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پیشفروش«قهرمان»اصغرفرهادی
درسینماهایمشهدآغازشد

«قهرمان» ازفردا درمشهد

پیش فروش فیلم ســینمایی «قهرمان»،
جدیدترین ســاخته اصغر فرهــادی ،در
سه سینمای مشــهد آغاز شد .به گزارش
ایسنا ،پیشفروش بلیت فیلم سینمایی
قهرمان ،آخرین ســاخته اصغر فرهادی
کــه قــرار اســت از چهارشــنبه ۵ ،آبــان
 ،۱۴۰۰همزمــان با سراســر کشــور در
سینماهای مشهد اکران شــود ،از صبح
دوشنبه ۳ ،آبان  ،۱۴۰۰در سینماهای
ویالژتوریست،اطلسوگلشنمشهدآغاز
شد .عالقهمندان میتوانند با مراجعه به
سامانههای اینترنتی فروش بلیت ،بلیت
این فیلــم را خریداری و صندلــی خود را
رزرو کنند .فیلم قهرمان با مدت زمان دو
ساعت و  7دقیقه درباره شخصیتی به نام
رحیم اســت که به دلیل نداشتن توانایی
در پرداخت بدهــیاش در زندان به ســر
میبرد اما طی دو روز مرخصی در تالش
است شاکی خود را با پرداخت بخشی از
بدهی متقاعد به پس گرفتن شــکایتش
کند اما اتفاقــات آن گونه که برنامهریزی
شــده پیــش نمــیرود .مجله ســینمایی
ایتالیایی  Cinematografoنیز خالصه
داســتانی درباره قهرمان منتشر کرده و
در بخشــی از یکی از شمارههای خود که
به فیلمهای مهم جشنواره کن پرداخته،
آورده اســت« :قهرمان فیلم جدید اصغر
فرهادی کارگردان ایرانــی برنده جایزه
اسکار اســت .داســتان این فیلم درباره
مردی است که به دلیل بدهی در زندان
اســت .او پس از آزادی ،متوجه میشــود
نامزدش یک کیف پــر از پول پیــدا کرده
اما تصمیم می گیرد از این پول اســتفاده
نکنــد .زمانی که خبــر این اقدام انســان
دوستانه او در شهر میپیچد ،به چهرهای
شناختهشدهتبدیلمیشودواهالیشهر
برایکمکبهاودستبهکارمیشوند»...
به گزارش ایسنا ،فیلم سینمایی قهرمان
بــه کارگردانــی اصغــر فرهــادی و بازی
امیر جدیدی ،محســن تنابنده ،فرشــته
صــدر عرفایی ،ســارینا فرهادی و ســحر
گلدوســت ،برنده جایزه بزرگ جشنواره
کن  ۲۰۲۱و نماینده ســینمای ایران در
اسکار  ۲۰۲۲اســت و یکی از امیدهای
فروش گیشــه در پاییز  ۱۴۰۰به شــمار
یرود.
م 

گزارشی در باره ۲پروژه
ناتماماحداثمجتمع
فرهنگی،هنری وپژوهشکده
موسیقیدرتربتجام

مشکالتدرحوزه
اجراییناشیاز
حذفمردماست

رئیس مجلس شــورای اســامی گفت:
بــا صراحت اعــام می کنــم مــا در اداره
جمهوری اســامی و اداره کشور ،مردم
را از عرصه های مختلــف یا حذف کردیم
یــا دســته بنــدی و گــروه بنــدی کردیم،
مشــکالتی کــه امــروز در حــوزه اجرایی
کشــور داریم ناشــی از حذف مردم بوده
است...


عکس :تسنیم

رفعتصرف از ۲۵هکتار
اراضیکشاورزی
در حریم مشهد

رئیس مجلس در اجالس
سراسریاساتیدشبکهتربیتی
بسیجصالحین:

