
ورود دادستان به ماجراى مسافربرهاى شخصى در فرودگاه
دادستان به قدس خبر داد

بازداشت چند عضو 
شوراى شهر قوچان

.......صفحه 4 

.......صفحه 4 

قدس ازنتيجه بده بستان 
برخى پزشكان مشهدى 

گزارش مى دهد

بيمار به دوشى 
خانواده ها 

در كوچه و 
خيابان ها

قدس  بيگمان براى شــما هــم پيش آمده كه 
با مراجعه به پزشــك پس از ويزيت شــدن براى 
تشــخيص بهتر بيمارى، پزشــك مربوط از شما 
خواسته است تا آزمايش بدهيد يا عكس راديولوژى 
بگيريد. تــا اينجاى كار كه همــه چيز طبيعى و 
حرفــه اى به نظر مى رســد، اما آنچــه مراجعه به 
آزمايشــگاه يا راديولوژى را جالب توجه مى كند، 
اصرار برخى پزشــكان به بيمــاران براى رجوع به 
آزمايشگاه هايى خاص يا مراكز تصويربردارى مورد 
نظر خودشــان است!  گرچه اصرار پزشكان به اين 
امر با اين پاسخ كه مراكزى كه با آن ها كار مى كنيم 

از سيستم و دستگاه هاى پيشرفته ... 

« قـدس» مشكالت شهروندان را پيگيرى مى كند

.......صفحه 3 

ترخيص 50 واگن 
خـط 2 قطارشهرى 

مشهد از گمرك

قدس: دادستان عمومى و انقالب قوچان در خصوص نزاع شنبه 
گذشــته در محل پروژه ميدان ورزش اين شهر كه سبب مجروح 
شدن چند نفر از مجريان اين طرح شد، گفت: چند تن از اعضاى 

شوراى شهر به محل اجراى طرح رفته و با مهندسين و...

قدس: مديرعامل شركت قطارشهرى مشهد گفت: 50 واگن باقى 
مانده خط 2 قطارشهرى مشهد كه به دليل پرداخت نشدن حقوق 
گمركى ترخيص نشــده بود با تسويه حساب، تحويل شهردارى 

شد. كيانوش كيامرز افزود: براى تأمين 100 واگن مورد...

.......صفحه 3 

kروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــرانروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

كـوچ نويسـندگان در فصـل 
بى توجهى

فردى از 18 وعده ازدواج اينترنتى 7ميليارد
به جيب زد!

گپ و گفتى با مريم عزيزى، نويسنده كودك و نوجوان رئيس پليس فتا خراسان رضوى:

قدس: يكى از مســائل مهم ادبيات نوجوان، 
بهره گيرى نويســندگان از عناصر فانتزى و 
طبع آزمايى آن هــا در ژانرهاى مورد عالقه 
نوجوانان مثل ژانر وحشــت است. استقبال 
نوجوانــان و حتى بزرگســاالن ايرانى از آثار 

«هرى پاتر» نشان داد سليقه مخاطب...

قدس:  رئيس پليس فتا خراسان رضوى گفت: 
روســتايى در بردســكن به نام عظيم آباد 700 
خانوار جمعيت دارد و 700 مشــترك اينترنت 
پرسرعت نيز در آن وجود دارد. يك روستا تا اين 
حد به روز باشد خيلى خوب و نقطه قوت استان 

است، اما همين شمار زياد كاربران...
.......صفحه 2  .......صفحه 4 
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گپ و گفتى با مريم عزيزى، نويسنده كودك و نوجوان

كوچ نويسندگان در فصل بى توجهى
��ر ��ھد 

خديجه زمانيان يكى از مسائل مهم ادبيات 
نوجــوان، بهره گيرى نويســندگان از عناصر 
فانتــزى و طبع آزمايى آن ها در ژانرهاى مورد 

عالقه نوجوانان مثل ژانر وحشت است. 
اســتقبال نوجوانان و حتى بزرگساالن ايرانى 
از آثار «هرى پاتر» نشان داد سليقه مخاطب 
ايرانى خواندن چنين كتاب هايى را مى پسندد و 
به دليل كمبودى كه در ميان آثار نويسندگان 
خــودى وجود دارد از آثار خارجى اســتقبال 
بيشترى مى شود و كثرت ترجمه كتاب ها در 
گروه سنى نوجوان تأييدكننده همين مسئله 

است. 
مجموعه رمان هاى «دشت پارسوا» نوشته مريم 
عزيزى كه توسط نشر افق منتشر و راهى بازار 
كتاب شده، تالش نويسنده را براى جبران اين 

خأل ها نشان مى دهد. 
مريم عزيزى متولد 1362 مشهد و ساكن همين 
شهر اســت. مجموعه  رمان «دشــت پارسوا» 
توسط نشــر افق و داستان بلند «چشم شب» 
براى گروه ســنى كودك توسط اين نويسنده 
نوشته شده است. همچنين ترجمه كتاب هاى 
«پسر زن جادوگر» و«پسرى در برج» نوشته  تد 
سندرز توسط اين نويسنده و مترجم انجام شده 
است. در خصوص شرايط نويسندگى در مشهد 
و فانتزى نويســى با اين نويسنده گفت وگويى 

انجام داده ايم كه مى خوانيد. 

 ژانر وحشــت، گونه اى ادبى اســت كه 
نويسندگان ما كمتر به سراغ آن مى روند. چه 
شد به سمت اين نوع نوشتن ترغيب شديد؟ 
 ژانر فانتزى ژانر نوپايى در ايران است. تالش هاى 
كمى از سمت نويسندگان ايرانى در خصوص 
نوشــتن در اين ژانر صــورت گرفته و همين 
فعاليت هاى جسته و گريخته هم داستان هايى 
ســاده و گاه غيراصولــى از كار در آمده اند و 
ماحصل كار حرفه اى نبــوده و چنگى به دل 
نزده اســت. من تالش كردم اين كتاب ها را با 
بهره گيرى از اصول ژانر فانتزى بنويسم و قواعد 
فانتزى نويسى را تا حد ممكن رعايت كنم. البته 
پيش از اين سيامك گلشيرى مجموعه «خون 
آشام» ها را در ژانر وحشت نوشته بود، اما من 
با هدف خلق اثر در ژانر فانتزى كار را شــروع 
كردم و با توجه به طرحى كه براى كار در نظر 
گرفته بودم به طور خود به خود فضاى وحشت 
در داستان تزريق شد. شخصيت اصلى در اين 
مجموعه وارد دنيايى موازى مى شود كه زندگى 
در آن براى نژاد آدميزاد ممنوع است و همين 
رويارويى شــخصيت اصلى با ناشــناخته ها و 
تالشش براى بقا به طور خودكار براى خواننده 

هم توليد وحشت مى كند. 

 براى ايجاد ايــن همذات پندارى چه 
كرديد؟ 

طرح داستانى دشت پارسوا به شكلى است كه 

از دوره اى به بعد همزيســتى 
نــژاد آدميزاد بــا جادوگرها 
قطع شده و اين يعنى رسوم 
بين آدميزادها و  مشــتركى 
جادوگرها بايد در كار گنجانده 
مى شد و من از رسومى مثل 
نوروز و يلدا كــه ويژه دنياى 
ماست و يا از نمادهايى مثل 
ســيمرغ و اژدها كــه براى 
همــه، چــه جادوگــر و چه 
آدميزاد آشناست بايد استفاده 
مى كردم تا قواعد جهانى كه 
باورپذير شود.  خلق مى كنم، 
شــروع كتاب هــم از دنياى 
خودمان است و بعد شخصيت 
اصلــى وارد دنياى جادوگرها 
بايد كارى مى كردم  مى شود. 
كه مخاطب با اثر همراه شود و 
در عين حال، قواعد مربوط به 
فانتزى را هم رعايت مى كردم. 
قواعدى مثل جادو، پيشگويى 
و خلق جهان هاى موازى و يا 

ارائه  موجودات و ابزارهايى كه خود نويسنده با 
تخيل و خالقيت خودش بايد ابتكار كند و در 
داســتان جا بدهد و غيره. هرچه هم داستان 
جلوتر مى رود، فاصله از دنياى واقعى بيشــتر 
مى شود و جهان موازى و حوادثش خط اصلى 

داستان را جلو مى برد. 

