اخبار

فرهنگ و هنر

اجتماعی

هواشناسی اعالم کرد:

مشهد امروز و فردا برفی می شود

اداره کل هواشناســی بــرای اغلب نقاط اســتان از جمله
شهرستان مشــهد کاهش دمای هوا تا  2درجه زیر صفر و
آغاز بارش باران و برف را پیشبینی کرده است .براساس
اطالعات اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی خراسان
رضوی ،از بعدازظهر امروز(ســه شــنبه) اســتان از سمت
شمال و شــمال غرب تحت تاثیر موج جدیدی از بارشها
قــرار خواهد گرفــت و بارشهــا عمدتا به شــکل بــرف از
بخشهای شــمالی و شــمال غربی اســتان آغــاز خواهد
شــد ضمن این کــه بارشهــا تا صبــح روز چهارشــنبه در
غالب نقاط استان ادامه خواهد داشت و شاهد پدیده مه
گرفتگی نیز خواهیم بود.

رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورایشهر:

توقف اجرای طرح ها یکی از
چالشهای بافت اطراف حرم است

رئیس کمیســیون برنامــه ،بودجــه ،فنــاوری اطالعات و
منابع انســانی شــورای شــهر مشــهد گفت :توقف هایی
کــه در خصوص طــرح هــا پیش آمــده و مشــخص نکردن
سیاســت پاســخ گویی به مردم ،یکی از مهم ترین چالش
ها در روند به ســازی بافت اطراف حرم مطهر رضوی بوده
است .به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورا ،بتول گندمی
اظهارکرد :متاسفانه سالیان سال ،بخش زیادی از اراضی
و امالک مردم در راستای اجرای یک طرح تملک و اکنون
بهدلیلبازنگریآن،شرایطجدیدیدرمنطقهحاکمشده
اســت .وی با تاکید بر این که مجموعه شــهرداری منطقه
ثامن نیز تمام تالش خود را برای رفع مشکالت و ایرادات
موجود در مســیر توقف طــرح می کند ،گفــت :هم اکنون
برخی دســتگاه ها به جای همراهی کردن و حل مشــکل
مردم ،بر ادامه دعواهای بین دستگاهی اصرار می ورزند.

اعمالقانونبیشاز 32هزار
خودرویآالیندهدرمشهد
طی 10ماه

با مجوز دادستانی انجام شد:

پلمب مرکز حلزون درمانی
در مشهد

مدیر طب ایرانی و مکمل دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
از پلمــب یــک مرکز حلــزون درمانی در مشــهد بــا مجوز
دادســتانی و همــکاری نیــروی انتظامــی و همچنیــن
بازداشت متولی آن خبرداد.
دکتر سید جواد مجتبوی در گفت وگو با ایرنا افزود :این
مرکز در حالی مورد بازرســی قرار گرفت که متولی آن با
عنوان حلزون درمانی چند حلــزون را روی صورت چند
زن قــرار داده بــود .وی تصریح کرد :حلــزون های مورد
استفاده در این مرکز که گفته شده وارداتی است به دام
پزشکی استان برای بررسی بیشتر در خصوص احتمال
خطر انتقال بیماریها ارســال شــد .مدیر طــب ایرانی
و مکمل دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد گفــت :حلزون
درمانــی ،ممنوع اســت و مــورد تایید وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــکی نیســت .هر مرکزی کــه اقدام
به حلزون درمانی کند مداخله گر درمانی محســوب می
شود و با تمام این مراکز چه دارای مجوز از دانشگاه علوم
پزشکی مشهد باشند و چه نباشند برخورد قانونی خواهد
شــد .مجتبوی افزود :حلــزون درمانی از ســوی مداخله
گران درمان معموال برای زیبایی اســتفاده می شود و در
این روش ،خطر انتقال بیماری های مشترک بین انسان
و حیوان وجود دارد.

