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فرهنگی

برنامههای سالروز شهادت امام
سجاد(ع) در حرم رضوی
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس ویژه برنامههای
سالروزشهادتامامسجاد(ع)راتشریحکرد.بهگزارش
آستاننیوز،حجتاالسالمحسینشریعتینژادگفت:
ویژه برنامه روز شــهادت امام ســجاد(ع) پنجشــنبه از
ساعت  11با ســخنرانی حجت االسالم والمسلمین
محسنحسینزادهآغازمیشود.همچنینبرنامههای
پرسماندینیوحلقهمعرفتباموضوعسیرهزندگانی
این امام همام در رواقهای حرم مطهر برگزار خواهد
شد .به مناسبت شب شهادت امام ســجاد(ع) برنامه
ســخنرانی و عزاداری ویژه بانوان نیز در رواق حضرت
زهــرا(س) تدارک دیده شــده که از ســاعت 11امروز
یشود.
آغازم 
همچنیناجتماعبزرگرهروانزینبی،امروزهمزمان
با  ۱۲محرم الحرام ،با حضور بانوان والیی در مشــهد
و طرقبه برگزار می شــود .این مراسم ساعت10:30
امروز باسخنرانینمایندهولیفقیهدرخراسانرضوی
درپنجتن،۵۵سالنورزشیآرامشمشهدودرساعت
 ۱۶:۳۰باسخنرانیحجتاالسالموالمسلمینراشد
یزدی در آستان مقدس امامزادگان یاســر و ناصر(ع)
طرقبهشاندیزبرگزارمیشود.

دکتــر «ســیدعباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی روز گذشــته بــا آیــتا« ...ســیداحمد
علمالهدی» دیدار و گفتوگو کرد .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی آیت ا ...علم الهدی ،در این دیدار درباره
اقدامات فرهنگی استان ،مســائل فرهنگی جامعه و
موضوعات آن گفتوگو شد .شــایان ذکر است دکتر
«جعفر مروارید» مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
استاننیزدرایندیداردکترصالحیراهمراهیکرد.
وزیر ارشــاد همچنین عصر دیــروز با حضــور در دفتر
استاندار خراســان رضوی ،با «علیرضا رزم حسینی»
دیدار و گفت وگو کرد.
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110میلیون مترمکعب،سهم استان ازآب عمان
تقیزادهخامسی:باشرایطموجودبایداذعانکردکهایرانآبندارد

گزارش جلسه
مسعود حمیدی

بــا تصویــب هیئــت دولــت ،وزارت نیرو ســهمیه
استانهای شرقی کشــور از فاز اول طرح انتقال
آب دریای عمان را ابالغ کرد که بر اساس آن سهم
استان خراسان رضوی از ســهمیه  400میلیون
مترمکعبــی تصویبشــده توســط دولــت 110
میلیــون مترمکعب اســت .بــه گزارش خراســان
رضوی ،معاون وزیر نیرو روز گذشــته در نشســت
با اســتانداران کریدور شرق کشــور ،سهمیه این
استانها در فاز اول طرح انتقال آب دریای عمان
را ابالغ کرد« .قاسم تقی زاده خامسی» در حاشیه
این نشســت در خصــوص جزئیات طــرح ابالغی
دولت برای انتقال آب دریای عمان گفت :ســهم
اســتان خراســان رضوی از ایــن تخصیص 110
میلیون مترمکعب ،استان خراســان جنوبی 60
میلیون مترمکعب و سیستان و بلوچستان 228
میلیون مترمکعب است .وی تصریح کرد :در واقع
این خروجی آب اســت و مشــارکت دولت در این
طرح بهصورت پشتیبانی اســت و برای اجرای آن
حتم ًا بایــد بخش خصوصی مشــارکت کند .تقی
زاده افزود  :این آب برای صنعت بسیار مفید است
وبرایحوزهکشاورزیباکشتهایگلخانهاینیز
صرفه اقتصادی خواهد داشت.
• 405دشت ممنوعه در کشور

تقی زاده همچنین دراین نشســت گفت  :ساالنه
 5.5میلیارد مترمکعب از مخازن آبی کشــور کم
میشود و در  50ســال اخیر مخازن آبی کشور با
 134میلیارد مترمکعب کســری مواجه شده ،با
ایناتفاقاتامروزاز 609دشتایران 405دشت
ممنوعه است.

