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انيميشن « فيلشاه» جهانى مى شود آبونمان و هزينه خدمات مستمر قبوض گاز صفر شد
گفت وگو با حامد جعفرى تهيه كننده  پيگيرى قدس به ثمر نشست

قدس:  در اين دوره از جشنواره فيلم فجر، تنها 
يك اثر انيميشن براى رقابت با ديگر آثار رئال 
سينمايى حضور دارد. هادى محمديان كه پيش 
از اين انيميشن «شاهزاده روم» را در سينماهاى 
كشــور اكران كرده بود، امسال با «فيلشاه» در 
جشنواره ملى فيلم فجر حضور دارد. «فيلشاه» 

به كارگردانى هادى محمديان و...
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بــه آن مى كردند. حــذف آبونمان از قبوض 
مشتركين خواســته ديوان عدالت ادارى بود 
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به همت نمايندگان مديران و فرهيختگان شوراى 
اجتماعى محله سعدآباد

27 كانكس براى 
زلزله  زدگان كرمانشاه 

اهدا شد



معاون دادستان مشهدبه قدس خبر داد

ورود دادستانى به موضوع تخفيف هاى اغوا كننده
��ر

فاطمه معتمدى  معاون دادســتان مشهد 
در امور اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم در 
خصــوص تخفيف هاى بــاال و گاه بيش از 70 
درصدى در بازار اظهار داشــت: در برخى از ايام 
مانند زمان بازگشايى مدارس و يا در آستانه سال 
نو، مردم در ســطح شهر مشهد و استان شاهد 
برخى تخفيف هاى باال بــراى فروش كاالهايى 

مانند پوشاك و كيف و كفش هستند.
بخشــى محبى با بيان اينكه شــاهد يكسرى 
ناهنجارى ها در عرصه فروش فوق العاده، حراج و 
تخفيف هاى باال هستيم، افزود: براى ساماندهى 
اين موضوع، بتازگى مكاتبه اى از سوى معاونت 
اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم با معاونت 
بازرســى و نظارت ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت، اتاق اصناف و تعزيرات اســتان صورت 
گرفته، مبنى بر اينكــه بايد در بحث تخفيف، 
حراج و فــروش فوق العاده بدون ضابطه و طى 

روند قانونى ورود جدى ترى داشته باشند.

 ناهنجارى در بازار تخفيفات
وى در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: اصل ارزان 
فروشى امرى پسنديده است و سفارش نبى مكرم 
اسالم(ص) بر اين است كه خداوند بندگانى را كه 
امر خريد و فروش را آسان بگيرند، دوست دارد. 
با اين حال گاهــى اوقات ناهنجارى هايى ديده 
مى شــود به طورى كه گاليه هايى از اين حيث 
توسط مردم به معاونت اجتماعى و پيشگيرى از 

وقوع جرم رسيده است.
وى تصريح كرد: در قانون نظام صنفى، شرايط و 
چارچوبى براى تخفيف، حراج و فروش فوق العاده 
تعريف و تعيين شده است كه رعايت نكردن آن 

تخلف محسوب مى شود و مجازات در پى دارد.
وى با اشــاره به جلسات برگزار شده با معاونت 
بازرســى و نظارت ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت، اتاق اصنــاف و تعزيرات پيرامون ورود 
جدى تــر در مقوله فروش فوق العاده، تخفيف و 
حراج ها يادآور شد: توسط ارگان هاى حاضر به 
تمامى اتحاديه ها لزوم رعايت آيين نامه مربوط به 
شرايط و الزامات فروش و حراج فوق العاده ابالغ 
شده است تا اين موارد به صنوف مختلف اطالع 

رسانى و تذكر داده شود.

 تخفيف فقط به شرط داشتن مجوز
معاون دادســتان مشــهد با تأكيد بــر اينكه 
فروش هاى فوق العاده و همراه با تخفيف هاى باال 
بايد مبتنى بر آيين نامه اجرايى مربوط باشــد، 
اذعان داشت: اين امكان وجود دارد كه برخى از 
مغازه دارها و فروشندگان، اطالع حقوقى نداشته 
باشــند كه بايد براى حراج و فروش فوق العاده 
ضابطه تعيين شده را رعايت كنند و تصورشان 
بر اين باشد كه هرگونه كه تمايل دارند، مى توانند 
اجناس را با تخفيف باال بفروشــند، بنابراين از 
اتحاديه ها خواسته شــده اين موارد را گوشزد 
كنند.بخشى محبى خاطرنشان كرد: هر صنفى 
ملزم به رعايت مقررات و آيين نامه هاى تعيين 
و تعريف شده است. در غير اين صورت مرتكب 
تخلف شده و برخورد قانونى و قضايى با آن انجام 
مى شود.وى ادامه داد: روال كار طبق قانون نظام 
صنفى اين است كه افرادى كه تمايل به فروش 

فوق العــاده، حراج و تخفيف دارند، بايد در ابتدا 
تقاضا و مدارك الزم از جمله فاكتور خريد، نرخ 
قبــل از تخفيف، درصد تخفيف و قيمت بعد از 
تخفيف را به اتحاديه ذى ربط ارائه كنند تا بعد 

از بررسى و در صورت تأييد، مجوز صادر شود.
وى يادآور شد: بعد از دريافت مجوز با نصب بنر 
يا پارچه نوشته همراه با قيد قيمت هاى قبل و 
بعد از تخفيــف و مدت زمان فروش فوق العاده، 
حراج و تخفيــف اين موارد بايد در معرض ديد 

مراجعان قرار گيرد.
معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم گفت: 
هر واحد صنفى مى تواند چهار نوبت در سال و 
هر بار به مدت يك ماه از فرصت و امتياز فروش 

فوق العاده و حراج استفاده كند.
وى اضافــه كرد: با توجه به ايــن ضوابط هيچ 
فروشگاه و مغازه دارى نمى تواند بدون طى اين 
روند قانونى، نســبت به فروش كاالها همراه با 

تخفيف و يا فروش فوق العاده و حراج اقدام كند 
و تبليغات داشته باشد و اين اقدام جرم محسوب 
مى شــود. از اين رو با توجه به نزديك شدن به 
پايان ســال و خريدهاى نوروزى، سازمان هاى 
مســئول مانند واحد بازرسى و نظارت سازمان 
صنعت، معدن وتجارت و اتاق اصناف و تعزيرات 
بايد نســبت به رصد بازار و فروشــگاه هايى كه 
فروش كاالها را همراه با تخفيف باال و گاه حتى 
بيــش از 70 درصد دارند، اقدام و با مواردتخلف 

برخورد كنند.

 بازار در تيررس اكيپ هاى نظارتى
وى تصريح كرد: هم اكنون اكيپ هاى بازرســى 
ارگان هاى ياد شــده در اين حــوزه ورود پيدا 
كرده اند و هفته گذشــته با استقرار در طرقبه و 
شانديز بر مغازه ها و فروشگاه هايى كه نسبت به 
فروش فوق العاده و حراج و تخفيف هاى باال اقدام 

كرده بودند، نظارت و صحت و سقم اينكه روند 
قانونى طى شده است را مورد بررسى قرار دادند.
وى با بيان اينكه در مرحلــه اول به افرادى كه 
روند قانونــى را طى نكرده باشــند، تذكر داده 
مى شــود، افزود: در صورت بى توجهى به قانون 
و انجام تخلف با تشكيل پرونده، برخورد قضايى 
انجام مى شود.وى با اشاره به اينكه اين بازرسى و 
نظارت در تمام استان اجرا مى شود توضيح داد: 
در قانون نظام صنفى براى تخلفاتى مانند گران 
فروشــى و رعايت نكردن آيين نامه تدوين شده 
مجازاتى از جمله جزاى نقدى در نظر گرفته شده 
است. وى ابراز اميدوارى كرد با اين برنامه، امسال 
شاهد كاهش ناهنجارى ها در بحث فروش هاى 
فوق العاده، حراج و تخفيف هاى باال نســبت به 
ســال گذشته، باشــيم چراكه در سال گذشته، 

گاليه هاى مردم در اين بخش وجود داشت.

 تخلفات گسترده تحت لواى تخفيف هاى صورى
وى با بيان اينكه عزم معاونت حفظ حقوق عامه 
دادگســترى براى رعايت حــق و حقوق مردم 
در اين بخش جزم اســت، گفت: برخى به اسم 
تخفيف هاى صورى تخلفات گسترده اى از جمله 
گران فروشــى را مرتكب مى شوند كه اين امر 
مصداق اغفال مردم است،  بنابراين نظارت ها بايد 
جدى تر اعمال شود تا حقوق مردم ضايع نشود.

بخشى محبى ادامه داد: دادستانى موظف است 
در حــوزه آنچه كه به حقوق عامه مردم مرتبط 
مى شود، براى حفظ آن و جلوگيرى از اجحاف 
نسبت به مردم، ورود يابد كه يكى از اين موارد 

بحث تخفيف هاست.

در حوالى امروز2

آيت اهللا علم الهدى:
  حضرت فاطمه 

نماد بنده شاكر و مخلص خداوند هستند
قدس: آيــت اهللا علم 
الهــدى در خطبه  اول 
نمــاز جمعه مشــهد 
مقــدس كــه در حرم 
رضــوى برگزار شــد، 
با اشــاره به راهبندان 
چهــار  در  شــيطان 
جهت بــراى گمراهى 
هفته  كرد:  اظهار  بشر 
گذشته به تفصيل اين چهار جهت را توصيف و تشريح كردم.

