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فرهنگ و هنر

نمایشنامهخوانی کتاب
«اسماعیل ،اسماعیل» در مشهد

قـــس :آیــــیـــن
نمایشنامهخوانی کتاب
«اسماعیل ،اسماعیل» با
حضور خانواده شهدای
هشت سال دفاع مقدس
و مدافع حرم در کتابخانه
عمومی شــهدای مدافع
حرم مشهد برگزار شد.
این مراســم با حضور غالمرضا محمدی مفرد ،پدر شــهید
محمدجواد محمدی مفرد شــهید مدافــع حرم و جمعی از
خانواده شهدا برگزار شد.
در این مراســم غالمرضا محمدی مفرد اظهار کرد :سعی
کنید با کتابخوانی و علمآموزی فکر و ذهن خود را رشــد
بدهید و از محیط کتابخانههای عمومی در رسیدن به این
هدف اســتفاده کنید .پدر شــهید مدافع حرم در ادامه با
اشاره به شــهادت فرزند خود در حلب سوریه تنها 15روز
پس از تولد دومین فرزند وی ،شــهادت فرزند خود را تاج
افتخار و عزت دانســت و ادامــه داد :اگر فرزند من و دیگر
فرزندان این مرز و بوم برای دفاع از حریم والیت و امامت
و ایران اســامی جان خود را فدا نمیکردند امروز داعش
و دشمنان قسم خورده اســام و ایران امنیت و آرامش را
از ما گرفته بودند.
در ادامه این مراســم نمایشنامهخوانی کتاب «اسماعیل،
اســماعیل» به همت گروه نمایشنامهخوانی فرهنگسرای
انقالب اســامی مشهد مقدس اجرا شد که برشی کوتاه از
سرگذشت جانباز ایام دفاع مقدس در آسایشگاه جانبازان و
ایثارگران را روایت میکند.

گپ

سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی
در گفتوگو با قدس:

سفر به مشهد از همه شهرهای کشور
ارزانتر است

طلـــبی :
سر پر ســت
معاونت گردشگری اداره
کل میــراث فرهنگــی،
گــــردشگـــــری و
صنایعدســتی اســتان
خراســان رضوی گفت:
سفر به شهر مشهد و حضور در این شهر از همه مناطق کشور
ارزانتر است به طوری که یک سفر معمولی در شهر مشهد به
طور میانگین روزانه بیــن ۱۵۰تا۲۰۰هزار تومان و در حالت
الکچری و اســتفاده از هتلهای پنج ستاره به طور میانگین
روزانه  ۸۰۰هزار تومان را میتوان در نظر گرفت.
یوســف بیدخوری اظهار کرد :استان خراسان رضوی و شهر
مقدس مشهد قطب اول سفر در کشور هستند.
وی تصریح کرد :باتوجه به برنامهریزیهای صورت گرفته در
سالهای اخیر و سرمایهگذاری مناسبی که در این زمینه به
ویژه در حوزه اقامت در اســتان صورت گرفته است ،در هیچ
زمانی از سال مشکلی برای اقامت زائران و گردشگران وجود
ندارد و حتی در زمانهایی که حضور مســافران کاهش پیدا
میکند مراکز اقامتی حتی تخفیفهایی بین  ۲۰تا  ۸۰درصد
ارائه میکنند .سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی
گفت :تمام واحدهای اقامتی غیرمجاز در شــهر مشهد مورد
شناسایی قرار گرفتند که حدود ۴هزار مورد است که بیشتر
در زمان اوج مسافری فعالیت دارند و به اداره اماکن نیز معرفی
شدهاند و برای نظارت بر این گونه موارد نیاز به نیروی انسانی
کافی است .از طرفی همیشه تأکید ویژه به زائران و گردشگران
داشــتهایم در اماکنی اقامت کنند که پروانه بهرهبرداری و
نرخنامه مصوب داشــته باشــند ،زیرا این واحدها از لحاظ
ایمنی و بهداشــتی از استانداردهای الزم برخوردار هستند
و فریب لیدرهایی که صرفاً به فکر منافع مالی خودشــان
هستند ،نخورند.