•محرومیت 10هزار روستا از آب مطمئن

وی افــزود :امــروز حــدود  320هزار حلقــه چاه
غیرمجاز در کشــور وجود دارد و حــدود  10هزار
روستا در ایران هنوز از نعمت آب مطمئن محروم
هستند  ،با این شرایط آبی کشور باید اذعان کرد
که ایران آب ندارد.
•کشت برنج در استان های دچار بحران
آب !

معــاون وزیر نیــرو با اشــاره بــه ضــرورت مدیریت
مصرف آب گفت  :هم اکنون  90درصد آب کشور
دربخشکشاورزیمصرفمیشود،سالگذشته
دولت مصوب کرد کــهغیراز اســتانهای گیالن
و مازندران در هیچ اســتانی برنج کشت نشود اما
امسال کشت برنج در کشــور دو برابر شده است و
در استانهایی که حتی با کمبود شدید آب شرب
مواجه هستند برنج کشتشده است.
•حمایت وزارت نیرو از طرح ایجاد بازار آب
در استان

تقی زاده خامســی گفت :انتقال آب گران است،
اگرچه ضروری اســت امــا آیا پیــش از آن کارهای
الزم را انجــام دادهایم؟ در کریدور شــرق ســاالنه
 11میلیــارد مترمکعــب آب مصــرف میشــود و
 20درصد کســری مخازن آبی کشــور مربوط به
خراسان رضوی است .هفته گذشته طرح انتقال
آب به تصویب دولت رســید و امــروز (دیروز) بنده
در این جا حضور پیداکردهام که آن را به سه استان
ابالغ کنم .اما عالوه بر این باید با مدیریت مصرف،
اســتفاده از پســابها و بازچرخانی آب ،نیاز آبی
کریدور شرق کشور را تأمین کرد که در این زمینه
آقای رزم حســینی قول دادند بــرای اولین بار در
کشــور بازار آب را در خراســان رضوی راهاندازی

داشــت و بــه کریدور شــرق انتقــال داده میشــد
امروز شرق کشــور هم صنعت و بزرگراه و راهآهن
داشت و میشد از مرز بهعنوان یک مزیت استفاده
کرد .امروز نیز اگر ما نتوانیم تصمیمی درست در
اجرایطرحانتقالآبدریا بهشرقکشوربگیریم،
آیندگان این قضــاوت را درباره مــا خواهند کرد.
«احمدعلی موهبتی» همچنین گفت :بنده بارها
گفتهام که تأمین آب مشــهد مســتلزم تأمین این
منبعبزرگدرسیستانوبلوچستانواستانهای
شرقی کشور اســت ،در غیر این صورت نمیتوان
آب را بهصورت پایدار و ایمن حفظ کرد.
استاندارخراسانجنوبینیزدراینجلسهباتأکید
بر اجرای طرح سازگاری با کمآبی در استانهای
شــرق کشــور گفــت :تصویب ســند ســازگاری با
کمآبی نیز از ســایر اقدامات در ایــن زمینه بود ،ما
از ظرفیت آبخیــزداری کشــور و اســتانها غافل
بودیم و بخــش عمــدهای از آنها از کشــور خارج
میشد« .محمدصادق معتمدیان» بابیان این که
استان خراســان جنوبی در حوزه کشت گلخانه و
سیستمهای نوین آبیاری جزو استانهای پایین
جدول در کشور است افزود :بهرهوری و استفاده
از سیســتمهای آبیاری نوین بایــد در اولویت قرار
گیرد و اقدامات مناسبی در سالهای اخیر در این
حوزهصورتگرفتهاست«.امیرحسینقاضیزاده
هاشمی» نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس
نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای طرح
انتقــال آب دریــای عمان به اســتانهای شــرقی
کشور و شهر مشهد گفت :امید است دولت عالوه
بر محاسبات اقتصادی ،سرمایهگذاری در بخش
آب را موردتوجه قرار دهد ،نمایندگان استانهای
شرقی نیز در قالب فراکسیون کریدور شرق کشور
در مجلس شــورای اســامی آمادگی کامل برای
حمایت از این طرح دارند.

