
شهردار:  برند آستان قدس پشتوانه اعتماد به سوغات رضوى است
در  آيين افتتاح پروژه توسعه اورژانس و 

هتلينگ بيمارستان 17 شهريور عنوان شد

پايان بال تكليفى
 40 ساله بيمارستان رضا

در آينده نزديك

.......صفحه 3 

.......صفحه 4 

قدس  شــب گذشته فيلم ســينمايى «ماهورا» 
به كارگردانــى حميد زرگرنــژاد و تهيه كنندگى 
حميدآخوندى و عليرضا جاللى با حضور بازيگران و 
عوامل فيلم درمشهد اكران شد.  داريوش ارجمند 
يكى از بازيگــران «ماهورا» پس از تقدير خطاب به 
مخاطبان اين فيلم گفت: مشــهد شهرى است كه 
من آن را هميشه دوست دارم. بسيارى از لحظات 
شــيرين زندگى من در اين شهر گذشته است. من 
در اين شهر دانشگاه رفته ام، ازدواج كرده ام و افتخار 
شــاگردى دكتر شريعتى را داشــته ام. اين بازيگر 
پيشكسوت در خصوص فيلم «ماهورا» گفت:ماهورا 
فيلمى اســتثنايى در سينماى ايران است و جاللى 
به عنوان تهيــه كننده اين اثر كوشــيده، فيلمى 
استثنايى براى جشــنواره بسازد. او گفت: اگر چه 
من در اين فيلم نقش كوتاهى دارم اما ماهورا فيلم 
بلندى است و انديشه اى در خود دارد كه مطمئنم 
كســى در اين روزگار پول خرج اين انديشــه ها 
نمى كند. ارجمند با بيان اينكه ماهورا در ژانر دفاع 
مقدس ســاخته شده است اين اثر را فراتر از ژانر و 
گونه خاص سينمايى ارزيابى كرد. اين بازيگر توجه 
كارگردان را به اقوام ايرانى دليل نگاه انديشمندانه 
و حاكم بــر اين فيلم عنوان كرد. او گفت: حقيقت 
فيلم ماهورا تكان دهنده اســت. اين فيلم مى گويد 

با اينكه دشمنان...

در بازديد از مركز سوغات فرهنگى زائر عنوان شد

.......صفحه 2 

«زيپ» جشنواره هاى تخفيف را باال بكشيد

ورشكستگى 
ادامه دار مراكز 
خريد در طرقبه!

قدس:   2 ميليون و 350 هزار نفر از مردم اســتان خراســان 
رضوى زير پوشــش تأمين اجتماعى استان قرار دارند كه 44 

درصد ساكنان استان را شامل مى شود.مديركل سازمان...

قدس:  شايد بارها با جشنواره هاى رنگارنگ تخفيف با درصدهاى 
متفاوت و گاه وسوسه انگيز و اغوا كننده روبه رو شده باشيد. اينكه 

اينچنين فرصتى براى مشتريان به وجود آيد كه بتوانند ...

.......صفحه 2 
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پوشش ممتاز ارتباطات تلفن همراه 
در مشهد تا ارديبهشت

بدهى مالياتى 1700 ميليارد تومانى مؤسسه هاى 
مالى و اعتبارى غيرمجاز

وزير ارتباطات در شوراى شهر وعده داد مديركل امور مالياتى خراسان رضوى خبر داد

قدس: وزير ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: 
كالنشهر زائرپذير مشهد از حوزه هايى است كه 
با هوشمندسازى شهرى بسيارى از مشكالتش 
حل مى شــود. محمدجواد آذرى جهرمى كه 
همزمــان با دهه فجر بــراى افتتاح طرح هاى 

مخابراتى به مشهد سفر كرده بود...

قدس:  بخشى از ماليات معوق خراسان رضوى 
مربوط به مؤسسه هاى مالى و اعتبارى غيرمجاز 
است كه در سنوات گذشته فعاليت اقتصادى 
داشــته اند كــه مبلغ آن نيز بيــش از 1700 
ميليارد تومان اســت.  به گزارش خبرنگار ما، 

مديركل امور مالياتى خراسان رضوى با...
.......صفحه 3  .......صفحه 2 
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داريوش ارجمند در مراسم تجليل از عوامل فيلم ماهورا:

دفاع مقدس هنوز حقايق تكان دهنده اى دارد



«زيپ» جشنواره هاى تخفيف را باال بكشيد

ورشكستگى ادامه دار مراكز خريد در طرقبه!
یاددا�ت

��ر

مهيار صالحى  شايد بارها با جشنواره هاى 
رنگارنــگ تخفيف با درصدهاى متفاوت و گاه 
وسوسه انگيز و اغوا كننده روبه رو شده باشيد. 
اينكه اينچنين فرصتى براى مشتريان به وجود 
آيد كه بتوانند خريدهايى پر از تخفيف داشته 
باشند، امرى كامالً عادى در سراسر دنياست، 
اما وقتى اين جشــنواره ها از حالت عادى خود 
خارج مى شــود و به نوعى ثابت و هميشگى 
مى شــود، هر كســى را به فكر فرو مى برد كه 
دليل اين همه تخفيف هــاى باال چه چيزى 

مى تواند باشد؟
 اين در حالى اســت كه طبــق قانون، تعداد 
دفعاتى كه يك فروشگاه مى تواند تخفيف بزند 
چهار مرحله در سال است و در صورت تخلف 
از اين چهار مــورد، قانونگذار بحث جريمه و 
برخورد قانونى را مورد تأكيد قرار داده اســت. 
قانونى كه انگارچندان قدرت بازدارندگى ندارد 
و متخلفان مى توانند با پرداخت هزينه اى اندك 
از خود و فروشگاهشان رفع مشكل كنند. وجود 
اين چنين مسائلى باعث شــده تا مواردى از 
جمله اعالم ورشكســتگى، خيلى زود نمايان 
شود و حتى به از دست رفتن سرمايه افرادى 
بينجامد كه با اين فروشگاه ها داد و ستد دارند. 
فروشگاه «س» در طرقبه نمونه بارز اين اتفاق 
اســت كه مديرآن با اينچنين روشى فعاليت 
مى كرد و بعد از مدتى ناپيدا شد و بعد مشخص 
شــد، كلى از سرمايه هاى افرادى را كه با او در 
ارتبــاط بودند با خود به خارج از كشــور برده 
اســت! بتازگى نيز موردى مشابه براى يكى از 
فروشگاه هاى بزرگ طرقبه اتفاق افتاده است. 
اگرچه شــرايط مانند فروشــگاه «س» حاد 
نيست، اما زمزمه هايى مبنى بر ايجاد مشكالت 
مالى براى اين فروشگاه به گوش مى رسد كه 

بايد جدى گرفته شود.

 ضعف قانونى عامل تخلف
سيد حسن حسينى، فرماندار شهرستان طرقبه 
و شانديز در خصوص اتفاقاتى كه براى برخى 
از فروشگاه هاى بزرگ شهر طرقبه افتاده است 
و موجب نگرانى آن هايى كه با اين فروشگاه ها 
كار مى كنند، شده، گفت: اينكه هر فروشگاهى 
در هر صنف و شــغلى دچار مشــكل شــود، 
امرى طبيعى و عادى اســت و نمى شود آن را 
غيرطبيعى دانست، اما در مورد فروشگاهى كه 
در حال حاضر گفته مى شود، دچار مشكل شده 

است، بايد بگويم مراحل تخفيف اين فروشگاه 
كه چهار مرحله بوده اســت، تمام شده بوده و 
حتى حق تبليغ هم نداشته است، اما مديريت 
اين فروشگاه با تخلفى كه انجام داده، رويه قبلى 
را ادامــه داده اســت و در حال حاضر اخبارى 
مبنى بر اينكه اين فروشــگاه دچار مشكالتى 

شده است از روز يكشنبه به 
دســت ما رسيده كه در اين 
خصــوص اقدام هاى قضايى 
الزم در حال پيگيرى است 
و دادستانى ورود پيدا كرده 

و پيگير آن شده است.
وى در پاسخ به اين پرسش 
كه چه اقدام هايى شــده تا 
اتفاقاتى  از جملــه  مواردى 
كه براى فروشــگاه «س» و 
ديگر فروشگاه ها افتاده است 
كرد:  تصريح  نشــود،  تكرار 
اداره صنعت، معدن و تجارت 
شهرستان در حال حاضر و 
در موارد مشــابه پيگير بوده 
و هســت، اما مشكل اصلى 

اين اســت كه قانون هاى بازدارنده اى كه براى 
مواردى از جمله اعمال تخفيفات نوشته شده، 
قديمى شــده و بازدارندگــى چندانى ندارد و 

متخلفين مى توانند بــا كمترين هزينه كارى 
را كه دنبالش هستند، ادامه دهند. براى اينكه 
مشكل حل شود، بايد مجازات هاى سخت ترى 
در نظر گرفته شــود تا فــرد متخلف رغبتى 
نداشته باشد كه تخلفى را كه قبالً انجام داده، 

تكرار كند.

