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 وعده استاندار براى حل مشكل سپرده گذاران 
مؤسسه هاى مالى

دريافت بدهى اليت در زمان تعويض پالك 
غيرقانونى است

در نشست خبرى عنوان شد فرماندار مشهد:

قدس: استاندار خراسان رضوى از تالش جدى 
براى حل مشكل سپرده گذاران مؤسسه هاى 
مالى خبر داد و گفت: با دستور رئيس جمهور 
خط اعتبارى 11هزارو500 ميلياردى به همين 
منظور ايجاد شده است. عليرضا رشيديان روز 

گذشته در جمع خبرنگاران...

قدس:  فرماندار مشــهد با اشاره به اقدام هاى 
در حال انجام بــراى دهه فجر انقالب در اين 
شهرستان گفت: 180 پروژه عمرانى با هزينه 
رقمى حدود 620 ميليارد تومان در طول دهه 
مبارك فجر به بهره بردارى خواهد رســيد كه 

بيشترين پروژه در بين شهرستان هاى...
.......صفحه 3  .......صفحه 3 

روايت گره گشايى از مشكالت مردم
شهروندان و مخاطبان عنوان كردند

ويژه نامه «قدس خراسان»
 مشكل گشاى معضالت 

شهرى

3000 شماره با شما
مهرداد طبسى/ دبير «قدس خراسان»

 ويژه نامه «قدس خراسان» امروز وارد سه هزارمين شماره خود شد. اين 
ضميمه روزانه روزنامه قدس در ســال 1386 در كنار صفحات سراسرى 
روزنامه متولد شــد تا تمام ظرفيت رسانه اى اش را در كنار مردم و براى 

مردم خوب استان هاى خراسان كه به لحاظ...

.......صفحه 2 

به بهانه انتشار 3 هزارمين شماره «قدس خراسان» بازخوانى مى كنيم

.......صفحه 2 و 3 

مديرعامل خانه مطبوعات خراسان رضوى:

«قدس خراسان» 
تمركز خوبى بر مطالبات 

مردم دارد
.......صفحه 3 

.......صفحه 2 
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 ...به وقت جشنواره
پانزدهمين جشنواره فيلم فجر با آخرين ساخته ابراهيم حاتمى كيا فردا آغاز مى شود

صفحه 4  
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قدس روزنامه نگارى دنيايى پر از تناقضات 
است و اگر بخواهى براساس قواعد فكرى خود 
اتفاقات را تحليل كنى بعد از مدت كمى بايد از 
اين حوزه خداحافظى كنى و تا مى توانى دور 

شوى.
اما با تمام اين تفاسير گاهى كه مى بينى مى شود 
با نوشتن و پرداختن جدى تر به يك موضوع 
اندكى مثمرثمر باشــى و مشــكلى هرچند 
كوچك را از فرد يا عده اى حل كنى، انگيزه ات 

براى كار در اين حرفه بيشتر مى شود.
اين بار به بهانه انتشــار سه هزارمين شماره 
ويژه نامه قدس خراسان به برخى از گزارش هاى 
خود اشــاره مى كنيم كه بازتاب هاى مثبتى 
داشته است. البته بايد بگويم برخى از ثمرات 
گزارش هاى چاپ شده، قابل مشاهده نيست 
چراكه در مواردى با تحليل يا نقدها از تصميم 
يا اقدام هايى پيشگيرى شده كه اگر اين اتفاق 
مى افتاد، براى عده اى از شهروندان مشكالتى 
پيش مى آمد يا هزينه هايى بر شــهروندان 

تحميل مى شد.

 كاهش 15 درصدى تعرفه آب
يكى از گزارش هاى ما كه مصداق اين پيشــگيرى 
اســت، مربوط به كاهش 15 درصدى تعرفه تبصره 
سه آب و فاضالب در مشهد است كه قرار بود، ساالنه 
35درصد افزايش پيدا كند، اما در اواخرســال93 با 
انتشار گزارش هاى تحليلى و بيان پيامدهاى منفى 
آن شوراى چهارم به افزايش بيش از 20 درصد رأى 

نداد.

 مبارزه با هيوالى كوچك
ســال ها قبل، شيوع سالك در مناطقى از مشهد به 
يك معضل عمومى تبديل شده بود كه روزنامه قدس 
با ورود جدى به مسئله و انتشار سلسله گزارش هاى 
ميدانى با عناوينى چون جوالن هيوالى كوچك كار 
را به جايى رساند كه طرح پاكسازى سراسرى نقاط 
آلوده در سراسر مشــهد به اجرا درآمد و مسئوالن 
بهداشــتى اعالم كردند، روزنامه قدس بيش از 20 

درصد سهم در اين پاكسازى شهر داشته است.

 جلوگيرى از فروش اموال دولتى 
در زمان واگذارى اتوبوس هاى درون شهرى به بخش 
خصوصى اتفاقى عجيب در مشهد در حال رخ دادن 
بود و متوليان اين كار با انتشــار آگهى اعالم كردند، 
مالكيــت دو يا چهار دانگ از ايــن اتوبوس به افراد 
واگذار مى شود كه ما با تيتر «فروش اموال دولتى در 
مشهد» وارد كار شديم و پس از گفت وگوهاى مفصل 
با مديران اين شركت ها ومديرعامل وقت اتوبوسرانى 
مشهد كه ما را متهم به نشــر اكاذيب مى كردند و 
تهديدهاى ضمنــى فراوانى را تجربه كرديم، آنان را 
مجاب كرديم كه كارشــان تخلف است و از آن پس 
اعالم كردند، افراد به جاى مالكيت دانگى اتوبوس ها، 

سهامدار بهره بردارى محسوب مى شوند.

 دنياى كالهبرداران
در ســال هاى اخيــر چند پرونده خــاص در حوزه 
كالهبردارى در اشكال مختلف را نيز پيگيرى كرديم 
كه به اذعان كسانى كه درگير پرونده ها بودند پس از 
رسانه اى شدن موضوع، كارها سرعت بيشترى گرفته 

و سرانجام رسيده است.
يكى از پرونده هــا مربوط به كالهبردارى فردى بود 
كه تحت عنوان مأمور خريد كميته امداد و به بهانه 
مشاركت در امر خير از ده ها شهروند پول گرفته بود 
و پس از مدتى كه سودهايى به آن ها پرداخت كرده 
بود، ديگر نه ســودى به آن ها مى داد و نه حاضر به 
پس دادن اصل پولشان بود. هرچند با انتشار گزارش 
اين كالهبــردارى اين فرد دســتگير و روانه زندان 
شد، ولى متأســفانه مالباختگان هنوز به پول خود 

نرسيده اند.
يكى ديگر از پرونده هاى اين حوزه مربوط به فردى 

اســت كه بايــد او را متخصص تعطيلــى و فروش 
واحدهاى توليدى و البته اســتاد اخذ وام هاى كالن 

و پرداخت نكردن آن ها دانست.
ايــن فرد كه مديرعامل يك واحد صنعتى بزرگ در 
قوچان است، چندين واحد توليدى را از ستاد فرامين 
امــام گرفته و هنوز پول كامل خريد واحد را به اين 
مرجع نپرداخته است، اما واحد مربوطه را تعطيل و 
ماشين آالت و سوله ها را به فروش رسانده و كارگران 
زيــادى را بيكار كرده اســت و به بهانــه راه اندازى 
كارخانه يا پروژه هاى گردشــگرى وام هاى كالنى از 
سيستم بانكى گرفته كه تخمين زده مى شود بيش از 

50ميليارد تومان بدهكار است.
شــكات اين فرد مدت هــا منتظرصــدور حكم و 
دســتگيرى وى بودند، اما به هر دليلى كارشان به 
نتيجه نمى رســيد كه انتشار چند گزارش سرانجام 
وى دستگير شد، ولى از نحوه حبس وى روايت هاى 
متفاوتى شــنيده مى شود كه در فرصتى مناسب به 

اين موضوع خواهيم پرداخت.

 خانه اى براى على كوچولو

يكى از لحظات شــيرين زندگى هر آدمى لحظه اى 
است كه احســاس مى كند، ذره اى به كسى كمك 
كرده است. يكى از اين لحظات فراموش نشدنى ما 
نيــز روزى بود كه قصه زندگى پســر بچه كوچكى 
بــه نام «على» را كه با معلوليت بــه دنيا آمده بود و 
سال ها نمى توانست كفشى بپوشد، منتشر كرديم و 
با مهربانى خوانندگان خود توانستيم او را راهى اتاق 
عمل كنيم و حاال او چند سال است، كفش مى پوشد 

و به مدرسه مى رود.
خانه على هم در حال تخريب بود و پس از انتشــار 
تصاوير اين ويرانه باران مهربانى شما بار ديگر باريد 
وباريد وتوانســتيم با همكارى كميته امداد شيروان 
خانه اى امن و زيبا براى اين خانواده بسازيم تا ديگر 

نگران آوار سقف و ديوار نباشند.

 ماجراى دستگيرى پزشك قالبى
در تماس يكى از شهروندان از فعاليت فردى تحت 
عنوان دندانپزشــك مطلع شــديم كه فاقد مدرك 

دانشگاهى است. اين فرد با همكارى فرد ديگرى در 
حاشيه شهر با داير كردن كلينيك دندانپزشكى به 

شهروندان خدمات دندانپزشكى مى داد.
پس از بررسى هاى اوليه از صحت موضوع اطمينان 
حاصل كرديم و موضوع را به اطالع متوليان امر در 
علوم پزشكى مشهد رسانديم، اما هفته ها گذشت و 
هر بار مدير مربوطه جمله «در دست بررسى است» 
را تحويلمان مى داد كه ســرانجام موضوع را منتشر 

كرديم و اين فرد دستگير شد.

 چند مشكل محله اى
يكى از مشــكالت جدى اهالى بولوار الدن و محله 
«نه دره» وقوع ســيالب در زمان بارندگى ها بود كه 
با انتشــار چندين گزارش ميدانى همراه با تصاوير 
ويرانى ها ســرانجام با همت شهردارى منطقه لوله 
گذارى چند كيلومتر انجام و اين مشكل برطرف شد.