صفحه۳

گزارشیازرشدورونقپرورشماهیدرشهرستانسبزوار

تولیدخاویاردردلکویر!
کالته  /تولید خاویار در آب و هوای کویری ســبزوار
با وجود تمام ســختی ها ،صرف کــردن فعل ما می
توانیم است.
در ســالی که مزین بــه نــام «تولید؛ پشــتیبانیها و
مانعزداییها» است ،ایجاد اشتغال و تحقق اقتصاد
مقاومتــی و ارزآوری بــرای کشــور ،حکایتی جالب
توجه است .طبق اظهارات مقام مسئول شهرستان
طــی امســال  ۴۵کیلوگــرم خاویــار تولیــدی ایــن
شهرستان به کشــورهای منطقه صادر و همچنین
 8هــزار کیلوگرم گوشــت ماهیان خاویــاری تولید
شده است.
به گزارش خراسان رضوی ،رغبت تولید کنندگان
ســبزوار بــه پــرورش ماهیــان خاویــاری بــه عنوان
ارزشمندترین گونه پرورشی و قیمت باالی خاویار و
گوشت آن و نیز قابلیت صادرات و کسب درآمد ارزی
و ایجاد اشتغال ،تاثیر مهمی بر وضعیت اقتصادی و
اجتماعی شهرستان سبزوار خواهد گذاشت.
شهرســتان ســبزوار با دارا بودن اقلیم گــرم و نیمه
خشــک ۳۰ ،درصد تولیدات آبزی پروری خراسان
رضوی را به خود اختصاص داده است و استخرهای
ذخیره آب به نحوی طراحی و احداث میشــوند که
ضمن تامین آب کشــاورزی ،امکان پــرورش ماهی
را نیز به نحو مطلوب فراهم مــی کنند .هم اکنون از
مجموع حــدود ۶۳۰منبع چاه کشــاورزی موجود
در ســبزوار  ۱۶۰چاه آن در زمینه پــرورش ماهیان
ســردآبی و گرمابی و خاویاری فعال اســت و ساالنه
سه هزار و  ۳۰۰تن ماهی سردآبی و گرمابی در این
شهرستان تولید می شود.
همچنیــن از مجموع پنــج واحد پــرورش خاویار در
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این شهرستان ،از ابتدای امسال  ۴۵کیلوگرم تخم
خاویار اســتحصال و هشــت هزار کیلوگرم گوشت
ماهیان خاویاری تولید شده است.
•اقلیم و منابع آبی سبزوار؛ سازگار با پرورش
خاویار

مســئول شــیالت جهاد کشــاورزی ســبزوار گفت:
شرایط پرورش ماهی خاویار با اقلیم و منابع آبی این
شهرستان سازگار است چنان که آب های لب شور و
دامنه حرارتی ۱۵تا ۳۰درجه منطقه در طول سال،
شرایط مطلوبی را برای پرورش ماهی خاویار و سایر
گونه ها فراهم کرده است.
محمد علی اسالمی افزود :اولین واحد  ۵۰۰قطعه
ای پرورش ماهی خاویار شهرستان سبزوار در سال
 ۹۲راه اندازی شد و با گذشــت سال های اخیر هم
اینک پنج واحد پرورش خاویار با مجموع هشت هزار
قطعه در این شهرستان فعال است.
وی تصریح کرد :ماهی خاویار این شهرســتان از دو
گونه سیبری و فیل ماهی است که تولید گوشت آن
حداقل سه سال و اســتحصال خاویار بیش از شش
سال زمان می برد .اسالمی با اشاره به عوامل تولید
ماهی خاویار در ســبزوار گفــت :این شهرســتان با
تولید ســاالنه ســه هزار و  ۳۰۰تن ماهی سردآبی و
گرمابی ،قطب شــیالت خراســان رضوی است لذا
برخی از پرورش دهندگان ماهی که از تجربه کافی
بهره مند بودند ،در گام بعد به پرورش ماهی خاویار
رو آورده انــد .مســئول شــیالت جهــاد کشــاورزی
ســبزوار با اشــاره به درآمــد و ارزآوری بــاالی تولید
ماهی خاویار افزود :گوشت خاویار عالوه بر مصرف

معاونشهردارمشهداعالمکرد:

پیشرفت 95درصدی تقاطع غیر همسطح
خلیج فارس
معاونعمران،حملونقلوترافیکشهرداریمشهدازپیشرفت95
درصدی پروژه تقاطع غیر همسطح خلیج فارس خبر داد .به گزارش
پایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،کاظمیگفت:پروژهتقاطعغیر
همسطحخلیجفارسکه22آبان 99عملیاتاجراییآنآغازشد،با
توجه به میزان باالی ترافیک در محدوده مجیدیه و بزرگــراه آیت ا...
هاشمی رفسنجانی در دستور کار قرار گرفته است .وی تصریح کرد:
این پروژه در دو فاز طراحی شده است که در فاز اول زیرگذر به همراه
میدان احداث می شود و پل ســوم به دلیل این که هم اکنون ضرورت
ندارد،اجرانخواهدشد.معاونعمران،حملونقلوترافیکشهرداری
مشــهد افزود :ایــن پروژه از پیشــرفت فیزیکــی حــدود 95درصدی
برخورداراستوطبقبرنامهریزیپاییزآمادهبهرهبرداریخواهدشد.