 مجوز فروشى نداريم
عليرضا قلــى زاده، رئيس 
و  معــدن  صنعــت،  اداره 
تجارت شهرســتان طرقبه 
شــانديز نيزبا اشاره به اين 
موضوع كه هر فروشگاهى 
حق ندارد بيشــتر از چهار 
بار در سال اعالم جشنواره 
تخفيف كنــد. او در مورد 
اتفاقاتــى كه براى برخى از 
فروشگاه هاى اين شهرستان 
افتاده اســت به خبرنگار ما 
گفت: قانون بصراحت آنچه 
را بايد اعمال شود بيان كرده 
و ما نيز در صورت مشاهده 
مواردى اينچنينى با آن برخورد مى كنيم، اما 
متأســفانه واحدهاى صنفى بــه دليل ضعف 
قانونى كه در اين بيــن وجود دارد و متخلف 

چندان دغدغه اى در مورد تكرار تخلفش ندارد، 
بارها و بارها اين كار را انجام مى دهند و اقدام 
چندانى نمى شــود عليه آن ها انجام داد چون 

بازدارندگى قانون چندان سختگيرانه نيست. 
وى در ادامــه افزود: بعــد از اتفاقاتى كه براى 
فروشگاه «س» افتاد ومورد مشابهى كه هست 
بر آن شديم تا براى جلوگيرى از بيشتر شدن 
موارد جز مــورد تخفيفات دهــه فجر، بقيه 
جشنواره ها را لغو كنيم و حتى جشنواره اى را 
كه قرار بود 15 اســفند تا 15 فروردين سال 
آينده برگزار شــود نيز اجــازه برگزارى اش را 
نخواهيم داد. قلى زاده همچنين در واكنش به 
اين موضوع كه گفته مى شود اتحاديه پوشاك 
در مواردى اقدام به فروش مجوز هاى تخفيف 
كرده است، اظهار داشت: نه؛ به هيچ وجه اين 
طور نيست و ما اصالً مجوز فروشى نداريم. فقط 
همان طور كه گفتم، بحث تخلفات واحدهاى 
صنفى اســت كه بايد با جديد شــدن قوانين 

بازدارندگى هاى آن را بيشتر كنيم.

در حوالى امروز2

 مه والت بيشتر از آمار 
به اشتغال نياز دارد

هاشم رسائى فر: شايد عادت كرده ايم به آمارى كه مسئوالن 
به خورد ما بدهند و هميشه با شنيدن آن ها كلى حال كنيم و 
احتماالً به به و چه چه! البته شايد هم حق داشتيم كه اين گونه 
باشــيم و فقط آنچه را كه آن مقام مسئول به خوردمان داده را 
به خودمان بقبوالنيم. دليلش هم خيلى ساده است. مسئول كه 
نمى خواهد آمار ســازى كند يا خداى نكرده دروغ به خوردمان 
بدهد! با اين تفاســير، هرچه مقام مسئول گفت، همان است و 
حجت بر ما تمام. اما گاه آنچه دوســتان مسئول بيان مى كنند 
و آمارهايى كه مى دهند آن قدر هضمش برايمان سنگين است 
كه خواه ناخواه فكرمان را درگير مى كند. نمونه اش سخنان اخير 
فرماندار مه والت در مورد آمار اشتغال اين شهرستان است. نرخ 
92/5 درصدى كه جناب فرماندار از آن ياد كرده آمارى رؤيايى 
است و در استان و حتى كشور بى نظير. با وجود اين آمار، بايد 
چند وقت ديگر منتظر ريشــه كن شدن بيكارى در شهرستان 
مه والت باشيم! اين يعنى رؤيايى كه هر مسئولى در پى تحقق 
آن اســت. با وجود اين ســؤال اينجاست كه مسعود رنجبر كه 
كاركشته سياست است با چه خط كش و معيارى چنين نرخى 
را اعالم كرده و طبق كدام ضابطه مدعى 92/5 درصد اشتغال در 

شهرستان مه والت شده است؟ 
براى من كه خودم مه والتى هستم و شناختى كامل از شرايط 
شــهرم دارم پذيرش اين آمار و ارقام قدرى ســخت و دشوار 
به نظر مى رســد. هر چند آرزويم اين است روزى برسد هيچ 
كدام از همشــهريانم بيكار نباشند، اما وقتى در ميان اقوام و 
آشنايان خودم ده ها بيكار وجود دارد با تمام احترامى كه براى 
مقام عالى دولت در شهرستانم قائلم، اين آمار و ارقام را خيلى 
رؤيايى مى بينم. رؤيايى از اين حيث كه اكنون درِ هر خانه اى 
را كه بزنى محال است جوان بيكارى در آن پيدا نكنى. رؤيايى 
از ايــن جهت كه مى بينم جوانان شــهرم براى اينكه بيكار و 
سرگردان نمانند، مجبور مى شوند رنج سفر 1000 كيلومترى 
به پايتخت را به جان بخرند تا بلكه آنجا از مشاغلى همچون 
كار در نانوايى، براى خود و خانواده شــان نانى در بياورند! يا 
اينكه شــب و روزشــان را در ديار غربت و در ميان لوله هاى 
خطوط انتقال پروژه هاى نفتى عســلويه بگذرانند و تازه اگر 
شانس بياورند و بدنشان راديواكتيويته نشود و همين شغل پر 
خطر را از دست ندهند، به دنبال رزق و روزى در نزديكى هاى 

مرز جنوب غربى كشورمان باشند!
جناب فرماندار! اگر آمار92/5 درصدى شما با آمار بيمه شدگان 
جوانان مه والتى كه هر چند نفرشان به لطف بيمه هاى كشاورزى 
پدرانشان توانسته اند بيمه شوند افزايش يافته، بايد بگويم اين نيز 
معيارى معيوب براى ســنجش جوانان شاغل شهرستان است؛ 
زيرا به جرئت مى توان گفت از هر 100 نفر آن ها 90 نفرشــان 
فقط از فرصت بيمه شدن استفاده كرده اند و عمالً شغلى ندارند. 
چنانچه روزى چرخ كشــاورزى شهرستان بايستد كه البته با 
شــرايط بحرانى آب و خشكسالى ها اگر فكرى انديشيده نشود 
بعيد نيست پايان عمر كشــاورزى شهرستان را شاهد باشيم، 
آن وقت اســت كه پدران بيكار نيز به جمع فرزندان بيكارشان 
اضافه خواهند شد و فاجعه اى هولناك براى يكى از قطب هاى 
كشاورزى اســتان به وقوع خواهد پيوست! آن روز ديگر مزارع 
و باغى نخواهد بود كه چندين هزار كارگر فصلى را به ســمت 
شهرســتان مه والت سرازير كند و بعد همين كارگران فصلى 

