ا ز میان خبر ها
گوناگون

تولیدفیلمتلویزیونی
«بلندترازهمه درخت ها» در مشهد
زنده روحیــان  /پــروژه تلویزیونــی «بلندتــر از همه
درخت ها» محصول صدا و ســیمای مرکز خراســان
رضوی با موضوع زندگــی اجتماعی کوتاه قامتان در
مشهد ،تولید و آماده نمایش در رسانه ملی می شود.
به گزارش «خراســان رضوی» ،مصطفی احمدی فر
کارگرداناینفیلمتلویزیونیروزگذشتهدرنشستی
خبریگفت:پیشازایننگاهتلویزیونبهکوتاهقامتان،
ابزاریودرنقشهایزایدوبیاهمیتیبودکهبیشتر
به عنــوان بازیگــران نقش پر کــن در فیلم هــا حضور
داشتند اما در این فیلم سعی شده قهرمان داستان و
نقش اول یک کوتاه قامت باشــد .وی افزود :داستان
این فیلم تلویزیونی مربوط به پزشک جوانی است که
وارد مشهد و یک روستا می شــود اما هنگام ترک این
روستا به واسطه اتفاقاتی که افتاده همه ناراحت اند و
نمیخواهندبگذارنداینپزشکجوانروستاراترک
کند.ویتصریحکرد:اینفیلمدرمشهدوبابازیگران
مطرحسینماوتئاترمشهدمانندرضاصابریوعلیرضا
سوزنچیوبالهجهمشهدیدربافتقدیمیروستای
اسجیلمنطقهگلمکانمشهدتولیدشدهواثریکامال
خراسانی است اما تنها حمایتی که در این شهر از آن
شده ،صدور یک مجوز بوده و بیش از این هیچ اتفاقی
نیفتادهاست.بااینکهنامههایزیادیازهمهنهادها
داشــتیم و با همه هماهنــگ کردیم اما هیــچ کدام از
نهادهاحمایتینداشتهاند.علیرضاسوزنچی،هنرمند
پیش کسوت تئاتر و سینمای مشــهد نیز گفت :نگاه
مناسبی به هنر و هنرمندان در مشــهد وجود ندارد و
هیچکسسرجایخودنیست،طرحیبرایمسئوالن
هنریوفرهنگیشهرداریمشهدارسالکردهبودم،
گفتهبودندبگوییدرزومهخودرابفرستد،حاالهممی
گویندفقطاگرکاریبرایامامرضا(ع)داریدبیایید،
یعنیاینشهرآسیباجتماعیندارد؟

انتقالپلنگزخمیهزارمسجد
بهمشهدبرایدرمان

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان گفت :یک
قالده پلنــگ ایرانــی در منطقه حفاظت شــده هزار
مســجد شهرســتان کالت که به دالیل نامعلومی از
ناحیهسروصورتمجروحشده،عصرشنبه ۱۳،آذر،
برایدرمانبهبیمارستاندامپزشکیوپلیکلینیک
دانشکدهدامپزشکیدانشگاهفردوسیمشهدانتقال
یافت .به گزارش ایسنا ،همتی اظهارکرد :این پلنگ
زخمیدرنزدیکیروستایژرفتوسطبومیانمنطقه
مشاهده شــد ،پس از تماس با اداره حفاظت محیط
زیستشهرستان،بهسرعتمحیطبانانبرایبررسی
اولیه به منطقه اعزام و پس از بررسی شرایط حیوان،
گروهــی متخصــص از اداره حیات وحــش اداره کل
حفاظتمحیطزیستخراسانرضویدرمحلحاضر
وموفقبهزندهگیریپلنگزخمیشدند.
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در جلسه علنی شورای شهر مشهد تصویب شد:

طرحشورابرایمولدسازیزمینهایکوچکمقیاس
بهبودی نیــا /روزگذشــته پانزدهمین جلســه علنی شــورای
شهرمشهد با پنج دستورکار برگزار شد که اعضای شورا در مهم
ترین دســتور کار ،طرح مشــارکت ،فراوری و مولدسازی زمین
های کوچک مقیــاس را تصویــب کردند .به گزارش «خراســان
رضوی» ،رئیس شورای شهر مشــهد ضمن تبریک روز دانشجو
گفت:دانشجویانروحیهمطالبهگریدارندوشورایشهرازاین
روحیه استقبالمیکند.درعرصهمدیریتشهریدانشجویان
می توانند تاثیر گذار باشند همان گونه که در دوران تحریم تاثیر
گذاربودهاند.
•اختالفنظر2عضوشورادربارهتغییرمعاونعمران

