
آخرين وضعيت مؤسسات مالى غير مجاز
گاليه هاى مردم از هزينه صدور كد پستى

كدهايى كه اعالمش 
14 هزار و 400 تومان 

آب مى خورد!
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رئيس كميسيون حمل و 
نقل و ترافيك از پيگيرى 

قدس قدردانى كرد

توقف فروش 
بليت هاى 

800تومانى 
قطارشهرى

قدس   طى چند هفته اخير اختالل دستگاه هاى 
شارژ «من كارت» درايســتگاه هاى قطار شهرى و 
دريافت مبلغ 800 تومان به جاى مبلغ مصوب550 
تومانى از شــهروندان موجب نارضايتى بسيارى از 
مسافران قطار شهرى را فراهم كرده بود. زيرا آن ها 
بايد براى هرسفر با قطار شهرى 250تومان بيشتر 
از نرخ مصوب شــهردارى پرداخــت مى كردند در 
حالى كه مشــخص نبود اين مبلغ اضافه به جيب 
چه سازمانى مى رود. نكته جالب آنجا بود كه قطار 

شهرى مدعى بود اين 250 تومان اضافه به...

در نشست مسئوالن قضايى استان تشريح شد

.......صفحه 2 

ساعتى با 
رضا عطاران 

«VIP» در
و  هياهو  ايــن  در  قدس: 
شلوغى و اينكه گروه 6 نفره 
 (VIP) تشريفات در سالن
 23 نفــره بدون تماشــاگر 
كار تشــريفات و رفــت و 
را برعهده  افراد خاص  آمد 
است  مشكل  خيلى  دارند، 

كه اهالى رسانه بتواند...

.......صفحه 4 

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

آقاى «صلواتى» آخرين اثرش را  به حرم 
امام حسين اهدا مى كند

ديدار نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى 
با استاندار

در گفت و گو با قدس عنوان شد  به مناسبت ايام اهللا دهه فجر انجام شد

قدس: عبدالرضا ساالرى را همه به نام صلواتى 
مى شناسند؛ مردى كه نذر دارد هر سال يك 
بار زائر پياده امام حسين(ع) باشد و از مال دنيا 
آنچه در توشه دارد، صلوات هايى است كه با 

آن ها مى خوابد و با آن ها روز را آغاز مى كند.
ساالرى خطاط است و امروز از اين...

قدس:  استاندار خراسان رضوى به مناسبت 
ايام اهللا دهــه فجر با امام جمعه مشــهد و 
نماينده ولى فقيه در استان خراسان رضوى، 
ديدار و گفت وگو كرد. عليرضا رشــيديان در 
ديدار با آيت اهللا سيداحمد علم الهدى، ضمن 
تبريك ايام اهللا دهه فجر، گزارشى از آخرين 

.......صفحه 2  .......صفحه 2 

حركت كاروان فجر در نيشابور
نيشــابور - خبرنگارقدس: همزمان با ســي و نهمين 
فجر انقالب اسالمي كاروان فرهنگي هنري فجر در سطح 
مساجد با محوريت مناطق حاشيه اى شهر نيشابور برگزار 

مى شود.
خليــل اهللا عراقى معاون اداره فرهنگ وارشــاد اســالمي 
نيشــابور گفت: اين برنامه با انگيزه ترويج فرهنگ مسجد 
محوري در كارهاي فرهنگي و هنري و اعياد ملّي و مذهبي 
به مدت هشت شــب مقارن با سالروز پيروزي شكوهمند 
انقالب اسالمي 13 الي 21بهمن 1396 در هشت مسجد 
با محوريت مناطق حاشيه اى شهر نيشابور برگزار مى شود.

افتتاح پروژه آبرسانى روستاى 
سيد آباد نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: با حضور امام جمعه نيشابور، 
معاون برنامــه ريزى، مالى و ادارى فرماندارى، بخشــدار 
بخش مركزى و جمعى از مســئولين شهرســتان، پروژه 
آبرسانى روستاى ســيد آباد بار معدن شهرستان نيشابور 
از توابع بخش مركزى اين شهرســتان، مورد افتتاح و بهره 

بردارى قرار گرفت. 
پروژه آبرســانى روستاى ســيد آباد بار معدن شهرستان 
نيشــابور با اعتبارى افــزون بر 3 ميليارد ريــال به پايان 

رسيد.

دهه  فجــــر

برگزارى يادواره  
سردار شهيد «يوسفيان» 

در مه والت 

مه والت - خبرنگار قدس: به مناسبت سي و 
نهمين دهه مبارك فجر انقالب اسالمي، يادواره 
سردار شهيد محمدرضا يوسفيان «آبروى محله» با 
حضور امام جمعه، فرماندار، فرمانده سپاه و نيروى 
انتظامى، عليرضا دلبريــان راوى وقايع دوران 8 
ساله دفاع مقدس و همچنين مردم شهيدپرور 
شهرستان مه والت در محل مسجدجامع شهر 

فيض آباد برگزار شد.

آسمانى ها معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى خراسان رضوى در پاسخ به قدس:

در جذب  نيرو پارتى بازى نكرديم
فاطمه معتمدى معاون توسعه مديريت و سرمايه 
انسانى سازمان مديريت و برنامه ريزى خراسان رضوى 
اظهار داشت: نظام ادارى با عملكرد و انجام وظايف به 
نحو مطلوب خود، مى توانــد نقش مهمى در افزايش 

اعتماد عمومى و جلب رضايت مردم داشته باشد.
كوكب موســوى كاخكــى با بيان اينكــه  به همين 
منظورعملكرد نظام ادارى و دستگاه هاى اجرايى استان  
در موضوعاتى  مانند سالمت ادارى كه مهم ترين ركن 
تأثيرگذار در اعتمادســازى مردم است، مورد ارزيابى 
قرار مى گيرد، افزود: همانند سال هاى گذشته،  ارزيابى 
عملكرد دستگاه هاى اجرايى استان در سال جارى  از 
15 اسفند تا پايان فروردين ماه سال آينده، در مرحله 
اول با خود اظهارى دستگاه ها آغاز مى شود و در نهايت 
با ارزيابى استان در پايان خرداد ماه در جشنواره شهيد 

رجايى، دستگاه هاى برتر معرفى مى شوند.
 عائله 154هزار نفرى دولت در خراسان رضوى

وى با اشــاره به وجود 154 هزار كارمند دستگاه هاى 
دولتى در اســتان تصريح كرد: 54 درصد اين جمعيت 
مرد و 46 درصد بانو هســتند؛ ضمن اينكه 73 درصد 
رسمى،11 درصد پيمانى و 16 درصد قراردادى هستند. 
وى اضافه كرد: ميزان تحصيالت 22 درصد از كارمندان 
ياد شده، ديپلم و كمتر از آن، 13درصد فوق ديپلم،51 
درصد ليســانس، 10 درصد كارشناسى ارشد است و 

حدود سه درصد آنان نيز داراى مدرك دكترا هستند.
وى ادامه داد:58 درصد پست هاى استان داراى تصدى 

و 42 درصد بالتصدى است و از 14 هزار و 300 پست 
2500 پست مديريتى است كه 68 درصد با تصدى و 

مابقى بالتصدى است.
وى در خصوص  پرسشــى مبنى بر آمار مديران بانو 
در اســتان به خبرنگار ما گفت:آمار دقيق و متقنى در 
اين خصــوص وجود ندارد كه البته كار از طريق دفتر 
امور بانوان اســتاندارى در حال پيگيرى است. با اين 
حال برآورد مى شود بين هشت تا 9 درصد پست هاى 
مديريتى در اختيار بانوان در استان باشد. البته طبق 
تكليف قانونى تا پايان برنامه ششم توسعه بايد استقرار 
بانوان در پست هاى مديريتى به 30 درصد افزايش يابد.

 خراسان رضوى و 106 دستگاه دولتى
وى شمار دســتگاه هاى دولتى در خراسان رضوى را 
106مورد اعالم و اذعان كرد: برخى از اين دستگاه ها در 
حد نمايندگى و با كمترين نيرو در استان داير هستند 
و دستگاه هاى عريض و طويلى نيستند كه مى توان به 
عنوان نمونه به سازمان سنجش اشاره كرد كه به صورت 
نمايندگى در خراسان رضوى مستقر است. وى درباره 
آمار جذب نيروى انسانى در استان گفت: جذب نيرو از 
طريق آزمون و طى مراحل قانونى از جمله  مصاحبه 
انجام مى شود. ضمن اينكه سياست گذارى جذب نيرو 
در دستگاه هاى دولتى و اجرايى استان از طريق توافق 
بين وزارتخانه مربوطه با سازمان استخدامى كشور و از 

طريق آزمون انجام مى شود.
وى يادآور شــد: در مجموع طى آزمون هاى برگزار شده 

از ســال 94 تاكنون در كالن كشور 48 هزار و 982 نفر 
جذب شــده اند كه با احتساب سهميه 700 نفرى براى 
ايثارگران طى اين مدت 3700 نفر نيروى جديد از طريق 
آزمون جذب دســتگاه هاى دولتى استان شدند. ضمن 
اينكه در اين آزمون ها 200 هزار نفر داوطلب داشته است.

 شائبه پارتى بازى در جذب  نيرو
وى در پاســخ بــه خبرنگار ما مبنى بــر ديد منفى 
اكثرمتقاضيان شركت در آزمون هاى استخدام دولتى 
مبنى بر وجود شائبه پارتى بازى و اينكه اين آزمون ها 
منبع درآمدى براى دولت محســوب مى شود، گفت: 
وظيفه ســازمان برنامه و بودجه استان كه مسئوليت  
سازمان استخدامى كشور در استان را نيز بر عهده دارد، 
نظارت بر روند جذب نيروى انســانى در دستگاه هاى 
دولتى و اجرايى است و در تمامى مراحل جذب نيرو از 
جمله برگزارى آزمون و مصاحبه نظارت دارد و گزارش 

آن به تهران ارسال مى شود.
وى با بيان اينكه برگزار كننده آزمون ســازمان سنجش 
است، گفت: با توجه به روند نظارتى دقيق بايد گفت به 
هيچ عنوان پارتى بازى در جذب نيروى انســانى وجود 
ندارد كه البته ممكن است اين شائبه در خصوص جذب 
نيروهاى قراردادى و شركتى شاغل در دستگاه هاى دولتى 
مطرح شــود كه بايد گفت ما در جذب نيرو در خصوص 
نيروهاى شركتى دســتگاه هاى دولتى  دخل و تصرفى 
نداريــم و اين افراد در واقــع نيروهاى بخش خصوصى 
هستند كه در ارگان ها و دستگاه هاى دولتى كار مى كنند.

