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تحویل سال  98با برف و باران

بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان ،تحویل
ســال نو در مشــهد با بارش پراکنده بــرف و بــاران همراه
خواهد بــود و زائران و مجــاوران ،ســال جدید را بــا نزول
رحمت الهی تحویل خواهند کــرد .به گزارش مرکز پیش
بینی اداره کل هواشناســی خراســان رضوی ،بر اســاس
نقشــه های هواشناســی ،وضعیت جوی مشــهد از اوایل
وقت امروز نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده باران
واحتمالرعدوبرقخواهدبودودربرخیساعاتوزشباد
نسبتا شدید نیز پیش بینی شده است .همچنین حداقل
و حداکثر  9و  20درجه ســانتی گراد اعالم شــده اســت.
همچنین از بعد از ظهر فردا (یک شنبه) سرعت وزش باد
بیشــتر می شــود و به تدریج با افزایش ابر و احتمال رگبار
باران و رعد و برق همراه خواهد بــود .این وضعیت در روز
سه شنبه نیز ادامه پیدا خواهد کرد و حداقل و حداکثر دما
برای سه شنبه به 3و 13درجه سانتی گراد خواهد رسید.

•وضعیت هوا در شب تحویل سال

اما برای روز چهارشنبه و شب تحویل سال نو ،کاهش دما
محسوس تر خواهد بود و بر اساس پیش بینی های انجام
شده ،وضعیت هوا نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران
در مناطق کوهســتانی و احتمال بارش برف خواهد بود.
همچنین وزش باد نسبتا شدید پیش بینی شده و حداقل
و حداکثر دمای چهارشنبه مشــهد یک و  8درجه سانتی
گراد خواهد بود .لحظه تحویل سال ،98ساعت یک و28
دقیقه و  27ثانیه بامداد پنج شنبه خواهد بود که بر اساس
اعالمادارهکلهواشناسیاستان،شهرمشهددراینشب
نیمه ابری تا ابــری با بارش باران و بــرف در برخی مناطق
پیش بینی شده است.

•هوای  4روز اول سال 98

هوای مشهد در اولین روز ســال  98نیز همراه با احتمال
بارشپراکندهپیشبینیشدهاست.دراوایلوقتروزپنچ
شنبهاولفروردینماههوایمشهدقسمتیتانیمهابریبا
احتمالبارشپراکندهومهصبحگاهیهمراهخواهدبود،
همچنین برای روز جمعه وضعیت هوا ،صاف تا قســمتی
ابری در بعضی ساعات با افزایش باد نسبتا شدید خواهد
بود .در روز شنبه نیز هوای مشهد قسمتی تا نیمه ابری ،در
بعدازظهر با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی شده است.
در روز یک شــنبه نیز وضعیت هوای مشهد نیمه ابری ،در
بعضی ساعات همراه با وزش باد شدید ،افزایش ابر و رگبار
پراکنده خواهد بود .بیشــینه و کمینه دمای هوای مشهد
در روزهای پنج شنبه تا یک شنبه نیز به ترتیب «یک و،»12
«4و8« ،»16و »20و « 6و  »22پیش بینی شده است.

اخبار
هنری

شنبه ها با «مترو تئاتر»

مترو تئاتر ،شنبههای هر هفته از ساعت  18تا  19:30در
ایستگاه شــریعتی خط دو قطار شهری اکران خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری قطارشــهری شــهرداری
مشــهد ،با اعالم این خبر گفت :رویداد مترو تئاتر ،ساعت
18شنبه  25اســفند (امروز) با حضور مدیران شهری در
ایستگاهشریعتیبانقالیشاهنامهفردوسیافتتاحخواهد
شــد .به گزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری مشهد،
«وحیدمبینمقدم»افزود:بااجراینمایشدرایستگاهمترو
دو هدف «ایجاد شور و نشــاط عمومی» و «آموزش فرهنگ
صحیح استفاده از حملونقل ریلی» را دنبال میکنیم.