نقد و نظر

یک کارگردان:

مسئوالن به فیلمسازان مشهدی
اعتمادندارند

ایســنا :یک کارگردان
گفت :از دالیل عدم تولید
و رونق فیلم در مشــهد
این اســت که مسئوالن
به فیلمســازان مشهدی
اعتماد ندارند و از طرفی
ی که برای
دیگر منابع مال 
فیلم در استان هزینه میشود ،کم است.
جــواد علیزاده در خصوص اینکه چرا ســینمای مشــهد به
تنهایی و به صورت مستقل شناخته شده نیست و به نوعی در
سینمای تهران حل شده ،تصریح کرد :اینکه سینمای مشهد
شناخته شده نیست ،مشکل فیلمسازان است؛ به این دلیل که
فیلمسازان ما سراغ سوژههای بومی و مسائل شهر خودشان
نمیروند .پرداختن به امام رضا(ع) در قصهها ،داســتانها و
فیلمهای ملی در کشورمان را کم و بیش میبینیم؛ ولی فکر
میکنم این مشکل به این دلیل است که خود فیلمسازان به
سراغ قصههای بومی و مسائل بومی نمیروند و به همین علت
سینمای مشهد در تهران حل شده است.
این کارگردان خاطرنشان کرد :از طرفی دیگر برای اینکه در
مشهد کار وجود ندارد و اگر کاری هم باشد ،بسیار نازل است،
فیلمسازان ،فیلمنامهنویسان و فیلمبرداران به تهران میروند،
برخی هم که در مشهد ماندهاند ،به دلیل مسائل خانوادگی و
شرایطی است که دارند.
وی همچنین در مورد اینکه آیا زیرساختها در مشهد برای
ارتقای ســینما فراهم اســت یا خیر ،بیان کرد :یکی از این
زیرساختها آموزش اســت ،ولی ما مدرس خوب کم داریم،
بخش دیگر به تولید و بخش دیگر هم به امکانات برمیگردد.
در خصوص امکانات باید گفت فقط یک دفتر ســینمایی که
تقریباً امکانات خوبی از لحاظ نور و وسایل حرکتی دارد ،هست
که البته باز هم نیاز به سرمایه و حمایت دارد.

قدس در گفتوگو با هنرمندان این صنعت بررسی میکند

سهمصنایعدستیدربازارسوغات

سرور هادیان ســفر به مشهد هم زیارت
است و هم سیاحت ،مشهد قطب صنایعدستی
کشــور نیز هست .صنایع دســتی مشهد از
سوغاتیهای مشهوری است که هنگام گشت
و گذار در مراکز خرید بزرگ مشــهد میتوان
آن را به وفور دید.
مشهد به غیر از جذب زائر و گردشگر داخلی
و خارجی فراوان ،به دلیل موقعیت مذهبیاش
دارای صنایعدســتی متنوعــی از قدیم تا به
حال اســت .به سراغ هنرمندان صنایعدستی
شــهرمان میرویم تا دریابیم امسال با توجه
بــه باال رفتن نرخ مواد اولیــه تولید هنرهای
صنایعدستی ،این محصول به عنوان سوغات
شهرمان چه جایگاهی برای زائران و مسافران
داشته است.
آثار هنری و ارزشهای واقعی

یک هنرمند معرقکارچــوب در گفتوگو با
خبرنگار ما درباره میزان خرید امسال صنایع
دستی توسط زائران و گردشگران در شهرمان
میگوید :من درخصــوص کار معرق ،بازاری
کار نمیکنم و همه آثار من برای موزه یا بازار
هنری است.
میتــرا حیــدری میافزایــد :آثــار هنری و
صنایعدستی برای همه دارای جذابیت است،
اما چون کار دست است قیمت آن باالست و
امکان خرید برای همه وجود ندارد.
این کارشــناس صنایعدســتی خاطرنشان
میکند :مــردم چه مجاور و چــه زائر ،برای
خرید بودجه مشــخصی را درنظر میگیرند و
ترجیح میدهند اگر قرار اســت  200یا 300
هزار تومان هزینه کنند ،همان را برای خرید
ال چهار یا پنج قلم بپردازند
اقالم بیشتری مث ً
نه یک قلم.
وی که دارای  16ســال سابقه کاری است،
بیــان میکند :من خــودم در کنار کارهای
هنری معرق روی چــوب ،زیورآالت فلزی
هــم میســازم .گاه ســفارشهای نقره و
گاهی ســایر زیورآالت با فلزاتی که مناسب
باشــد را برای کار در بازار انجام میدهم تا
عالقهمندان به هنر امکان خرید را داشــته
باشند و همچنین زمینه فروش آثار هنریام