 سقف پر شده جذب نيروهاى قراردادى
وى ادامــه داد: در خصوص نيروهاى قــرار دادى نيز 
بايد گفت دســتگاه هاى دولتى اجازه دارند تا ســقف 
10 درصد پســت هاى ســازمانى نيروى قــرار دادى 
جذب كنند كه البته 100درصد دستگاه هاى اجرايى 
و دولتى استان اين سقف را پر كرده اند. بنابراين به هيچ 
دستگاهى مجوز جذب نيروى قراردادى داده نمى شود.
وى همچنين با اشاره به تأكيد دولت مبنى بر كوچك 
و چابك سازى خاطرنشان كرد: در طول برنامه ششم 
توسعه دستگاه هاى اجرايى موظفند 15 درصد كوچك 
سازى در ساختار نظام ادارى را از جمله كاهش پست ها 

و واگذارى امور به بخش خصوصى عملياتى كنند.
وى يادآور شــد: تمركز دولــت بايد معطوف به انجام 
وظايف حاكميتى  و واگذارى امور به بخش خصوصى  

و سازمان هاى غير دولتى و مردم نهاد باشد.
موســوى در خاتمه درباره شــائبه هاى مطرح شده در 
خصوص حقــوق بازنشســتگى اظهار داشــت:حقوق 
بازنشستگى براساس ميانگين دو سال آخر خدمت تعيين 
مى شــود و پاداش پايان خدمت نيز براساس قانون اين 
گونه است كه به ازاى  هر سال خدمت دولتى يا پيمانى 
آخرين حقوق پرداخت مى شود و حداكثر 30 ماه است. 

بنابراين هيچ تغييرى ايجاد نشده است و موضوع ديگر 
اينكه براساس نظر و مصوبات كميسيون تلفيق مجلس 
ميزان پاداش بازنشستگى  از حداكثر هفت برابر حداقل 

حقوق بيشتر نمى تواند باشد.
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كار تشــريفات و رفــت و 
را برعهده  افراد خاص  آمد 
است  مشكل  خيلى  دارند، 
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رئيس كل دادگسترى خراسان رضوى خبرداد

رسيدگى به يك ميليون پرونده قضايى در 10 ماه
��ر

خا��ه

على محمدزاده  رئيس كل دادگســترى 
خراسان رضوى گفت: از ابتداى امسال تا پايان 
دى ماه گذشــته يك ميليون و 6 هزار پرونده 
وارد شــعب دادگسترى استان و افزون بر يك 

ميليون پرونده رسيدگى شده است.
حجت االســالم والمسلمين على مظفرى در 
نشســت خبرى روز گذشته به مناسبت دهه 
فجر افزود: به طور متوســط ماهانه 130هزار 
پرونده در شــعبه هاى دادگسترى و شوراهاى 
حل اختــالف خراســان رضوى رســيدگى 
مى شود. هم اينك نيز 170 هزار پرونده رسوبى 
در دستگاه قضاى استان وجود دارد كه افزون 

بر يك سال از تشكيل آن ها مى گذرد.
وى در ادامه گسترش عدالت و عدالت گسترى 
را از اهداف جمهورى اسالمى ذكر و بيان كرد: 
اجراى عدالت وظيفه تمام بدنه حاكميت است. 
در خصوص عملكرد دستگاه قضايى فقط مقام 
معظم رهبرى و خود دســتگاه قضا مى توانند 
اعمال نظــر كنند، ولى اخيراً در مشــهد در 
خصوص حكم قطع يد فردى كه تمام مراحل 

قضايى را طى كرده اين نمونه ديده شد.
رئيس كل دادگســترى خراسان رضوى ادامه 
داد: ســرقت قريب 200 رأس گوسفند از 26 
منزل مسكونى در استان هاى خراسان و ديگر 
مــوارد دزدى در پرونده اين متهم وجود دارد، 
ولى در برخى رسانه ها بيان شده به خاطر يك 
گوسفند قطع انگشتان صورت گرفته، در حالى 
كه اقدام اين متهم غارتگرى بوده است و حتى 
عده اى از قضــات معتقد بودند متهم محارب 

است و بايد اعدام شود.
وى گفــت: يكــى از نماينــدگان مجلس در 
اين خصوص گفت بهتر بود دســتگاه قضايى 
خراســان بــه جاى ايــن حكــم از مجازات 
جايگزين استفاده مى كرد. اين در حالى است 
كه «مجازات جايگزين» براى حبس اســتفاده 
مى شــود و نه براى مجازات حد. جاى تعجب 
اســت كه نماينده مجلس به عنوان قانونگذار 
پيشــنهاد مى كند حد قانون الهى اجرا نشود، 
ولى مجازات جايگزين اجرا شود كه تاكنون در 

مجلس تصويب نشده است. 
حجت االسالم والمسلمين مظفرى در آمارى 
مقايســه اى از افزايش زيرساخت هاى قضايى 
اســتان خراســان بزرگ قبل و بعد از انقالب 
گفت: ســال 1357 در كل خراسان 430 نفر 
كارمند و 220 قاضى در سيستم قضايى فعال 
بودند، ولى هم اكنون فقط در خراسان رضوى 
755 قاضى فعاليت دارند و تعداد كارمند شاغل 
دادگســترى و داراى رابطه استخدامى 2332 
نفر اســت. رئيس كل دادگســترى خراسان 
رضوى افزود: دســتگاه قضا يك قوه مستقل 
اســت ولى در تعيين بودجه هيچ اختياراتى 
ندارد. در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده 
2/9 درصد كل منابع درآمدى دولت به عنوان 
بودجه دســتگاه قضا اختصاص يابد، ولى اين 
رقم در اليحه بودجه سال آينده به 2/2 درصد 

درآمد دولت كاهش يافته است.
وى افزود: اين در حالى است كه دستگاه قضا 
درآمدزاســت و درآمد آن مســتقيم به خزانه 
واريز مى شــود. در تمام مأموريت ها با كمبود 

بودجه مواجهيم، ولى بودجه مصوب نيز كاهش 
مى يابد.

رئيس كل دادگســترى خراســان رضوى در 
خصوص تخريب مســجد حوض معجردار در 
منطقه ثامن مشهد هم گفت: آنچه گفته شده 
كه تخريب به حكــم دادگاه بوده خالف واقع 
است وحكم صادره از دادگاه تنها در خصوص 
اين اســت كه اين محل در شمول اماكنى كه 
بايد در فهرست آثار ملى به ثبت برسد، نيست 
و راجع به تخريب آن اظهار نظرويا حكم قضايى 

داده نشده است.
رئيس كل دادگسترى خراسان رضوى از ارائه 

آمار بازداشت شدگان و جزئيات اين پرونده ها 
خوددارى كرد و گفت: هنوز پرونده اى منسجم 
و كامل در اين خصوص به محاكم دادگسترى 
ارائه نشــده و اگر مواردى هم هست در دست 
بررسى است و ما نيز اطالعات100درصدى در 

ارتباط با دستگير شدگان نداريم.

  اگر كمربند جنوبى را به جوالنگاه خودرو 
تبديل كنيم به مردم خيانت كرده ايم

صادقى دادستان عمومى و انقالب مركز استان 
در خصوص كمربند جنوبى مشــهد گفت:بر 
اســاس اســناد باالدســتى و بويژه تأكيدات 

مقــام معظم رهبرى حفظ منابع طبيعى يك 
اولويت تغيير ناپذير اســت و با توجه به اينكه 
مردم مشهد تفرجگاه خاصى ندارند و طرقبه 
وشانديز گنجايش جمعيت مشــهد را ندارد 
و مشــكالت فراوانى از قبيل ترافيك و كمبود 
پاركينگ و معبر دارد، معتقديم اگر ارتفاعات 
جنوبى بدرستى حفظ و مورد بهره بردارى در 
راســتاى ايجاد مكانى براى استفاده سالم قرار 
گيرد، خواهد توانست بخشــى از نياز شهر را 

پاسخ بگويد.
وى ادامــه داد: اگر اين محــل را به جوالنگاه 
خودرو تبديل كنيم به مردم خيانت كرده ايم 
و حقوق شهروندى را پايمال نموده ايم برخى 
مدافعان اين پروژه مى گويند اگر دو طرف اين 
بولوار را تجارى كنيم مى توانيم از محل درآمد 
آن شــهر را اداره كنيم و يا مى گويند حاال كه 
هزينه شــده، بگذاريد انجام شود، ولى مسئله 
اين اســت كه اصل هزينه غيــر مجاز بوده و 
حتى در وجود مجــوزات به ظاهر قانونى هم 
شك داريم وحتى آســفالت وپلى كه احداث 
شده همين امروز بايد تخريب شود چراكه هيچ 

استانداردى رعايت نشده است.
دادستان مشهد ادامه داد: اگر در سال هاى قبل 
ارتفاعــات جنوبى را از تصرفات صورت گرفته 
آزاد كرديم، قرار بود در جهت استفاده عمومى 
و در راســتاى حفظ منابع طبيعى مورد بهره 
بردارى قرار گيرد، ولى اگر دوستان اصرار دارند 
آن را به محلى براى كسب درآمد تبديل كنند 

ما اقدام آخر را انجام خواهيم داد.
صادقى در خصوص موضع گيرى دادســتانى 
در مســئله آلودگى هوا هم گفت: دادستانى با 
جديت پيگير موضوع آلودگى هوا بوده و هست 
و در همين راستا ابتدا به دستگاه هاى مختلف 
اعالم شده با توجه به امكانات موجود به وظايف 
خود در اين حــوزه عمل كنند؛ به طور مثال 
برخورد با خودروهاى دود زا كه نياز به امكانات 

زيرساختى ندارد در دستور كار قرار دارد.

در حوالى امروز2

به مناسبت ايام اهللا دهه فجر انجام شد
 ديدار نماينده ولى فقيه 

در خراسان رضوى با استاندار

قدس:استاندار خراســان رضوى به مناسبت ايام اهللا دهه 
فجر با امام جمعه مشــهد و نماينده ولى فقيه در اســتان 

خراسان رضوى، ديدار و گفت وگو كرد.
عليرضا رشيديان در ديدار با آيت اهللا سيداحمد علم الهدى، 
ضمن تبريــك ايام اهللا دهــه فجر، گزارشــى از آخرين 
اقدام هاى توسعه اى دولت در استان طى يك سال گذشته 

ارائه كرد. 
وى افــزود: همزمان با ايــن ايام، 1508 پــروژه عمرانى و 
اقتصادى اعم از صنعتى، كشاورزى، گردشگرى در استان به 
بهره بردارى مى رسد. استاندار خراسان رضوى، مجموع اعتبار 
هزينه شــده براى اين پروژه ها را كه متعلق به 95 دستگاه 
اجرايى شامل 48 دســتگاه و 47 شهردارى است، 38 هزار 
و571 ميليارد ريال اعالم كرد. رشيديان اظهار كرد: از ابتداى 
امسال تاكنون حجم پروژه هاى تكميل شده و افتتاحى اعم 
از هفته دولت، ســفر رئيس جمهورى در دى ماه و نيز طى 
ايام دهه فجر در مجموع 3416 مورد است. وى عنوان كرد: 
مجموع اعتبار ريالى صرف شده براى اين طرح ها نيز 75 هزار 
و 66 ميليارد ريال مى باشــد كه براى عمران و آبادانى استان 
به انجام رســيده و بهره بردارى شده و مى شود. وى تصريح 
كرد: اين تعداد نســبت به ســال قبل در اين زمان رشد 42 
درصدى دارد و از نظر اعتبارات صرف شــده هم رشد 130 
درصدى نشــان مى دهد. وى تأكيد كــرد: محروميت زدايى 
يكى از اصلى ترين محور پروژه ها مى باشد كه 228 پروژه در 
قالب محروميت زدايى و با رويكرد طرح هاى اشــتغال زايى و 
مقاوم سازى مسكن روستايى با اعتبار بالغ بر 1643 ميليارد 

ريال در ايام دهه فجر افتتاح خواهد شد.

