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طرح «زیارت از راه دور» آستان قدس به ایستگاه یازدهم رسید

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران

تنور
عمو شاطر

تولید برق 3فاز از پس کله مردم !

همان طور که احتماال در هفته گذشــته خودتان یا الاقل
یکی از اقوامتــان این فرصــت را پیدا کرده اســت که 45
دقیقه در آسانســور گیر کند و فــارغ از مســائل دنیوی به
آخرتبیندیشد،حتماحسابکاردستتانآمدهاستکه
به دلیل بحران آب برای تولید برق با مشکالتی مواجه ایم.
اما خوشبختانه اداره برق بیکار ننشسته و فورا روش هایی
علمی و صد در صد کاربردی را اتخاذ کرده است ،از جمله
تغییر ساعت کاری ادارات به کله صبح و قطع برق مناطق
شهری در ساعاتی از روز.
اما حــاال که نیــروگاه هــای برق دچار مشــکل شــده اند،
می توانیم از روش های دیگری برای تولید برق استفاده
کنیم که ضمن رایگان بودن ،برق با کیفیتی هم تولید می
کند .یکی از این روش ها ،روش انسانی است .به هر حال
هر روز برق ســه فاز زیــادی از کله شــهروندان می پرد که
متاسفانه به دلیل مدیریت ناصحیح هدر می رود .مثال هر
بار که برای خرید هندوانه ،زیر پیراهنی مردانه ،دمپایی
جلوبســته و اقالم لوکس دیگــری که ارتبــاط تنگاتنگی
بــا دالر دارد ،بــه بــازار مراجعــه می کنیــم و قیمــت ها را

 #مشهد

می پرســیم ،ظرف مدت  30ثانیه  345ولت برق سه فاز
در پس کله مان تولید می شود که متاسفانه هدر می رود.
البته غیــر از متولیان تنظیم بازار و مســئوالن اقتصادی،
برخی سازمان های فرهنگی از جمله صدا و سیما نیز می
توانندباتهیهبرخیبرنامهها،مستندها،اعترافگیریها
که اتفاقا نور زیادی هم در آن ها دیده نمی شود ،به تولید
برق سه فاز از پس کله مردم کمک کنند .البته درباره تولید
برق ،نقش صدا و سیمای استان ،صرفه جویی در مصرف
آب اســت ،گاهــی این قــدر شــیلنگ آب در برنامــه های
اســتانی باز اســت که تلویزیون بیننده ها می سوزد ،پس
بهتر است این آب به نیروگاه های تولید برق منتقل شود.
با این حال شــهروندان عزیز نیز باید همکاری کنند و هر
وقتپسازشنیدنیادیدنخبرییامطلعشدنازقیمتی
احساس کردند سرشان داغ شده است آگاه باشند که در
حال تولید برق هســتند و باید بالفاصله خود را به ستون
برقی برسانند و همان طور که در تصویر مالحظه می کنند
کله شان را به ســیم برق بچســبانند تا این برق مجانی به
سیستم توزیع برق مشهد انتقال داده شود.

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

# Mashhad

سایه خورشید بر 1500شهر جهان

مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی
گفــت :یازدهمیــن دوره برنامــه هــای زیر ســایه
خورشــید ،امســال در هــزار و  500نقطه جهان
برگزار می شود.
به گزارش خراســان رضوی« ،مجتبی مختاری»
در نشســت خبری یازدهمین دوره جشــن های
مردمی و بین المللی زیر ســایه خورشــید که روز
گذشــته برگزار شــد ،بــا اعــام این خبــر گفت:
مجموعــه برنامه هــای «زیر ســایه خورشــید» که
امسال به دهه دوم فعالیت خود رسیده است ،یک
حرکت صرفا تبلیغی با حضور خادمان ،مبلغان،
روحانیــون ،مداحــان ،ذاکران و قاریان نیســت؛
بلکه یک حرکت معنوی در زمینه تبیین فرهنگ
«زیارت از راه دور» است.
وی افــزود :بــزرگ ترین خدمتی کــه این حرکت
در پهنه حضور خود در ایران و جهان داشته ،این
است که مردم در ایامی که فرصت و امکان حضور
در مشهد را ندارند ،به واسطه حضور این کاروان،
حــس زیــارت را تجربه میکننــد و حــال و هوای
معنوی حرم حضرت برایشان تداعی میشود.

