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حجتاالسالمراشدیزدی:

عیار سنجش ایمان خیرخواهی است

حجت االســام راشــد یــزدی ،خیانت بــه خلق را
یکی از اوصاف منافقین مطرح کــرد و گفت :عیار
ســنجش ایمان از یک ســو صفا و طهارت و از سوی
دیگــر خیرخواهی اســت.به گزارش آســتان نیوز،
حجــت االســام کاظــم راشــد یــزدی ظهردیروز
در جلســه «صالحین» حوزه بســیج آســتان قدس
رضوی کــه در محل ســازمان مرکزی این آســتان
مقدس برگزار شــد ،طی ســخنانی به برشــمردن
صفات منافقان و خارج شــدگان از دین پرداخت.
وی خلوص را یکی از نشانههای اهل ایمان دانست
و گفــت :آن چــه خداونــد در خصوص رابطــه بین
انسانها و به خصوص مومنان میپسندد ،رابطهای
زالل ،شــفاف و خالی از هر نوع ناخالصی و نیرنگ
است.وی ،عیار ســنجش ایمان را از یک سو صفا و
طهارت و از سوی دیگر خیرخواهی دانست و گفت:
هر اندازه که انسان گرفتار بدخواهی شود ،برکت
از رزق و معیشت اش گرفته و وی گرفتار تنگناهای
معیشتی میشود.
این اســتاد اخالق ،همچنین خیانت کردن را یکی
از اوصاف منافقین مطرح کــرد و ادامه داد :چنین
موجه نشــان میدهند
افرادی ظاهر خود را امین و ّ
تا اعتماد دیگران را جلب کنند اما در باطن و پشت
پــرده خیانــت میکننــد و ایــن دوگانگــی ظاهــر و
باطن چیزی جز نفاق نیست.وی به سخنی از امام
صادق(ع) اشــاره کــرد که ایشــان فرمودند« :ســه
خصلت اســت که در هر کس باشــد منافق خواهد
بود ،اگر چه نمــاز بخواند و روزه بگیــرد و پندارد که
مسلمان است ،هر که چون به او چیزی سپرده شود،
ت کند و چون سخنی بگوید ،دروغ باشد و چون
خیان 
وعده دهد تخ ّلف کند».

معاون هماهنگی امورعمرانی اعالم کرد:

توزیع بیش از۶۱میلیارد ریال
ماشین آالت و تجهیزات
در شهرداری های استان

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری از توزیع
ماشــین آالت و تجهیــزات بــه ارزش 61.2میلیارد
ریــال بیــن شــهرداریهای اســتان خبــر داد.بــه
گزارش روابط عمومی استانداری  ،احمد یزدانپناه
در ایــن بــاره اظهار کــرد :این ماشــینآالت شــامل
لودر«بکهــو» ،مینــی بــوس ،کمپرســی ســنگین و
ســبک و خــودروی آتــش نشــانی میشــوند.وی با
اعالم این کــه لباس آتشنشــانی ،تجهیزات فردی
و دســتگاه تنفســی از جمله تجهیزات توزیع شــده
در بین شــهرداریهای خراســان رضوی محسوب
میشــوند ،متذکرشــد :ماشــینآالت بیــن  16و
تجهیزات بین68شــهر خراســان رضــوی و عمدتا
بین شــهرهای زیر50هزار نفر توزیع شــده اســت.
گفتنی است که توزیع ماشینآالت و تجهیزات میان
شهرداریها از محل اعتبارات ماده58قانون الحاق
مقررات مالی دولت صورت میگیرد.

رئیسگروهبرنامهریزیوآموزشدرسی
دانشگاهفردوسیمشهدخبرداد:

همایش ملی برنامه درسی و
اشتغال در دانشگاه فردوسی

رئیس گروه برنامهریزی و آموزش درســی دانشگاه
فردوسی مشهد گفت :همایش ملی برنامه درسی
و اشــتغال ۱۳ ،و  14اســفند در دانشــکده علــوم
دانشگاه برگزار میشود.به گزارش ایسنا ،مرتضی
کرمی در نشست خبری اولین همایش ملی برنامه
درسی و اشــتغال که در ســازمان مرکزی دانشگاه
فردوسی مشــهد برگزار شــد ،اظهار کرد :اهمیت
اشتغال و جایگاه آن بر کسی پوشیده نیست ،اما آن
چه جدید بوده ،نگاه ما از زاویه برنامه درسی است،
صهای کلیدی عملکرد سازمانها
زیرا یکی از شاخ 
و نظامهای آموزشی ،موضوع کارایی بیرونی آنها
بوده و این که دانشگاه چقدر اثربخش است.