هم اتفاقاً بشوند معيارى براى باال رفتن نرخ اشتغال شهرستان!
آقاى رنجبر! ما نمى دانيم عمر مديريت شما در شهرستان مه 
والت چقدر ديگر به درازا خواهد انجاميد، اما اگر واقعاً دلتان 
به حال مردم شهرستان مى سوزد اولين و جدى ترين قدمى 
كــه بايد برداريد ابتدا فكرى به حال مســئله آب برداريد آن 
وقت است كه مى شود با اميدوارى گام هاى بعدى را برداشت، 
هرچند اكنون هم هر روز كه مى گذرد، فرصت از دست مى رود.
آقاى فرماندار! هرچقدر آمار و ارقام از شرايط شهرستان اعالم 
كنيد نمى تواند به اندازه چاره انديشى و راه حلى هميشگى براى 
مردم ثمربخش باشد. چرا نبايد فكرى بشود به حال تجميع 
سرمايه هايى كه بعضاً سرمايه داران شهرستان در شهرهايى 
بجز فيض آباد سرمايه گذارى مى كنند. سرمايه هايى كه كم 
هم نيستند. راستى تا يادم نرفته اين را هم بپرسم، شهرستان 
مه والت چند طرح صنعتى بــزرگ دارد يا در آينده خواهد 

داشت كه به واسطه آن بشود آمار اشتغال را باال برد؟

در بازديد از مركز سوغات فرهنگى زائر عنوان شد
 شهردار:  برند آستان قدس پشتوانه 

اعتماد به سوغات رضوى است

قدس: داشتن فروشگاه هايى كه در آن بشود محصوالتى پيدا 
كرد كه متناسب با فرهنگ رضوى است همواره جزو دغدغه هاى 
زائران و مجاوران امام هشــتم (ع) در شهر مشهد مقدس بوده 
اســت. ايجاد فروشگاه هاى ســوغات فرهنگى زائر توانسته به 
گونه اى اين دغدغه را رفع و عالقه مندان زيادى را به خود جلب 
نمايد. اين موضوع حتى مورد توجه مسئوالن شهر مشهد واقع 
شــده كه در آخرين مورد آن شهردار شهر مشهد در بازديد از 
فروشگاه ســوغات رضوى از آن به عنوان اقدامى در خور توجه 

ياد كرد و خواستار توسعه اين فروشگاه ها در سطح شهر شد.
ديروز، شهردار مشهد به همراه معاون فرهنگى اجتماعى خود 
و جمعى از مديران شهرى با همراهى رئيس سازمان فرهنگى 
آســتان قدس رضوى و مديرعامل به نشــر ســاعتى ميهمان 
بزرگ  ترين مركزعرضه ســوغات فرهنگى زائر رضوى بودند و 
ضمــن بازديد از بخش هاى مختلف اين فروشــگاه، در جريان 

اهداف و فعاليت هاى اين مركز قرار گرفتند.
قاســم تقى  زاده خامسى در حاشيه اين بازديد با اشاره به جاى 
خالى محصوالت فرهنگى در بازار ســوغات زائر مشهد، گفت: 
براى مســافران خارجى هم اين نوع سوغات ارائه شده در اين 
فروشگاه بسيار مناسب اســت. معتقدم اگر اين بازار بخوبى به 
زائران شناســانده شود، ديگر شاهد ســرگردانى مسافران در 

بازارهاى شهر براى تهيه سوغات نخواهيم بود.
وى خاطرنشان كرد: اين بازار نشــان تجارى اش به نام آستان 
قدس رضوى اســت؛ بنابراين مردم راحت  تــر به آن اطمينان 
مى كنند. همچنين در كنار اين نشان، محصوالتى باكيفيت، با 
قيمت مناســب در فضاى مدرن اين بازار عرضه شده است كه 

مى تواند مورد اقبال مردم قرار گيرد.
شهردار مشهد با بيان اينكه محصوالت عرضه شده در اين مركز 
عالوه بر زائران براى شهروندان نيز مناسب است، ابراز اميدوارى 
كرد، آســتان قدس رضوى مراكز عرضه سوغات فرهنگى را در 

ساير نقاط شهر نيز توسعه دهد.
تقى زاده خامسى ضمن مثبت ارزيابى كردن فعاليت به نشر در 
زمينه سوغات فرهنگى زائر رضوى از آمادگى شهردارى مشهد 
براى همكارى با آستان قدس رضوى در زمينه سوغات زائر خبر 
داد و افزود: فعاليت اين فروشــگاه در جهت تسهيل خريدهاى 

زائران و مجاوران بسيار مناسب است.
همچنين حجت االسالم و المسلمين حجت گنابادى نژاد، رئيس 
ســازمان فرهنگى آســتان قدس رضوى و حســين سعيدى، 
مديرعامل به  نشــر نيز در جريان اين بازديد گزارشى از اهداف، 

رويكردها و فعاليت هاى اين فروشگاه ارائه كردند.
الزم به ذكر اســت؛ فروشگاه سوغات فرهنگى زائر كه به همت 
آســتان قدس رضوى در خيابان شيرازى راه اندازى شده است 
در فضايى به مســاحت 2000 مترمربــع، 3300 كاال از 500 

توليدكننده داخلى را به زائران و مجاوران عرضه مى كند.

مديركل امور مالياتى خراسان رضوى به قدس خبر داد
 بدهى مالياتى 1700 ميليارد تومانى 
مؤسسه هاى مالى و اعتبارى غيرمجاز

مهدى شهرآبادى: بخشــى از ماليات معوق خراسان رضوى 
مربوط به مؤسســه هاى مالى و اعتبارى غيرمجاز است كه در 
سنوات گذشته فعاليت اقتصادى داشته اند كه مبلغ آن نيز بيش 

از 1700 ميليارد تومان است. 
به گزارش خبرنگار ما، مديركل امور مالياتى خراسان رضوى با 
بيان اينكه اين معوقات به اجرائيات رفته و در تالش هســتيم 
اين مبالغ به وصول برسد، تصريح كرد: هم اكنون فرار مالياتى 
20 درصد از «جى. وى. پى» كشــور و در استان هاى مختلف، 
متفاوت است و در اين خصوص عدد مشخصى ثبت نشده است. 
يحيى يعقوب نژاد با بيان اينكه براى عملكرد مالياتى سال 1396، 
خراسان رضوى بايد 3 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتى داشته 
باشد كه 3 درصد از بودجه درآمدهاى مالياتى كل كشور است، 
اظهار داشــت: بر اساس بودجه مصوب درآمدهاى مالياتى، 83 
درصد از درآمدهايى كه بايد تا دى ماه محقق مى شــد، وصول 
شده است كه درصدديم 17 درصد باقى مانده نيز محقق شود. 

 واريز 3 درصد ماليات برارزش افزوده به حساب شهردارى
وى همچنيــن گفت: بر اســاس قانون، 3 درصــد از 9 درصد 
ماليات بر ارزش افزوده پيش از واريز وجوه به خزانه به حســاب 
شهردارى ها و دهيارى هاى استان واريز مى شود كه از نيمه دوم 
سال 87 تا دى ماه ســال جارى 22 هزار و 440 ميليارد ريال 
از محل وصول ماليات بر ارزش افزوده به حساب شهردارى ها و 
دارايى هايى استان واريز شده است. يعقوب  نژاد اظهار داشت: از 
رقم 17100 ميليارد ريال كه به حساب شهردارى ها واريز شده، 
حدود 75 درصد به حساب شهردارى مشهد واريز شده كه رقم 

آن حدود 1547 ميليارد ريال است.

 فرار مالياتى 980 ميلياردى كارت هاى بازرگانى
وى همچنين با اشاره به اينكه كارت هاى بازرگانى با جلساتى 
كه با بخش خصوصى و دستگاه هاى مربوط داشتيم ساماندهى 
خواهد شد، خاطرنشــان كرد: هم اكنون ميزان فرار مالياتى 
كارت هاى بازرگانى در خراســان ر ضوى 980 ميليارد ريال 
اســت. مديركل امور مالياتى خراسان رضوى در ادامه با بيان 
اينكه با اجراى طرح جامع مالياتى و راه اندازى پايگاه اطالعاتى 
مؤديان، تمام اطالعات نظام اقتصادى شــفاف خواهد شــد، 
تصريح كرد: هم اكنون با بسترســازى و شفاف سازى مالياتى 
وصول ما از محل ماليات هاى اشــخاص حقيقى و حقوقى به 
نســبت گذشته بهتر شده كه در راستاى بهتر شدن و شفاف 
شــدن اطالعات گام برمى داريم. يعقوب نژاد همچنين با بيان 
اينكــه تراكنش هاى بانكى فعاالن اقتصادى بر اســاس ابالغ 
دستورعمل ســازمان امور مالياتى از ســال 95 به بعد مورد 
بررســى قرار مى گيرد، اظهار داشت: در اين خصوص آستانه 
بررسى تراكنش هاى مالى 50 ميليارد ريال به صورت ساليانه 
است كه از سال 95 به بعد بررسى تراكنش بانكى سقف و كف 
نخواهد داشت كه اين مسئله براى بررسى درآمد اظهار نشده يا 

مكتوم فعاالن اقتصادى است. 
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ســرور هاديان  نمايش «جن گير» بــا نقش آفرينى بهاره 
رهنما در مشهد به روى صحنه رفت. اين هنرمند سينما و تئاتر 
كشورمان در نمايش «جن  گير» ميهمان مشهدى ها در سالن 

اصلى تئاتر شهر مشهد است.

