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افزایش 35درصدی شعب اخذ رای
در حوزه انتخابیه مشهد و کالت
براساساعالمفرمانداریمشهد،درانتخاباتاسفند
برایحوزهانتخابیهمشهدوکالت 1570شعبهاخذ
رای پیش بینی شده است .مقایســه این آمار با تعداد
شعب اخذ رای در انتخابات سال  94نشان می دهد
که تعداد این شــعب از 1159شعبه به 1570شعبه
رسیدهو 35درصدافزایشیافتهاست.معاونفرماندار
مشــهد در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد 1570:شعبه
پیش بینی شده شــامل 1400شــعبه در کالن شهر
مشهد ۱۲۰،شــعبه مناطق روستایی بخش مرکزی
شهرستان مشهد و  ۵۰شعبه اخذ رای در شهرستان
کالتاست«.احمدریواده»افزود:باتوجهبهجمعیت
باالی روســتاهای بخش مرکزی مشــهد و لزوم توجه
به عدالت جغرافیایی در توزیع شعب اخذ رای ،تعداد
شعبههای رایگیریدراینمحدودههمانندمناطق
شهری در مقایســه با دوره پیشــین انتخابات مجلس
افزایشیافتهاست.معاونفرماندارادامهداد :افزایش
تعداد شــعبهها عالوه بر این که دسترســی مردم را به
صندوقهایرایدرمناطقروستاییتسهیلوعدالت
انتخاباتی مــورد تاکید رهبر معظم انقــاب را تامین
میکند ،موجب میشــود میانگین آرادر صندوق ها
کاهش یابد تا شمارش آرا با دقت و سهولت بیشتری
انجام گیرد .وی گفت :شهرســتان مشــهد با مناطق
شــهری و روســتایی به  ۱۹منطقه انتخاباتی تقسیم
شده که شامل  ۱۶منطقه شــهری منطبق بر مناطق
شهرداری،دومنطقهروستاییویکمنطقهسیاراست.
ریوادهافزود:برایناساسدرمنطقه ۱۸روستایی۶۸
شعبهاخذرایبرایدهستانهایدرزاب،میانوالیت
و توس و ۵۲شــعبه اخذ رای نیز برای دهســتان های
کنهبیستوتبادکانبخشمرکزیشهرستانمشهد
اختصاصیافتهاست.

رئیسجبههپیروانامامراحلورهبری:

مشارکت نامزدهای جناح های
مختلف مشارکت ملی را افزایش
میدهد

رئیس جبهه پیروان امام راحل و رهبری در خراسان
رضویگفت:جناحهایسیاسیمختلفیدرسطح
کشــور حضور دارند لذا مشــارکت نامزدها از جناح
های مختلف سیاســی در رقابت ها ،گرایش مردم را
بهحضوردرانتخاباتومیزانمشارکتملیافزایش
میدهد .سیدمحسن بنیهاشــمی در گفت وگو با
ایرنا افزود :امیدواریم شورای نگهبان تجدیدنظری
در تایید صالحیت نامزدها انجام دهد تا افراد بیشتر
با گرایش های سیاسی متنوعتر در انتخابات اسفند
آیندهشرکتکنند.ویافزود:مهمحضورومشارکت
گسترده مردم در انتخابات است لذا شورای نگهبان
باید بــه مســائل در رونــد ارزیابی صالحیت افــراد با
اغماض بنگــرد و خیلی متــه به خشــخاش نگذارد.
بنیهاشــمی ادامــه داد  :هیــچ یــک از جنــاح های
سیاســی در کشــور به دنبال حذف حضور خــود در
انتخابات مجلس شورای اسالمی نیستند پس باید
شــورای نگهبان در تایید صالحیتهــا ،جناح های
سیاســی مختلف در کشــور را مدنظر داشــته باشد.
رئیس جبهه پیروان امام راحل و رهبری در خراسان
رضویهمچنیندربارهنتیجهبررسیصالحیت30
نامزداولیهاینجبههدرحوزهانتخابیهمشهدوکالت
گفت:تنهادونفرازافرادیکهنامشاندر لیست۳۰
نفرهاینجبههآمدهبود،احرازصالحیتنشدند.یک
نفردیگر نیزبرایشرکتدرانتخاباتمجلسشورای
اسالمیثبتنامنکرد.