بیماریفلجاطفالطی 17سالاخیر
دراستانمشاهدهنشدهاست
مدیر گروه پیشــگیری و مبارزه با بیماری های دانشــگاه
علوم پزشــکی مشــهد گفــت :نمونــه ای از بیمــاری فلج
اطفال طی  ۱۷سال اخیر در استان مشاهده نشده است.
به گزارش وبدا ،دکتر محمد جعفر صادقی تصریح کرد:
تزریق واکسن فلج اطفال در یک نوبت و برای نوزادان در
چهار ماهگی در نظر گرفته شده که چهار استان کشور از
جمله خراســان رضوی که همجوار با افغانســتان است،
از شهریور سال  ۹۴زیر پوشــش این برنامه قرار گرفتند.
وی با اشاره به فراخوان واکسیناسیون فلج اطفال برای
متولدان سال  ۹۵افزود :این فراخوان مربوط به  ۹استان
کشور غیر از خراسان رضوی اســت چرا که این برنامه از
سه سال گذشته در این استان در حال اجراست.

نیروگاهبیوگازسوزباهدفمدیریت
پسماندمشهداحداثمیشود
سرپرســت معاونت خدمات شــهری شــهرداری مشــهد
از برنامهریــزی برای راهانــدازی نیروگاه بیوگازســوز در
مشهد خبر داد.
مهدی یعقوبــی در گفتوگــو با تســنیم اظهار کــرد :در
این زمینه ،اصالح و راهاندازی خطــوط پردازش زباله با
ظرفیت پذیرش روزانه حــدود  1000تن تا تیرماه  98و
واگذاری بهرهبرداری آن به بخش خصوصی در دســتور
کار قــرار گرفته اســت .وی افزود :همچنیــن درصددیم
نیروگاه بیوگازسوز را از طریق مشارکت بخش خصوصی
در فاز نخست آن احداث کنیم که براساس برآورد اولیه،
امیدواریم این نیروگاه اواسط ســال  99به بهره برداری
برسد.
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با هدف ترویج فرهنگ دفاع مقدس
منتشرشد

سه شنبه  30بهمن  . 1397شماره 407۱

فراخوان جشنواره فیلم «کهربا»

با حضورخانواده شهدای مدافع حرم رونمایی شد

مستندی برای شهید «محمدی مفرد»
فیلم مســتند «گل محمدی» درباره شــهید مدافع حرم « جواد محمدی مفرد» با حضور
خانواده آن شهید در پردیس سینمایی اطلس مشهد رونمایی شد .به گزارش خبرگزاری
صداوسیما ،در این مراسم که عالوه بر «محسن نصرپور» مدیر کل صدا وسیمای استان،
جمعی از خانواده های شهدا و رزمندگان مدافع حرم لشکر فاطمیون نیز حضور داشتند،
«علیرضا باغشنی» نویسنده و کارگردان این اثر گفت :شهید مدافع حرم جواد محمدی
قبل از شهادت در حوزه های فرهنگی بســیار فعال بود که در این مستند به آن پرداخته
شده است ،این مستند در  45دقیقه ساخته و در بخشی از آن به حضور شجاعانه وی در
سوریه اشاره شده است.
«علیرضا ابوترابی» قائم مقام صدا و سیمای خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت :صدا
و سیمای خراسان رضوی این افتخار را دارد که از  130مستند تولید شده در سیمای
ملی در خصوص شهدای مدافع حرم ،با 15مستند بیشترین تولیدات این حوزه را داشته
است .شایان ذکر است« .جواد محمدی مفرد» از رزمندگان مدافع حرم بود که 15بهمن
سال  94در عملیات نبل و الزهرا در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در هفتمین روز جشنواره تئاتر فجر

وزیر ارشاد ،تماشاچی «باغ خونی »مشهد شد
سالن اصلی تئاتر شــهر تهران ،یک شنبه شب و در
هفتمیــن روز برگزاری ســی و هفتمین جشــنواره
بین المللــی تئاتر فجــر میزبان دکتر «ســیدعباس
صالحــی» وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی بود که
آمده بود تــا تماشــاچی نمایش «باغ خونــی» اثری
از هنرمندان مشهد باشــد .همچنین دکتر «حداد
عــادل» دیگــر چهــره آشــنای فرهنگی کشــور نیز
مهمان ویژه این اجرا در جشــنواره تئاتــر فجر بود.
نمایش «باغ خونی» به کارگردانی امیر بشــیری از
مشهد در بخش «مســابقه ایران  »2و « 40سالگی
انقالب اسالمی» جشنواره حضور دارد.