در موضوعی به غیــر کار حرفهای و هنری
معرق چوب ،برایم فراهم شود.
کاهش تولید ،افزایش قیمت

یکی از هنرمندان دیگری که در زمینه حکاکی
و نقاشی روی چرم (سراجی) کار میکند هم
میگوید :من در عرصه تولید فعالیت میکنم و
سفارشها را انجام میدهم.
سیاوش شمسایی تأکید میکند :سفارشها
امسال نســبت به سالهای گذشته حداقل با
 20درصد کاهش مواجه بود .این کارشــناس
سازمان صنایعدستی بیان میدارد :با توجه به
افزایش قیمت در بحث مواد اولیه تعداد تولید
کم و قیمت کارها با افزایش مواجه شده است.
وی خاطرنشان میکند :از این رو در بخشهایی
هنرمندان ،تولید آثار با قیمت مناســب را در
اولویــت کاری خویش قرار میدهند تا امکان
خرید زائر یا گردشگر مهیا باشد.
اولویتهای مردم در سوغات

یکــی از هنرمندان که بیــش از یک دهه به
صورت حرفــهای در حوزه قلمزنی روی مس

مدیر کل بیمه سالمت خراسان رضوی:

روی آن ســاعتها و روزهــا
مشــغول به کار است نیز
بــرش
وقــت گذاشــت و حداقــل
میگوید :متأسفانه به دلیل
قیمت آن  90تــا  100هزار
تورم و افزایــش نرخ مواد
اولیه آثــار هنری به همان کار هنرعالقه است
تومان میشود و یا قاب آینه
که ورق مس آن باید محکم
نسبت ،خرید آثار هنری از و به اعتقاد من باید
باشد ،حدود  300هزار تومان
اولویتهای
مردم در سبد زمینه صادرات
ن است و حداقل
قیمت مس آ 
کاالیشان نیست.
مریم ســراوانی با اشاره به توسط دولتمردان
باید حدود  1/5ماه برای کار
روی آن زمان گذاشــت و به
این نکته کــه در بهار و به فراهم شود
خصوص تابستان که فصل
طور قطع نمیتوان این اثر را
با توجه به ظرافت و زمانی که
مسافرتهاســت مردم در
یک هنرمند روی آن میگذارد کمتر از 800
نمایشــگاه بینالمللی حضور زیادی داشتند،
هزار تومان قیمتگذاری کرد .اما از نظر مردم
اظهار میدارد :با وجود حضور و استقبال خوب
این هزینه زیاد است و قدرت خرید مسافران
مردم و زائران از نمایشگاه ،اما مسافران ترجیح
برای این گونه هنرهای دستی محدود است.
میدادند ســوغاتی با قیمتهای مناسب و با
تعداد بیشتر خریداری کنند.
گرانی مواد اولیه

صادرات و زمینه اشتغال

وی اظهــار میکند :برخــی از هنرها امکان
ارائهشــان به صورت ارزان وجود ندارد .برای
مثال هنر قلمزنی ماده اولیه آن مس اســت.
در حال حاضر یک بشــقاب مســی کوچک
قیمتش حدود  20هزار تومان اســت و باید

هیئت امنا مصوب کرد

وی کــه دارنده درجه هنری اســت ،تصریح
میکند :کار هنرعالقه اســت و به اعتقاد من
باید زمینه صادرات توسط دولتمردان فراهم
شود و این درحالی است که میتوان از طریق
نگاه جدی به صادرات هنر ،درآمدزایی خوبی
برای هنرمندان و کشورمان فراهم سازیم.