وى افزود: شــيطان در ادامه به خداوند متعال مى گويد:« من 
شاكرين بسيارى براى عبادت تو نخواهم گذاشت» به اين معنا 
كه هر ظرفيت وجودى كه هيچــى را از خودش نمى داند و 
بعد از لمس هر نعمت، همه چيــزش را از خدا مى داند و در 
سرنوشــت سعادتمندانه خود همه نعمت ها را مربوط به خدا 
بداند و غير خدا را در ايجاد و سبب براى پيشرفت و تعالى جز 

تو شكر نكند، بسيار كم خواهد بود. 
امام جمعه مشهد مقدس ادامه داد: همچنين انسان هايى 
كه به تو دلبســته باشــند و غير تو را در خود و سرنوشت 
دخيل ندانند، اين ها يك جمعيت كم و اندكى هســتند و 
بقيه پول و قدرت را در سرنوشــت خود دخيل مى بيند و 
غير از تو به همه جا چشم دارند، بنابراين طبيعى است اين 
افراد را جورى محاصره مى كنم كه هيچ جاى زندگيشــان 
تو خدا را نبينند؛ بنابراين يك عده قليلى هستند كه تو را 

خالصانه شكر مى كنند.
وى با بيان اينكه پيامبر اكرم(ص) نماد اخالص و شاكر بودن 
خداوند را در حضرت فاطمه(س) خالصه كردند، گفت: ايشان 
مى فرمايند؛ «براى مخلصين و شاكرين اگر مى خواهيد تابلو 
آن ها را ببينيد، اگر مى خواهيد نماد رنگارنگ اخالص و شكر 
را ببينيد، آن دختر من فاطمه(س) است كه تمام وجودش، 
قلبش و تمام مويرگ هايش از ايمان به خدا تشــكيل شده 

است.»
آيت اهللا علم الهدى ابراز كرد: اگر فاطمه(س) پدر، همســر و 
فرزند را مى خواهد به خاطر خداوند اســت، ايشان تابلو فرد 
شاكر و مخلص براى انســان هاى نجات يافته است كه مورد 

دسترس شيطان هستند.

 استفاده از جايگاه ويژه نماز جمعه 
مشهد عمومى شد

فارس: رئيس شوراى سياســت گذارى ائمه جمعه خراسان 
رضوى از حذف كارت نماز جمعه براى جايگاه ويژه در شــهر 
مشهد خبر داد و گفت: اين موضوع به معناى آزاد شدن حضور 

عموم مردم در صف هاى اول نماز جمعه است.
حجت االسالم و المسلمين ابراهيم معادى افزود: اگر مسئوالن 
و مديــران دير به نماز جمعه بيايند، بايد در صفوف صحن ها 
بنشينند چراكه پس از تكميل ظرفيت رواق ها، ورودى ها بسته 
مى شود. وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا نرده ها به طور كامل 
حذف شده است، تصريح كرد: نرده ها حذف نشد، بلكه عقب  
رفته است؛ بازرسى هاى معمول همچون قبل برقرار است، اما 
اينكه يك عده خاص، كارت داشــته باشند و در جايگاه ويژه 

بنشينند، منتفى است.

به همت نمايندگان مديران و فرهيختگان 
شوراى اجتماعى محله سعدآباد

 27 كانكس
براى زلزله  زدگان كرمانشاه اهدا شد

قدس: شهردار منطقه يك مشهد گفت: به همت نمايندگان 
مديران و فرهيختگان شــوراى اجتماعى محله سعدآباد، 27 
كانكس براى زلزله زدگان كرمانشاه تهيه شده كه بزودى به 
اين استان ارسال مى شود.جواد اصغرى با اشاره به اطالع رسانى 
جمع آورى كانكــس براى زلزله زدگان كرمانشــاه از 15 روز 
گذشــته، اظهار كرد: اطالع رســانى اين اقدام خداپسندانه از 
طريق فضاى مجازى و مدرسه ابتدايى شاهد ثامن االئمه(ع) 
صورت گرفت كه خوشبختانه شهروندان و اولياى دانش آموزان 

استقبال بسيار خوبى براى مشاركت در اين طرح داشتند.
وى بــا اعالم اينكه تاكنــون 73 ميليون تومان جمع آورى 
شده است، افزود: تاكنون 27 كانكس به مبلغ 63 ميليون 
تومان خريدارى شــده و باقى مانده اين مبلغ نيز به انتقال 
اين كانكس هــا به مناطق زلزله زده اختصاص داده شــده 

است.

 رونمايى از اولين سامانه رزرو آنالين 
اقامتگاه هاى بوم گردى ايران در مشهد

رسائى فر: اولين ســامانه رســمى رزرويزاسيون آنالين 
اقامتگاه هاى بوم گردى ايران باحضور معاون گردشــگرى 
سازمان ميراث فرهنگى كشور در محل دفتر «اقامت 24» 
مشــهد رونمايى شد. در اين مراســم محب خدايى گفت: 
فرصت هايى كــه فن آورى آنالين در حــوزه آژانس هاى 
مســافرتى به وجود آروده اســت كه توانسته در راحت تر 
كردن ســفر، استفاده از تســهيالت مسافرت و نيز كاهش 
هزينه هاى دوستداران سفر نقش به سزايى داشته باشد كه 
اين امر نيز مى تواند در حوزه گردشــگرى طبيعت،اقامت و 
هتل سراهاى سنتى و بوم گردى تأثير بسزايى داشته باشد 
كه با افتتاح ســامانه «ميزبون» عالقــه مندان به طبيعت 
گــردى و بوم گردى مى توانند راحتر به جاذبه هايى كه در 

اين حوزه وجود دارد دست پيدا كنند.
شــريعتى،مديرعامل شــركت اقامت 24 نيز در خصوص راه 
اندازى اين سامانه اظهار داشت:ميزبون اولين سامانه رسمى 
رزرواسيون آنالين بوم گردى در ايران است و در حال حاضر 

118 اقامت گاه بوم گردى را تحت پوشش قرار داده است.

  برگزارى يادواره 
شهداى دهستان مهنه در مشهد

احمد فياض: يادواره شــهداى دهســتان مهنه مه والت با 
اجتماع بزرگ مردم انقالبى اين ديار در مشهد مقدس برگزار 
شــد.به گزارش خبرنگار ما؛ همزمان با آغاز دهه مبارك فجر 
و در شــامگاه يوم اهللا 12 بهمن، يادواره 19 شــهيد واالمقام 
دهستان مهنه و آيين بزرگداشت شهيد سيدجعفر هاشمى 
مهنــه همراه با اجتماع بزرگ اهالى مهنه و در حضور پررنگ 
مسئوالن استانى و شهرى با مشاركت نمازگزاران و شهروندان 
محله فالحى در مســجد 14 معصوم(ع) شــهرك لشكر 77 
قاسم آباد مشــهد مقدس برگزار شد.نماينده مردم مشهد و 
كالت در اين يادواره ضمن تبريك فرارســيدن ايام اهللا دهه 
فجر با تشــريح آرمان ها و اهداف بلند انقالب اسالمى اظهار 
كرد: ايجاد يك گفتمان فراگير مبتنى بر اسالم ناب محمدى 
در مقابل گفتمان هاى سطحى و پوشالى كه هيچ پاسخى براى 
مطالبات جهان كنونى در آن ها يافت نمى شد؛ از جمله اهداف 

انقالب اسالمى است.
حجت االسالم نصراهللا پژمانفر از فروپاشى تقسيم بندى غرب 
و شــرق به عنوان يكى از دســتاوردهاى انقالب اسالمى در 
عرصه هاى جهانى نام برد و خاطرنشان كرد: انقالب اسالمى 
ايران در دوقطبى شرق و غرب، حرف تازه اى بود كه با نفى اين 
دو قطبى مطرح شــد و نور اميدى در دل تمام آزادى خواهان 
جهان ايجاد كرد. امروز از جريان شــرق خبرى نيست و دنيا 
مى داند كه انقالب اســالمى در فروپاشى شرق نقش بسزايى 
داشــت. همچنين بنا به فرموده رهبرى انقالب، جريان غرب 
نيز به زانو درآمده و اين حاصل رشادت ها و جانفشانى شهداى 

عالى مقام و ايثار و پايمردى خانواده هاى معظم شان هست.

با حضور سردار سليمانى برگزارمى شود
 نخستين كنگره بزرگداشت شهيدان 

مهاجر مدافع حرم در مشهد

قدس: حجت االسالم معصومى مدير كل بنياد شهيد و امور 
ايثارگران خراســان رضوى گفت: نخستين كنگره شهيدان 
مهاجر مدافع حرم با حضور ســردار حاج قاســم سليمانى با 
هدف تجليل از خانواده هاى شــهداى فاطميون، حيدريون و 
زينبيون در مشهد مقدس برگزار مى شود. اين كنگره اواخر ماه 
جارى در حرم مطهر رضوى برگزار خواهد شد. حجت االسالم 
معصومى افزود: بســيار خرســنديم در جوار بارگاه حضرت 
امام رضا(ع) ميزبان اولين كنگره بزرگداشت شهيدان مهاجر 
مدافع حرم، ســومين سالگرد شهيدان «ابو حامد» و «فاتح» 
و همچنين حضور پر افتخار ســردار رشيد اسالم حاج قاسم 

سليمانى هستيم.

 برپايى جشن هاى انقالب
هر شب دريك محله مشهد

قدس: رئيس شــوراى اجتماعى محالت شهردارى مشهد 
گفت: جشــن هاى انقالب، هر شــب در يك محله برگزار 
خواهد شد.ســيد مجتبى منتظرى اظهار كرد: تعداد 158 
محله در مشــهد وجود دارد كه هر كدام داراى يك شــوراى 
اجتماعى محله هستند و بستر اجتماعى فعاليت هاى مردمى را 
تشكيل مى دهند. به همين منظور جشن هاى انقالب اسالمى 
بر عهده اين شوراها واســپارى شده است و هر شب در يك 
منطقه از شــهر به همت اعضاى شوراى اجتماعى محالت و 

مردم منطقه جشنى برگزار مى شود. 

