
گـرانى، بازار مسكن را به ركود كشيد
گفت و گو با ساسان سالور تهيه كننده 

«هاياليت»  فيلم 
شريفى است
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.......صفحه 2 

ناظر گمركات استان به 
قدس خبر داد

صادرات
1700 تن كاال از 
خراسان رضوى 

طى 10 ماه
قدس   ناظر گمــركات خراســان رضوى از 
صادرات 1,731 هزار تن كاال از گمركات استان 
طى 10 ماهه ســال جارى خبر داد. اميد جهان 
خواه در گفت و گو با قدس گفت:از ابتداى امسال 
از گمركات خراســان رضوى معادل 1,731 هزار 
تن كاال به ارزش 1,594 ميليون دالرصادر شده 
است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ 
ارزش دالرى 11,4 درصد رشــد داشــته است. 
وى ادامــه داد: از كل ارزش صــادرات غير نفتى 
در 10 ماهه امســال رقــم 14,435 هزار دالر از 
محــل تجارت چمدانى و رقم 69,942 هزار دالر 
از محل بازارچه هاى مرزى باجگيران و دوغارون 
بوده اســت. جهان خواه افــزود: مهم ترين اقالم 

صادراتى استان شامل زعفران در...

روايت گزارشگر قدس از بازار اجاره و خريد و فروش در مشهد

.......صفحه 2 

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان به قدس خبر داد

بررسى مشكالت كارخانه 
كاشى قوچان دركارگروه 

رفع موانع توليد

قدس: فيلم سينمايى«هاياليت» به نويسندگى و كارگردانى اصغر 
نعيمى و تهيه كنندگى ساســان سالور يكى از فيلم هاى شركت 
كننده در ســى و ششمين جشنواره فيلم فجر است. نعيمى كه 

پيش از اين فيلم هايى چون«بى وفا»، «سالم بر عشق» و...

قدس: روزنامه قدس طى ماه هاى اخير گزارش هاى متعددى 
در خصوص داليل تعطيلى كارخانه كاشــى طوس قوچان به 
چاپ رسانده است و خبرنگار ما اين بار در پيگيرى اين موضوع 

با معاون امور معادن و صنايع معدنى سازمان...

.......صفحه 2 

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

نمى دانم چرا به هنرمندان مشهدى احترام نمى گذارند رزق حالل رمز بقاى شغلم است
گفت و  گو با « امير اطهر سهيلى» سينماگر جوان گفت وگوى قدس با پيرمرد86 ساله اى كه در مغازه اش بر يك پاشنه مى چرخد

ســينماى  كارگردان  و  نويســنده  قدس:  
مشهدى گفت:با برگزارى جشنواره فجرى كه 
هنرمند عرصه سينماى شهرش امكان ديدن 
فيلم را ندارد، مخالفم. امير اطهر سهيلى در 
گفت و گو با قدس افزود: جشنواره فيلم فجر 
اتفاق خوبى است، اما خروجى آن مهم است؛ 

صرف بيالن كارى مديران اين جشنواره ...

قدس: چند تا صندلى فلزى آبى، تلفن ســياه 
رنگ ســكه اى قديمى، چرتكــه و يك بخارى 
كه با كپسول گاز گرما بخش محيط است در 
كنار تابلوى نرخنامه تنها وسايل و دارايى دفتر 
مصالح فروشــى ســعيدى در يك وسعت 12 
مترى كه با موزاييك فرش شده، است، كه 40 

سال است هم پاى او كار كردند و به ... 
.......صفحه 4  .......صفحه 3 
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در حوالى امروز2

خبر خوش براى بيماران سلياكى 
 محصوالت فرى گلوتن بزودى 

در مشهد توليد مى شود

هنگامه طاهرى: فرمول و شــيوه توليد محصوالت «فرى 
گلوتن» طبق مقررات واگذارى دانش فنى آماده فروش است.

عضو هيئت علمى مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى منابع 
طبيعى جهاد كشاورزى خراسان رضوى، ضمن اعالم اين مطلب 
به قدس گفت: توليد محصــوالت «فرى گلوتن» اگر چه از 6 
ســال پيش در كنار ساير تحقيقاتمان در حال بررسى بود، اما 
از 6 ماه پيش به سفارش انجمن سلياك خراسان عملياتى شد.

دكتر مهدى كريمى اظهار كرد: طى جلســه اى كه با كميته 
سالمت استان،انجمن سلياك و خيران برگزار گرديد، قرار شد 
شــيوه توليد و فرمول آن را براى توليد محصوالت مذكور و 

پوشش بيماران سلياكى در اختيار آن ها بگذارم.
او اذعان داشت: در آخرين جلسه كميسيون سالمت آمادگى 

خود را براى توليد محصوالت اعالم كرديم.
وى البته يادآور شــد كه نان حجيم فرى گلوتن توسط يكى 
از ســرمايه گذاران توليد شــد، ولى توليد نان مسطح هنوز 

اختصاصى است.
دكتر كريمى خاطر نشان كرد:هدف از توليد اين محصوالت 
رســاندن آن با قيمت و كيفيت مناســب به دست مصرف 
كننده اســت. وى تأكيد كرد: مقرون بــه صرفه بودن آن در 
حال حاضر از اهميت بيشترى نسبت به واگذارى اين دانش 

به سرمايه گذار دارد.
وى عالوه بر اين با اشاره به بيمارانى كه از توان مالى مناسبى 
برخوردار نيستند، بيان داشت: آنچه از توليد اين محصوالت 
مد نظر است، توليد آن با نصف قيمتى است كه در حال حاضر 

توسط ساير استان ها به دست مصرف كننده مى رسد.
  

 يادواره شهيدان روستاى كنگ برگزارشد

قدس: دومين يادواره شهيدان روستاى كنگ با حضور جمعى 
از مسئوالن و فرماندهان نظامى و انتظامى برگزار شد.

در اين يادواره كه به همت پايگاه بسيج روستاى كنگ عليا از 
توابع شهرستان زاوه برگزار شد از مقام شامخ شهيدان غالمعلى 

خداشناس و غالمعلى وزيرى تجليل به عمل آمد.

 تكميل اطالعات 3150 متقاضى 
خراسان رضوى براى حج 97

قدس: روابط عمومــى حج و زيارت خراســان رضوى اعالم 
كرد:پيرو اطالع رسانى قبلى دارندگان قبوض وديعه گذارى حج 
تمتع تا تاريخ 30 آبان 1385 كه عالقه مند تشــرف به حج در 
ســال 97 بودند، براى تكميل اطالعات و اعالم آمادگى اعزام 
در حج ســال آتى فراخوان شدند كه از تاريخ چهارم بهمن 96 
تا كنون 3150 وديعه گذار حج در اســتان خراسان رضوى با 
 h�ps:��reserve.haj.ir مراجعه به سامانه حج به نشانى
نسبت به رؤيت و تكميل اطالعات اوليه خود در سامانه مذكور 
اقدام كرده اند.الزم به ذكر است با توجه به محدوديت سهميه 
استان در صورت تكميل ظرفيت تخصيصى، اولويت با آن دسته 
از متقاضيان است كه در رديف هاى اول، پيش ثبت نام خود را 

در سامانه حج نهايى كرده باشند.

 خراسان رضوى ركورد دار 
سقط جنين در كشور

ايسنا: خراسان  رضوى رتبه نخست سقط جنين درمانى در 
كشور را به خود اختصاص داده است.

مديركل پزشــكى قانونى خراسان  رضوى با اعالم اين مطلب 
گفت:يكى از علل مهم اين موضوع جمعيت باالى استان است.
آريا حجازى در رابطه با ســقط  هاى قانونــى و غيرقانونى 
اظهار كرد: براســاس قانون، ســقط هاى جنين درمانى كه 
مصوب ســال 1384 اســت به دو دليل صورت مى گيرد، 
نخســت اينكه مادر دچار بيمارى است كه احتمال مرگ 
يا خطر جانى برايش وجود داشــته باشــد و دليل دوم آن 
است كه جنين داراى ناهنجارى باشد و پس از تولد دچار 

عقب افتادگى ذهنى شود.
وى ادامه داد: زمان مجاز براى ســقط هاى قانونى پيش از 
دميدن روح در جنين اســت و طبق قانــون تا پايان 19 
هفتگى اجازه ســقط وجود دارد. حال آنكه مراجع شرعى 
پــس از دميدن روح اجازه ســقط را جايز نمى شــمارند. 
بايد توجه داشــت كه اگر خطرى براى مادر وجود داشته 
باشــد اجازه ســقط پس از 19 هفتگى نيز صادر مى شود 
و مجازات قانونى در پى نخواهد داشــت.حجازى با بيان به 
اينكه هر اقدام پزشــكى عوارضى در بر دارد، افزود: در هر 
ســقطى كه اتفاق مى افتد يكى از بارزترين مشكالتى كه 
براى زنان در بر دارد بحث خونريزى و عفونت رحم اســت، 
همچنين عوارض ديگرى چون آسيب هاى دهانه رحم كه 
بايد توجه داشــت در 9 ماه نخستين ســال جارى ميزان 
ســقط هاى قانونى نسبت به سال گذشــته، هشت درصد 
كاهش در تشــكيل پرونده داشته اســت و از سويى ديگر 
در مجوزهاى قطعى صادر شــده براى سقط نيز سه درصد 

كاهش داشته ايم.
مديركل پزشــكى قانونى استان خراســان  رضوى ادامه داد: 
معموالً از ســقط هاى غيرقانونى اطالعاتى در دست نداريم. 
درواقع اگر سقط غيرقانونى منجر به فوت مادر شود در پزشكى 
قانونى ثبت مى شود و بايد توجه داشت كه در چند سال اخير 

سقط غيرقانونى منجر به فوت نداشتيم.