در ادامه رئیس کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شورای
شهر در نطق پیش از دســتور خود ضمن اشــاره به تغییر معاون
عمران ،حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد و تقدیر از تالش
های کاظمی معاون ســابق گفت :عزل و نصب و تغییر مدیران و
معاونانشهرداری حق وتکلیفشهرداراستوبنابرمسئولیت
باید همکارانی را انتخاب کنند .بایــد در این تغییرات توجه ویژه
ای به شأن ،جایگاه اجتماعی و کسوت این افراد شود ،تغییرات
مدیریتیبدونتوجهبهایننکاتآسیبهایفراوانیرادرحوزه
شــهر ایجاد می کند که نه در شأن شــورای انقالبی و نه شهردار
انقالبیاست.فرهمندیافزود:برایمعاونجدیدعمران،حمل
و نقل و ترافیک شهرداری مشــهد آرزوی موفقیت داریم ،معاون
جدیدشهردارحتمابرنامههایشوراوشهرداریرامطالعهکرده
و با نگاه شهردار مشهد و شورای شــهر در حوزه مدیریت شهری
آشناشدهاستومطمئنیمباتوانمدیریتیکهدارددورهمدیریتی
موفقیراخواهدداشت.ویافزود:توصیهایبهویدارممبنیبر
اینکهنقشمنابعانسانیدرحوزهعمرانوحملونقلوترافیک
بسیاراساسیاستوخواهشمندیمبهمسئلهمنابعانسانینگاه
ویژه داشته باشد و همچنین همراه سازی همکاران را در دستور
کارقراردهد.ویگفت:بههمه،بهویژهشهردارمشهدوتیمهمراه
توصیه می کنم انتصابــات حتما بر مبنای برنامه ها انجام شــود
و درخواســت داریم نگاه ها صرفا بر اســاس نگاه هدف گذاری و
تعهداتیکهبهمردمدادیمباشدوالغیر،تاخدایینکردهشائبهای
بهوجودنیاید،خواهشبندهایناستجلویانتصاباتغیرفنی
محکمبایستندومتناسبباهمانعملکردانقالبیکهازشهردار
انتظارداریماینمسیرراپیشببرند.

نامشهیدمدافعحرم،حسینمحرابیتغییرنامیافت.همچنین
نام معبر فرعی امام خمینی(ره) ۵۰نیز با حفظ شماره به پست
تغییرکرد.
•جزئیاتطرحمولدسازیزمینهایکوچکمقیاس

پسازنطقپیشازدستورفرهمندی،دبیریانرئیسکمیسیون
اقتصادی شــورا گفت :از هیئت رئیســه شــورا در خواست دارم
اگر احتما ًال در رفتار اعضای شورای شهر شائبه دخالت در امور
اجراییشهردارومدیریتشهریدیدندتذکردهند،هیچکسی
درشهرداریتضمینندادهاستکههمهمدیرانهمیشهمدیر،
تغییرنکنند.چرابهتغییراتشائبهسیاسیمیدهیم؟ویافزود:
اینکهیکمعاونشهردارباوجودتمامزحماتیکهکشیدهاست
به محض این که اطالع پیدا کند ،قرار است تغییر کند ،شروع به
شائبه و تفرقه افکنی بین اعضای شــورا کند ،این کار صحیحی
نیست و از هیئت رئیسه شورا می خواهم در این خصوص تدبیر
الزمرابیندیشند.
درادامهطهوریانعسکریبااشارهبهحاشیهایجادشدهدریکی
ازبرنامههایصداوسیمادرروزهایگذشتهمبنیبرتوهینیکی
از مهمانان برنامه به مردم مشهد ،گفت :اگر چه فرد مدنظر عذر
خواهی کرد اما صدا و ســیما باید دقت نظــر الزم را در این زمینه
داشتهباشد.
•تغییرنامچندمعبرویکمیدانبهنامشهدایگرانقدر

تصویب الیحه نام گذاری چند معبر و یک میدان به نام شــهدای
گران قدر اولین مصوبه این جلســه شورای شــهر مشهد بود .بر
اســاس این مصوبه ،معبر شــهید فرامــرز عباســی  30.2به نام
شهید احمد یزدی ،معبر امتداد خیابان جهاد در منطقه 8به نام
بانو سیده فاطمه خاموشــی طاهایی ،معبر پیروزی  ۲/۲به نام
شهداییگانویژه،معبرنسترنیکدرشهیدفکوری ۱۹بهنام
امیر سرتیپ منوچهر کهتری و میدانی واقع در بولوار کشاورز به