عکس :استانداری

دیدار وزیر ارشاد
باآیتا...علمالهدی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

۳

کنند و ما نیز در وزارت نیرو در خدمت هستیم.
•تخصیص  1.2میلیارد مترمکعبی و ابالغ
 400میلیون مترمکعبی

معاون وزیر نیرو گفت :در مجموع برای سه استان
کریدورشرقیکمیلیاردو 200میلیونمترمکعب
برداشتآبازدریایعمانتخصیصیافتهاستکه
درکمترینوضعیتآن 400میلیونمترمکعبدر
نظر گرفته شده  ،مسئولیت این تخصیص برعهده
مدیران عامل آب منطقهای و اختیارات کامل آن با
استانداراناست.
•انتقال آب ،شاید تا  10سال آینده

استاندارخراسانرضوینیزدرحاشیهایننشست
درجمعخبرنگارانگفت:بدونشکبرایمدیریت
آب باید اقتصاد آب را مدنظر داشــت ،ما در استان
خراســان رضوی طرح همیــاران آب را به تصویب
رســاندیم که در نهایت بــه تصویب دولت رســید تا
مدیریت مصرف آبوخاک انجام شــود و دنبال آن
هستیم که الگوی کشت را در استان تغییر دهیم.

«علیرضارزمحسینی»دربارهطرحانتقالآبعمان
گفت :امیدوار هســتیم با توجه به ابالغ تخصیص
توسطدولت،هرچهزودترعملیاتاجراییاینطرح
دراستانسیستانوبلوچستانآغازشود.البتهباید
توجهداشتکهاینطرحنیازمندمنابعمالیزیادی
اســت و بهنوعی طرح بلندمدت اســت و بر اساس
برنامهها حداقل  10سال طول خواهد کشید که
آببهاینمناطقبرسد.
•استاندار سیستان  :وزارت نفت عامل
بدبختی شرق کشور است

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این نشست
با تأکید بر ضرورت اجرای طرح انتقال آب دریای
عمان بــه کریدور شــرق کشــور اظهــار کــرد :در
برههای از زمان نبود شــهامت در تصمیمگیری،
شرق کشــور را از گاز ســرخس محروم کرد .بنده
در جلسهای نیز این موضوع را به مسئوالن وزارت
نفت گفتهام که عامل بدبختی شرق کشور وزارت
نفت و شرکت ملی گاز اســت زیرا آن زمان که گاز
سرخس کشفشــده بود ،اگر این شهامت وجود

دریچه خبر

کشفمحمولهآرایشیوبهداشتیقاچاق
در 2انبار مشهد

محمد بهبودی نیا – محموله لوازم آرایشی و بهداشــتی قاچاق به ارزش 155
میلیونتوماندرمشهدکشفوضبطشد.کارشناسمسئول بازرسیورسیدگی
بهشکایاتسازمان صمتخراسان رضویدرگفتوگویاختصاصیباخراسان
رضوی این خبــر را اعالم و اظهــار کرد :پــس از دریافــت اطالعاتی در ایــن باره،
کارشناسان ما به سرعت برای بازرسی در دو نقطه مختلف شهر اقدام کردند که
از این انبارها مقدار زیادی لوازم آرایشــی و بهداشتی قاچاق کشف شد« .مهدی

اخبار
فرهنگی

بهمناسبتروزملیسینما

فردا نیم بها به سینما بروید
به مناســبت روز ملی سینما ،تمام ســینماهای کشور
فردا با بلیت نیم بها میزبان عالقه مندان خواهند بود.
براساساعالمشورایاکران،باتوجهبههمزمانی21
شهریور (روز سینما) با سالروز شهادت امام سجاد(ع)
وایامعزاداری،امسالبرنامهروزملیسینمابایکروز
تاخیر و در روز جمعه  22شهریور اجرایی خواهد شد.
بر اساس تصمیم این شورا ،ســالنهای سینما پس از
تعطیالت ایام عزاداری محرم ،فعالیت خــود را ازفردا
آغاز خواهند کرد و به مناسبت روز ملی سینما ،تمامی
فیلمهابهصورتنیمبهااکرانخواهندشد.شایانذکر
استعمدهظرفیتبلیتسینماهابهصورتاینترنتی
در ســایت ســینماتیکت به فروش می رســد ،هرچند
که بخش اندکی از ظرفیت ســالن ها نیز برای فروش
حضوریدرگیشهسینماهادرنظرگرفتهمیشود.