•اثر استاد صابری روی صحنه تئاتر شهر

طبق برنامه ستاد جشنواره تئاتر فجر ،شب گذشته
نمایــش «دریاچه قــو» بــه کارگردانی اســتاد «رضا
صابری» هنرمند نام آشنای خراسانی نیز در سالن
اصلــی تئاتــر شــهر تهــران روی صحنه رفــت .این
نمایش موزیکال نیــز در بخش «مســابقه ایران »2
جشنواره حضور دارد.

•یک حاشیه برای «رومئو و ژولیت»

«رومئو و ژولیت» به کارگردانی «مسعود صفری» نیز
 27بهمن در تاالر حافظ روی صحنه رفت ،اجرایی
که بر اساس گزارش ایسنا ،الهام کردا و گالب آدینه
مهمانــان ویــژه آن بودند .ایــن نمایش با شــیطنت
برخی رسانه ها با چاشنی حاشــیه هم همراه شد و

در انعکاس خبر آن از تیتر « جداکردن تماشــاگران
خانم و آقا در یک نمایش » استفاده کردند .هرچند
خود آن ها نیز در خبرهای خود در این باره نوشتند:
«یکی از نکات جالب صحبتهای مســعود صفری
پیشازاجراینمایشاینبود کهازداوران،مهمانان
و تماشاگران خانم و آقا درخواست کرد در دو ردیف
مختلف و جدا از هم بنشــینند ،البته این تفکیک بر
اســاس نمایش نامه و نوع اجرای این اثــر بود که در
صحنه نمایش هم این تفکیک دیده میشد».

• 2اجرای پیش رو

حضور هنرمندان تئاتر مشهد در مهم ترین رویداد
این عرصــه به ایــن ســه نمایش ختــم نمی شــود و

مشهدی ها امشب و سوم اســفند هم دو اثر دیگر را
روی صحنه خواهند داشــت« .ما داریم از این خونه
می ریم» به کارگردانی «حسین اکبرپور» امشب30
بهمندرتاالراستادسمندریانتماشاخانهایرانشهر
اجرا خواهد شــد و پس از آن ،نمایش «سردسیر» به
کارگردانی مصطفی ابهری و محمد نقایی ،آخرین
اجرای هنرمندان تئاتر مشهد در جشنواره خواهد
بود .آیین پایانی سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر
نیز شنبه چهارم اســفند ماه در تاالر وحدت برگزار
خواهد شــد و امید می رود هنرمندان تئاتر مشهد،
همچون ســال های گذشته ســهم قابل توجهی در
جوایز این رویداد مهم داشته باشند.

عکس ها  :ستاد جشنواره فجر

رئیس اداره محیط زیست ،ایمنی و بهداشت شهرداری
مشهد گفت :از ابتدای امســال تا پایان دی ماه  32هزار
و  285دســتگاه خــودروی آالینــده زیســت محیطی در
مشهد اعمال قانون شد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شهرداری مشهد ،محمد پذیرا افزود :شش هزار و 205
مورد از این تخلفــات مربوط به خودروهــای دودزا و 16
هــزار و  223مورد مربوط به نداشــتن معاینــه فنی بوده
اســت .وی با بیــان این کــه مراجعــه خودروها بــه مراکز
معاینــه فنی خــودرو و رفع نقص تــا  17درصــد از میزان
آلودگی هــوا میکاهــد ،اظهار کــرد :پنج هــزار و 944
تخلف نیــز مربوط بــه نداشــتن گواهی برچســب معاینه
فنی بوده است.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