  فرهنگسراهاى مشهد ميزبان 
شهروندان در جشن انقالب

قدس: هادى بختيارى، معاون شــهردار و رئيس ســازمان 
اجتماعى و فرهنگى شهردارى گفت: به مناسبت فرارسيدن 
ســى و نهمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى و در ايام دهه 
مبارك فجر، پنج نشست با عنوان نشست هاى هويتى انقالب 
مشهد در فرهنگسراى بهشت ويژه عالقه مندان برگزار مى شود. 
همچنين فرهنگسراى ترافيك برنامه اى با عنوان «شب خاطره 
دهه فجر» را در دســتور كار قرار داده كه شــامل چهار شب 
خاطره اســت و عكاســان، بانوان، فرهنگيان و پزشكان براى 

حضور در آن دعوت شده اند.

 راديو انقالب براى دانش آموزان 
دبيرستان شاهد فردوسى مشهد

صاحبى: با همكارى و همت شوراى دانش آموزى دبيرستان 
شاهد فردوسى ناحيه 2 مشهد، راديو انقالب افتتاح شد. 

سعيد محمدزاده كارشناس روابط عمومى آموزش و پرورش 
ناحيه 2 مشهد با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: راديو 
انقالب در 11 قسمت هشت تا 10 دقيقه اى، در ايام دهه فجر 
در فضاى مجازى پخش مي شود و با آيتم هاى متفاوتى مانند 
اخبار، نمايش، خاطره گويى، چرا انقالب؟، امام شناســى و...، 
ســعى بر اين دارد تا دانش آموزان امروز را با اتفاقات روزهاى 
انقالب و همچنين دستاوردهاى بزرگ انقالب اسالمى بيشتر 

آشنا كند.

 بهره بردارى از 10 طرح عمرانى 
در بخش ميان واليت تايباد 

قدس: در چهارمين روزاز دهه مباركه فجر و با حضور فرماندار، 
بخشدار، ائمه جمعه وجماعات تشيع وتسنن، مردم ومعتمدين 
بخــش ميان واليت، اعضاى شــوراهاى اســالمى ودهياران 
ومسئولين شهرستان تايباد بهره بردارى از 10 طرح عمرانى 
آغاز شد. اين طرح ها شامل اصالح و توسعه شبكه آبرسانى به 
روستاهاى كرات، قادرآباد و پساوه، گلخانه 1500 مترى آقاى 
دانايى، چهار طرح عمران شــهرى شامل سالن چند منظوره 
ورزشى وكارگاه ساخت محصوالت بتنى وپازل بندى خيابان ها 
و معابر شــهر مشهدريزه، نصب سه دســتگاه ترانسفورماتور 
تقويت برق درشــهر مشهدريزه وروستاى جوزقان، ودو واحد 
گاودارى شيرى مددجويان تحت پوشش روستاهاى سمنگان 

وسرخسرا است.

 اهداى 51 كانكس توسط فرهنگيان 
مشهدى به مناطق زلزله زده 

قدس: مدير آموزش وپرورش ناحيه 4 مشــهد از ارسال 51 
كانكس تاكنون به مناطق زلزله زده كرمانشاه توسط فرهنگيان 
اين ناحيه خبر داد. صفيه ركنى با اعالم اين خبر، اظهار كرد: 
از ابتداى وقوع حادثه زلزله در كرمانشــاه، و موضوع لزوم 
ارســال كانكس به اين مناطق، طرحى در آموزش وپرورش 
خراســان رضوى با نام «من هم سقفى مى سازم» آغاز و در 
قالب آن با كمك همكاران فرهنگى و اولياى دانش آموزان 
در مرحله اول 24 كانكس از سوى آموزش وپرورش ناحيه 
4 مشــهد به اين مناطق ارســال شــد. بر همين اساس 
امروز(ديروز) نيز يــك محموله 27 عددى كانكس به اين 
مناطق ارســال شــد و در مجموع تاكنون 51 كانكس به 

مناطق زلزله زده كرمانشاه ارسال شده است. 
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آخرين وضعيت مؤسسات مالى غير مجاز 
دادستان مشهد در خصوص مسئله مؤسسات مالى وحواشى آن نيز گفت: به پرونده 
هشت موسسه و تعاونى كه تحت عنوان كاسپين تجميع شده اند در تهران رسيدگى 
مى شود كه براى سپرده گذاران اندكى مشكل ايجاد كرده است، اما مذاكراتى صورت 

گرفته كه اميدواريم بزودى بخشى از مشكالت مرتفع شود.
وى در مورد تعاونى افضل توس و وحدت افزود: اولويت نخســت ما شناسايى و توقيف 
اموال بوده، ولى در انتقال اموال تعاونى ها مشكالتى داشتيم كه در دو هفته اخير جلسات 
تخصصى خوبى برگزار شده و مقرر شده به همان روش پلكانى پرداخت ها صورت بگيرد 
كه بر همين اســاس اقدام خواهد شــد. صادقى درمورد پديده و پرديسبان هم اظهار 
داشت:عمده فعاليت پرديسبان خارج از استان بوده به همين دليل تمام كار در استان 
متمركز نبوده، اما در بخش شناسايى و توقيف اموال و شناسايى و دستگيرى متهمان 
اقدام هاى الزم صورت گرفت، هر چند متهمان قول داده اند تا در يك مهلت مناسب اموال 
خود را فروخته مطالبات مردم را پاسخ مى دهند، اما جديتى در آن ها نديديم و به بخش 
كمى از تعهدات خود عمل كرده اند. دادستان عمومى و انقالب مركز استان ادامه داد:در 
خصوص پديده نيز بر اساس توافق صورت گرفته و تشكيل كنسرسيوم با محوريت بانك 
صادرات 500 ميليارد اعتبار در نظر گرفته شده كه 90 ميليارد تومان كارسازى شده وتا 
كنون نزديك به 70 ميليارد پرداخت شده است و مابقى نيز به تناسب پيشرفت پروژه 
پرداخت خواهد شد، همچنين مساعدت هايى از سوى شوراى عالى معمارى و شهرسازى 
در خصوص تغيير كاربرى اراضى و طبقات مازاد پروژه صورت گرفته و اميد است با بهبود 

وضعيت اين پروژه مشكل سهامداران نيز برطرف شود.

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

رضاطلبى  طى چند هفته اخير اختالل دستگاه هاى 
شارژ «من كارت» درايستگاه هاى قطار شهرى و دريافت 
مبلغ 800 تومان به جــاى مبلغ مصوب550 تومانى از 
شــهروندان موجب نارضايتى بسيارى از مسافران قطار 
شهرى را فراهم كرده بود. زيرا آن ها بايد براى هرسفر با 
قطار شهرى 250تومان بيشتر از نرخ مصوب شهردارى 
پرداخت مى كردند در حالى كه مشخص نبود اين مبلغ 
اضافه به جيب چه سازمانى مى رود. نكته جالب آنجا بود 
كه قطار شــهرى مدعى بود ايــن 250 تومان اضافه به 
جيب سازمان فناورى اطالعات شهردارى مشهد مى رود 
و قطار شهرى براى هر تراكنش فقط 550 تومان دريافت 

مى كند. 
همه اين موارد موجب شــد تا روزنامه قدس موضوع را 
با جديت پيگيرى و از حقوق شــهروندان در اين ماجرا 
دفاع نمايد. از اين رو پس از اينكه پاســخ قانع كننده اى 
از سوى سازمان هاى مرتبط با اين موضوع دريافت نشد 
به سراغ رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراى 
اسالمى شهر مشهد رفتيم. مجتبى بهاروند در ابتدا از اين 
موضوع اظهار بى اطالعى كرد، اما به اين نكته اذعان كرد 
كه دريافت مبلغ 800تومان از مردم براى ســفر با قطار 
شهرى تخلف اســت و در اين زمينه هيچ مصوبه اى در 
شــوراى اسالمى قبلى و فعلى به تصويب نرسيده است. 
ســپس وى بعد از اين گــزارش در بازديد هاى ميدانى 
خود از برخى ايســتگاه هاى قطار شهرى نيز اين تخلف 
را مشاهده و در اقدامى فورى سازمان قطار شهرى را به 

كميسيون احضار كرد. 

رئيس كميســيون حمــل و نقل و ترافيك شــوراى 
اسالمى شهر مشــهد درباره ساير اقداماتى كه در اين 
باره انجام شــد به قدس گفــت: از آنجا كه مصوبه اى 
درباره دريافــت هزينه 800تومان از شــهروندان در 
صورت همراه نداشتن كارت يا اختالل در دستگاه هاى 
افزايش شــارژ وجود ندارد و اين اقدامى خالف قانون 
مى باشــد به سازمان قطار شــهرى اعالم كرده ايم كه 
دريافــت هزينــه 800تومانى را در تمام ايســتگاه ها 

متوقف نمايد.
وى تصريح كرد: دريافت مبلغ بيشتر از 550تومان براى 
ســفر با قطار شهرى مشهد تخلف است و شهروندان در 
صورت مشاهده اين تخلف شكايات و انتقادات خودشان 

را به اين كميسيون اطالع دهند. 
عضو شــوراى اسالمى شهر مشــهد اظهار داشت: مقرر 
شد شــهردارى در خصوص مواردى كه شهروندان براى 

اســتفاده از قطار شــهرى «من كارت» همراه ندارند يا 
اختاللى در دستگاه هاى شارژ به وجود مى آيد اليحه اى 
به كميسيون ارائه وكميسيون پس از بررسى كارشناسى 
و در نظر گرفتن راه حل هاى مختلف يك گزينه را براى 

اجرا به شهردارى ابالغ نمايد. 

 قدردانى رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك از 
روزنامه قدس

بهاروند ضمن قدردانى از روزنامه قدس بابت پيگيرى اين 
موضوع و دفاع از حقوق شــهروندان، افزود: پيشنهاد ما 
اين اســت كه بليت هاى تك سفره يا دو سفره با قيمت 
متعادل براى افرادى كــه كارت خود را به همراه ندارند 
و يا زائر مى باشــند در نظر گرفته شود، اما در اين زمينه 
پيشنهادات شهروندان و روزنامه قدس را نيز مورد بررسى 

قرار خواهيم داد.

رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك از پيگيرى قدس قدردانى كرد

توقف فروش بليت هاى 800تومانى قطارشهرى در مشهد

رسايى فر: هيئــت گردشــگرى جمهورى 
تاتارستان فدراســيون روسيه از خانه ملك 
مشــهد بازديد كرد. در ايــن بازديد اعضاى 
هيئت گردشگرى تاتارستان از قسمت هاى 
مختلف خانه تاريخى ملك بازديد كردند و 
از نزديك با معمارى و ســبك زندگى مردم 
مشهد در گذشته آشنا شدند. از نكات مهم 
اين بازديد كه مى توان به آن اشاره كرد اظهار 
شــگفتى اعضاى هيئت تاتارى از معمارى 

زيباى خانه تاريخى ملك بود و اينكه وجود 
اينچنين بناهايى در مشهد مى تواند موجب 

جذب گردشگران زيادى شود.