 مشكالت نويســندگانى كه در شهر 
كوچ  و  مى كننــد  فعاليت  خودشــان 

و  نوشتن  براى  نكرده اند، 
چاپ اثر چيست؟

اســتعداد در همه جاى ايران 
وجود دارد، اما متأسفانه همين 
اســتعدادها در جست وجوى 
توجهــى كــه در پايتخــت 
متمركــز شــده از خانه كوچ 
مى كننــد و مى روند به تهران 
تا مثــالً در رونمايى يا محفل 
ادبى بيشــتر حضور داشــته 
باشــند كه به نظرم به بهاى 
ناچيــزى اين كار را مى كنند، 
امــا در مورد مشــكالت بايد 
بگويم كه مشــكل اصلى پيدا 
كردن ناشــر خوب و متعهد 
اســت. اگر نوشته خوب باشد 
و از روى اصول نوشــته شده 
باشد هر ناشــرى آن را قبول 

مى كند. 
اهميت  خوب  ناشر  شناختن 
دارد و اينكــه فــرد بدانــد 
نوشــته اش در دســته بندى كتاب هاى كدام 
ناشر قرار مى گيرد. مســئله  ديگر ديده شدن 
اثر بعد از چاپ اســت. اينكه اگر براى بچه ها 
مى نويســى بچه هــا به نحوى چــه از طريق 
كتابخانه هاى عمومى، چه از طريق آموزگاران 
و البته خبرنگاران و نشــريات و غيره از وجود 

اثر خبردار شوند. 
بچه ها داستان هاى خوب را تشخيص مى دهند 
و خوب تر ها را به هم معرفى مى كنند، اما اينكه 

اثر به دست بچه ها برسد، اهميت دارد. 

 چه مسائلى مانع پيشرفت نويسندگانى 
است كه در شهر خودشان فعاليت هنرى 

و حرفه اى شان را ادامه مى دهند؟ 
پشــتكار و تحمل مشــكالت مادى و معنوى 
آن قــدر مهم هســتند كه مشــكالتى مثل 
ســختگيرى هاى مميزى دربرابرش مســئله  
خاصى محســوب نمى شود. مشــكل بعدى 
سازوكار ادبيات است كه لنگ مى زند. من 10 
ســال است كه مى نويسم و تازه دو سال است 
كه باالخره توانســته ام كارهايم را چاپ كنم. 
بدقولى هاى ناشران، مميزى و مخصوصاً نبود 
مكانى در همين مشهد كه نويسنده ها دور هم 
جمع باشند و هم را بشناسند و براى ادبيات و 
صرفاً ادبيات گفت وگو كنند و مشكالتشان را با 
هم درميان بگذارند و براى بهتر شدن وضعيت 
چاره انديشى بكنند. اين ها مانع است. در همين 
مشهد فكر نمى كنم جز شما و دو سه نفر ديگر 
كسى خبر داشته باشد اين شهر فانتزى نويس 

هم دارد.

 شما چه طور در مشهد مانديد و آيا اگر 
در تهران بوديد وضعيت نوشتن براى شما 

فرق مى كرد؟
 اگــر تهران رفتــه بودم، احتماالً در مراســم 
رونمايى و نقد كتاب هاى مختلف بودم. شايد 
يكى دو تا هم امضا مى دادم، اما اين ها كمكى 
به نوشــتن من نمى كند. به ديده شــدن در 
محافل ادبى كمك مى كند، اما به نوشــتن و 
خوانده  شــدن نه. مخاطب من بچه ها هستند 
و بچه هــا به عكس ها و جايزه هــا و افتخارات 
اهميتى نمى دهند. اگــر بچه ها كتاب هايم را 
ببينند و دوست داشته باشند، انگيزه  نوشتن 
هم در من باال مى رود. اين مســئله در نوشتن 

من تأثير مى گذارد نه محل سكونتم.

 چرا اثرتان را براى چاپ به ناشــران 
مشهدى نداديد؟

در مشهد ناشــرى كه براى بچه ها كار كند و 
توزيع كتاب هايش خوب باشــد، پيدا نكردم. 
دنبال ناشــرى بودم كه آن قدر ريسك پذير 
باشــد كه چاپ هر 6 كتــاب را بتواند، قبول 
كند. ســال 89 دو جلد اول را نوشته بودم و 
هنوز چهارتاى ديگر مانــده بود كه روى آن 
كار مى كردم. براى همين هم كمى در همين 
مشهد دنبال ناشر گشت زدم و باالخره سراغ 
تهــران رفتم كه البته بــه دوران تحريم ها و 
گرانى كاغذ خورد و ناشر اولم ترجيح داد، به 
جاى كتاب هاى چاپ اولى من كتاب هايى را كه 
هميشه خريدار دارد، چاپ كند و بعد هم كه 
دست به كار چاپ شد، كتاب 6  ماهى در ارشاد 
ماند و غيره. فرق زيادى هســت بين صنعت 
نشر ايران و كشورهاى ديگر. اينكه چرا من به 
سرم زد در ايران چنين مجموعه اى بنويسم، 

بگذاريدش پاى ديوانگى. 

در حوالى امروز2

قدس: مطابق روزهاى گذشــته، اگر مى خواهيد در جريان 
اخبار هنرى شهرتان در روزهاى پيش رو قرار بگيريد، ستون 

امروز را بخوانيد. 

 طراحى/شمايل مايل 
عالقه مندان به هنــر طراحى براى 
ديدن طراحى هاى وحيد جالل زايى 
مى توانند تــا فردا به نگارخانه فرزاد 

مراجعه كنند. 
اين نمايشــگاه با عنوان «شــمايل 
مايل» طراحى هاى اين هنرمند را به 

معرض ديد گذاشته است. 
نگارخانه فرزاد در بلوار ســجاد، خيابان گلريز، پالك 10 واقع 
شده است. ساعت بازديد از اين نمايشگاه ساعت 17 الى 20 

است. 

 نشست/ تلفيق هنر و ادبيات در آموزش شاهنامه به كودكان 
سلسله نشست هاى ادبيات و هنر زير 
نظر دكتر فاطمه ماه وان و با حضور 
دكتر محمد ياحقى كه در روزهاى 
شنبه برگزار مى شود در هفته پيش 

رو به شاهنامه اختصاص دارد. 
28 بهمن ماه اين نشست با موضوع 
« تلفيق هنــر و ادبيات در آموزش 
شــاهنامه به كودكان» و با حضور مريم مصدقى؛ كارشناس 
ارشــد پژوهش هنر و مدرس هنر و شــاهنامه به كودكان و 

نوجوانان در ساعت 16 برگزار مى شود. 
عالقــه مندان براى حضور در اين نشســت مى توانند در 28 
بهمن ماه به كتابخانه قطب علمى واقع در دانشــكده ادبيات 

دانشگاه فردوسى مراجعه كنند. 

 تئاتر/ شهر زيبا 
موزيــكال تئاتر كــودك و خانواده 
«شــهر زيبا» بــه نويســندگى و 
كارگردانى مجيد استياليى از امروز 
ميزبان خانواده هــاى عالقه مند به 
هنر تئاتر اســت. ايــن نمايش هر 
شب ساعت 19:45 در سالن شهيد 
حاتمى بــه روى صحنــه مى رود. 
ناصر جبينى، خاطره قنبرنيا، محمد دهقانى، مريم تمدنى و 

معصومه غالمى از جمله بازيگران اين نمايش هستند. 

 نقاشى/ چلچراغ 
به مناسبت چهلمين سال پيروزى 
انقالب اسالمى در نمايشگاه نقاشى 
«چلچــراغ» آثــار چهل اســتاد و 
هنرمند برگزيده به نمايش گذاشته 
مى شود. اين نمايشگاه امروز ساعت 
17 در نگارخانــه پايتخت فرهنگى 
جهان اسالم افتتاح مى شود و تا 30 

بهمن ميزبان عالقه مندان خواهد بود. 
ســاعات بازديد از نمايشگاه «چلچراغ» 10 الى 13 و 17 الى 

19 است. 
نگارخانه پايتخت فرهنگى جهان اسالم در پارك ملت، مجتمع 

فرهنگى امام رضا(ع) واقع شده است. 

معاون دادگسترى خراسان رضوى 
در گردهمايى بزرگ «فجر فاطمى»:

 هيئت هاى مذهبى تكيه گاهى براى 
انقالب هستند

معاون دادگسترى خراسان  قدس: 
رضوى گفت: تشكيل شوراهاى امر 
به معروف و نهى ازمنكر هيئت هاى 
مذهبى اســتان بســتر مناسبى را 
براى حضــور جوانان و نوجوانان در 
هيئت هــاى مذهبى فراهــم آورده 

است.
اميــر مرتضوى كــه در گردهمايى بــزرگ «فجر فاطمى» 
شــوراهاى امر به معروف و نهى از منكر هيئت هاى مذهبى 
سخن مى گفت، با ابراز خرسندى از روند رو به رشد و استقبال 
هيئت هاى مذهبى در تشكيل شوراهاى امر به معروف و نهى 
از منكر افــزود: تعامل هيئت هاى مذهبى با رابطين ادارات و 
ســازمان ها سبب رفع مشــكالت و اطالع از آسيب ها در بدو 
ظهور و رفع آن ها پيش از ارجاع به مراكز رسيدگى به دعاوى 

دادگسترى ها شده است.
وى با اشــاره به نقش هيئت هاى مذهبى در پيشبرد اهداف 
انقالب اســالمى افزود: هيئت هاى مذهبى تكيه گاهى براى 
انقالب هستند كه به دنبال نهادينه كردن دو فريضه مهم امر 

به معروف و نهى از منكر هستند.