همزمان با ايام اهللا دهه فجر صورت مى گيرد
 تسهيالت ويژه شركت گاز 

خراسان رضوى براى مشتركان 
قدس: سخنگوى شركت گاز خراسان رضوى از اتخاذ شرايط 
ويژه براى مشــتركان گاز طبيعى اســتان همزمان با سى و 

نهمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى خبر داد.
سيد احمد علوى با تبريك فرارسيدن سى و نهمين سالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى اظهار كرد: به بركت اين ايام باشكوه 
طرح تقسيط بدهى مشتركان عمده با محوريت تسهيل در امر 

استفاده از نعمت گاز اجرايى مى شود. 
وى افزود: در همين راستا گازبهاى مشتركان عمده (صاحبان 
صنايــع و كارخانجــات به جز جايگاه هاىCNG) تقســيط 
مى شود. فرصت اســتفاده از اين طرح تا پايان بهمن ماه در 

نظر گرفته شده است.

 افتتاح 727 پروژه مخابراتى 
در خراسان رضوى

قدس: مديرعامل شركت مخابرات خراسان رضوى از افتتاح 
727 پروژه مخابراتى در دهه مبارك فجر در خراسان رضوى 
خبر داد و گفت: ضريب نفوذ تلفن ثابت در اين استان 36/5 
درصد است كه حدود 1292 مركز تلفن در شماره هاى تلفن 
ثابت پشتيبانى مى كند.على كارگزار طى نشست خبرى اظهار 
داشت: در خراسان رضوى 2980 روستا زيرپوشش تلفن همراه 
هســتند كه از اين تعداد، 1183 روستا زيرپوشش اينترنت 
پرسرعت هستند.وى ضمن اشاره به اينكه 19 پروژه در بخش 
تلفن ثابت در آينده افتتاح مى شود، افزود: مشهد نيازمند 79 
سايت جديد است كه اميدواريم با همكارى فناورى شهردارى 
مشــهد اين موارد افتتاح شود تا پوشش مخابراتى بهترى در 

خراسان رضوى داشته باشيم.

 بهره مندى 80 درصد جمعيت 
روستايى تربت حيدريه از نعمت گاز

قدس: رئيس اداره گاز ناحيه تربت حيدريه گفت: در ســى و 
نهمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى، 80 درصد جمعيت 
روستايى اين شهرستان از نعمت گاز طبيعى بهره مند هستند.
جواد معصومى اظهار كرد: هم اكنون از مجموع 126 روستاى 
واجد شرايط بهره مندى از نعمت گاز، 91 روستا با 18 هزار و 
218 خانوار گازدار و عمليات گازرسانى به 20 روستاى ديگر 

نيز با جمعيتى بالغ بر 3458 خانوار در حال اجراست.
وى افزود: از مجموع78 هزار و 501 مشترك شهرستان تربت 
حيدريه، 56 هزار و 508 مشترك در بخش شهرى و 21 هزار 

و 993 مشترك در بخش روستايى ساكن هستند.

فرمانده ارشد نزاجا در شمال شرق كشور:
 انقالب اسالمى، ارتش را متحول كرد

منطقه اى  قــرارگاه  فرمانده  ايرنا- 
شــمال شــرق نيروى زمينى ارتش 
گفــت: انقالب اســالمى، ارتش را از 
مصرف كننده بــودن خارج و به يك 

ارتش سازنده و قدرتمند تبديل كرد.
امير سرتيپ دوم رضا آذريان ديروز در 
مراسم صبحگاه مشــترك يگان هاى نيروى زمينى ارتش در 
شمال شرق كشور در مشهد افزود: به بركت جمهورى اسالمى، 
وضعيت دفاعى ما ايده آل است و هر چه بخواهيم، مى سازيم 
و بهترين تجهيزات نظامى و مهمات را داريم.وى اظهار كرد: 
در زمان مبارزات اول انقالب، ارتش جزو مردمى ترين نيروهايى 
بود كه با داشــتن بدنه اسالمى و متدين با انقالب همراهى و 
نقش مؤثرى در پيروزى انقالب ايفا كرد.وى گفت: امام راحل 
هم نخستين پيام خود را در سال 1342 براى ارتش فرستاد 
و به پشتيبانى ارتش انقالبى اطمينان داشت و افرادى مانند 
شــهيد ستارى و شهيد صياد شيرازى پيام هاى امام خمينى 

(ره) را به نيروهاى ارتش منتقل مى كردند.
امير آذريان افزود: دشمن بعد از پيروزى انقالب از طريق كودتا، 
ترور و حمله نظامى قصد جلوگيرى از تحكيم انقالب را داشت، 
اما با وحدت همه نيروهاى مسلح، حمايت مردم و تدابير امام 

راحل توطئه هاى آن ها خنثى شد.

 زنگ گلبانگ انقالب در مشهد 
نواخته شد 

قدس: آيين نواختن گلبانگ انقالب اســالمى در دبيرستان 
شــهيد هاشمى نژاد سه مشــهد همزمان با سراسر كشور با 
حضور معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى خراسان 

رضوى برگزار شد.
ســيد جواد حسينى در اين مراسم با بيان اينكه براى نواخته 
شــدن زنگ شور و نشاط و توســعه در جامعه و كشور تنها 
راه نواختن و به صدا درآمدن زنگ مدارس اســت، افزود: اگر 
مى خواهيم زنگ انقالب اسالمى در همه پهنه زمان ها طنين 
افكن شود، راهى نداريم جز اينكه زنگ مدارس را به صدا در 

بياوريم زيرا اگر غير از اين باشد، جامعه زنگار مى گيرد.
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى خراسان رضوى 
با اشاره به دستاوردهاى مختلف پس از انقالب در ايران بيان 
كرد: در سال 57 رتبه ايران در رشد علمى در جهان 52 بود؛ 

حال آنكه امروز به رتبه 17 ارتقا پيدا كرده است.

ا�بار د� ���
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قــدس: ناظر گمــركات خراســان رضــوى از صادرات 
1/731هزار تن كاال از گمركات استان طى 10 ماهه سال 

جارى خبر داد.
اميد جهان خــواه در گفت و گو با قدس گفــت:از ابتداى 
امســال از گمركات خراســان رضوى معادل 1/731 هزار 
تن كاال به ارزش 594 /1ميليون دالرصادر شــده اســت 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دالرى 

11/4 درصد رشد داشته است.
وى ادامه داد: از كل ارزش صادرات غير نفتى در 10 ماهه 
امســال رقم 14/435هــزار دالر از محل تجارت چمدانى 
و رقــم 942 /69 هزار دالر از محــل بازارچه هاى مرزى 

باجگيران و دوغارون بوده است.
جهان خواه افزود: مهم ترين اقالم صادراتى اســتان شامل 
زعفران در بســته بندى هاى مختلف، انــواع كف پوش و 

هادى هاى برق مى شــود كه مهم ترين كشــورهاى مقصد 
كاالهاى صادراتى اســتان، افغانستان، تركمنستان، عراق، 

امارات متحده عربى و هنگ كنگ بوده است.
ناظر گمركات خراسان رضوى در خصوص واردات كاال به 
استان نيز گفت: در 10 ماهه امسال، ميزان واردات استان 
274 هزار تن كاال بــه ارزش افزون بر 314 ميليون دالر 
بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 

2/7 درصد رشد داشته است.
وى ادامه داد: مهم ترين اقالم وارداتى اســتان شامل: پنبه 
حالجى نشده، انواع برنج سفيد نيمه و كامل، لوبيا چيتى، 
اجــزا و قطعات تلمبه هاى مايعات و دانه هاى كلزا بوده كه 
مهم ترين كشــورهاى طرف معامله تركيه، امارات متحده 

عربى، ازبكستان، پاكستان و جمهورى كره بوده اند.
جهان خواه تصريح كرد: با توجه به مقايسه ارقام صادرات 

و واردات، تراز بازرگانى خارجى گمركات خراسان رضوى 
طى 10 ماهه ســال 96 مثبت و معــادل 1280 ميليون 

دالر است.