هیچموردیازابتالبهکرونا
در گنابادو درگز وجودندارد
صفری،مقصودی-در پی شــایعات مطرح شــده
در فضای مجازی مبنی بر مشــاهده بیمار مبتال به
کرونا در گناباد و درگــز مقام های مســئول در این
دو شهرستان این موضوع را تکذیب کردند.قربانی
فرماندار گنابادگفت:برخی اخبار و مطالب منتشر
شده در فضای مجازی مبنی بر مشاهده بیمار مبتال
به کرونا صحت ندارد و تاکنون هیچ موردی از ابتال
به این بیماری در این شهرستان مشاهده و گزارش
نشده است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد هم
گفت :تاکنون موردی از ابتال به کرونا در شهرستان
های گناباد و بجستان مشاهده نشده است.
•وجود بیمار مبتال به ویروس کرونا در درگز
تکذیب شد

بــه دنبــال شــایعه وجــود بیمــار مبتــا بــه
ویروس کرونا،رئیس شبکه بهداشت و درمان درگز
اعالم کرد این شایعه کذب اســت و هیچ موردی از
افراد مبتال به ویروس کرونا در درگز مشاهده نشده
است .مهندس سلیمی افزود :مردم ازگوش دادن
به شایعات بپرهیزند.
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تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم اسماعیل رضایی:

امنیت ایران ،عراق و کشورهای منطقه مرهون دالوریهای مدافعان حرم است
تولیــت آســتان قدس رضــوی گفــت :امنیت
ایــران ،عــراق و کشــورهای منطقــه مرهــون
دالوریهای مدافعان حرم اســت.به گزارش
آســتان نیوز ،حجــت االســام و المســلمین
احمــد مــروی پــس از شــرکت در انتخابات و
انداختن رای خــود در صندوق ،بــا حضور در
منزل شــهید مدافع حرم اســماعیل رضایی،
در دیدار با خانواده این شهید واالمقام اظهار
کرد :خداوند شما را با اولیاء ا ...محشور کند،
باید به شــما تبریــک بگویم چراکــه فرزندتان
را در راه اســام و مکتــب اهــل بیــت(ع) فدا
کردیــد؛ بــدون شــک شــهدای شــما امتداد
شــهدای کربــا هســتند .همــان راهــی کــه
حضــرت اباعبــدا ...الحســین(ع) فرزندان،
برادران و یــاران عزیزش را در همــان راه داد.
تولیت آســتان قدس رضــوی با تأکیــد بر این
که ان شــاءا ...بتوانیــم راه مقاومــت در برابر
استکبار و صهیونیست را ادامه بدهیم ،گفت:
شــهدا در رضــوان الهی در کنــار اولیــا و ائمه
اطهــار(ع) قــرار دارنــد.وی گفت :بــه لحاظ
عاطفــی از شــهادت عزیــزان مــان متاثر می

شــویم همان طور که اباعبدا ...الحسین(ع)
عزادار شــهادت فرزندان و یاران خود شد اما
این صبر زمانی اجر دارد که با وجود این حس
عاطفــی ،راضی بــه رضــای خداوند باشــیم.
حجت االسالم و المســلمین مروی افزود :ان
شاءا ...مشمول شفاعت این شهیدان واالمقام
باشیم و بتوانیم ادامه دهنده راهشان باشیم؛
هر میزان این شــهدای عزیز و خانــواده های
ایشان را تکریم کنیم ،تنها به وظیفه مان عمل
کرده ایم چرا که اســتقالل ،امنیــت و عزت ما

مدیون خون شهدا و خانواده معظم آن هاست.
وی تجلیل از خانواده های معظم شهدا را یک
وظیفه برشمرد و خاطرنشان کرد :ان شاء ا...
بتوانیم در روز قیامت در مقابل شــهدای عزیز
روســفید باشــیم و مورد شفاعت ایشــان قرار
بگیریم.تولیت آســتان قدس رضوی با اشاره
به این که شــهدا با شــهادت به کمــال واقعی
رسیدند و ما از غافله عقب ماندیم ،ادامه داد:
جبهه کفاری که اکنون با آن مواجه هســتیم،
همــان جبهــه کفــار دوران امیرالمؤمنیــن