•خیلی دور ،خیلی نزدیک ،همراه یک
کاروان

این مقام مسئول با اشــاره به حضور کاروان های
«زیــر ســایه خورشــید» در شــهرها و روســتاهای
دورافتــاده ،زنــدان هــا ،کانــون هــای اصــاح و
تربیت ،پادگان ها ،کارخانجات ،معادن ،شرکت
های بــزرگ ،خانه های ســالمندان ،آسایشــگاه
جانبازان ،منازل خانواده شهدا و  ...افزود :مردم
احساس می کنند عده ای که حامل پرچم بارگاه
رضوی هستند ،عطر و نشــانی از آن منزل همراه
خود دارند و اگر قسمتشان نشده که در این ایام
مسافراینراهومهماناینشهرشوند،الاقلبستر
و بهانهای بــرای اتصال معنویشــان به حضرت
رضا(ع) فراهم آمده است.
وی تأکید کرد :این ارتباط معنوی ،فقط منحصر
به شــیعیان یا اهل سنت نیســت بلکه مردم نقاط
مختلف جهان اعم از مسیحیان ،بوداییان و  ...نیز
در سفر کاروان های «زیر سایه خورشید» ،ارادت
خود را به حضرت رضا (ع) ابراز کرده اند.

• 9هزار رویداد فرهنگی در «زیر سایه
خورشید»

هنرمندان خراسانی نظیر برزو ارجمند ،بهار ارجمند
و ...حادثه تلخ تصادف سنندج را در صفحات خود به
مردم کشورمان و خانواده های داغدار ،تسلیت گفتند.

طبیعت زیبای چشمه سبز گلمکان

مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی
گفت :امســال بــا افزایــش 30درصــدی حضور
کاروان های «زیر سایه خورشید» در کشور ،حدود
هــزار و  500نقطه از ایــران در ایــام دهه کرامت
میزبان این کاروان ها هستند.
وی افــزود 75 :کاروان تبلیغی داخلی متشــکل
از خادمــان ،مداحــان ،قاریــان ،روحانیــون
و فعــاالن فرهنگــی -اجتماعــی ،در ایــن برنامه
مشــارکت خواهند داشــت و بیش از سه میلیون
بسته فرهنگی و تبرکی را که توسط این مؤسسه

تهیه شــده اســت ،در اختیار مردم سراسر کشور
قرار مــی دهنــد .مختاری خاطرنشــان کــرد :از
مزیــت هــای برنامه های «زیر ســایه خورشــید»،
حضور مجموعــه های مردم نهاد اســت و در تمام
مکان های برگزاری این برنامه ها ،تشــکل های
مردمی میزبانی کاروان ها را به عهده دارند.
وی افزود :حدود دو هزار تشکل میزبان برگزاری
این برنامه ها هستند و20هزار کادر اجرایی برای
برگزاری این برنامه ها در کشور فعالیت می کنند
و در مجموع حدود  9هزار رویداد فرهنگی در این
ایام پیش بینی و اجرایی خواهد شد.

•هزینه های برگزاری برنامه ها ،توسط
مردم تأمین می شود

مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی
تصریح کرد :برنامه های زیر سایه خورشید که از
هشت استان و هشــت نقطه کشور آغاز شد ،حاال
در یازدهمین ایســتگاه ،به هــزار و  500نقطه از
کشور تسری یافته است.
وی افزود :ســال گذشــته  400نقطه عشــایری
در کشــور میزبان برنامه های این طرح بودند که
امســال این تعداد بــه  850نقطه افزایــش یافته
اســت .وی تأکید کرد :هزینه های برگزاری این
برنامه ها ،توســط مردم تأمین می شــود و همین
موضوع باعــث ماندگار شــدن طــرح «زیر ســایه
خورشید» شده است.
مختاری گفت :مجموعه آســتان قدس و مؤسسه
جوانان ،صرفا هزینه های ســتادی کار را متقبل
می شوند و این ارقام در برابر هزینه های مردمی
که در برگــزاری ایــن برنامه ها صرف می شــود،
ناچیز است.