ناظر گمركات استان به قدس خبر داد

صادرات 1700 تن كاال از خراسان رضوى طى 10 ماه

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

هادى زهرايى: روزنامه قدس طى ماه هاى اخير گزارش هاى متعددى در خصوص 
داليل تعطيلى كارخانه كاشى طوس قوچان به چاپ رسانده است و خبرنگار ما اين 
بار در پيگيرى اين موضوع با معاون امور معادن و صنايع معدنى ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان خراســان رضوى گفت و گويى انجام داد كه وى از بررسى 
مشــكالت كارخانه كاشــى طوس قوچان در كارگروه ملى رفع موانع توليد كشور 

خبر داد.
رضا شــجاعى افزود: يكى از مشــكالت پيش روى كارخانه كاشى طوس قوچان نبود 
سرمايه در گردش اســت كه مشكل اين واحد صنعتى پس از جمع بندى در سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى براى تصميم گيرى به كارگروه ملى رفع موانع 

توليد كشور ارجاع شد.
وى يادآور شد: در جلسه كارگروه ملى رفع موانع توليد كشورمقرر شد بانك تجارت به 
عنوان بانك عامل تمام همكارى الزم را با اين واحد صنعتى براى دريافت تســهيالت 
سرمايه در گردش داشته باشد تا مديران اين واحد صنعتى نيز بتوانند با افزايش سرمايه 

طى روزهاى آينده تسهيالت سرمايه در گردش را دريافت كنند.
شجاعى در خصوص قطعى گاز اين واحد صنعتى گفت:پس از قطع گاز اين واحد صنعتى 
به علت بدهى 900 ميليون تومانى، مكاتباتى با شركت گاز استان براى تقسيط اين بدهى 
انجام و مشكالت اين واحد صنعتى با ادارات خدمات رسان در جلسه ستاد تسهيل استان 
مطرح شد، اما با وجود مصوبات ستاد تسهيل استان، مديران شركت كاشى طوس قوچان 

نتوانســتند نسبت به تقسيط بدهى به شركت گاز اقدام كنند و تالش ها براى تقسيط 
اين بدهى ادامه دارد. روزنامه قدس همچنان پيگير مشكالت اين واحد بزرگ صنعتى 

شهرستان قوچان خواهد بود.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به قدس خبر داد

بررسى مشكالت كارخانه كاشى قوچان دركارگروه رفع موانع توليد

روايت گزارشگر قدس از بازار اجاره و خريد و فروش در مشهد

گرانى، بازار مسكن را به ركود كشيد
فاطمه معتمدى  چرا قيمت خانه هاى نوساز 
خيلى گران شده است در حالى كه بازار مسكن 

در ركود بسر مى برد؟
اين مطلب گفته يكى از مخاطبان قدس است 
كه نســبت به افزايش قيمت خانه در مشهد 

گاليه مند است.
به گفته وى طى يك ماه اخير قيمت خانه هاى 
نوساز افزايش چشمگيرى يافته است به طورى 
كه براى تهيه مسكن مورد نياز پسرم كه ازدواج 

كرده است، دچار مشكل شده ام.

 زياده خواهى فروشنده ها
وى كه به گفته خودش با قرض و وام توانسته 
100 ميليون تومان پول براى خريد آپارتمان 
75 مترى جفــت و جور كند، گفت: چند ماه 
اســت توانسته ام با وام و قرض و قوله و فروش 
خودرو 100 ميليون تومان براى خريد آپارتمان 
نقلى جمع كنم، اما اكنون كه به بازار مراجعه 
كردم، مالك در كمتر از يك ماه قيمت فروش 
را از 100 به 120 ميليون تومان افزايش داده 

است.
وى با انتقاد از اين مسئله افزود: معلوم نيست 
چرا در حالى كه همه از ركود بازار مسكن حرف 
مى زننــد و مى نالنــد، صاحبخانه ها به هنگام 
فروش با افزايش نــرخ، عمالً به زياده خواهى 

روى آورده اند.

 يكه تازى مالكان
وى ادامه داد: اصوالً اين مشــكلى اســت كه 
بويژه اخيراً زياد به چشم مى خورد و آن اينكه 
قيمت مســكن و اجاره از هيچ قانونى تبعيت 
نمى كند و اكنون بــه جاى اينكه عرف بازار و 
يا نظركارشناســى مالك باشد، مالك، تعيين 
كننده قيمتهاست در حالى كه در بيشتر موارد 
نرخى كه براى ملك تعيين مى كنند بمراتب 

بيشتر از ارزش واقعى است.

 اجاره هايى باالتر از توان درآمدى
يكى ديگر از شــهروندان هم با اشــاره به باال 
بودن قيمت اجــاره گفت: يك واحد آپارتمان 
كلنگى حتى در مناطق كم برخوردارهم كمتر 
از 300 هــزار تومان اجــاره و با پول پيش 5 
ميليــون تومان پيدا نمى شــود. اين در حالى 
اســت كه پرداخت اين مبالغ براى افرادى كه 
شــغل دائم و مناسبى ندارند با توجه به ساير 
هزينه هاى زندگى سخت است. به همين دليل 
بيشتر مستأجران به دنبال رهن خانه هستند 
تا اجاره در حالى كــه در مقابل، اين موضوع 
بــراى صاحبخانه ها رضايت بخش نيســت و 
آن ها بيشــتر به دنبال دريافت اجاره هستند 
تا رهــن. وى اضافه كرد:و البتــه در اين بين 
مســتأجران بخصوص زوج هاى جوان هستند 
كه ســرگردان مى ماننــد. در حالى كه انتظار 
مى رود با توجه به شرايط اقتصادى، دولت در 
اين حوزه با هدف جلوگيرى از سوءاســتفاده 
مالــكان ورود يابد تا بين اجاره با ارزش واقعى 

ملك و توان مستأجر و عرف منطقه يك رابطه 
منطقى وجود داشته باشد.

 بازار سنگين مسكن
متصدى يك بنگاه امالك با ســابقه 10 ساله، 
بازار خريد و فروش مســكن را در سال جارى 
بســيار ســنگين ارزيابى كرد و گفت: از اول 
امسال تاكنون فقط سه قولنامه مربوط به خريد 
و فروش مسكن در اين بنگاه بسته شد و بازار 

خريد و فروش امسال جالب 
نبوده و نيست.

وى دليــل ايــن كســادى 
را گــران شــدن مصالــح 
ساختمانى بويژه آهن دانست 
و افزود: مصالح ســاختمانى 
مانند آجر، گچ و شن گران 
شده اســت و اين گرانى بر 
روى قيمت مسكن بين 10 
تــا 20 درصد اثر گذاشــته 
اســت اين در حالى اســت 
اين  بازار مسكن تحمل  كه 

شوك ها را ندارد.
يك بنگاه دار ديگر هم يادآور 

شد: امسال بازار مسكن با ركود بيشترى نسبت 
به ســال گذشته روبه رو و بازار خريد و فروش 
آشفته و سنگين است. وى با بيان اينكه توان 
مردم بيشتر براى خريد آپارتمان هاى كوچك با 
قيمت كمتر از 200 ميليون تومان است، گفت: 
اجاره ها نيز باالست به طورى كه كمتر از 400 

تا 500 تومان نمى توان پيدا كرد.

 قيمت هاى بى منطق
وى دربــاره انتقاد مردم از بــاال بودن كرايه و 
نقش بنگاه هاى امالك در اين بين اضافه كرد: 
بنگاه هاى امالك هيچ نقشى در اين بين ندارند. 
اصوالً صاحبخانه ها تعيين كننده اجاره هستند 
و به نظر كارشناســى بنگاه ها توجهى ندارند 
و قيمــت را هر طور دلشــان بخواهد، تعيين 

مى كنند در حالى كه در بيشــتر موارد نرخ ها 
بسيار باالست و هيچ تناسبى با عرف منطقه و 

موقعيت مكانى و ارزشى ملك ندارد.
وى اضافه كرد: غالب مالكان مى خواهند، قسط 
وام ســاخت مســكن را از طريق اجاره باال از 
مســتأجر دريافت كنند. از اين رو هر رقمى را 
كه دوست داشته باشند، اعالم مى كنند. ضمن 
اينكه برخالف ميل و رغبت مستأجران تمايلى 
هم براى رهن ندارند و بيشــتر به دنبال اجاره 

هستند.

 تعلل فروشندگان
وى خاطرنشان كرد: طى يك 
ماه اخير مراجعه براى خريد 
بيشتر شده است با اين حال 
اينكه  احتمال  با  فروشنده ها 
قيمت ها گران خواهد شد از 

فروش، خوددارى مى كنند.
به گفتــه وى دليل افزايش 
ميل مردم نســبت به خريد 
مســكن، تورم و بــى ثباتى 
بازاراســت كه ســبب شده 
دوباره مردم به مسكن به ديد 

سرمايه نگاه كنند.

 رونق بازار خريد و فروش خانه هاى صفر
متصدى يك بنگاه امــالك در محدوده بلوار 
عبدالمطلب نيز در تحليل بازار مسكن گفت: 
هرچند بازار خريد و فروش مسكن همچنان با 
ركود روبه روست، اما امسال بازار خانه هاى صفر 
و تازه ساز رونق بهترى دارد و تقاضا براى خريد 

اين خانه ها زياد است.
وى كه به گفته خودش از سابقه 30 ساله در 
حرفه بنگاه دارى برخوردار است در خصوص 
دليل اين مســئله افزود: از آن جاكه به دليل 
ركود ساخت و ساز خانه ها بشدت كاهش يافته 
و خانه تازه ســاز و صفر كم است، تقاضا بيش 
از عرضه شده و در نتيجه شاهديم افرادى كه 

قصد ساخت و ساز دارند، هنوز پروژه شان روى 
زمين اســت، آپارتمان هاى آن را پيش فروش 
مى كنند.وى در بخش ديگر با بيان اينكه نرخ 
آپارتمان از حداقل يك ميليون و 200 در سال 
گذشــته در اين منطقه اكنون به مترى يك 
ميليون و 500 تا 700 رســيده است، گفت: 
گران شدن مصالح ساختمانى از سه ماه پيش 
سبب شده است قيمت مسكن نيز افزايش يابد.
وى درباره بازار رهن و اجاره نيز يادآور شــد: 
قيمت رهن و اجاره نيز افزايش يافته اســت. 
هرچند در اين قيمت گذارى مالكان تصميم گير 
هســتند و به نظرات كارشناسى بنگاه امالك 
توجه نمى كنند و عمدتاً قيمت هاى بااليى را با 

توجه به سطح نيازشان تعيين مى كنند.
مهدى حســينى با بيان اينكه خريد و فروش 
مسكن عمدتاً در روزهاى پايانى سال افزايش 
مى يابد، گفــت: بنابراين احتمال رونق و تكان 
خوردن بازار مسكن در انتهاى سال وجود دارد.
وى در خصوص پيش بينى بازار خريد و فروش 
مسكن در سال آينده اضافه كرد: از آن جا كه 
پول دســت مردم نيست بازار مسكن در سال 
آينده همانند امســال با ركــود و كم رونقى 
روبه رو خواهد شد. وى ادامه داد: امسال بيشتر 

معامالت به صورت معاوضه بوده است. 