ايســنا: اكبر شــيخ رئيس مركز اسناد و 
كتابخانه ملى شــمال شرق كشور در محل 
مركز اســناد و كتاب خانه ملى شــمال شرق 
كشــور گفت: نهادهاى فرهنگــى از جمله 
شــهردارى، اســتاندارى، اداره كل فرهنگ 
و ارشــاد و نهاد كتابخانه عمومى دست به 
دست هم داده ايم تا مركز اسناد و كتابخانه 
ملى شمال شرق كشور يك مركز پويا، فعال 
و بانشــاط براى پاتوق اصحاب علم و ادب و 

فرهنگ، محققان، پژوهشــگران و صاحب 
نظران شود و چتر اين نهاد طورى گسترده 

شود كه تمام مردم را دربر بگيرد.

 آقاى «صلواتى» آخرين اثرش را 
به حرم امام حسين(ع) اهدا مى كند

هنگامه طاهرى: عبدالرضا ســاالرى را همه به نام صلواتى 
مى شناسند؛ مردى كه نذر دارد هر سال يك بار زائر پياده امام 
حسين(ع) باشد و از مال دنيا آنچه در توشه دارد، صلوات هايى 

است كه با آن ها مى خوابد و با آن ها روز را آغاز مى كند.
ساالرى خطاط است و امروز از اين هنر در راستاى خلق دعاى 
كميل بر بنرهايى 1/5 متر در 2 متر استفاده كرده است و قصد 

دارد آن را به حرم امام حسين(ع) اهدا كند.
خودش مى گويد در خطاطى از استاد اميرخانى الهام مى گيرد 
و نيتش فــرج آقا امام زمان(عــج) و عاقبت بخيرى جوانان 
كشورمان اســت. وى اظهار مى دارد: در اين كار تا كنون 17 
صفحه را به سرانجام رسانده ام و در اين نوشتار تا كنون افزون 
بر 1800 نقطه بــه كار برده ام. او ادامه مى دهد: حروف برش 
برچسب شب رنگى از كاغذ كربن است كه هر كدام را به طور 

جداگانه با دست مى نويسم و با قيچى در مى آورم.
او بيان مى كند: اين كار را در روســتاى كته شمشــير (20 
كيلومترى بعد از فريمان) در خانه فردى خير انجام مى دهم 

كه تأمين هزينه هاى آن را نيز متقبل شده است. 
وى البته اظهار مى دارد: با اينكه بنرها ورقى 20 تا25 تومان 
است، اما فروشنده براى شراكت در اين كار خير تنها 10 هزار 

تومان بابت هر ورق دريافت مى كند.
او عالوه بر اين اضافه مى كند: طرح 110 ميليارد صلوات براى 
فرج امام زمان(عج) دارم كه از 88/8/8 آغاز كرده ام و تا كنون 

با كمك مردم كشور 45 ميليارد صلوات فرستاده شده است.

در گفت و گو با يكى از مبارزان انقالبى عنوان شد
 يك عكس از امام راحل 

به اندازه صدها منبر تأثير داشت

صبح توس: يكى از مبارزين زمان انقالب در خصوص ميزان 
تأثيرگذارى امام خمينى (ره) در انقالبيون، گفت: يك عكس 
از امام راحل به اندازه صدها منبر بر روى ما تأثير مى گذاشت.

رضــا رهدار كه اكنون براى خود صاحب فرزند و نوه اســت، 
روزگارى يكى از كم ســن و سال ترين جوانانى بود كه براى 
پيروزى انقالب در كنار ساير انقالبيون به صورت شبانه روزى 
تالش مى كرد و در اين راه هيچ چيز او را از پاى در نمى آورد.

مسجد و گلزار ياران شهيدش بهترين مكانى است كه مى شود 
او را يافت و پاى صحبت ها و خاطرات او نشســت تا برايمان 
بگويد از آنچه كه در زمان انقالب بر شهرستان درگز گذشت.

او مى گويد: زمان انقالب در آستانه جوانى بوده و اولين هسته 
مبارزه با رژيــم پهلوى بچه هاى انجمن بودنــد كه از ميان 
آن ها شــهداى زيادى تقديم انقالب شد. شهدايى همچون 
كمال جانفزا، دولتيان، بربريان، سرجامى، روحانيون، عابدى 
پور و جعفر زاده، نســل اول بچه هاى انجمن اسالمى مسجد 
قريشى شهرستان درگز بودند كه همچون كوهى استوار، پاى 
اعتقادات خود ايستادند و به درجه رفيع شهادت نائل آمدند. ما 
نسل دومى ها با ديدن دالورمردى هاى اين مردان مرد، انرژى 
گرفته و كم كم وارد مبارزات مى شديم. اصالً جرقه هاى انقالب 
در شهرستان توسط اين جوانان زده شد و به مرور زمان توسط 
نسل هاى بعدى شعله ور شد. آن زمان ايامى بود كه انقالب در 
بخش هاى مختلف كشور آغاز شده بود و صداى آن به گوش 
ما مى رســيد.رهدار خاطرات آن ايام را چنين بازگو مى كند: 
قبل از انقالب، هسته هاى مقاومت 22 نفره اى داشتيم كه با 
همين شهدا شبانه به دور از چشم مأموران ساواك و ژاندارم ها 
به خارج از شــهر مى رفتيم و تا قبل از اذان صبح در تاريكى 

شب به آموزش هاى رزمى و چريكى مى پرداختيم.
سرشاخه انقالب در استان خراسان، مقام معظم رهبرى بودند 
كه ما توسط رابطين خود، با ايشان ارتباط گرفته و منويات، 
عكس ها و اعالميه هاى حضرت امام(ره) را دريافت مى كرديم و 

به دست دوستان مى رسانديم.
رهدار با لبخند به عكســى از امام خمينــى (ره) كه بر ديوار 
مســجد نقش بسته، اشاره مى كند و مى افزايد: يك عكس از 
امام راحل به اندازه صدها منبر بر روى ما تأثير مى گذاشــت. 
اعالميه هاى امام براى بچه هاى انقالبى بسيار شيرين و لذت 
بخش و البته از نظر نظامى و امنيتى بسيار مهم و خطرناك 
بود. خدا مى داند كه چقدر از همســن و سال هاى ما دوست 
داشتند، عكس امام را حتى براى يك بار ببينند و آن را همراه 
با خود داشته باشــند، همه نسبت به تصاوير و اعالميه هاى 
ايشان حريص بودند. مركزيت اصلى جلسات ما در شبستان 
ساختمان قديمى مسجد جامع بود، اما به دليل اينكه ساواك 
آنجــا را رصد مى كرد، مجبور بوديم به صورت خيلى پنهانى 
جلسات را در منازل برگزار كرده و به بحث در مورد آثار امام و 

شهيد مطهرى و دكتر شريعتى بپردازيم.
او با ياد آورى اين صحنه مكدر مى شــود و بعد از اندكى صبر 
مى گويد: ساواك نظارت زيادى بر شهرستان داشت، بسيارى 
از بچه هاى ما را مى گرفتند و مدت ها در زندان مورد شكنجه 
و آزار و اذيت قرار مى دادند. خوف و وحشت عجيبى بر شهر 
حاكم بود به صورتى كه حتى جرئت نمى كرديم از فاصله چند 
صد مترى به مقر ساواك نگاه كنيم؛ گويى هزاران دوربين بر 
روى حركات و رفتار ما متمركز شــده بود و با كوچك ترين 

خطايى ما را مورد بازخواست قرار مى دادند.

كتابخانه ملى شمال شرق پاتوق اصحاب فرهنگ مى شودبازديد هيئت گردشگرى تاتارستان روسيه از خانه ملك مشهد

فرهنگ، محققان، پژوهشــگران و صاحب زيباى خانه تاريخى ملك بود و اينكه وجود 
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 استقبال از بهار در جانباز

قدس: پوشانندگى اطراف ميدان جانباز به دليل طرح استقبال 
از بهار است.به دنبال اعتراض مردم در خصوص علت پوشانندگى 
اطراف ميدان جانباز، مسئول روابط عمومى شهردارى منطقه 2 

علت آن را گلكارى و اجراى طرح استقبال از بهار عنوان كرد.
اين در حالى است كه شايعه عبور قطار شهرى از ميدان جانباز 

يا اصالح تنديس ميدان بين اهالى آن منطقه قوت گرفته بود.
اجراى تنديس ميدان جانباز به دليل برخى اختالفات با پيمانكار 

در گذشته ناتمام ماند.

 پرداخت 800 ميليارد ريال وام ازدواج 
نيشابور - خبرنگار قدس: فرماندار نيشابور از پرداخت 7600 
وام ازدواج به زوج هاى جوان نيشابورى با اعتبارى افزون بر800 
ميليارد ريال خبر داد. سعيد شيبانى اظهار كرد: امسال در دهه 
مبارك فجر بيش از 750 برنامه فرهنگى، اجتماعى و ورزشى در 
مناطق مختلف شهرستان نيشابور اجرا مى شود. وى خاطرنشان 
كرد: 277 واحد صنعتى در شهرك هاى صنعتى خيام و عطار 
نيشابور وجود دارد كه 158 واحد صنعتى فعال و 85 واحد 
غيرفعال و 34 واحد صنعتى نيمه ساخت است. وى افزود: در 
راستاى تحقق عدالت در شهرستان برنامه ريزى شده است تا به 
مناطق حاشيه شهر و كم برخوردار توجه ويژه ترى صورت گيرد 
و عدالت از شعارهاى اصلى دولت در شهرستان بوده و حقوق 

مردم در تمامى نقاط و مناطق يكسان است.

  دستور شهردار مشهد براى اختصاص 
خط بى.آر.تى به بهشت رضا(ع)

قدس:شهردار مشــهد مقدس گفت: بايد وضعيت ظاهرى 
آرامستان بهشت رضا(ع) بهسازى شده و جهت ساماندهى 
ترافيك جاده منتهى به اين آرامســتان، خط بى.آر.تى براى 

روزهاى جمعه و پيك اختصاص داده شود.
تقى زاده خامسى به مناســبت ايام اهللا دهه مبارك فجر، با 
حضور بر مزار شهدا در قطعه شهداى دفاع مقدس، شهداى 
دى ماه 57، شهداى مدافع حرم و شهداى گمنام آرامستان 
بهشــت رضا(ع) و اهداى گل و نثار فاتحه، ياد و خاطره اين 

عزيزان را گرامى داشت.
شهردار مشهد مقدس همچنين ضمن بازديد از بخش هاى 
مختلف آرامستان بهشت رضا(ع) تصريح كرد: بايد وضعيت 
ظاهرى اين آرامستان بهبود يابد كه يكى از اولين كارها در 
اين حوزه، ســاماندهى تابلوهاى نصب شده در آرامستان و 
رســيدگى به سيما و منظر داخلى آن است.وى خاطرنشان 
كرد: ترافيك مســير منتهى به آرامســتان بهشت رضا(ع) 
بخصــوص در روزهاى تعطيل يكى از معضالتى اســت كه 
مى تــوان آن را با اختصاص يك خــط بى.آر.تى در روزهاى 
جمعه و تعطيل ســاماندهى كرد تا مــردم براى مراجعه به 
بهشــت رضا(ع) مجبور به استفاده از وسيله نقليه شخصى 

نباشند.
وى با اشاره به اينكه با اختصاص خط اتوبوس در اين مسير، 
از حجم ترافيك به صورت محسوســى كاسته خواهد شد، 
ادامه داد: همچنين مى توان براى تكميل اين طرح، تعدادى 
ماشــين برقى براى جابه جايى مردم در داخل آرامستان در 
نظر گرفت تا چرخه استفاده از حمل و نقل عمومى در اين 

آرامستان تكميل شود.