  تئاتر هنرى فراگير
رهنما در نشست خبرى اين نمايش كه روز گذشته در دفترآذين 
گشــت برگزار شد، گفت:25 سال اســت با بازيگرى در سينما 
كارم را در عرصه هنر آغاز كردم و در ســمت هاى نويسندگى و 

كارگردانى در تئاتر نيز حضور دارم.
وى افزود:خوشــحالم كه در مشــهد با اين نمايش حضور دارم 
و معتقدم هنر تئاتر مقوله اى اســت كه قائم به ذات اســت و از 
گذشــته هاى دور هميشــه نگاهم به هنر آن است كه به آن به 

چشم هنرى فراگير بايد نگريست.

 درخشش تئاترهاى موزيكال مشهد
وى همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص جايگاه 
و شناخت اين هنرمند از تئاتر مشهد اظهار داشت: بارها تعريف 
تئاتر مشــهد را شنيدم و مى دانم طى ســال هاى اخير حضور 
درخشانى را در جشنواره تئاتر فجر داشته است و اين در حالى 
اســت كه حتى طى سال هاى اخير شــاهد اجراى نمايش هاى 
موزيكال مشهد هستيم كه در كارنامه هنرى خويش اين اتفاق 
بزرگى اســت.اين نويسنده و كارگردان تئاتر كشور درباره نقش 
خويش در نمايــش «جن گير» نيز تصريح كرد: نقش يك زن 
دلسوز، اما غرغرو ايرانى را دارم كه همسرش خياط است و هردو 

به دليل شرايط اقتصادى دچارمشكل مالى هستند و...
بهاره رهنمــا مى گويد: به اعتقاد من همكارى هاى مشــترك 
هنرمنــدان با شــهرهاى ديگر فرصت خوبى اســت هم براى 
هنرمندان پايتخت و هم در شهرستان و اين ارتباط سبب ارتباط 
دوسويه براى حضور هردو شهر در تئاتر مى شود كه از هنرمندان 

شهرهاى ديگر هم در آثار نمايشى در مركز بهره برد. 

  انتقال تجربه ام به جوان ترها 
وى در ادامه خاطرنشان ساخت:همه تالشم را در شهرهايى كه 
حضور دارم، انجام مى دهم كه با ايجاد وركشاپ هاى مختلف در 
مراكز خيريه و ساير مراكز تجربياتم را به جوان ترها انتقال دهم.
در ادامه حامد وكيلى نيز گفت: به اعتقاد من تئاتر مشهد امروز 
داراى جايگاه خوبى است، اما هنوز براى جذب مخاطب مى توان 
تالش كرد.اين هنرمند شــهرمان تصريح كرد: هنوز بسيارى از 
مردم شــهرمان با تئاتر بيگانه اند و اگر حضور هنرمندان چهره 
سينما و تئاتر كشــور بتواند در جذب مخاطب و اعتالى تئاتر 

شهرمان موثر باشد، بسيار اتفاق خوبى است.
كيوان صباغ نيز گفت: اين نمايش نوشته كوروش نريمانى است 
و داراى محتوايى طنز است و بازنويسى با اجازه خود او انجام شد 

تا با مخاطب امروز ارتباط بهترى برقرار كند.
اين نويســنده و كارگردان تئاتر شــهرمان در پاسخ به پرسش 
خبرنگار ما در خصوص علت انتخاب اين متن نيز گفت: اين متن 
داراى جذابيت هاى خاص خودش هســت،عالوه برمتن جذاب 
همه تالشمان را در بحث اجرا انجام داده ايم تا با شيوه كارگردانى 

و استفاده ازسايرعناصر تئاترى به اجراى خوب كمك كنيم.

 لبخندى با تفكر
اين هنرمند شهرمان تأكيد مى كند: اين نمايش اگر چه طنزاست 
و در بخشــى از صحنه هاى موزيكال نيز بهره برده اســت، اما 
موزيكال نيست و در طنز هم قرار نيست به هر قيمتى مخاطب 
را بخندانيم و به جاى سرگرمى اولويت ما در اين نمايش انديشه 

و سپس لبخند مخاطب خواهد بود.

 رئاليسم جادويى با حضور جن ها 
وى همچنين شــيوه كارگردانــى را رئاليســم جادويى اعالم 
مى كند و مى گويد: البته در اين نمايش گاهى به سمت ساختار 
سورئاليست مى رويم زيرابايد شيوه كارگردانى به گونه اى باشد 
كه در ميزانسن ها حضور جن ها براى مخاطب باور پذير باشد و 
از طرفى جنبه هاى لذت بصرى هم براى مخاطب داشته باشد، 

الزم به ذكر اســت در اين نمايش كه در سالن اصلى تئاتر شهر 
مشــهد در دو ساعت 17:30 و 20 اجرا مى شود، عالوه بر اينكه 
بهاره رهنما، حامد وكيلى و كيوان صباغ خود نيز به ايفاى نقش 
مى پردازند، عليرضا سوزنچى، ندا محمدى، حسن نامجو و نسرين 

ذبيحى نيز از جمله بازيگران آن هستند.

بهاره رهنما با«جن گير» به مشهد آمد

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

فاطمه معتمدى  طى چند وقت اخير، تماس هاى متعدد 
مردمى با موضوعاتى  مانند كسادى بازار كسبه در صنوف 
مختلف و تعطيلى آن ها و نيز موضوع تخفيف هاى بسيار 
باال و غيرقابل باور برخى فروشــگاه ها بخصوص در بخش 
پوشاك  به گروه قدس خراسان برقرار شد و مردم و كسبه 
خواستار پيگيرى اين موارد  شدند.ديروز در نشست خبرى 
رئيس اتاق اصناف مشهد فرصتى دست داد تا پرسش هاى 
مردمى در حوزه هاى ياد  شــده، مطرح شود كه شرح اين 
جلسه  و پاسخ هاى رئيس اتاق اصناف را مى خوانيد. رئيس 
اتاق اصناف مشــهد با اشــاره به مصوبه ستاد تنظيم بازار 
كشور اظهار داشت:حسب اين مصوبه تا پايان فروردين ماه 
سال 97 هرگونه افزايش قيمت كاال و خدمات و حتى مواد 
اوليه ممنوع است و در صورت مشاهده، موضوع از طريق 
دستگاه هاى نظارتى ذى ربط پيگيرى و برخورد مى شود.

محمود بنا نژاد در جمع خبرنگاران به موضوع تأخير و بلوكه 
شدن 24 ساعته واريز تراكنش هاى كارتخوان ها اشاره كرد 
و افزود:اين مســئله كه از سوى بانك مركزى اعمال شده 
اســت، اجحافى  در حق اصناف است كه با سيستم بانكى 
كار مى كنند. از اين رو در همين خصوص نامه اعتراضى به 
اتاق اصناف ايران ارسال شده است. ضمن اينكه دادگسترى 

و دادسرا نيز پيگير حل اين مشكل هستند.

 نمايشگاه بهاره 11تا 18 اسفند
بنا نژاد در ادامه با اشاره به نزديك شدن به سال جديد از 
برگزارى نمايشگاه بهاره 11 تا 18 اسفند ماه در مشهد خبر 
داد و گفت: در اين نمايشگاه كاالهاى توليد داخل عرضه 
مى شود و از عرضه كاالهاى خارجى كه مشابه توليد داخل 

دارد، خوددارى مى شود. 