 بهره بردارى و آغاز 48 طرح عمرانى 
در مه والت

مه والت- زارعى: فرمانــدار مه والت از بهره بردارى و آغاز 
عمليات اجرايى 48 طرح با اعتبار 32 ميلياردو 943 ميليون 

ريال در ايام اهللا دهه فجر در اين شهرستان خبر داد. 
مســعود رنجبر افزود:در دهه فجر بيــش از 94 برنامه انجام 
خواهد شــد كه از اين شمار 42 طرح و پروژه به بهره بردارى 
خواهد رســيد.نماينده عالى دولت در مه والت افزود: از اين 
طــرح 16 پروژه با اعتبار 5 ميليــارد و 68 ميليون تومان در 
نقاط شــهرى و 26 طرح با اعتبــارى افزون بر 25 ميليارد و 
395 ميليون تومان در نقاط روستايى مى باشد كه 38 درصد 
در نقاط شهرى و 62 درصد ديگر در نقاط روستايى با همت 
مسئوالن پرتالش شهرستان مه والت به بهره بردارى خواهد 
رسيد.رنجبر همچنين افزود: عالوه بر افتتاح 42 طرح، عمليات 
اجرايى 6 طرح با اعتبارى افزون بر 2 ميليارد و 480 ميليون 

تومان در دهه مبارك فجر آغاز مى شود.

فرماندار بشرويه:
 دهـه فجر فرصتى براى معرفى 

خدمات نظام به نسل جوان و مردم است
بشــرويه ـ خبرنگار قدس: فرماندار بشرويه گفت: مردم، 
صاحبان اصلى حكومت و انقالب هستند ودهـه فجرفرصتى 
براى معرفى ايثارگرى ها، رشادت ها و خدمات نظام جمهورى 
اسالمى به نسل جوان و مردم است. عليرضا زمان زاده افزود: 
در دهه فجر امســال 73 طرح كلنگ زنى و افتتاح كه مردم 
شهرســتان از اين طرح ها بهره مند و براى 99 نفر اشــتغال 

ايجاد مى شود.

آ�ما�ی �
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پيگيرى

رسائى فر: ســرانجام پس از حدود 6ماه از 
رأى ديوان عدالت ادارى، شــركت گازى ها 
مجاب به انجام كارى شــدند كه مى بايست 
از همان روزهاى ابتدايى هدفمندى يارانه ها 
اقدام به آن مى كردند. حذف آبونمان از قبوض 
مشتركين خواسته ديوان عدالت ادارى بود 
كه اواخر مرداد ماه گذشته به صراحت اعالم 

شــد، امــا از اين زمان تا كنــون كه چيزى 
حدود 6 ماه مى گذرد مســئوالن شــركت 
گاز به داليل مختلف از جمله اعالم نشــدن 
رأى ديــوان به آن ها و نيــز بعد از آن تغيير 
نام آبونمان به هزينه خدمات مستمر حاضر 
نشــدند تا از درآمدى ميلياردى كه هر دوره 
روى قبوض اعمال مى شــد دل كنده و رأى 

ديوان را اجرايى كنند، ولى اين بار كه قبوض 
جديد مشتركين صادر شــد اگرچه عنوان 
هزينه خدمات مستمر از روى قبوض حذف 
نشــده است، اما هزينه بابت اين عنوان روى 
قبوض نيامده است اين يعنى به ثمر رسيدن 
پيگيرى رسانه ها. در اين مدت روزنامه قدس 
بارها و بارها مسئله آبونمان را مورد توجه قرار 

داده و پيگير چگونگى سرانجام آن از سوى 
مســئوالن استانى و كشــورى بوده است و 
اكنون اين پيگيرى ها نتيجه داده و هزينه اى 
نــه بابت آبونمان و نه هزينه مســتمر روى 

قبوض مشتركين نمى آيد.

پيگيرى قدس به ثمر نشست

آبونمان و هزينه خدمات مستمر قبوض گاز صفر شد

 تخفيف هاى اغوا كننده
معاون دادستان مشهد اضافه كرد: برخى فروشگاه ها و مغازه ها در جاهايى مانند 
شبكه هاى مجازى تبليغات گســترده اى مبنى بر عرضه كاال همراه با تخفيف 
كاال اقــدام مى كنند؛ مثًال فروش با 70 درصد تخفيف در حالى كه وقتى مردم 
مراجعه مى كنند، متوجه مى شوند اين تخفيف فقط براى يك جنس و كاالست 
يا اينكه تخفيف كااليى است كه تاريخ انقضاى آن بسيار نزديك است. اين موارد 
مصداق اغوا نمودن مشــترى اســت در حالى كه در بحث خريد و فروش بايد 
صداقت داشت تا مردم با اطمينان خريد كنند.بخشى محبى افزود: اين اطمينان 
وجود دارد كه با اجراى دقيق قانون نظام صنفى اين موارد لحاظ خواهد شد؛ ضمن 
اينكه عملكرد اين شركت ها و مغازه ها مورد انتقاد واحدهايى كه به صورت قانونى 
عمل مى كنند نيز هست و معتقدند برخى از اين فروشگاه ها اجناسى را كه تاريخ 
انقضاى آن نزديك است و به طور طبيعى نرخ آن كم است، خريدارى و يا اقالمى 
را كه برند اصلى نيستند با اعمال تخفيف هاى باال و بيش از 70 درصد مى فروشند و 
اين تصور در مشترى ايجاد مى شود كه واحدهاى ديگر، گران مى فروشند در حالى 
كه در واقعيت اين گونه نيست.وى خاطرنشان كرد: تاكنون پرونده هاى تخلفاتى در 

اين حوزه تشكيل شده است و اين روند با جديت ادامه خواهد يافت.

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال تلگرام

هنگامه طاهرى  طبق گفته يكى از اعضاى هيئت كارشناسى دادگسترى، تاريخچه 
حوض معجردار متعلق به دوران صفويه بوده كه همزمان با آب انبار ساخته شده است.

ذبيح اهللا خلوصى راد كارشناس باستان شناسى و مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى در ســال هاى 68 تا 79 كه يكى از اعضاى هيئت كارشناسى بررسى 
حوض معجردار پيش از تخريبش بوده، گفت: مسجد مذكور كه طى سال هاى متوالى 
به پنج اســم تغيير نام يافته است، تاريخچه اى قوى دارد به طورى كه نام آن در كتاب 
مجمع الشمس برده شده كه در دوران ناصرالدين شاه نوشته شده. عالوه بر اين اسم و 
مشخصاتش در كتاب مرحوم آيت آهللا عطاردى كه روحانى پژوهشگر فرهنگ خراسان 

بود هم آمده است.
وى ادامه داد: اين مســجد به لحاظ باســتان شناســى طبق مدارك و مستندات تنها 

مسجدى بود كه در دوره صفويه همزمان با آب انبار و روى پشت بام آن ساخته شد. 
خلوصى تأكيد كرد: اين يك ويژگى معمارى بى نظير بود كه كارشناسان معمارى سنتى 
مى توانند در مورد چرايى آن نظر بدهند؛ اما طبق اســتنباط خودم از آنجا كه آب انبار 
داراى آب شرب بوده، مورد استفاده مردم قرار مى گرفته و عالوه بر اين براى زائرانى بوده 

كه براى وضو گرفتن به حرم مشرف مى شدند. 
به گفته او مخزن آب انبار در تابستان آب را سرد و در زمستان تقريباً گرم نگه مى داشته 
و شــايد هدف معمار از گذاشتن كف مســجد روى پشت بام، استفاده از همين قضيه 

بوده است.
وى تصريح كرد: چون در معمارى سنتى ما چيزى بى دليل نبوده، از اين رو نوع ساخت 

اين بنا بر روى آب انبار فلسفه كاربردى داشته است.
او همچنين اظهار داشت: هنگام بررسى مشاهده كرديم كه سمت چپ ورودى مسجد 
يك كتيبه تاريخى مربوط به دوران قاجاريه وجود داشت كه روى آن تاريخ 1274 نوشته 

شده بود و نشان مى داد، آن زمان مسجد تعمير شده است.
وى بيان كرد: ما گزارش را به دادگسترى داديم، اما بعداً در رسانه ها خوانديم كه مسجد 

را تخريب كرده اند.وى اذعان داشت: مسئولين اعالم كردند كه براى جابه جايى مسجد 
به تفاهم رسيده ايم در حالى كه مسجد كتيبه دارجزو اموال منقول نيست كه قابل جابه 

جايى باشد. عالوه بر اين آقايان توجه نكرده اند كه آب انبار قابل جابه جايى نيست.
 او خاطرنشــان كرد: حوض معجر دار با اسم مسجد صاحب الزمان(عج) افتاده بود در 
تقاطع نواب و شارستان و با توجه به طرح شهردارى بايستى تخريب مى شده، اما چون 
ثبــت آثار ملى بوده، ميراث فرهنگى جلوگيرى كرده و از همين رو كار به شــكايت و 

دادگسترى رسيده است.
گفتنى است، پيشتر طى اخبار اشاره شد كه شهردارى قبل از صدور حكم قطعى و زمانى 
كه پرونده در دست بررسى بوده، نسبت به تخريب مسجد حوض معجردار اقدام كرده و 

شهردار تاريخى بودن آن را رد كرده بود.

