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بههمتآستانقدسرضوی

«نسیان»  ،روایتی
سینمایی از پیامدهای
مداخله دربافت اطراف حرم

25شباجراینمایش«باغخونی»بهنفعسیلزدگانکشور

جامعه

مستند سینمایی -انتقادی «نسیان» که روایتی
از پیامدهای گسترده ترین مداخله شهری کشور
در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی اســت ،روی
آنتن شــبکه مســتند ســیما می رود .این مستند
در ویــژه برنامه «بــه اضافــه مســتند» در روزهای
چهارشــنبه و جمعه 4،و 6اردیبهشــت در شبکه
مستندپخشخواهدشد.همچنینپسازنمایش
اینفیلم،میزگردکارشناسینیزدراینزمینهبرپا
خواهدشد.

رئیسدانشگاهعلومپزشکیمشهد
مطرحکرد:

اجرای برنامه نظام ارجاع
مهم ترین راهکار ارتقای
سالمتجامعه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این
که پوشش خدمات بهداشتی در سطوح مختلف
از مهم ترین وظایف دانشگاه ها محسوب می
شود ،افزود :اجرای برنامه نظام ارجاع از مهم
ترین راهکارها در ارتقای سالمت جامعه به
شمار می رود .به گزارش وب دا ،دکتر محمد
رضا دارابی در همایش گرامی داشت هفته
سالمت با اشاره به رشد شاخص های بهداشتی
کشور از جمله کاهش مرگ و میر مادران باردار،
کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر پنج
سال و افزایش امید به زندگی و پوشش ۹۹
درصدی زایمان ایمن تصریح کرد :این کار با
مشارکت و همکاری تمامی سازمان ها ،نهادها
و مردم میسر شده است .وی اظهار کرد :تشکیل
شورای عالی سالمت ،کمیته سالمت و امنیت
غذایی و مشارکت استانداری در مراکز استان
ها و فرمانداری ها در شهرستان ها از مهم ترین
اقداماتی است که باهدف ارتقای مشارکت
همگان در حوزه سالمت صورت گرفته است.

انتصابرئیسمرکز
بهداشتاستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی
معاون بهداشــتی این دانشــگاه و رئیس مرکز
بهداشــت خراســان رضوی را منصــوب کرد.
بــه گــزارش وب دا ،دکتــر محمد رضــا دارابی
در ایــن حکم ضمــن قدردانــی از تــاش های
دکتر حمید رضا بهرامی در دوران تصدی این
مسئولیت ،دکتر مهدی قلیان اول عضو هیئت
علمی دانشــگاه را به عنوان معاون بهداشــتی
این دانشــگاه و رئیس مرکز بهداشــت اســتان
خراسان رضوی منصوب کرد.

سالن تئاتر «موزه زنده زیارت» افتتاح می شود
مدیرعامل مؤسسه آفرینشهای هنری آســتان قدس رضوی از
راهاندازی ســالن تئاتر در «موزه زنده زیارت» در مشهد خبر داد.
به گزارش آستان نیوز« ،محمدعلی چمیگو» در نشست خبری
دومیناجرایعمومینمایش«باغخونی»کهصبحدیروزباحضور
جمعی از هنرمندان این نمایش و اعضــای جمعیت هالل احمر
خراسان رضوی برگزار شد ،بیان کرد :با تالشها و پیگیریهای
صورتگرفتهاینمؤسسه،یکسالننمایشباظرفیت 150نفر
دراینموزهراهاندازیخواهدشد.
افتتاحدراوایلماهرمضان
وی از موزه زنده زیارت به عنوان یکی از نقاط گردشگری مذهبی
مشــهد نام برد و افزود :این موزه به همت مجموعه آســتان قدس
رضوی در چهارراه نخریسی راهاندازی شده است و با افتتاح این
سالن نمایش ،یک سالن دیگر به ظرفیت سالنهای تئاتر مشهد
افزوده میشود .مدیر عامل مؤسسه آفرینشهای هنری آستان
قدس رضوی ادامه داد :این سالن تئاتر با آغاز دومین دور اجرای
نمایش باغ خونی به نفع مردم مناطق ســیلزده کشــور در اوایل
ماهمبارکرمضانامسالدرموزهزندهزیارتافتتاحمیشود.
مشارکتجمعیتهاللاحمروانجمنهنرهاینمایشی
کشور