پنجمیننمایشگاهنوشتافزار
ایرانی-اسالمیدرمشهد
پنجمین نمایشــگاه نوشــت افزار ایرانی ـ اسالمی ،به
همت آستان قدس رضوی در مشهد برپا شده و تا 15
مهرماه به کار خود ادامه می دهــد .به گزارش فارس،
هفت برند نوشــت افزار ایرانی -اســامی بــا نامهای
«خلیجفارس»«،سروش»«،مهدیار»«،ضامنآهو»«،به
نشر»« ،آفتاب» و «پرواز» در این نمایشگاه با ۱۵درصد
زیرقیمتبازارعرضهمیشود .ایننمایشگاهدرمرکز
نمایشگاههاوهمایشهایآستانقدس،واقعدرباب
الجواد(ع) حرم مطهر و در محیطی به مساحت ۸۰۰
مترمربع برپا میشود .عالقه مندان می توانند هر روز
ازساعت 9:30تا 14و 17تا 22ازآنبازدیدکنند.

مقدسی»افزود:بابررسیهایبهعملآمده،مشخصشدهردوانبارمتعلقبهیک
فرد است و پس از انجام اقدامات الزم ،پرونده این محموله به ارزش 155میلیون
تومانتشکیلوبرایرسیدگیوصدورحکم بهسازمانتعزیراتارسالشد.
• 3500بازرسی و تشکیل 93پرونده به ارزش یک میلیارد

مقدسیبااشارهبهبرنامهریزیهایانجامشدهتوسطسازمانهایمسئولبرای
شناساییراحتترکاالهایقاچاق توسطمردمگفت:بهتازگیباهدفشناسایی
آســان تر کاال های قاچاق توســط مردم ،روی کاالهایی که از طریق قانونی وارد
کشورمیشود،رمزینههایینصبمیشودکهمردممیتوانندبهراحتیکاالهای

قاچاقراازغیرقاچاقشناساییکنند.بهتازگیهم 9قلمازلوازمخانگیمشمول
کد رمزینه شده اند و فروشگاه ها پس از این اجازه فروش کاالهای بدون رمزینه را
ندارند .وی به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شــده در شش ماه ابتدایی امسال
توسط اداره بازرسی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در حوزه نظارت بر
کاالهای آرایشی و بهداشتی پرداخت و گفت  :از ابتدای سال  3500بازرسی از
مراکز عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی داشته ایم و میزان کشفیات تا امروز حدود
 50هزار قلم لوازم آرایشــی و بهداشــتی قاچاق بوده که در این زمینه  93پرونده
تشکیل و برای رسیدگی به سازمان تعزیرات ارســال شده است .مقدسی ارزش
ریالی این پرونده ها را حدود یک میلیارد تومان اعالم کرد.

در نشست با رئیس شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح شد

مطالباتشرکتهایدانشبنیاناستانازکارگروهملی
مریــم ترســول  -نشســت هــم اندیشــی و
بررسی مشکالت شــرکت های دانش بنیان
و فناور خراســان رضوی با حضور دکتر سید
محمد صاحبکار خراسانی ،رئیس شرکت ها
و موسســات دانــش بنیــان معاونــت علمی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری برگزار شــد .در
این نشســت که «رضــا قنبری» رئیــس پارک
علم و فناوری خراســان و «سید مهدی مدنی
بجستانی»رئیسهیئتمدیرهانجمنشرکت
های دانش بنیان استان نیز حضور داشتند،
مدیران شــرکت هــا بــه برخی از مشــکالت
خود اشــاره کردند که شفاف نبودن عملکرد
کارگــروه ملی ارزیابی شــرکت هــای دانش
بنیــان مهم تریــن آن بــود .همچنین تســلط
نداشــتن برخــی ارزیابان بــر حــوزه فعالیت
شرکتهاوغفلتازخدماترسانیوحمایت
از شرکت های دانش بنیان از دیگر مطالبات
مطرح شده در این نشست بود .شرکت های
دانش بنیان استان برای حل این مشکالت،
این پیشــنهاد را هم مطرح کردند که نماینده
بخــش خصوصــی در واحدهــای اســتانی
کارگروه ملی ارزیابی حضور داشته باشد.
•بلوغ همکاری ها در خراسان رضوی