همچنين سال ها قبل در مقطعى، تقاطع مهدى آباد 
يكى از مرگبار ترين نقاط شهر شده بود كه با حضور 
تيم خبرى روزنامه و مديران دستگاه هاى مختلف در 
مسجد محل و پس از طرح مشكالت از سوى اهالى 
تصميم بر ســاخت يك ميدان در اين محل گرفته 
شد و در زمانى كوتاه ميدان ايجاد و محور ايمن شد.

پس از تكميل پل نوغان شمارى از كسبه ميدان بار 
با شهردارى بر سر مبلغ پرداختى به مشكل خورده 
بودند و راســتگرد پل مدت ها معطل توافق آن ها و 
خرابى چند مغازه اى بود كه در مســير راســتگرد 
قرار داشــتند كه با ورود روزنامه قدس به موضوع و 
گفت و گو با مالكان و شهردارى و انتشار اعالم آمادگى 
طرفين به قيمت گذارى مجدد اين امر صورت گرفت 

و با واگذارى مغازه ها راستگرد پل ايجاد شد.

 گزارشى كه كام خانواده كارگران فضاى سبز پارك 
ملت را شيرين كرد

يكى از رسالت هاى مورد توجه و تأكيد حوزه قدس 
خراسان پيگيرى مشــكالت مردم تا حد به نتيجه 

رسيدن كار است.
موضوعــات و مطالبــات مردمــى در بخش هــاى 
مختلف بويژه مشــكالت اقتصادى و معيشــتى در 
قالب ســوژه هايى كه بخشى از آن از سوى مخاطب 
مطرح مى شــود از جمله كارهاى شيرينى است كه 
خبرنگاران گروه با ميل و رغبت با هدف گره گشايى 
از كار مردم آن را دنبال مى كنند و اين شيرينى زمانى  
مضاعف مى شود كه پيگيرى ها منجر به نتيجه و رفع 

مشكل مطرح شده درگزارش شود.
يكــى از اين گزارش هاى به نتيجه رســيده در اين 
بخش پيگيرى داليل بيكار شدن جمعى از كارگران 
فضاى ســبز شهردارى مشــهد بود كه سوژه آن را 
يكى از خانواده هاى اين عزيزان در نيمه دوم ســال 
گذشــته عنوان كرد و گفت: پيمانكار جديد فضاى 
سبز پارك ملت،70 نيرو و كارگر فضاى سبز پارك 
را كه عمدتاً هم از افراد با سابقه هستند اخراج و به 
جاى آن ها نيروى جديد جذب كرده اســت و اين 
مسئله مشــكالتى را براى اين كارگران كه از سن 
استخدامى و جذب آنان در ديگر جا ها گذشته، ايجاد 

كرده است.
بعــد از اين تماس و گفت وگو با چند تن از كارگران 
اخراج شــده كه حــاال براى تأمين امــور زندگى و 
پرداخت اجاره خانه با مشــكل مواجه شده بودند، 
موضوع با  كاظمى معاون خدمات شهرى شهردارى 

مشهد مطرح شــد و انصافاً وى نيز با صراحت قول 
برگشت كارگران بيكار شده را داد هر چند معتقد بود 
وقتى كارى به بخش  خصوصى واگذار مى شود اين 
بخش در تأمين نيرو مختار است اما به دليل اينكه 
عمده نيروهاى بيكار شــده داراى سابقه باال و شمار 
آنان  نيز زياد اســت  و روزنامــه در اين حوزه ورود 
كرده است؛ بنابراين برگشت به كار آنان از پيمانكار 

خواسته مى شود.
روزنامه قدس در آن ايام طى چند گزارش تا برگشت 
كارگران به كار خــود و اجرايى كردن وعده معاون 

شهردار توسط پيمانكار فضاى سبز پارك و پيگيرى 
از ســوى خانواده هاى كارگران بيكار شده موضوع را 

پيگيرى كرد.

 اسكناس هاى نو عيدانه
يكى ديگر از سوژه هايى كه به سرانجام رسيد مشكل 
مردم براى تهيه پول نو به هنگام نوروز و عيد غدير 
بود به طورى كه مردم براى تهيه آن مجبور بودند با 
مراجعه به بازار، اســكناس نو را از افرادى كه معلوم 
نبود چگونه به اين پول ها دسترسى دارند با پرداخت 

یاددا�ت
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   وعده استاندار براى حل مشكل 
سپرده گذاران مؤسسه هاى مالى

قدس: اســتاندار خراسان رضوى 
از تالش جدى براى حل مشــكل 
مالى  مؤسسه هاى  گذاران  سپرده 
خبر داد و گفت: با دســتور رئيس 
جمهور خط اعتبارى 11هزارو500 
ميلياردى به همين منظور ايجاد 

شده است.
عليرضا رشيديان روز گذشته در جمع خبرنگاران ابراز اميدوارى 
كرد با اختصاص اين خط اعتبارى كه بانك مركزى براى حل 
مشكل مؤسسه هاى باقى مانده گذاشته بر اساس برنامه ريزى ها 
بايد پرداخت ها از هفته جارى آغاز مى شد كه در روزهاى آينده 
كليــد خواهد خورد و اميدواريم تا نوروز بخش قابل توجهى از 
مشكالت برطرف شود.اســتاندار خراسان رضوى همچنين از 
بهره بردارى هزار و 508 طرح با هزينه سه هزار و 385 ميليارد 

تومان در دهه فجر امسال در اين استان خبرداد.
وى افزود: اين شمار نسبت به سال قبل رشد 42 درصدى دارد 
و از نظر اعتبارات صرف شــده هم رشد 130 درصدى نشان 
مى دهد و بيشــترين طرح هايى كه به بهره بردارى مى رسد، 
مربــوط به حوزه دهيارى ها با 260 طــرح و پس از آن جهاد 

كشاورزى با 206 طرح است.
استاندار خراسان رضوى به پرسش هاى خبرنگاران نيز پاسخ داد 

كه در ادامه برخى از پاسخ هاى وى را مى خوانيد.
رشيديان چالش كمبود آب را جدى دانست وافزود: نسبت به 
دوره بلند مدت با كاهش 77 درصدى بارش ها روبه رو هستيم 
كه الزم است اقدامات مختلف حفاظت و بهره ورى از آب هاى 
موجــود را در اولويت قرار دهيم.برنامه بلند مدت تأمين آب از 
درياى عمان هم اميدواريم از سال آينده در دستور كار قرار گيرد، 
زيرا اين طرح 8 تا 10سال زمان خواهد برد تا به سرانجام برسد.

وى با اشــاره به درخواســت امام جمعه مشهد براى برداشتن 
نرده هــاى حايل بين مديران و مردم در نماز جمعه نيز گفت: 
بنــده اعالم كردم به عنوان عالى ترين مقام دولتى در اســتان 
از هفته آينده آن ســوى نرده ها و در بين مردم مى  نشــينم و 
امرنماينده محترم ولى فقيه در خراسان رضوى به شوراى تأمين 

شهرستان مشهد ارجاع شده تا تصميم گيرى شود.

 فرماندار مشهد:دريافت بدهى اليت 
در زمان تعويض پالك غيرقانونى است

هاشم رسائى فر: فرماندار مشهد با اشاره به اقدام هاى در حال 
انجام براى دهه فجر انقالب در اين شهرستان گفت: 180 پروژه 
عمرانى با هزينه رقمى حدود 620 ميليارد تومان در طول دهه 
مبارك فجر به بهره بردارى خواهد رسيد كه بيشترين پروژه در 
بين شهرستان هاى استان است و اغلب آن ها مربوط به حاشيه 
شهر مشهد خواهد بود.محمد رحيم نوروزيان دراين جلسه و در 
واكنش به مطلبى در خصوص سرنوشت مصوبه شوراى شهر 
مبنى بر دريافت بدهى اليت در زمان تعويض پالك خودروهاى 
پالك مشــهد اظهار داشــت: در اين مورد مــا اعالم كرده ايم 
اين موضوع با قانون مغايــرت دارد و بر طبق رأيى كه هيئت 
تطبيق صادر كرده است اين مصوبه شورا در هيچ جاى قوانين 
راهنمايى و رانندگى مصداق قانونى ندارد و دريافت بدهى اليت 

در زمان تعويض پالك از نظر ما غيرقانونى است.
معاون اســتاندار خراسان رضوى در پاسخ به پرسش خبرنگار 
قدس در مورد وضعيت تأمين آب مشهد با توجه به بارندگى هاى 
سال جارى گفت: در مورد آب واقعاً دچار مشكل هستيم چراكه 
بارندگى هايمان نسبت به سال قبل 84 درصد تاكنون كاهش 
داشته اســت و اين يك هشدار جدى است و نگرانى هايى در 
اين خصوص وجود دارد. متأسفانه ما عادت نكرديم راحت اين 
نگرانى ها را به مردم منتقل كنيم تا در جريان قرار بگيرند. گاهى 
بايد مردم را نگران كنيم. در مورد شرايط تأمين آب شهر بايد 
بگوييم اگر مردم قدرى احســاس نگرانى كنند و بين 6 تا 10 
درصد صرفه جويى را در برنامه روزانه زندگى شان قرار دهند كه 
اين نيز امكان پذير اســت از بحران آب براحتى عبور خواهيم 
كرد. اگر چه مواردى مثل انتقال آب از درياى عمان كه خيلى 
پرهزينه است و نيز گرفتن آب از سرچشمه هاى هزارمسجد مد 
نظر است، اما در حال حاضر كم هزينه ترين راه فرهنگسازى و 

دخيل كردن مردم در خصوص صرفه جويى است.