رئيس اداره هواشناسى اين شهرستان خبر داد
  بى سابقه ترين خشكسالى درتايباد

قدس: رئيس اداره هواشناسى تايباد گفت: وضعيت بارشي اين 
شهرستان در سال جاري بي سابقه ترين وضعيت خشكسالي 

خود را در تاريخ دوره آماري سپري مى كند. 
محمد زمانى افزود: از اول ســال زراعي تايباد به ميزان 1,9 
ميليمتر بارش داشــت كه نســبت به ميانگين دوره آماري 
97درصد كاهش داشــته و نسبت به سال گذشته 98 درصد 

كاهش داريم.
رئيس اداره هواشناســى تايباد اظهار داشت: از اول بهمن ماه 
ســال گذشــته 23 بهمن ماه به ميزان 52,6 ميليمتر باران 

داشتيم.
وى با اشــاره به اينكه ميانگين دماي سال جاري شهرستان 
تايباد به 11,1 درجه ســانتيگراد رسيده اســت، افزود: اين 
ميانگين دما نســبت به سال گذشــته 0,6 و نسبت به دوره 

آماري 0,4درجه افزايش را نشان مى دهد.
زمانى ادامه داد: وضعيت بارشــي شهرســتان تايباد در سال 
جاري بي ســابقه ترين وضعيت خشكسالي خود را در تاريخ 

دوره آماري سپري مى كند. 
وى افزود: با توجه به پيش بيني و نقشه هاى هواشناسي طي 
روز هاى پاياني هفته جاري بارش هاى پراكنده و نسبتاً خوبي 

منطقه ما را فرا خواهد گرفت. 

 استقبال 14 هزار نفرى از جشنواره 
فيلم فجرخراسان شمالى

بجنورد-خبرنگار قدس: سرپرست معاونت هنرى فرهنگ و 
ارشاد اسالمى خراسان شمالى از استقبال حدود 14 هزارنفرى 
مردم استان از فيلم هاى فجر در سومين دوره از اين جشنواره 

خبر داد.
ابوالحسن حيدرى اظهار داشت: حدود 14هزار نفر در سومين 
دوره از جشــنواره فيلم فجر به سالن سينما گلشن آمدند و 
ميزان فروش گيشه نيز بيش از 22 ميليون تومان بوده است.

 بازسازى و مرمت 30 بقعه متبركه 
در خراسان شمالى 

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس اداره بهره ورى اقتصادى 
موقوفات و بقاع متبركه اداره كل اوقاف خراسان شمالى گفت: 
از ابتداى ســال جارى تاكنون 30 بقعــه متبركه با زيربناى 
6372 مترمربع و با هزينه هشت ميليارد و 677 ميليون ريال 

مرمت و بازسازى شد.
ســيدرضا غياثيان افزود: در سال جارى همچنين نسبت به 
عمران و آبادانى 20 رقبه و موقوفه با زيربناى 2417 متر مربع 

و با اعتبار 750 ميليون ريال اقدام شده است.

 سينماى كاشمر پس از 15 سال 
تعطيلى، بازگشايى مى شود

ايسنا: شهردار كاشمر از بازگشايى تنها سينماى اين شهر پس 
از گذشت 15 سال تعطيلى خبر داد.

جعفر ســليمانى با بيان اينكه هرچند در گذشته، سينما در 
اختيار هالل احمر بوده، اما از 15 سال قبل تعطيل شد، اظهار 
كرد: متأسفانه سال هاست ساختمان به حالت فرسوده رها شده 

است و در اين چند سال هيچ استفاده اى از آن نشده است.
وى با بيان اينكه تاكنون 300 ميليون تومان هزينه شــده و 
بــراى اتمام كار براى تهيه تجهيزات، صندلى، صوت و نور به 
200 ميليون تومان ديگر نياز است، افزود: ظرفيت سالن 170 

است.

 راهيابى آثار عكاس سبزوارى به مرحله 
نهايى جشنواره فوتوفيلز فرانسه

ايرنا: رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى سبزوار گفت: 
سه قطعه عكس محمدحســين غايبى هنرمند پيشكسوت 
سبزوارى به مرحله نهايى جشنواره عكس فوتوفيلز در فرانسه 

راه يافت.
محمد على آبادى افزود: اين جشنواره در دو بخش با موضوعات 
حيات وحش گياهى و گياه تك به صورت عكس هاى رنگى در 

شهر نيس فرانسه در حال برگزارى است.
وى ادامه داد: از ميان هزاران عكس ارســالى از سراسر دنيا به 
اين جشــنواره عكس هاى برتر پس از تأييد هيئت داوران به 
مرحله نهايى راه يافته اند. عكس هاى برگزيده جشنواره پايان 

بهمن ماه 96 اعالم مى شوند.
او گفــت: اين عــكاس بين المللى كه عضويت فدراســيون 
بين المللى هنر عكاســى(فياپ) را دارد، امسال در جشنواره 
عكاسى كشورهاى كرواسى، قرقيزستان و جشنواره بين المللى 

خيام نيز حضور داشت و از برگزيدگان آن ها بود.

 پيش بينى وجود 100 هزار اثر تاريخى 
در خراسان رضوى

قدس: مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خراســان رضوى گفت: وجود 100 هزار اثر تاريخى با ارزش 
و قابل ثبت در فهرســت آثار ملى در اين استان پيش بينى 

مى شود.
ابوالفضــل مكرمى فر افزود: هم اكنــون 1600 اثر تاريخى و 
فرهنگى استان در فهرســت آثار ملى كشور به ثبت رسيده 

است.
وى اظهار كرد: آثار تاريخى متعددى در خراسان رضوى وجود 

دارد كه هنوز در فهرست آثار ملى كشور ثبت نشده است.

�و��ون

در خراسان شمالى 

تعطيلى، بازگشايى مى شود

شــاهنامه به كودكان» و با حضور مريم مصدقى؛ كارشناس 

ناصر جبينى، خاطره قنبرنيا، محمد دهقانى، مريم تمدنى و 

بهمن ميزبان عالقه مندان خواهد بود. 

اميــر مرتضوى كــه در گردهمايى بــزرگ «فجر فاطمى» 
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سرورهاديان اجراهاى نمايش «درون» در سالن بهار 
تئاتر شهر مشهد آغاز شد. 

«درون» را منصوره داورى نژاد به رشته تحرير درآورده  
اســت و خود او نيــز آن را كارگردانى كرده اســت. 
همچنين مجتمع آموزشى و نيكوكارى توان  يابان نيز 

تهيه كنندگى اين نمايش برعهده داشته است.
«منصوره داورى نژاد» متولد 12 خرداد 1366 در مشهد 
اســت. اين هنرمند شهرمان كه با پشتكار از سال 82 
تاكنون در تئاترهاى مختلف حضور داشته، در رزومه 
هنرى خويش درخشش هاى زيادى را درجشنواره هاى 

مختلف دارد.
وى در گفــت و گــو با قدس درباره تئاتــر« درون » 
مى گويد: اين نمايش تجربه جديدى در تئاتر اســت. 
در واقع نوعى نمايش اســت كه در آن اتفاق جديدى 

درارتباط با من و تماشاگر رخ مى دهد. 
اين نويســنده و كارگردان تئاتــر در ادامه مى افزايد: 
نمايش روايت شخص از زندگى واقعى من است كه در 
ابتدا من در يك همايش دعوت شده ام و با مجرى دچار 
مشكل مى شوم و با توجه به نوع ساختار اين نمايش 
ديالوگ و ارتباط با تماشاگر من برقرار مى شود و حتى 

از تماشاگران دعوت مى شود و روبه روى من به ايفاى نقش مى پردازند.
وى با اشاره به اين نكته كه اين نمايش را امسال براى شركت درجشنواره 
كوير نوشته و كارشده است، توضيح مى دهد:در اين نمايش سعى مان اين 
بــود به علت عدم برقرارى ارتباط ميان معلــوالن با مردم عادى بپردازيم 
و درهمين جشــنواره من به نكته هاى خوبى دســت يافتم و سعى كردم 
دراجراى عمومى به بحث بشــريت و انســانيت بپردازم. به درون خود ما 

انسان ها و اينكه ما متأسفانه تبديل به نسلى شده ايم كه امكان برقرارى ارتباط با هم را 
نداريم و اين موضوع فقط مشكل معلوالن با مردم نيست.

وى خاطر نشان مى سازد:اين نمايش در جشنواره منطقه اى كوير96در بيرجند توانست 
عناوين نويسندگى و كارگردانى و بازيگرى دوم زن و بازيگرى سوم مرد را ازآن خويش 

سازد.