رئیس شــرکت ها و موسســات دانــش بنیان

پیش نویس طرحی
در شهرداری برای
استخراج بیتکوین

معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری
هم در پاسخ به این مطالبات توضیحاتی ارائه
و اظهار کــرد :در مدت حضورم در خراســان
رضوی متوجه رابطه خوب موجود بین پارک
علم و فناوری خراســان و شرکت های دانش
بنیان شدم ،شکل گیری انجمن شرکت های
دانش بنیان در اســتان شــما ،نشــانه بلوغ و
جاافتادگی این عرصه است و ما این موضوع
را به فال نیک می گیریم .صاحبکار خراسانی
دربــاره تمرکز امکانــات حمایتــی در تهران،
گفــت :ارزیابی شــرکت های دانــش بنیان و
اجرای برنامه های حمایتی با محوریت پارک
علم و فناوری اســتان ها انجام می شود و ابدا
در تهران مدیریت نمی شود و اگر هم ایرادی
هست باید آن را برطرف کنیم.
• 1300شرکت از فهرست ملی خارج
شدند

وی به شــرایط و ارزیابی شرکت های دانش
بنیان اشاره و تصریح کرد :کارگروه ارزیابی
ملــی پــس از تغییراتــی ،حــاال 12عضــو از
وزارت های مختلف دفاع ،صمت ،بهداشت
و علــوم دارد و متناســب با همیــن موضوع،
ســخت گیری های این کارگروه نیز بیشــتر
شده است .صاحبکار خراســانی ادامه داد:

 1300شــرکت دانش بنیــان که در ســال
های گذشــته ،خود من و کارگروه ارزیابی،
فعالیت شــان را تایید کردیم ،در بازه زمانی
تمدیدی ،خارج شــدند و نمره قبولی  11را
کسبنکردند.ویدربارهشفافنبودنروند
ارزیابــی ها نیز بــا رد انتقادهــا در این زمینه
گفت :از همه شــما تقاضا دارم یک ســایت و
سامانه در کشــور به من نشــان بدهید که به
لحاظ شــفافیت و بــه روز بــودن اطالعات،
مانند ســامانه کارگــروه ارزیابی باشــد تا ما
از آن هــا یــاد بگیریم .مــا اکنــون اطالعات
چهار هــزار و 508شــرکت دانــش بنیان را
روی ســایت داریــم و اگــر مــی خواســتیم
بگوییــم مــا کار بیشــتری انجــام داده ایــم،
 1300شــرکت را خــارج نمی کردیــم ،اما
کیفیت شــرکت ها برایمان مهم اســت .وی
همچنیــن گفت :شــفافیت ،اصل اساســی
پایداری یــک برنامه در دراز مدت اســت و به
همین دلیل ما اسامی شــرکت های دانش
بنیان را روی سایت قرار می دهیم تا شرکت
هاییکهدرارزیابیملیردشدهاند،بتوانند
خود را با آن ها بســنجند و اگر الزم بود ،روی
ســایت به ارزیابی اعتــراض کننــد و همین
اعتراض ها باعث می شود که در صورت نیاز
سیستمهماصالحشود.