مدیرعامل مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی:

پزشکان هشت شهرستان استان
نسخ هالکترونیکیمینویسند

اعالمشهریهدانشجویاننوبتدوم
مجازیوپردیسدانشگاهفردوسی

خیران  ۲۰میلیارد ریال به پروژههای
حوزه سالمت کمک کردند

ایرنا :مدیرکل بیمه ســامت خراسان رضوی گفت :هم
اکنون نسخهنویسی الکترونیکی که مزایای بسیاری از جمله
صرفهجویی در حذف کاغذ و ارتقای کیفیت خدماتدهی
دارد در شهرســتانهای مشهد ،نیشابور ،کاشمر ،قوچان،
ســرخس ،خواف ،تربت حیدریه و تربت جــام در حال
اجراست .دکتر سید مرتضی وجدان افزود :نسخهنویسی
الکترونیکی ،پذیرش الکترونیکی اســناد بستری و نظام
ارجاع الکترونیکی و استحقاقسنجی از جمله برنامههای
سازمان بیمه سالمت ایران برای استقرار نظام الکترونیک
است .وی ادامه داد :استقرار نظام الکترونیک هم اکنون در
شهرستانهای یادشده خراسان رضوی در حال اجراست و
به تدریج در تمامی شهرستانهای استان عملیاتی خواهد
شد .وی گفت :به منظور تشویق پزشکان شرکتکننده در
طرح نسخهنویسی الکترونیک ،مطالبات  ۱۰۰درصد اسناد
پذیرش شده نسخ الکترونیکی آنان به صورت خارج از نوبت
پرداخت میشود.

قدس :شهریه دانشجویان دورههای نوبت دوم ،مجازی
و پردیس دانشگاه فردوســی مشهد در سال تحصیلی
 ۹۸-۹۹تعیین شد.
هیئت امنای دانشگاههای استان خراسان رضوی (منطقه
 ،)۹براساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه
کشــور و بند «و» ماده  7قانون تشکیل هیئتهای امنای
دانشگاهها و مؤسســات آموزش عالی و پژوهشی ،میزان
شهریه دانشجویان همه مقاطع و دورههای تحصیلی نوبت
دوم ،مجازی و پردیس برای مؤسســات عضو هیئت امنا
برای سال تحصیلی  98-99به این قرار تعیین نموده است.
شهریه ثابت تا پایان تحصیل ثابت بوده و تغییرنخواهد کرد.
شهری ه متغیر هر سال به تشخیص هیئت رئیسه حداکثر تا
 ۱۰درصد نسبت به سال قبل افزایش مییابد.
قابل ذکر اســت براساس رویه دانشگاه ،نرخ شهریه هر
ورودی نســبت به ورودی قبل حداکثر تا ســقف ۱۵
درصد افزایش دارد.

مهــر :مدیرعامــل مجمــع خیریــن ســامت
خراســانجنوبی گفت :خیرین در  ۶ماهه نخســت
ســال جــاری  ۲۰میلیــارد ریــال بــه پروژههای
حوزه سالمت خراسان جنوبی کمک کردند.
حسینی اظهار کرد :درحال حاضر حدود  ۱۸پروژه
خیرساز حوزه سالمت در خراسانجنوبی در دست
ساخت است که بیشتر آنان مرکز جامع خدمات سالمت
هستند.
وی با اشــاره بــه برخی پروژههای خیرســاز حوزه
سالمت ،بیان کرد :یکی از این پروژهها در سربیشه
بــوده که به اتمام رســیده اســت و در درمیان نیز
دو پــروژه خیرســاز داریــم کــه یک پــروژه ۷۰
درصــد پیشــرفت فیزیکی داشــته و یــک پروژه
نیز بــه اتمام رســیده اســت کــه بــرای افتتاح
منتظر تکمیل تجهیزات آنها از ســوی دانشــگاه
هستیم.