علــی(ع) هســتند که به رغم داشــتن ســابقه
زیاد در عبادت ،در مقابــل امیرالمؤمنین(ع)
ایســتادند و اکنون هم همین افــراد در لباس
داعــش قــرار گرفته انــد و جنگیــدن بــا آنان
مانند جنگ در رکاب حضرت علی(ع) است.
وی بیان کرد :اگر دالوریهای شهدای مدافع
حرم نبود ،بدون شک داعش اکنون در همه جا
حضور داشت و با حمایت آمریکای جنایتکار،
جنایــات هــای بســیاری اتفــاق مــی افتــاد و
مسلمانان بسیاری به شــهادت می رسیدند؛
این دالوری هاســت که باعث امنیــت ایران،
عراق و دیگر کشــورها در منطقه شــده است.
حجت االســام و المســلمین مروی با تاکید
بر این که فــداکاری و رشــادت مدافعان حرم
در جبهــه مقاومــت بســیار ارزشــمند اســت،
تاکیــد کــرد :ما بــه شــما غبطــه مــی خوریم
کــه در مســیر جهــاد الــی ا ...قــرار داریــد.
گفتنی است ،شهید اســماعیل رضایی چهار
ســال در جبهــه هــای مقابــل داعــش حضور
داشــت و  15بهمــن امســال در منطقه خان
طومان به فیض شهادت رسید.

از میان خبرها
فرهنگی

بازدید جمعی از رهبران حزب
اخوت اسالمی افغانستان از بنیاد
پژوهش های اسالمی آستان قدس

جمعی از رهبران حزب اخوت اســامی از استان
هرات کشــور افغانســتان ضمــن حضــور در بنیاد
پژوهشهای اســامی آســتان قدس از نزدیک با
فعالیتهای این مجموعه آشــنا شدند.به گزارش
آســتان نیوز ،ظهــر دیــروز جمعی متشــکل از 20
شــخصیت علمی و سیاســی اعــم از ائمــه جمعه و
استادان مدارس دینی اهل ســنت و شیعه استان
هرات افغانســتان طــی بازدیدی بــا فعالیتهای
علمی و پژوهشی و انتشــارات بنیاد پژوهشهای
اســامی آســتان قــدس در حوزههــای مختلــف
آشــنا شــدند.یکی از دســتاوردهای بازدیــد ایــن
گروه از بنیاد ،فراهم آمــدن زمینههای همکاری و
تعامالت علمی هر چه بیشــتر با این مرکز از جمله
تولید کتاب بــا موضوع امــام رضــا(ع) و زیارت به
زبان پشــتو بود.همچنیــن دراین دیــدار مقدمات
ترجمه دو کتاب به زبان پشــتو و انتشــار مشــترک
کتابهــای اســامی و دینــی بــه صورت نســخه
کاغذی و الکترونیک فراهم شد.

دردانشگاهفردوسیمشهدگشایشیافت

نمایشگاه «به یاد مریم میرزاخانی»
ریاضی دان فقید ایرانی

گالیه مردم از اختالل شبکه های تلویزیونی در زمان بارندگی در تربت حیدریه
شعبانی-مشکالت ناشی از قطعی ،اختالل و
آنتن دهی ضعیف شبکههای رادیو و تلویزیونی
از طریق فرســتنده هــای دیجیتــال در مواقع
بارش نزوالت جوی و برف و بوران ،گالیههای
شهروندان تربت حیدریه را در پی داشته است.
به گزارش خراســان رضوی ،قطعی ،اختالل و
آنتندهی ضعیف شبکههای رادیو و تلویزیون
از طریق فرســتنده هــای دیجیتــال در مواقع
بارش نزوالت جوی و برف و بوران ،گالیههای
شــهروندان تربت حیدریه را در پی داشته و در
روزهای پر بارش چنــد هفته پیش نقل محافل
مختلف شده است.در سالیان گذشته شرکت
ارتباطات زیر ســاخت وزارت ارتباطات ،برای
نصبفرستندههایدیجیتالیوخدمترسانی
بهشهروندان،ارتفاعاتشمالومشرفبهتربت
حیدریه و حومــه را در نظر گرفته کــه در نهایت
منطقه گدار در مجاورت کوه های کامه انتخاب
و فرستنده های شبکه دیجیتالی در این نقطه
مرتفعنصبمیشود.ایندرحالیاستکهبعد
از بازگشایی راه منتهی به گدار یعنی منطقه ای
که فرستنده های دیجیتالی صدا و سیما در آن
جا نصب شده است دیگر سازمان های مستقر
در تربــت حیدریه اعــم از آتش نشــانی ،ارتش،
نیروی انتظامی ،سپاه ،بســیج و دیگر دستگاه
ها ،آنتن ها و فرستنده های سازمانی خود را در
این نقطه برپا کردند تا این مکان به محلی برای
ارسال سیگنال های مختلف صوتی و تصویری
تبدیل شود.اهمیت این موضوع زمانی بیشتر
مشــخص می شــود که بدانیم پس از نخستین
بارشبرفزمستانیدرروزشنبه ۱۹دیماهدر
تربت حیدریه که موجب خوشحالی همه مردم
این منطقه شده بود ،مانند گذشته شهروندان
تربتی و حومه مجدد شاهد قطعی و اختالل در
شبکه های دیجیتالی بودند.
•تاکنون چندین مرتبه راه گدار
بازگشایی شده است