مديرعامل خانه مطبوعات خراسان رضوى:
 «قدس خراسان» تمركز خوبى

بر مطالبات مردم دارد
قــدس: مديرعامل خانــه مطبوعــات خراســان رضوى و 
مديرمســئول هفته نامه نخست 
درخصوص روزنامه قدس مى گويد: 
يكى از روزنامه هايــى كه هرروز 
صبــح روى ميزكارم قــرار دارد و 
حتماً مطالعه مى كنم، قدس است 
بويژه بخش «قدس خراســان» را 
با دقت بيشــترى مطالعه مى كنم 
چراكه حاوى مطالب به روز و گزارش هايى است كه زنده است 
و چون خبرنگاران روزنامه قدس در محل حضور داشــته اند، 

بسيار بهتر و دقيق تر تنظيم شده است.
دكتر على پاكبازخسرو شاهى درادامه با بيان اينكه در شرايطى 
كه رقابت بين رسانه هاى مكتوب و ديجيتالى زياد شده، باقى 
ماندن درعرصه رسانه هاى مكتوب به واقع كار دشوارى است، 
تصريح مى كند: اگر بخواهم، منصفانه درباره روزنامه قدس نظر 
بدهم، بايد نقاط مثبت ومنفى را دركنار هم درنظر داشته باشم. 
از يكسو «قدس خراسان» تمركز خوبى بر مطالبات مردم دارد 
و گزارش هاى زنده اى از محرومان و مشــكالت آن ها دارد و از 
ديگرســو با تمركز بر خبرهاى مرتبط با مردم مشهد توانسته 
بخشــى از نياز رسانه اى كالنشهر مشــهد را تأمين كند. اين 
درحالى است كه يكى از صفحات بسيار پرطرفدار مانند ورزش 
خراسان رضوى از قدس خراسان حذف شد؛ بخشى كه نشان 

داده بود، مى تواند بر ورزش استان تأثيرگذار باشد.
خسروشــاهى درعين حال كه تمركز قدس خراســان را بر 
مطالب حوزه مشــهد بسيار مثبت دانسته و زمينه ساز رفع 
بسيارى ازمشكالت مجاوران و زائران حضرت على بن موسى 
الرضا (ع) مى داند، مى گويد: اما بايد درنظر داشت كه نام اين 
صفحات «قدس خراســان» است نه قدس مشهد پس نبايد 
از مطالب مرتبط با ســاير شهرستان ها غافل شوند درحالى 
كه اكنون اين گزارش ها كمرنگ شــده و به درج خبرهاى 

شهرستانى بسنده شده است.

 فاصله كم رسانه هاى محلى با مخاطب
سيد حبيب قاآنى/ معاون سردبير

شايد براى شــما هم اتفاق افتاده 
باشــد، هنگامى كــه دركنار دكه 
روزنامه فروشى ايســتاده ايد و به 
گوناگونــى مجــالت و روزنامه ها 
چشم دوخته ايد با خود گفته باشد، 
دنياى امــروز كه يكى از مهمترين 
ويژگى هايش گســترش وســائل 
ارتباط جمعى و انتقال ســريع اطالعات است، ديگر چه نيازى 
به انتشــار روزنامه و مجله خواهد داشت؟! و البد با خود گفته 
ايد كافى تلگرام را چك كنم تا از تازه ترين اتفاقات باخبر شوم 
آن هم بدون صرف هيچ گونه هزينه! واقعيت اين اســت كه در 
گذشــته هاى نه چندان دور، رسانه هاى مكتوب و از آن جمله 
روزنامه ها، تنها ابزار انتقال اطالعات و اخبار بوده اند در وضعيت 
كنونى، چنين كاركردى تقريبا رنگ باخته اســت و حال اگر بر 
همان ســياق گذشته سير كنند، حرف شما كامال دست است: 

ديگر چه نيازى به رسانه هاى مكتوب خواهيم داشت؟! 
اما اين مســئله را مى توان به نحو ديگرى مرور كرد: روزنامه 
نــگارى در روزگار حال، تنها انتقال اخبار و اطالعات نيســت 
كه اگر چنين باشــد، در رقابت با ســاير رسانه هاى اجتماعى 
و وسائل ارتباط جمعى مجالى  براى خودنمايى و عرضه اندام 
پيدا نخواهد كرد.امروزه روزنامه هاى كشورى بخشى ويژه براى 
مخاطبين محلى در نظر گرفتــه اند تا از اين حيث با تقويت 
و تاثير بيشتر بتوانند خود را در ادامه فعاليتشان حفظ كنند. 
شاهد اين مدعا ، آمار بازديد بسيار چشمگير مردم از رسانه هاى 
محلى در نقاط مختلف كشور است كه در برخى موارد با لحاظ 
مقياس جمعيتى ، رقابت نزديكى با رسانه هاى مركز نيز دارند.

اين رويكرد ثابت مى كند كه محلى گرايى ، توجه به ارزش هاى 
بومى و توسعه درون زا از درجه اهميت به مراتب باالترى نسبت 

به جهانى شدن ، ارزش هاى خارجى و توسعه برون زا دارد.
در واقع رســانه هاى محلى  قدرت هاى تازه در هويت سازى ، 
وحدت بخش و اميدآفرينى در يك چارچوب كوچكتر هستند 
كه تاثير ونقش بسيار بيشترى  نيز به دليل همين مقياس شان 
دارنــد وزن و جايگاهى كه در برنامه ريزى هاى كالن كشــور 

محاسبه و تاثير گذار بوده است.
اين امــر در روزنامه قدس از ابتدا به عنــوان يك خط اصلى  
مديران مدنظر بوده و شايد در طول سالها تنها در ميزان و سهم 
آن شاهد تغيير بوده ايم چرا كه اين مسئله را قبول داريم كه 
تاثيرگذارى  ونفوذ و ارتباط نزديكتر برگ برنده ايى اســت كه 
داشتن صفحات محلى مى توانند در كوتاه مدت كسب نمايند 
و همين امر باعث شده در دو قالب ويژه نامه خراسان  و ميهن 

تالش شود تا فاصله رسانه با مخاطب بسيار كم شود.

 3000 شماره با شما
مهرداد طبسى/ دبير «قدس خراسان»

 ويژه نامه «قدس خراســان» امروز 
وارد سه هزارمين شماره خود شد. 
اين ضميمــه روزانه روزنامه قدس 
در ســال 1386 در كنار صفحات 
سراسرى روزنامه متولد شد تا تمام 
ظرفيــت رســانه اى اش را در كنار 
مردم و براى مردم خوب استان هاى 
خراسان كه به لحاظ فرهنگى و اجتماعى هويتى همگن داشته 

و دارند، به كار ببرد.
در آن ســال ها كه تازه «خراسان» بزرگ به سه استان خراسان 
رضوى، شــمالى و جنوبى تقسيم شده بود، اين ضميمه تالش 
كرد براى احقاق حق شهروندان سه استان خطه خورشيد گام 
بردارد.اما از سال راه اندازى «قدس خراسان» 10 سال مى گذرد. 
در اين سال ها همكاران پر تالش زيادى با اين ويژه نامه همكارى 
داشــته اند و تا كنون خود را مقيد دانسته اند با نگاهى نقادانه، 
پرسشگرانه و صريح، دستاوردها و كاستى ها را فرا روى ديد مردم 
بگذارند و بى هيچ مسامحه و مماشاتى ضعف ها و قوت ها را در 
معرض قضاوت افكار عمومى قرار دهند.اين ويژه نامه در ســه 
هزار شماره خود با مردم بودن و براى مردم نوشتن را در اولويت 
قرار داده است، به گونه اى كه در اين سال ها بسيارى از مشكالت 
و معضالت اين ســه استان توسط خبرنگاران قدس رصد شده 
و پس از پيگيرى به سرانجام مطلوبى رسيده است.محروميت 
زدايى از چهره استان هاى خراسان با سرمشق قرار دادن سيره 
ائمه و بخصوص ولينعمتمان حضرت امام رضا (ع) مبنى بر توجه 
به قشر محروم جامعه از ديگر رويكردها و دغدغه هاى « قدس 
خراســان » در اين سال ها بوده است، به گونه اى طى اين مدت 
بارها و پس از چاپ گزارش هايى از وضعيت خانواده هاى محروم 
جامعه با حمايت شــما مخاطبان گرامى توانسته ايم نقشى هر 

چند اندك در راستاى محروميت زدايى ايفا كنيم.
اينك در ســه هزارمين شماره اين ويژه نامه كه با ايام اهللا دهه 
فجر نيز همزمان شده است، تالش خواهيم كرد با رعايت اخالق 
حرفه اى بستر ساز اطالع رسانى هدفمند باشيم و از ديگر سوى 
سعى مى كنيم نگاهى آسيب شناسانه به مسائل داشته باشيم 
تا بتوانيم آســيب ها را به فرصت تبديل كنيم. اين مهم ميسر 

نمى شود مگر با همراهى شما مخاطبان گرامى.

 اتاق مطالبات مدنى مردم باشيد
قــدس:  «قــدس خراســان» در 
حوزه يادداشــت و فرهنگ خوب 
كار كرده اســت. مدير خبرگزارى 
تســنيم در خراسان رضوى ضمن 
اظهار مطلب فوق در ارزيابى ســه 
هزارمين شــماره انتشار ويژه نامه 
قدس خراســان بيان داشــت: در 
حوزه فرهنگ روى افرادى زوم مى كنيد كه كمتر رســانه ها يا 
حوزه هــاى مربوط به آن ها پرداخته اند. به گفته او پرداختن به 
اليه هاى پنهان مشــكالت نقاش ها، گالرين ها و... موجب شده 
به مواردى پرداخته شــود كه مجال بروز نيافته اند يا شخصيت 
هايى پر رنگ شــوند كه كمتر ديده شده اند.شــيخانى، عالوه 
بر اين پيشــنهاد كرد: «قدس خراســان» بايد به گونه اى عمل 
كنــد كه محل رفت و آمد مردم شــود از اين جهت كه مردم 
روزنامه را چنان از خودشان بدانند كه به جاى تجمع در مقابل 
مؤسســات و بانك ها و يا ادارات، به طور مستقيم مشكل خود 
را به روزنامه آورده و از پيگيرى آن مطمئن باشــند. وى گفت: 
كالً در فضاى رســانه هاى مكتوب در كل كشور به صورت عام 
و در مشــهد به صورت خاص خاليى وجود دارد كه بر اساس 
آن انتظار مى رود رســانه تبديل به اتاق خبر مدنى مردم شود.
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وجه بيشتر  آن را تهيه و در واقع پول نو را بخرند.
بازار سياه پول نو بويژه در آخر سال يكى از گاليه هاى 
مردم بود اين در حالى بود كه پول نو از ســوى بانك 
مركزى در اختيار بانك ها براى توزيع بين مردم قرار 
مى گرفت، اما عمدتاً بين مشتريان دانه درشت بانك ها  
و كارمنــدان بانك رد و بدل مى شــد و مردم عادى 

بسختى مى توانستند بدان دسترسى داشته باشند.
ويژه نامه قدس خراسان روزنامه قدس براى رفع اين 
مشــكل، موضوع لزوم ورود جــدى ناظر پولى بانك 
مركزى براى رعايت عدالت در توزيع اســكناس نو و 