چمیگــو بیــان کــرد :تئاتــر بــاغ خونــی بــا حضــور هنرمندان
بومــی بــا همــکاری مؤسســه آفرینشهــای هنــری آســتان
قــدس رضــوی ،انجمــن هنرهــای نمایشــی کشــور و
جمعیــت هــال احمــر اســتان ،بــه مــدت حداقــل  25شــب
در ایــن ســالن تــازه تأســیس بــه روی صحنــه خواهــد رفــت.
وی بــه فعالیتهــای مختلــف آســتان قــدس رضــوی در حــوزه
امدادرسانیبههموطنانسیلزدهکشورنیزاشارهوتصریحکرد:
پیروتأکیدرهبرمعظمانقالبدرحکمتولیتآستانقدسباهدف
تعامل بیشــتر این مجموعه بزرگ موقوفاتی با نهادهای دولتی و
مردمی کشــور ،دور دوم اجرای این نمایش به نفع سیلزدگان با
همکاری جمعیت هالل احمر اســتان انجام میشــود.چمیگو
با تأکید بر فعالیتهای انفــرادی هنرمندان برای مشــارکت در
امدادرسانی به مردم کشور در حوادثی مانند زلزله و سیل افزود:

تولیدتئاترافزود:تولیداثردرحوزههایمذهبیسختتراست،اما
هنرمندانباتولیدآثارمتناسبباذائقهعموممخاطبانمیتوانند
مردمجامعهراباهنرتئاتربیشترآشناکنند.
 4.5میلیاردتومان،کمکهاینقدیوغیرنقدیمردم
استانبهسیلزدگان

امیدواریماینحرکتگروهیهنرمندانتئاترمشهدموجبشود
تاحرکتهایخوبیدراینزمینهصورتگیرد.بیشکهمراهی
هنرمندان کشــور در ادامه این حرکت اثرگذار اســت و میتواند
اتفاقاتزیباتریرارقمزند.

افزود:نمایش«غولبابا»ازآثاراینمؤسسهنوشتهمهدیسیمریز
و با کارگردانی مشــترک محبوبه پاداش و مهدی ســیمریز نیز از
 15اردیبهشت امســال در تاالر هنر تهران اجرا میشود که آن را
میتوانفرصتخوبیبرایمعرفیهنرمندانمشهدیدانست.

پردیسنمایشکودکراهاندازیمیشود
مدیر عامل مؤسســه آفرینشهای هنری آســتان قــدس رضوی
تهنرهای
گفت:اینمؤسسهازدیربازباهدفبهرهگیریازظرفی 
مختلف و ترویج فرهنگ و معارف اســامی و ایرانی فعالیتهای
متنوعی انجام داده اســت و هم اینک نیز توجه ویــژهای به برخی
حوزههایهنریمانندموسیقیونمایشدارد.ویبهفعالیتهای
مجتمع فرهنگی هنری امــام خمینی(ره) منطقــه خواجهربیع
مشــهد در حوزه تئاتر کودک و نوجوان اشــاره و اضافــه کرد :این
مجتمع هم اکنون دارای یک ســالن اصلی نمایش اســت ،اما در
آینده این مجتمع به یک پردیس نمایش کودک در مشهد تبدیل
میشود که پنج ســالن برای آن پیشبینی شــده است .چمیگو

برگزاری دوره آموزشی پرده خوانی
وی از پردهخوانــی بــه عنــوان یکــی دیگــر از فعالیتهــای ایــن
مؤسســه در حوزه مرتبط با تئاتر نام بــرد و گفت :دوره آموزشــی
پردهخوانیویژهنوجوانانبابرنامهریزیهایصورتگرفتهباآغاز
تعطیالتتابستانیدانشآموزاندرمجتمعفرهنگیهنریامام
خمینی(ره) آغاز خواهد شــد .مدیر عامل مؤسسه آفرینشهای
هنری آســتان قدس ادامــه داد :امیدواریم با برگــزاری این دوره
پردهخوانیوشناساییاستعدادهایجدیددراینحوزهبتوانیماز
اینظرفیتدرطولسالاستفاده واینهنربومیوقدیمیرااحیا
کنیموازآنبرایترویجمعارفرضویواهلبیت(ع)بهرهببریم.
وی با تأکید بر لزوم توجه هنرمندان به متون ارزشــمند کشور در

در مراسم گرامی داشت روز جهانی زمین پاک انجام شد

رونمایی از 21دستگاه خودروی مکانیزه جمع آوری پسماند در مشهد

همزمانباروزجهانیزمینپاکوطیمراسمی 21،دستگاه
خودروی مکانیزه جمع آوری پســماند رونمایی و اولین مرکز
مکانیزه تفکیک پســماند خشــک با ظرفیــت  25تــن در روز
نیز به بهــره برداری رســید.به گــزارش پایگاه اطالع رســانی
شــهرداری مشــهد ،ابوالفضل کریمیان ،مدیرعامل سازمان
مدیریت پسماند شهرداری مشــهد در این مراسم اظهار کرد:
روزانه  230تن زباله خشــک را از مبادی مختلف تولید زباله
جمعآوریمیکنیم.ویبااشارهبهرونماییازنرمافزارجدید
جمع آوری پسماند از سوی ســازمان فاوای شهرداری مشهد
ادامه داد :در این طرح که بــه صورت پایلوت ابتدا در منطقه9
شهرداری مشهد اجرایی خواهد شد شهروندان از طریق نرم