•حمایت از کاالی ایرانی در دستور کار

مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی
اظهارکرد :در شــروع برنامه های امسال ،شاهد
برگزاری جشــن هایی با عنــوان «مثل معصومه»
ویژه دختران در استان ها خواهیم بود.

بریده کتاب

وی خاطرنشان کرد :با توجه به شعار سال مبنی
بــر «حمایــت از کاالی ایرانــی» ،کاروان هــای ما
در مراکــز صنعتی کشــور حضــور می یابنــد و از
کارآفرینــان برتر و کارگران نمونــه تقدیر به عمل
خواهد آمد .مختاری افزود :این برنامه را در مراکز
تولید و توزیع کاالی ایرانی نیز اجرایی می کنیم
و حضور در مراکز موشــکی ،ســایت های هســته
ای ،مراکز دانــش بنیــان و تولید علم ،دانشــگاه
هــا ،اجتماعــات نوجوانانــه و ...در دســتور کار
خواهد بود.

• 15کشور و  3قاره میزبان «زیر سایه
خورشید»

مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی با
بیان این که در حوزه بین الملل ،امسال 15کشور
از قاره های آســیا ،آفریقــا و اروپا میزبــان کاروان
های زیر سایه خورشــید هســتند افزود :میزبان
ما در حــوزه بین الملل نیز تشــکل های مردمی و
بومی کشــورهای مختلف خواهند بــود که بعضا
مذهب شان «تشیع» نیز نیست اما ارادت ویژهای
به حضرت رضا(ع) دارند.
مختاری تأکید کرد :از ویژگی هــای برنامه های
«زیر سایه خورشید» در حوزه بین الملل این است
که مخاطبــان آن صرفــا ایرانی نیســتند و برنامه
ها در میان مخاطبان بومی کشــورهای مختلف
اجرا می شــود .وی خاطرنشان کرد :گفت وگو با
ادیان ،دیدار با علما و افراد صاحب نظر و شاخص،
حضور در مراکــز علمی و دانشــگاهی ،برگزاری
کرســی های تــاوت قــرآن و مراســم جشــن ،از
برنامه های بخش بین الملل «زیر سایه خورشید»
خواهد بود .وی افزود :در هلند و بلژیک ،امسال
دو نمایشــگاه خیابانــی با نــام حضــرت رضا (ع)
برپا خواهد شــد .شایان ذکر اســت؛ در پایان این
نشست خبری ،تعدادی از هدایایی که قرار است
در برنامه های «زیرســایه خورشید» به مخاطبان
ایرانی و بین المللی اهدا شود ،رونمایی شد.

دیالوگ

خراسان به روایت

بعد از پیری معرکهگیری!

21خرداد 1356

41سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
از اتفاقات جالب در دادگاه حمایت خانواده مراجعه مردی
مســن برای طالق همســرش بود .وی اظهار کــرد :من و
همسرم ســالها زندگی خوب و آرامی را در کنار یکدیگر
میگذراندیــم .ثمــره ازدواج مــا در طول این مــدت پنج
فرزند17،نوهوچهارنبیرهاستکه همهاینهاماراسخت
به زندگی با یکدیگر پایبند می کند ولی مسئلهای که مرا
آن قدر تحت فشــار قرار داده که به طالق واداشته است،
بی توجهی همسرم در ســالهای اخیر نسبت به من می
باشد.هرچهبرتعدادفرزندانشافزودهمیشود،توجهش
نسبت به من کمتر می گردد .این اواخر هفتههفته و ماه به
ماه به خانه بچه ها می رود و من را تنها می گذارد و من هر
بار اعتراض می کنم و از او می خواهــم کمی به من توجه
داشته باشد ،با فریاد او مواجه می شوم که؛ آن ها بچه هایم
هســتند و تو چشــم دیدن آن ها را نداری .به هر حال من
پا به سن گذاشــتم و روز به روز پیرتر می شوم و احتیاج به
مراقبت و پرســتاری بیشــتر دارم ،دیگر با این زن زندگی
برایم مقدور نیســت ،تصمیم گرفته ام از وی جدا شــده و