دبیرجبههآرمانخواهانواقعبین:

احتماال صالحیت تعدادی از
اصالحطلبان تاییدمی شود

•نگاهمتوازنبههمهطیفها،شرطرسیدن
بهلیستواحد

این فعــال سیاســی اصولگــرا ادامــه داد :شــروط و
مقدمه تهیه لیســت واحد ،این اســت که سازوکاری
کهمیخواهدلیستواحدراتهیهکند،نگاهمتوازنی
داشتهباشد،همهطیفهایمختلفدرونجریانیرا
بهرسمیتبشناسدوازهمهآنهادعوتکند.اگراین
اتفاق بیفتد ،عمده کالنشهرهای ما با لیست واحد
حضور خواهند یافت ،البته موضــوع تهران متفاوت
است و احتمال دارد که در تهران لیست واحد وجود
نداشتهباشد.

درمراسمرونماییازاسنادپزشکیگنجینه
رضویمطرحشد

 20هزار سند تاریخ پزشکی
در مرکز اسناد آستان قدس

معاونوزیرکشور :تصمیمگرفتیمبهخراسانرضوینگاهویژهتریشودوازاعتباراتوخدماتملیاستفادهکنند
خبر
زیارت

معاون وزیر کشــور و رئیس ســتاد مرکزی
اربعیــن از برنامه ریــزی برای بهــره مندی
اســتان خراســان رضوی از اعتبارات ملی
خدمت بــه زائران اربعیــن و دهه آخر صفر
خبر داد .بــه گزارش خراســان رضوی ،دو
روز قبــل بود کــه معــاون زیارت اســتان از
انتخاب خراســان رضوی به عنوان استان
هدف و عضویت در ســتاد مرکــزی اربعین
حسینی (ع) خبر داده بود .تصمیمی که به
گفته «محمدصادق براتــی» به بهرهمندی
بیشــتر خراســان رضوی از امکانات کشور
برای خدمــت رســانی بــه زائــران عبوری
اربعیــن و همچنیــن زائران دهــه آخرصفر
منجر خواهد شــد .حاال معاون وزیر کشور
و رئیس ســتاد مرکــزی اربعین نیــز بر اخذ
ایــن تصمیــم تاکیــد کرده اســت تــا بتوان
امیدوار بود بــا تقویت نگاه ملــی به جایگاه
خراســان رضوی ،ایــن اســتان از امکانات
و اعتبــارات ملی خدمت رســانی به زائران
بهره مند شود.

•خدمتبهزائراناربعین ودههآخرصفر

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی
اســتانداری« ،حســین ذوالفقــاری» در
نخستین جلسه شــورای راهبری اربعین
حســینی ســال  99که در ســالن همایش
وزارت کشــور برگــزار شــد ،در ایــن بــاره
گفــت :خراســان رضوی بــه ســبب وجود
مضجع شریف امام
رضا(ع) ،اســتانی
ویژه بــوده و مدخل
ورودی زائــران
افغانســتانی و
پاکســتانی اســت.
وی تصریــح کــرد :
پــس از اربعین در عــراق ،یــک اربعین هم
به سمت مشــهد مقدس وجود دارد ،یعنی
در مشــهد باید هم به زائــران اربعین که به
کشور خود برمی گردند خدمات ارائه شود
و هم به زائرانی که برای دهه پایانی صفر به
این شهر مقدس مشرف می شوند ،بنابراین
به درخواست استاندار خراسان رضوی و با
پیگیری معاونت زیارت این استان تصمیم
گرفتیم این استان هم به همراه استان های