با اصالح دو مسير در خطوط اتوبوسرانى 
محقق شد

 دسترسى اهالى بولوار شهيد فكورى 
به حرم مطهر و پوشش بولوار تقويه

قدس: دو مســير در خط 90 و 31 اتوبوســرانى با هدف 
دسترسى بهتر شهروندان اصالح شد.

خط 90 با ادامه مســير و جابه جايــى انتهاى خط از پايانه 
انقالب اسالمى به پايانه مسافربرى دسترسى ساكنان منطقه 

فكورى را به خط يك بى.آر.تى و حرم مطهر ايجاد كرد.
همچنين با اصالح خط 31 كه از مبدأ الهيه تا پايانه آزادى 
ســرويس دهى دارد، بولوار تقويه در رفت و برگشت پوشش 
داده شده، در صورتى كه پيش از اين سرويس دهى اين خط 

فقط از يك سمت انجام مى گرفت.
برپايه اين خبر، با بررســى هاى به عمــل آمده و تأييد نياز 
ســاكنان منطقه، خط 31 بعد از عبــور از بولوار محمديه و 
سجاديه، مسير بولوار محمديه و سجاديه را پوشش و سپس 

وارد بولوار آيت اهللا هاشمى رفسنجانى مى شود.

سوژه از شما / پيگيرى از ما
در  داند  مى  خود  وظيفه  مطبوعاتى  رسالت  راستاى  در 
جهت رفع مشكالت مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز   در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى 

و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

شماره پيامك:   300072305
منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 
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 گاليه هاى شهروندان از هزينه صدور كد پستى 

كدهايى كه اعالمش 14 هزار و 400 تومان آب مى خورد!
هاشم رسائى فر   اگرچه بعد از صدور كارت 
ملى، كد پســتى هر فرد پشت آن درج شد و 
بعد از آن نيز اعالم گرديد همه اتفاقات پستى 
فرد بر اساس همين كد انجام خواهد شد، اما 
عمالً اين اتفاق نيفتاد و كد پستى مندرج در 
پشت كارت ملى افراد كارايى چندانى نداشت 
و اكثــر مردم براى انجام كارهاى پســتى كد 
پستى شان را از روى قبوض آب، برق يا تلفن 
بر مى داشــتند و همان هم مى شــد ضميمه 
آدرســش. اما مدتى است كه رويه عوض شده 
و مردم براى انجام امور پســتى بايد با مراجعه 
به دفاتر پســتى براى هر كــدام از واحدهاى 
مسكونى كه در يك مجتمع و در يك آدرس 
قرار دارند درخواست كد پستى جداگانه بدهند 
تا مرسوالت پستى آن ها با اين كد انجام شود. 
تا اينجــاى كار اگرچه قدرى براى مردم وقت 
گير مى شود، اما وقتى مصوبه مى شود كه براى 
هر واحد يك كد پستى صادر شود، چاره اى جز 
انجامش نيست، ولى نكته اى در اين بين هست 
كه موجب شده تا مخاطبان روزنامه قدس در 
تماس با ما خواهان رسيدگى و پاسخ مسئوالن 
پست شوند. آن هم دريافت ارقام متفاوت براى 

اعالم كد پستى براى واحدهاى مسكونى!
يكى از شهروندان با ابراز گاليه از روند دريافت 
كد پستى براى واحدهاى مختلف يك مجتمع 
مسكونى گفت: نمى دانيم چرا بايد حتماً اين 
اتفاق بيفتــد و براى هر واحــد بايد يك كد 
پستى جداگانه صادر شود؛ چرا كه ما هميشه 
براى انجام كارهاى پستى مشكلى نداشتيم و 
همه همسايه ها از روى همان قبض آب، برق 
يا تلفن هايشان كد پســتى را براى آدرسشان 
مى نوشتند و كار هم بدون هيچ مشكلى پيش 

مى رفت. 
وى در ادامه اظهار داشت: بر حسب دستورعمل 
جديد پست من براى دريافت كد پستى جديد 
واحد مسكونى مان اقدام كردم وقتى به دفتر 
پســت رفتم از من درخواست مبلغى حدود 
14هزار و400 تومان شــد تا بعد از واريز آن و 
تحويل مدارك براى واحد ما كد پستى صادر 
شود. بعد از اينكه پول را واريز كردم متصدى 
پست گفت فردا براى دريافت كد پستى بايد 
مراجعه كنيد، فرداى آن روز به پست مراجعه 
كردم و در نهايت تعجب متوجه شــدم مبلغ 
دريافتى كه روى برگه ثبت شده است، 11هزار 
و900 تومان است، در حالى كه من 14هزار و 

400 تومان داده بــودم، وقتى دليل اين را از 
متصدى پرسيدم، پاسخ داد دست ما نيست و 

ما خبر نداريم!

 2500 تومانى كه گم مى شود!
شــهروند ديگرى كــه گويا بــراى 6 واحد از 
ساختمانى درخواست صدور كدپستى به دفاتر 
پست داده بود، ضمن گاليه از نحوه رسيدگى 
و شــلوغى بيش از حدى كه در اين خصوص 
براى مراجعه كنندگان وجود دارد به خبرنگار 
ما گفت: با اينكه كلى وقتم گرفته شد و مجبور 
شدم به پست براى گرفتن كد پستى واحدهاى 
مختلف در ساختمان محل سكونتمان مراجعه 
كنــم، اما اتفاقى افتاد كه بــراى خودم جالب 
توجه بود؛ اينكه اعالم شد براى هر واحد بايد 
يك كد پســتى جداگانه بگيرم در حالى كه 
تا همين چنــد روز قبل كارهايم را با يك كد 
پستى مشترك با همســايه ها انجام مى دادم، 
اولين نكته اى بود كه برايم جلب توجه مى كرد. 
تا اينجاى كار بماند وقتى درخواست دادم در 
كمال تعجب براى هر واحــد 14هزار و 400 
تومان مجبور شدم پول پرداخت نمايم تا كد 
پستى جديد برايشان صادر شود، اين در حالى 
است كه در مواقع خيلى ضرورى با يك تماس 
تلفنى و اضافه شــدن مبلغ 1000 تومان به 
قبض تلفن مى شد كد پستى را گرفت و خيلى 

راحت كار را پيش برد. 
وى همچنين عنوان كرد: بعد از كلى معطلى به 

ما اعالم كردند بايد فردا براى گرفتن كد جديد 
مراجعه كنيم، فردا هم رفتيم قبضى كه بابت 
دريافت كد پستى در اختيار ما قرار دادند رقمى 
حدود 12 هزار تومان رويش ثبت شده بود در 
حالى كه ما براى هر كد همان طور كه گفتم 
14هزار و 400 تومان پرداخت كرديم، حاال اين 
فاصله حدود 2500 تومانى براى چه و به چه 
دليلى در قبض صادر شده، معلوم نيست و براى 

ما هم سؤال است؟
يكى ديگر از متضررين طرح جديدكد پستى 
كــه اتومبيلى صفر از يكــى از نمايندگى ها 
خريده به علت مغايرت كدهاى قبلى و فعلى 
و عدم ثبت كشــورى آن مى گويد : به علت 
اين زياده خواهى ماشــين توســط راهنمايى 
و رانندگى تهران به مشــكل مغايرت آدرس 
خورده اســت و پالك نمى دهند ، جواب من 

را چه كسى خواهد داد؟

 با متخلفان برخورد قانونى مى شود 
محمد شفيعى، مديركل پست استان خراسان 
رضــوى در خصوص صدور كد پســتى براى 
هر واحد مسكونى به خبرنگار ما گفت: طبق 
قانون و دســتورعملى كه ابالغ شده است هر 
واحد مســكونى بايد به صورت اختصاصى كد 
يونيك و منحصر به فرد داشته باشد و امكان 
اينكه براى يك مجتمع يا يك محله كد پستى 
يكسانى وجود داشته باشد، ديگر امكان پذير 
نيست. براى همين هم هست كه اعالم شده با 

مراجعه به دفاتر پست مردم كد پستى يونيك 
خود را دريافت كنند.

شــفيعى همچنين در پاســخ به اين پرسش 
كه مبلغ دريافتى پســت از مــردم براى ارائه 
كد پستى چقدر اســت، اظهار داشت: چيزى 
حدود 11هزار و 500 تا 12 هزار تومان است 
كه دريافت اين مبلغ هم چون طبق تعرفه اى 
است كه سازمان تنظيم مقررات معين كرده، 

قانونى است.
مديركل پست خراسان رضوى در واكنش به 
اين موضوع كه برخى از دفاتر پســتى مبلغى 
حدود 14هــزار و 400 تومان براى صدور كد 
پســتى هر واحد از مــردم دريافت مى كنند 
عنــوان كرد: همان طور كه گفتم ميزان پولى 
كه مردم بايد پرداخت نمايند، همان 11هزار 
و 500 تا 12 هزار تومان اســت كه آن هم از 
سوى سازمان تنظيم مقررات به ما اعالم شده 
است و ما هيچ دخل و تصرفى در آن نداريم و 
اگر هر جا از مردم وجهى بيشتر از اين دريافت 
شــده است، مردم مراتب را به ما اعالم نمايند 
و مطمئن باشــند با آن طبــق قانون برخورد 

خواهيم كرد.

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه 
شما  از سوى  سوژه  ارسال  در  رسانه  اين  با 
خوانندگان گرامى، با راه اندازى اين ستون 
مسئوالن  اميدواريم  بنابراين  نشست،  ثمر  به 
دستگاه هاى اجرايى با پاسخ خود، ما را در 
از  مى توانيد  شما  كنند.  همراهى  مسير  اين 
در  ما  با   300072305 پيامكى  سامانه  طريق 

تماس باشيد.
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 موتور سوار زد به ماشين صفرم افتاد زمين، من رفتم 
ســراغش نگران حالش بودم، مردم دور ماشينم جمع 
شدن به جاى كمك مى گفتند حيف ماشينت! متأسفم 
از اين مردم كه مال پرست شدن و هنوز نمى دانند جان 

مهم تر از مال است.
915...7819
 مسئوالن اتوبوسرانى يك بار كه شده سوار ون بشوند 
بعد نظر بدهند از نظر نرمى در حركت، شــلوغى و ...، 
اما مســئوالن با ماشين هاى آنچنانى و نشستن پشت 

ميزهاى كذايى مگر مى شود، متوجه بشوند.
915...1136
 آنچه هولناك و ترســناك است، كاهش بارش هاى 
آســمانى نيست؛ چرا كه ايران عزيزمان گرم و خشك 
بوده و هســت و خواهد بود؛ هولناك، رشد قارچ گونه 
باغ ويالها در بهترين و حاصل خيزترين زمين هاست و 
افزايش مصرف باقيمانده آب زير زمينى در اين ويالها، 
رحمت خدا دير يا زود نازل خواهد شد، اما اين ويالها 
خواهند ماند و گسترششان روز افزون، خواهشاً اطراف 

مشهد را ببينيد؟
915...3775
 متأســفانه كشــاورزان گلكار(گل محمدى) فرخد 
(قمصرخراســان رضوى)هنوز موفق به وصول بخش 
بزرگى از مطالبات خود از كارخانه ها نشده اند كه اين امر 
موجب افزايش روند تخريب مزارع گل و عدم استقبال 
كشاورزان از اين محصول روح پرور و درآمد زا مى شود، 