داورى نژاد بيان مى دارد: اين نمايش 90 دقيقه اســت 
و خوشــبختانه طى اجراهايى كه تاكنون داشته است، 
توانســته مخاطــب را راضى نگه دارد و پــس از پايان 
نمايش، مخاطب با حس و حال خوبى ســالن را ترك 

مى كند.
اين نويسنده و كارگردان تئاتر درباره شيوه كارگردانى 
اين نمايش مى گويد: اين نمايش يك نوع مســتند از 
زندگى من اســت و بخشــى از كارگردانى شبيه تئاتر 
شــورايى است. اگرچه در تئاتر شــورايى مجرى نقش 
تسهيل كننده را دارد و روابط تماشاگر و بازيگران روى 
صحنه اســت، اما در نمايش من مجرى، اكتيو و داراى 
نظريه اســت و ورود تماشــاگران به روى صحنه را نيز 

داريم.
داورى نــژاد درادامه با اعالم اين نكته كه پايان نمايش 
به گونه اى اســت كه مخاطب مى تواند برداشــت هاى 
گوناگونى از اين نمايش داشــته باشد، تصريح مى كند: 
من دســت تماشاگر را باز گذاشتم ديالوگ ابتدايى اين 
است كه من مى گويم: «من سعى مى كنم از لحظه لحظه 
زندگيم لذت ببــرم و هرچيز را به ميزان آرامش خودم 
بسنجم» و يا من در اين نمايش سعى كردم خود واقعى 
را كه دارم با خودم روبه رو كنم تا به تفكر فرو رود زيرا به اعتقاد من هر فردى 

در هر جايگاهى بايد خودش را با خودش روبه رو كند. 
وى در خصوص كار بعدى خويش نيز تصريح مى كند: معموالً نوشتن و كار 
كــردن آثارم در تئاتر به حال واحوالم برمى گردد و در حال حاضر به كارى 

صامت و بدون ديالوگ مى انديشم.
شــايان ذكر اســت، در اين نمايش كه كارى از گروه تئاتر «پســتو» است، 

سيدحسام محمدى و منصوره داورى نژاد به ايفاى نقش مى پردازند.
همچنين سينا كيان، ياســر عودى، عادله خاور، مهدى پيروز، روح اهللا محجوب، مبين 
عطــارى، رعنا پرتوى نيا، پويا غازى، مرتضى غفورى و... ســاير عوامل نمايش «درون» 
هستند. اين نمايش از 15 الى 27 بهمن ساعت 18 براى عالقه مندان به تئاتر درسالن 

بهار از مجموعه تئاترشهر در بوستان ملت به روى صحنه مى رود.

گفت و گوبا «منصوره داورى نژاد» نويسنده، كارگردان و بازيگر

تئاتر «درون»؛ روايتى مستند از زندگى

استعداد در همه 
جاى ايران وجود 
دارد، اما متأسفانه 

همين استعدادها در 
جست وجوى توجهى 

كه در پايتخت متمركز 
شده از خانه كوچ 

مى كنند و مى روند

بــرش

وى با اشاره به اين نكته كه اين نمايش را امسال براى شركت درجشنواره 
كوير نوشته و كارشده است، توضيح مى دهد:در اين نمايش سعى مان اين 
بــود به علت عدم برقرارى ارتباط ميان معلــوالن با مردم عادى بپردازيم 
و درهمين جشــنواره من به نكته هاى خوبى دســت يافتم و سعى كردم 
دراجراى عمومى به بحث بشــريت و انســانيت بپردازم. به درون خود ما 

سيدحسام محمدى و منصوره داورى نژاد به ايفاى نقش مى پردازند.انسان ها و اينكه ما متأسفانه تبديل به نسلى شده ايم كه امكان برقرارى ارتباط با هم را 

از دوره اى به بعد همزيســتى 
نــژاد آدميزاد بــا جادوگرها 
قطع شده و اين يعنى رسوم 
بين آدميزادها و  مشــتركى 
جادوگرها بايد در كار گنجانده 
مى شد و من از رسومى مثل 
نوروز و يلدا كــه ويژه دنياى 
ماست و يا از نمادهايى مثل 
ســيمرغ و اژدها كــه براى 

خبر

قدس جشــنواره منطقه اى شــعر مشهد 
آغازشد.

سرپرست دفتر شعر و ادب اداره كل فرهنگ 
با بيان اين مطلب افزود: سه شنبه 24 بهمن 
ماه برنامه هاى جشــنواره منطقه اى شعر با 
حضور شاعران سه استان خراسان در مشهد 

با برگزارى كارگاه تخصصى ادبى آغاز شد.

مليحه بذرى خاطرنشــان كرد: سه شنبه 
24 بهمن ماه ســاعت 16 الى 18 محمد 
كاظــم كاظمــى آغازگــر برنامه هاى اين 
جشــنواره خواهد بود و ساعت 18 تا 20 
محفل شعر با حضور شــاعران سه استان 

برگزار مى شود.
سرپرست دفتر شعر و ادب اداره كل فرهنگ 

و ارشاد اسالمى خراسان رضوى همچنين از 
برگزارى كارگاه هاى تخصصى شعرخبرداد و 
تصريح كرد: اين كارگاه هاصبح 25 بهمن با 
حضور دكتر منورى و دكتر عليرضا قيامتى 

برگزار مى شود. 
وى افزود: آيين اختتاميه اين جشــنواره روز 
25 بهمن ماه ســاعت 15 برگزار مى شود و 

در اين آيين از هشت نفر شاعر برگزيده، دو 
شاعر پيشكســوت و 6 انجمن شعر فعال در 
استان خراســان رضوى قدردانى مى شود. 
بذرى در پايان اظهار داشت: مجتمع رفاهى 
شهيد كامياب واقع در نبش سناباد 25 محل 
برگزارى جشــنواره منطقه اى شعر است و 
تمامى عالقه مندان مى توانند در محفل شعر 
و كارگاه هاى تخصصى شــركت كنند و در 
پايان اين كارگاه ها گواهينامه آموزشــى نيز 

براى شركت كنندگان صادر مى شود.

آغاز جشنواره منطقه اى شعر مشهد



قدس: دادســتان مشهد نســبت به اطالعيه 
فرودگاه شــهيد هاشــمى نــژاد در خصوص 
ممنوعيت تردد خودروهاى مسافربر شخصى و 

تاكسى هاى اينترنتى واكنش نشان داد.
قاضى غالمعلى صادقى در گفت وگو با خبرنگار 
ما گفت: با توجه به گاليه هاى برخى شهروندان 
در خصــوص نرخنامــه خدمات تاكســيرانى 
پيگيــرى اين موضوع بــه معاونت اجتماعى و 
پيشــگيرى از وقوع جرم محول شــد و با قيد 
فوريت خواســتار رسيدگى تعزيرات حكومتى 

نسبت به اين موضوع شديم.
وى با اشــاره بــه فعاليت برخــى خودروهاى 
مسافربر در ورودى هاى شهر مشهد افزود: يكى 
از دغدغه هاى مردم وجود مســافربران بى نام 
و نشان اســت كه بدون هيچ گونه نظارتى در 
مبادى ورودى و خروجى شــهر مشهد فعاليت 
مى كنند و شــكايت هاى زيــادى در خصوص 
جرايمى كه توســط اين مســافربران صورت 
مى گيرد اعالم شده؛ هرچند مجرمان با پيگيرى 

قضايى دستگير شده اند.

وى ياد آور شــد: با توجه به ضــرورت ايجاد و 
حفظ امنيت و آسايش شهروندان طى جلسات 
متعدد با مســئوالن دســتگاه هاى انتظامى و 
امنيتى بــه اين جمع بندى رســيديم كه در 
راستاى پيشگيرى از وقوع جرم و ايجاد امنيت 

شهروندان و زائران از خدمات مسافربران بى نام و 
نشان در تمامى مبادى ورودى و خروجى شهر 

مشهد جلوگيرى شود.
دادستان مشــهد تصريح كرد: متخلفان از اين 

دستور به مراجع قضايى معرفى خواهند شد.