خوزستان ،ایالم و کرمانشاه استان هدف
ستاد باشــد تا نگاه ویژه تری به آن شود و از
اعتبارات و خدمات ملی استفاده کنند.
•بهداشت ،حمل و نقل و گرانی سفر

مهم ترین مشکالت زائران

معــاون زیارت اســتان نیز در این جلســه به
اقداماتانجامشده
در خراسان رضوی
در زمینــه ایــام
اربعیــن و خدمــت
رســانی هــا اشــاره
و تصریــح کــرد :بــا
هماهنگــی هــای
صورت گرفته و به همت جهاد دانشــگاهی
استان پژوهشی میدانی در چهار مرز کشور
انجام شد که در این پژوهش شاخص های
مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته
و نتایج مطلوبی به دست آمده است .براتی
به یکــی از نتایج ایــن تحقیق اشــاره کرد و
گفــت :بیشــتر زائــران اربعیــن  ۹۸زیارت
اولی بودند و مهــم ترین مشــکالت زائران
مســائل بهداشــتی ،حمل و نقــل و گرانی

مدیــر مرکــز اســناد و مطبوعات آســتان قــدس از
جمعآوری بیــش از  20هزار برگ ســند با موضوع
پزشــکی در مرکــز اســناد آســتان قــدس رضــوی
خبــر داد .بــه گــزارش آســتان نیــوز« ،ابوالفضــل
حسنآبادی» در مراسم رونمایی از «اسناد پزشکی
آستان قدس ،موجود در گنجینه رضوی» که صبح
دیروز در بیمارستان رضوی برگزار شد ،اظهار کرد:
اســناد موجود در دارالشــفا بهعنوان قدیمیترین
مرکز درمانی شــهر مشــهد از دوره صفویه ،زوایای
بســیاری از تاریخ پزشــکی بهجا مانده از گذشته را
برای ما آشکار میکند .وی تصریح کرد :این اسناد
از نظر سندشناسی و ســاختار نگارشی و همچنین
بــه لحــاظ ســندپژوهی در زمینــه تاریخ پزشــکی،
بسیار حائز اهمیت است .حسنآبادی افزود :طبق
اســناد و مدارک موجود ،تاریخ پزشــکی موجود در
مرکز اسناد آســتان قدس رضوی با قدمت بیش از
پنج قرن ،از جمله مهمترین اســناد وقفی در جهان
اسالم اســت و برخی از واقفانی که به امر سالمت و
شفای بیماران توجه ویژه داشتند از موقوفات خود
وجوهی را به این موضوع اختصاص میدادند .وی
در ادامه آمادگی این مرکز را برای هر نوع همکاری
با پژوهشــگران و محققان در عرصه اسناد پزشکی
اعالم کرد .به گزارش مهر ،حجتاالســام «ســید
جــال حســینی» رئیــس ســازمان کتابخانهها و
اسناد آستان قدس نیز در این مراسم گفت :اسناد
بــه جــا مانــده در کتابخانه آســتان قــدس رضوی،
میراث و اســناد تمدنی ما هســتند ،به عنوان مثال
اسناد پزشکی رونمایی شــده امروز ،غنیترین آثار
به جا مانده در کشــور اســت .همچنین «غالمرضا
آذری خاکســتر» نویسنده کتاب «ســیری در تاریخ
اسناد پزشــکی آســتان قدس رضوی از دارالشفا تا
بیمارســتان فوق تخصصی رضوی» توضیحاتی را
درباره این کتاب ارائه کرد.