با کسی ازدواج کنم که مرا به خاطر خودم دوست بدارد.
زن نیز در گفت وگو با خبرنگار ما مطالبی در تایید سخنان
شــوهرش گفت و اظهار کرد :من یک تار مــوی فرزندانم
را به دنیا نمی فروشــم و محبت من به فرزندان و نوه هایم
حسادت شوهرم را تحریک می کند اگر واقعا او نمی تواند
مرا در کنار فرزندانم و در حال محبت بــه آنان ببیند ،من
طالق را ترجیح می دهم!

کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف مشهد در شانزدهمین
جلســه خود تغییراتی را که در نرخ و کم و کیف چلوکباب
داده به این شرح اعالم داشت :مقدار برنج پخته برای هر
پرس چلوکباب برگ و کوبیــده از 200گرم به 250گرم
افزایش یافت .نرخ چلوکباب کوبیده در چلوکبابیهای
درجــه دو 80 ،ریــال و در درجــه ســه70 ،ریــال .کلیــه
نرخ های اعالم شــده بــرای کباب و چلوکبــاب مربوط به
استفاده از گوشت گرم گوسفند است.

کاال

گوجه فرنگی

2500

کیلو گرم

سیب زمینی

1350

کیلوگرم

پیاز زرد

1350

کیلو گرم

عدس کانادایی

5500

کیلو گرم

لوبیا قرمز

7600

کیلو گرم

روغن نباتی جامد

27600

حلب ۵
کیلویی

بازرگانــی را هــزار دینار خســارت افتاد .پســر را
گفت :باید که این ســخن بــا هیچ کــس در میان
ننهی .گفــت :ای پــدر فرمان تــو راســت ،نگویم

ولیکن خواهــم مرا بر فایــده این مطلــع گردانی
که مصلحت در نهان داشــتن چیســت؟ گفت :تا
مصیبتدونشود:یکینقصانمایهودیگرشماتت

خبر
کتابی برای معرفی یک میراث ماندگار

منبع :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

کاال

پرسه در مه
کارگــردان  :بهــرام
توکلی

حکایت

•هر پرس چلوکباب باید 350گرم برنج
داشته باشد

بازار روز
قیمت(تومان) واحد

آدم ها می میرند ،سکته می کنند یا زیر ماشین میروند.
گاهی حتی کســی عمدا ازباالی صخره ای پرتشــان می
کنــد پایین .اینهــا البته مهم اســت .ولی مهــم تر همان
نبودن آن هاست .این که آدم بیدار شود و ببیند که نیست.
کنار تو خالی است .بعد دیگر جای خالی شان می ماند.
روی بالش ،حتی روی صندلی که آدم بعد از مردن شــان
خریده اســت .آن وقت اســت کــه آدم حســابی گریه اش
می گیرد .بیشــتر برای خــودش که چرا بایــد این چیزها
را تحمل کند.
آینه های در دار – نویسنده :هوشنگ گلشیری

 خیلی خســته کننده استکــه در گذشــته ات زنــده
باشــی ،امــا دنبــال دلیــل
ُمردنت تو آینده باشی!...