جدول 7646
افقی
 .1شــاخهای از ورزش تیرانــدازی -بــرج
ســوم فلکی  .2معبد آناهیتا در این شــهر
کرمانشــاه واقعشــده -ترانه و سرود -قلب
قــرآن  .3نوعــی ماهی از خانواده شــانک
ماهیــان -مرکب تندرو -ناپختــه  .4ماده
بیهوشــی -بیایمان -هادی جریان برق و
گرما  .5حرف مکرر -سازمان جاسوسی رژیم
غاصب صهیونیستی -بیتی چهارقسمتی که
در آخر سهقسمت اول شاعر سجع نگاه دارد
و در قسمت چهارم قافیه بیاورد  .6مبارزی
کشــانی و از امرای زیردســت افراسیاب –
گلی که هنوز شکوفانشــده -از گویشهای
محلی کشورمان  .7عدد نخست -تکیهکالم
مؤمن -نی میانتهی  .8نصبکردن -بخشی
از خــاک اســتان تهران را دربــر میگیرد
 .9مادر بشر -تماشاکردن -ویتامین جدولی
 .10پایتخت تزارها -کشیدهشده -خوگرفتن
 .11روغن کنجد -پیشــگاه اتــاق -تارنما
شدادن -بخش متحرک
 .12انفرادی -پرور 
میز  .13منتسب به فن -نفیکننده -خطایی
در ورزش بسکتبال  .14عنصر شیمیایی -از

شماره پیامک300072305 :
ارتباط پیام رسان سروش۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱ :
فضای مجازی:

ورزش خراسان

بانوی دونده خراسانی:

تمام تالشم کسب سهمیه المپیک است

قــدس :بانــوی دونده
خراســانی گفــت :برای
کســانی که دو استقامت
کار میکنند تنها چیزی
که میتواند بســیار مؤثر
باشد ،تمرین در ارتفاعات
است.
تکتم دستاربندان ،دختر ۱۸ســاله دوومیدانی خراسان رضوی،
در چهار ســال حضورش در ماده 800متــر و یک هزار و 500
متر همواره در حال افتخارآفرینی و رکوردزنی بوده اســت .وی
به تازگی نیز موفق شد در مسابقات لیگ برتر دوومیدانی کشور
امتیازآورترین ورزشکار باشد و رکورد باشگاهی را نیز ارتقا بخشد.
این ورزشــکار خراسانی درباره اینکه چگونه وارد این رشته شد،
گفت :در مسابقات دوومیدانی مدارس رکوردهای دانشآموزان به
ثبت میرسید که من همه ساله در مسابقات جزو برترینها بودم
تا اینکه در سال ۹۴به صورت حرفهای کارم را با مربیگری خانم
«جوان» آغاز کردم و در همان سال به عضویت تیم ملی درآمدم.
دونده خراسان رضوی ادامه داد :ما در این دوره از لیگ باشگاههای
کشور توانستیم در جایگاه چهارم قرار بگیریم ،این درحالی است
که میشد جایگاه سوم را کسب کرد ،اما خستگی برخی دوندگان
تیم مانع این موفقیت شد .وی تأکید کرد :من در مسابقات آسیایی
قطر توانستم رکورد ملی را ارتقا دهم و این تنها به دلیل حمایت
رئیس فدراسیون دوومیدانی بوده است .تنشهایی که در بخش
آقایان وجود دارد ،در بین بانوان نیست.
وی عنوان کرد :اگر بتوانم در رنکینگ  ۸۰قرار بگیرم ،جواز حضور
در المپیک را کســب خواهم کرد و در مسابقات جوانان آسیا و
جوانان جهان هم امیدوارم بتوانم رکورد خوبی به جا بگذارم.