 آمار واحدهاى تعطيل شده
وى در بخش ديگر در پاســخ به خبرنگار ما درباره آمار 
واحدهاى صنفى در مشهد و برآورد واحدهاى غيرمجاز 
اظهار داشت: در مشهد 110 هزار واحد صنفى با اشتغال 

مستقيم 400 هزار نفرفعال است كه معموالً بين 10 تا 
15 درصد اين آمار واحدهاى غيرمجاز هستند.

وى در خصوص آمار واحدهاى صنفى تعطيل شــده در 
مشهد از ابتداى سال جارى تاكنون به خبرنگار ما گفت: 
از ابتداى سال جارى تاكنون 2795 واحد صنفى توزيعى، 
746 واحد صنفى خدماتى،489 واحد صنفى توليدى و 
462 واحد صنفى فنى در مشهد  نسبت به ابطال پروانه 

فعاليت اقدام كردند.
وى در پاســخ به پرسش ديگر خبرنگار ما در خصوص 
رويكرد اتــاق اصناف در خصــوص  تخفيف هاى اغوا 
كننده برخى فروشــگاه ها و واحدهــاى صنفى بويژه 
در حوزه پوشــاك تصريح كرد: اتــاق اصناف مخالف 
اعمال تخفيف هاى بى رويه و باال در فروشگاه هاســت 
كه البته بايد گفت اين مســئله در مشهد كمتر ديده 
مى شود و بيشتر در طرقبه و شانديز است.وى با اشاره 
به نامه ابالغ شــده به فروشگاه هاى زنجيره اى و بزرگ 
و فروشگاه هاى خطى مشــهد تصريح كرد:حسب اين 
نامه ابالغى فروشگاه ها نبايد از مصاديق حراج، تخفيف 
و فروش فوق العاده اســتفاده كنند و خالف اســت و 
برخورد مى شود؛ مگر اينكه مراحل قانونى را براى اين 

موارد طى كرده باشند.

رئيس اتاق اصناف در پاسخ به قدس خبر داد

تعطيلى 4500 واحد صنفى در مشهد

مشكل اصلى اين است كه 
قانون هاى بازدارنده اى 

كه براى مواردى از 
جمله اعمال تخفيفات 

نوشته شده، قديمى 
شده و بازدارندگى 

چندانى ندارد و متخلفين 
مى توانند با كمترين 

هزينه كارى را كه دنبالش 
هستند، ادامه دهند

بــرش

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان خبر داد
 كاهش 70 درصدى رواناب ها 

در خراسان رضوى

فارس: مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان با تأكيد بر 
اينكه متوسط ســاالنه بارش نزوالت جوى خراسان رضوى 
224 ميلى متر اســت، گفت: خراســان رضوى با كاهش 70 

درصدى بارش باران روبه رو است.
محمد حسين جعفرى در نشست خبرى با تأكيد بر اينكه 
80 درصد آب مصرفى اســتان ها از منابع آب زير زمينى 
تأمين مى شود، ادامه داد: ايجاد تعامل بين منابع و مصارف 
و همچنيــن مديريت آب هاى مصرفى از جمله برنامه هاى 
شــركت آب منطقه اى خراسان اســت.جعفرى بيان كرد: 
حدود هشــت درصــد مصارف آب در بخش بهداشــت و 
شــرب، 89 درصد مصارف آب در بخش كشاورزى و سه 
درصد در بخش صنعت اســت.وى در خصوص طرح هاى 
تأميــن آب از خارج حوزه آبريز يادآور شــد: از جمله اين 
طرح ها مى توان به انتقال آب از درياى عمان، نجات كشف 
رود، رفع تصرف از حريم و بستر رودخانه ها و بهره بردارى 

از طرح هاى هوشمند اشاره كرد.
وى با اشــاره به اينكه بيش از 78 درصد پتانسيل منابع آب 
تجديدپذير استان مربوط به آب هاى زيرزمينى بوده و در حال 
حاضر تأمين آب 85 درصد مصارف اســتان متكى به همين 
منبع است، اضافه كرد: متوسط ساالنه بارش نزوالت جوى در 
خراسان رضوى حدود 224 ميلى متر است كه اين عدد كمتر 
از يك سوم ميانگين جهانى بوده و آب و هوايى خشك و نيمه 

خشك را براى استان ما رقم زده است.

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

300072305 پيامك كنيد.



محمود يوسف پور    2 ميليون و 350 
هزار نفر از مردم استان خراسان رضوى زير 
پوشــش تأمين اجتماعى استان قرار دارند 
كه 44 درصد ســاكنان اســتان را شــامل 
مى شود.مديركل ســازمان تأمين اجتماعى 
خراسان رضوى روز گذشته در آيين افتتاح 
پروژه توســعه اورژانــس و ارتقاى هتلينگ 
بيمارستان 17 شهريور، در نشستى خبرى، 
افزود: اين سازمان با 26 شعبه در استان كه 
12 مــورد آن كارگزارى و 14 مورد اقمارى 
هســتند، 65 درصد جمعيت شهرى و 35 
درصد جمعيت روســتايى را تحت پوشش 

قرار داده است.
مهندس محســن نظام خيرآبــادى با بيان 
اينكه در ســال جارى شعبه اقمارى قدمگاه 
را افتتاح كرديم، ادامه داد: شــعبه 8 مشهد 
نيز قرار است بزودى افتتاح شود و همچنين 
بــا برگزارى آزمــون متمركز، پنج شــعبه 
افتتاح  متمركز در شهرســتان هاى استان، 
خواهد شد. وى همچنين به برگزارى طرح 
كرامت رضوى در ســال جارى اشاره كرد و 
گفت: در اين طــرح ميزبان 30 هزار نفر از 
بازنشستگان در مشهد مقدس به مدت سه 
روز بدون پرداخــت هزينه خواهيم بود كه 
تاكنون بيش از 27 هزار نفر در سال جارى 

از اين طرح بهره مند شده اند.
وى دربــاره بيمه زنان خانــه  دار نيز گفت: 
خانه دارى در تأمين اجتماعى شغل تعريف 
شده و زنان خانه دار با پرداخت ماهانه 115 
تــا 170 هــزار تومان مى تواننــد در آينده 

دستمزد بازنشستگى دريافت كنند.
تأميــن اجتماعى  مدير درمــان ســازمان 
خراســان رضوى نيز در اين نشست به آغاز 

ساخت درمانگاه در فريمان و درگز اشاره كرد 
و گفت: براى ســاخت درمانگاه در شهرهاى 
خواف، قوچان و چنــاران نيز پيگيرى ها در 
حال انجام اســت. دكتر حميد داســتانى با 

بيان اينكه در حال حاضر خدمات درمانى به 
بيمه شدگان در خراسان رضوى در قالب سه 
بيمارستان و 19 درمانگاه و پلى كلينيك ارائه 
مى شود، درباره چگونگى تكميل بيمارستان 
رضا(ع) در ابتداى جاده مشــهد به قوچان و 
بالتكليفى 40 ســاله آن بــه خبرنگار قدس 
گفت: كارشناسان ســازمان در حال بررسى 
ســازه فعلى هستند تا بتوانند طرح تكميلى 
را ارائه كنند و اميدواريــم بزودى خبرهاى 

خوشى در اين باره داشته باشيم.
كيومــرث افســرى مدير بيمارســتان 17 
شــهريور در مراســم افتتاح طرح توســعه 

اورژانس و ارتقاى هتلينگ بيمارســتان 17 
شــهريور نيز با بيان اينكه 2 ميليارد و 50 
ميليون تومان هزينه توســعه شــده است، 
افزود: مســاحت اورژانــس 260 متر مربع 
افزايش يافته و تعداد تخت هاى اورژانس از 

8 تخت به 14 تخت افزايش يافته است. 
وى با اشــاره به ارتقاى هتلينگ بيمارستان 
هتلينــگ  بــراى  گفــت:  شــهريور،   17
بيمارســتان هاى 17 شــهريور، فارابــى و 
 11 مجمــوع  در  حيدريــه  تربــت  رازى 
ميليــارد و 700 ميليــون تومــان هزينه 

شده است.
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مدير شعب بانك كشاورزى خراسان رضوى 
خبر داد