قیمت(تومان)

واحد

برنج پاکستانی درجه یک

8100

کیلو گرم

روغن مایع

5750

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

7150

کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(الشه)

 45000کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

 56000کیلو گرم

« فریاد» ،موسیقی مقامی خواف
منتشرشد

رئیــس اداره میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری خواف از چاپ و انتشار کتاب «فریاد»
با موضوع موسیقی مقامی خبر داد.
به گــزارش خراســان رضوی و بــه نقــل از روابط
عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری خراسان رضوی «محمود با عقیده»
با اعــام این خبــر افزود :ایــن اثر با هــدف حفظ
و نگهــداری بنیانهــای غنــی موســیقی مقامی
خواف ،توسط «مسعود ذاکری رودی» گردآوری

و تالیف شده است.
او با بیان این که کتاب «فریاد» در پنج فصل و740
صفحه تالیف ونگارش شده است ،افزود :در این
کتاب به موضوعاتی از جمله تاریخچه موسیقی،
مراحل ســاخت دوتار ،نحوه کوک کــردن دوتار،
انواع کوک ها ،مقام های موســیقی خواف ،پاره
ای از دو بیتیهــا و رباعیــات ،الالیی ها و اشــعار
رایج در خواف و تقسیم بندی موسیقی مقامی این
شهرستان و  ...پرداخته شده است.

انــده خویش با دشــمنان /که
همســایه .مگوی ُ
«الحول» گویند شادی کنان
َ
برگرفته از گلستان سعدی