دسترسى آســان  مردم به پول نو را مطرح كرد هر 
چند در اوايل متوليان بانك مركزى در استان معتقد 
بودند كه كار آنان فقط گرفتن سهميه پول نو استان 
و توزيع بين سرپرستى بانك هاى استان جهت توزيع 
بين شعب خود است و البته تأكيد شده است كه حتماً 
توزيع به گونه اى باشد كه مردم عادى بتوانند نياز خود 

در بخش پول نو را تأمين كنند.
با اين حال با پيگيرى هاى مداوم و بيان مشكالت كه  
مردم براى تهيه پول نو بايد به بازار سياه مراجعه و آن 
را از دالالن با پرداخت وجه نقد خريدارى كنند،ناظر 

پولى بانك مركزى در استان وعده داد براى رفع اين 
مشكل و دسترسى آسان تر مردم به پول نو تعدادى 
شــعب براى توزيع عمومى پول توســط اين حوزه 

اختصاص مى دهد.
گفتنى است با اين اقدام و حركت اكنون چند سالى 
است كه بانك مركزى در مشهد و استان با اختصاص 
شعب عمومى توزيع اسكناس و مسكوك نو ويژه عيد 
غدير و نوروز شــرايط دسترســى مردم را به پول نو 
راحت تر  كرده است و ديگر از بازار سياه پول نو ويژه 

سال نو و عيد غدير چندان خبرى نيست.
يكى ديگر از ســوژه هاى تأثيرگذار كــه در دى ماه 
گذشــته در صفحات قدس خراسان درج شد چاپ 
گزارشى با موضوع مرگ بود كه بازتاب هاى زيادى از 
سوى مردم داشت كه توانسته توجه آنان را به واقعيت 

مرگ و آخرت جلب كند.  

 تالشى كه منجر به بازسازى سالن هاى سينما شد
در اولين ســالى كه گروه اســتانى روزنامه قدس به 
صورت ويــژه نامه و در چهار صفحه با عنوان «قدس 
خراسان» براى استان خراســان منتشر مى شد من 
به عنوان خبرنگار فرهنگى- هنرى در اين سرويس 

مشغول به كار شدم. 
يكــى از وظايف ما در اين صفحه پيگيرى ســوژه تا 
رسيدن به نتيجه بود. در آن سال ها يكى از معضالت 
فرهنگى- هنرى مشهد، وضعيت نامطلوب سالن هاى 

سينماهاى مشهد بود. 
سينما هاى مشهد در شرايطى بود كه نه تنها مخاطب 
را به ســالن نمى كشــاند، بلكه او را از فيلم ديدن در 
آن ســالن هاى قديمى بدون استاندارد بيزار مى كرد. 
مسئوالن سينما در آن زمان يكى از داليل بى توجهى 
مردم را به فيلم ديدن به روز نبودن سالن هاى سينما 

عنوان مى كردند. 
مردم مشهد هم مى گفتند در سال هايى مشهد يكى از 
شهرهايى بوده كه سالن هاى سينماى زيادى داشته و 
يكى از تفريحات مردم، فيلم ديدن در همين سالن ها 
بوده اســت، اما با گذشــت زمان همه آن ها به دليل 
قديمى بودن تعطيل شده و هيچ سينمايى جايگزين 
آن ها نشــده و اين در حالى بوده كه مشــهد به دليل 
وجود مضجع شريف امام رضا(ع) و رفت و آمد زائران 
مى توانست، ظرفيت هاى خوبى براى سالن هاى سينما 
ايجاد كند. بنابراين اگر سالن هاى سينماى خوبى در 
مشهد ساخته مى شــد، تهيه كنندگان هم به دنبال 
اكران همزمان فيلم هايشان در مشهد و تهران بودند و 
به اين صورت شرايط سينما در مشهد تغيير مى كرد. 

گزارش هاى پى در پى روزنامه قدس با مردم و مطالبه 
آن ها از نهادهاى فرهنگى شــهر، مســئوالن سينما، 
مديركل وقت ارشــاد و معاون هنرى اش در ويژه نامه 
تازه منتشر شده، توانست تأثير خودش را بگذارد. به روز 
شدن سينما هويزه و افتتاح پرديس هويزه و بازسازى 
پرديس آفريقا نتيجه همين پيگيرى هاى خبرنگاران در 

روزنامه هاى مشهد و مخصوصاً ويژه نامه قدس بود. 
اگر امروز مى بينيم، جشــنواره فيلــم فجر چندين 
دوره بى هيچ حرف و حديثى در مشــهد همزمان با 
تهران برگزار مى شود و تهيه كنندگان از نمايش فيلم 
هايشان در مشهد استقبال مى كنند به خاطر وجود 
ســالن هاى سينمايى اســتاندارد در اين شهر است. 
بى اغراق ســاخته شدن اين پرديس ها در مشهد كه 
سومين آن هم با عنوان «اطلس» همين روزها افتتاح 
مى شــود، مرهون مطالبه مردم مشهد، خبرنگاران و 

البته تالش مسئوالن اين شهر بوده است؛ يك تالش 
دسته جمعى كه منجر به يك اتفاق خوب شد و حاال 
كه آن تالش به نتيجه رســيده، همگى لذت آن را با 

هم مى چشيم.

 هديه اى براى زلزله زدگان خراسانى

بروز زلزله آن هم درســت در شانزدهمين روز سال 96 
در چند شهر خراسان رضوى موجب ويرانه ها و خرابى 
هايى شد كه تخريب بيش از 1700 واحد مسكونى را 
در پى داشت. اين زمين لرزه گرچه فقط به مرگ يك 
نفر انجاميد، اما عمق و وسعت خرابى ها آن هم در بخش 
عظيمى از روستاهاى شهرستان هاى فريمان، تربت جام 
و بخش رضويه شهرستان مشهد آن قدر زياد بود كه براى 
سروسامان دادن به اوضاع خرابى واحدهاى مسكونى به 
برنامه ريزى و همراهى همه جانبه نياز بود. بازديدهايى 
كه بعضاً از سوى مسئوالن در چنين شرايطى از مناطق 
حادثه ديده مى شــود، از قول مسئوالن اجرايى استانى 
وكشورى براى ســاخت واحدهاى مسكونى زلزله زده 
تا پيش از شــروع نيمه دوم سال حكايت داشت. همه 
اتفاقاتى كه از ساعات اوليه بروز زلزله روى داد با پوشش 
روزنامه قدس به اطالع مخاطبان رسيد و مسئوالن نيز 
در جريان آنچه واقع شــده بــود قرار مى گرفتند. البته 
اين پوشــش خبرى هيچ وقت متوقف نشد و با هدف 
اطالع رسانى و رساندن حرف مردم زلزله زده به گوش 

مسئوالن همچنان ادامه يافت.
در مدت حــدود 9 ماه از زلزلــه چندين و چند بار 
به همراه اكيپ خبرى براى تهيه گزارش از شــرايط  
زلزله زدگان به روســتاهايى كه واحدهاى مسكونى 
مردم تخريب شده بود اعزام شديم، هر بار كه رفتيم 
اقداماتى براى سر و ســامان دادن زلزله زده ها انجام 
شــده بود، اما روند كار آنچنان نبود كه ساخت وساز 
را تا مهر ماه به پايان برســاند. گزارش پشت گزارش 
و خبر پشت خبر براى مخاطبان تهيه شد تا رسالت 
حرفه اى خود  را براى هدفى كه داشتيم به سرانجام 
برســانيم. مهر ماه رســيد، اما باز هم از به سرانجام 
رسيدن طرح ها خبرى نبود و جز شمارى از واحدهاى 

مسكونى بقيه همچنان غيرقابل سكونت بود. 
مسئوالن استانى اين بار قول دادند تا نيمه پاييز كار 
تمام شــود، اين قول نيز خبرش رفت روى خروجى 

رســانه قدس. اما اين قول هم به نوعى عملى نشد و 
كار به جايى رسيد كه پاييز رو به پايان بود، اما هنوز 
اتمام ســاخت و ساز واحدهاى مسكونى مغفول بود. 
گزارشــى كه پس از اين جريانات از چند روســتاى 
زلزله زده انتشار يافت، سبب شد عالوه بر مسئوالن 
استانى، مسئوالن اجرايى كشور نيز قدرى به خودشان 
بيايند تا هر طور شــده اين كار را به سامان برسانند. 
گزارش چادرخوابى زلزله زدگان پس از 9 ماه موجب 
شد خيلى زود بسيارى از كارهايى كه الزم بود انجام 
شود و در ســفر معاون اول رئيس جمهور به استان 
در ابتداى زمســتان، ســرانجام پايان ساخت و ساز 

واحدهاى مسكونى زلزله زدگان اعالم شود.

 پايان برخى پروازها از فراز مشهد
موضوع آلودگى هاى شهر مشهد موضوعى است كه 
خيلى بيشتر از آنچه خيلى ها فكرش را مى كنند حاد 
و جدى اســت. در مورد عوامل تأثير گذار بر آن نيز 
هميشه صحبت شده و نظراتى در اين خصوص عنوان 
شده، اما متأسفانه هنوز كه هنوز است اقدامى در خور 
توجه در اين مورد صورت نگرفته است! بحث مسير 
پروازهاى فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد از جمله 
مباحثى است كه معموالً از آن به عنوان يكى از عوامل 
آالينده هواى شهر مشهد ياد شده است.ما نيز ضمن 
پرداختن به موضوع مهم آلودگى هواى شهر مشهد 
به تناوب دغدغه اى خاص براى آماده سازى زمينه اى 
براى كاهش اين آلودگى داشتيم كه يكى از اين ها، 
كمك به دور شدن هواپيماها از فضاى آسمان مشهد 
بوده اســت. در سلسله گزارش هايى كه در اين مورد 
داشــتيم، با همكارى و همراهــى خوبى كه معاونت 
پيشگيرى دادستانى مركز استان با روزنامه قدس در 
اين زمينه داشت، بايد عنوان كنيم اين مهم تا حدود 
زيادى محقق شد و فرودگاه مشهد موظف شد تا حد 
امكان مسير پروازى هواپيماها را از سطح مشهد دور 

نمايد و اين اتفاق اكنون افتاده است. 
مورد ديگرى كه خوشحالى هاى ما را بيشتر مى كند، 
اين است كه همين پيگيرى ها سبب شده تا مديريت 
فرودگاه هاى خراســان رضوى موظف شده است باند 
سومى در فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد طى سه 
سال آينده بسازد تا تمامى پروازها از فراز شهر مشهد 
به مســير جديدشان منتقل شــوند، اين يعنى حل 
معضلى بزرگ از معضالت آلودگى هواى شهر مقدس 

مشهد كه با پيگيرى هاى «قدس» محقق شده است.