كاش مسئوالن و دست اندركاران شهر مشهد اندكى 
به دنبال حل معضالت بودند، قمصر خراسان با اندك 
تبليغات و حمايت شهردارى مى شود قطب گردشگرى.
915...3775
 از شــهردارى تقاضا داريــم مهرآباد 21 آخر مهر 6 
كه در حال حاضر در طرح 20 مترى اســت ( مقابل 
فرهنگسرا) پل ماشين رو را بسازد. همچنين آخر بلوار 
شــهرك الزهرا كه به مدرسه ختم مى شود، خواستار 

بازگشايى اين بلوار به مهرآباد 21 هستيم.
935...9230
 پيشــنهاد امام جمعه محترم گلبهــار خطاب به 
مسئوالن اجرايى شهرستان خيلى جالب بود وآن اين 
بــود كه مديران در دهه فجر ســخنرانى نكنند، بلكه 
عملكرد يكساله خود را براى مردم طبق سند و مدرك 

بيان كرده و از كلى گويى اجتناب كنند.
91...1648
 چرا براى عوض كردن گواهينامه 80تا90 هزار تومان 
بايد داد، باا ين اوضاع هر روز دســتور مى دهند، فالن 

كارت بايد عوض شود.
935...5568
 مسئوالن سازمان آب بفرمايند هزينه لوازم كنتورآب 
چقدر است، چون براى هركنتور مبلغ 500 هزار تومان 

اعالم كرده اند.
937...7137
 خواهــش دارم با اين وضع بى آبــى تمامى ادارات 
وشــركت ها وحرم مطهر وهرجاى ديگر كليه فالش 
تانك هاى سرويس بهداشتى را به منظور صرفه جويى 
در آب جمع كنند. اوضاع آب خيلى خيلى خراب است .
915...4415
 آنتــن دهى همــراه اول در خيابان شــهيد خزانه 

دارى27 ( منطقه 3 مشهد) بسيارضعيف است.
903...0512
 مســئول اين گرانى وهرج ومرج مرغ و تخم مرغ و 
مواد غذايى در مشهد چه كســى است؟ كدام وزير و 
مدير دولتى و خصوصى اســت؟ قيمت آن ها 2500 

تومان در هركيلو افزايش يافته است.
915...0210

 اراضى شــهرك قدس (كالته بوقعه) اجاره كشت و 
كارشان به سر رسيده و كشاورزان اكثراً فوت كرده اند و 
فرزندانشان كلى از اين اراضى را فروخته و تغيير كاربرى 
داده اند و باقى مانده آن ها را هم درصدد فروش هستند. 

لطفاً جلوى اين افراد سودجو گرفته شود.
915...2995

 چــرا بين باغ اول و دوم خواجــه ربيع پله برقى يا 
آسانســور نمى گذاريد؟ افراد مســن به مكافات اين 

پله هاى بين دو باغ را رفت و آمد مى كنند.
915...2995

 لطفاً از همين اآلن به فكر راه و جاده مناســب براى 
بهشــت رضوان(ابتداى جاده كالت) باشيد تا در چند 
ســال آينده مثل جاده بسيار بد بهشت رضا نشود كه 

پنجشنبه و جمعه ها مسير قفل مى شود.
915...2995

 مخابرات جديدا قبض تلفن ثابت را ارسال نمى كند. 
براى بررسى قبض بايد بريم دفتر پيشخوان با گذاشتن 
وقت وهزينه. وزير ارتباطات مى گفت ما به فكر مردميم. 

حاال فهميديم به فكرمردم بودن يعنى چه.
  903...4023
 اين چه قانونى اســت كه سندهاى ثبتى فقط بايد 
از طريق پست ارسال شــود كه براى هرسند11هزار 
تومان مى گيرند. جالب اين است كه اگر چندين سند 
در مرسوله پستى باشد با اينكه يك بار مأمور پست آن 
را در يك پاكت مى آورد، ولى به اندازه هرسند داخل آن 
يك هزينه جداگانه مى گيرند. اين ظلم است به مردم، 

لطفاً پيگيرى كنيد.
  915...1127
 كار شهردارى درجمع كردن كارتن خواب ها تو اين 
شب هاى ســرد خيلى خوب بود، اما نبايد كوتاه مدت 
باشد و كناراسكان بايد منبع درآمد هم داشته باشند 
تا دوباره به همان دوره برنگردند. اجرتك تك شــماها 

با خدا.
  915...5318
پمپ بنزين شهرك عسگريه بابت بنزين زدن خودرو 
عالوه برمبلغ بنزين مبلغى را هم بابت انعام ازمشترى 

اخذ مى كنند، لطفاً رسيدگى شود.
915...8747
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گفت وگو با كامبوزيا پرتوى كارگردان فيلم سينمايى «كاميون»

فيلمنامه را براساس توانايى سعيد آقاخانى بازنويسى كردم
پرتوى  كامبوزيــا  بهاردوســت:  تكتــم 
فيلمنامه نويس و كارگردان ســينما است. او 
فعاليت هنــرى خود را با ســاخت فيلم هاى 
كوتاه در ســينماى آزاد دماوند آغازكرد و در 
ادامه با ساخت فيلم سينمايى «ماهى» اولين 
حضورحرفه اى اش را در ســينما رقم زد.از آثار 
به يادماندنــى او در زمينه كارگردانى مى توان 
به فيلم هاى «گلنار»، «بازى بزرگان»، «كافه 

ترانزيت» و «پرده» اشاره كرد.
او امســال پــس از 12 ســال دورى از عرصه 
كارگردانى با فيلم سينمايى« كاميون» درسى 
و ششمين دوره جشــنواره فيلم فجر حضور 
دارد. يكــى از ويژگى هاى ايــن فيلم تركيب 
جالب بازيگران آن است؛ حضور متفاوت سعيد 
آقاخانى در كنــار نيكى كريمى كه چون قرار 
بود، تهيه كننده فيلم باشــد و نشد به عنوان 
يكى از بازيگران فيلم اولين تجربه همكارى اش 

را با پرتوى در كارنامه كارى اش ثبت كرد.
فيلمبردارى فيلم ســينمايى «كاميون» در 
مرزهاى سوريه و عراق، در روستاهاى اطراف 
منطقه «سيلوانا» در استان آذربايجان غربى، 
در شــهرهاى اروميه و ميانه و در نهايت در 
لوكيشــن هاى مختلفى در تهــران از جمله 
آزادى، تهرانســر، گالبدره، شــهرك غرب، 
صادقيه و... انجام شده است. گفت وگوى ما را 
بــا پرتوى در خصوص حال و هواى اين فيلم 

بخوانيد: 
 سال ها بود كه از سينما به دور بوديد 
و كارى نســاخته بوديد.آيا اين غيبت، 

خودخواسته بوده است؟
بله بخشى از اين غيبت كامالً خودخواسته بود 
و بخشى ديگر به اين دليل كه من مجبور بودم 
تابع شرايطى باشم كه برايم پيش آمده است. 
بعد از دوران رئيــس جمهورى آقاى احمدى 
نژاد وضعيت خوبى در سينما نبود. براى همين 
من و خيلى از دوستانم ميلى براى كار كردن 
نداشتيم. بعد از آن هم كه خواستم فيلم بسازم، 
نتوانستم مجوز بگيرم.تا اينكه بعد از سال ها با 
فيلمنامه «كاميون» آن هم بدون مميزى مجوز 

گرفتم و فيلمم را ساختم.
 از ايده شكل گيرى فيلمنامه «كاميون» 
و حال و هواى آن بگوييد.آيا اين فيلم هم 

در ادامه آثار قبلى تان است؟
من فيلمنامه «كاميون» را چند ســال پيش 

از اين نوشته بودم. موضوع فيلم 
در مورد طالبان بود، ولى با روى 
دادم،  ترجيح  داعــش  كارآمدن 
فيلمنامه را تغيير دهم و به خاطر 
عوض شــدن فضا ها و آدم ها هم 
تحقيقات زيادى انجام دادم و به 
فيلمنامه حال حاضر «كاميون» 

رسيدم، اما در خصوص حال و هواى فيلمنامه 
و داستان خيلى نمى توانم توضيح بدهم تا به 
اصطالح به ذهن مخاطب خط نداده باشــم. 
ترجيح مى دهم مخاطب خودش كار را ببيند 

و هر چه مى خواهد از كار بگيرد.
و در پاســخ به اينكه پرسيديد «كاميون» هم 
در ادامه آثار قبلى من است، بايد بگويم كه بله؛ 
مطمئناً بى ارتباط با آثار گذشته ام نيست. به هر 
شكل نگاه من كه تغييرى نكرده است و من اين 
كار را هم در ادامه جهان بينى قبلى ام ساخته ام.
 ظاهراً داستان فيلم شما در يك كاميون 
مى گذرد.آيا ايــن فيلم يك اثر جاده اى 

است؟
نه به نظرم «كاميون» اصالً فيلم جاده اى نيســت 
و فقط بخشــى از كار در جاده مى گذرد و بيشتر 
اتفاقات در تهران مى افتد. «كاميون» بيشــتر يك 

فيلم خيابانى است تا جاده اى كه اين 
مدل فيلم ساختن هم از فيلم هاى 

جاده اى خيلى سخت تر است.
 قرار بود اين فيلم در تركيه 
ساخته شود و حتى در اخبار 
آمده بود كه مى خواهيد از يك 
خواننده ترك هم در فيلمتان 

استفاده كنيد.
بله قرار بود بخشــى از لوكيشــن ها در تركيه 
باشــد كه بنا بــه داليلى كه يكــى از آن ها 
بازنويسى فيلمنامه بود، نشد، ولى در خصوص 
ايــن خواننده ترك هم بايد بگويم كه قرار بود 
از صــداى اين خواننده معــروف ترك در كار 
اســتفاده كنيم، ولى به دليل مشــغله  زياد او 

نتوانستيم با هم همكارى داشته باشيم.
 از حضور بازيگرى مثل سعيد آقاخانى 
بگوييد. با توجه به اينكه مخاطب او را به 
عنوان يك بازيگر طنز مى شناسد، چگونه 
با اين ريســك او را براى حضور در اين 

نقش جدى انتخاب كرديد؟
بله موافقم. ممكــن بود به خاطر ذهنيتى كه 
مخاطب از آقاخانى دارد حتى او را پس بزند، 
ولى به نظرم اين زمانى اســت كه من هم به 

عنوان كارگردان به چنين چيزى كه آقاخانى 
صرفاً يك بازيگر طنز است، اصرار داشته باشم 
كه من نداشتم. به نظرم مخاطب هم با ديدن 
آقاخانى در اين فيلم آن هم با اين گريم، لباس 
و حتى لهجــه و نقش خيلى جدى كه دراين 
كار دارد براحتى مجاب خواهد شد كه تنها به 

چشم يك بازيگر طنز به او نگاه نكند.
سعيد به خاطر تسلطش به دو زبان كردى و تركى 
دراين فيلم بى نظير ترين نقش خود را در كارنامه 
كارى اش ثبت كرده است. من واقعاً از انتخاب او 
براى اين نقش راضى هستم و حضور او را در اين 
فيلم يك شانس مى دانم. بد نيست بدانيد كه من 
اصالً بازنويسى فيلمنامه و نقش را دقيقاً براساس 

توانايى هاى سعيد آقاخانى انجام دادم.
 ولى در اخبار آمده بود كه فرد ديگرى 

را براى نقش اصلى در نظر داشته ايد.
بله. در ابتدا انتخاب من براى نقش اصلى، بهروز 
وثوقى بود، اما وقتى لوكيشن به ايران و زمان 
ســاخت رسيد، امكان اينكه از وثوقى استفاده 
كنيم، وجود نداشــت. بعد به فكر كسى مثل 
سعيد آقاخانى افتادم و همان طور كه گفتم به 
دليل آشنايى او به زبان كردى و اصالتش اين 

انتخاب قطعى شد.