مدير كل اسبق ميراث فرهنگى استان در گفت و گو با قدس:

مسجد حوض معجر دار معمارى  بى نظير دوران صفويه بود

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 
300072305 پيامك كنيد.
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت: 
طی 2 س��ال اخیر بیش از 500 کیلومتر شبکه 
فاضالب درشهرمش��هد اجرا ش��ده اس��ت که 
نسبت به متوسط کشوری از رشد 20 درصدی 

برخوردار بوده است.
ب��ه گ��زارش دفت��ر رواب��ط عموم��ی مهندس 
س��یدعلیرضا طباطبایی با بی��ان اینکه عزم ما 
اجرای ش��بکه فاضالب شهر مش��هد در برنامه 
توس��عه ششم اس��ت گفت: تا کنون 65 درصد 
از پروژه ش��بکه فاضالب شهری در سطح شهر 
مشهد و حاش��یه آن اجرا شده است که نسبت 
به متوس��ط کشوری20 درصد رش��د داشته و 
با اجرای این پروژه در حاش��یه ش��هر فاضالب 
خاکس��تری که در جوی ها روان اس��ت از بین 
رفته و خش��ک خواهد شد و مشکالت محیطی 

و بهداشتی نیز مرتفع خواهد شد.
وی ب��ه مقوله فاض��الب از منظر بهداش��تی و 
تأمین آب ش��رب شهری اش��اره داشت و بیان 
کرد: پروژه جمع آوری فاضالب ش��هر مشهد با 
جدیت در حال انجام است بطوری که در سال 
گذشته 224 کیلومتر شبکه فاضالب در داخل 
و حاش��یه شهر مش��هد انجام ش��ده است و از 
ابتدای امسال تاکنون نیز حدود 230 کیلومتر 
شبکه اجرا شده است که نسبت به سال گذشته 

رشد خوبی داشته است.
 مهن��دس طباطبای��ی در ادامه با بی��ان اینکه 
کمب��ود آب، خشکس��الی و مس��ائل مربوط به 
آن فق��ط یک بحران نیس��ت بلکه یک واقعیت 
منطقه ای است، گفت: این واقعیت شامل تغییر 

اقلی��م، محدودیت منابع آبی، تغییر نوع و زمان 
بارش است و با توجه به اینکه بارش ها از فصل 
زمس��تان به س��مت بهار منتقل ش��ده و تغییر 
شدت بارش از باران های نرم به باران های سیل 
آس��ا تغییر و با فرسایش خاک و ایجاد سیالب 
و تخریب ه��ا و عدم امکان نفوذ در زمین مواجه 
شده اس��ت به ناچار بایستی زندگی امروز را با 

این محدودیت ها تطبیق دهیم.
وی اضافه کرد: در 40 س��ال گذش��ته جمعیت 
کش��ور ب��ه 2/2 برابر رس��یده اس��ت و این در 
حالی اس��ت که جمعیت شهر مشهد به دالیل 
مختلفی 6 برابر ش��ده است و با توجه به اینکه 
رشد جمعیتی متوازن با رشد کشور پیش نرفت 
و از س��وی موجب شد در بازه زمانی کوتاهی با 
کمبود منابع آبی و کمیابی منابع مواجه شویم 
و بی تردی��د به منظور مرتف��ع کردن هر یک از 
این محدودیت ها و افزایش آنها تدابیر جداگانه 

بایستی در نظر گرفته شود. 
وی افزود: براساس منابع محدود موجود و رشد 
جمعیت بایس��تی به دنبال تأمین منابع جدید 
باشیم در گذش��ته حفر تعدادی چاه در سطح 
شهر، احداث سدهای طرق و کارده و پروژه های 

حفر چاه در غرب مش��هد به این منظور ایجاد 
ش��د و سپس پروژه سد دوستی و انتقال آب از 
سد ارداک اجرا ش��د اما هم اکنون طرح ایجاد 
منابع آبی از س��ازنده آهکی در استان و خارج 
آن از منابع آب های ضلع ش��مالی هزار مسجد 

درحوزه آب منطقه ای در دست اقدام است.
وی اظهار کرد: شرکت های آب و فاضالب وظیفه 
تأمی��ن و توزی��ع آب اضط��راری و جمع آوری 
فاضالب و تصفیه را دارند و تأمین آب و انتقال 
و جایگزینی پساب درسراسر کشوردر حوزه اب 

منطقه ای می باشد. 
مدی��ر عامل ش��رکت آب و فاضالب مش��هد با 
اش��اره به اینکه آب محور توس��عه و مبنای هر 
عملی است، بیان کرد: با توجه به اینکه تا سال 
1420جمعیت شهر مشهد به حدود 5 میلیون 
نفرخواه��د رس��ید و در کنار آن س��االنه بیش 
از 27 میلیون زائر به مش��هد مقدس مش��رف 
می ش��وند توجه به تأمین آب بعن��وان یکی از 
نیازهای اساس��ی علی رغم کاهش بارندگی ها و 

ظرفیت دشت مشهد ضروری بنظر می رسد.
طباطبای��ی در ادامه گفت: ن��گاه بلند مدت به 
تأمین آب متناس��ب با رشد جمعیت و آمایش 

منطقه ای، برنامه ریزی در جهت کنترل جمعیت 
مح��دوده طرح ها، حفظ و ارتقاء منابع تأمین و 
اصالح چاه ها که با افت منابع روبه رو هس��تند، 
احیاء سدها و قنوات موجود، فرهنگ سازی در 
حوزه مدیری��ت مصرف با مش��ارکت همگانی، 
بهره گیری از ظرفیت های رس��انه ای به منظور 
آگاهی و پذیرفتن ش��رایط موج��ود در آینده، 
استفاده از ظرفیت های کاهنده مصرف با حفظ 
مطلوبیت و تغییر در نگرش های مصرفی، ترویج 
نگاه فرهنگی و ارش��ادی ب��ه مصرف بهینه ّآب 
با توجه به محدودیت منابع آبی، س��اخت فیلم 
مرتبط به محتوی مصرف بهینه و ایجاد باور در 
راس��تای حفظ محیط زیست و فرصت زندگی 
ب��رای آیندگان در ش��هر بهش��ت از مهمترین 

برنامه ها و طرح ها اجرایی است.
وی با بی��ان اینکه در حوزه مدیریت توزیع، هر 
ساله ش��بکه ها به لحاظ س��اختاری فرسوده تر 
می ش��وند و نش��ت و حادث و هدر رفت وجود 
دارد، گفت: در این حوزه نشت یابی با استفاده 
از تجهیزات و جدا س��ازی پهنه های فش��اری و 
مدیریت و اصالح شبکه های هوشمند و هدفمند 
فشار می تواند کمک موثری برای کاهش میزان 
هدر رفت داش��ته باش��د و حذف انشعابات غیر 
مجاز به صورت پراکنده در داخل و خارج شهر 
عالوه بر اینکه تضیع حقوق دیگران محس��وب 
می شود، عوارضی به همراه دارد که با شناسایی 
و برخورد قانونی با آنها و حذف این انش��عابات 
موفق شدیم در مسیری گام برداریم که مصرف 

را مدیریت و تعدیل می کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شاخص های یک 
شهر سالم برای زندگی هوای پاک، آب و فضای 
س��بز اس��ت، اضافه کرد: فرصت مناسبی برای 
اس��تفاده از فاضالب خام و تصفیه آن در جهت 
تأمین آب فضای سبز و جداسازی انشعابات آن 
از آب ش��رب به منظور پایداری فضای سبز در 
اختیار ش��هرداری قرار گرفته و در همین راستا 
س��ال گذشته تفاهم نامه س��ه جانبه بین آب و 
فاضالب مشهد، شهرداری و آب منطقه ای برای 
ایج��اد پایلوت های تصفیه و پکیج های محلی و 
تفکیک آب ش��رب از غیر ش��رب ایجاد ش��د و 
شهرداری مشهد ظرف 5 سال آینده 13 تصفیه 
لوکال برای جدا س��ازی آب ش��رب و غیر شرب 
اجرا خواهد کرد و قطعا تنها جایگزین استفاده 
از ظرفیت فاضالب خام و تبدیل آن به پس��اب 

تصفیه شده استفاده در فضای سبز است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد با بیان 
اینک��ه در حوزه تأمین حفظ ش��رایط موجود و 
افزایش ظرفیت منابع آبی حائز اهمیت اس��ت، 
تصریح کرد: ما وظیفه داریم شبکه های فاضالب 
و انش��عابات شهر مشهد را بصورت کامل اجرا و 
تصفی��ه خانه ها فاضالب را ب��ا کیفیت مطلوب 
بس��ازیم و پساب آن را در اختیار آب منطقه ای 
قرار داده تا پروژه های بازچرخانی کامل شود و 
در نهایت این آب در اختیار کشاورز و یا فضای 

سبز شهری قرار گیرد.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه آب محور توس��عه هر 
جامع��ه ای و از اهمیت باالی برخوردار اس��ت، 
اف��زود: در اجرای��ی پروژه ه��ای ای��ن ش��رکت 

علی رغ��م اینکه با محدودیت منابع مالی مواجه 
هستیم با مشارکت مردمی می توانیم این مسیر 
را طی کنیم و آنچه به ما کمک می کند حقوقی 
اس��ت که وی با اش��اره به اینکه یکی از عوامل 
موث��ر در کاهش مص��رف آب دریافت ارزش و 
قیمت واقعی آن اس��ت و بایس��تی باور داشته 
باش��یم در فرهنگ روزمره ه��ر کاال منبعی که 
در اختیار دردسترس باشد بی اهمیت است و با 
توجه به اینکه آب به عنوان یک مایع همیش��ه 
دردسترس، ارزان و بی ارزش تعریف شده است 
و واقعی نبودن قیمت آن به مصرف آن توجه ای 
نمی ش��ود در حالی در گذشته برای رسیدن به 

آب قنات حفر می کردند.
وی افزود: مس��ائل مربوط ب��ه حق النظاره آب 
چاه های کش��اورزی ب��ه لحاظ س��اختاری در 
حیط��ه اب منطق��ه ای اس��ت و در صورتی که 
کاربری های خاص این تعرفه ها از سوی وزارت 
نیرو در ش��ورای اقتصاد تصویب و ابالغ شود به 
س��مت و سوی واقعی شدن تعرفه ها می رویم و 
بی تردید اصالح واقعی تعرفه ها حرکت گسترده 
فرهنگی در راس��تای مصرق بهینه از منابع آبی 

است.
وی در پایان گفت: آب و فاضالب مش��هد یک 
ش��رکت هدفمند در تمام��ی فعالیت ها با نگاه 
توسعه پایدار اس��ت و در همه حوزه ها به ویژه 
عملکرد اجرایی جز شرکت های مطرح و ممتاز 
کشور محس��وب می شود و بی ش��ک در حوزه 
اجراییات کار انجام ش��ده فراوان و کار به زمین 

مانده فراوان تر است.