انتخابرئیسواعضایجدیدهیئت
مدیرهانجمنموسیقیاستان
رئیــس انجمن موســیقی ایــران ،رئیس و اعضــای جدید
نمایندگــی این انجمــن در خراســان رضــوی را منصوب
کرد .به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی استان ،بر
اساس احکام صادر شده ،محمدحقگو ،مجتبی قیطاقی،
مجیدکالهدوزومحموداسکندریبهعنواناعضایجدید
هیئتمدیرهاینانجمنمعرفیشدند.همچنیندراولین
جلسه هیئت مدیره جدید« ،مجتبی قیطاقی» به اتفاق آرا
بهعنوانرئیسجدیدانجمنموسیقیاستانانتخابشد.
قیطاقی متولد فروردین  1349است و سال ها تدریس و
پژوهش در حوزه موســیقی مقامی خراسان را در کارنامه
هنری خود دارد.

اخبار
اجتماعی

وعده معاون شهردار مشهد
در آستانه تعطیالت نوروزی

امروز ،پایان فعالیت های عمرانی
در شهر

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

عقبنشینیدولتکنونیدرمقابلآمریکابیسابقهاست

شورای عالی انقالب فرهنگی تعطیل است
حمیــدی /عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگی
با بیان ایــن که دو ســوم قراردادهای بیــن المللی
انقالب اسالمی در دولت کنونی منعقد شده است،
افزود :عقب نشــینی دولت کنونی برابر آمریکا در
تاریخ انقالب بی سابقه است.
به گزارش خراسان رضوی ،حسن رحیمپور ازغدی
در نشســت ماهانــه انجمن اســامی مهندســین
خراســان با عنوان مهندســی فرهنگی انقالب که
شامگاه چهارشــنبه در بنیاد فرهنگی مهر رضوان
رضوی در مشــهد برگزار شــد ،اظهار کرد :برخی
با مهندســی حوزه انقالب و فرهنــگ مخالف اند و
اعتقاد دارند فرهنگ خودجوش و قابل مهندسی
کردن نیست.
وی ادامه داد :فرهنگ یک پروژه نیســت بلکه یک
پروسه است ،در پروسه فرد خود را مدیریت میکند
که با شــرایط وفق پیــدا کند امــا در پــروژه جریان
سازی میشــود .به اعتقاد بنده بخشی از فرهنگ
را میتوان مهندسی کرد و بخشی را خیر .درواقع
در فرهنگ با مهندســی کیفیت روبه رو هســتیم و
نمیتوان آن را بهصورت کمی بررسی کرد.

•تشیع تفسیری سیاسی از دین است

عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی گفت :تشیع
تفســیری کامــ ً
ا سیاســی از دیــن اســت و معتقد
بــه امربهمعــروف و نهــی از منکــر اســت .بنابراین
وقتی سخن از مهندســی فرهنگ میشود منظور
امربهمعروف و نهی از منکر و تسلیم شرایط موجود
نبودن است.
وی با تأکید بر این که شــعارهای انقالب اســامی
ذاتی اســت ،افــزود :برخالف کســانی کــه مدعی
هستند در برخی موارد افراط کردیم ،رهبر انقالب
فرمودند؛ کسانی که میگویند افراط منظورشان
بنــده اســت .مخالفــان کســانی را کــه بــر اصــول
پایبند هســتند ،افراطی خطــاب میکنند.یکی از
روشهایی کــه میخواهنــد انقالب را مهندســی
معکوس کنند این است که با عنوان افراطی بودن،
درصدد حذف جریانی هستند که مبانی انقالب را
شفاف و بدون طمع شخصی مطرح میکند.

•با انعطاف ،اهداف انقالب پیگیری شود

رحیمپور ازغدی با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب

اول را روی کار بیاورند.