۴

افزار آدرس خود را ثبت و به دنبــال آن خودروهای جمع آوری
بازیافتوزبالهخشکبهمحلهایاعالمشدهاعزاممیشود.
وی گفت :در قبال دریافت زباله های خشک شهروندان کیف
پولشهروندیآنانشارژخواهدشدکهبهوسیلهآنمیتوانند
از خدمات حمل و نقل عمومی اســتفاده کنند یا وجــه آن را به
صورت نقد از طریق دستگاه های خود پرداز دریافت یا در امور
خیریه مشارکت کنند .وی با بیان این که شهروندان مشهدی
بیشترینمشارکترادرتفکیکزبالهدارند،ازاشتراک970
هزار نفر در طرح تفکیک زباله از مبدا خبــر داد .وی افزود :در
مجموع 20تا 25درصدزبالههایشهرمشهدقابلیتتفکیک
و بازیافت دارند که هم اینــک 11درصد آن تفکیک و بازیافت

میشــود بنابراین نیاز اســت شــهروندان بــرای حفظ محیط
زیستبهتفکیکزبالهازمبداحساسیتبیشتریداشتهباشند.
همچنینسرپرستمعاونتخدماتشهریشهرداریمشهد
نیز در این مراسم از نوســازی 90درصد از ماشین آالت جمع
آوریزبالهدرمشهدخبرداد.
مهدییعقوبیبااشارهبهاینکهدرکنارفرهنگسازی،ناوگان
و تجهیزات جمع آوری پسماند نیز باید نوسازی شود و توسعه
یابد،اظهارکرد:دراینمسیرتاکنون 90درصدازماشینآالت
جمعآوریزبالهنوسازیو 21دستگاهخودرویمکانیزهجمع
آوری پســماند جدید با هزینه 61میلیارد ریــال نیز به ناوگان
سازمانمدیریتپسماندشهرداریمشهدافزودهشد.حاجیان
شهری رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهد
نیز با اشاره به این که اکنون در ایران 70میلیون خودرو وجود
دارد که  70درصد آن در کالن شــهرها از جمله شــهر مشهد
ترددمیکنند،ادامهداد:بایدبافرهنگسازیوتوسعهحمل

دبیر شورای فرهنگی و مدیر روابط عمومی جمعیت هالل احمر
خراسانرضوینیزباتشکرازدستاندرکاراناجراینمایشباغ
خونیبهنفعسیلزدگانکشورگفت:هنرمنداننمایشباغخونی
با وقف هنر خــود ،مرهمی بر درد مردم گرفتار در ســیل خواهند
گذاشتکهبسیارارزشمنداست« .مجتبیمحمودی»باتأکیدبر
اینکهجمعیتهاللاحمریکنهادمردمی،خیریهوعامالمنفعه
است ،گفت :تا به امروز بیش از یک میلیارد و 400میلیون تومان
کمکنقدینیزازطریقکارتخوانهاوصندوقهای 199پایگاه
جمعیتهاللاحمردرخراسانرضویبرایسیلزدگانوجبران
خسارتهای آنان جمعآوری شــده است .همچنین کمکهای
غیرنقدی جمع آوری شده در استان بیش از چهار میلیارد تومان
بودهاست«.امیربشیری»کارگرداننمایشباغخونینیزبااشاره
بهاجرایایننمایشبهنفعسیلزدگان،گفت:درتالشهستیم
در روز عید فطــر و با همــکاری جمعیت هالل احمر ،تعــدادی از
هنرمندانایننمایشدرزمانتوزیعکمکهایجمعآوریشده
ازعوایدفروشدرمناطقسیلزدهحضورداشتهباشندودرصورت
امکانبخشهاییازنمایشنیزبرایمردماینمناطقاجراشود.
بشیریگفت:نمایشباغخونیدردوراولاجرایخودکهدیماه
سالگذشتهبود،در 20اجرانزدیکبه 5700مخاطبداشتکه
طبق نظرسنجیهای صورت گرفته حدود  40تا  50درصد این
مخاطبان ،برای نخســتین بار بود که تئاتر می دیدند .همچنین
ی سیمریز» معاون
تعدادی از بازیگران نمایش باغ خونی و «مهد 
هنری مؤسسه آفرینشهای هنری آســتان قدس رضوی درباره
اهمیتتوجهبههنرنمایشوآثارمربوطبههویتملیوشهرمشهد
نکاتی را مطرح کردنــد .در پایان نشســت ،محمدعلی چمیگو
مدیرعامل مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس و جمعی از
هنرمنداننمایشباغخونیباپوشیدنجلیقههاللاحمربهجمع
اعضایافتخاریوداوطلبایننهادمردمیپیوستند.