گزارش جلسه

تقدیر از برترین های جشنواره ملی «حرکت» در مشهد
نهمیــن جشــنواره ملــی «حرکــت» بــا معرفــی
برگزیــدگان دانشــگاهی در مشــهد بــه کار خــود
پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما« ،محمدهادی
عســکری» مدیــرکل پشــتیبانی امــور فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم ،در مراســم تقدیــر از
برگزیدگان این جشنواره که در دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار شد ،گفت :با رویکرد ایجاد نسل دوم
در انجمن هــای علمی دانشــجویی بایــد در روش
دانشــگاه هــای ســنتی بازنگری شــود و به ســمت
مســئله محــور بــودن دانشــجویان حرکــت کنیم.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز گفت :سیاست
دانشگاه بر این است که ارتباط علمی دانشجویان
و اســتادان محکم تر شــود و بر همین اســاس طرح
های برون دانشــگاهی را مــورد حمایت ویــژه قرار
داده ایم .دکتر «محمد کافی» با بیان این که جهت
گیری و کیفیت انجمن های علمی و فرهنگی باید
به سمت ایجاد هسته شــرکت های نوآور در دانش
باشــد ،افزود :با مهــارت افزایــی و ایجــاد ظرفیت
علمی مناسب در شرکت های دانش بنیان ،مشکل

دانشجویان در زمان دانش آموختگی حل می شود
و صاحبــان مشــاغل و کســب و کار آن هــا را جذب
می کنند.
دبیــر کل شــورای مرکــزی انجمــن هــای علمــی
نیز گفــت 70 :انجمــن فعال دانشــگاه فردوســی
مشــهد بیش از چهار هزار عضو دارد کــه در هزار و
 186عنوان برنامه شامل مســابقات ،همایش ها،
نشست ها ،مناظرات و امثال آن فعالیت داشته اند.
«محمدعلی هراتی» افزود :دانشــکده مهندسی با
 238برنامه در صدر و دانشکده علوم ورزشی با پنج
برنامه در رتبه آخر این انجمن ها قرار دارد.

موفقیت در درمان بیماری مادرزادی ستون فقرات در مشهد
درمان بیماری مادرزادی ســتون فقــرات به نام
«لیپو مننگوسل» با تکنیک جراحی کوتاه کردن
ســتون فقــرات ( )shortingبرای نخســتین بار
در دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد بــا موفقیت
انجام شد.
به گــزارش ایرنــا ،عضو هیئــت علمی دانشــگاه
علــوم پزشــکی مشــهد در ایــن خصــوص گفت:
لیپومننگوسل یک بیماری مادرزادی است که در
آن توده چربی زیر پوست پشــت ،به داخل کانال
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نخاعی گســترش می یابد و به نخاع و ریشه های
عصبی آن متصل می شود.
دکتر گنجــه ای فر افــزود :در برخی انــواع این
اختالل مادرزادی احتمال حــذف توده چربی
و آزاد کــردن کامل نخاع و ریشــه هــای عصبی
ناممکــن اســت بنابرایــن یکــی از روش هــای
درمانی جایگزیــن در بیمارانی که امکان حذف
کامل توده نخاعی ندارند ،کوتاه کردن ســتون
فقرات است.