 پرداخت بيش از 83 هزار فقره 
تسهيالت در 10 ماهه امسال

قــدس: مديــر شــعب 
بانك كشــاورزى خراسان 
رضوى گفت: در 10 ماهه 
امســال، بيش از 83 هزار 
مبلغ  به  تســهيالت  فقره 
17 هــزار و 827 ميليارد 
بانك  از سوى شعب  ريال 
كشــاورزى پرداخت شده 

است. 
على دشــت بياضى در نشســت خبرى كه با اصحاب 
رســانه به مناسبت دهه مبارك فجر برگزار شد، با ارائه 
گزارشــى از عملكرد 10 ماهه شــعب بانك كشاورزى 
خراســان رضــوى، اظهار كــرد: با توجه بــه اهميت 
طرح هاى مكانيزاســيون در حوزه كشــاورزى، 1315 
فقره از تسهيالت پرداختى به مبلغ 326 ميليارد ريال 

به اين بخش اختصاص يافته است. 
مدير شعب بانك كشاورزى خراسان رضوى با اشاره به 
اجراى طرح ضربتى پرداخت تســهيالت قرض الحسنه 
ازدواج ابــراز كرد: تا پايــان دى ماه در مجموع 7077 
فقره تسهيالت به مبلغ 734 ميليارد ريال در قالب وام 
قرض الحســنه ازدواج به زوج هاى جوان پرداخت شده 
است. وى ادامه داد: از ابتداى سال جارى تا سوم بهمن 
ماه، با اختصــاص 390 ميليارد ريــال اعتبار، 1275 
ميليارد ريال از مطالبات بانك كشــاورزى از مشتريان 
تعيين تكليف شــد. اين مطالبات مربوط به ســرفصل 

بدهى هاى مشكوك بانك بوده است. 
دشت بياضى بيان كرد: با تعيين تكليف مطالبات بانك 
كشــاورزى براى مشــتريانى كه بدهى كمتر از 100 
ميليون تومان داشــتند، اين امكان فراهم شــد كه به 

فعاليت خود ادامه دهند. 

در  آيين افتتاح پروژه توسعه اورژانس و هتلينگ بيمارستان 17 شهريور عنوان شد

وزير ارتباطات در شوراى شهر وعده دادپايان بال تكليفى 40 ساله بيمارستان رضا در آينده نزديك
پوشش ممتاز ارتباطات تلفن همراه 

در مشهد تا ارديبهشت

قدس: وزير ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: كالنشهر زائرپذير 
مشهد از حوزه هايى است كه با هوشمندسازى شهرى بسيارى از 

مشكالتش حل مى شود.
محمدجــواد آذرى جهرمى كه همزمان با دهه فجر براى افتتاح 
طرح هاى مخابراتى به مشهد ســفر كرده بود ديروز با حضور در 
جلسه شوراى اسالمى اين شهر، افزود:شوراى شهر مشهد مى تواند 
با مطالعه، كار كارشناســى دقيق و محقق كردن شهر هوشمند 
كمك بزرگى به حل مشكالت شهرى، توسعه اقتصاد ديجيتال، 

افزايش رفاه و توسعه اشتغال داشته باشد.
آذرى جهرمى همچنين بر تعامل نظام صنفى رايانه اى خراسان 
رضوى و سازمان فاواى شــهردارى مشهد براى توسعه كسب و 
كار اينترنتى تأكيد و بيان كرد: توسعه فناورى هاى نوين و شهر 
هوشمند نيازمند توسعه زيرساخت هاى ارتباطى و فيبر نورى است. 
وى ادامه داد: هم اكنون پوشش كامل خدمات ارتباطى در سطح 
مشهد و خراســان رضوى وجود دارد و به لحاظ ارتباطات تلفن 
همراه و شبكه بى سيم در اين شهر پيشرفت هاى خوبى صورت 
گرفته و مقرر شــده اين پوشش تا 27 ارديبهشت سال آينده به 
حد ممتاز برسد.وزير ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: در حوزه 
ارتباطات ثابت در كشور و مشهد عقب ماندگى هايى وجود دارد 
كه رفع آن ها نيازمند همكارى شهردارى است در زمينه توسعه 
كسب وكار ديجيتال، شبكه ارتباطات و زيرساخت هاى فيبر نورى 

آمادگى همكارى با شهردارى و شوراى شهر مشهد را داريم.

  افزايش مناطق شهر مشهد
در ادامه اين جلســه با موافقت اعضاى شوراى اسالمى شهر مشهد 
تعداد مناطق اين كالنشهر از 13 به 17 منطقه افزايش يافت. رئيس 
كميســيون برنامه و بودجه شــوراى اسالمى شهر مشهد گفت: با 
استناد به ماده 54 قانون شهردارى و در اجراى دستورالعمل مربوطه 
وزارت كشور در باره منطقه بندى شهرى مشهد، نقشه جديد شهر 
مشهد با توجه به ضوابط و شرايط كمى، راهبردهاى تعيين محدوده 
محله و مناطق و همچنين با تاكيد بر ظرفيت هاى توســعه اى و 
جمعيت افق طرح هاى توسعه شهرى مورد تاييد قرار گرفت. بتول 
گندمى با اشاره به افزايش مناطق شهرى از 13 به 17 منطقه، افزود: 

بر اين اساس، نواحى از ساختار تقسيمات شهرى حذف شد.

 ايرنــا   رئيــس اداره حــوادث و مديريت بحران 
دانشگاه علوم پزشــكى گفت: برخورد اتوبوس درون 
شــهرى با سايه بان ايســتگاه انتظار واقع در خيابان 
آيت اهللا عبادى مشــهد منجر بــه جراحت دو نفر از 

شهروندان شد.
شهرام طاهرزاده افزود: اين حادثه ظهر امروز(ديروز) 
احتماال به دليل ايست قلبى راننده اتوبوس رخ داد و 
بالفاصله ســه دستگاه آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس 

به محل اعزام شــدند. وى ادامــه داد: هنگام حضور 
تكنسينهاى اورژانس 115 در محل، راننده 51 ساله 
اتوبوس فاقد عاليم حياتى بود لذا به سرعت عمليات 
قلبى ريوى انجام شد و عاليم حياتى بيمار بازگشت. 
اين فرد به بيمارســتان هاشــمى نژاد منتقل و تحت 
مراقبتهاى پزشكى قرار گرفت. او گفت: همچنين در 
اين حادثه مردى 54 ســاله و دخترى 17 ســاله نيز 

مجروح و به بيمارستان منتقل شدند.
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نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

148/600
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1/475/000
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4800

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
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نيم سكه

ربع سكه
دالر

3
سه شنبه   17 بهمن 1396 

 19 جمادى االول 1439 6 فوريه 2018  
سال سى و  يكم  
شماره 8616   ويژه نامه 3004 

در شهر  شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط تلگرامى: 09038343801

 آدرس هاى بى نام و نشان
از شهردارى منطقه 3ناحيه 2 مى خواهيم پالك منزل 
اهالى خيابان طبرسى شمالى 12، خيابان نظامدوست34، 
كوچه حســن زاده 18، اول راست(شهيدمحبى25) را 
نصب كنيد، ما اهالى ايــن خيابان براى كارهاى دولتى 

وغيره مشكل داريم. 
915...4340 

 اكران روزانه فيلم هاى جشنواره
چرا فيلم هاى  جشــنواره  فجر از 
ساعت 18/30 تا آخر شب  اكران 
مى شود؟ چرا در طول  روز اكران 
نمى شود تا بسيارى  از دانشجويان 
و هنرمندان  و عالقه مندان   حومه 

 شهر هم  از فيلم ها استفاده  كنند، همه  مردم  كه  خودرو 
شخصى ندارند.

936...6158 
 نام نويسى جديد سهام عدالت

چرا براى كسانى كه براى سهام عدالت نام نويسى نكرده 
بودند، نام نويسى جديد صورت نمى گيرد.