سفر بوده است .معاون زیارت استان به این
نکته هم اشــاره کرد که با توجه به استقبال
ستاد مرکزی اربعین ،مقرر شــد نتایج این
پژوهش ها برای ستاد مرکزی ارسال شود
تا در برنامه ریزی برای اربعین ســال آینده
از آن بهره برداری شــود .براتــی همچنین
با اشــاره به برگزاری نخستین جلسه ستاد
اربعین اســتان در دی ماه و آسیب شناسی
مشــکالت ســال های قبــل ،اظهار کــرد :
مشکل خروج اقالم غذایی مواکب خراسان
رضوی از مرزها نیز یکی از مشکالت حوزه
اربعین اســت .وی افزود :به دلیــل این که
سهمیه موکب های خراسان رضوی از 58
موکب بــه  87موکب افزایــش یافت ،تعدد
کامیــون های حامــل مواد غذایــی موجب
معطلی چندین ســاعته کامیون ها پشــت
مرز شــد .شــایان ذکر اســت در نخســتین
جلســه شــورای راهبری اربعین حسینی
سال ،99افراد صاحب نظر در حوزه اربعین
برای بررسی آســیب های اربعین گذشته و
ارائه راهکارهای جدید هم اندیشی کردند
تا شــرایط بهتری بــرای خدمت رســانی به
زائران فراهم شود.

توضیحات دانشگاه فردوسی درباره طرح مشترک با شهرداری
برای حذف حایل میان دانشگاه و جامعه
مرداد امســال وزیــر علوم از طرح حــذف دیوارهای دانشــگاه
ســخن به میان آورد .طرحی که به گفته دکتر غالمی با هدف
ایجاد احساس تعلق دو جانبه بین مردم و دانشگاهیان اجرایی
خواهد شد ،هرچند که او به احتمال حذف فیزیکی دیوارها هم
اشاره و اظهار کرد « :ممکن است در آینده و به تدریج دیوارهای
دانشگاه ها هم به صورت فیزیکی برداشته شود و در خیلی از
کشورها به این موضوع عمل شــده و معمول است و هم اکنون
هم در کشور خود دانشگاهی داریم که هیچ دیواری ندارد».
•توضیحات شهردار در اینستاگرام و نشست خبری

چند ماه پس از این اظهارنظر وزیر علوم ،یعنی در آبان امسال،
تفاهم نامه ای بین شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد
به امضا رســید کــه در متن آن آمده بــود « :در راســتای تقویت
ارتباط میان شهرداری مشــهد و دانشــگاه فردوسی مشهد و
بهره گیری از نقش ویژه دانشــگاه در فضای زیســت شهری و
به منظور تقویت مســئولیت پذیری دانشــگاه ،افزایش امنیت
اجتماعی و معرفی فعالیت های فرهنگی ،علمی ،پژوهشــی
و آموزشی دانشگاه فردوسی مشــهد به شهروندان مشهدی،
ایجاد فضای شــهری مشــترک بیــن دو لبه شــمالی و جنوبی
بولوار وکیل آباد ،تفاهم نامه ای بین دانشگاه فردوسی مشهد
و شهرداری مشــهد منعقد شد» .انتشــار خبر این تفاهم نامه،
با واکنــش هایی همــراه شــد و برخی اســتادان ،تشــکل ها و
شوراهای صنفی دانشــجویان دانشگاه فردوسی درخصوص
این موضوع و احتمال حذف فیزیکی دیوارهای دانشگاه ابراز
نگرانی کردند .البته پست تلگرامی شهردار مشهد تا حدودی
موضوع را شــفاف کرد .کالیی درباره این تفاهم نامه نوشت :
«سالهاســت دغدغه دارم که چه خوب می شود اگر بسیاری
از مراکز بزرگ در دل شهر حصارها و دیوارهای خود را بردارند
تا مردم آزادانه در آن رفت و آمد کنند.
یکی از مهمترین آن ها دانشــگاه فردوســی مشهد با مساحت
 ۳۰۰هکتار در قلب شهر است .بعد از مذاکرات و بررسیهای
فراوان باالخره شــد آن چه باید می شــد و طــی تفاهمنامهای
که دیروز میان دانشگاه و شــهرداری به امضا رسید ،مقرر شد
دانشگاه بخشی از فضای خود-از بولوار باهنر تا در شمالی -را