داخلی ،بــازار صادراتی آن کشــور روســیه و برخی
کشورهای آسیای میانه است.
•پرورش ماهی خاویار دیربازده است و نیاز به
سرمایه بیشتری دارد

یک پــرورش دهنــده ماهیان خاویــار در ســبزوار با
اشــاره به موانع توســعه این صنعت گفــت :پرورش
ماهی خاویار دیربازده اســت از ایــن رو ورود به این
عرصه نیازمند ســرمایه های کافی و حمایت دولت
است .جعفر هواخواه با اشاره به این که استحصال
خاویار گونه سیبری شش سال و گونه فیل ماهی که
مرغوب تر و خاویار گران تری دارد ،بیش از هشــت
سال زمان می برد ،افزود :پرورش دهندگان ماهیان
خاویار نیاز به دریافت تسهیالت کم بهره و بلند مدت
دارند که این شــرایط تاکنون مهیا نشده است .وی
تصریح کرد :از مزایای تولید خاویار و شیالت عالوه
بر رونق تولید ،اشتغال و ارزآوری ،وجود امالح آلی
و معدنــی ماهی در آب اســت کــه این امالح ســریع
جذب ریشــه گیاهان مــی شــود و با کاهــش نیاز به
کود و سموم کشــاورزی مقدار و کیفیت محصول را
افزایش می دهد.
• ۴۵کیلوگرم خاویار از سبزوار صادر شد

مدیــر جهــاد کشــاورزی ســبزوار نیــز گفــت۴۵ :
کیلوگــرم خاویار تولیدی این شهرســتان در ســال
زراعی جاری به کشــورهای منطقه صــادر و 8هزار
کیلوگرم گوشت ماهیان خاویاری تولید شده است.
علی اصغــر امانیان افزود :ســبزوار در حــوزه تولید
ماهیان خاویاری در خراسان رضوی پیشگام و پنج

فرماندارتربتجامخبرداد:

تخصیص۱۱۸میلیارد اعتبار به پروژه های عمرانی
حقــدادی  /فرمانــدار تربت جــام درباره
اختصاص اعتبارات مناطــق کم برخوردار
بــه شهرســتان تربت جــام گفــت :بیش از
 ۱۱۸میلیــارد تومــان از محل اعتبــار رفع
محرومیــت مناطــق کــم برخــوردار برای
اجرای پروژههای عمرانی و افــزون بر 60
میلیــارد تومــان اعتبــارات تملــک دارایی
متــوازن اســتانی و نفــت بــه تربــت جــام
تخصیــص یافته اســت .مرتضــی حمیدی
افزود :با پیگیری های همه جانبه نماینده
مجلــس و فرمانــداری ازطریــق ســازمان
برنامــه ریــزی از محــل اعتبــارات بنــد 3
جدول  ۱۷قانون بودجه امسال کل کشور

مربــوط بــه رفــع محرومیــت از مناطق کم
برخــوردار بیــش از ۱۱۸میلیــارد تومــان
اعتبار به تربــت جام اختصاص پیــدا کرده
است.ویتصریحکرد:اینمیزاناعتبارات
در ســرفصل های بهداشــت و درمان  ،راه
روستایی ،آبخیزداری ،آب رسانی و آموزش
و پرورش هزینه می شــود .حمیــدی ادامه
داد :درسرفصل بهداشت و درمان نیز این
اعتبارات برای پایگاه های سالمت شهری
تربت جــام  ،نصرآبــاد ،احمدآبــاد صولت ،
نیلشهروپایگاههایروستاییمرکزخدمات
جامع ســامت باغ ســنگان  ،قادرآباد ،تغز
ســفلی ،دولت آباد ،تیمنک ســفلی ،کاریز