 روستاى تيمورآباد و مشكالتى كه حل شد

روســتاى تيمورآباد با اينكه فاصله چندانى با مشهد 
ندارد، اما تا همين يك سال گذشته، اگر از مسئوالن 
در موردش پرسشــى مى شد، كمتر كسى از آن خبر 
داشت و مى دانست كجاى شهرستان مشهد قرار گرفته 
است، اما يك تيتر و گزارش از خبرنگار روزنامه قدس 
آن را خيلى زود به همه شناســاند. بعد از اين گزارش 
همه مى دانستند، مردم تيمورآباد دغدغه نان دارند چه 
برسد به ابتدايى ترين امكاناتى كه تا آن زمان نداشتند!

گزارش قدس از تيمورآباد خيلى زود در رســانه هاى 
مختلف كشــور بازتاب يافت و بعد از آن از استاندار 
گرفته تا ديگر مسئوالن كشــورى موضوع روستاى 

تيمورآباد را در دستور كار خودشان قرار دادند.
مشكالت و معضالت تيمورآباد بعد از آن به شكل قابل 
توجهى يكى پس از ديگرى برطرف شد و اكنون ديگر 
مردم روستاى تيمورآباد به مانند گذشته، مشكالت 

آزار دهنده اى را تجربه نمى كنند.

به بهانه انتشار 3 هزارمين شماره «قدس خراسان» بازخوانى مى كنيم

روايـت گره گشايى از مشـكالت مـردم

هنگامه طاهرى: روزنامه قدس از اول هم روزنامه محلى بود. 
از همان موقع كه ســياه و ســفيد چاپ مى شد و ما به عنوان 
خبرنگاران آن به تعداد انگشــتان دست بوديم.آن وقت ها كه 
از بس كم بوديم مســئوالن شــهر ما را دقيق به نام و نشــان 
مى شناختند.راســتش آن وقت ها روزنامه هاى محلى مؤثرتر 
بودند، چون مســئوالن حوزه بسته خودشان را با گزارش هاى 
روزنامه هــاى محلى محك مى زدند. مى رفتيم روى زمين هاى 
ويرانى تا ببينيم چه كسى زمين هاى مردم را مى گيرد. پاى درد 
دل مردم روســتاها مى نشستيم تا بدانيم كدام اداره از سادگى 
آن ها سوء استفاده كرده و چيزى را گرفته و جاى آن هيچ نداده.

حتى فالن مدير از فالن اداره مى دانست وقتى مى گويند فالنى 
پشت در است يعنى بايد خودش را براى ارزيابى هاى منتقدانه 
آماده كند و ما غافلگيرانه ســراغ همه مى رفتيم تا بدانند زير 
ذره بين خبرنگاران هستند. اين ها براى زمانى است كه استانى 

بوديم.
بعدها رقابت كشورى شدن،شد بالى جان روزنامه هاى محلى 
كه همين چهره هاى شــهر آشــنا بايد براى مرتبط شــدن با 

پايتخت از هفت خان رستم مى گذشتند. 
آن وقت هــا هيچ كدام متوجه نبوديم داريم از خوِد خودمان 
دور مى شــويم. بعدها فهميديم ما آنى نيســتيم كه بوديم. 
همــان كه نبــض تحوالت اســتان را پيــش از تصميمات 
مسئوالن مى گرفت.بعدها ميان اتفاقات كشورى گم شديم و 
خودمان هم ندانستيم دقيقاً كجاى حوادث هر روزه گوشه و 

كنار ايران ايستاده ايم. 
امــروز از زمانى كه ما برآن شــديم دغدغه هاى مردم را دوباره 
در صفحات محلى ارج نهيم 3000 شــماره مى گذرد. گواه آن 
همين صفحاتى است كه هر روزه رد مشكالت مردم مشهد و 
ساير شهرهاى خراسان رضوى را مى زند، تا نتيجه حاصل شود.

شايد اگر محلى نبوديم نمى دانستيم مدينه و بچه هايش مثل 
زلزله زده هاى سر پل ذهاب سرما را در كانكس مى گذارنند يا 
نمى دانستيم فاطمه و پدرش 20 سال است در طويله زندگى 
مى كنند.حتى نمى فهميديم حســين و بهلول در فصل سرد 

بارش در بيقوله اى زير زمينى تا زانو در باران و برف فرو مى روند 
و سامان نمى گرفتند. اگر محلى نبوديم نمى توانستيم پيگيرى 
كنيم تا تلمبه هاى فاضالب از كشف رود جمع شود. اگر محلى 
نبوديم مبارزه با ســالك در منطقه 9 شــهردارى به سرانجام 

نمى رسيد يا على كوچولو همچنان بى خانمان مى ماند. 
اگــر محلى نبوديم پيگيرى ما منجر به بازگشــت تخلف 13 
ميليون تومانى اليت به حســاب مشتركان نمى شد. حتى آن 
روستاهايى كه در تاريكى و سوت و كور شب ها را مى گذراندند 
هنــوز بى برق مى ماندند و يكى از اهالى به پاس اين همت 20 
كيلومتر را تا روزنامه نمى پيمود تا قدرداِن روشنايى كوچه هاى 

خاموش روستا شود.
اگر محلى نبوديم بعد از چاپ مشــكالت شهرك حجت هنوز 
هــم مردم در فصل بارش تا مچ پا در گل و الى فرو مى رفتند 
و هنوز هم براى آمدن به شهر اتوبوس نداشتند. حتى تخلفات 
فروشندگان فرودگاه مشــهد همچنان سرپوشيده مى ماند. يا 

شهرك مهرگان 10 ميليارد ريال اعتبار نمى گرفت...
اما ما تنها نبوديم،اســتاندار بود، فرماندار هم بود،بهزيستى و 
كميته امداد هم پاى كار بودند و بنياد مســكن هم دست ما را 
گرفت، اما اين وسط مديون انجمن هاى مردم نهاديم كه بدون 
هيچ مسئوليتى تا پايان كار ما را همراهى كردند و مى كنند و ما 

همچنان خدمتگزار مردميم.

فاطمه معتمدى: امروز ســه هزارمين شماره قدس خراسان به 
چاپ رسيده اســت.چهار صفحه اى كه تمام تالش گروه در آن 
معطوف به پيگيرى و درج مطالبات و ســوژه هاى مردمى است 
كه البته در اين بين لطف و پيگيرى خوانندگان گرامى صفحات 
ويژه نامه قدس خراسان، انرژى و توان مضاعفى به گروه در طرح 

و پيگيرى مطالبات مردمى داده است.

 مشكالت حل شده با گزارشات قدس خراسان
يكــى از خوانندگان پر و پا قرص روزنامه قدس كه عرق خاصى 
نســبت به چهار صفحه ويژه نامه قدس خراســان دارد، ســيد 
ابوالفضل محمودى است كه 22 سال مشترك و خواننده مطالب 

صفحات مختلف روزنامه و به طور ويژه «قدس خراسان» است.
يكى از نكات برجسته اين مشترك، نگاه ريز بينانه و نكته سنج او 
است، تا حدى كه از چند وقت پيش،سه هزارمين انتشار قدس 
خراسان را نيز يادآورشده بود.وى با اشاره به تاريخچه درج مطالب 
مرتبط با خراســان در روزنامه طى سال هاى 74 تاكنون اظهار 
داشــت: يكى از نكات مثبت صفحات مرتبط با اخبار خراسان 
پيگيرى مطالبات مردم در اســتان است؛ به عنوان مثال قدس 
خراسان با گزارش و اخبار مختلف پيگير مشكالت جاده اى محور 
تربت حيدريه تا مشــهد بود كه خروجى آن منجر به رفع اين 

مشكالت شد.
وى اضافه كرد: بحث انتقال فرودگاه مشهد كه از مطالبات جدى 

مردم مشهد با توجه به اثرات آلودگى هوا، صدا و زيست محيطى 
كه فرودگاه بر اين كالنشهر دارد نيز از ديگر سوژه هايى است كه 

مورد توجه قدس خراسان است.
وى با اشــاره به برخى گزارش هاى تأثيرگذار و چاپ شــده در 
قدس خراســان از جمله بررسى محصوالت بهداشتى و آرايشى 
همراه با تبليغات و تخفيف هاى بسيار باال در يكى از فروشگاه هاى 
زنجيره اى در مشهد، گفت: با ديدن مطالب چاپ شده در چهار 
صفحه ويژه نامه قدس خراسان اين احساس در خواننده  ايجاد 
مى شود كه قدس خراسان واقعاً مطلب و گزارش تحليلى براى 
خواندن دارد.وى در ادامه با طرح پيشنهاداتى تصريح كرد:توجه 
ويژه به شهرستان ها و پرداختن به مشكالت معيشتى و اقتصادى 
از جمله انتظارات مخاطبان روزنامه قدس از صفحات مرتبط با 
خراسان است. بنابراين بايد مناطق محروم و دور افتاده استان و 
مسائل و مشكالت مردم در اين بخش ها بيشترمورد توجه باشد.