با مردم به اشتراک بگذارد و فضایی برای برگزاری رویدادهای
علمی ،انجام فعالیتهای فرهنگی-دانشگاهی و مواردی از
این دســت فراهم شــود .نمونه این چنین طرحهایی که میان
فضای دانشگاهی و فضای شــهری ،یک پل ارتباطی سازنده
فراهم میآورد در شهرهای پیشرفت ه دنیا در حال اجراست و در
ایران ،مشهد نیز میتواند پرچمدار آن باشد» .شهردار مشهد
چند هفته بعد در نشســت خبــری خود نیز در ایــن باره گفت :
«اراضی بزرگ مقیاس درون شهر از جمله دانشگاه فردوسی
باید در اختیــار تمام مردم قــرار بگیرند اما مقرراتشــان باید
رعایت شــود ،قرار نیست دیوارهای دانشــگاه را حذف کنیم،
بحث این است دیوارهای دانشــگاه را در بخشهایی به عقب
ببریــم .انتظار من از دانشــگاه این بــود که خواســت جامعه را
بپذیرد».
با وجود ایــن همچنان برخــی ابهامــات و ســواالت در این باره
وجود داشــت که این افزایش تعامل دانشگاه و جامعه ،با حذف
فیزیکی دیوارهای دانشگاه فردوســی نیز همراه خواهد شد یا
خیر .اما بر اســاس توضیحات روز گذشــته دانشــگاه فردوسی
به نظر می رسد این حذف فیزیکی منتفی اســت .مدیر روابط

عمومی دانشگاه فردوسی مشــهد در گفت وگو با ایسنا در این
باره توضیحاتی ارائه کرد که مشــروح آن به این شرح است :در
مباحثی که میان شهرداری و دانشگاه مطرح شــد ،قرار شد از
ظرفیت شــهرداری و دانشگاه اســتفاده شــود تا دانشگاه توان
خود را در راستای مسئولیتپذیری اجتماعی ،ارتباط با جامعه
و تربیت شــهروندان به جامعه عرضه کند .بر این مبنا قرار شــد
فعالیتهای مهــم در زمینــه علمی ،پژوهشــی ،شــرکتهای
دانشبنیان ،رویدادهای مختلف اعــم از رویدادهای فرهنگی
و هنری که در بدنه دانشگاه به مناســبتهای مختلف در طول
سال انجام میشود ،با همکاری شهرداری به عموم مردم ارائه
شــود و شــهروندان مشــهد از اتفاقات خوبی که در بزرگ ترین
قطب علمی شرق ایران رخ میدهد ،اطالع داشته باشند .قرار
نیست دیوار یا زمینی از دانشگاه جدا شــود و عنوان «برداشته
شدن دیوارها» به این معنی اســت که حائل میان مردم ،جامعه
و دانشگاه کمرنگ شود .هدف از برداشتن حائل میان دانشگاه
و جامعه برای نمایش دستاوردهای دانشگاه ،ایجاد تاثیر توسط
دانشگاه بر جامعه ،تاثیرپذیری دانشگاه از جامعه و تعامل میان
این دو است که زمینه بروز اتفاقات خوبی را فراهم میکند».