دومینمصوبهشورایشهرمشهدتصویبطرحمشارکت،فراوری
ومولدسازیزمینهایکوچکمقیاسبود.براساساینمصوبه
«شهرداریمشهدمکلفاستدرخصوصارائهالیحهشیوهنامه
مشارکت،فراوریومولدسازیزمینهایکوچکمقیاسبادر
نظر گرفتن شرایط موجود در مصوبه ظرف مدت حداکثر دو ماه
ازالزماالجراشدناینمصوبهاقدامکند».درحاشیهاینجلسه،
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شــورا در تشــریح این مصوبه
گفت:درزمینهایبزرگمقیاس،صرفههایاقتصادیتعریف
می شود ولی در زمین های کوچک مقیاس اقداماتی باید انجام
میشدتاازخامفروشیاینزمینهاجلوگیریشودلذاماتکلیف
کردیمشهرداریمشهدالیحهایرادردستورکارقراردهدومولد
سازیکند.حسامیافزود:یکیازرویکردهایجدیدایناستبه
نحویبرنامهریزیشودکهطرحها بامشارکتشهروندانانجام
شــود و شــهروندانی که زمینهای کوچکی در مناطق مختلف
دارندتاحدممکنزمینهایشانراباهمتجمیعکنندوساخت
و ساز صورتگیرد ،در این میان شــهرداری پروانه رایگان صادر
میکند.دراینطرحهایاساختتوسطشهروندانانجاممیشود
یا شــهرداری اقداماتی را انجام می دهد و سهم شهرداری نیز از
آوردهمالیبرداشتمیشود.حسامیدرادامهبهمشکالتناشی
اززمینهایشهرداریکهازمرکزشهرفاصلهزیادیدارد،اشاره
کردوگفت:اینزمینهانیزبرایاجارهپروژهواجاره10سالبه
باالبهسرمایهگذارواگذارمیشود.

دیگر مصوبات جلسه علنی شورای شهر مشهد
تصویبطرحمشارکتوسرمایهگذاریبابهرهگیریازروش
هاینویندرحوزهاقتصادیومشارکتوطرحسرمایهگذاری
شهرداریمشهددرسرمایهگذاریهاینوینوایجاددرآمدپایدار
تصویب طرح یکپارچه سازی نرم افزارها
تصویبتمدیدبندیکمصوبهتعیینتکلیفقراردادخرید۱۰۰
دستگاهاتوبوس()LowEntry

رفع تصرف از ۳۵هکتار
بستر رودخانههای مشهد
مدیــر امور منابع آب مشــهد گفــت :امســال بیش از
 ۳۵هکتار از اراضی بستر مســیلها و رودخانههای
زیرپوششدرشهرستانهایمشهد،چناران،گلبهار،
فریمانوطرقبهشاندیزبازگشاییورفعتصرفشده
است .برزویی در گفت و گو با ایرنا افزود :این اقدام با
هدف صیانت و حفاظت از بســتر و حریم رودخانهها
و جلوگیــری از تعــدی بــه ایــن اراضــی و همچنیــن
پیشــگیری از خســارات جانــی و مالی هنــگام بروز
ســیالبهای احتمالی انجام شده اســت .وی ادامه
داد :در این مدت بیش از  ۸۰پرونده تخلفات مرتبط
با تجاوز و تصرف اراضی حریم و بســتر رودخانههای
محدوده زیرپوشــش بررسی شده اســت .مدیر امور
منابع آب مشــهد گفت :همچنیــن افزون بــر ۴۲۰
حلقه چاه غیرمجاز در محدوده زیرپوشش این اداره
در شهرستانهای مشــهد ،چناران ،گلبهار ،طرقبه
شاندیزوفریمانمسدودشدهاست.

توقفچندساعتهپروازهای
فرودگاهمشهدبهدلیلمهغلیظ
مدیــر روابط عمومــی فــرودگاه بین المللی شــهید
هاشمینژاد مشهد گفت :روز گذشته به دلیل وجود
مه غلیظ و کاهش دید افقی در فرودگاه بینالمللی
مشهد،بهمنظوررعایتایمنی،پروازهایاینفرودگاه
انجام نشــد که پس از مســاعد شدن شــرایط جوی،
پروازهای فرودگاه بین المللی شــهید هاشمینژاد
مشهد از سرگرفته شد .جعفری در گفت و گو با ایرنا
افزود :پروازهای این فرودگاه از ســاعت5صبح یک
شنبهبهدلیلمهگرفتگیوکاهشدیدافقیمتوقف
شد هبود،دراینمدتدوپروازورودیبهدلیلشرایط
جوی به مبدا برگشت داده شد ،چهار پرواز به مقصد
تهران،یکپروازبهمقصدزاهدان،یکپروازبهمقصد
ایالم و یک پرواز به مقصد چابهار نیز با تاخیر مواجه و
یکپروازبهمقصدتهراننیزلغوشد.

هوای استان گرم میشود

کارشــناس پیشبیــن اداره کل هواشناســی گفت:
دمای هوای اســتان ۶تا7درجه سلسیوس افزایش
مییابد .آهنگــرزاده در گفت و گو با ایرنــا افزود :روز
دوشــنبه افزایــش ابرناکــی و بارشهــای پراکنده و
افزایشسرعتوزشبادبراینواحیشرقیوجنوب
شرقیاستانپیشبینیمیشود.

