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نمایشگاه دوساالنه «براتیسالوا»
درمشهد

نمایشــگاه آثار منتخب تصویرگری دو ساالنه براتیسالوا
(ایرانی و اســلواکی) در گالری چارسوق مشهد گشایش
یافت .سرپرست موسسه آموزش عالی فردوس در حاشیه
افتتاح این نمایشگاه گفت :در این نمایشگاه که به همت
کانون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان و همکاری
موسسه آموزش عالی فردوس مشــهد و خانه هنرمندان
شهرداری مشهد برپا شده 42 ،اثر از تصویرگران ایرانی
و اسلواکی که تاکنون موفق به دریافت جایزه این مسابقه
شدهاند ،در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفته که از
میان این آثار  29تصویرگری از اسلواکی و  13اثر از ایران
است«.هاشمجلیلیصفریان»افزود:عالوهبر این 25،اثر
تصویرگری جایزه بزرگ (گرند پرایز) نیز در این نمایشگاه
به نمایش گذاشــته میشــود که مربوط بــه تصویرگرانی
اســت که موفق به دریافت جایزه این رقابت شدهاند .این
نمایشگاه تا اول اسفند در نگارخانه چارسوق در بوستان
کوهسنگی مشهد میزبان عالقهمندان خواهد بود.

همکاریدانشگاهفردوسی
ودانشگاهوارثاالنبیاءعراق

ترجمهآثارکودکونوجوان
«بهنشر»به 5زبان
برخــی از کتابهــای منتشــر شــده گــروه کــودک و
نوجوان«کتابهــای پروانــه» انتشــارات آســتان قدس به
زبانهای ترکی ،چینی ،انگلیسی ،ماالیی و عربی ترجمه
شد .مدیرعامل بهنشر در این زمینه گفت :مجموعه هشت
جلدی «یک داســتان تخیلــی با مفهــوم قرآنــی» در قالب
«کتابهایپروانه»توسطانتشاراتنارترکیهبهزبانترکی
منتشرشدهوبهزودیترجمهایناثربهزبانآلمانیونروژی
نیز منتشــر خواهد شــد .به گزارش روابط عمومی بهنشر،
«حســین ســعیدی» درباره علت ترجمه آثار بــه زبانهای
ترکی،چینی،انگلیسی،ماالییوعربی،گفت:کشورهای
عرب و تــرک زبــان به دلیــل نزدیکــی ،فرهنــگ و مذهب
مشترک ،استقبالبیشتریدارندوزبانانگلیسیبهعنوان
گســتردهترین زبان جغرافیایی و بینالمللی و زبان چینی
به عنوان پرجمعیتترین زبان جهان ،مورد توجه ماســت.
سعیدی ادامه داد :کشور مالزی نیز پرجمعیتترین کشور
اسالمی است که به دلیل بعد مســافت از مراکز اسالمی و
فقرمحتوایاسالمی،تشنگیزیادیبرایمعارفاسالمی
داردوبههمیندلیلدردستورکاربهنشرقرارگرفتهاست.
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پیگیریهابرایاختصاصبودجهبهسهامدارانمعسرپدیده
اظهارات نماینده مشهد مبنی بر دستور رئیسجمهور برای اختصاص1000میلیارد تومان

گزارش خبری
محمدامین شرکت اول

در حالی که نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس
شــورای اســامی از دســتور رئیسجمهــور بــرای
تخصیص هزار میلیارد تومان به سهامداران معسر
شرکت پدیده شــاندیز خبرداد ،معاون هماهنگی
امور اقتصادی استاندار اعالم کرد خبری از تصویب
پرداخت یا تخصیص این مبلغ نیست .پس از آنکه
نصــرا ...پژمانفر ،نماینده مردم مشــهد و کالت در
صفحه اینســتاگرامی خود از دستور رئیسجمهور
برای پرداخــت هزارمیلیارد تومان به ســهامداران
معســر پدیده خبر داد ،روز گذشــته در گفتوگو با
«خراســان رضوی» افزود :بنده مکاتباتی با رئیس
جمهور داشــتم کــه متن آنهــا در فضــای مجازی
موجود است و در آن مکاتبات و در آستانه 22بهمن،
مشکالت سهامداران شرکت پدیده را مطرح کردم
و از ایشان خواستم در جلسه سران سه قوه دستوری
در این باره بدهند.
وی ادامه داد :بنا به اطالع من ،براســاس مکاتبات
محرمانــه رئیس جمهــوری بــا نهاوندیــان ،معاون
اقتصادی خود ،این موضوع در مسیر اجرایی شدن
قرار گرفت و طی نامهای که معاون اقتصادی رئیس
جمهور به صورت محرمانه به بنده ارســال کردند،
اعالم کردند که با دســتور رئیس جمهور این مبلغ