قاضى صادقى در عين حال گفت: اين تصميم به 
اين معنا نيست كه سازمان هاى خدمات رسان 
به هر نحوى كه خواستند نسبت به ارائه خدمات 
اقدام كنند. بنابراين تأكيد مى شود دستگاه هاى 
مسئول ضمن نظارت الزم بر كار، طبق قانون 

پاسخگوى گاليه هاى مردم نيز باشند.
شايان ذكر است روز گذشته، روزنامه قدس با انتشار 
گزارشى با عنوان «ممنوعيت تردد تاكسى هاى 
اينترنتى در فرودگاه هاشمى نژاد، انحصارطلبى 
فرودگاه براى مســافران گران تمام مى شــود» 
از اعتراض برخى شــهروندان نســبت به نصب 
بنرى با هدف جلوگيرى از فعاليت تاكسى هاى 
اينترنتى مســافربر در اين فــرودگاه خبر داد.
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 ترخيص 50 واگن خط 2 قطارشهرى 
مشهد از گمرك

قدس: مديرعامل شركت قطارشهرى مشهد گفت: 50 واگن 
باقى مانده خط 2 قطارشــهرى مشهد كه به دليل پرداخت 
نشــدن حقوق گمركى ترخيص نشده بود با تسويه حساب، 

تحويل شهردارى شد.
كيانوش كيامرز افزود: براى تأمين 100 واگن مورد نياز خط 2 
قطارشهرى مشهد اواخر سال 92 قراردادى با شركت چينى 
و شــركت واگن سازى تهران به امضا رسيد و در راستاى اين 
قرارداد 50 دستگاه از اين واگن ها طى سه مرحله به گمرك 
بندرعباس رسيد كه تحويل شد.وى تصريح كرد: از اين شمار 
40 دستگاه واگن پس از مونتاژ به مشهد منتقل شد كه پنج 
دستگاه ديگر اواخر هفته و پنج دستگاه باقى مانده نيز تا پايان 

ماه جارى پس از مونتاژ در تهران به مشهد منتقل ميشود.
كيامرز در خصوص 50 دســتگاه واگن باقى مانده نيز گفت: 
متاسفانه 50 واگن باقى مانده به دليل نبود اعتبار 40 ميليارد 
تومانى حق گمرك و ارزش افزوده از گمرك ترخيص نشد كه 
خوشبختانه با پيگيرى هاى شهردار مشهد اين مبلغ تأمين 
شده است.وى ادامه داد: هم اكنون 25 دستگاه از اين واگن ها 
براى مونتاژ به تهران حمل شده و بقيه نيز طى 15 روز آينده 

ترخيص خواهد شد.
مديرعامل شركت قطارشهرى مشهد در خصوص زمان انتقال 
اين واگن ها به شــهر مشهد نيز اظهار كرد: از ارديبهشت ماه 
سال آينده اين واگن ها به شهر مشهد منتقل خواهد شد تا در 

خط 2 قطارشهرى مورد استفاده قرار بگيرد.
كيامرز افزود: از 100 واگن خط 2 قطارشــهرى مشــهد 75 
دستگاه در مســير خط مورد اســتفاده قرار مى گيرد و 25 
دســتگاه ديگر نگهدارى خواهد شد.وى به اعتبار خريد اين 
100 دستگاه واگن اشاره كرد و گفت: براى خريد اين واگن ها 
98 ميليــون يورو اعتبار از طريق «LC» صندوق توســعه 
ملى تأمين شده اســت كه مقرر شد بازپرداخت آن از سوى 

شهردارى در يك بازه زمانى هشت ساله انجام شود.

 يك نفر به شايعات بازداشت هاى اخير 
در مه والت پايان دهد

هاشم رسائى فر: هميشه شــايعات خيلــى زودتر از اخبار 
موثق در كوچه، خيابان و جامعه پراكنده مى شود. تا زمانى كه 
خبرى موثق از سوى مسئول يا منبعى رسمى به بيرون درز 
نكند، شــايعات قارچ گونه و به صورت يك كالغ چهل كالغ 
دهان به دهان مى چرخد و اين خودش مى شود فاجعه. جريان 
اين روزهاى بازداشــت چند نفر از كاركنان ادارى شهرفيض 
آباد درست همان موضوع يك كالغ چهل كالغ شدن هاست. 
اكنون كه چند روزى از اين جريان مى گذرد با اينكه بيشــتر 
مردم شهرستان از اين اتفاق با خبر شده اند، اما هيچ كس از 
واقعيت موضوع خبرى موثق و تأييد شــده ندارد. فقط آنچه 
مى شــود بصراحت از آن صحبت كرد اين است كه با كشدار 
شدن اين موضوع بازار شايعات بى پايه و اساس هر روز داغ تر 
از روز گذشــته خواهد شــد و اين براى جو روانى حاكم بر 

شهرستان نمى تواند اتفاق خوبى باشد.
 چه خوب است يك مســئول يا منبعى موثق حداقل براى 
پايان دادن به بازار داغ شايعات در اين مورد خاص اظهار نظر 
كند تا از بزرگنمايى هايى كه بعضاً در اين خصوص مى شود با 
توجه به اينكه هنوز اتهامى ثابت نشده است جلوگيرى شود. 
با اين تفاسير ما نيز تالش كرديم از چند و چون بازداشت هاى 
اخيــر در مه والت در تماس با مســعود رنجبر، فرماندار اين 
شهرســتان با خبر شويم، اما اين تالش هم بى سرانجام ماند 
و پاســخ فرماندار اين بود كه اظهار نظر در اين باره در حيطه 
كارى ما نيست. البته شايد هم حق با فرماندار باشد و مسئولى 

ديگر بايد به شايعات پايان دهد.

« قدس» مشكالت شهروندان را پيگيرى مى كند

 جمعه بازار ميامى ورود دادستان به ماجراى مسافربرهاى شخصى در فرودگاه
تا پايان سال جابه جا مى شود

على محمدزاده: اگر مباحث شهرى مشهد را دنبال مى كنيد، 
قطعاً تأييد مى كنيد كه يكى از با سابقه ترين مسائلى كه در 
چند ســال اخير بارها به اشكال مختلف مطرح شده است، 

موضوع انتقال جمعه بازار ميامى است.
هرچند در سال هاى اخير تصميمات مختلفى براى ساماندهى 
اين محل گرفته شد، اما هيچ كدامشان به سرانجام نرسيد و 
اواخر دى ماه ســال جارى در آخرين وعده از سوى يكى از 
اعضاى شوراى شهر اعالم شد كه اين بازار در آينده نزديك به 

محل جديد منتقل مى شود.
در روزهاى اخير شــمارى از مخاطبان روزنامه با ارسال 
پيام هايى اظهار داشــتند كه به نظر مى رسد اين بار نيز 
وعده داده شده براى انتقال اين بازار محقق نخواهد شد 
چراكه قرارداد برخى از بازاريان تمديد شــده و گويا قرار 
نيست اين اقدام در آينده نزديك صورت گيرد. به منظور 
ارائه پاســخ به مخاطبان خود به بررسى اجمالى موضوع 
پرداختيم و با برخى از افراد مطلع در شهردارى منطقه 5 
گفت وگو كرديم كه به گفته آن ها عمليات اجرايى محل 
جديد بازار پيشــرفت خوبى داشته و پيش بينى مى شود، 
قبل از ســال نو جمعه بازار ميامى به محل جديد منتقل 

شود.

 احتمال كم آبى و افت فشار در مشهد
قدس: مدير روابط عمومى و آموزش همگانى شركت آب 
و فاضالب مشــهد گفت: با توجه به ضرورت «بازرسى ها 
و تعميرات دوره اى در خطوط انتقال و تأسيســات ســد 
دوســتى» على رغم اقدام ها و تمهيدات پيش بينى شده، 
احتمال افت فشــار و كم آبى در برخى مناطق شهر مشهد 
از امروز سه شــنبه مــورخ 96/11/24 به مدت يك هفته 

وجود دارد.
محمدزاده افزود: از شهروندان درخواست مى شود با مصرف 
بهينــه آب و پرهيــز از مصارف غيرضرورى شــركت آب و 

فاضالب مشهد را در انجام وظيفه يارى كنند.

قدس: رئيس شوراى شهر مشهد در نطق پيش از دستور 
پانزدهمين جلسه علنى اين هفته با اشاره به ضرب و شتم 
مأمور نظارت بر ســاخت و سازها توسط يكى از مالكان 
گفت: مطالبه اى وجود دارد كه شهردارى بايد از تخلفات 
ساختمانى، بموقع جلوگيرى كند و از طرفى پس از ابالغ 
طرح جامع و گسترش وسعت محدوده خدماتى و حريم 

شهر مشهد اين مهم دشوارتر مى شود.
حيدرى با اشــاره به ضرورت نظارت شــهردارى بر اين 
فضاها، گفت: به تبع اين افزايش گستره ارائه خدمات بايد 

ابزارهاى الزم نيز در اختيار شهردارى قرار گيرد.
وى اظهار كرد: مأمور نظارت بر ساخت و سازها با حكم 
قضايى به ايــن موضوع ورود پيدا كرده تا مانع از تخلف 
ســاختمانى شــود، اما مورد ضرب و شتم قرار گرفته و 
روانه بيمارســتان شده اســت. مديران شهرى و عناصر 
تصميم ســاز و تصميم گير چنانچه درصدد موفقيت در 
كنترل اين تخلفات هســتند بايــد ابزارهاى انتظامى و 