•مراقب اشعث بن قیس های امروز باشیم

رحیمپــور ازغــدی بــا اشــاره بــه برخی حــوادث و
جریانهای صدر اسالم مانند جنگ صفین و قیام
کربال گفت :یکی از پایهگذاران و مشــاوران اصلی
یزید در جنگ با امام حســین(ع) و قتلعام کربال،
یــک مشــاور رومی بــوده اســت .در جنــگ صفین
کسی که باعث شکست جبهه انقالب امام علی(ع)
شد اشــعث بن قیس بود که با ایجاد نفاق در جبهه
امیرالمومنین باعث شکســت جبهه انقالب شــد.
بنابراین امــروز باید مواظب اشــعث ابــن قیس ها
باشــیم .در پایان این جلســه ،عضو شــورای عالی
انقالب فرهنگی به ســواالت مطرح شــده توســط
حاضران در این نشست پاسخ داد.
گفت :رهبر انقــاب فرمودند؛ انقــاب یک پدیده
زنده و پویاســت و ما آماده تصحیــح خطاهای خود
هستیم .درواقع انقالبیون معصوم نیستند .اسالم
معصوم اســت نه مســلمانان .انقالب و انقالبیونی
که نپذیرند جاهایی اشــتباه کردهانــد دچار تحجر
و دیکتاتوری میشــوند اما این که بهجای انعطاف
دچار انفعال شویم ،غلط است .درواقع نباید برابر
موانع توقف کرد بلکه باید با انعطاف اهداف انقالب
را پیگیری کرد.

•تغییر شعارهای انقالب

وی با تأکید بر این که تغییر شعارهای یک انقالب،
مهندســی معکوس انقالب اســت ،افــزود :بعد از
انقالب شــعارهایی مطرح شــد کــه شــاید از روی
نادانی بوده اســت و بنده نمیخواهم اشــخاص را
متهم کنم .امام(ره) ســخن از صدور انقالب زده و
حتی یکبار در کالم ایشان سخن از تنشزدایی با
استکبار نیامده است یا این که با آمریکا سوءتفاهم
داریــم و برویــم مســائلمان را حــل کنیــم .بعضی
مسئوالن میگویند دیوار بلند بیاعتمادی بین ما
و آمریکاست .وی ادامه داد :چگونه است که صدور
انقالب تبدیــل به گفــت وگوی تمدنها میشــود
آنهم با سازمان سیا و پنتاگون و سازش با آمریکا.
اصطالحی که در اصل متعلق به قبــل از انقالب و
دربار شاه بوده و آن جا تولید شده و کام ً
ال تشریفاتی

بوده است .آمریکا اهل گفت وگو نیست و نگاهش
از باال به پایین است ،امروز هم تنها کشور ایران در
برجام مانده است.

•شورای عالی انقالب فرهنگی تعطیل
است

عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت:
عقبنشــینی دولت کنونی برابر آمریکا در انقالب
بیسابقه بوده و دوســوم قراردادهای بینالمللی
ایران بعد از انقــاب در دولت کنونی منعقدشــده
اســت .میگویند ما حق تحفظ داریــم ،کدام حق
تحفظ؟ مگر آمریکا در برجام تفســیر شــما را قبول
کرد؟ در موضوعات مختلــف دیگر مانند  2030و
حقوق کودک و دیگر مســائل قرارداد امضا و ابالغ
و اجرا میکنند ولی بخشــی از مصوبات شــورای
انقــاب فرهنگــی را ابــاغ نمیکننــد و شــورای
انقالب فرهنگی االن تعطیــل و همه اینها خالف
قانون است.

•خروجی نهضت مشروطه و دولت پهلوی

وی بابیــان این که نهضــت مشــروطه ،یک نهضت
دینی بــود ،اضافــه کــرد :با تغییــر شــعارهای این
نهضــت آن را مهندســی معکــوس و رهبــران آن
تغییر کردنــد و خروجــی نهضت مشــروطه آن بود
که به دلیل ناتوانی در دولت ســازی ،انگلیسیها
توانســتند از این موقعیت اســتفاده کنند و پهلوی