 رعايت عدالت در گزارش ها
رئيــس اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان خواف كه برايش 
خواندن قدس، درمقايسه با ساير رسانه ها اولويت دارد، افزود: درج 
اخبار حتى به صورت كوتاه براى شهرستان ها بسيار اهميت دارد، 
بنابراين در كنار پيگيرى سوژه ها اين موضوع هم بايد مورد توجه 
باشد.وى اضافه كرد:قدس خراسان در چاپ گزارش ها و پيگيرى 
ســوژه ها، عمدتاً ضمن طرح و بيان مشكالت و ايرادها، پاسخ 

خبرگزارى  رئيس  هاديان:  سرور 
جمهورى اسالمى در خراسان رضوى 
معتقد است: رسانه هاى مكتوب بويژه 
در حوزه محلى هنوز هم مى توانند با 
عملكرد تخصصى جايگاه و مخاطب 
پســندى خود را در عصــر جديد 

ارتباطات حفظ كنند.
شاهين فرشــاد در گفت و گو با قدس به سرعت روزافزون رشد 
فناورى هاى اطالع رسانى در جهان اشاره و بيان كرد: گرچه اين 
سرعت در ايران در مقايسه با كشورهاى توسعه يافته كمى پايين تر 
است، اما فناورى هاى نوين بخصوص فضاى مجازى در كشور ما 
به روز است.وى افزود: در اين شرايط رسانه ها بايد در كنار وظايف 
معمول خبرى به فعاليت هاى خالق و نوين در فضاى مجازى روى 
آورنــد و از ادبيات جديد و نــوآورى در محصوالت جديد خبرى 
همچون موشــن گرافى، فتوتيتر، اينفوگرافى و اين قبيل موارد 
بهره ببرند.اين مدرس ارتباطات تأكيد كرد: نمى توان وجود و تأثير 
روزافزون فضاى مجازى را انكار كرد. رسانه هاى كشورمان در اين 
چارچوب ناگزير به هماوردى و رقابت بخصوص با رسانه ها هستند، 
بر اين اساس هر رسانه اى بايد بهترين كاركرد را در فضاى مجازى 
بــه نمايش بگذارد. وى ادامه داد: بــا اين وجود فضاى مجازى را 
نمى توان نافى رسانه هاى مكتوب دانست، زيرا فضاى مجازى يكى 
از بســترهاى عرضه اطالعات همانند روزنامه هاست و اين بدان 
معنى نيست كه اگر تعداد زيادى از مردم كاربر تلگرام و اينستاگرام 

هستند ديگرروزنامه نمى خوانند. 
فرشاد گفت: به نظر من كسى كه روزنامه خوان است كمترسراغ 
تلگرام و اينستاگرام مى رود.وى افزود: به اين ترتيب روزنامه هاى 
محلى مى بايســت جايگاه خود را در عالم رقابت رسانه اى حفظ 
كننــد و بر توليدمحورى و تخصص محورى تأكيد كنند. امروزه 
مخاطبان به خاطر خواندن خبر، روزنامه تهيه نمى كنند زيرا رسانه 
هايى همچون خبرگزارى هــا، كانال هاى تلگرامى و حتى صدا و 
ســيما در انتشار سريع اخبار بخوبى عمل كرده و بسيار زودتر از 

رسانه هاى مكتوب اخبار را منتشر مى كنند.
وى ادامه داد: در چنين فضايــى روزنامه هاى محلى بايد با نگاه 

و توليــدات تخصصى، محتــوا محور باشــند. وى تصريح كرد: 
خوشــبختانه در روزنامه قدس بخصوص ويژه نامه اســتانى اين 
نشــريه مكتوب، چنين روندى ديده مى شــود. بر اين اســاس 
رسانه هاى مكتوب محلى با مقاالت و گزارش هاى تخصصى، گفت 
و گوهاى اختصاصى، بيان مشكالت محلى مردم و پيگيرى آن ها 
مى توانند جايگاه خود را در عرصه رقابت با انواع نوين رسانه حفظ 
كننــد. وى گفت: به نظر پيگيرى اين روش نه تنها مخاطبان را 

حفظ مى كند بلكه بر تعداد آن ها مى افزايد. 
فرشاد افزود: اگرروزنامه قدس بخصوص ويژه نامه قدس خراسان 
همين رويه را ادامه دهد و با نگاه تحليلى و ديدگاه تخصصى تر وارد 
مقوله هاى فرهنگى، هنرى، علمى، ورزشى، اجتماعى، اقتصادى و 

سياسى شود موفق تر خواهد بود.
عضو شوراى اطالع رسانى خراســان رضوى ادامه داد: به عقيده 
من جايگاه روزنامه ها در استان ها بخصوص نشريات محلى خيلى 
خاص و ويژه است چون مخاطبان به روزنامه هايى كه بيشتر به 
جزئيات مى پردازند تمايل بيشترى دارند. از روزنامه ها نيز همين 
توقع وجود دارد.فرشاد گفت: خوشبختانه اين اتفاق رخ داده است. 
من از همكاران مطبوعاتى خودم در روزنامه قدس تشكر مى كنم 
كه نگاهشان ويژه است. گاهى مطالب آن ها را با دقت مى خوانم، 

لذت مى برم و به فعاالن قدس آفرين مى گويم. 
وى افزود: به اعتقاد من از قدس توقع خاص تر و ويژه ترى مى رود، 

زيرا نمايندگى آستان متبرك رضوى را هم برعهده دارد. 

ما خدمتگزار مردميم
شهروندان و مخاطبان عنوان كردند

ويژه نامه «قدس خراسان»، مشكل گشاى معضالت شهرى

عليرضا لعل اكبرى: ويژه نامه قدس خراسان 
اوايل امسال سلسله گزارش هايى در خصوص 
مشــكالت بيماران در بيمارستان هاى دولتى 
مشهد منتشــر كرد و به دنبال آن مسئوالن 
حوزه بهداشت و درمان استان واكنش نشان 

دادند.
موضوع راهروخوابى بيماران در بخش هايى از 
بيمارستان قائم يكى از گاليه ها بود كه بيماران 
با قــدس مطرح كردند، به دنبال انعكاس اين 
موضوع در قدس، مسئوالن با بيان اظهاراتى 
و نيز انتشــارفيلم هايى تصريــح كردند كه 

مشكالت رفع شده است.
با اين حال خبرنگاران قدس خراسان پس از 
اين ادعاها برآن شــدند كه به صورت سرزده 
موضوع را رصــد نمايند و مشــاهده كردند 
اتاق ها و راهروهاى بخش هاى اورژانس داخلى، 
اورژانس اعصاب و اورژانس كودكان همچنان 

مملو از بيماران و همراهان آنان است و بسيارى 
از بيماران همچنان گاليه مند هستند.با انعكاس 
مجدد نارضايتى بيماران در قدس، چهار روز بعد 
وزارت بهداشت در كانال تلگرامى خود عكس هايى 
مبنى بر پايان راهروخوابى در بخش هاى مختلف 

بيمارستان قائم منتشر كرد.
بــراى اطمينان از صحت ايــن عكس ها بارديگر 
خبرنگاران قدس به بيمارســتان قائم مراجعه و 
مشــاهده كردند كه بيماران از راهروها به اتاق ها 
و حتى بــه راهروهاى طبقــات 1- و 2- و اتاق 
ادارى با وجود اجراى همزمان عمليات ساختمانى 
بــه صورت متراكم منتقل شــده اند و بيماران با 

مشكالت زيادى روبه رو هستند.
به هرحال پيگيرى هاى قدس بعد از حدود 5 ماه 
نتيجه داد و تيتر «پايان راهرو خوابى بيماران در 
بيمارستان قائم مشهد» را در 16 آبان ماه 96 در 

ويژه نامه قدس خراسان شماره 2932رقم زد.

گزارشى كه به ثمر نشست
پايان راهرو خوابى در بيمارستان قائم

مسئوالن را نيز درج مى كند كه اين رعايت عدالت بايد همچنان با 
جديت دنبال شود. 

 گزارش هايى از زبان واقعى مردم
گروسى به عنوان يكى از خوانندگان صفحات قدس خراسان،عملكرد 
اين چهار صفحه را خوب ارزيابى كرد و گفت:بيشتر گزارش هايى 
كه در قدس خراســان چاپ مى شــود، زبان واقعى مردم است و 
خبرنگاران توانسته اند در اين گزارش ها حق مطلب را با رعايت بى 
طرفى به خوبى ادا كنند.وى با بيان اينكه ويژه نامه قدس خراسان 
در بين مخاطبان از اين حيث داراى محبوبيت است، گفت: بايد به 
موضوع ترافيك و بحث حمل و نقل عمومى ورود بيشترى داشته 
باشيد و از مديريت جديد شهرى چرايى حركت كند اجرا در بخش 
خط 2 قطار شهرى كه طى اين چند ماه حتى يك ايستگاه بدان 
اضافه نشــده است و يا در خصوص خط 3 اقدامى صورت نگرفته 
است پرسش و مورد نقد قرار دهيد و يا اينكه چرا شهردارى با وجود 
ادعاى عالقه به بناهاى تاريخى نســبت به بناهاى تاريخى اطراف 
حرم بى توجه اســت و اقدامى ماننــد تخريب حوض معجردار را 
انجام داد. يك دانشجوى دانشگاه فردوسى مشهد هم در خصوص 
عملكرد ويژه نامه «قدس خراسان» گفت: تمركز در صفحات بيشتر 
معطوف به درج اخبار و گزارش هاى خراسان رضوى است كه بايد 
دو استان خراسان شمالى و جنوبى نيز بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
وى همچنين تصريح كرد: بايد اخبار، مطالب و گزارش هاى چاپ 

شده در پيام رسان هاى داخلى نشر داده شود.

 احساس مسئوليت ويژه نامه قدس خراسان
يك بانوى 62 ســاله كه بيش از 6 سال است صفحات ويژه نامه 
قدس خراسان را مى خواند نيز گفت: قدس خراسان،صفحات خوبى 

است و مشكالت مردم را مطرح و پيگيرى مى كند.
محسنى افزود:يكى از امتيازات صفحات ويژه نامه قدس خراسان 
بيان مشــكالت شهرى و اقتصادى مردم اســت و بارها شده كه 
من و همســرم البته زمانى كه در قيد حيات بود، ســوژه هايى را 
به شــماره روزنامه پيامك مى زديم و روزنامه هم در قالب گزارش 
موضوع را پيگيرى مى كرد، بنابراين احساس مسئوليت ويژه نامه 
قدس خراســان برايم جالب است.فرزادى، يكى ديگر از مخاطبان 
روزنامه هم گفت: هر چه روزنامه بتواند به مشكالت شهرى مردم 
در مشــهد مانند وجود اتوبوس هاى دودزاى درون شهرى و حجم 
باالى آاليندگى آن و نيز بحث ترافيك و آلودگى هوا بپردازد، بازهم 
كم است؛ بايد اين موارد تا حصول نتيجه و اينكه شهردارى ملزم 
به جايگزين كردن اتوبوس و تاكسى هاى فرسوده با ناوگان نو است، 
ادامه يابد.وى ادامه داد:به فرهنگ شهروندى هم بايد توجه شود؛ 
چرا كه نياز جامعه است.اكنون برخى عادت هاى زشت در شهر به 
وفور وجود دارد و ديده مى شــود؛ از جمله انداختن آب دهان در 
خيابان كه بايد اين رفتارهاى زشــت با تذكر رسانه ها از بين برود؛ 

چرا كه زيبنده شهر مشهد نيست.