احسانکریمی،معاونفنیوعمرانیفرماندار
تربت حیدریه گفت :راه گدار در مجاورت کوه
هــای کامه که بــه فرســتنده هــای دیجیتالی
منتهی می شود توسط شــرکت ارتباطات زیر
ســاخت وزارت ارتباطات ایجاد شــده که این
شــرکت ،ارتباط زیر ســاخت بین شهری را در
حوزه های تلفن هــای همراه ،صدا و ســیما و
هر چه خطوط ارتباطی اســت برقرار می کند
که در منطقه گدار تربــت حیدریه با تجهیزات
و امکانات و حضور نگهبان مستقر شده است.
کریمــی خاطر نشــان کرد :بعــد از ایــن که در
ســالیان دور این نقطه جانمایی شــد تا عالوه
بر تربت حیدریه و حومه ،شهرهای اقماری را
نیز پوشش بدهد ،دستگاه های دیگر هم اعم
از صدا و سیما ،نیروی انتظامی ،ارتش و سپاه
و دیگر دستگاه ها در این نقطه دکل مخابراتی
زدند.وی اظهار کرد :در چنین شرایطی پروژه
ای به نام مرمت و بازسازی راه های دسترسی
به ســایت اختصاصی صدا و سیما از سال ۹۱
تعریف شــده و هر ســال برای آن بودجه ای از
ردیف اعتبــارات مختلف اختصــاص می یابد
که در سال  ۹۷مبلغ  ۳۳میلیون تومان اعتبار
با جذب  ۱۰۰درصدی ،بودجه واگذار شد.
•اختصاص نیم میلیارد برای تقویت
شبکه های دیجیتالی

معــاون فنی فرمانــدار تربت حیدریــه تصریح

کــرد :امســال از محل دیگــر اعتبــارات مبلغ
 ۵۰۰میلیون تومــان برای تقویت فرســتنده
های دیجیتال که شــبکه های تماشــا ،شما،
جــام جم،العالم و برخــی از شــبکه های ملی
را پخش نمــی کنــد ،اختصاص دادیــم تا این
مشکل برای همیشه رفع شود که تفاهم نامه
آن توســط صدا و ســیمای کشــور و استان در
تابستان امسال منعقد شد.کریمی گفت :این
در حالی است که سال گذشته یک فرستنده
دیجیتالی در فرمانداری نصب شــد تا شــبکه
های دیجیتالی تقویت شــود.وی اضافه کرد:
شــرکت زیر ســاخت ارتباطات هر ســال یک
خــودروی آمــاده بــاش در آن محــل دارد؛ اما
متاسفانه امسال این شــرکت تمام تجهیزات
و خودروی مســتقر خــود را از آن محل منتقل
و به هر ترفندی آذوقه و امکانــات یک ماهه را
برای عوامل و نگهبان آن منطقه مهیا و اعالم
کرد  ،نیــازی نداریــم کــه راهگدار باز شــود و
مدیریت شهرستان باید خود چاره ای برای آن
بیندیشد.کریمی تاکید کرد :آن ها معتقدند
کــه صــدا و ســیما همیشــه از ایــن راه گــدار
اســتفاده می کند و در مواقعی که می خواهد
کمکی بــه مدیریت بحــران شهرســتان کند،
شــانه از زیر بار مســئولیت خالــی و در تماس
های مکرر مردم با صدا و سیما مسئولیت خود
را به فرمانداری واگذار می کند و این در حالی
است که دولت برای آن ها پروژه تعریف کرده و
بودجه اختصاص داده است.
•انتظار داریم دستگاه هایی که در منطقه
گدار هستند پای کار باشند