اولین جشــنواره فیلم دفاع مقدس خراســان رضوی با نام
«کهربا» ،به همت بنیاد حفــظ آثار و نشــر ارزش های دفاع
مقدس استان برگزار می شــود .هنرمندان می توانند آثار
خود را با موضوعــات نقش دفاع مقــدس در ابعاد «اقتصاد
مقاومتی»«،الگوسازیفرهنگی»«،سبکزندگی»و«مبارزه
بافساد»ودرقالبهایپویانمایی،مستند،داستانی،فیلم
نامه ،نماهنگ ،فیلم کوتاه و بلند ویدئویی تا  31مرداد ماه
،98تولیدوبهدبیرخانهجشنوارهارسالکنند.
بــه گــزارش خراســان
رضــوی ،مدیــرکل حفــظ
آثار و نشر ارزش های دفاع
مقدس در نشســت خبری
این جشنواره گفت :حوزه
اندیشه ،فکر و ارزش های
یکجامعه،زمانیماندگار
می شــود که به هنــر تکیه
کند و حوزه فیلم و ســینما
نیز از قالــب های بســیار مانــدگار هنری اســت .ســردار
«حسینعلییوسفعلیزاده»دربخشیازصحبتهایخود
به  40سالگی انقالب اسالمی نیز اشاره و اظهار کرد :اگر
ایثارگری ،از خودگذشــتگی ،جهادگری و دفاع از داشته
ها نبود ،امــروز ما نمی توانســتیم  40ســالگی انقالب را
جشن بگیریم .ســردار یوســفعلی زاده افزود :بدون شک
همه اذعان می کنند که  40ساله شدن انقالب اسالمی،
کار مجاهــدان گمنام اســت .جدیدترین مجاهــدان این
راه نیز مرزبانانی بودند که به تازگی در خاش به شــهادت
رسیدند ،آن ها مشغول دفاع از حیثیت جمهوری اسالمی
بودند و مــورد بغض دشــمن قــرار گرفتنــد ،کار آن ها بی
منت بود و دیدیم که تمام کشــور هم به احترام این شهدا
به پا خاســت .مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های
دفاع مقدس اســتان ادامه داد :خدا می دانــد که چه راز و
رمزها ،چه نیایش ها و باورهایی در لحظه لحظه  40سال
گذشته،پنهاناستکهقطعاازنظرصاحبانبصیرتوخرد
دور نیست ،اما باالخره همه جامعه این قدر عمق در نگاه و
فکرشانوجودنداردکهدقیقارصدکنندوقدردانباشند.
گاهی نقش کودکانی را بازی می کنند که بر سر شاخه می
نشینند و گاهی هم نقش دشمنانی را ایفا می کنند که از
دشمنان خونی هم بدترند و در واقع روی این چهره شفاف
لکه می پاشند .ســردار یوســفعلی زاده خاطر نشان کرد:
بنابراین باید از خودگذشتگی ها را بیان کنیم ،مقام معظم
رهبری هم در بیانی فرمودند که جنگ ما ،گنج ماست اما
بستگی به ما دارد که چطور بتوانیم ُدر و گوهر این گنج را
استخراج کنیم و با زبان و صیقل مناســب آن را به مصرف
کننده برسانیم ،بر این اســاس معتقدیم ابزار هنر یکی از
این ظرفیت هاست.

•بیانیه رهبری ،پرچم فکری جشنواره

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به
بیانیه راهبردی رهبر معظم انقالب هم اشاره کرد و گفت:
این بیانیه ،خط روشنی اســت که در امتداد دفاع مقدس
ترسیم شــده و پرچم فکری جشــنواره «کهربا» نیز است،
زیرا همه باور داریم اگر روحیه دفاعی نبود ،انقالب به 40
سالگی نمی رسید و اگر امتداد گام دوم هم نباشد به چله
بعدی نمی رسیم .ســردار یوســفعلی زاده افزود :بعضی
دستگاههاکمکممیآیندومیگویندکهخبحاال ببینیم
بــرای بیانیــه گام دوم چه کار کنیــم ،یک ســالی بگذرد و
تبلیغاتی بکنیم ،اما ما از روز اول وارد عملیات می شویم،
بیانیه را بر سر و دوشمان می گذاریم و در حوزه تخصصی
خودمــان روی آن کار مــی کنیــم .در ادامه این نشســت
«جوادفرهنگنژاد»مدیرهنریوسینماییادارهکلحفظ
آثار دفاع مقدس استان نیز با اشاره به برخی جزئیات این
جشنوارهگفت:دبیرخانهاینجشنوارهدرموسسهآموزش
عالی فردوس به نشانی خیابان شهید کالهدوز  30قرار
دارد و هنرمندان می توانند با دبیرخانه در ارتباط باشند.