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب مش��هد از 
بهره برداری و شروع عملیات اجرایی 12 پروژه 
آب و فاضالب مش��هد با هزینه ای بالغ بر 822 
میلیارد ریال در دهه مبارک فجر امسال خبر داد. 
مهندس سیدعلیرضا طباطبایی با بیان اینکه از 
این تعداد، 6 پروژه در بخش فاضالب و 6 پروژه 
در بخش آب می باشد، اظهار کرد: در بخش آب 
پروژه های مهمی همچون پروژه مخزن 60 هزار 
مترمکعبی، پروژه خطوط جمع آوری نبی اکرم 
 BOT ص( فاز 1و2 به طول 19 کیلومتر، پروژه(
7 حلقه چاه، لوله گذاری، تجهیز و برق رس��انی 
و اح��داث ابنی��ه 14 حلق��ه چاه آب ش��رب و 
ساختمان اتفاقات ناحیه 10 افتتاح خواهد شد. 
وی ادام��ه داد: در ای��ام دهه مب��ارک فجر در 
بخش آب عملیات اجرایی خط انتقال آب پهنه 

K به L آغاز می گردد.
مدیرعام��ل ش��رکت آبف��ا مش��هد در ادامه به 
پروژه های قابل بهره ب��رداری در بخش فاضالب 
اش��اره و عن��وان ک��رد: در بخش فاض��الب نیز 
پروژه های مهم��ی همچون ش��بکه جمع آوری 
فاضالب محدوده سیدی، صبا، ثامن و همچنین 

ش��بکه جمع آوری فاضالب حاش��یه ش��هر در 
مناطق )گلش��هر، طبرسی، پنجتن و...( و شبکه 
جمع آوری فاضالب محدوده ش��هرک امام علی 
)ع(، ش��هرک شهید شافعی، کش��اورز افتتاح و 
به بهره برداری خواهد رسید. همچنین عملیات 
اجرایی خطوط انتقال فاضالب ش��هرک رجایی، 
باهنر، الهیه، آموزگار، ش��هرک قدس و آزادگان 
نیز عملی��ات اجرایی آن آغاز می گردد. مهندس 
طباطبایی در پایان اظهار داش��ت: در راس��تای 
اجرای پروژه های دهه فجر بیش از 512 میلیارد 
ری��ال در بخش آب و بیش از 310 میلیارد ریال 

در بخش فاضالب هزینه شده است.

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب مش��هد از 
بهره ب��رداری از بزرگ ترین مخ��زن ذخیره آب 
شرق کشور باحجم 60 هزار مترمکعب در دهه 

مبارک فجر در شهر مشهد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
طباطبای��ی  س��یدعلیرضا  مهن��دس  مش��هد، 
ضمن اع��الم ای��ن مطل��ب گف��ت: مخزن60 
ه��زار مترمکعبی پهن��ه A و عملیات پایپینگ 
مخ��ازن این پهنه پس تالش بی وقفه س��قایان 
مشهدالرضا علیه الس��الم به بهره برداری خواهد 
رس��ید. وی افزود در پهنه A تع��داد 5 مخزن 
ب��زرگ ذخیره آب باحجم 220 هزار مترمکعب 
پیش بینی ش��ده که 70 هزار مترمکعب موجود 
و3مخ��زن دیگرباحجم 150 ه��زار مترمکعب 
درحال س��اخت می باش��د. مدیرعامل ش��رکت 
آب و فاضالب مش��هد ادامه داد هدف از اجرای 
این مخازن ایجاد حج��م ذخیره و توزیع کمی 
وکیفی آب ش��رب برای جمعیت��ی بالغ بر یک 

میلیون نفر می باشد.
وی افزود ای��ن مخزن عظیم بص��ورت مدفون 
ش��امل تجهیزات مکانیکال، حوضچه شیرآالت 

ورودی و خروج��ی اس��ت و بزرگتری��ن مخزن 
ذخیره آب ش��رق کش��ور محسوب می شود که 
می ت��وان از طری��ق آن تولید ب��رق نیز صورت 

گیرد.
مهندس سیدعلیرضا طباطبایی ادامه داد پهنه 
A بزرگترین پهنه از نظر جمعیتی و مس��احت 
می باش��د و تأمین آب شرب حرم مطهر از این 

مخزن اهمیت آن را دوچندان کرده است.
وی در پای��ان حجم مخازن مورد نیاز مش��هد 
را 980 هزار مترمکعب دانس��ت و خاطرنش��ان 
ساخت در حال حاضر حجم کل مخازن مشهد 

586 هزار مترمکعب است. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد عملکرد 
9 ماهه این شرکت را در حوزه های توسعه شبکه 
آب، خط انتقال آب، احداث مخازن ذخیره، کل 
جمعیت تحت پوش��ش آب و کاهش هدر رفت 

واقعی آب تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
مشهد، مهندس سیدعلیرضا طباطبایی با بیان 
اینکه تا پایان س��ال گذش��ته طول شبکه آب 
مش��هد به بیش از 4878 کیلومتر رسیده بود، 
گفت از ابتدای س��ال جاری نی��ز 11 کیلومتر 

دیگر در این بخش افزوده شده است.
وی یکی از اقدامات مهم برای تأمین آب شرب 
مش��هد را اجرای خطوط انتقال آب دانس��ت و 
تصریح نمود در بخش خطوط انتقال آب حدود 
700 کیلومتر خط انتقال آب در ش��هر مشهد 
اجرا شده و از ابتدای سال 96 نیز 22 کیلومتر 

به خطوط انتقال افزوده شده است.
مهندس طباطبایی درادامه درخصوص احداث 
مخ��ازن ذخی��ره آب افزود: تا پایان س��ال 95 
حج��م مخازن ذخیره احداث ش��ده 586 هزار 
مترمکعب در شبانه روز است که با بهره برداری 

از بزرگ ترین مخزن ذخیره آب ش��رق کشور با 
حجم 60 هزار مترمکع��ب در ایام دهه مبارک 
فجر در مش��هد حج��م مخازن ب��ه 646 هزار 

مترمکعب خواهد رسید.
وی ب��ا اش��اره به ای��ن ک��ه کل جمعیت تحت 
پوش��ش ش��بکه آب مش��هد به 100 درصد و 
جمعی��ت تحت پوش��ش فاض��الب 65 درصد 
رس��یده است گفت هدر رفت واقعی آب چیزی 

حدود 9/5 درصد می باشد. 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب مشهد ادامه 
داد: یک��ی از مهم ترین اقدامات ش��رکت آبفای 
مش��هد اجرای طرح بزرگ جمع آوری فاضالب 
مش��هد می باشد لذا از ابتدای شروع طرح بیش 
از 2900 کیلومتر شبکه اجراشده و در 9 ماهه 
ابتدای��ی س��ال 96 نی��ز 253 کیلومتر ش��بکه 

فاضالب در شهر مشهد اجرا شده است.
وی خاطرنشان س��اخت از مهم ترین منابع آب 
شهر مشهد چاه هاست که تا پایان سال گذشته، 
420 حلقه چاه در داخل و خارج شهر مشهد در 
مدار بهره برداری قرار داشت اما با توجه به نیاز 
شهر از ابتدای 11 حلقه چاه دیگر حفرشده است.

مدیرعامل ش�رکت آب و فاضالب مش�هد 
عملکرد این شرکت در دولت تدبیر و امید 

را تشریح نمود.
به گ�زارش رواب�ط عمومی ش�رکت آب و 
فاض�الب مش�هد، مهندس س�یدعلیرضا 
طباطبایی با بیان اینکه در حال حاضر 100 
درصد جمعیت ش�هر مشهد تحت پوشش 
خدم�ات آب رس�انی و 65 درصد جمعیت 
تحت پوش�ش خدمات فاضالب قرار دارد 

گف�ت: جمعی�ت تحت پوش�ش در ابتدای 
ش�روع به کار دولت تدبیر و امید دربخش 
آب 99/8 و در بخش فاضالب 55 درصد بود. 
وی تصریح کرد: در بخش توس�عه ش�بکه 
آب ت�ا قبل از ش�روع کار دول�ت تدبیر و 
امید 4791 کیلومتر عملیات توسعه شبکه 
انجام ش�ده بود اما از ابتدای دولت تدبیر 
و امی�د 100 کیلومتر به آن اضافه ش�ده و 

به4900 کیلومتر رسیده است. 