معاون فنی فرماندار تربت حیدریه بیان کرد:
دستگاه های اجرایی دیگر در آن منطقه دکل
مخابراتــی دارنــد و انتظــار داریم آن هــا با در
اختیار قرار دادن ماشــین آالت خود از شــانه
مدیریت بحران شهرســتان در ایامی که برف
و کوالک مسیر دسترســی را مسدود می کند
باری بردارند ،اما متاســفانه اقدامــی در این
خصوص انجــام ندادنــد.وی گفت :شــرکت
ارتباطــات زیر ســاخت و صدا و ســیما این جا
نماینده ای مســتقر ندارد و اگر دستگاه های
دیگر دولتی باشند ،حتما پیگیر خواهیم بود.
کریمی بیان کرد :در تالش هســتیم بار دیگر
با رایزنی و تعامل دیگر دســتگاه های دولتی
مجدد راه گدار بازگشــایی شــود ،امــا دولت
نباید چوب ناهماهنگی و پاســکاری شــرکت
ارتباطات زیر ساخت و صدا و سیما را بخورد.
•پاسخ صدا و سیما

ســاقی ،معــاون فنی صدا و ســیمای خراســان

رضویدرزمانیکهبهدلیلبارشهاشبکههای
تلویزیونی دچار اختالل شــده بود به خراســان
رضوی گفــت :برق منطقــه گدار که فرســتنده
های دیجیتالی در آن نصب شــده ،کامال قطع
شده است و تا برق این نقطه متصل نشود ،هیچ
کاری نمیتوان انجام داد.وی با بیان این که به
فرماندارشهرستانهماعالمکردیمبرقمنطقه
گدار قطع شــده ،افزود :به محض اتصال برق،
تیم فنی صدا و ســیما آماده اســت تــا بالفاصله
اختالل به وجود آمده را نیز رفع کند.
•صدا و سیما باید با مولد برق اضطراری
انرژی دستگاه های خود را تامین کند

فرماندار تربت حیدریه در پاســخ به اظهارات
ســاقی ،معاون فنی صدا و ســیما گفت :صدا
و ســیما معتقد اســت قطعی یا نوســانات برق
سبب این مشکل میشود ولی به فرض صحت
نظر ،صدا و ســیما باید مولد برق اضطراری یا
باتری ذخیره حداقل برای مصرف  ۷۲ساعت
دستگاههای خود را تامین کند ،چراکه قطعی
یا نوســانات بــرق در نقط ه گدار بــه دلیل برف
سنگین و بوران و کوالک یک امر طبیعی است.
•ورود استاندار به ماجرای اختالل
گیرنده های دیجیتال

بیش از یک ماه از روزهای برفی تربت حیدریه
گذشته است .به گفته احسان کریمی معاون
فنی فرماندار تربت حیدریه اســتاندار به این
مسئله ورود کرده و از فرماندار تربت حیدریه
خواســته تا گــزارش الزم را در ایــن خصوص
و اقدامــات صــورت گرفتــه را ارائــه کنــد.او
میگوید :این مشــکل را در نامــه ای با صدا و
ســیما مطرح کرده و در آن جا متذکر شده ایم
که دولت هزینه نگهداری راه را در ســال ۹۸
پرداخت کرده اســت .او می افزاید :بعد از آن
مدیــر کل صدا و ســیما این مســئله را با آقای
اســتاندار مطرح کــرده و آقای مهنــدس رزم
حسینی توضیحات فنی را از ما خواسته اند.
کریمی میگوید :در هفته اول مشکل مربوط
به بارش برف ســنگین بود حاال ممکن اســت
اختالالت مربوط به سیســتم هــای ارتباطی
صدا و ســیما بوده یا اختــاالت برقــی اما در
بررسی های بعدی بخشــی از مشکل مربوط
بــه مســدود شــدن راه دسترســی نبــود بلکه
قطعی بــرق باعث ایــن اختالل شــده بود که
باید اداره برق شهرســتان این اتفــاق را پیش
بینی و از کابل های روکش دار برق در مســیر
اســتفاده میکرد که با مکاتبه صورت گرفته
با مدیر اداره برق شهرســتان حل این مسئله
از وی خواســته شــده اســت .وی می افزاید:

فارغ از این مســئله درخواست آقای فرماندار
از مدیــرکل ســازمان صــدا و ســیما مبنی بر
این است که آن ســازمان باید پیش بینی برق
اضطــراری را برای چنیــن مواقعــی بکند که
مدیران آن ســازمان این درخواســت را قبول
نداشتند و در پاســخ به این مســئله گفتند در
سراسر کشــور ما با چنین مســئله ای روبه رو
نبوده ایم و اتفاقی نادر است.در نهایت کریمی
به خبرنگار ما میگوید :امسال ما باید در بحث
شــبکه برق اقدامــات الزم را در مواقعی که با
باد و توفان یا بارش ها دچار اخالل میشــود
پیــش بینیکنیــم و بودجــه ای را بــه منظــور
تامیــن اعتبــار خرید کابــل های روکــش دار
برای اداره بــرق پیش بینی خواهیــم کرد .او
معتقد است نگهداری از راه منطقه منتهی به
گدار برعهده شــرکت زیر ساخت صداوسیما
بوده امــا در شــرایط بحرانی این طور نیســت
که ما این مســئله را خودمان نتوانیم مدیریت
کنیم امــا در پاســخ به آقــای اســتاندار گالیه
اداره راهــداری از این ماجرا مبنــی بر این که
نمیشود در مواقع بحران راهداری توان خود
را روی بازگشایی این مســیر بگذارد ،منتقل
کرده ایم .او در پاســخ به خراسان رضوی که
اگر بار دیگر شــاهد بــارش های ســنگین در
منطقه باشیم و باعث اختالل در گیرنده های
دیجیتال باشیم تکلیف چیست؟ می افزاید:
فعال گمان نمــی کنم شــرایط آب و هوا مانند
آن روزها شــود اما باید بــرای ســال آینده زیر
ساخت مناسب سیستم برق رسانی را درست
کنیــم و دکل های برق ایمن تر از قبل باشــند
تا در مواقع باد و توفان خدای ناکرده ســقوط
نکنند .او مــی گویــد :البته وظیفه ما نیســت
ام ا اگــر دوبــاره این شــرایط را در ســال آینده
داشته باشیم برای بازگشایی راه مربوط حتما
تالش خواهیم کرد .معاون فنــی فرماندار از
تشکیل کارگروهی مشترک با حضور نماینده
فرمانــداری ،اداره بــرق و صدا و ســیما برای
برنامه ریزی بهتر و مشخص کردن وظایف هر
یک از دستگاه ها خبر داد.

نمایشگاه عکس «به یاد مریم میرزا خانی» ریاضی
دان شهیر و فقید ایرانی در محل دانشکده ریاضیات
دانشــگاه فردوســی مشــهد گشــایش یافت.عضو
هیئت علمی دانشــکده ریاضی دانشگاه فردوسی
مشهد و مسئول این نمایشــگاه روز گذشته در این
خصوص بــه ایرنــا گفــت :این نمایشــگاه بــا هدف
معرفی بیشتر خدمات و مقام علمی دانشمند فقید
مریم میرزاخانــی به دانشــجویان رشــته ریاضی و
عموم عالقه مندان به مدت  ۱۵روز گشــایش یافته
است و بازدید از آن برای عموم آزاد و رایگان است.
دکتر معصومه فشــندی افــزود :در این نمایشــگاه
 ۱۸پوستر بدیع از مریم میرزاخانی درباره فعالیت
های وی به نمایش گذاشــته شده اســت که مالک
اصلی آن ها کمیته بین المللی زنــان در ریاضیات
« »CWMاست.وی ادامه داد :این نمایشگاه برای
نخســتین بار در ســال  ۲۰۱۸در برزیل بــا عنوان
 the word meeting for women in matدر
گردهمایــی زنــان ریاضــی دان جهان افتتاح شــد
کــه در ایــن گردهمایــی  ۲۹۶ریاضــی دان زن از
 ۵۱کشــور جهان از جمله هفت نفر از ایران حضور
داشــتند و دکتر اشــرف دانشــخواه بــه نمایندگی
از کمیتــه بانــوان انجمن ریاضــی ایران پیشــنهاد
برگــزاری مراســمی در سراســر جهــان در روز ۲۲
اردیبهشــت مصادف با  ۱۲مــی «زاد روز تولدمریم
میرزا خانی» به عنوان روز جهانی زنان در ریاضیات
را ارائه کردکه به اتفاق آرا پذیرفته شــد.در مراســم
افتتاحیه این نمایشگاه ،تیزر فیلم مستند «رازهای
سطح» درباره مریم میرزاخانی به نمایش در آمد.