ونقل عمومی به دنبال تشویق شــهروندان به استفاده بیشتر
از ناوگان حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا باشیم .در
ادامهاینمراسم،همتیمدیرکلمحیطزیستخراسانرضوی
نیز گفت :در حوزه مدیریت پســماند 15سال است که قانون
مصوبوجوددارداماهنوزدراجراییشدنآنباموفقیتقابل
توجهیروبهرونبودهایمکهایننشانمیدهددرپیوستهای
اجتماعی خوب عمل نکرده ایم .همچنین قربانی ،سرپرست
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی
نیز در ادامه این مراسم با تقدیر از اقدامات مدیریت شهری در
حوزهمدیریتپسمانداظهارکرد:هماکنونآنچیزیکهباید
درتوسعهورونقاقتصادیموردتوجهقرارگیردتوسعهپایداربر
پایه حفظ محیط زیست اســت .وی ادامه داد :با هدف کنترل
پسماندهایخطرناکمدیریتاینگونهپسماندهاراکهبیشتر
صنعتیاست،درکنار ایجادشهرکصنعتیمدیریتپسماند
دراولویتقراردادهایم.

افتتاح
 449پروژه
بنیادبرکت
صفحه7

از میان خبرها
گوناگون

کنگرهشنواییشناسی
در مشهد آغاز به کار کرد
هجدهمیــن کنگــره شــنوایی شناســی
ایــران ،روز گذشــته بــا حضــور متخصصــان
داخلــی و خارجــی در مشــهد آغــاز شــد .بــه
گــزارش ایرنــا ،دبیــر علمــی ایــن کنگــره در
مراســم آغــاز آن گفــت :ایــن کنگــره بــا هــدف
افزایــش دانش و تبــادل اطالعــات و تجربیات
متخصصــان ،دانشــگاهیان و فعــاالن حــوزه
شــنوایی در ایــران برگــزار مــی شــود .گیتــا
موللــی افــزود :ایــن کنگــره بــا حضــور اعضــای
هیئــت علمــی دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی،
پزشــکان متخصــص ،فــوق تخصــص و
جراحــان گــوش ،حلــق و بینــی و فعــاالن
حــوزه شــنواییســنجی تــا پنجــم اردیبهشــت
در مشــهد ادامــه دارد .وی اظهــار کــرد :بیــش
از  250مقالــه بــه دبیرخانــه ایــن کنگــره
رســیده کــه از ایــن تعــداد  50مقالــه بــرای
ارائــه بــه صــورت ســخنرانی برگزیــده شــده
اســت و  200مقالــه نیــز بــه صــورت پوســتر
ارائــه مــی شــود .وی گفــت :ایــن کنگــره در
هشــت محــور برگــزار مــی شــود کــه دو محــور
اصلــی شــامل اختــاالت تعــادل و ســرگیجه و
کــم شــنوایی کــودکان اســت.
همچنیــن بــه گــزارش ایســنا ،رئیــس
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس
شــورای اســامی نیــز در ایــن مراســم
گفــت :بیــش از ســه هــزار دانــش آموختــه در
مقطــع کارشناســی و  300دانــش آموختــه
در مقطــع کارشناسیارشــد در رشــته
شنواییســنجی فعالیــت دارنــد .حســینعلی
شــهریاری ،اظهــار کــرد :گلههایــی را کــه
شنواییشناســان دارنــد ،بــه مــن انتقــال
دادهانــد .در ســال  1352در رشــته کاردانی
رشــته شنواییســنجی در دانشــگاه شــهید
بهشــتی کــه در آن زمــان دانشــگاه ملــی بــود
دانشــجو گرفتنــد ،بعــد از آن در ســال 1355
کارشناســی 1371 ،کارشناســی ارشــد و
از ســال  1387هــم دانشــجوی دکتــرای
شنواییســنجی را پذیــرش کردنــد .وی
افــزود :شنواییســنجی یــا شنواییشناســی،
هــم دربخــش دولتــی و هــم خصوصــی ،انجــام
میشــو د .

حضور پزشکان مشهدی
در طرح سه شنبه های
بدون خودرو
پزشــکان مشــهدی بــا هــدف ارتقــای فرهنــگ
دوچرخــه ســواری ،پیشــگیری از آلودگــی هوا
و حفــظ ســامتی ،در طــرح ســه شــنبه هــای
بــدون خــودرو حضــور یافتنــد .بــه گــزارش
ایرنــا ،در برنامــه دوچرخــه ســواری گروهــی
پزشــکان مشــهدی کــه از میــدان آزادی تــا
انتهــای بولــوار وکیــل آبــاد مشــهد برگــزار
شــد ،دکتــر علــی بیرجنــدی نــژاد رئیــس
ســازمان نظــام پزشــکی نیــز حضــور داشــت.