رئيس خبرگزارى جمهورى اسالمى در خراسان رضوى :

نگاه محتوا محور به رويدادها 
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معاون سينمايى ارشاد خراسان رضوى تشريح كرد

جزئيات نمايش 22 فيلم بر پرده نقره اى سينماهاى مشهد
اداره  ســينمايى  معاون  هاديان   سرور 
كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى خراســان 
رضوى گفت: در پانزدهمين جشــنواره فيلم 
فجر مشــهد 22 فيلم سينمايى از 14 تا 22 
بهمن ماه امســال در چهار سالن سينمايى 
پرديس هاى اطلس، سيمرغ، آفريقا و هويزه 

اكران مى شود.
افشين تحفه گر روز گذشته در نشست خبرى 
خود با اصحاب رسانه كه با محوريت برگزارى 
پانزدهمين جشــنواره فيلم فجر مشــهد در 
سالن جلســات پرديس ســينمايى اطلس 
برگزار شد، بيان كرد: افتتاحيه آن همزمان با 
برگزارى آيين گشايش پرديس اطلس خواهد 
بود و مهمان ويژه آيين افتتاحيه هم ابراهيم 
حاتمى كيا با فيلم «به وقت شام» خواهد بود 
و حضور مديران كشــورى و اســتانى را نيز 

خواهيم داشت.

 نمايش 22 فيلم در 9 روز
وى درباره فيلم هاى اين دوره ازجشــنواره 
فيلم فجر مشــهد، تصريح كرد: امسال 22 
فيلم  قهرمانــان كوچك، دنيــاى كيف ها، 
فيلشــاه، دزد و پــرى، شــكالتى، بمــب، 
داركوب، مصادره، مغزهاى كوچك، چهارراه 
استانبول، التارى، كاميون، جشن دلتنگى، 
به وقت شــام، امپراطور جهنم، جاده قديم، 
خجالت نكــش، اتاق تاريك، تنگه ابوقريب، 
عرق سرد، سرو زير آب و شعله  ور به نمايش 

در مى آيد.
معاون ســينمايى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى خراســان رضوى يادآور شد: فروش 
بليت از فــردا از طريق ســايت پانزدهمين 
جشــنواره فيلم فجر مشهد انجام مى شود و 
قيمت آن 15 هزار تومان اســت و در هر روز 
چهــار اكران و در ســاعت هاى 10، 18:30، 

20:30 و 22:30 خواهيم داشت.
وى اظهار داشــت: خوشــبختانه امســال با 
تعاملى كه با تهيــه كنندگان صورت گرفته 
اســت، اكران سانس هاى ويژه فيلم هايى كه 
مورد استقبال مردمى قرار بگيرد، ميسر است.
تحفه  گر تأكيــد كرد: امســال طبق اعالم 
اعضاى دبيرخانه جشنواره فيلم فجر مشهد 
تعداد فيلم ها از 48 فيلم به 22 فيلم كاهش 

يافت و كيفيت مقدم بركميت بود و فيلم هاى 
اكران برترين آثار اين دوره هستند.

تحفه گر از حضــور هنرمندانى چون عوامل 
فيلم ماهورا، داريوش ارجمند، ميترا حجارو 

ساعد سهيلى خبر داد.

وى با بيان اينكه امسال اكران ويژه رسانه ها 
از سوى اهالى رسانه مطرح نشده بود، تأكيد 
كرد: اصحاب رســانه درخواســت حضور در 
جمع هاى مردمى را داشتند، اما اگر متقاضى 
اكران اختصاصى باشــند، مانعى ندارد و اين 

كار را خواهيم كرد.
معاون ســينمايى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى خراسان رضوى تأكيد كرد:حمايت از 
بخش خصوصى براى ارتقاى زيرساخت هاى 

فرهنگى و هنرى را مد نظر داشته ايم.
وى در ادامــه از اكــران 6 فيلــم درعرصه 
سينماى كودك در ســاعت 10 صبح براى 
دانش آموزان به صــورت رايگان خبر داد و 
گفت: انيميشن راز سياووش با حضور عوامل 

آن كه مشهدى هستند، اكران مى شود.

 برنامه هاى مختلف در بخش سيمرغ
رئيس انجمن ســينماى جوانان ايران -دفتر 
خراسان رضوى  در اين نشست نيز در بخش 
برنامه هاى  از  سيمرغ ســينماى خراســان 
مختلف در كنار جشــنواره فيلم فجر مشهد 
در هتل بزرگ پارك حيات خبر داد و افزود: 
برگزارى نقد و بررسى، ورك شاپ، نمايشگاه 
فيلم هاى خراسان،  عكس هاى پشت صحنه 
همايش توانمندى هاى سينماگران شهرمان  
و23 فيلم كوتاه از برنامه هاى خوب ما خواهد 

بود.
نسرين شاه محمدى تصريح كرد: همچنين 
اكران فيلم هاى بلند ويديويى ســاخته شده 
طى دو ســال اخيركــه در جشــنواره هاى 
مختلف حائز رتبه شــده اند؛ آثار هنرمندان 
شهرمان  چون نسيان، شرخر، سفرسهراب، 
پيامك هاى آرزو، فرزانه و به پشت تابلو نگاه 

كن را نيز در اين بخش داريم.  
وى ادامه داد: ايــن فيلم ها طى فراخوان در 
اين بخــش پذيرفته شــده اند و در صورت 
حضور امكان اضافه شدن آثار در اين بخش و 

همچنين آثار مستند نيز وجود دارد. 

 در حاشيه:
* برخى از خبرنــگاران به اكران چهار فيلم 
پراســتقبال  از 22 فيلم هاى اين جشــنواره 
فقط در يكى از پرديس هــا اعتراض خود را 

اعالم كردند.
*زمان ســانس هاى اكــران برخى از فيلم ها 
در صورت اســتقبال براى رفاه شــهروندان 
هماهنگى هاى الزم با شهردارى براى حمل 

و نقل در شب انجام مى شود.

یاددا�ت
 مرورى بر 14 سال برگزارى 
جشنواره فيلم فجر در مشهد

حسين پورحسين: پانزده سال پيش 
از اين در چنين ايامى و در حالى كه 
بيســت و يكمين جشنواره فيلم فجر 
مراســم اختتاميه اش به پايان رسيد 
اتفاقى مهم بــراى برگزارى همزمان 
جشنواره فيلم فجر در مشهد رخ داد 
و 357 روز گذشت تا براى نخستين 

بار در بيست و دومين سال برگزارى جشنواره فيلم فجر در 
تهران، برگزارى همزمان جشنواره در مشهد كليد خورد.

براى اينكه مرورى بر 14 سال برگزارى همزمان جشنواره 
فيلم فجر در مشــهد باشــيم برمى گرديم به 15 سال قبل 
كه اصحاب رســانه براى پوشــش خبرى اين رويداد مهم 
سينمايى اكيپى شامل عكاس، خبرنگار و گزارشگر را براى 

10 روز راهى تهران مى كردند.
اما يك اتفاق موجب شد سفر به تهران كنسل و بساط آن 
در تهران برچيده شــود. در ســال 81 تاالر وحدت تهران 
محل اختتاميه جشــنواره فيلم فجر پس از مراسم حال و 
هواى ديگرى داشــت. عكاسان، خبرنگاران همه دنبال آن 
بودند كه با برندگان سيمرغ بلورين گفت  وگو كنند و عكس 
بگيرند، بــه عكاس روزنامه گفتم هيــچ كارى نكن دنبال 
من بيا مى خواهم كارى ماندگار براى دوســتداران سينما 
در مشــهد انجام دهم. مى خواســتم عقده 21 سال انتظار 
براى نمايش فيلم هاى جشنواره فجر در مشهد را سر معاون 

سينمايى كشور خالى كنم.
در ميان ازدحام جمعيت خودم را به محمد مهدى حيدريان 
معاون سينمايى كشور كه پس از چند سال دورى از سينما 
مجدداً پاى در ركاب ســينما گذاشــته بود و اتفاقاً باز او را 
در ســمت رئيس سازمان سينمايى كشــور متولى سينما 
مى بينيم خودم را به او رسانيده پرسيدم چرا جشنواره فيلم 
فجر در مشــهد برگزار نمى شود و مشهد مظلوم واقع شده 
است، او گفت: مشهد هيچ وقت مظلوم واقع نمى شود و به 
شما وعده مى دهم سال آينده جشنواره به طور همزمان در 

مشهد برگزار شود.
سال 82 مســجد جامعى وزير ارشاد به مشهد آمد او را تا 
حرم مطهر امام رضا(ع) به اتفاق استاندار و مديركل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى همراه  بودم در آستان بارگاه مقدس رضوى 
دست به ســينه به امام رئوف سالم داديم. از وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمى پرسيدم چرا جشنواره فيلم فجر در مشهد 
برگزار نمى شود. او گفت: برگزارى همزمان جشنواره فيلم 
فجر در مشــهد براى ســينماى ايران بركت است و اكنون 
براى پانزدهمين بار شاهد برگزارى همزمان جشنواره فيلم 

فجر در مشهد  هستيم.
نخســتين جشــنواره همزمان فيلم فجر در مشــهد طى 
مراسمى با نمايش «شمعى در باد» ساخته پوران درخشنده 
و بــا حضور كارگردان فيلم و بهرام رادان، مرحومه عســل 
بديعى و حسام نواب صفوى افتتاح شد و در ادامه با نمايش 
چند فيلم خارجــى و نمايش فيلم هاى ايرانى كودكانه كار 
مســعود كرامتى، دانه هاى ريزبرف بــه كارگردانى عليرضا 
امينى، داســتان ناتمام از حســن يكتا پناه، ساكنين شهر 
ســكوت كار سامان سالور، چند تار مو ساخته ايرج كريمى 

و... ادامه يافت.
نمايش فيلم هاى خارجى رنجرهاى تگزاس، مرد شاپركى، 
تا جايى كه پايم توان رفتن داشت، تونل، بالستيك، اژدهاى 
ســرخ، جنگاور، بى خوابى و دار و دســته نيويوركى حال و 
هواى متنوعى به جشــنواره داد و تنور جشنواره فيلم فجر 
در مشهد با نمايش فيلم هاى سربازان جمعه ساخته مسعود 
كيميايى، اشــك ســرما به كارگردانى عزيزاله حميدنژاد، 
مزرعــه پدرى كار رســول مالقلى پور، هم نفس ســاخته 
مهدى فخيم زاده، گاوخونــى از بهروز افخمى، برگ برنده 
كار ســيروس الوند، پروانه اى در باد ساخته عباس رافعى و 
شــهر زيبا ساخته اصغر فرهادى گرم شد و حضور بسيارى 
از عوامل فيلم ها در مشهد جشــنواره اى بياد ماندنى را در 

اين سال رقم زد.