•از قدرت فضای مجازی غفلت کرده ایم

«حســن رحیم پور ازغدی» همچنین در اختتامیه
جشنواره رسانه ای چله انقالب که به همت سازمان
تبلیغــات اســامی خراســان رضوی برگزار شــد،
اظهــار کرد :داعــش با اســتفاده از همیــن فضای
مجــازی ،چندین هــزار نوجــوان و جــوان را فریب
داد و به ســوریه برد و این نشــان دهنده قدرت این
فضاســت که مــا از آن غفلــت کردیم .بــه گزارش
مهــر ،وی در خصــوص کار رســانه ای در کشــور،
گفــت :در این ســالها بــه لحــاظ کار رســانهای،
ضعیف عمل کردهایم ،اطالع رســانی درســتی از
دستاوردهایی که به رغم تمامی تحریمها و فشارها
به دست آمده ،نداشتهایم .وی در ادامه تمرکز فعلی
دشــمنان را روی روحانیت شــیعه دانست و گفت:
تنها روحانیتی که توانســته نظام اسالمی تأسیس
کند ،همین روحانیت شــیعه اســت و دشــمنان به
دنبــال تضعیف ایــن ظرفیــت و اظهــار ناتوانی آن
ها در اداره حکومت هســتند .عضو شــورای عالی
انقالب فرهنگی خاطر نشان کرد :روحانیت شیعه،
قویترین تفکر در جهان اسالم است ولی در حوزه
به روز بودن ،مقــداری عقب افتادگــی وجود دارد
و حوزههــای علمیه مــا در بســیاری از حوزههایی
که باید حضور داشته باشــند ،حضور ندارند و این
در حالی اســت که وهابیها حضورشان در جهان
بیشتر از روحانیت شیعه است.

جشنواره ملی نمایشنامهنویسی با اقتباس از بیانیه «گام دوم انقالب»
اولیــن جشــنواره ملــی نمایشنامهنویســی بــا
محوریــت «گام دوم انقــاب» برگزار می شــود .به
گــزارش ایســنا ،دبیرخانــه ایــن جشــنواره پس از
تعطیــات نــوروزی افتتــاح خواهــد شــد و مجمع
ناشران انقالب اســامی ایران نیز برای همکاری
در برگزاری آن اعالم آمادگی کرده است .فراخوان
این جشــنواره و جزئیات آن منتشــر شــده و عالقه
مندان تا  25اردیبهشــت برای ارسال آثار فرصت

خواهند داشت .مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســتان در نشســت خبــری ایــن جشــنواره گفت:
ضعفــی کــه در تئاتــر و نمایشنامههای مــا وجود
دارد ،کمبــود متنهای ایرانی -اســامی اســت.
«جعفر مروارید» افــزود :با توجه به ایــن که ما وارد
دهــه پنجم انقالب اســامی شــدیم و چهل ســال
از انقالب شــکوهمند اســامی گذشــته ،نیازمند
رجوع مجدد بــا زبان هنــری و زیباییشناســانه به
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ارزشهایی هســتیم کــه هویت انقالب اســامی
را تشــکیل دادهاند .مروارید با اشــاره به برگزاری
جشنواره نمایش نامه نویسی «گام دوم» ادامه داد:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان مرجع
سیاســتگذاری فرهنگی در اســتان و نیــز از این
نظر که با اصحاب فرهنگ و هنر در ارتباط اســت،
مفتخر اســت بــا همــکاری موسســه آفرینشهای
هنری آستان قدس ،کانون پرورش فکری کودکان

و نوجوانان ،خانه هنرمندان ،انجمن نمایش استان
و کشور ،مجمع ناشران انقالب اسالمی و یک گروه
ســرمایهگذاری فرهنگی ،کاری مبتنــی بر نگاه به
جوانان و خرد جمعی را پوشــش دهــد .وی افزود:
امیدواریم با برگــزاری این جشــنواره ملی نهضت
متننویسی و نمایشنامهنویسی آغاز شود که البته
نیازمند حضور اندیشــمندان ،پیش کسوتان تئاتر
و دیگر حوزهها و مشارکت همه نهادها هستیم.