عکس :آرشیو

رئیس دانشگاه فردوسی مشــهد و رئیس دانشگاه وارث
االنبیاء عراق با یکدیگــر دیدار و درباره همکاری بیشــتر
میان این دو دانشگاه گفتوگو کردند .به گزارش روابط
عمومی دانشگاه فردوســی ،دکتر «محمد کافی» در این
دیدار از آمادگــی الزم بــرای در اختیار قــرار دادن کلیه
تجربیات خــود و همکاری درزمینه تأســیس رشــتههای
جدیــد و موردنیــاز کشــور عــراق و ارتقای ســطح علمی
اســتادان آن دانشــگاه خبــر داد .رئیس دانشــگاه وارث
االنبیاء که سال گذشته افتتاح شــده نیز گفت :دانشگاه
فردوســی طــی ســالهای اخیــر ،حضــور بســیار مؤثر و
عملیاتــی در ســطح علمی -دانشــگاهی عراق داشــته و
همین موضوع باعث شده تا در اولین گام گسترش روابط
دانشگاه خود به سراغ دانشگاه فردوسی بیاییم.
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برای ســهامداران معسر شــرکت پدیده تخصیص
یافته است.
نماینده مشهد و کالت درباره ســواالت و ابهاماتی
در خصــوص محل تامیــن ایــن مبلغ ،زمــان انجام
تخصیــص و روش پرداخــت آن بــه ســهامداران،
پاسخی به خبرنگار ما ارائه نکرد و گفت :درباره این
جزئیات باید آقــای نهاوندیان توضیــح دهند و من
هم در آینده آنها را اعــام میکنم ،فعال در همین

مقدار مصلحــت بود که مــن گفتم و مــردم امیدوار
میشوند که کارشان در حال پیگیری است .نامهای
که از طرف دفتر رئیس جمهور به دست من رسید،
محرمانه بود و من همین مقدارش را اعالم کردم.
در ادامه وقتی جزئیات موضوع را از علی رسولیان،
مدیــر کل هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری
خراســان رضوی و ابوالفضل انتظاری ،مدیرعامل
مجموعه شــرکتهای پدیــده پیگیــری میکنیم،

آنهــا از کلیــات و جزئیــات ایــن موضوع ابــراز بی
اطالعی میکنند.
برای جویا شدن جزئیات بیشتری از این پرداخت،
به سراغ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
خراســان رضــوی رفتیــم .قربــان میرزایــی نیز در
گفتوگو با «خراســان رضوی» با رد ادعای مطرح
شده توسط نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس
شــورای اســامی در خصوص این موضــوع گفت:
هماکنون معاون اقتصــادی رئیس جمهور گردش
کاری بــر نامــه درخواســت هــزار میلیــارد توســط
اســتانداری را آغــاز کــرده و هنــوز در مســیر اقدام
اســت و خبری از تصویب پرداخت یا تخصیص این
مبلغ نیســت .قربــان میرزایی افــزود :این موضوع
درخواســتی بود کــه در زمــان سرپرســتی بنده در
اســتانداری به سران ســه قوه ارسال شــده بود و از
آنها خواسته بودیم که برای سهامداران معسر هزار
میلیارد تومان تخصیص یابد.
وی ادامــه داد:خوشــبختانه بــا توجه به ایــن اقدام
میتوان گفت مسیری که ما آغاز کردیم بسته نشده
و در حال پیشــرفت اســت ،اما هنوز این موضوع به
جلسه سران سه قوه نرفته است .معاون هماهنگی
امــور اقتصــادی اســتاندار همچنیــن از برگزاری
جلســهای در خصــوص شــرکت پدیده طــی امروز
با حضور وزیــر اقتصــاد در تهران خبــرداد و گفت:
این جلسه برای پدیده بســیار مهم و سرنوشت ساز
خواهد بود.

مدیرکلهماهنگیاموراقتصادیاستانداریخبرداد:

عرضه1500تن برنج تایلندی با نرخ مصوب

مدیــر کل هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری
خراســان رضــوی با بیــان این کــه عالوه بــر تامین
و توزیع گوشــت قرمــز و مــرغ بــرای تنظیم بــازار،
درخصوص دیگر اقالم هم برنامه ریزی شده ،گفت:
از روز گذشته برنج با نرخ مصوب به بازار عرضه شده
است .به گزارش استانداری ،علی رسولیان افزود:
به این منظور دو نوع برنج تایلندی به میزان یک هزار
و  500تن که قیمت یک نوع آن هــر کیلو  52هزار
ریال و دیگری  40هزار ریال اســت ،از روز شنبه در
بازار مشهد و استان توزیع شده است.

وی ادامه داد :ســه هزار تن شــکر نیز برای مصرف
صنایع و صنوف مربوط با نرخ هر کیلوگرم  30هزار
ریال در نظر گرفته شده و در ســطح خرده فروشی
هــم  700تن شــکر هر کیلــو  34هزار ریــال برای
مصارف مردمی و خرد و  150تن نیــز برای تامین
نیاز زنبورداران تعیین شده است.