قضايى الزم را نيز در اين خصوص مدنظر قرار دهند.
وى ضمن تشكر از حوزه مديريت قضايى استان خراسان 
رضوى و مشهد كه ورود خوبى را به اين موضوع داشتند، 

تصريح كرد: بايد سازوكارهاى مناسبى تهيه شود كه در 
اعمال و اجراى قانون با موارد اينچنينى روبه رو نشــويم 
چراكه شرايط با وجود و ورود برخى عوامل و واسطه گران 
در ايــن فضا كه اطالعات آن ها را نيز داريم، در برخى از 
موارد به ســمت و سويى مى رود كه به نظارت و كنترل 

ساخت و سازها آسيب مى زند.
در ادامه اين جلســه همچنين با افزايــش 9 درصدى 
بهاى خدمات آتش نشانى موافقت و بيان شد: به منظور 
مساعدت به شهروندان مشهدى، شهردارى موظف است 

از زمــان ابالغ اين مصوبه بهاى خدمات ســازمان آتش 
نشــانى و خدمات ايمنى را در ســال 1396 با حداكثر 
افزايش به ميزان 9 درصد (آخرين نرخ تورم ساالنه بانك 
مركزى) به نسبت محاسبات سال 1395 محدود كرده و 
در تمامى حوزه هاى درآمدى، در فيش نوسازى درج و از 

مودى دريافت كند.
از ديگر مصوبات اين جلســه اينكه سازمان اتوبوسرانى 
مكلف اســت، گزارش بهاى خدمات سازمان اتوبوسرانى 
به حومه شهر مشــهد را تهيه و نسبت به تأمين اعتبار 
هزينــه مذكور از طريق مراجــع ذى ربط اقدام و نتيجه 
را حداكثر ظرف مدت يك ماه به شــوراى اسالمى شهر 

مشهد مقدس ارائه كند.
همچنين شــهردارى مشــهد مكلف شــد، نسبت به 
تهيه گزارش عارضه يابى و آســيب شناســى داليل 
كاهش ميزان رضايت مندى مردم و كاهش اســتفاده 
شــهروندان از حمــل و نقل عمومى(اتوبوســرانى) و 
همچنين راهكارهاى اصالحى پيشنهادى، اقدام كرده 
و نتايج آن را حداكثر طى مدت ســه ماه به شــوراى 

اسالمى شهر مشهد ارائه كند.
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 سهام عدالت خالى از عدالت
در مورد ســهام عدالتى كه به هيــچ وجه ازعدالت در آن خبرى 
نيست، بايد بگويم پس ما بدبخت بيچاره هايى كه به هيچ كانالى 
متصل نيســتيم، نبايد سهام داشته باشــيم؟ چطور وقتى نه ما 
را فراخــوان كردند و نه به ارگانى وصل هســتيم، بايد ثبت نام 
مى شديم، مگر ما جزو اين مملكت نيستيم كه نه سهام عدالتى 

داريم و نه سبد كااليى و... فقط به جرم اينكه شغل آزاد داريم!
933...2913

 نرخ كرايه بر حسب تاكسيمتر
در مورد انحصار در فرودگاه در مورد تاكسى به اطالع مى رسانم اول اينكه كرايه برحسب 
تاكسيمتر و چند برابر نيست. دوم، على رغم نصب بنر كه قانونى است، اما هنوز سوارى هاى 

شخصى و اينترنتى فعال هستند.
915...1369

 كارت شهروندى بدون استفاده
مدتى است كه كارت شــهروندى بانك شهر را دريافت كرده ام، 
ولى در حمل و نقل عمومى و خدمات ديگر مورد اســتفاده قرار 

نمى گيرد، چرا؟ 
915...2651

 حق انتخاب شهروندى
آنچه در فرودگاه مشهد به بهانه تأمين امنيت مسافران و در واقع جهت سركيسه كردن 
آن ها اجرا مى شــود، مغاير اصل هاى 8 و 12 و 13 و 34 حقوق شــهروندى است و جاى 
تأسف دارد. حق انتخاب يكى از حقوق مسلّم مردم است و فرودگاه هم يك محل عمومى 
است و اختصاص به شخص خاصى ندارد و مردم بايد در انتخاب وسيله آمد ورفت خود 

مختار باشند.
915...1061

 تمديد مجوز جمعه بازار
مجوز جمعه بازار ميامى دوباره تمديد شــد و آرزوى انتقال آن را به گور مى بريم، چون 

برخى مسئوالن از جمعه بازار پول خوبى به جيب مى زنند.
935...1951

 استمداد از حراست شهردارى
براى چندمين بار از حراست شهردارى مى خواهيم كه به واحد حقوقى منطقه سه ورود 
پيدا كند، باور كنيد ما مالكان طبرســى شمالى چهارده شهيد حريمى 6 از دست واحد 
حقوقى به تنگ آمده ايم. با توجه به اينكه ما اهالى داراى سند ششدانگ هستيم، بدون 

هيچ دليلى جلوى صدور مجوز ساخت را مى گيرد.
936...3758

 جوابيه شركت توزيع نيروى برق شهرستان مشهد
در پاسخ به مطلب مندرج در ستون رخ در رخ مورخ 96/11/5 آن جريده شريفه كه توسط 
يك شهروند محترم در خصوص روشنايى زمين فوتبال جنب پارك رجا در بلوار حر مطرح 
شده بود به آگاهى مى رساند، زمين مورد اشاره متعلق به شهردارى است. از اين روز اين 
شــركت اعالم مى كند به جهت همكارى هاى فى مابين با شهردارى منطقه مورد نظر و 
رضايت ساكنين محترم، در صورتى كه پروژكتورهاى روشنايى از سوى شهردارى محترم 
تهيه شود، عمليات كابل كشى بر روى پايه هاى برق موجود و تأمين برق توسط امور برق 

ناحيه 6 انجام خواهد پذيرفت.

رخ � رخ

�وا�

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين رسانه در ارسال سوژه از سوى 
شما خوانندگان گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، بنابراين اميدواريم 
مسئوالن دستگاه هاى اجرايى با پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما در تماس باشيد.

شوراى شهر مشهد تصويب كرد

افزايش 9 درصدى بهاى خدمات آتش نشانى

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى 

وظيفه خود مى داند در جهت رفع 
مشكالت مردمى،  سوژه هاى 

ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    
در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 

اقتصادى و ...  را پيگيرى و 
منعكس كند .

منتظر سوژه هاى شما از 
طريق سامانه پيامكى  هستيم.

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305
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حل جدول شماره قبل

حمل  خودروى  دوطرفه-  چاشنى   -1
هاى  حمام  آب  كننده  گرم  سيمان- 

قديمى
2- بستن نخ يادآورى بر انگشت- ماه 

ميالدى- دندان انگليسى- حلق
و  دهان  هاى  بيمارى  از  طاغى-   -3

دندان- موى مجعد
4- نوميد- رختشوى- آزاد

انگليسى  فيلسوف  5- مظهر روشنى- 
قرن بيستم - گوش مصنوعى

خوراكى  كشيده-  درهم  ابروى   -6
روسى- از مولدهاى برق

7- سعى و تالش- ورم- طاقه
زيردريايى  تونل  رساله-  موضوع   -8
بيمارى  انگلستان-  و  فرانسه  بين 

فقرالدم- جنبش عدم تعهد
طعام-  نمك  در  عنصرى  نشانه-   -9

يك ششم ملك
10- شهرى در خراسان رضوى- بسيار 

سپاسگزار- شهر خروس جنگى
از  خاكى-  كره  نظير-  و  شبيه   -11

حبوبات
كره  پايتخت  حرف-  يك  تكرار   -12
بر  خدا  كالم  آمدن  فرود  جنوبى- 

پيامبرش
ويژه  ورزش  حرف-  كم  طايفه   -13
نابينايان- از چين خوردگى هاى سطح 

زمين
بادگيرها-  شهر  مرگ-  زمان   -14

دوركردن- پيوستگى
منفجر  هوا  در  كه  گلوله  نوعى   -15

شود- عنكبوت- عدد ماه

خورشيد-  زعفران-  مرغوب  بخش   -1
پوست كن

2- حجاب و پوشش- چهره شطرنجى- 
سوغاتى ناشى به كرمان- راندن

3- پيوستگى- وقتى ذوالقرنين بر اين 
پالميرا  به  را  يافت اسمش  شهر دست 
گونه   - كرد  مبدل  نخل  شهر  يعنى 

برجسته
4- هم- شهر خون و قيام- قوى هيكل

5- غذاى كفش- كشور يخ بسته- اين 
پول را در استانبول خرج كنيد

6- گوارا- فرارى دادن- از سين هاى 
نوروزى

بيمارى پوستى-  تنه مردانه-  نيم   -7
جسم- كثير

 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

 عمودى

8- خوراكى رشته اى ايتاليايى كه برابر 
فارسى «خميراك» را برايش برگزيدند- 

دربرگرفته شده
9- سيستم  موتورهاى  روغنى  با بنزين  و 
روغن و نفت- من+شما- پيمانه- آخرين 