  تمركز زدايى، عدالت و انحصار شكنى 
در جشنواره ها

حجت االسالم پژمانفر 
 نائب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس

اينك كه پــس از چهــار دهه از 
پيروزى انقالب اســالمى شــاهد 
برگزارى سى و ششمين جشنواره 
فجر هستيم، فرصت مناسبى است 
تا مسير طى شــده در اين سال ها 
را مورد تأمل و مداقه قرار دهيم. از 
يكسو جشنواره فجر نهال برآمده از 
دل آرمان هاى امام و انقالب است 

كه در طول اين ســال ها، ده ها اثر ارزشمند و هنرمند متعهد 
در اين جشنواره معرفى شدند و به رشد وبالندگى رسيدند.

از سوى ديگر عنوان جشــنواره «فجر» انقالب و همزمانى با 
سالگرد پيروزى انقالب بخوبى گوياى انتظارات از جهت گيرى 
محتوايى اين اتفاق هنرى اســت. پرسشــى كه مطرح است 
اين اســت كه توسط مســئوالن امر چه اهداف و راهبردها و 
برنامه هايى براى رسيدن به اين آرمان انديشيده شده است؟ 
سياســتگذارى يك موضوع كامالً پذيرفته شــده براى همه 
جشنواره هاى سينمايى و هنرى اســت و رويدادهايى نظير 
اســكار، كن، برلين و... در همين اهداف و راهبردهاست كه 

هويت متمايز خود را پيدا مى كنند.
در زمانه اى كه تهاجمى سخت از سوى دشمن عليه زندگى 
و فرهنگ اصيل ايرانى و اسالمى روا مى شود؛ انتظار مى رود، 
انطباق با ارزش هاى انقالب، نه تنها در شــعار كه در انتخاب 
هيئــت داوران و آثار و جوايز و رويكردهــا بدون خجالت و 

دورويى ديده شود.
موضوع مهم ديگر مســئله تمركز زدايــى، عدالت و انحصار 
شكنى در جشنواره اســت، اينكه حداقل در اجراى برنامه و 
آيين ها تمركز در تهران برداشته شده و ساير نقاط ديگر كشور 
نيز مورد عنايت مســئوالن قرار بگيرد. اين موضوعى اســت 
كه بنــده به عنوان نماينده مجلس مدت ها پيگير آن بودم و 
بحمداهللا در مشهد تا حدودى شاهد به ثمر نشستن آن بوديم، 
اما انحصار در مضامين فيلم ها به يك قشر مرفه نشين مناطق 
خاص پايتخت نيز دغدغه باالترى است تا در جشنواره همه 
اقوام و همه نقاط كشور اعم از مردم روستاها و شهرهاى ديگر 
نيز خود را ببينند. مسئله تزريق نشاط اجتماعى و روحيه اميد 
در بين جامعه كه اتفاقاً شعار دولت محترم نيز هست از حداقل 

انتظارات از جشنواره است.
اينك كه همزمان با سى و ششــمين دوره از جشنواره فجر 
هستيم به عنوان نماينده مردم مطالبه موارد فوق از مسئوالن 
را به طور جد وظيفه خود مى دانم و تا رسيدن به آرمان هنر 
انقالب كه به فرموده امام راحل بايد نشان دهنده نقاط كور و 
مبهم معضالت اجتماعى، اقتصادى، سياسى، نظامى باشد، از 

آن فروگذار نخواهم كرد.

گفت و گو با مير طاهر مظلومى بازيگر 
 «مصادره» حرف هاى زيادى براى گفتن دارد

بهاره دوستى: ميرطاهر مظلومى بازيگر سينما، تلويزيون و 
دوبلور، امسال با اولين تجربه كارگردانى مهران احمدى با فيلم 
سينمايى «مصادره» در سى و ششمين دوره جشنواره فيلم 
فجر حضور دارد. اين بازيگر در خصوص همكارى اش با مهران 
احمدى و حضورش در اين فيلم گفت: من در اين فيلم نقش 
رئيس ساواك را بازى مى كنم كه با همه نقش هايى كه من تا 
كنون ايفا كرده ام، خيلى فرق دارد و من در سنين مختلف اين 

كاراكتر حاضر شده ام.
وى افزود: احمدى عالوه بر اينكه بازيگر خيلى خوبى اســت، 
كارگردان خيلــى توانمند و باهوش و كار بلدى هم هســت. 
مصادره كمدى با وقارى از كار در آمده است و حرف هاى زيادى 
براى گفتن دارد و با همــه كمدى هاى رمانتيك ديگر خيلى 
فرق دارد. خيلى اثر گذاراست و من پيش بينى مى كنم كه در 
بخش هاى مختلفى بتواند حائز جوايز متعدد شود. وى افزود: اين 
فيلم تيم بسيار حرفه اى داشت و كنار هم قرار دادن بازيگرانى 
كه هر كدام براى خودشــان وزنه اى هستند، كار اصال آسانى 
نبــود و هوش يك بازيگر خوش قريحه مثل مهران احمدى را 
مى طلبيد. حاال ببينيد كــه از كنار هم قرار گرفتن اين ها چه 
معجونى از كار در آمده باشد. اين فيلم يك كنسرواتورى است 
كه نمونه اش را سينماى كمدى تا به حال به خود نديده است.

اينك كه پــس از چهــار دهه از 
پيروزى انقالب اســالمى شــاهد 
برگزارى سى و ششمين جشنواره 
فجر هستيم، فرصت مناسبى است 
تا مسير طى شــده در اين سال ها 
را مورد تأمل و مداقه قرار دهيم. از 
يكسو جشنواره فجر نهال برآمده از 
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«VIP» ساعتى با رضا عطاران در

اجازه بدهيد مردم درباره «مصادره» حرف بزنند

خارج از ديد

حســين پورحســين: در اين هياهو و 
شــلوغى و اينكــه گروه 6 نفره تشــريفات 
در ســالن (VIP)  23 نفره بدون تماشاگر 
كار تشــريفات و رفت و آمــد افراد خاص را 
برعهده دارند، خيلى مشكل است كه اهالى 
رســانه بتواند راه ورودى به اين ســالن در 
چنين شــرايطى پيدا كند، امــا اين گروه با 
آن لباس هاى متحدالشــكل به كمك همان 
بنــد «پ» معروف ناچار بــه پذيرش ما در 
اين سالن شــدند كه محل استقرار يكى از 
خنده روترين و خــوش خلق ترين بچه هاى 
مشــهد يا همان رضــا عطــاران بازيگر و 
كارگردان و خالصه چهره پولساز و محبوب 

اين روزهاى سينماى ايران بود.
چشمش كه به من مى افتد خنده بر لبانش 
جارى مى شــود، همــان اول كار كاله را به 

احترام برمى دارد.
عطاران به خبرنــگار ما مى گويد: همه چيز 
آروم و خوب خوب اســت. پــس از آن رضا 
عطــاران براى حضور در جمع تماشــاگران 
فيلم مصادره در پرديس ســينمايى اطلس 
حاضر مى شود، قبل از آن در حال عبور چند 

عكس سلفى با او مى گيرند خودش هم روى 
سن سالن سينما پشت به تماشاگر مى ايستد 
و عكس سلفى با تماشاگران مى گيرد، حضور 
پرتعداد عكاسان براى ثبت اين حركت رضا 
عطاران واقعاً ديدنى اســت. او از تماشاگران 
به خاطر تأخير در نمايش فيلم عذرخواهى 
مى كنــد و مى گويد به خاطر اينكه اكيپ ما 
دير رســيد، ممكن اســت 10 تا 12 دقيقه 
شــماها معطل شده باشــيد و من هم 10 
دقيقــه در خدمت شــما هســتم. معذرت 
مى خواهم. او با خنــده و لحنى كنايه آميز 
ادامه مى دهد از طرف كاركنان سينما از شما 

عذرخواهى مى كنم.
حــال او را دوباره به همان ســالن خالى از 
تماشاگر 23 صندلى آورده اند. روبه روى رضا 
عطاران مى نشينم همان طور كه او چندين 
ســال قبل از اين روبه روى من نشست و با 

هم سخن گفتيم. 
خاطرات گذشــته را يادآور مى شــوم: رضا 
عطاران در خيابان كوشــش و فرزند ســوم 
خانواده اى اصالتاً كاخكى است و به عبارتى 
هم بچه خيابان ضد است. او در سال 47 در 

مشــهد تولد يافت، در 16 سالگى كار تئاتر 
را تجربــه كرد، با مجموعه ســاعت خوش، 
خوش درخشيد. ديپلم اقتصاد گرفت و سال 
1360 با زنده ياد حسن حامد از چهره هاى 
نامدار تئاتر مشــهد كارش را در تئاتر ادامه 
داد، در ســال 73 در مجموعه ساعت خوش 
به كارگردانى مهران مديرى نقشــى شيرين 

و طنز را ايفا كرد، ســريال متهم گريخت را 
كارگردانى كرد. فيلم خوابم مى آد را ساخت 
و در كارهاى مناســبتى هــم تبحرى مثال 

زدنى دارد.
رضا عطاران دربــاره فيلم مصادره به قدس 
مى گويد، اجازه بدهيد مردم دراين باره حرف 

بزنند. من استقبال از فيلم را خوب ديدم.

خديجه زمانيان: در سومين روز از پانزدهمين دوره جشنواره 
فيلم فجر مشهد هشت فيلم به نمايش در مى آيد. عالقه مندان 
به ديدن اين فيلم ها مى توانند امروز به تماشــاى «بمب؛ يك 
عاشقانه»، «چهارراه استانبول»، «ماهورا»، «مصادره»، «عرق 

سرد»، «كاميون»، «التارى» و «به وقت شام» بنشينند.  
براى اطالع از خالصه فيلم ها گزارش امروز را بخوانيد: 

 بمب؛ يك عاشقانه / اطلس
«بمب؛ يك عاشــقانه» ســاخته پيمان معادى است. داستان 
«بمب؛ يك عاشــقانه» به روزهاى موشك باران تهران در دهه 
شــصت برمى گردد و داســتان زندگى كم رمق روزمره «ايرج 
ذكايــى» با بازى پيمان معــادى به عنوان ناظم مدرســه و 
همســرش ميترا با بازى ليال حاتمى و فروپاشى تدريجى آن 
درگذر سال هاى پايانى جنگ تحميلى است كه به دنبال راهى 
بــراى هضم كردن موضوعى در زندگى خود اســت. از نكات 
مثبت اين فيلم همبازى شــدن دوباره ليال حاتمى و پيمان 
معادى اســت كه خاطره بازى آن ها در فيلم «جدايى نادر از 

سيمين» را زنده كرد. 