مدیر امور شــورای اسالمی شــهر و شهرداری مشــهد از پیشنویس
طرحی در شهرداری مشهد برای استخراج فراوردههای پردازشی
رمزنگاری شده به منظور تنوعبخشی به منابع پایدار درآمدی و ایجاد
منابع جدید و روزآمد خبر داد.
به گزارش ایســنا« ،مریــم علیزاده» با اشــاره به برگــزاری هفتمین

اخبار
فرهنگی

•بهکارشناسانخبرهنیازمندیم

ویهمچنیندرخصوصگالیههاازعملکرد
ارزیابانگفت:کاردشواراستوطبیعیاست
که در مواردی شــما بگویید کارشناســی که
برای ارزیابی کارتــان آمده ،تخصص مربوط
را نداشته اســت .ما به کارشناسان خبره هر
حوزه به شدت نیازمند هستیم و راه حل این
استکهمثالشمادرخراسانرضوی،بهترین
افرادتان را بــه ما معرفی کنید تا از مشــورت
آن ها اســتفاده کنیم .صاحبکار خراســانی
تاکید کرد :دوســتان احســاس می کنند ما
به تقاضاهایشان بی توجهی کردیم ،اما این
درست نیست ،مشغله ما بسیار است و تمام
تالش مان بر این اســت کــه گالیه هــا رفع و
کارهابهدرستیانجامشود.
• در حاشیه

صاحبــکار خراســانی ،حــدود  30دقیقــه از
زمان این نشست را به خوانش قوانین ارزیابی
شرکت ها که روی سایت کارگروه بارگذاری
شــده اســت اختصاص داد و به توضیــح این
قوانین پرداخت کــه این اتالف زمــان ،مورد
انتقاد برخی شرکت ها قرار گرفت و در گفت
وگو بــا خبرنــگار مــا از روند برگزاری جلســه
گالیه کردند.

جلسه کمیته بررسی لوایح شــهرداری مشهد سال  ،1398افزود :
ساز و کار اعطای مشوقهای احداث پارکینگ مازاد در کاربریهای
مختلف و تمدید زمان اجرای مصوبــهای در خصوص تعیین تکلیف
شرکت کود طلوع بارثاوا از دیگر موضوعات بررسی شده و مصوبات
این جلسه بود.

معاوناستانداربااشارهبهافزایش 30درصدی
نسبتبهسالگذشته:

 900هزار زائر در تاسوعا و عاشورا
به مشهد آمدند

معاونهماهنگیامورزائراناستانداریخراسانرضویگفت :از
روز یک شنبه  ۱۷شــهریورماه تا ظهر روز عاشورا شمار مسافران
ورودیبهمشهدبهحدود ۹۰۰هزارنفررسیدوبرایناساس شمار
زائران مشهد در روزهای تاســوعا و عاشورا نسبت به مدت مشابه
سالقبل ۳۰درصدافزایشداشت.بهگزارشباشگاهخبرنگاران،
«محمد صادق براتی» افزود :در این مدت تعداد مسافران ورودی
به استان نیز بیش از یک میلیون نفر بود که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  ۲۳درصد افزایش داشــت .معاون هماهنگی امور
زائران استانداری خراسان رضوی افزود :در مجموع بیش از۸۰
درصد مسافرانورودیبهمشهدطیتاسوعاوعاشورایحسینیبا
خودروهایشخصیوکمتراز ۲۰درصدآنانباناوگانحملونقل
عمومیجادهای،ریلیوهواییبهاینشهرسفرکردند.

پیگیری برای انتقال پیکر زائرجانباخته
به ایران
معاون هماهنگی امور زائران استانداری گفت :پیگیریها برای
انتقال پیکر «حسین خاوری» زائر مشهدی جانباخته در حادثه
کربال در حال انجام اســت« .محمدصادق براتی» در گفتوگو با
ایسنا،اظهارکرد:ازآنجاکهاینفردباکاروانهایرسمیبهکربال
مشرف نشده بود ،مقداری زمان برد و در نهایت خانواده ایشان را
پیداکردیم.ویبابیاناینکهخانوادهاینزائرمشهدیمتقاضی
دفن در ایران هستند ،افزود :هماهنگیهای الزم با خانواده زائر
جانباختهانجامشدهوبرایانتقالپیکرایشانبهایرانپیگیریها
درحالانجاماست .حسینخاوریازجانباختگانحادثهکربال
و از مشهد مقدس ،متولد ســال 67بوده که در این حادثه صدمه
میبیندوبهبیمارستانمنتقلمیشودومتاسفانهفوتمیکند.