915...7015 
 سطل هاى زباله بدبو

لطفاً اگر ممكن اســت شــهردارى فكرى به حال 
سطل هاى زباله بزرگ كه در خيابان هاى (سرخس) 
تعبيه كرده و بوى بســيار بد و مشــمئز كننده اى 
مى دهــد بكند، چون هم نظافت رعايت مى شــود 
و هــم افراد معتــاد در معرض خطر بيشــتر قرار 

نمى گيرند.
910...3750 

 كارشناسى غير تخصصى شير
كارشــناس  طب  گياهى  راديو معــارف  مى گويد: در 
زمســتان  شير نخوريد در حالى كه  هم  در قرآن  و هم 
 پزشكان  شير را يك  غذاى  سالم  و ضرورى  دانسته اند. 
لطفاً كارشــناس  اين راديو بــه  وظيفه  اصلى  خود كه  
ارائه  معارف  ناب  اسالمى  است  بپردازند، تا شاهد ضعف  

اعتقادات  جوانان  نباشيم.
915...2986

 قبض تلفن بدهيد پول بدهيم
مخابرات در منطقه طــرق از ارائه قبض تلفن به مردم 
خوددارى مى كند و به صورت تلفنى مبلغى را مى گويد. 
مخابرات بايد به مردم صورت حســاب بدهد، ســپس 
طلبش را مطالبه كند. قابل توجه دادستان محترم مشهد 

پيگيرى بفرماييد.
915...8574

 وام 10 ميليونى پردردسر
رفتــم وام كارت خريد لوازم خانگــى ايرانى بگيرم، 
مدارك از كارت واكسن كالس اول دبستانم خواستند، 
بــراى 10 ميليون تومان تا جواز دفن بهشــت رضا! 
يعنى مى خواهم بدانم كسانى كه وام هاى ميلياردى 
مى گيرند و پس هم نمى دهند همين اندازه كاغذ بازى 

و مدارك از آن ها مى گيرند؟
915...1523

 رابطه كارخانه سيمان با برف
از زمانى كه كارخانه سيمان جغتاى افتتاح شده، ما رنگ 
برف را تو منطقه نديديم، فكر مى كنم با هم نسبت دارند، 

هشت ساله خشكسالى پشت سرهم آمده است.
915...9061

 گرانى ميوه در گلبهار
در شــهر گلبهار ميــوه خيلى گران اســت، لطفاً 

پيگيرى كنيد.
915...5833

 جمع آورى تابلو زورخانه گلبهار
مدتى قبل در شــهرجديد گلبهــار بلوارجمهورى 
اسالمى با گذاشــتن كانكس و نصب تابلو، زمينى 
را به عنوان محل ساخت زورخانه كلنگزنى كردند، 
معلوم نيســت به چه دليل شبانه تابلو و كانكس را 

جمع كردند و بردند؟
915...5833

 قطعى گاز پتروشيمى خراسان
مسئوالن شــركت گاز در اخبار 20/30 اعالم كردند با 
وجود سرماى شديد قطعى گاز نداريم، پس چرا چندى 
پيش گاز پتروشيمى خراسان را قطع كردند، چه اجبارى 

به دروغ گفتن داريد؟
915...1523

 شركت هاى هرمى كالهبردار
مسئوالن لطفاً پيگير شــركت هاى هرمى كه اكنون به 
صورت بازاريابى حرفه اى فعاليت مى كنند و پول مردم را 
باال مى كشند و همچنين موجب بى بند و بارى دخترها و 
پسرها در اين محيط ها شده اند، بخصوص در مشهد باشيد.
910...4489

 گرانى مرغ و تخم مرغ
باز تخم مرغ و مرغ گران شد. آب 
و برق و گاز و ماليات هم كه بيداد 
مى كند. از نماينده ولى فقيه در 
اســتان مى خواهيم كارى بكند. 
اگر شما مقاومت در برابر اين مهم 

انجام ندهيد، ما ديگر از كه انتظار داشته باشيم.
915...3099
 تعويق 2 ماهه معافيت سربازى فرزندان ايثارگران
تقاضاى پيگيرى جدى طرح كســرى خدمت و معافيت 
ســربازى فرزندان ايثارگران را دارم كه بيشتر از يك سال 
است به تصويب مجلس رسيده و هنوز ستاد كل نيروهاى 
مسلح و سازمان نظام وظيفه بهانه تراشى مى كنند و اجراى 
قانون تصويب شده مجلس را به تعويق مى اندازند. با وجود 
اينكه بيش از 5/2 ميليارد تومان در آمد از طريق نام نويسى 
ايثارگران در اين طرح بدست آمده است، از مهلت ثبت نام 
آن بيشتر از دو ماه مى گذرد و هيچ كس هم پاسخگو نيست.
915...9627 

 بالتكليفــى ادامــه دار 
كوهستان پارك

چــرا تكليف كوهســتان پارك 
شادى مشــخص نمى شود، چرا 
عــده اى خاص قصــد تخريب 
آن و از بيــن بــردن يكــى از 

خاطره انگيز ترين و بهترين مراكز تفريحى مشهد را دارند، 
لطفاً پيگيرى كنيد.

915...2927 
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داده اند
مقصد  تا  فاصله  اقصر  كه  راهى   -2

است- رشد كردن- زيرپا مانده
3- كشف زكرياى رازى- پرورندگان- 

روكش
دستورى-  الطيب-  سنبل  نوعى   -4
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5- واحدى كوچك در وزن حدود 30 
و  رز  وحشى  گونه هاى  از  يكى  گرم- 
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3- ملح- غذاى كفش- اشاره و كنايه

4- ترازنامه- ميوه ترش شده و فاسد- 
كمان صورت

5- عالمت مفعولى- قباله مهركرده و 
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ثبت شده- پل خطر- مرغ مى رود
مدارا  اصيل-  افراد  بهشتى-  ميوه   -6

كردن با كسى
آرام-  اقيانوس  شمال  در  دريايى   -7
با خواصى  عربى  زبان  در  دسته حروفى 

چون ادغام در تنوين و نون ساكن
گذشته  در  كه  مالياتى  شادمانى-   -8
بارعام پادشاه  بايستى به مناسبت  مردم 

بپردازند- پرتگاه ميان كوه
9- چيره شدن- دستيار دن كيشوت

تجارتى-  كاالى  نگهدارى  محل   -10
پرحرف- بى خطر

11- درياى عرب- فراموشكار- يخ بستن 
آب- صوت درد

12- نوشابه مشهدى- هديه كردن- تاج 
خورشيد

13- پرنورتر- ناتوان- پول تركيه
حشرات-  كرمينه  فرنگى-  زرد   -14

خودروى كوچك حمل بار
در-  پرده  چيزى-  اسامى  صورت   -15

دارنده 

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

اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

شماره پيامك:   300072305
منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

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.

برخورد اتوبوس با ايستگاه در مشهد 2مجروح به جا گذاشت
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گفت و گو با حميد زرگرنژاد كارگردان به بهانه نمايش فيلم  او در جشنواره مشهد

«ماهورا» نماينده هويت ايرانيان است
تكتم بهاردوست: حميد زرگرنژاد امسال با 
فيلم «ماهورا» در جشــنواره فيلم فجر حضور 
دارد.او پيش از اين فيلــم «پايان خدمت» را 
ساخته بود كه در جشنواره سى و دوم در سه 
رشته نامزد و برنده جايزه بهترين بازيگر مرد 
در بخش نگاه نو شــده بود. فيلم «ماهورا» به 
تهيه كنندگى عليرضا جاللى و حميد آخوندى 

ساخته شده است.
گريم  بازيگران فيلم نشان از نقش هاى متفاوت 
در اين فيلم دارد، بويژه بازيگرى چون ســاعد 
ســهيلى كه نقش سخت و متفاوتى را در اين 
پروژه سينمايى دارد و در بخش هايى از فيلم 
هم به زبان عربى صحبت مى كند.با اين انگيزه با 
زرگرنژاد به گفت و گو نشسته ايم كه مى خوانيد:

كمى از قصه فيلــم و حال و هواى آن 
بگوييد.