بر خالف ســال های اخیــر ،با وجــود باقی مانــدن زمان
اندک تا آغاز ســال جدید ،هنوز عملیــات عمرانی برخی
پروژه ها در شهر مشــهد به اتمام نرســیده است ،هرچند
که به گفته مســئوالن امروز روز پایانی انجام این فعالیت
هاســت .به گزارش خراســان رضوی ،چند سالی هست
که طبق تصمیــم مدیریت شــهری ،در روزهای منتهی به
ســال حفاری و انجام عملیات عمرانی در شــهر از ســوی
کلیه شــرکتها ،ســازمانها و حتی شــهرداری جدید از
نیمه اسفند ماه تا انتهای فروردین ممنوع شده و همیشه
این مصوبه نیز اجرایی میشد اما امسال این روند مطابق
سال های گذشــته نبود و با تاخیر همراه شد ،به گونه ای
که همچنــان در نقــاط مختلفی از شــهر شــاهد حفاری،
ترمیم و بازسازی هستیم .ترمیم جداول میدان شریعتی
و ابتدای بولوار احمد آباد ،تبدیــل میدان تقاطع آموزگار
با ســیدرضی به چهارراه ،حفاری شــرکت آب و فاضالب
در حدفاصل خیابان تربیت تا دانشــجو در بولوار آموزگار
و همچنین حفاری تونلهای انتقال قــدرت در محدوده
بولوار وحدت توسط شــرکت برق منطقهای نمونههایی
اســت که نشــان میدهد هنوز خانهتکانی شــهری برای
ســال نو بــه اتمــام نرســیده اســت« .خلیلا...کاظمی»
سرپرســت معاونت فنــی و عمران شــهرداری مشــهد در
این خصوص میگوید :این روند هرســال در 15اســفند
به پایان میرســید و امســال یک بار تا  20و بــرای آخرین
بار تا  25اســفند تمدید شــد و در نهایت تا این تاریخ کلیه
عملیات عمرانی در شــهر باید به پایان برسد و جمعآوری
شود« .محمد حاجیان شهری» رئیس کمیسیون خدمات
شهری ،بهداشت ،ســامت و محیط زیست شورای شهر
مشهد نیز با تاکید بر ضرورت اجرای قانون و تایید دیرکرد
پایان عملیات عمرانی شــهر ،گفت :اجــرای صحیح و به
موقع قوانین قطعا الزم و ضروری بوده و شهرداری مشهد
باید از تاخیر در اجرای مصوبات و قوانین جلوگیری کند.
وی افزود :طبــق پیگیری مــا آخرین مهلت بــرای پایان و
جمــعآوری ترمیم و حفاریها  25اســفند تعیین شــده و
اطمینان میدهیم این روند به سرعت انجام شود و تمامی
عملیات عمرانــی متوقف شــود و پس از آن نیــز تا انتهای
فروردین 98فقط عملیاتی که برای رفع اتفاقات و حوادث
اجرای آن ضروری است ،انجام خواهد شد.

همکاریبرایجذبگردشگر
خارجی از ۷۳کشور        
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
خراســان رضــوی و جامعــة المصطفــی العالمیه مشــهد
برای همکاری در جذب گردشــگر خارجی از  73کشــور
تفاهم نامه همــکاری امضــا کردند .بر اســاس این تفاهم
نامه که به امضای «ابوالفضل مکرمی فر» مدیر کل میراث
فرهنگی استان و حجت االسالم «محمدحسین مهدوی
مهر» رئیس جامعــة المصطفی العالمیه مشــهد رســید،
طالب و دانشــجویان خارجی این مرکز عــاوه بر تبلیغ و
اطالع رسانی ،زمینه جذب گردشگرخارجی از ۷۳کشور
دارای محصــل در جامعــة المصطفی العالمیــه را فراهم
خواهند کرد .به گزارش روابــط عمومی میراث فرهنگی
اســتان ،مکرمی فر درباره این تفاهم نامه گفت :با هدف
اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست های محوری
دولت تدبیر و امید ،با توجه به ظرفیت های مشــترک این
اداره کل و جامعة المصطفی العالمیه این تفاهم نامه امضا
شــد .بهره برداری از ظرفیت و توانمندی های دو طرف با
هدفتحققسیاستهایکالنکشوردرجذبحداکثری
گردشگر خارجی ،بهینه سازی و هم افزایی وانجام پروژه
های پژوهشی از اهداف این تفاهم نامه است.