 شوك به كورسوى رونق بازار
وى درباره راهكار رونق بازار مسكن گفت:بازار 
مســكن تا همين چهار ماه پيش كمى خوب 
شــده و به اصطالح راه افتاده بود، اما بالفاصله 
بازار مصالح از جمله آهن از هر شاخه 250 تا 
300 به 400 تا 450 هزار تومان گران شــد 
و همين مسئله سبب شد، بازار دوباره بخوابد. 

طى يك ماه اخير 
مراجعه براى خريد 

بيشتر شده است با اين 
حال فروشنده ها با 

احتمال اينكه قيمت ها 
گران خواهد شد از 
فروش، خوددارى 

مى كنند

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.
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دادستان زبرخان تأكيد كرد

 برخورد جدى با عامالن تغيير كاربرى 
اراضى كشاورزى

 دّرود -خبرنگار قدس: دادستان زبرخان در خصوص تغيير 
كاربرى اراضى كشاورزى هشــدار داد. همتى فر در گفت وگو 
با خبرنگار ما گفت: قبل از هرگونه ســاخت وســاز در اراضى 
كشاورزى اعم از ديواركشى و ساختن خانه باغ و استخر بايد از 
اداره جهاد كشاورزى مجوز الزم دريافت شود. دادستان زبرخان 
افزود: در صورت ساختن مستحدثات بدون مجوز توسط افراد، 
جهاد كشاورزى نسبت به قلع و قمع و اعاده به وضع سابق اقدام 
خواهد كرد. وى افزود: شهرداران و دهياران مكلفند در صورت 
رويت هرگونــه تغيير كاربرى اراضى فــوراً موضوع را به جهاد 

كشاورزى يا دادستانى اطالع دهند.

 صرفه جويى يك ميليارد ى بهسازى 
چاه آب شرب

نيشابور - خبرنگار قدس: مديرعامل شركت آب و فاضالب 
نيشابور از بهسازى چاه شــماره 35 نيشابور خبر داد. سلطانى 
افــزود: اين چاه با دبى 30 ليتر برثانيه از خرداد به دليل پارگى 
لوله جدار از مدار خارج شــده بود. وى تصريح كرد: هزينه اين 
عمليات 330 ميليون ريال بود كه در مقايســه با هزينه حفر و 
جابه جايى، يك ميليارد ريال صرفه جويى به همراه داشته است.

  كالهبردار در بيرجند دستگيرشد
قدس: فرمانده انتظامى شهرستان بيرجند گفت: خانمى كه 
با مراجعه به فروشگاه هاى لباس و كفش شهرستان بيرجند 
با استفاده از روش هاى متقلبانه از فروشندگان كالهبردارى 

مى كرد دستگير شد. 
سرهنگ عليرضا اميرآبادى زاده اظهار داشت: با اعالم مركز 
فوريت هاى پليســى 110 مبنى بر كالهبردارى در خيابان 
پاســداران بيرجند تيم گشــت انتظامى در محل حاضر و 

موضوع را بررسى كرد.
 وى گفــت: با حضور مأموران در محل دو نفر كه خود را از 
فروشندگان لباس و كفش در خيابان معلم معرفى مى كردند 
اظهار داشتند كه خانمى 40 ساله به فروشگاه آنان مراجعه 
كرده و با روش هاى متقلبانه از آنان كالهبردارى كرده است 

و هم اكنون در اين محل حضور دارد.
وى گفت:با راهنمايى شاكيان متهم دستگير و به كالنترى 
منتقل شد كه در ادامه عوامل تجسس كالنترى با انجام كار 
تخصصى و پليسى سه نفر ديگر را كه توسط متهم دستگير 
شده مورد كالهبردارى قرار گرفته بودند شناسايى كردند و 

پرونده اى در اين زمينه تشكيل شد.

 مرگ راننده پرايد در «يخك» 
 قدس: واژگونى خودروى پرايد مرگ دلخراش راننده 25ساله 
را رقم زد. رئيس پليس شهرســتان تربت جــام با اعالم اين 
خبرگفت: اين حادثه عصر جمعه گذشته در كيلومتر 35محور 

تربت جام به صالح آباد در حوالى روستاى يخك اتفاق افتاد. 
سرهنگ هوشنگ كيانى افزود: راننده در اين حادثه در دم جان 
باخت و بر اساس اظهار نظراوليه كارشناسان تصادفات،ناتوانى 
راننده در كنترل وسيله نقليه به علت تخطى از سرعت، عامل 

وقوع حادثه بوده است.

 سارقان چاه موتور به دام افتادند
 قدس: فرمانده انتظامى شهرســتان نيشــابور از دستگيري 
ســارقان كابل هاى برق چاه موتورهاي كشاورزي با 10 فقره 
ســرقت خبر داد. سرهنگ حســين بيات مختاري گفت: در 
پي گزارش سه فقره ســرقت كابل هاي برق چاه هاي عميق 
كشــاورزى در بخش ميان جلگه، موضــوع به صورت ويژه در 

دستور كار پليس قرار گرفت.
وي افزود: تحقيقات در اين رابطه ادامه داشــت تا اينكه جمعه 
شب گذشته مأموران پاسگاه «عشق آباد» هنگام گشتزني به يك 
دســتگاه پژو 405 مظنون كه در بازرسي از خودرو حدود 25 
متر كابل فشار قوي مربوط به چاه موتورهاي كشاورزي به همراه 

مقاديرى مواد مخدر صنعتى كشف كردند.
 وى افزود: پس از هماهنگي هاي قضايي متهمان 36 و 37 ساله 
سابقه دار كه اهل يكي از شهرستان هاي ديگر استان بودند به 
10 فقره سرقت كابل ها از چاه موتورهاي كشاورزي بخش ميان 

جلگه و روستاهاي بخش مركزي نيشابور اعتراف كردند.
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گفت وگوى قدس با پيرمرد 86 ساله اى كه دِر مغازه اش بر يك پاشنه مى چرخد

رزق حالل رمز بقاى شغلم است
فاطمه معتمدى  چند تا صندلى فلزى آبى، 
تلفن سياه رنگ سكه اى قديمى، چرتكه و يك 
بخارى كه با كپسول گاز گرما بخش محيط است 
در كنار تابلوى نرخنامه تنها وسايل و دارايى دفتر 
مصالح فروشى سعيدى در يك وسعت 12 مترى 
كه با موزاييك فرش شــده، است، كه 40 سال 
اســت هم پاى او كار كردند و به اصطالح سابقه 

دارند.
غالمرضا سعيدى با اينكه 86 سال سن دارد، اما 
همچنان به مانند 40 سال پيش از همان ابتداى 
صبح ســرزنده و شاداب كليد را در دفتر كارش 
مى چرخاند تا مشترى براى خريد سيمان و گچ، 
شن و خيلى ديگر از مصالح ساختمانى پشت در 

مغازه اش معطل و كارش لنگ نماند.

 سادگى 40 ساله
با اينكــه دفتر و انبــار بزرگ فــروش مصالح 
ســاختمانى اش در يكى از بهترين نقاط مشهد 
اســت، اما وارد مغازه كه مى شوى سادگى 40 
سال پيش را مى توان حس كرد و اين را لوازمى 
مانند تلفن ســياه رنگ سكه اى، نداشتن كارت 
خوان و صندلى هاى آبــى رنگ قديمى گواهى 
مى دهند كه گذر زمان و ورود تجمالت به زندگى 
و كسب و كارهاى امروزى نتوانسته مرام صاحب 
اين مغازه را تغيير دهد و يا او را وسوســه كند 
كه با توجه به ارزش افزوده زمين در اين منطقه 
طى اين 40 ســال، آن را بفروشد و صاحب پول 
ميلياردى شــود. هر چند اكنون اوضاع و احوال 
اقتصادى و ركود حاكم بر بازار ســاخت و ســاز 
مسكن به ناچار جرقه ايده فروش را در ذهنش 

روشن كرده است.

 كسب و كار حالل
غالمرضا سعيدى بشدت به كسب و كار حالل و 
پرداخت خمس و زكات و وجوهات شرعى معتقد 
است و با اين شيوه و اعتقاد سال هاست توانسته 

امورات خود و هفت فرزندش را بگذراند.
مى گويد: كاسب اگر در كار خيانت نكند وبه حق 
قانونى و شــرعى خود قانع و نسبت به حالل و 
حرام مقيد و نرخ ها را رعايت كند، پول و مالش 
بركت خواهد داشت و در زندگى لنگ نمى ماند.

او كه به جاى استفاده از ماشين حساب همچون 
گذشــته براى رتق و فتق امــور مالى از چرتكه 
اســتفاده مى كند،مى گويد: تلفن همراه نيز به 
كارم نمى آيد و اگر بخواهم با جايى تماس بگيرم 

از همين تلفن سكه اى با قرار 
دادن ســكه 10 تومانى مغازه 
اســتفاده مى كنم، بخصوص 
اينكه ســكه 10 تومانى هم 

دارم ومشكلى نيست.