مهندس طباطبایی ادامه داد: طول خطوط 
انتقال آب مشهد در ابتدای کار این دولت 
457 کیلومت�ر بود و در ح�ال حاضر 265 
کیلومتر به آن اضافه شده و شاهد رشد53 

درصدی در این بخش هستیم. 
مدیرعامل ش�رکت آب و فاضالب مش�هد 
اف�زود: در بخ�ش احداث مخ�ازن آب نیز 
حج�م مخازن در مدار ذخیره آب مش�هد 
در ابت�دای دولت تدبی�ر و امید 526 هزار 

مترمکع�ب بود ام�ا در ح�ال حاضر حجم 
ذخایر آب به 586 هزار مترمکعب افزایش 

یافته است. 
وی در خصوص ایجاد ش�بکه های فاضالب 
نی�ز اظه�ار ک�رد: تا قب�ل از آغ�از دولت 
یازده�م، 2257 کیلومتر ش�بکه فاضالب 
درمش�هد ایجاد ش�ده بود ام�ا از ابتدای 
دول�ت تدبیر و امید 931 کیلومتر ش�بکه 
فاضالب درمش�هد ایجادشده و با رشد 30 

درصدی مواجه هستیم. 
وی همچنین به اح�داث تصفیه خانه های 
فاضالب در مش�هد اش�اره کرد و گفت: تا 
قبل از س�ال 1392 حجم تصفیه خانه های 
فاضالب درمش�هد 100 هزار مترمکعب بود 
اما از زمان ش�روع کار دولت تدبیر و امید 
حجم تصفیه خانه های فاضالب مش�هد با 
رشد 163 درصدی به 263 هزار مترمکعب 

رسیده است. 

عملکرد شرکت آب و فاضالب مشهد در دولت تدبیر و امید

اجرای بیش از 500 کیلومتر شبکه 
فاضالب طی 2 سال در مشهد

بزرگ ترین مخزن ذخیره آب شرب شرق کشور در دهه 
مبارک فجر در مشهد به بهره برداری خواهد رسید

تشریح عملکرد شرکت آب و فاضالب مشهد
در 9 ماهه ابتدایی سال 96

همزمان با ایام ا... دهه فجر
12 پروژه آب و فاضالب در مشهد به بهره برداری می رسد

تصفیه خانه فاضالب شماره 4تصفیه خانه فاضالب شماره 5تصفیه خانه فاضالب سپتاژ
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گفت وگو با حامد جعفرى تهيه كننده 

انيميشن « فيلشاه» جهانى مى شود

تكتم بهاردوست: در اين دوره از جشنواره فيلم 
فجر، تنها يك اثر انيميشن براى رقابت با ديگر 
آثار رئال سينمايى حضور دارد. هادى محمديان 
كه پيش از اين انيميشــن «شاهزاده روم» را در 
ســينماهاى كشــور اكران كرده بود، امسال با 
«فيلشاه» در جشنواره ملى فيلم فجر حضور دارد.
«فيلشــاه» به كارگردانى هــادى محمديان 
و تهيه كنندگى حامد جعفرى، انيميشــنى 
90 دقيقه اى اســت كه در توليــد آن بيش 
از 200 نفر مشــاركت داشــته اند. توليد اين 
انيميشن كه داستانى فانتزى براى مخاطبان 
كودك و نوجوان دارد با تيمى حرفه اى انجام 
شده است. خبرهاى منتشر شده در مورد پروژه 
«فيلشاه» همچون انجام قسمتى از صداگذارى 
اين انيميشــن در آمريكا، ســاخت موسيقى 
اركسترال با حضور حدود 60 نوازنده، نگارش 
تيمى فيلمنامه و صرف 10 ميليون گيگاهرتز 
پردازش كامپيوترى براى رندرينگ كه منجر به 
انجام 60 درصد از اين مرحله توليد در كشور 
اوكراين شد، نشان از تمركز گروه «هنر پويا» 
براى ارائه اثرى با كيفيت در ســينماى ايران 
دارد. تمركزى كه موجب شد رونمايى اين اثر 

براى چندبار به تعويق بيفتد.
فيلشاه انيميشنى پركاراكتر است كه در توليد 
آن تيمى 150 نفره مشاركت داشته اند. بيش از 

50 انيماتور در اين گروه مسئوليت 
متحرك سازى انيميشن «فيلشاه» 
را بر عهده داشته اند. گفته مى شود 
يكــى از چالش هاى اصلى اين تيم 
حيوانات  متحرك ســازى  بــزرگ 
چهارپا و دوپاى پرتعدادى است كه 
در اين انيميشــن حضور دارند و از 
اين لحاظ اثرى شاخص در سينماى 

انيميشن ايران محسوب مى شود.
 براى توليد «فيلشــاه» بيــش از 20 نرم افزار 
گرافيكــى مورد اســتفاده قرار گرفته اســت، 
عــالوه بر آن بخش قابل توجهى از پايپ الين 
توليد انيميشــن در گروه «هنر پويا» توسط 
برنامه نويســان ايرانى بومى شده اســت كه 
كمك بسزايى در كاهش زمان و هزينه توليد 
انيميشن هاى سينمايى اين كمپانى كرده است.

به اين انگيزه با حامد جعفرى تهيه كننده جوان 
اين اثر به گفت و گو نشسته ايم كه مى خوانيد: 

 انيميشن فيلشاه قرار بود در جشنواره 
سال قبل حضور داشته باشد كه نشد تا 
به امسال كه شاهد حضور اين انيميشن 
هستيم.اين وقفه يكساله به چه دليل بود؟

فيلشــاه به لحاظ پروداكشــن حجم خيلى 
بااليــى دارد و به هيچ عنوان با ديگر كارهايى 
از اين دســت اصالً قابل مقايسه نيست حتى 

درخصوص موسيقى كار. به همين 
دليل ما ديديم اگر قرار بود اين كار 
سال قبل در جشنواره حضور داشته 
باشد مطمئنا با يكسرى نقاط ضعفى 
همراه بود كه ترجيح داديم امسال 
نسخه كامل آن را به جشنواره ارائه 

كنيم.
 آيا مى توان گفت فيلشاه يك 

انيميشن بين المللى است؟
از اين نظــر كه در اين پروژه ســرمايه گذاران 
خارجى در آن حضور داشــته اند مى توان گفت 
بله. بر همين اساس برنامه هايى براى اكران هاى 
بين المللى اش وجود دارد. اين پروژه در اصل در 
داخل ايران توليد شده البته بخش هايى از صدا 
گذارى افكت سالن و بخش كمى هم از نظر فنى 
در اوكراين انجام شده است و آن بخش از كار هم 
كه در خارج از كشور انجام شده به خاطر اينكه 
بحث زمان بندى و هزينه مطرح بود به همين 
جهت بايد تايم توليد را مديريت مى كرديم.چون 

تايم توليد برايمان خيلى مهم بود.
 با اين حساب چقدر به موفقيت اين كار 

در جشنواره اميدواريد؟
من فكر مى كنم در همه بخش هاى جشنواره 
اين انيميشن حرف خيلى زيادى براى گفتن 
دارد.چــون براى اين كار كمتر از يك اثر رئال 

زحمت كشيده نشده است.نمونه اش تدوين كار 
اســت كه سه بار انجام شده است.صدا گذارى 
اثر مراحل خيلى پيچيده اى دارد و امكان اينكه 
با بقيه كارهاى رئال رقابت كند را دارد.اميدوارم 
اين جســارت در هيئت داوران وجود داشته 
باشد كه حاضر باشند درميان كارهاى رئال به 

يك انيميشن توجه بكنند.
 با توجه به توضيحاتتان ظاهراً فيلشاه 

ويژگى هاى فراوانى دارد.
بلــه. مهم ترين اتفاقى كه درحوزه محتوايى براى 
اين كار به وجود آمده است به دو مورد بايد اشاره 
كنم.يكــى اينكه ما نگاهمان اين بوده كه اين اثر 
دارد براى كودك توليد مى شود و چون انيميشن 
يك كار جمعى است كه اگر تيم نباشد رشدى در 
كار اتفاق نمى افتد با اين نگاه آمده ايم ضعف هاى 
انيميشن شاهزاده روم را برطرف كرديم كه يكى 
از اين ضعف ها در حوزه محتوا بوده است چرا كه 
سعى كرده ايم در اين كار اين ضعف ها را بر طرف 
كنيم. هدف اين مجموعه ايجاد يك محتواى سالم 
براى خانواده است و با شعار فرزندانتان را آسوده 
خاطر به سينما بياوريد كه با اين نگاه هم فيلمنامه 
نوشته شده است.ما در اين كار از مشورت بزرگانى 
مثل بهروز افخمى استفاده كرديم تا حتى االمكان 
يك كار بى نقص توليد كنيم. اميدواريم كه همه 

اين تالش ها در جشنواره ديده شود.