عمیق شدنشکافنسلیباچالش
نادیده گرفتن تغییرات اجتماعی
تغییرات ســاختاری جامعه ،ورود نســل های جدید به
عرصه نقش آفرینی و کنشگری ،نبود مدیریت صحیح
و تضادهــای حاصــل از این تغییــرات ،بسترســاز بروز
شــکاف های نســلی و در شــدیدترین حالت ،گسست
بین نسل ها می شود ،موضوعی که کارشناسان درباره
تبدیل آن به یک بحران ،هشدار می دهند.
شــکاف نســلی به عنوان یکی از مهــم ترین آثار ناشــی از
تحوالت عمیــق اجتماعــی در تمامــی جوامــع اجتناب
ناپذیر بــوده ،با این حــال جوامعی که تغییــرات بزرگ تر
و ســریع تری را تجربه می کنند ،این شــکاف را با شــدت
بیشــتری احســاس می کنند .در تعریف ایــن پدیده باید
گفت شــکاف نســلی به عنوان اختالف فاحــش فکری،
اجتماعی و فرهنگی و تفاوت معنی دار در بینش ،اعتقاد
و آگاهی ،باورها ،تصورات ،انتظارات ،جهت گیری های
ارزشــی و الگوهای رفتاری میان دو یا چند نســل به طور
همزمان صورت می گیرد .در این پدیــده نوعی اختالل
در تبعیت فرزندان از والدین به وجود می آید ،به این معنا
که فرزندان برای همانندسازی ،فرد دیگری را جایگزین
شخصیت پدر یا مادر می کنند.
هر چند این پدیده اجتماعی قدمتی به درازای تاریخ دارد
و در حالت معمول مسئله ای طبیعی انگاشته می شود اما
در سال های اخیر ابعاد آن چنان گسترده شده که دغدغه
خاطر صاحب نظران و آحاد جامعه را در پی داشته است.
بسیاری از والدین از بی توجهی فرزندان شان به معیارها
و مــاک هــا و ارزش های آن هــا گالیه مند هســتند و در
بســیاری مــوارد از آن بــه عنوان یکــی از مشــکالت مهم
خانوادگی خود یاد می کننــد ،در مقابل فرزندان تمایل
کمی به درک این ارزش ها نشــان می دهند و در شــکل
دیگری ،برای تعریف سبک و ســیاق زندگیشان تالش
مــی کننــد .در واقــع مــوج مدرنیزاســیون کــه آمــوزش
همگانی ،گسترش رســانه های جمعی و بسیاری موارد
دیگر را به همراه آورده ،به تشــدید این پدیده دامن زده و
فضایی جدید را در این عرصه شکل داده است.
البته ناگفته نماند در کنار این موارد ،نســل جوان امروز
به شــدت دچار مســخ فرهنگی و از فرهنگ ســنتی خود
گریزان شده و دور افتاده است.
به دلیل تغییرات اجتماعی ،درمواردی ارزش ها و به ویژه
هنجارها تغییر می کننــد و باعث می شــوند که نگرش،
سبک زندگی ،ذائقه و سلیقه ،نحوه مصرف و دیگر موارد
بین نسل ها نیز تغییر کند.
در خانواده معاصــر به دالیلی ماننــد فردگرایی ،اهمیت
یافتــن حقوق فــردی ،کاهش اقتــدار والدیــن و افزایش
سریع و وسیع دسترسی به ظرفیت های ارتباط جمعی از
سوی کودکان و نوجوانان فاصله بیشتری با والدین شکل
می گیرد که اغلــب در دوره های مختلف رشــد کودکان
مدیریت نمی شود .عالوه بر این آسیب پذیری نسل جوان
امروزی در مقابل فشارهای ســریع اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و فناوری به شــکل گیری و تکامــل هویت وی
صدمه وارد ســاخته و باعث ایجاد احساس ناامنی ،نبود
اطمینان ،اضطراب و نبود ثبات شــخصیتی شده است.
این تغییــرات ،احتماال ارزش ها و ســنت هــای جامعه را
برای نســل جوان بی اعتبار و متزلزل می ســازد و زمینه
ساز تعارض بین نسل ها می شود.
امروزه در خانواده ها شاهد هستیم که والدین و فرزندان
ســاعت هــای متمــادی در کنــار یکدیگــر می نشــینند،
بــدون آن که حرفــی بــرای گفتن داشــته باشــند .دیگر
کمتر نشانه هایی از خانواده هایی مشاهده می شود که
والدین و فرزندان دور هم بنشــینند و درباره موضوعات
مختلف با هم گفت وگو کنند و نظــرات همدیگر را راجع
به موضوعات مختلف جویا شوند .بنابراین شکاف ارزشی
درون خانواده و بین نســل هــا زمانی اتفاق مــی افتد که
انتقــال فرهنگی بــا مشــکل رو به رو شــود و همیــن این
موضوع بسترساز نوعی آسیب برای جامعه خواهد بود.
در مجموع مــی توان ایــن گونه بیــان کرد کــه در جامعه
امــروزی ما خانــواده به عنــوان امــن ترین حریــم حیات
انسانی دچار چالش شده و کارکرد خود را از دست داده و
دیوارهای این حریم به روی همه باز شده است ،چنان که
امواج ماهواره و اینترنت ،به خانواده های گرم و صمیمی
سرازیر شــد و آن ها را با انواع مختلف سلیقه ها ،فرهنگ
ها و هنجارها در قالب برنامه های سیاســی ،اجتماعی و
فرهنگی آشنا کرد.
به هــر روی بایــد اذعان کــرد که نســل جدیــد خواهان
تغییــرات تــازه هســتند و ارزش هــا و هنجارهــای خود
را منطبق بــر ارزش ها و هنجارهای ارائه شــده توســط
رســانه ها می دانند و همین امر موجب اختالف و تضاد
بین والدین و فرزندان می شود .روند پر شتاب و فزاینده
زندگی معاصر به گونه ای توجه جوانان را به خود جذب
کرده کــه فرصت پرداختن بــه خود را از آنان ســلب می
کند .بنابرایــن به مرور زمــان با خود ،فرهنــگ و هویت
خویــش بیگانــه و از آن دورتر می شــوند حال بــر عهده
مسئوالن ذی ربط و سیاســت گذاران است که در وهله
نخست با بسترسازی اقتصادی و اجتماعی این چالش
را به حداقل ممکن برسانند و سپس نهادهای فرهنگی
برای مهــار و کنترل این پدیده تمام تــاش خویش را به
کار گیرند.