رمق
10- آتشدان نانوايى- بافت فيبر مانندى 
كه عضله را به استخوان متصل مى كند- 

واحد شمارش شتر
11- نماز يك ركعتى- مارمولك- سفيد 

در گويش نقاش لندنى
آفتاب  پول كشور  ايلياد-  سراينده   -12

تابان- ناپديدشده
بى  هواپيماى  بازيچه-  دويدن-   -13

موتور
14- هزار عرب- هستى و وجود- غذاى 

آبكى- خشك مزاج
براى  آزمايشگاهى  مدرج  ظرف   -15
مايعات-  از  مشخصى  حجم  برداشتن 
شهرى تاريخى در بخش مركزى محالت 
- پرداخت ماهانه يا هفتگى بهاى چيزى



روی �ط حاد� قدس ازنتيجه بده بستان برخى پزشكان مشهدى گزارش مى دهد

بيمار به دوشى خانواده ها در كوچه و خيابان ها
هاشم رسائى فر: بيگمان براى شما هم پيش 
آمده كه با مراجعه به پزشــك پس از ويزيت 
شدن براى تشــخيص بهتر بيمارى، پزشك 
مربوط از شما خواسته است تا آزمايش بدهيد 
يا عكس راديولوژى بگيريد. تا اينجاى كار كه 
همه چيز طبيعى و حرفه اى به نظر مى رسد، 
اما آنچه مراجعه به آزمايشگاه يا راديولوژى را 
جالب توجه مى كند، اصرار برخى پزشكان به 
بيماران براى رجوع به آزمايشگاه هايى خاص يا 

مراكز تصويربردارى مورد نظر خودشان است!
 گرچه اصرار پزشــكان به اين امر با اين پاسخ 
كه مراكزى كه با آن ها كار مى كنيم از سيستم 
و دستگاه هاى پيشــرفته برخوردارند و اين بر 
تشخيص ما تأثير دارد؛ اما به فرض اينكه اين 
مورد هم درست باشد اجبارى نبايد در اين بين 
وجود داشته باشد كه بيمار به همان مراكزى 
مراجعه كند كه پزشك معالجش تأكيد كرده 

است.

 نان به هم قرض دادن پزشكان
يكى از شهروندان با گاليه از روندى كه برخى 
پزشكان در مشخص كردن مراكز خاص براى 
گرفتن خدمات آزمايشــگاهى و راديولوژى و 
غيره در آن دارند، مى گويد: برخى پزشــكان 
در اينكه حتماً بيمارشان به مركزى كه آن ها 
مشــخص كرده اند مراجعه كند، چنان اصرار 
دارند كه آدم مشــكوك مى شود چه ارتباطى 
مى توانــد بين اين پزشــك و آن مركز وجود 
داشــته باشــد. وى مى افزايد: من خودم اين 
موضوع را شــاهد بودم كه پزشــكى بيمارش 
را مجبور كرده بود بــراى گرفتن آزمايش به 
آزمايشگاهى كه مد نظر اوست، برود؛ در حالى 
كه در طبقه پايين همان ساختمان پزشكان، 
آزمايشــگاه وجود داشت و خيلى راحت بيمار 
مى توانست با مراجعه به آنجا آزمايش هاى مورد 

نياز را انجام دهد.

 بيماربه دوشى خانواده ها
فرد ديگرى در تمــاس با تحريريه با گاليه از 
جريانى كــه بين جامعه پزشــكى راه افتاده 
اســت به خبرنگار ما مى گويد: تا پيش از اين 

ما تصور مى كرديم حرفه طبابت جدا از ساير 
حرفه هاست و حداقل در اين حيطه سفارش 
و زد و بند وجود ندارد. او در خصوص مشكلى 
كه برايش پيش آمده است، ميافزايد: من پدر 
پيرى دارم كه مشــكالت جسمى زيادى دارد 
و چند وقت پيش دچار شكســتگى استخوان 
لگن شــد كه با اين شرايط مجبور هستيم با 
مشــقت زيادى او را جا به جا كنيم. وقتى اين 
حادثه برايش اتفاق افتاد، او را به بيمارســتان 
منتقل كرديم و چند روزى بســترى بود كه 
پيش از ترخيص، پزشك معالجش به ما گفت 
چند وقــت ديگر براى ويزيت مجدد به مطب 
من بياييد. طبق گفته پزشك پدرم را به مطب 
پزشــك برديم، مطبى كه در طبقه دوم بود و 
ما مجبور بوديم پدرمان را با ســختى به آنجا 
ببريــم، وقتى نوبت ويزيت شــد، دكتر گفت 
براى اينكه شرايط پدرتان مشخص شود بايد 
از محل شكستگى عكس بگيريد و بعد شروع 
كرد به توضيح دادن كه به فالن مركز برويد و 

آنجا عكس بگيريد، من فقط عكس اين مركز 
را قبول دارم. 

ما كه مى دانستيم با چه مشقتى پدرمان را به 
مطب رسانده ايم، به دكتر گفتيم موقع آمدن 
در همســايگى شما مركز راديولوژى را ديديم 
كه مى شــود آنجا عكس ها را گرفت كه دكتر 
در همين لحظه گفت اگرمن پزشــك هستم 
بايد به شما بگويم فقط عكس اين مركزى كه 
گفتم برايم مالك اســت و عكس جاى ديگر 
برايم كارايى ندارد. ما هم مجبور بوديم پدر را 
هر طور شده به همان مركز ببريم و عكسى را 
كه دكتر گفتــه بود تهيه كنيم. وقتى به آنجا 
رسيديم بيماران ديگرى را آنجا ديديم كه آن ها 
نيز به نوعى به توصيه پزشكانشان به آن مركز 

فرستاده شده بودند.
وى ادامه مى دهد: راســت و دروغش به عهده 
همان بنده خدايى كه اين جمله را گفت، اما او 
مى گفت پزشكانى كه با اين مركز كار مى كنند 
بــه نوعى هر از چندگاهى به واســطه اهداى 

هديه هايى كه اغلب سكه و... است مورد تقدير 
از سوى مسئول اين مركز قرار مى گيرند!

موارد مشــابه زيــادى در حيطــه موضوع اين 
گزارش طى تماس با تحريريه اعالم شده است 
كه مراكز ديگر از جمله البراتوارهاى ســاخت 
دندان مصنوعى، عينك سازى ها، البراتوارهاى 
ســاخت پروتز اندام مانند دســت و پا و غيره و 
حتى فروشگاه هاى وســايل توان بخشى را نيز 
شامل مى شد كه بيماران هر كدام به نوعى براى 
گرفتن خدمات به سمت و سوى آن ها سوق داده 
شده اند و متأسفانه پزشكان معالج آن ها تأكيد 

داشتند حتماً از مراكز خاصى خدمات بگيرند.

آب و �وا
  وزش باد شديد همراه با گرد وخاك 

در خراسان رضوى
قدس: طبق بررســى نقشــه ها و مدل هاى هواشناسى خراسان 
رضوى تحت تاثيــر امواج  ناپايدار جوى قرار گرفته اســت كه با 
توجه به افزايش گراديان فشــار انتظار مى رود بر شدت وزش باد 
در سطح استان افزوده شود.  بر اين اساس پيش بينى مى شود طى 
48 ساعت آينده بخصوص روز چهارشنبه وزش باد در اكثر نقاط 
استان بويژه نوار شرقى شديد در برخى از نقاط توام با گردوخاك 
و كاهش كيفيت هوا و احتمال بروز خسارت باشد. ضمناً از اواخر 
وقت امروز بارش هاى رگبارى از نوار شمالى و غربى استان شروع 
كه طى امروز و فردا با گســترش هســته بارشى سيستم انتظار 
مى رود در غالب نقاط استان شاهد بارندگى به شكل رگبار باشيم.

ت�ن��

��ر

  اينجا پر از تشنگى است

على محمدزاده: مى گويند يك تصوير به اندازه صدها ســطر 
نوشته اثرگذار است و با نگاهى به وقايع تاريخ معاصر مى بينيم 
اتفاقات بزرگى چون جنگ ويتنام با انتشار يك تصوير به يك باره 
روند ديگرى به خود گرفتند.  بر همين اساس اين بار مى خواهيم 
بــراى آنكه اوج بحران كم آبى را بيش از پيش درك كنيم اين 
تصوير سد طرق را به خاطر بسپاريم يا آن را در جايى قرار دهيم 
تاهر بار كه بر حســب عادت مقدارى آب را هدر داديم يادمان 
بيايد كه پشت سدهاى شهرمان به جاى آب پر از تشنگى است.