یاددا�ت
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مرورى بر 14 سال برگزارى جشنواره فيلم فجر در مشهد
 چرا سال 83 جشنواره برگزار نشد؟

*قسمت دوم
حسين پورحسين: تــداوم برگزارى 
همزمان جشنواره فيلم فجر در مشهد 
در طول 15 دوره با اما و اگرها، مى شود 
و نمى شــود و در دقيقــه 90 و اطالع 
رسانى قطره چكانى روبه رو بوده است. 
در سال 1364 مشهدى ها و چند استان 
كشــور به طور همزمان شاهد نمايش 

چند فيلم از جشنواره فيلم فجر بودند.
18 سال به طول انجاميد تا در سال 82 به روايتى اولين و به 
روايتى هم با توجه به سابقه نمايش 10 فيلم به طور همزمان 
در سينما هويزه مشــهد دومين برگزارى همزمان جشنواره 

فيلم فجر در مشهد به انجام رسيد.
سال 83 جشــنواره فيلم فجر در مشــهد برگزار نشد. راقم 
اين ســطور به عنوان مدير روابط عمومى و حسين باغيارى 
به نمايندگى از فرهنگ و ارشــاد اسالمى خراسان براى عقد 
قرارداد يــا نماينده تهيه كنندگان و پخش كنندگان و دبير 
جشنواره فيلم فجر در تهران جلسه اى در دبيرخانه جشنواره 
برگزار كرديم كه پس از برنامه ريزى هاى انجام شده قرار شد، 
فيلم هاى بيست و سومين دوره جشنواره فيلم فجر در مشهد 
به نمايش درآيد. نماينده تام االختيار مالكان فيلم با قيد يك 
تبصره كه در صورتى فيلم هاى جشــنواره را به مشهد ارسال 
مى كنند كه مطالبات سال 82 بابت نمايش فيلم ها پرداخت 
شده باشد، از جلســه خارج شد در حالى كه پرونده نمايش 
همزمان فيلم فجر در سال 83 براى مشهد در گرو پرداخت 
معوقه ســال 82 همچنان گشــوده بود با اعالم اينكه رديف 
بودجه اى براى پرداخت مطالبات ســال قبل در استاندارى و 
وزارت ارشاد منظور نشــده و وجهى براى پرداخت و قول و 
قرارى بابت اجراى قرارداد ميسر نشد و جشنواره فيلم فجر هم 

به مشهد نيامد و تمام.
رسانه ها و اصحاب قلم و ســينما و متوليان امور زورشان به 
توليدكنندگان و تهيه كنندگان نرسيد، اما فشار رسانه ها در 
خصوص برگزار نشدن جشنواره باعث شد كه در سال 84 از 
چند ماه مانده به برگزارى جشنواره، تدارك برگزارى همزمان 

با مشهد جدى گرفته شود.
سال 84 محمدى زاده استاندار وقت خراسان رضوى، برگزارى 
همزمان جشنواره فيلم فجر را در دستور كار قرار داد و اكران 
20 فيلم ايرانى و خارجى در ســه مجموعه سينمايى هويزه، 
قدس و آفريقا و برگزارى افتتاحيه و اختتاميه و حضور بعضى 
از عوامل فيلم، تداوم جشنواره را در مشهد رقم زد و با احتساب 
سال 64 سومين جشنواره فيلم فجر در ميان استقبال قابل 
توجه مشتاقان سينما پايه گذار توجه بيشتر وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى براى برگزارى همه ساله جشنواره در مشهد و 

ديگر استان ها شد.
در ســال 85 چهارمين جشنواره فيلم فجر مشهد باز هم با 
اما و اگر روبه رو شــد و در حالى كه برگزار نشــدن جشنواره 
دور از انتظار نبود، با مســاعدت استاندارى خراسان رضوى و 
شوراى اسالمى شهر مشهد با تأخيرى هشت روزه در دقيقه 
90 با نمايش 10 فيلم ايرانى در دو مجموعه سينمايى هويزه 
و قدس به مدت پنج روز همراه با جلسات نقد و بررسى فيلم ها 
و نمايش فيلم اخراجى ها تماشاگران سينما توانستند بار ديگر 
شــاهد برگزارى همزمان فيلم در مشهد باشند. در اين سال 
حضور ده نمكى، كارگردان فيلم اخراجى ها در جلســه نقد و 
بررسى در سالن سينما قدس آنچنان گرم و پرتعداد به انجام 
رســيد كه تا آن زمان در هيچ جشــنواره اى در مشهد اتفاق 

نيفتاده بود.
در سال 86 پنجمين جشنواره همزمان فيلم فجر در مشهد 
حال و هواى ديگرى داشت و در اين دوره سه سالن مجموعه 
سينمايى سيمرغ در منطقه قاسم آباد مشهد در اختيار نمايش 
فيلم هاى جشنواره قرار گرفت. استقبال از جشنواره با نمايش 
12 فيلم از بخش مسابقه سينماى ايران و 10 فيلم خارج از 
مسابقه و افزايش چشمگير و پرتعداد تماشاگران باعث شد اين 
رويداد سينمايى به صورت متمركز در يك مجموعه سينمايى 
و جاى پارك مناسب عالقه مندان به سينما را راضى نگه دارد.
برگزارى نقد و بررسى فيلم ها، اختصاص چند سانس ويژه بر 
مديران و مســئوالن و هنرمندان خراسانى و مشهدى، چاپ 
كتاب و ويژه نامه جشــنواره و نمايش فيلم هاى محيا، باد در 
علفزارها مى پيچد، حقيقت گمشده، آتش سبز، ريسمان باز، 
به همين سادگى، هم خانه، حس پنهان، ديوار، كنعان، انتهاى 
زمين، جعبه موسيقى، استشهادى براى خدا، خواب زمستانى، 
آواز گنجشــك ها، تنهــا دو بار زندگى مى كنيم، ســتايش، 
احضارشــدگان، آن مرد آمد، شب هورا، شب و هميشه پاى 
يك زن در ميان است 22 فيلم نمايش داده شده در اين دوره 

از جشنواره بود.

 اكران 7 فيلم بلند سينماگران خراسانى 
در بخش سيمرغ سينماى خراسان

قدس: دبير اجرايى بخش ســيمرغ سينماى خراسان گفت: 
با توجه به اينكه استان خراســان در حوزه فيلم و سينما از 
ظرفيت بااليى برخورداراست و به نوعى سينماى ايران بخشى 
از فعاليت خود را مديون هنرمندان خراسانى است در همين 
راســتا بخش سيمرغ سينماى خراســان با رويكرد معرفى 
توانمندى هاى سينماگران و فيلمسازان خراسانى در مشهد 

مقدس برگزار مى شود.
حســن كماليان اظهار داشــت: فيلم هاى توليدى در استان 
خراســان از 14 لغايت 22 بهمن ماه در سالن سينما شهيد 
اصغرزاده مجتمع امام رضا(ع) واقع در پارك ملت مشــهد به 

نمايش گذاشته مى شود. 
وى ادامه داد:در بخش فيلم هاى بلند، نســيان به كارگردانى 
حســن آخوندى پور، شــرخر به كارگردانى على خزاعى فر، 
شــفاخانه به كارگردانى عبدالرضا رحمانى نســب، ســفر 
ســهراب به كارگردانى جواد عليزاده،به پشت تابلو نگاه كن 
به كارگردانى محســن برهمانى، فرزانه به كارگردانى مهدى 
محمدى، پيامك هاى آرزو بــه كارگردانى ناصر رويين تن و 
حسام حصارى فيلم هايى است كه در بخش سيمرغ سينماى 

خراسان اكران خواهند شد.
به گفته وى 29 فيلم كوتاه نيز در بخش ســيمرغ سينماى 
خراسان نيز به منظور معرفى توانايى هاى سينماگران خراسانى 

اكران مى شود.

پانزدهمين جشنواره فيلم فجر مشهد ديشب كليد خورد
  درخواست از حاتمى كيا براى ساخت 

فيلم از حادثه «سانچى»
خديجه زمانيان: پانزدهمين جشــنواره فيلم فجر مشــهد 
شــب گذشــته با حضور ابراهيم حاتمى كيا و نمايش فيلم 

«به وقت شام» در پرديس اطلس آغاز شد.
دراين مراســم معاون توســعه مديريت و منابع وزارت ارشاد 
اسالمي گفت: اگر كشور ما به اين باور برسد كه توسعه همه 
جانبه منوط به توســعه حوزه هاى فرهنگى است بسيارى از 
مســايل جامعه ما حل خواهد شــد. وى علت رشد جوامع 

پيشرفته را توجه خاص آن ها به حوزه فرهنگ عنوان كرد. 
كارانديش با بيان اينكه هنر ســينما تاثيرگذارتر از ســاير 
هنرهاســت، گفت: اگر فيلمســازان در ســينما به مسايل 
اجتماعى، اخالقى و سياســى توجه كنند حتما مى توانند 

تأثيرگذار  باشند. 
كارانديش ديجيتالى كردن مجتمع هاى سينما، ايجاد سينما 
ســيار و اضافه شدن صد سالن سينما به سينماهاى ديگر را 
اقداماتى در جهت نزديك شدن به صنعتى شدن هنر سينما 

دانست.

در ادامه اين مراســم شهردار مشهد گفت: براى اولين بار 11 
سالن سينما در مشــهد افتتاح مى شود و اتفاق خوشايندى 
است كه اين پروژه در زمان خودش به بهره بردارى مى رسد. 
تقى زاده خامســى با بيان اينكه به خاطر مسايل و معضالتى 
مثل فيلم هاى قاچاق هنوز نمى توانيم در زمينه سينما قاطعانه 
بگوييم در حال رشــد هســتيم، افزود: ما هنــوز نمى توانيم 
موضع مان را در قبال هنرهايى مثل تئاتر و موسيقى مشخص 
كنيم. اما تا وقتى هنرمندانى مثل حاتمى كيا فيلم مى سازند 

اميدوارانه در اين راه قدم بر مى داريم. 
شــهردار خطاب به استاندار خراسان و اعضاى شوراى شهر و 
شهردار گفت: اگر مى خواهيم انسان بسازيم بايد به هنر سينما 

توجه كنيم. 
در مراسم از اليا محتشمى، همسر فريد محبى، سرمهندس 

نفتكش سانچى تقدير شد.
او از حاتمى كيا درخواســت كرد درباره حادثه سانچى فيلم 

بسازد.
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با جشنواره

نمايش 6 فيلم در اولين روز پانزدهمين 
جشنواره فيلم فجر مشهد

خديجــه زمانيــان: پانزدهميــن 
جشنواره فيلم فجر مشهد در اولين روز 
برگزارى اش بــا نمايش 6 فيلم ميزبان 
عالقه مندان به هنر سينما خواهد بود. 