واحد پرورش خاویار در این شهرستان فعال است.
وی تصریح کرد :هم اکنــون از مجموع حدود۶۳۰
منبع چاه کشاورزی موجود در سبزوار 25 ،درصد
آن یعنــی  ۱۶۰واحــد در زمینــه پــرورش ماهیــان
ســردآبی،گرمابی و خاویاری فعال هستند و چنان
چه این مقدار بــه  ۵۰درصد افزایــش یابد می توان
انتظار داشت میزان تولیدات آبزی پروری به حدود
 ۶۰۰۰تنافزایشیابد.امانیاندرخصوصظرفیت
های پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان اظهار
کــرد :طــرح آزمایشــی مجتمــع پــرورش ماهیــان
خاویاری به عنوان یک پروژه ملی با اســتفاده از آب
رودخانه کال شور به ظرفیت نهایی  ۶۰تن گوشت
و 1.5تــن خاویار در ســال در حال اجراســت .امور
زیربنایــی ایــن مجتمــع در دو قســمت شــبکه برق
رســانی و انتقــال آب رودخانه با اعتبــار دولتی ۴۰
میلیــارد ریال انجــام شــد .وی تصریح کــرد :محل
احداث این مجتمع در  ۳۰کیلومتری شرق سبزوار
در روستای علی آباد کال خونی در قالب سه سایت
و در زمینــی با مســاحت کلی  ۶هکتار واقع اســت.
وی افزود :همچنین بهره برداری از اولین کارخانه
خوراک آماده آبزیان به روش اکستروژن با ظرفیت
 ۱۰هزار تــن ،آغاز و مجوز زیســت محیطی پرورش
ماهی تیالپیا از کمیســیون ماده  ۱۱هوای پاک در
اردیبهشت  ۱۴۰۰دریافت شده است .رئیس اداره
ترویج و آموزش جهاد کشــاورزی سبزوار نیز گفت:
متوســط ســرانه مصرف کنونــی ماهی در ســبزوار
هشت کیلوگرم اســت که این میزان نسبت به سال
 ۱۳۸۴که حدود ۱۰۰گرم بود ،رشد قابل مالحظه
ای داشته اســت .خاطره مزینانی افزود :دسترسی
آســان مردم به مراکــز تولید و فــروش ماهی،
برگزاری کالس های آموزشــی طبخ آبزیان و
آشنایی با فواید آبزیان بخشی از دالیل افزایش
مصرف ماهی در این شهرستان است.
نو ســفلی و علی آباد تخصیص یافته است.
حمیــدی افــزود :اعتبــارات در حــوزه راه
روســتایی برای تکمیل راه روســتایی یک
پستهوکالتهآقامحمدودرحوزهآبخیزداری
برای کالته بــزرگ  ،قلعه شــیر و حســنک
هزینه خواهد شــد .وی گفت :در حوزه آب
رسانیروستاییتکمیلمجتمعآبرسانی
بــزد و مجتمع آب رســانی موســی آبــاد در
دستورکاراستوهمچنیندرحوزهآموزش
و پرورش ۲۷میلیارد و ۶۵۰میلیون تومان
برایمدرسه۶کالسهقلعهگکومدرسه5
کالسه شــهرتربت جام هزینه خواهد شد.
وی یادآورشد :اعتبارات تخصیص یافته به
تربت جام را به شدت پیگیر هستیم و دنبال
میکنیمتابهنتیجه100درصدیبرسد.

پایتختموسیقی
مقامیدرحسرت
مجتمعفرهنگی
و هنری !
صفحه۴

مدیرکلکتابخانههایعمومیاستان

مهلت شرکت در جشنواره
کتاب خوانی رضوی
تمدیدشد

مدیر کل کتابخانههای عمومی اســتان
از تمدیــد مهلــت ثبــت نــام و شــرکت در
یازدهمینجشنوارهکتابخوانیرضوی
تــا  ۳۰آذر  ۱۴۰۰خبر داد .بــه گزارش
ایســنا ،حجتاالســام و المســلمین
ســبزیان اظهــار کــرد :یازدهمیــن دوره
جشنوارهکتابخوانیرضویتوسطنهاد
کتابخانههایعمومیکشوروباهمکاری
بنیاد بینالمللــی فرهنگی هنــری امام
رضا (ع) و معاونت امــور فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی با هدف اشاعه
و ترویج فرهنگ منور رضوی ،گســترش
فرهنگکتاب خوانی،شناساییومعرفی
کتابهــای فاخــر مرتبــط بــا فرهنگ و
سیره اهلبیت(ع) و بخش ویژه حضرت
مهدی(عج) با انتشــار فراخوانــی از ۲۲
خــرداد  ۱۴۰۰همزمــان بــا آغــاز دهــه
کرامت شروع به فعالیت کرده است.
وی ادامــه داد :ایــن جشــنواره کــه از
ششــمین دوره خــود زیــر نظــر نهــاد
کتابخانههای عمومی کشور برگزار شده
طی پنج ســال اخیر با افزایش چشمگیر
آمارهای کمی و کیفی همراه بوده است.