 چهارراه استانبول/ اطلس 
«چهارراه اســتانبول» ساخته مصطفى كيايى فيلمى است كه با 
توجه به حادثه ســاختمان پالسكو كه منجر به شهادت شمارى 
از آتش نشــانان شد، ســاخته شده اســت. اين فيلم هم مانند 
ساخته هاى قبلى اين كارگردان پربازيگر است. بهرام رادان، محسن 
كيايى، سحر دولتشاهى، ماهور الوند، رعنا آزادى ور، مهدى پاكدل 

و مسعود كرامتى گروه بازيگران اين فيلم را تشكيل مى دهند.

 ماهورا / هويزه 
«ماهورا» فيلمى به كارگردانى و نويســندگى حميد زرگرنژاد طى 
چهار ســال تحقيق براساس يك واقعه تاريخى نوشته شده است و 
همين واقعى بودن قصه فيلم باعث شد تا عوامل، دنبال لوكيشن هاى 
بكر در تاالب خوزستان بروند.  داستان فيلم در روستايى مرزى رخ 
مى دهد. زيباترين دختر به عنوان عروس هور انتخاب مى شود تا يك 
روز در هفته خود را به آب بسپارد و هور بارور شده و قهرش نگيرد. 
امين معروف به ســمور قاچاقچى ايرانى، عروس هور به نام ماهور 
را مى دزدد.  ســاعد سهيلى، ميترا حجار، بهاره كيان افشار، كامران 
تفتى، يوسف مراديان و داريوش ارجمند بازيگران اين فيلم هستند. 

 مصادره/ هويزه 
«مصادره» ساخته مهران احمدى و يك كمدى قصه گو است. 
رضا عطاران، هومن ســيدى، بابك حميديان و ملينا آليســا 

بازيگران اين فيلم هستند. 

 عرق سرد/ هويزه 
فيلم سينمايى «عرق سرد» به كارگردانى و نويسندگى سهيل 
بيرقى ســاخته شده است.  اين فيلم براساس واقعيت ساخته 
شده و قصه زندگى افروز اردستانى، بازيكن تيم ملى فوتسال 
بانوان اســت... در اين فيلم باران كوثرى، امير جديدى، ليلى 

رشيدى و سحر دولتشاهى، بازى مى كنند.

 كاميون/هويزه 
فيلم سينمايى «كاميون» به نويسندگى و كارگردانى كامبوزيا 

پرتوى ساخته شده است.  
در اين فيلم ســعيد آقاخانى، نيكى كريمى، تروســكا جوال، 
رامين راســتاد، يعقوب پرسا و نسرين مرادى به ايفاى نقش 

مى پردازند.

 التارى/ آفريقا 
التارى فيلمى به كارگردانى محمدحسين مهدويان است كه 
قصه اى اجتماعى دارد.  حميد فرخ نژاد، ساعد سهيلى، هادى 

حجازى فر و جواد عزتى در اين فيلم نقش آفرينى مى كنند. 

 به وقت شام/ آفريقا 
«به وقت شام» جديدترين اثر ابراهيم حاتمى كيا است. در اين 
فيلم هادى حجازى فر، بابك حميديان، پير داغر، خالد السيد، 

ليث المفتى و محمد شعبان نقش آفرينى مى كنند.

نگاهى به فيلم هاى سومين روز جشنواره فيلم

«بمب» امروز  در مشهد

پرتوى ساخته شده است.    مصادره/ هويزه 

یاددا�ت

گاه ن

مرورى بر 14 سال برگزارى جشنواره فيلم فجر در مشهد
  نمايش فيلم تا ساعت يك بامداد

*قسمت چهارم
هفتمين جشنواره فيلم فجر در سال 1388 در حالى به پايان 
راه رسيد كه جواد شمقدرى، معاون سينمايى وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى، منوچهر محمدى، سيد غالمرضا موسوى، 
جمشيد هاشم پور، حميد فرخ نژاد، على آشتيانى و جمعى از 

عوامل فيلم «نفوذى» در آيين پايانى حضور داشتند.
فيلــم «طال و مس» بــه كارگردانى همايون اســديان فيلم 
برگزيده تماشــاگران معرفى شد و اين در حالى بود كه فيلم 
«رنگ ارغوان» بيشــترين توجه و استقبال تماشاگران را به 
دنبال داشت. در اين دوره از جشنواره فيلم فجر لوح سپاس 
به حميد فرخ نژاد براى فيلم «شب واقعه» اهدا شد و از مهدى 
كاورى و مهــدى فيوضى براى فيلم «نفــوذى» و منوچهر 
محمدى براى تهيه فيلم «طال و مس» به عنوان فيلم منتخب 
تماشاگران مشهدى و رضا كمال علوى به دليل ارائه ايده اى 

جديد براى طرح پوستر جشنواره قدردانى شد.
در روز پايانى، محمدتقى پاكسيما فيلمبردار مشهدى، امير 
اطهر سهيلى فيلمساز مشهدى راه يافته به جشنواره فجر و 
حسين پورحسين خبرنگار قدس و نويسنده كتاب «صد سال 
سينما در مشــهد» لوح سپاس را به خانه بردند و از خانواده 

شادروان حسان صحتى سينماگر فقيد، تقدير شد.
در ســال 1389 هشتمين جشــنواره فيلم فجر از 20 تا 28 
بهمن همزمان با بيست و نهمين سال برگزارى جشنواره در 
تهران با 20 فيلم از بخش مسابقه جشنواره آغاز به كار كرد. 
براى نمايش فيلم «جدايى نادر از سيمين» به دليل استقبال 
كم نظير تماشــاگران مشهدى ســانس هاى فوق العاده اى 
اختصاص يافت كه تا ساعت يك بامداد ادامه داشت. در آيين 
پايانى جواد شمقدرى معاون سينمايى وقت وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمى و جمعى از اهالى سينما حضور داشتند. قرار 
بود آيين پايانى در سالن تازه تأسيس شهيد اصغرزاده برگزار 
شود، اما ســالن براى مراسم آماده نشد و در آخرين فرصت، 
آيين پايانى جشــنواره هشتم، خارج از كانون سينما در تاالر 
نور مشهد برگزار شد. در نظرسنجى ها هم تماشاگران به فيلم 
«جدايى نادر از ســيمين» رأى دادند. در اين مراسم خانواده 
شهيد اصغرزاده هنرمند مستندساز مشهدى مورد تجليل قرار 
گرفتند، سيدابراهيم اصغرزاده كه همكارى خوبى با حاتمى كيا 
داشت، 24 بهمن 9 سال پيش از اين روز در سقوط هواپيما 
و در حالــى كه در حال ســاخت فيلم مســتند «كاغذهاى 

بى جواب» بود به جمع شهدا پيوست. 
فيلم ويديويى «جايزه اى براى او» ســاخته مهدى رضازاده و 
تهيه كنندگى مهدى مسگران هم در اين دوره فيلم منتخب 

جشنواره فيلم هاى ويديويى مورد تقدير قرار گرفت.

گفت و گو با دكترعلى خزاعى فر، فيلمساز مشهدى
 مشهد بضاعت تبديل شدن به شهر 

سينمايى را دارد

سرور هاديان: دكترعلى خزاعى فر، فيلمساز مشهدي، امسال 
در پانزدهمين دوره جشــنواره فيلم فجر مشــهد در بخش 

سيمرغ با فيلم «شرخر» حضور دارد. 
وى كه متولد 1336در مشهد و دكتراي زبان انگليسي واستاد 
دانشگاه فردوسي است، طى چند سال اخير به فيلمسازي روي 
آورده است.  وى درپاسخ به اين پرسش كه چه شد اين سوژه را 
انتخاب كرديد، مى گويد: به اعتقاد من فيلمسازان معموالً دنبال 
موضوعات بكر مى روند. به نظرمن تا بحال موضوع «شــرخر» 
دستمايه فيلم نبوده و از اين جهت بكر به حساب مى آيد، ولى 

به طور كلى جامعه با موضوع «شرخرى» بيگانه نيست.
وى مى افزايد: «شرخرى» ارتباط مستقيم با وضعيت اقتصادى 
جامعــه دارد و درواقــع معلول يك اقتصاد بيمار اســت. در 
اين فيلم در واقع ما با دونوع «شــرخر» سروكار داريم؛ يكى 
شرخرى كه چك هاى وصول نشده مردم عادى را نقد مى كند 
و ديگرى شرخرى دولتى كه طلب هاى دولتى را نقد مى كند. 
اين فيلمساز با اشاره به اينكه در سال هاى اخير با اختالس هاى 
بانكى گســترده اى كه صــورت گرفته، بحث «شــرخر» بعد 
وسيع ترى پيدا كرده است، مى افزايد: از اين رو در اين فيلم به هر 
دو بعد موضوع مى پردازيم.  وى درباره خالصه اى از داستان اين 
فيلم بيان مى كند: داســتان فيلم درباره دو شرخر است. اين دو 
در جريان شرخرى و در اثر عشق و طمع در دو جهت متفاوت 
تحول شخصيت پيدا مى كنند.  دكتر خزاعى فر درباره انگيزه اش 
از ساخت اين فيلم مى گويد: به نظر من جايگاه تئاتر در مشهد 
كامالً تثبيت شده، ولى سينما براى تثبيت جايگاه خود در مشهد 
هنوز راه طوالنى در پيش دارد.  وى خاطرنشان مى سازد: در حال 
حاضر فيلمسازان خوبى كه در مشهد كار مى كنند، هدف شان 
تثبيت همين جايگاه اســت و اين كار محقق نمى شود، مگر با 
ساختن فيلم هايى باكيفيت و تماشاگرپسند و قابل عرضه و قابل 

رقابت با فيلم هايى كه در تهران ساخته مى شود. 
وى تأكيد مى كند: من البته در ساختن فيلم شرخر مثل بقيه 
فيلم هايى كه ســاخته ام يك انگيزه شــخصى هم دارم و آن 
عشق من به مشهد و فرهنگ و لهجه مشهدى است. من به 
بازيگرانى كه در اين فيلم بازى كردند و كالً به بازيگران تئاتر 
مشهد اعتقاد كامل دارم و معتقدم اگر اين فرصت در اختيار 
بازيگران مشهد قرار بگيرد، پتانسيل درخشيدن در فيلم هاى 
حرفه اى را دارند و خوشحالم كه اين فيلم چند چهره استثنايى 
بازيگرى را به تماشاگران فيلم در سراسر ايران معرفى مى كند. 
اين استاد دانشــگاه در خصوص فيلمسازى خراسان و حفظ 
و ارتقاى آن نيز پيشــنهاد مى كند: تاكنون فيلمسازان زيادى 
از تهران آمده اند و از مشــهد به عنوان لوكيشــن بخشــى از 
فيلم هايشان اســتفاده كرده اند، ولى به اعتقاد من اين امكان 
وجود دارد كه مشهد را به شهرى سينمايى تبديل كنيم؛ يعنى 
شهرى كه بتوان از صفر تا صد يك فيلم را درآن ساخت.  وى 
تأكيد مى كند: البته فيلمساز هميشه مى تواند هنرپيشه از تهران 
دعوت كند، ولى مهم اين اســت كه فيلم در مشهد تهيه شود 
و شهر مشهد يكى از شــخصيت هاى اصلى فيلم باشد. براى 
رســيدن به چنين هدفى هم حمايت مسئوالن فرهنگى الزم 

است و هم فيلمسازان بايد توان و قدرت خود را نشان بدهند.

سينمايى را دارد

پرده نقره اى
«ويژه جشنواره فيلم فجر مشهد»
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