 فقط پول نقد
موضوع جالب تــر در مصالح 
است  اين  ســعيدى  فروشى 
كه به هيچ عنوان با چك كار 
نمى كند و به قول خودش نقد 
مى خرد و نقد هم مى فروشد، 
حتى اگر كســى رسيد عابر 

بانك بياورد قبــول نمى كند، خريدار حتماً بايد 
پول نقد داشته باشد.

موضوع ديگر اينكه آن قدر حســاب و كتاب او 
روشن و دقيق اســت كه با اطمينان مى گويد: 
به كســى بدهى ندارم و اگر طرف حتى 100 تا 
تك تومانى از پولش باقى مانده باشد، همان جا 

پرداخت مى كنم.
وى مى گويد: تاكنون در شــرايط مختلف هرگز 

چشمم به دست كسى نبوده است. 
وى كه به همراه شــاگرد مسنش كه 76 سال 

سن دارد با هم كار مى كنند، 
مى گويد:بــا اينكه حاال اوضاع 
كسب و كارمصالح فروشى به 
دليل كاهش ساخت و سازها 
خراب و مشــترى بسيار كم 
شده اســت، اما همچنان به 
كسب و كار حالل مقيد و به 
ميــزان درآمد هر چند اندك 

قانع هستم.
وى ادامــه مى دهد: با اينكه از 
اول صبح درب مغازه باز است، 
اما برخى روزها از هفت صبح 
تا چهار بعد از ظهر حتى يك 
كيسه سيمان يا گچ هم نمى فروشيم در حالى 
كه انبار پر از كيسه هاى سيمان و گچ است كه 

بدون خريدار مانده است.

 سود فقط 10 درصد
وى مى گويد:اوضاع طورى شده كه حاال شايد 
يك مشترى بيايد و يك كيسه 40 كيلويى گچ 
و يا يك كيســه سيمان 50 كيلويى بخرد كه 
سود ما از اين فروش ها فقط 10 درصد است، 

بنابراين بيشتر مواقع از جيب مى خوريم.

آخرين پرســش از اين فروشنده با سابقه اين 
است كه طى اين 40 سال فعاليت تا حاال چند 
شكايت داشته و آيا كارش به بازرسى اتحاديه 
و تعزيرات افتاده كــه با قاطعيت مى گويد: تا 
حاال حتى يك شــكايت هم نداشتم. فروش 
ما بر اســاس نرخ نامه اى كه مصوب اتحاديه 
است، انجام مى شــود و به قيمتى باالتر از آن 

نمى فروشيم.

 امشب دست پر به خانه بر مى گردم
از مغازه بيرون مى آييم در حالى كه او از پشت 
شيشه عينكش نظاره گر بيرون است تا شايد 
مشترى وارد مغازه شود، خط مسير نگاه شاگرد 
76 ساله اش هم در همين امتداد است كه آيا 
با انعام فروش كيســه گچ و سيمان مى تواند 
امشــب دســت پر به خانه بر گردد يا همانند 

بيشتر روزها بدون پول بايد راهى شود.

كاسب اگر به حق 
قانونى و شرعى خود 
قانع و نسبت به حالل 
و حرام مقيد و نرخ ها 
را رعايت كند، پول و 
مالش بركت خواهد 

داشت و در زندگى لنگ 
نمى ماند
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آگهی مزایده- نوبت دوم
ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری به صورت اجاره اماکن 
مش��روحه ذیل ب��ا قیمت پایه اجاره قید ش��ده از طریق برگ��زاری مزایده عمومی اقدام نماید؛ لذا الزم اس��ت 

متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند. 
/ مهلت تسلیم پیشنهادها 96/11/25 / مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 96/11/7 لغایت 96/11/25 

/ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. / زمان بازگشایی پاکات 96/11/26 در محل دفتر شهردار تایباد.  
/ در صورتی که برندگان اول تا سوم از پیشنهاد خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

/ محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد.
/ متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

مبلغ پایهتعدادنام محلردیف
)ریال(

حق ودیعه
 )ریال(

  ضمانت شرکت
درمزایده )ریال(

161/750/00010/000/0002/300/000 بابمغازه های خیابان دارالسالم کنار کال1
132/350/00010/000/0003/000/000 بابمغازه های داخل باربری خیابان دارالسالم2
4/200/0005/000/0005/500/000یک قطعه زمین محصور داخل باربری خیابان دارالسالم3

2/400/00010/000/0005/000/000شماره 1مغازه های حاشیه خیابان شهید بهشتی4 24/000/000تا 12

26/400/0005/000/0006/000/000 غرفه ابتدا بازار شهروند یک5 4/600/000مابقی 21 غرفه
2/000/0002/000/000هرمترمربع 7477/000 قطعهقطعات زمین بازار شهروند 2 شرقی و غربی جهت نصب دکه6
234/000/0001/000/0005/000/000 غرفهغرفه های بازار شهروند 2 خیابان امام خمینی)ره(7
1/150/0001/000/0001/000/000یک قطعه زمین انتهای بازار شهروند دو جهت استفاده سوپر8
152/000/0002/000/0002/600/000غرفهبازار میوه فروشی بلوار مالصدرا9
16920/0001/000/0001/200/000قطعهقطعات زمین جهت نصب دکه فلزی جنب چاپخانه وحدت10
541/200/0002/000/0001/500/000قطعهغرفه های ضلع شرقی پایانه11
83/300/00010/000/0004/300/000 مغازهمغازه های ضلع شمال پایانه12
14/000/00010/000/00018/000/000یک غرفهغرفه ضلع شمال پایانه واقع در ورودی پایانه13
11/100/0002/000/0001/000/000 غرفهغرفه داخل ترمینال14
14/700/0005/000/0006/000/000 مغازهتعویض روغن داخل پایانه15
73/100/0005/000/0004/000/000 مغازهدفاتر و شرکت های داخل پایانه16
3/500/0005/000/0004/500/000یک مورداغذیه داخل ترمینال17
8/000/00020/000/00010/000/000یک بابمغازه های مجتمع خدمات رفاهی دور میدان پیرهرات18
10/500/00010/000/00013/000/000یک موردبازار دام شهرداری19
8/000/00020/000/00010/000/000یک موردآشپزخانه خیابان دارالسالم20
500/00010/000/000700/000یک غرفهدکه روزنامه فروشی }قالیباف{21
2/100/0005/000/0002/700/000یک غرفهدکه جنب بیمارستان22
2/500/00010/000/0003/300/000یکبابمغازه خیابان آزادی نبش کوچه آفرینش23
26/000/00010/000/0008/000/000 قطعهقطعات زمین دور میدان سیف باخرزی24
7/000/00072/000/00037/000/000یک قطعهجمعه بازار )جهت هرهفته(25
9/000/00022/000/00012/000/000یک عددساختمان تاالر خوشبختی26
3/700/00010/000/0005/000/000یک بابمغازه خیابان خرمشهر نبش کوچه سروش27
4/200/0005/000/0005/500/000یک قطعهکارگاه تیرچه بلوک محل کارخانه آسفالت قدیم28
8/500/0002/000/00011/000/000یک قطعهیک قطعه زمین در محل پارک سعدی جهت نصب سرسره بادی29
4/000/0002/000/0005/000/000یک قطعهیک قطعه زمین در محل پارک سعدی جهت نصب ماشین شارِژی30
31 C.N.G }2/000/0005/000/0002/600/000یک مورددکه پارک میدان امام رضا}ع
6/500/0005/000/0008/500/000یک قطعهپارکینگ وسایل نقلیه سنگین محل کارخانه آسفالت قدیم32
3/000/0002/000/0004/000/000یک قطعهیک قطعه زمین در محل پارک خطی جهت نصب سرسره بادی33
12/000/00020/000/00015/500/000یک باب آشپزخانه جنب خدمات شهری34
1/800/00010/000/0002/500/000دو بابمغازه های خیابان والیت35
2/200/0002/000/0003/000/000یک قطعه350 متر مربع زمین در محل کارخانه آسفالت قدیم جهت تعویض روغن36
1/300/0005/000/0002/000/000یک باب دکه پارک خطی37

مغازه مجتمع تجاری گلستان38
2/200/00010/000/0003/000/000شماره19
3/600/00010/000/0005/000/000شماره 20

11/300/0005/000/0002/000/000 تا 18

مغازه های مجتمع تجاری موالنا39

4/450/00010/000/0006/000/000شماره1
21/750/0008/000/0002/300/000و3و4و5و7و8و9

1/400/0008/000/0001/800/000شماره6
2/300/00010/000/0003/000/000شماره10و11
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حل جدول شماره قبل

1- برابر فارسى پادتن برايش برگزيده 
شد- امتال

2- طايفه ايرانى- حيوان مكار- نوعى 
چراغ نفتى خوراك پزى قديمى

3- جواب عروس خانم- بيرون كردن- 
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گفت و گو با ساسان سالور تهيه كننده 