•تشدید نظارتها بر بازار از اول بهمن ماه

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری در
ادامه با بیان این کــه نظارتها بر بــازار از اول بهمن
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ماه تشدید شــده اســت ،افزود :تاکنون در قالب این
طرح بر  31هزار و  720واحد صنفی در بخشهای
مختلف نظارت شده و در این زمینه چهار هزار و660
گشت مشترک انجام شــده اســت و این نظارتها تا
بعد از عید با شــدت دنبال میشــود .وی از برگزاری
نمایشگاه عرضه مستقیم کاال (فروش بهاره) از دهم
اسفند ماه در مشهد خبر داد و گفت :این نمایشگاهها
در سطح استان هم برنامه ریزی شده است و در مشهد
احتماال نمایشگاه دیگری نیز در نقطهای از شهر برپا
شود .رسولیان افزود :میوه ویژه شب عید هم تامین و

در سردخانههای استان ذخیره شده است و با تعیین
نرخ به تناسب شرایط زمانی ،عرضه آن آغاز میشود.
به گفته این مقام مسئول ،برای کنترل و تنظیم بازار
از ابتدای سال سه هزار و  540تن مرغ منجمد و هزار
و  816تن گوشت گوساله منجمد و  495تن گوشت
گوســفندی گرم وارداتی در بازار استان عرضه شده
است .وی همچنین میزان گوشت مرغ گرمی را که
از محل تهاتر با نهادهها طــی ماههای اخیر با نرخ هر
کیلو  98هزار ریال عرضه و در بازار اســتان و مشهد
توزیع شده است 645 ،تن ذکر کرد.

معرفی راهیافتگان بهبخشمسابقه
جشنوارهفیلممستند«بهشت»

اســامی فیلمهای منتخــب بخش «مســابقه» نخســتین
دوره جشــنواره فیلــم مســتند «بهشــت» اعــام شــد .به
گــزارش روابــط عمومــی موسســه آفرینشهــای هنری
آســتان قــدس رضــوی ،هیئــت انتخــاب این جشــنواره
پس از بررســی بیــش از  200اثر رســیده بــه دبیرخانه،
فیلمهای سالم بر علی پسر موسی (امین قدمی) ،سپید
پوشان پیاده (احمد صراف یزد) ،خردههای مینا (حسن
امامــی) ،خانــه عروســک (محمد رضــا بحــری) ،مطبخ
سرکار فیض آثار (شیدا سجادیان) ،آهوانه (محمد مهدی
خالقی) ،خاتون ددا (مریم رزاقی) ،سایه خورشید (امین
قدمــی) ،بردیــا (بیژن شــکرریز) ،خشــتهای آســمانی
(محمد حســین زینلی تربتــی) ،پهلوان تلگرد (محســن
اسالم زاده) ،رازهای ســرزمین من (احمد صراف یزد)،
عاشــقانهای برای یک دوست(حســین نارمنجی) ،قطار
هشت (محسن ســخا) ،طلب (رضا خداداد بیکی ،جواد
ســلمان نــژاد) ،هویــت مشــهد قدیم[کفشــداری حرم]
(محمد دستمالچیان) ،بر من آرام قدم بگذارید (علیرضا
ســبحانی) ،شــفاعت (رضا اکبریان) ،از میان این مســیر
سبز (جمیل عامل صادقی) و زیر سایه خورشید (محسن
عقیلی) را به عنوان آثار منتخب راه یافته به بخش مسابقه
معرفــی کــرد .همچنیــن فیلمهــای  12اثــر گل بــاران
آفتاب (جمشــید مجددی) ،فرشهای پرده ای(علیرضا
ســبحانی) ،جاده والیت (عبــاس مهاجــران) ،خواهران
غریب(رضا الماسی پرگو) ،ننه صولت (نواب محمودی)،
آب زنیــد راه را (مهــدی محمدخانــی) ،جان نور(حســن
امامی) ،ســید مهــدی (رضا بســطامی) ،ربــای (مجتبی
احســانی) ،با پای دل (ســید حســین واعظ شــهیدی)،
سین و شین (جواد صداقتی راد) و عشق گفت برو (سید
محمد محمدی سرشــت) نیــز به دلیل داشــتن محتوای
رضوی شایسته نمایش در بخش خارج از مسابقه معرفی
شد .در این بخش مســتندهای قرار اول (روژیا غفاری)،
جاروکشــان (محمــد احمــدی) ،تاکســی حــرم (پرویــز
حســنلو) ،تیمــم (محمد حســن موالیــی) ،بهونــه (پیام
میرتبریزیان) ،منفی بیســت و دو (محمد علی سهیلی)،
به تبرک نام تــو (به آفرین عزیزی) ،دغدغــه (علی یاری)،
پیر فراشان (سجاد صالحی) ودلتنگی (مرضیه عزیزی)
نیز نمایش داده خواهد شــد .نخســتین دوره جشــنواره
فیلم مستند «بهشت» طی روزهای  7تا  10اسفندماه در
پردیس سینمایی هویزه مشهد برگزار میشود.

