی به مناطق حاشیه شــهر و محروم
اســتان از مهم ترین برنامه های این دانشــگاه است .
دارابی تامین پزشــکان متخصص در شهرستان های
زیر پوشــش دانشــگاه ،تقویت ،به ســازی و بازســازی
اورژانــس هــای بیمارســتانی و پیــش بیمارســتانی،
ارتقای کیفیت آموزش و اجرای طرح تحول و نوآوری
آمــوزش بــه عنــوان گام چهــارم برنامــه تحــول نظام
سالمت ،جذب اعضای هیئت علمی جوان و متخصص
را از جمله برنامه های مهم دانشگاه برشمرد.

حاشیه های روزدانشجو در دانشگاه آزاد مشهد
محمدحساممسلمی/قراربودظهرروزسهشنبه14
آذرماهبهمناسبتروزدانشجودرآمفیتئاترمجتمع
فرهنگیآیتا...هاشمیرفسنجانیدانشگاهآزاد
اسالمی،مراسمیبههمینمناسبتبرگزارشود.
امابهگفتهمسئولانجمناسالمیدانشکدهفنیو
مهندسی این دانشگاه ،یک ساعت مانده به زمان
برگزاریاینمراسممحلبرگزاریبزرگداشتروز
دانشجوتغییریافتودرسالنآمفیتئاتردانشکده
فنیومهندسیایندانشگاهبرگزارشد.
بهگزارشخراسانرضوی،باتغییرمکانبرگزاری
مراسمروزدانشجودردانشگاهآزاداسالمیمشهد،
دانشجویان به سمت ســالن آمفی تئاتر دانشکده
فنیومهندسیرفتند،جلویاینسالننیزمملواز
دانشجویانی بودند که موفق نشده بودند به داخل
سالنبروندومامورانحفاظتفیزیکیدانشگاهنیز
با بستن درهای ورودی سالن از ورود دانشجویان
ممانعتواعالمکردندکهداخلسالنپرشدهاست
وجاییبرایسایردانشجویاننیست.
وارد سالن که شدیم ،مراسم با قرائت آیاتی از کالم
ا...مجیدوپخشنماهنگیبهمناسبتروزدانشجو
آغازشد.تعدادزیادیازدانشجویانبهدلیلکمبود
صندلی ،ایستاده و برخی از دانشجویان نیز روی
زمیننشستهبودند.
در ادامه «بهزاد قاسمی» مسئول انجمن اسالمی
دانشکدهفنی ومهندسیپشتتریبونقرارگرفت
و با اشــاره به تغییر مــکان برگزاری مراســم گفت:
قبل از برگزاری مراســم اعالم کردند نباید برگزار
شود ،حتی بنده را تهدید کرده بودند که به کمیته
انضباطی معرفــی می کنند ،اگر مــکان برگزاری
به ســالن کوچک دانشــکده آمفی تئاتر دانشکده
مهندســی انتقال یافته ،قصور از طرف مســئوالن
دانشگاهبودهاست.
این مراسم با اجرای رضا رفیع طنزپرداز خراسانی
ادامه پیدا کرد و «سید محسن حسینی پویا» یکی
از اعضای شــورای اســامی مشــهد به شعارهای
مردم ایران که همان استقالل ،آزادی و جمهوری
اســامی اســت ،اشــاره کرد و گفت 16:آذر که به

نام روز دانشجو نام گذاری شده ،از شعار استقالل
خواهینشاتگرفتهاست.
در ادامــه مجری می خواســت ســخنران بعدی را
دعــوت کند کــه بــا مخالفــت برخی دانشــجویان
روبه رو شد .با خواهش مجری از دانشجویان برای
ســخنرانی مراســم باالخره «حمید رضا موحدی
زاده»یکیازاعضایشورایشهرمشهدباالیسن
آمد ولی با آغاز ســخنرانی ،برخی از دانشجویان با
فریادهایشاننمیگذاشتندویبهسخنرانیادامه
دهد.اوهمازدانشجویانمکرردرخواستمیکرد:
"سکوترارعایتکنید،منقصدسخنرانیندارم،
اگر آمادگی ندارید من ســخنرانی نمــی کنم"؛ اما
همچنان برخی از دانشــجویان به فریاد های خود
مبنیبرتوقفسخنرانیادامهمیدادند.
مجــری مراســم دوبــاره از دانشــجویان خواســت
که اجــازه بدهنــد وی ســخنرانی کنــد .موحدی
زاده در ســخنرانی خود گفت :هســته های تحول
اجتماعی کشــور در دانشگاه ها شــکل می گیرد،
و ســهم دانشــجویان در تحوالت اجتماعی کشور
به رغم همه مشــکالتی که وجــود دارد باید هر روز
پر رنگ تر شــود .وی افزود :ما می خواهیم شهری
آباد و پیشرفته داشته باشیم اما در این مسیر نباید
همدیگــر را خنثی کنیــم و اعضای شــورای پنجم
مشــهد هر کدام با تخصــص های مختلــف در این
جهتحرکتمیکنند.
ســخنان موحــدی زاده بــا فریــاد هــا و صلــوات
فرستادن مکرر برخی دانشــجویان قطع می شد،
باالخره موحدی زاده از ادامه سخنرانی منصرف
شد.
«مجتبی بهاروند» نیز یکی دیگر از اعضای شورای
اسالمیمشهدکهبهعنوانسخنرانبهاینمراسم
دعوتشدهبود،درجمالتکوتاهیگفت:یکیاز
پایههایاستقاللکشورمااقتصادواشتغالاست،
تازمانیاستقاللخواهیمداشتکهکشورماروی
ارزش هــای اســامی و انقالبی خودش بایســتد
و ایجاد تولید و اشــتغال برای جوانــان را به عنوان
مولفههایاستقاللایراناسالمیتوسعهدهد.