«هاياليت» فيلم شريفى است

تكتم بهاردوست: فيلم سينمايى«هاياليت» 
به نويسندگى و كارگردانى اصغر نعيمى و تهيه 
كنندگى ساسان سالور يكى از فيلم هاى شركت 
كننده در سى و ششمين جشنواره فيلم فجر 
اســت. نعيمى كــه پيش از ايــن فيلم هايى 
چون«بى وفا»، «سالم بر عشق» و «سايه هاى 
موازى» را ســاخته است در چهارمين تجربه 
ســينمايى اش براى اولين بار است كه يك اثر 
از او موفق مى شــود به جشنواره فيلم فجر راه 
پيدا كند. هاياليت درامى عاشــقانه و متفاوت 
است كه مضمونى اجتماعى را به زبان ساده و 

بخوبى بيان مى كند.
ساســان سالور تهيه كننده اين فيلم است كه 
پيش از اين نيز فيلم هاى «تمشــك»، «آمين 
خواهيم گفت» و «بدرود بغداد» را تهيه كرده 

است. 
«هاياليــت» جــزو فيلم هاى پرلوكيشــنى 
محسوب مى شود كه عالوه بر فضاهاى مختلف 
شهرى، بعد از ارتفاعات سوادكوه، بخش هايى 
از آن در معدن زغال ســنگ اين شهر ضبط 
شده است. بازى آزاده زارعى با بازى متفاوتش 
يكى از شانس هاى ديده شدن اين فيلم خواهد 
بود. بهزاد عبدى به همراه گروهش در اوكراين 
موسيقى اين فيلم را ساخته است. بهزاد عبدى 
از استادان موسيقى كشور است كه آثار بسيارى 
چون «دهليز»، «مزارشريف»، «سيانور»، «قاتل 

اهلــى»، «آل» و... را در كارنامــه 
كارى خود دارد واين اولين تجربه 

مشترك او با نعيمى است.
فيلم در يك خط تعريف شده است: 
يك تصــادف اتومبيل، آدم هايى را 
رو در روى يكديگــر قرار مى دهد. 
مراقبت از مصدومين و انتظار براى 
به هــوش آمدن آن هــا، انتظارى 

طوالنى و جانكاه است... گفت و گوى ما با سالور 
را بخوانيد:

 از حال و هواى فيلم هاياليت بگوييد.
هاياليت يك فيلم كامالً مستقل است كه در 
بخش خصوصى ساخته شده است. يك مينى 
مال عاشقانه كه البته رگه هاى اجتماعى فيلم 
خيلى زيادتر است. هرچند پيش از اين هم در 
سينما به سوژه اى  مانند هاياليت پرداخته شده 
است، ولى ما سعى كرده ايم در اين كار از منظر 

جديد ترى به آن نگاه كنيم.
 اين فيلم چه ويژگى خاصى نسبت به 

ساخته هايى از اين دست دارد؟
هاياليــت يك فيلم كامالً ســاده اســت كه 
همين قضيه جزو ويژگى هاى كار محســوب 
مى شــود. يكى ديگر از نكاتى كــه در توليد 
فيلم «هاياليت» به آن توجه كرديم، اين بود 
كه فيلم بــه طور كامل آپارتمانى نشــود. ما 
حدوداً هر 10 ســاعت يك  بار لوكيشن عوض 

مى كرديــم. به عنوان مثال ما براى 
بيمارستان  در  كه  ســكانس هايى 
بايســتى فيلمبردارى مى شد، سه 
بار لوكيشن مان را تغيير داديم. در 
بسيارى از فيلم هاى سينماى ايران، 
تيم توليد به يك بيمارستان مى روند، 
سكانس ها را فيلمبردارى مى كنند و 
از بيمارستان خارج مى شوند، اما در 
فيلم «هاياليت» زيبايى شناسى براى ما بسيار 
مهم بود. با اين نگاه تمام ســختى هاى كار را 
تحمل كرديم، ولى خروجى فيلم مان، مطلوب 
درآمده است. به نظرم «هاياليت» فيلم شريفى 

است و اميدوارم بخوبى ديده شود.
 از همكارى با اصغر نعيمى بگوييد.

همكارى با او براى من بســيار لذت بخش بود 
هرچند تقريباً اكثر آثارى كه نعيمى ســاخته 
است در فضاى عاشقانه بوده است، ولى به نظرم 

هاياليت مى تواند، متفاوت ترين فيلم او باشد.
 بازيگــران اين فيلم بر چه اساســى 

انتخاب شدند؟
خدا را شــكر كه در خصوص انتخاب بازيگران 
توانســتيم به هماهنگى خيلى خوبى برسيم 
كه به نظرم نكته اى است كه از اهميت بااليى 
برخوردار است، اما در خصوص بازيگران فيلم 
بخصوص هنرمندى مثل جمشيد هاشم پور 
بايد بگويم كه او گوهر تكرار نشدنى سينماى 

ايران است كه سينما بايد سال ها زحمت بكشد 
كه كسى مثل او را به دنياى هنر معرفى كند. 
او يك بازيگر كامالً حرفه اى اســت كه بخوبى 
در كنار بازيگــران جوان قرار گرفت و همه ما 
از تجربه هاى بى شمار او در اين سال ها استفاده 
كرده ايم. او بازيگر توانمندى است كه كار كردن 

كنار او بسيار لذت بخش است.
نكته ديگرى كه مطمئناً يكى از شانس هاى اين 
فيلم براى بهتر ديده شدن محسوب مى شود 
بازى بسيار خوب و البته كاراكتر متفاوت آزاده 
زارعى است كه بايد بگويم يكى از متفاوت ترين 
بازى ها را در اين دوره از جشنواره ارائه خواهد 

داد.
 بد نيســت كمى هم در خصوص نحوه 
همكارى تان با بهزاد عبدى بگوييد. ظاهراً 
اوكراين ساخته شده  فيلم در  موسيقى 

است؟
بهزاد عبدى يكى از با سوادترين و درجه يك 
ترين ها در حوزه موســيقى است. من پيش از 
اين هم با او همكارى داشــته ام و از اين اتفاق 
مجدد بسيار خوشحالم. به نظرم موسيقى اين 
فيلم يكى از شانس هاى آن محسوب مى شود 
چون موسيقى فيلم و موضوع آن يك همخوانى 
زيبايــى با يكديگر دارند و آن هم بحث مينى 
مال بودن آن است كه اين قضيه بخوبى در كار 

رعايت شده است.
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مرورى بر 14 سال برگزارى جشنواره فيلم فجر در مشهد
  وعده اى كه محقق نشد

*قسمت سوم
حسين پورحســين: پنجمين دور 
جشنواره فيلم فجر در مشهد در حالى 
بــه كار خود پايــان داد كه طى آيين 
اختتاميــه كه با حضــور محمدى زاده 
اســتاندار، جعفرى مديــركل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى خراســان رضوى، 
عليرضا برازش مدير شبكه يك سيما، 

معاون امور سينمايى فرهنگ و ارشــاد وزارت ارشاد برگزار 
شــد از حميد نوروزى عكاس و فيلمبردار خراسانى، رسول 
صدرعاملى، شهاب ملت خواه، مهدى صباغى، محمد خزايى، 
رضا ميركريمى، مصطفى هنرور و مهدى رضازاده فيلمسازان 

مشهدى و فرخ حنيفه نژاد تقدير شد.
محمدى زاده، استاندار وقت خراسان رضوى طى گفت وگويى 
با خبرنگار قدس وعده مى دهد كــه بزرگ ترين مژده اى كه 
مى توانم به اهالى ســينما بدهم و اميدوارم تحقق پيدا كند، 
ساخت شهرك سينمايى در مشهد است كه گمان مى كنم 

اين بزرگ ترين كارى است كه مى شود در مشهد انجام داد.
البته اين مژده هيچ گاه در مشــهد تحقق نيافت و شــهرك 

سينمايى هم در مشهد ساخته نشد. 
رسول صدرعاملى كارگردان فيلم «شب» در مراسم اختتاميه 
پنجمين جشنواره فيلم فجر در مشهد هم به قدس گفته بود: 
من خوشحالم كه توانستم براى اولين بار فيلمى را كه به شكل 
گسترده در حرم حضرت امام رضا(ع) فيلمبردارى مى شد با 
موفقيت به پايان رسانم، فيلمبردارى ما در حرم كامالً مراقبت 
شــده بود و ديجيتال كار كردن در فضاى شلوغ حرم ايجاب 

مى كرد حتماً با دوربين ديجيتال كار شود.
ششــمين جشنواره فيلم فجر در ســال 87 به دبيرى حسين 
مسگرانى و با نمايش فيلم هاى به كبودى ياس، پستچى سه بار 
در نمى زند، ترديد، حيران، صداها، عيار 14، ملك سليمان، وقتى 
همه خوابيم، هفت و پنج دقيقه، هر شــب تنهايى، بار هستى، 
درباره الى، برخورد نزديك، اخراجى هاى 2، بى پولى، پوســته، 
شبانه در مشهد برگزار شد و فيلم هاى اخراجى هاى 2 ساخته ده 
نمكى، درباره الى كار اصغر فرهادى و بى پولى حميد نعمت اهللا از 

استقبال چشمگيرى در ميان تماشاگران برخوردار شدند.
هفتمين جشنواره فيلم فجر در ســال 88 با جلسات نقد و 
بررســى فيلم طال و مس با حضور عوامل فيلم حال و هواى 

تازه اى به جشنواره داد.
نمايش فيلم هاى خواب هاى دنباله دار، نفوذى، كارناوال مرگ، به 
رنگ ارغوان، لطفاً مزاحم نشويد، عصر دهم، حوالى اتوبان، سنگ 
اول، بيدارى رؤياها، پســر آدم دختر حوا، شــب واقعه، طهران 
تهران، كات، هفت دقيقه به پاييز، از على تا رضا، چهل سالگى، 
كيفر و يك خيانت منصفانه در اين جشنواره به نمايش درآمد.