استقبالدانشگاههایهنرکشور
ازجشنوارههنرشهریمشهد
دبیــر جشــنواره هنرهــای شــهری «خانــه بهــار
 »99گفت :بــا پایان مهلــت دریافت آثــار در بخش
دانشــگاهی جشــنواره خانــه بهــار  ۹۹و حضــور
چشمگیر دانشآموختگان رشتههای هنر ،شاهد
رقم خوردن فصلــی نــو در هنرهای شــهری ایران
هستیم« .صدرا یوسفی» افزود :این رویداد با هدف
بهرهمنــدی از ظرفیــت ارزشــمند دانشــگاههای
هنر در سراسر کشور و اســتفاده از توانمندی های
دانشــجویان رشــتههای هنری برگزار شد .تقویت
و ترویج کارهــای تیمی در تولیــدات هنری از دیگر
رویکردهــای مــا در بخش دانشــگاهی جشــنواره
هنرهــای خانــه بهــار  99بود .یوســفی افــزود :در
بخش دانشگاهی جشــنواره خانه بهار  ،99در سه
حوزه آذینبندی ،دیوارنــگاری و گرافیک پذیرای
آثار گروههای دانشــجویی بودیم کــه  1400طرح
در قالب  800پروژه توسط  140گروه دانشجویی
از دانشــگاههای هنــر شــهرهای مختلف ایــران به
دبیرخانه این جشنواره ارســال شد .وی با اشاره به
اعالم نتایج آثار برگزیده تصریح کرد :در هفته اول
بهمن ،آثار دریافت شده توسط هیئت داوران بخش
دانشگاهی این جشنواره داوری و اسامی طرحهای
منتخب و گروههای برگزیده منتشر می شود.

عکس:آرشیو

دبیرجبههآرمانخواهانواقعبینگفت :احتماالتایید
صالحیت تعداد زیــاد ،یا تعداد قابــل توجه یا حداقل
تعدادی از افرادی که منتســب بــه جریان اصالحات
هســتند ،صورت گیرد و از این جهت طبعا انتخاباتی
با حضور اضــاع اصالحطلــب ،اصولگرا و مســتقل
خواهیم داشت« .مرتضی کاملنواب» در گفتوگو با
ایسنا،تصریحکرد:درکالنشهرهاوشهرهایبزرگ
که مدل آن ها با شهرســتانها و شهرهای کوچکتر
متفاوتاست،احتمالزیادیوجودداردکههمافزایی
و همدلی شکل بگیرد و منجر به لیســت واحد شود،
اگرایناتفاقبیفتددرکالنآنبرایجریاناصولگرا
اتفاقبهتریاست،بهاینمعناکهدرشهرهایاصلی
که لیســتها بــه صــورت سیاســی و جریانی بســته
میشود،لیستواحدیوجودداشتهباشد.

وعده تخصیص اعتبارات ملی به استان
برای زائران اربعین و دهه آخر صفر

خبر
تئاتر

نمایش آنومی از  10بهمن در پردیس تئاتر مستقل اجرا می شود

داستان یک قتل روی صحنه تئاتر مشهد
پردیس تئاتر مستقل مشهد از دهم بهمن
با نمایش «آنومی» میزبان تئاتردوســتان
خواهــد بود ،نمایشــی که بر اســاس یک
پرونده جنایی در مشهد طراحی شده که
در آن خانمــی متولد ســال  ۶۲فرزندان
سه ساله و هشت ســاله خود را در خواب
به قتل رسانده است.
نشســت خبــری نمایــش «آنومــی» روز
گذشــته در پردیس تئاتر مســتقل مشهد
برگزار شد .
«آنومی» را «عــادل توکلــی» کارگردانی
کــرده و «مســعود عقلــی» و «شــادی
غفوریان» به طور مشترک نویسندگی آن

را بر عهده داشته اند.
همچنیــن «رضــا حســینی» و «حســین
طاهــری» دو پیش کســوت تئاتر مشــهد
در ایــن نمایش ایفــای نقش مــی کنند و
در کنار ایــن دو هنرمند ،نرگــس آمنده،
آناهید نبوی نــژاد ،مینــا قهرمانی ،علی
کارآموزیــان و بهــار قدیــری نیــز حضــور
دارند.
شــایان ذکر اســت پردیس تئاتر مستقل
مشهد حد فاصل میدان حافظ و صارمی
 ۵۰واقع شــده و اطالعات بیشتر درباره
این نمایــش روی پایــگاه اطالع رســانی
 anomie.irقابل مشاهده است.