«مصــادره»، «مغزهــاى كوچك زنگ 
زده»، «هاياليت»، «فيلشــاه» ساخته 
هادى محمديــان، «امپراطور جهنم» 
و«اتــاق تاريك»عناويــن فيلم هايى 
هســتند كه امروز در قالب پانزدهمين 

جشــنواره فيلم فجر به نمايش درمى آيند. اگرمى خواهيد پيش زمينه ذهنى درباره فيلم ها 
داشته باشيد و براى ديدن آن ها برنامه ريزى كنيد. گزارش امروز را بخوانيد: 

 مصادره/ اطلس / 18:30
«مصادره» نخســتين فيلم مهران احمدى در مقام كارگردانى اســت. احمدى در نخستين تجربه 
كارگردانى خود، سراغ ساخت يك فيلم كمدى رفته و از بازيگران محبوب و نام آشنايى هم در اين كار 
استفاده كرده است. «مصادره» يك كمدى قصه گو است. اين فيلم از دهه 50 آغاز مى شود و داستان 
يك ساواكى با بازى رضا عطاران است كه درگير ماجراهايى مى شود. رضا عطاران، هومن سيدى، بابك 

حميديان، مزدك ميرعابدينى، ميرطاهر مظلومى و ملينا آليسا از جمله بازيگران اين فيلم هستند. 
 مغزهاى كوچك زنگ زده / اطلس / 20:30

«مغزهاى كوچك زنگ زده» فيلمى به كارگردانى و نويسندگى هومن سيدى است كه نويد 
محمدزاده و فرهاد اصالنى در نقش دو برادر، شخصيت هاى اصلى اين فيلم را برعهده دارند. 
تعدادى از بازيگران اين فيلم از بين 15هزار ويديوى ارســالى فراخوان بازيگرى و شاگردان 

كالس هاى هومن سيدى انتخاب شده اند.
 هاياليت/ هويزه/ 18:30 

«هاياليت» به نويسندگى و كارگردانى 
اصغر نعيمى روايتگر درامى عاشــقانه 
با مضمون اجتماعى اســت كه پژمان 
بازغى، آزاده زارعى، سام قريبيان، مينا 
وحيد، الهه حصارى، يــزدان فتوحى، 
شــيوا طاهرى و جمشيد هاشم پور به 
عنــوان بازيگران اصلــى در آن حضور 
دارند.  يك تصادف اتومبيل، آدم هايى 
را رو در روى يكديگــر قرار مى دهد و 

ماجراى عاشقانه اى را رقم مى زند. 
 فيلشاه/ هويزه/ 20:30 

«فيلشــاه» تنها انيميشن سينمايى است كه در بخش مسابقه سى و ششمين جشنواره ملى فيلم 
فجر حضور دارد و با 22 اثر رئال به رقابت مى پردازد. «فيلشاه» به كارگردانى هادى محمديان و تهيه 
كنندگى حامد جعفرى، انيميشنى 90 دقيقه اى است كه در گروه «هنر پويا» به توليد رسيده است.

 امپراطور جهنم/ آفريقا /18:30 
پرويز شــيخ طادى پس از فيلم «شكارچى شــنبه»، اين بار با «امپراطور جهنم» به سى و 
ششــمين جشنواره فيلم فجر آمده است. اين فيلم با به تصوير كشيدن اتفاقات خاورميانه 
بخصوص نقش آل سعود در شكل گيرى گروه هاى تكفيرى و داعش، انديشه هاى يك مفتى 
را بيان مى كند و به حقايقى مى پردازد كه به صورت مخفيانه در خاورميانه از سمت جبهه 
بيگانه اروپا و آمريكا شكل گرفته است.  «امپراطور جهنم» در كشور هاى فرانسه، گرجستان و 
ايران فيلمبردارى شده و بازيگرانى چون على نصيريان، على رام نورايى و فرخ نعمتى به عنوان 

بازيگران اصلى در اين فيلم به ايفاى نقش پرداخته اند.
 اتاق تاريك/ آفريقا/ 20:30 

«اتاق تاريك» به نويسندگى، كارگردانى و تهيه كنندگى روح اهللا حجازى ساخته شده است. 
ساعد سهيلى، ساره بيات و اميررضا رنجبران از جمله بازيگران اين فيلم هستند.  داستان فيلم 
درباره يك خانواده ســه نفره است كه ساره بيات و ساعد سهيلى و عليرضا ميرساالرى (در 
نقش فرزند خردسال آن ها) اين خانواده را شكل مى دهند.  قصه فيلم حول محور اين خانواده 

سه نفره مى گذرد و روايتگر ماجرا هايى است كه برايشان رخ مى دهد.
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حل جدول شماره قبل

1- سرزمينى باســتانى در ميان رودان- 
معمولــى ترين آب بند ماشــين آالت- 

عدس
2- پرنــده اى كه به آن مرغ ســقا هم 
مى گوينــد- گياه مقدس زرتشــتيان- 

مقدس ممنوعه
3- ضميــر مفرد بى حضــور- رنگى از 

خانواده آبى- سرند- نام تركى
4- اســتخوانى در پا- مــردم- قهرمان 
پرتاب ديسك كشورمان و ركورد دار آسيا

5- كتاب مانى – ســنگ زينتى شبيه 
عقيق- از احزاب تندروى رژيم اشــغالگر 

قدس
6- مايع دباغى- برابر فارســى يونيفرم- 

شهر خروس جنگى
7- شــهرى در تركيــه- واكنش تكرار 

شونده عصبى- شفابخش بيمار
8- مخفف اگر- بخش پايينى پيراهن- 

پارچه مشبك- آفت مزارع گندم
9- باريك اندام- خواهر- پايتخت ويتنام

10- بيمــارى پوســتى اختــالل توليد 
رنگدانه- ظرفيت و حجم- سوداى ناله

11- فرقه حاكم بر عربستان- تكيه كالم 
بچه مشهد- كاغذ تبليغاتى

12- چلچــراغ- مفــرد اوصيا- پســوند 
محافظت

13- سر فوتباليست- همنشين جسم- 
كسى كه دوره پرستارى را به پايان رسانده 

و كار مى كند- ستون بدن
14- مخترع آمريكايــى تراكتور- آهك 

زنده- پس رو
15- بيمارى تنگى نفس- نادر- فرزندان و 

اوالد امام على(ع)

1- دســتگاه نمايش فيلم در سينما- اثر 
موسيقايى ماندگار از مرحوم استاد ايرج 

بسطامى
2- از تن پوش هــا- نمايش دادن – از 

سيستم عامل هاى رايانه اى باسابقه
3- بركت يافتن- اصل و نسب- شوينده- 

تكيه دادن
4- سينماى فاجعه آبادان- كلرور آمونيم- 
ظرفى كه براى برداشتن حجم مشخصى 

از مايع در آزمايشگاه به كار مى رود
5- پاندول- بوى ماندگى- موى شاعرانه

 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

6- خبرگزارى رسمى ايتاليا- وزير فرعون 
هم عصر حضرت موسى(ع)- زورگويى

7- از شــبكه هاى تلويزيونى سيســتم 
ديجيتال - شكار- گونه برجسته

8- شــاعر مسافر- از انگشتان دست و پا- 
ساز تيره- چه بسيار

9- ضميرى در زبان انگليسى- پشتيبانى 
كردن- خداوند در گويش تورات

10- ســمبل و مظهر چيزى- ســرزنش 
كردن- شهرى 6 هزارساله در لبنان

11- گل مظهر شــهادت- عالمت مفعول 
بيواسطه- ديگ دهان گشاد

12- گدايى كــردن- اين پول را در كويت 
خرج كنيد- يك چهارم چيزى

13- آخرين رمق- كنايــه از لباس نازك 
است- بسيار بخشنده- خاندان

14- سرزمين بلقيس- كنترل و تفتيش- 
سرمربى ايتاليايى تيم ملى فوتبال روسيه

15- بخشى از وجود انسان كه دوست دارد 
در دوران طفوليت بماند- به پايان رسنده 

 پانزدهميــن 
جشنواره فيلم فجر مشهد در اولين روز 
 فيلم ميزبان 
عالقه مندان به هنر سينما خواهد بود. 

«مصــادره»، «مغزهــاى كوچك زنگ 
زده»، «هاياليت»، «فيلشــاه» ساخته 
هادى محمديــان، «امپراطور جهنم» 
و«اتــاق تاريك»عناويــن فيلم هايى 
هســتند كه امروز در قالب پانزدهمين 

«هاياليت» به نويسندگى و كارگردانى 
اصغر نعيمى روايتگر درامى عاشــقانه 
با مضمون اجتماعى اســت كه پژمان 
بازغى، آزاده زارعى، سام قريبيان، مينا 
وحيد، الهه حصارى، يــزدان فتوحى، 
شــيوا طاهرى و جمشيد هاشم پور به 
عنــوان بازيگران اصلــى در آن حضور 
دارند.  يك تصادف اتومبيل، آدم هايى 
را رو در روى يكديگــر قرار مى دهد و 

تــداوم برگزارى 
همزمان جشنواره فيلم فجر در مشهد 
 دوره با اما و اگرها، مى شود 
 و اطالع 
رسانى قطره چكانى روبه رو بوده است. 
 مشهدى ها و چند استان 
كشــور به طور همزمان شاهد نمايش 

پرده نقره اى
«ويژه جشنواره فيلم فجر مشهد»
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