در گفت وگو با دست اندركاران سينما مطرح شد
 جشنواره فيلم فجر؛ ويترينى 

   از تالش يكساله هنرمندان
قدس: پانزدهمين افتتاحيه جشنواره فيلم فجر در مشهد در 
حالى آغاز شد كه پس از تجربه 14 ساله با افتتاحيه مجموعه 

پرديس سينمايى اطلس همراه بود.
شهاب ملت خواه فيلمساز مشهدى در حاشيه آيين افتتاحيه به 
خبرنگار قدس مى گويد: جشنواره، ويترين تالش هاى ساليانه 
هنرمندانى است كه قدر سينما را مى دانند، چراكه سينما تنها 
مسيرى است كه مى تواند حرف دل يك ملت را به گوش تمام 
ملت هاى دنيا برساند. اين فيلمساز مشهدى كه پس از انقالب 
اولين فيلم خود «ديوار» را در مشــهد ساخت، آرزو مى كند 

سينما نقبى بر جوامع فرهنگى ديگر از محبت بزند.
عليرضا سهيلى دست اندركار سينما و تئاتر هم اظهار مى دارد: 
برگزارى جشنواره در نفس خود كار خوب و مناسب و مورد 
نياز هر جامعه فرهنگى اســت، ولى در اجــرا همواره دچار 
تنش ها و كمبودها و مشكالتى بوده است و جامعه اى كه هنر 
و فرهنگ آن مورد توجه نباشد، جامعه اى مرده و محكوم به 

فناست و سينما در مفهوم واقعى مورد نياز يك ملت است.
*ويترينى از نگفته ها 

 و اى كاش سهم مشهد به عنوان سينمايى توانمند با توانايى 
فراوان در جشــنواره فيلم فجر پررنگ تر از اين باشد چراكه 

مشهد يكى از قطب هاى نام آور سينماى كشور است.
مهدى آب، مستندساز اظهار مى دارد: برگزارى جشنواره البته 
امر مباركى است و ارتقاى سطح بينش مخاطب را در كيفيت 
شــناخت تصوير دارد. كمى مديريت هم اضافه شــود، دنيا 
گلستان مى شود. ناصر روئين تن تهيه كننده فيلم راز سياوش 
هم به قدس مى گويد: اتفاق مهم و مبارك جشــنواره امسال 
برگزارى آن در سينماى تازه تأسيس اطلس است. سينمايى 
كه اميد به فضاى فرهنگى در شهر مشهد را افزايش داده است.
اما از طرفى مدير مجموعه سينمايى سيمرغ هم گاليه هاى 
بســيارى از عدم نمايش فيلم هاى جشــنواره فيلم فجر در 

مجموعه سيمرغ در منطقه قاسم آباد دارد.
دبيرزاده مى گويد: اين مجموعه ســينمايى پس از بازسازى 
نســبت به ســينما آفريقا و اطلس گزينه مناسب ترى براى 
ميزبانى جشنواره فيلم فجر بود و ما آماده بوديم و بيشترين 
تالش را براى برگزارى افتتاحيه انجام داديم، اما در اين سينما 

فيلم ها به نمايش درنيامد.
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پنجمين دور 
جشنواره فيلم فجر در مشهد در حالى 
بــه كار خود پايــان داد كه طى آيين 
اختتاميــه كه با حضــور محمدى زاده 
اســتاندار، جعفرى مديــركل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى خراســان رضوى، 
عليرضا برازش مدير شبكه يك سيما، 

پرده نقره اى
«ويژه جشنواره فيلم فجر مشهد»

��ر ��ھد
 قدس: مشهد با برگزارى پانزدهمين جشنواره فيلم فجر، 
حال و هواى ديگرى پيدا كرده اســت. اين روزها براى عالقه 
مندان به سينما روزهاى خوبى است چون با ديدن فيلم هاى 
ايــن روزهاى جشــنواره مى توانند از حال و هواى يكســاله 

سينماى ايران ترسيمى ذهنى داشته باشند. 
اما ســاير اخبار هنرى را مى توانيد همچنان در ستون «هنر 
مشهد» دنبال كنيد تا اگر مى خواهيد در برنامه هايى غير از 

سينما شركت كنيد با برنامه ريزى اين كار را انجام دهيد. 

 تئاتر/درون
عالقه منــدان به هنــر تئاتر 
مى تواننــد اين روزها به ديدن 
تئاتر «درون» بنشينند. اجراى 
اين نمايش كه از 15 بهمن ماه 
آغاز شده است هر روز ساعت 
16 ميزبان عالقــه مندان به 
ديــدن تئاتر اســت. نمايش 
و  نويســندگى  بــه  «درون» 
كارگردانى منصوره داورى نژاد 
در ســالن بهار مجموعه تئاتر 

شــهر روى صحنه مى رود. منصوره داورى نژاد و سيد حسام 
محمدى بازيگران «درون» هستند. 

مجموعه تئاتر شهر در پارك ملت و مجتمع فرهنگى هنرى 
امام رضا(ع) واقع شده است. 

 جن گير
تئاتر «جن گير» به نويسندگى 
كوروش نريمانى و كارگردانى 
كيوان صبــاغ و حامد وكيلى 
بزودى در مشــهد بــه روى 

صحنه مى رود. 
براى عالقه مندان به ديدن اين 
نمايش از پنجشــنبه گذشته، 
امكان خريــد اينترنتى بليت 
نمايش در ســايت «مشــهد 
گيشه» مهيا شده است. بهاره 

رهنما، حامد وكيلى و عليرضا سوزنچى بازيگران اين نمايش 
هستند. ساعت اجراى اين نمايش 17:30 و 20 خواهد بود. 

قرار است اين نمايش در سالن اصلى تئاتر شهر واقع در پارك 
ملت اجرا شود. 

 خوشنويسى/ نم نم باران 
هنــر  بــه  منــدان  عالقــه 
خوشنويســى مى توانند براى 
ديــدن آثار هنــرى جمعى از 
هنرمندان خوشنويس از امروز 
مراجعه  ارغــوان  نگارخانه  به 
كنند. در اين نگارخانه آثار 19 
عنوان  با  خوشنويس  هنرمند 
«نم نــم باران» به معرض ديد 

عموم گذاشته شده است. 
اين نمايشگاه تا 19 بهمن ماه 

همه روزه از ساعت 17 الى 20 ميزبان حضور عالقه مندان به 
ديدن آثار خوشنويسى است. 

نگارخانه ارغوان در بلوار ســجاد، بين سجاد 2و 4،پالك 86 
واقع شده است. 

 نشست/ كتاب «محترم خانم»
بــه نشســت هاى نقد و  اگر 
بررســى كتاب عالقــه داريد، 
مى توانيد روز ســه شنبه  17 
بهمــن بــه تــاالر كنفرانس 
مديريت امور اسناد و مطبوعات 
آستان قدس رضوى مراجعه و 
در جلسه نقد و بررسى كتاب 
«محترم خانم» تأليف مرضيه 

ذاكرى شركت كنيد. 
اين كتاب در سه فصل، زندگى 

شهيده چراغچى را روايت مى كند. در فصل اول كتاب روايت 
مختصــرى از زندگينامه اين بانوى مجاهد به نگارش درآمده 
اســت، فصل دوم نيز به شرح مبارزات و سبك زندگى ايشان 
مى پردازد و در فصل سوم نيز نحوه شهادت اين بانوى مبارز به 

رشته تحرير كشيده شده است.
شهيده بتول چراغچى از شهداى قبل از انقالب مشهد است 
كه در راه مبارزه با رژيم ستمشــاهى در ســن 51 سالگى به 

شهادت رسيد. 
تاالر كنفرانس مديريت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس 
رضوى در دوربرگردان طبرسى، طبقه همكف ساختمان بنياد 

پژوهش هاى اسالمى آستان مقدس واقع شده است. 

عالقه منــدان به هنــر تئاتر 
مى تواننــد اين روزها به ديدن 
تئاتر «درون» بنشينند. اجراى 
 بهمن ماه 
آغاز شده است هر روز ساعت 
 ميزبان عالقــه مندان به 
ديــدن تئاتر اســت. نمايش 
و  نويســندگى  بــه  «درون» 
كارگردانى منصوره داورى نژاد 

تئاتر «جن گير» به نويسندگى 
كوروش نريمانى و كارگردانى 
كيوان صبــاغ و حامد وكيلى 
بزودى در مشــهد بــه روى 

براى عالقه مندان به ديدن اين 
نمايش از پنجشــنبه گذشته، 
امكان خريــد اينترنتى بليت 
نمايش در ســايت «مشــهد 
گيشه» مهيا شده است. بهاره 

هنــر  بــه  منــدان  عالقــه 
خوشنويســى مى توانند براى 
ديــدن آثار هنــرى جمعى از 
هنرمندان خوشنويس از امروز 
مراجعه  ارغــوان  نگارخانه  به 
19

عنوان  با  خوشنويس  هنرمند 
«نم نــم باران» به معرض ديد 

بــه نشســت هاى نقد و  اگر 
بررســى كتاب عالقــه داريد، 
17

بهمــن بــه تــاالر كنفرانس 
مديريت امور اسناد و مطبوعات 
آستان قدس رضوى مراجعه و 
در جلسه نقد و بررسى كتاب 
«محترم خانم» تأليف مرضيه 