 ۴۰۰خانه ورزش روستایی
در خراسانجنوبی تجهیز میشود

قدس :مدیــرکل ورزش
و جوانان خراسانجنوبی
گفـــــت ۴۰۰ :خانــه
ورزش روســتایی در
خراســانجنوبی در سال
جاری تجهیز میشود.
حســن عزیزی ادامه داد:
توســعه ورزش همگانی با توجه به سیاستهای وزارت ورزش و
جوانان و براساس ظرفیتهای خراسان جنوبی مدنظر قرار دارد.
وی با بیان اینکه باید اســتعدادهای جوانان در حوزه ورزش را به
مرحله ظهور برسانیم ،ادامه داد :خراسانجنوبی به عنوان پنجمین
استان در کشور توانست معافیت ورودی تیمها برای شرکت در
مسابقات و لیگها در کشور را کسب کند.
وی بــا تبیین این نکته کــه بانوان امروزه پا به پــای مردان در
رشــتههای مختلف فعالیت داشــته و بــه موفقیتهای بزرگ
میرســند ،اظهار کرد :از این جهت موضوع عدالت جنسیتی در
ورزش باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حضور رول اسکیتبازان خراسانی
در لیگ برتر کشور

قــدس :تیم اســکیت
رول بال «الماس جویان»
نماینده هیئت اســکیت
خراســان رضــوی برای
حضــور در لیــگ برتر
رول بال آقایان کشور عازم
اصفهان شدند.
تیم اسکیت رول بال خراسان رضوی در دور رفت با دو برد و یک
باخت با تیمهای سپاهان اصفهان ،هیئت اسکیت کرمان و هیئت
اســکیت مازندران و با کسب  ۴امتیاز به عنوان تیم دوم گروه a
برای دور برگشت رقابتهای لیگ برتر عازم اصفهان شد.
با توجه به تغییر زمان مســابقات ردهبندی و فینال ،مســابقات
رول بال آقایان امروز و فردا در اصفهان برگزار خواهد شد.

رتبه دوم هیئت اسکواش استان
در بخش همگانی کشور

قدس :هیئت اسکواش خراســانرضوی در جایگاه دوم برترین
هیئت فعال در بخش همگانی این فدراسیون در تابستان  ٩٨قرار
گرفت و استانهای تهران و اصفهان اول و سوم شدند.
در ایــن ارزیابی و در مجموع امتیــازات در دو حوزه همگانی و
قهرمانی نیز  6استان برتر کشور معرفی شدند که خراسان رضوی
پس از اســتانهای تهران ،یزد ،گلســتان ،مرکزی و اصفهان در
جایگاه ششم این ردهبندی قرار دارد.
zadehalireza@gmail.com
محمدرضا علی زاده

رهبران جنبش اســتقالل هنــد و اولین
نخستوزیر هندوستان -لباس سنتی ژاپنی
 .15واخواست ســفته -برای جداکردن دو
جمله که اولی مکمل دومی اســت به کار
میرود

عمودی
 .1فرش چوبی -مقتــل امیرکبیر  .2زدنی
مضر به ســیگار -دیوار بلنــد -قبیلهای در
صدر اسالم -از آتشافروزها  .3زشتتر -از
صنایع دستی ایرانیان و سوغاتی از اصفهان
 .4نهــی از گفتن -از انــواع کفپوشها-
دعای زیــر لب -برج داســتانی فرانســه
 .5چربزبان -عدد قرن -واحد شــمارش
غار .6شــاعر سرشــناس رومــی پیش از
میــاد -زاویه  90درجــه -گیاه فیلگوش
 .7خشکی -ســوزان -تن -برتریجستن
 .8بندری مهــم در اســترالیا -درودگری
 .9بخش پایین لباس -اختراع گوتنبرگ-
شــک و تردید -مخفف کاه و کوه  .10ذره
باردار شیمیایی -نامی پسرانه -ابزاری برای
پخش فیلم  .11نشــانی -مدافع فوتبالی-

عرصه مسابقات تکواندو  .12مقابل کل -جایگاه و مقام-
مغازه -طالییرنگ  .13یادآورشــدن -پرندهای دردست
مقنی  .14خسارت -برنج شوشتری -زادگاه نیما -حرفی
روی خودش  .15پسر حضرت ابراهیم«ع» -سابقهدار

حل جدول شماره قبل

منتظر نظرها ،دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
با ما تماس بگیرید