  سد بارزوى شيروان تنها 5 درصد 
ذخيره آب دارد

بجنورد-خبرنگار قدس: فرماندار شيروان گفت: هم اكنون 
ســد بارزوى اين شهرستان 157 هزار نفرى، تنها پنج درصد 
ذخيره آب دارد كه ادامه اين وضعيت بحران كمبود شــديد 
آب را موجب خواهد شد. امين رضا مرآتى در نشست شوراى 
حفاظت منابع آب شهرستان شيروان با بيان اينكه بايد رسانه ها 
و مطبوعات مشكل كمبود آب را براى مردم بازگو كنند، گفت: 
مشــكل كمبود آب امروز، بى آبى نسل آينده را در پى دارد؛ 
پس بايد با آينده نگرى بحران آب را مديريت كرد.  وى ياد آور 
شد: با راه اندازى تصفيه خانه فاضالب شيروان مقدار زيادى از 

آب دوباره به چرخه كشاورزى و غير شرب بازخواهد گشت.

  50 درصد روستاهاى خراسان شمالى 
اينترنت ندارند

بجنورد-خبرنگار قدس: مديركل فناورى اطالعات و ارتباطات 
خراسان شمالى گفت: در حال حاضر 50 درصد روستاهاى اين 
استان فاقد اينترنت هســتند.  مرتضوى اظهاركرد: با توجه به 
نبود امكانات الزم در اســتان 50درصد روستاهاى منطقه فاقد 

اينترنت هستند.
وى ادامه داد: از ســال آينده، عمليــات راه اندازى اينترنت در 
روستاهاى اســتان با اعتبار 113 ميليارد ريالى انجام مى شود.  
مرتضوى با بيان اينكه با تأمين اين زيرســاخت ها بيش از 90 
درصد روستاهاى استان داراى اينترنت مى شوند، افزود: در حال 

حاضر 319 روستا در اين منطقه از اينترنت برخوردار هستند.

رئيس پليس فتا خراسان رضوى:
 فردى از 18 وعده ازدواج اينترنتى 

7ميليارد به جيب زد!
فارس: رئيس پليس فتا خراسان رضوى در خصوص بيشترين 
حجم موارد جرايم فضاى مجازى در استان گفت: اگر بخواهيم 
جرايم فضاى مجازى را در استان به چند حوزه تقسيم بندى 
كنيــم، در حوزه اخالقى با مصاديقى مانند تشــويش اذهان 
عمومى و انتساب اعمال خالف واقع به افراد مواجهيم كه 40 
درصد جرايم حوزه فضاى مجازى استان را به خود اختصاص 
مى دهد و بيشترين نوع جرايم است. 38 درصد جرايم خراسان 
رضوى در حوزه اقتصادى و مالى اســت كه به برداشت هاى 
غيرمجاز اينترنتى از حساب هاى بانكى، دسترسى هاى غيرمجاز 
به حساب هاى بانكى، قاچاق سوخت، فروش كاالهاى غيرمجاز 

در فضاى سايبر، باج افزار ها و مواردى از اين دست است.
وى ياد آور شد: براساس پرونده هاى قضايى كه تشكيل مى شود 
80 درصد جرايم در مشهد شــكل مى گيرد كه شامل افراد 
بومى استان يا زائران هستند، بنابراين، بيشترين جرايم فضاى 
مجازى به دليل جمعيت زياد و حجم باالى حضور گردشگر 
در مشهد اتفاق مى افتد. جهانشيرى در خصوص عجيب ترين 
اتفاقى كه در حوزه فضاى سايبرى طى سال جارى رخ داد هم 
گفت: در حالى كه بارها اطالع  رســانى كرده ايم كه دركشور 
سايت مجاز همســريابى وجود ندارد، با وجود اين مى بينيم 
بســيارى از افرادى كه داراى تحصيــالت بااليى هم بوده اند، 
طعمه يك فرد قرار گرفته اند. براى مثال 18 مورد سوءاستفاده 
از سوى يك نفر در يك سايت همسريابى اتفاق افتاده بود كه 
چهار شاكى آن در مشهد بودند. در بررسى كه انجام شد، تمام 
افراد اغفال شــده توسط اين فرد، تحصيلكرده بودند و متهم 

نيز حدود 7 ميليارد ريال از اين افراد كالهبردارى كرده بود.

 دستگيرى شكارچيان گراز در بجنورد

بجنورد-خبرنگار قدس: مديركل حفاظت محيط زيســت 
خراسان شمالى از دستگيرى دو شكارچى غيرمجاز گراز وحشى 
در شهرستان بجنورد خبرداد. سيد اصغر مطهرى اظهار داشت: 
در پى اطالع از شكار دو رأس گراز وحشى در حاشيه بند عبدل 
آباد، مأمورين يگان حفاظت از محيط  زيســت به منطقه مورد 
نظر اعزام و دو نفر شــكارچى متخلف را دستگير كردند. وى 
افزود: اين متخلفين در حين پوست كندن و قطعه قطعه كردن 

اجزاى بدن دو رأس گراز وحشى بودند كه دستگير شدند.

 سرقت به عنف 20 ميليونى يك ناشنوا 
ازناشنوايى ديگر

نيشابور- خبرنگار قدس: با تالش پليس شهرستان نيشابور 
عامل ســرقت به عنف ازيك ناشنوا شناسايي و دستگير شد. 
فرمانده انتظامي نيشابور گفت: در پى گزارش سرقت به عنف 
مبلغ 20ميليون ريالى از منزل يك ناشنوا بالفاصله در تحقيقات 
اوليه ماموران مشــخص شد متهم از روي ديوار وارد منزل كه 
به محض بيدار شدن شاكي با استفاده از سالح سرد به ناحيه 
ســر وي ضربه اي وارد و سپس مبلغ 20 ميليون وجه نقد را 
ســرقت و از محل متواري شده است. سرهنگ بيات مختاري 
افزود: بدليل اهميت موضوع پرونده با توجه به وضعيت خاص 
شاكي (عدم قدرت تكلم ) با اداره بهزيستي نيشابور هماهنگ و 
از يك مربي مركز توان بخشي دعوت كه سخنان شاكي را براي 
افسر پرونده تشريح كند.با كمك مربي و راهنمايي هاي شاكي 

مشخص شد متهم نيز يكي از افراد ناشنوا مي باشد.

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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هادى زهرايى: دادســتان عمومــى و انقالب قوچان در 
خصوص نزاع شنبه گذشته در محل پروژه ميدان ورزش 
اين شهر كه سبب مجروح شدن چند نفر از مجريان اين 
طرح شد، گفت: چند تن از اعضاى شوراى شهر به محل 
اجراى طرح رفته و با مهندسين و مجريان طرح موجبات 
درگيرى را فراهم كرده اند كه در اثر اين درگيرى دو تن از 
نيروهاى مجرى طرح دچار آســيب شده و در بيمارستان 

بسترى هستند.
قاضى على آذرى در گفت و گو با قدس افزود: طوالنى شدن 
عمليات طــرح عمرانى ميدان ورزش ســبب بروز برخى 
نارضايتى ها از ســوى اهالى منطقه اجراى طرح و عابران 
شده است و به دليل اينكه اين طرح قرار بوده طى 90 روز 
كارى به پايان برسد، تأخير در اجرا موجب ايجاد شبهات 

زيادى بين مردم و نارضايتى عمومى شده است.

وى ياد آور شد: روز شنبه تحقيقات اوليه اين حادثه با توجه 
به شكايت طرفين به بازپرسى ارجاع شد ودليل كافى براى 
بازپرســى و بازداشت تحقيقى چند تن از اعضاى شوراى 

شهر و مجرى طرح وجود دارد.
وى افزود: مجريان طرح هاى عمرانى بايد همه زواياى طرح 
و حتى حقوق مردم را رعايت و سپس اقدام به شروع طرح 
كنند و بويژه تملك اراضى براى طرح هاى عمرانى و دادن 
بهاى عادالنه كه ناديده گرفتن اين بخش ســبب پرونده 

سازى در دستگاه قضا مى شود.
وى ادامــه داد: نزاع جمعى جرمى اســت كه هميشــه 
فرهنگ ها و ســنت هاى يك اجتماع را مــورد هدف قرار 
مى دهد و ما نبايد اجازه بدهيم مردم شهر ما به اين قبيل 
رفتار ها اشتهار پيدا كنند، گرچه مشاهده اين گونه رفتار ها 

از سوى كسانى كه مسئوليتى برعهده دارند، بدتر است.

آذرى خاطر نشان كرد: بررسى در اين زمينه همچنان ادامه 
دارد و بــزودى ابعاد و زواياى جديدى از اين حادثه اطالع 

رسانى خواهد شد.

دادستان به قدس خبر داد

بازداشت چند عضو شوراى شهر قوچان

آذرى خاطر نشان كرد: بررسى در اين زمينه همچنان ادامه 
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