اين كتاب در سه فصل، زندگى 

گفت و  گو با «امير اطهر سهيلى» سينماگر جوان

نمى دانم چرا به هنرمندان مشهدى احترام نمى گذارند

گپ

سرورهاديان: نويسنده و كارگردان سينماى 
مشهدى گفت:با برگزارى جشنواره فجرى كه 
هنرمند عرصه سينماى شهرش امكان ديدن 

فيلم را ندارد، مخالفم.
امير اطهر ســهيلى در گفــت و گو با قدس 
افزود: جشنواره فيلم فجر اتفاق خوبى است، 
اما خروجى آن مهم است؛ صرف بيالن كارى 

مديران اين جشنواره توجيهى ندارد.
وى اظهار داشــت: هنگامى كه در قرن 16 
در ايتاليــا صنعتگران ايتاليايــى تبديل به 
هنرمند شدند، هدف از فعاليت هاى هنرى و 
جشنواره ها به نظر ماكس وبر سه اصل رشد، 

استقالل و رقابت بوده است.
وى تأكيد كرد: درهمه رويدادهاى فرهنگى 
و هنــرى همين گونه اســت. بــراى مثال 
سياست هاى جشنواره هايى مانند كن،اسكار 
و...مشخص شده است و تغييرات آن سليقه اى 
نيست و برگزارى آن در ساير شهرهاهم وجود 

ندارد.
سهيلى ادامه داد: در هيچ جشنواره جهانى جز 

دبيرساير مسئوالن سخنرانى نمى كنند.
اين فيلمساز جوان شــهرمان  تصريح كرد: 
پرســش من اين اســت كه اهداف برگزارى 
جشــنواره فيلم فجر در مشــهد همزمان با 
تهران چيســت ؟ اگر بحث نوآورى اســت، 
بايد خروجى درستى هم از اين اتفاق صورت 

بگيرد.
وى اظهار داشت: اين در حالى است كه براى 
مثــال 20 فيلم به نمايش درمى آيد كه اگر 
هزينــه اى معادل 10 ميليــون تومان براى 
اكران هر كدام از آن هــا همزمان در تهران 
و مشهد هزينه شــود، رقمى  معادل 200 
ميليون تومان مى شود  و از طرفى اگر دعوت 
و هزينه براى ميهمانان و ســاير هزينه هاى 
برگزارى را هم در نظــر بگيريم، رقم آن را 

مى توان محاسبه كرد.
ســهيلى خاطرنشان ســاخت: همه اين ها 
در جاى خود اما براســتى اگر اين جشنواره 
سبب رشد سينماى شهرمان مى شود، پس 
چرا رقمى معادل همين ارقام هزينه ها براى 

ساخت فيلم در اين شهر نمى شود؟
اين ســينماگر افزود: دراين جشــنواره كه 
در مشــهد برگزار مى شــود، حداقل جاى 
اكران دو فيلم از ســينماگران مشهدى كه 
امســال در فجر حضور دارند، خالى اســت؛ 
دوفيلم «اميـر»كار«نيما اقليما» و« زنانى با 
گوشواره هاى باروتى» اثر «رضا فرهمند»كه 
هيچ كدام در جشــنواره فيلم مشهد حضور 

ندارند.
وى ادامــه داد: اين اتفاق فرهنگى چرا بدون 
حضور خود هنرمندان اين عرصه رخ مى دهد؟ 
هنرمندانى كه در مشــهد با همه سختى ها 
مانده اند و كار سينما را ادامه مى دهند.حتى از 
عوامل مشهدى استفاده مى كنند، هنرمندان 
پيشكسوت اين عرصه كجاى اين جشنواره 
حضور دارند؟ چرا به آن ها احترام گذاشــته 
نمى شود؟ چرا بليت براى آن ها در نظر گرفته 

نمى شود؟
سهيلى تصريح كرد: استقبال و حضور مردم 
قابل احترام اما ســينما در طى ســال هم 

مخاطــب خودش را دارد. آيا بخشــى ازاين 
اكران هــا نبايد به هنرمنــدان همين عرصه 

اختصاص داده شود؟ 
وى در پايان پرسيد: پنج فيلم انتخاب شده در 
بخش سيمرغ خراسان برچه اساسى و با چه 
داورى برگزيده شده اند؟ اين مسائل بخشى از 

مشكالتى است كه هنوز باقى است.

خديجه زمانيان: در دومين روز از پانزدهمين دوره جشنواره 
فيلم فجر پنج فيلــم به نمايش در مى آيــد. عالقه مندان به 
ديدن ايــن فيلم ها مى تواننــد امروز فيلم هــاى «داركوب»، 
«هاياليت»،«مصادره»، «سوء تفاهم» و «تنگه ابو غريب» را در 
سه سالن اطلس، هويزه و آفريقا ببينند. براى دانستن خالصه 

داستان فيلم و بازيگران، گزارش امروز را بخوانيد. 

 داركوب / اطلس/18:30
«داركوب» ســاخته بهروز شــعيبى ســومين فيلم بلند اين 
كارگردان پس از «دهليز» و «سيانور» است. داركوب به روابط 
انسانى افراد جامعه در رويارويى با معضالت اجتماعى و اعتياد 
از منظرى متفاوت مى نگرد.  مهناز افشار، سارا بهرامى، جمشيد 
هاشم پور، هادى حجازى فر، طوفان مهرداديان، نگار عابدى و 

امين حيايى در اين فيلم نقش آفرينى مى كنند. 

 هاياليت/اطلس/20:30 
«هاياليت» به نويســندگى و كارگردانى اصغر نعيمى و تهيه 
كنندگى ساســان ســالور روايتگر درامى عاشقانه با مضمون 
اجتماعى است كه پژمان بازغى، آزاده زارعى و جمشيد هاشم پور 

به عنوان بازيگران اصلى در آن حضور دارند. 

 مصادره/هويزه/22:30 
«مصادره» ساخته مهران احمدى است. «مصادره» يك كمدى 
قصه گو اســت.  رضا عطاران، هومن سيدى، بابك حميديان و 

ملينا آليسا بازيگران اين فيلم هستند.  

 به وقت شام/هويزه/20:30
«به وقت شــام» جديدترين اثر ابراهيــم حاتمى كيا به تهيه 
كنندگــى محمد خزاعى و با بازى هــادى حجازى فر و بابك 
حميديان و جمعى از بازيگران بين المللى، جديدترين محصول 

مركز فيلم و سريال اوج است.
حاتمى كيا اين بار به ســراغ موضوع روز و جهانى داعش رفته 
است. شهرى در سوريه به تصرف نيروهاى داعش در آمده است. 
شهر در آستانه  سقوط است. دو خلبان ايرانى مأموريت دارند تا 
به شهر بروند و هواپيمايى جنگى را به همراه عده اى زن و بچه 

و شمارى از اسراى داعش به دمشق ببرند.

 امپراطور جهنم/هويزه/18:30
امپراطور جهنم فيلمى به كارگردانى و نويســندگى پرويز 
شــيخ طادى اســت كه به نقد جنايات خاندان آل سعود 

مى پردازد.

 سوء تفاهم/ آفريقا /20:30 
فيلم «ســوء تفاهم» به نويســندگى و كارگردانى احمدرضا 
معتمدى، مضمونى اجتماعى دارد. داستان فيلم ماجراى يك 
گروگان گيرى است كه همه چيز در متن واقعيت پيش مى رود، 
اما با گذشت زمان اين شبهه پيش مى آيد كه اين حادثه بيشتر 
شبيه يك «سوء تفاهم» يا توهم است، اما در متن توهم هنوز 

عناصرى از واقعيت به چشم مى آيد. 
مريال زارعى، اكبر عبدى، هانيه توسلى، كامبيز ديرباز و پژمان 
جمشيدى تركيب اصلى بازيگران اين فيلم را تشكيل مى دهند.  

 تنگه ابوغريب/ آفريقا / 18:30 
«تنگه ابو غريب» به تهيه كنندگى ســعيد ملكان و كارگردانى 
بهرام توكلى ســاخته شده است. داستان فيلم، روايتى است از 
دفاع دالورمردانه گردان عمار در برابر لشكركشى رژيم بعث به 

فكه و شــرهانى. روزهاى رشادت و مظلوميت بچه هاى گردان 
عمــار در روزهاى آخر دفاع مقدس در منطقه حســاس تنگه 

ابوغريب. 
گفته مى شــود «تنگه ابوغريب» از نظر صحنه هاى اكشــن و 
جنگى جزو آثار منحصر به فرد سينماى دفاع مقدس محسوب 

مى شود.
جواد عزتى، امير جديدى، حميدرضا آذرنگ، على ســليمانى، 
قربان نجفى و مهدى قربانى بازيگران اين فيلم سينمايى هستند. 

 جاده قديم/ آفريقا / 18:30 
«جاده قديم» چهارمين فيلم سينمايى منيژه حكمت در مقام 

كارگردان پس از 10 سال دورى است.
درخالصه داستان «جاده قديم» با بازى مهتاب كرامتى و آتيال 
پسيانى آمده است: «در آستانه سال نو مينو به خانه نمى رسد...».

نگاهى به فيلم هاى دومين روز جشنواره فيلم فجر مشهد

از «داركوب» تا «تنگه ابوغريب»

با تماشــاگران فيلم «مصادره»  سلفى رضا عطاران 
در سينما اطلس مشهد / شب گذشته
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