قدس: تعطيالت آخر هفته فرصت خوبى اســت تا از فضاى 
روتين زندگى خارج شــويد و با يك برنامه ريزى رنگ و بوى 
هنرى و فرهنگى به برنامه هاى روزمره زندگى دهيد. ســتون 
«هنر مشهد» به شما كمك مى كند در جريان حوادث و وقايع 

هنرى و فرهنگى شهرتان باشيد.

 تئاتر/ شازده كوچولو
اثر جاودانه شازده كوچولو نوشته «دوسنت اگزوپرى» بازهم 
توسط هنرمندان تئاترى مورد اقتباس قرار گرفته و قرار است 

در سن تئاتر به نمايش گذاشته شود. 
عليرضا محوالتى قرار اســت نمايش «شــازده كوچولو» را 
براســاس همين كتاب به روى صحنه ببــرد. اين نمايش به 
تهيه كنندگى امير بذركار از 14 بهمن ماه هر شب ساعت 18 

در تماشاخانه شمايل اجرا مى شود. 

 نشست/ رونمايى كتاب «رؤياى آق تاريم» 
همزمــان بــا ايــام دهــه فجر 
جديدترين اثر مصطفى جمشيدى 
با عنوان «رؤياى آق تاريم»  كه با 
محوريت انقالب نوشته شده است 

در مشهد رونمايى مى شود. 
اگر به شركت در چنين جلساتى 
عالقه مند هستيد، مى توانيد به 
فروشــگاه مركزى كتاب به نشر 

برويد. «رؤياى آق تاريم» با حضور نويسنده كتاب، منتقدان 
و نويسندگان مشهدى روز يكشنبه 15 بهمن ماه ساعت 17 
رونمايى مى شود.  فروشگاه مركزى به نشر مقابل باغ ملى واقع 

شده است.  

كتاب/دشت پارسوا 
يكى از نويسندگان مشــهدى وقتى ديده است، نوجوانان به 
مجموعه داســتان هاى «هرى پاتر»عالقــه دارند، مجموعه 
داستانى نوشته و در آن ها از عناصر فانتزى و ادبيات وحشت 
اســتفاده كرده اســت. اين مجموعه با عنوان كلى «دشــت 
پارســوا» در 6 جلد نوشته شده است كه تا به حال سه مجلد 
آن توسط نشر افق منتشر شده است.  مريم عزيزى نويسنده 
اين كتاب ها با بهره گيرى از عناصر ايرانى اين كتاب ها را براى 

كودكان و نوجوانان ايرانى نوشته است. 

 مستند/آقاى دادستان
مستند «آقاى دادســتان» نگاهى به زندگى سياسى شهيد 

اسداهللا الجوردى و اتفاقات و حوادث دهه 60 دارد.
اين مستند به تهيه كنندگى و كارگردانى محسن اسالم زاده 
فردا 13 بهمن ماه ســاعت 9:30 در پرديس سينمايى هويزه 
نمايش داده مى شود. نمايش اين مستند براى عموم آزاد است 
و عالقه مندان براى ديدن اين مســتند مى توانند به ســالن 

شماره 1 پرديس هويزه مراجعه كنند.

 پانزده سال پيش 
از اين در چنين ايامى و در حالى كه 
بيســت و يكمين جشنواره فيلم فجر 
مراســم اختتاميه اش به پايان رسيد 
اتفاقى مهم بــراى برگزارى همزمان 
جشنواره فيلم فجر در مشهد رخ داد 
 روز گذشت تا براى نخستين 

همزمــان بــا ايــام دهــه فجر 
جديدترين اثر مصطفى جمشيدى 
با عنوان «رؤياى آق تاريم»  كه با 
محوريت انقالب نوشته شده است 

اگر به شركت در چنين جلساتى 
عالقه مند هستيد، مى توانيد به 
فروشــگاه مركزى كتاب به نشر  انتقاد نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس 

از محدوديت نمايش 4 فيلم
نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس در واكنش به حواشى برگزارى نشست پانزدهمين 
جشنواره فيلم فجر مشــهد مبنى براكران چندفيلم پراستقبال مردمى دريك پرديس 

سينمايى خصوصى گفت: اگرچه مجلس به دنبال حمايت 
بخش خصوصى در كشــور است، اما اگر اين حمايت باعث 
محروميت عالقه مندان و مشــتاقان از برنامه ها و فيلم هاى 
جشنواره فجرشــود، به طور قطع منافع مردم را به بخش 

خصوصى ترجيح مى دهيم.
 حجت االســالم نصــراهللا پژمانفر در ادامه خاطرنشــان 
ساخت:اين قول را به مردم خوب مشهد الرضا مى دهم كه 

اين رخداد فرهنگى و هنرى بزرگ در بهترين شكل برگزار شود.
نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس افزود: موضوع جشنواره فيلم يك موضوع محلى 
نيســت، بلكه يك موضوع ملى است و بايد با نگاهى ملى برگزارشود و حد و اندازه هاى 
آن بايد كامالً رعايت شود. گفتنى است، بر اساس تصميم مسئوالن برگزارى پانزدهمين 
جشنواره فيلم فجرمشهد چهار  فيلم داركوب ،بمب ، مغزهاى كوچك زنگ زده و چهارراه 

استانبول تنها در مجموعه پرديس اطلس نمايش داده خواهد شد.
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با جشنواره

پانزدهمين جشنواره فيلم فجر با آخرين ساخته ابراهيم حاتمى كيا فردا آغاز مى شود
... به وقت جشنواره

خديجه زمانيان:  افتتاحيه پانزدهمين دوره جشنواره 
فيلم فجر مشهد با نمايش «به وقت شام» همراه خواهد 
بود.  حاتمى كيا كه ركورددار حضور در جشنواره فيلم 
فجر است، امسال با ساخت فيلم «به وقت شام» براى 

هجدهمين بار به جشنواره فجر مى آيد. 
«به وقت شام» داستان يك فروند هواپيماى ترابرى 
ايرانى است كه از ايران عازم فرودگاه دمشق مى شود. 
هادى حجازى  فر و بابك حميديان، خلبان و كمك  

خلبان هواپيما و پدر و پسر هستند. آن ها در كنار يكديگر قرار است يك محموله بشردوستانه 
را از ايران به سوريه منتقل كنند. پدر و پسر خلبان در سوريه ميان تروريست هاى تكفيرى 

به دام افتاده و به اسارت برده مى شوند. حاال آن ها اسير داعش  هستند.
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حل جدول شماره قبل

1- در ساخت ديزى سنگى مشهدى به كار 
مى رود-  به آن غزوه خندق هم مى گويند

2- نقاش- رنگ آرامش بخش- از اناجيل 
اربعه

3- حرف و ضميرى در زبان انگليســى- 
فرومايه- نيروى انتظامى جمهورى اسالمى 

ايران- وحشى و درنده
4- ظرف آبخورى- روزى رســان- غذاى 

ميان روز
5- روزه دارى- باور قلبى- ميوه تلفنى

6- ضايع و خراب- فيلســوف صلح طلب 
انگليسى قرن بيستم  - نهنگ دريايى

7- كشورى در هندســه- ويرايش ادبى- 
شعر ژاپنى

8- الفباى حيات- التماس و تضرع- صوت 
ندا

9- بدبختى و بيچارگى- نهى از آوردن- مى 
گويند برادر مرگ است

10- سرحد- نشــر دهنده- نمايشنامه غم 
انگيز

11- بخشندگى و كرم- واهمه- ستاره دنباله 
دار كم پيدا

12- ساز دهن گشاد- نقيض نقد- شهرى 
در جزيره هنشو و پايتخت سابق ژاپن

13- زبــان گنجشــك- قوم مارپرســت 
هندوستان- مسايل مهم- ام الخبائث
14- ميوه اى از مركبات- شانه- ورم

15- جنگجــوى غــرب وحشــى- علم 
هيستولوژى

1- كشور چاى- واحد پول سابق پرتغال
2- سرباز نيروى دريايى- چاق- آواز خرخر 

شخص در خواب
3- مــزه دهان جمع كــن- پينه لباس- 

داستان بلند- برهنه
4- مجاور- طايفه اى در كامبوج- ميوه اى 

بهشتى
5- نيستى و نابودى- شهرت- پسرتازى

6- ميوه نارس- رجال- ملون
7- شهرى آذرى در زنجان- جمله قرآنى- 

سازمان فضايى آمريكا
8- زادگاه رازى- دانشــى كــه دربــاره 

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده
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 افقى

موجودات زنده بحث مى كند- ويتامين انعقاد  عمودى
خون

9- نقل كننــده- جزيره اى در شــطرنج- 
سروش

10- ماندگار- پايتخت زيمبابوه- مجانى
11- ارزش و اعتبار- چيزهاى كمياب- طنين 

صدا
12- از نام هاى خداوند به معنى بخشاينده- 

اشاره به نزديك- شجاعان
13- به دنيا آوردن- هالك شونده – آواز سه 

نفره- ضمير اتحاد
14- پيشــينيان- باهوش- برقرارى مكالمه 

تلفنى
15- ريحان كوهى- ثبت نام 

سينمايى خصوصى گفت: اگرچه مجلس به دنبال حمايت 
بخش خصوصى در كشــور است، اما اگر اين حمايت باعث 
محروميت عالقه مندان و مشــتاقان از برنامه ها و فيلم هاى 
جشنواره فجرشــود، به طور قطع منافع مردم را به بخش 

 حجت االســالم نصــراهللا پژمانفر در ادامه خاطرنشــان 
ساخت:اين قول را به مردم خوب مشهد الرضا مى دهم كه 

«ويژه جشنواره فيلم فجر مشهد»
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