فيلمنامــه ماهــورا طى چهار ســال تحقيق 
براساس يك واقعه تاريخى نوشته شده است 
و همين واقعى بودن ما را بر آن داشــت كه به 
دنبال لوكيشــن هاى بكر در تاالب خوزستان 
باشــيم و حتى روستايى كه داســتان در آن 
جا روايت مى شود را به دليل رعايت معمارى 
تاريخى منطقه،گروه صحنه با پشــتكار تهيه 
كننده ساخته اســت.با اينكه توليد اين پروژه 
در اين لوكيشن ها با سختى هاى زيادى همراه 
بود، ولى اميدوارم روايت قصه در فيلم به خوبى 

ديده شود.
اين فيلم يك درام عاشقانه است كه داستانش 
در يك روســتاى مرزى رخ مى دهد.داستان 
در روزهاى اول جنگ روايت مى شــود و دفاع 
مقدس به نوعى كمربندى به دور قصه اصلى 
كشيده است و همه ســعى من هم در طول 
كار اين بوده كه داستان ماهورا از هر نوع شعار 

زدگى به دور باشد.
قصه فيلم سينمايى ماهورا در يك تعريف يك 
خطى خالصه مى شود: در زندگي تو زني است 
با چشماني شكوهمند كه لبانش خوشه هاي 
انگور و لبخندش موســيقي و گل، اما هركس 

بخواهد به او نزديك شود، ناپديد مي شود...
 ظاهراً اسم فيلم قبل از ارائه به جشنواره 

تغيير كرد.
 بله در ابتدا اين فيلم، «ماهور» نام داشت، اما 
به دليل مشابهت با نام فيلم ديگرى كه درباره 
موسيقى و بويژه دستگاه موسيقى ماهور است، 

به «ماهورا» تغيير نام پيدا كرد.

 ماهورا چه ويژگى هايى دارد؟
 يكى از ويژگى هاى بارز اين فيلم موضوع جديد 
و بكر بودن داســتان فيلم است و فضا سازى 
بســيار خوبى كه به همراه دوستانم براى اين 
فيلم انجام داده ايم.از ويژگى هاى ديگر اين كار 
مى توانم به فيلمبردارى اين اثر اشاره كنم كه 
در زير آب و روى آب ســه ماه طول كشيد و 
البته خيلى موارد ديگر از جمله تدوين فيلم كه 

حدود پنج ماه به طول انجاميد.
عوامل فنى به بهترين شكل ممكن و حرفه اى 
براى فيلم وقت گذاشتند. مثالً ستار اوركى براى 
ساخت موسيقى فيلم به صحنه فيلمبردارى در 
هــور آمد تا فضا را از نزديك ببيند و بتواند در 
زمان ساخت موسيقى آن را به بهترين شكل 
ممكن تداعى كند واز خالقيت آرش قاسمى در 
باورپذيرى فضاى بومى بهره شايسته اى برديم. 
با همه ويژگى هاست كه تالش كرديم ماهورا 

براى پرده سينما اندازه باشد.
 ســاخت اين فيلم با توجه به فضاى 
خاصى كه دارد با چه مشــكالتى همراه 

بود؟
همان طور كه قبالً هم گفتم براى اينكه فيلم 
را در فضاى بكر فيلمبردارى كنيم، از امكانات 
شهرى و كافى به دور بوديم. حاال تصور كنيد 

كــه در ايــن اوضاع صحنه هــاى جنگى هم 
داشــتيم و بازيگران بايد به هدايت كردن بَلَم 

مسلط مى شدند.
نمى دانــم اطالع داريد يا نــه ولى قايق هاى 
محلى هور بســيار باريك است و تعادل را به 
صورت ايســتاده حفظ كردن در آن بســيار 
دشوار و سخت، اما بازيگران در اين قايق هاى 
كوچك و باريك همراه با قايقرانى صحنه هاى 
جنگى، فرار، شــليك كردن و... را بازى كردند 
و خودهمين قضيه با مشكالتى همراه بود.به 
عنوان مثال ميترا حجار،مونافرجاد، محســن 
افشانى و مالك سراج به خوبى از پس اين كار 

مهم بر آمدند.
 گفتيد داســتان دراوايل جنگ اتفاق 

مى افتد.يك درام عاشقانه در دل جنگ؟

بله در اين فيلم به سنت ها، باورها و آيين هاى 
قوم عرب ايرانى اشاره شــده است؛ در واقع 
موضوع فيلم، نماينده هويت ايرانيان است و 
با باورهاى آنان پيوند خورده است. همان طور 
كه خودتان هم به آن اشــاره كرديد، داستان 
فيلم من رودررو شدن زندگى با جنگ است، 
يعنى زمانــى كه جنگ به عنوان يك پديده 
شوم وارد مى شــود و به زندگى مردم تجاوز 
مى كند آنگاه كه مردم با آيين ها و باورشان با 
مسئله اى مثل جنگ مواجه مى شوند و چقدر 
خوب اســت كه با عشق و زندگى، بر جنگ 
غلبه مى كنند. البتــه در اين فيلم جنگ در 
حاشيه رخ مى دهد و اصل قصه، درباره عشق 

و زندگى است.
 اين فيلم چه شباهتى با فيلم قبليتان، 

پايان خدمت دارد؟
اصالً قابل قياس با اثر قبلى ام نيست.ماهورا به 
لحاظ پيچيدگى، تعدد صحنه و حضور بازيگران 
به شدت با «پايان خدمت» تفاوت دارد، ولى از 
منظر اينكه سراغ صحنه هاى داخلى نرفته ام 
شباهت دارد. داستان ماهورا كامالً واقعيت دارد 
كه تا امروز نه شنيده و نه ديده شده است كه 
مطمئنم همين قضيــه مورد توجه مخاطبان 

قرار خواهد گرفت.

 برگزارى همزمان جشنواره 
فيلم فجريك مطالبه مردمى 

امير شهال- رئيس شوراى اسالمى خراسان رضوى
برگــزارى همزمان جشــنواره فيلم 
مى توانيم  را  مشــهد  در  فجرتهران 
يك فســتيوال ملى و بيــن المللى 
اين درحالى است  بدانيم،  درسينما 
كه اين جشــنواره بــه نوعى محل 
تالقــى شــهير ترين نويســندگان، 
كارگردانان، بازيگران و ساير عوامل 

فيلم هاست كه امكان ديدن آثارشان فراهم مى شود.
برگزارى همزمان جشنواه فيلم فجرتهران با مشهد يك رخداد 

خوب محسوب مى شود.
مشهد يكى ازخاســتگاه هاى عرضه، اجرا و اكران فيلم هايى 
است كه ميزبانى هنرمندان ملى و بين المللى را در اين زمان 

با اكران فيلم ها خواهد داشت.
استقبال بى نظير مشهدى ها از جشنواره فيلم فجر سبب شد 
طى برگزارى دوره هاى قبلى، اين جشــنواره به يك مطالبه 
مردمى تبديل شود، اين درحالى است كه مشهد ازاين ظرفيت 

باالبرخوردار است. 
از اين رو، دســت اندركاران فيلم فجر و تصميم گيران وزارت 
ارشاد طى اين سال ها توجه خاصى براى غربالگرى و گزينش 
براى اكران فيلم ها در مشهد داشته باشند و دركنارآن شرايط 
بهبود وآماده ســازى زيرساخت ها را براى مردم جهت ديدن 
فيلم ها فراهم سازند. به هر حال اميدوارم امسال اين جشنواره 

با عيار بهترى برگزار شود.

گفت و گو با «ناصر روئين تن» كارگردان
 جشنواره فجر مى توانست 

فرصتى براى معرفى هنرمندان باشد
همزمان  هاديان:  سرور 
پانزدهمين  برگــزارى  با 
فيلــم  جشــنواره  دوره 
فجرمشــهد يكى از پنج 
فيلم  ويديويى،  اثربلنــد 
«پيامك هاى آرزو» است.

اين فيلم كه امروز ساعت 
16:30 درســينما شهيد 
مى شود،  اكران  اصغرزاده 

به كارگردانى مشترك ناصر روئين تن و حسام حصارى است. 
ناصرروئين تــن در گفت و گو با قدس در خصوص اين فيلم 
مى گويد:اين فيلم محصول ســال 95 است و براى پخش از 

تلويزيون و رسانه هاى خانگى ساخته شده است.
وى درباره خالصه اين فيلم اظهار مى دارد: اين فيلم 90 دقيقه اى 
روايت فردى به نام «بزرگ» است كه كارش جمع آورى ضايعات 
اســت و در حال جمع آورى ضايعات يك موبايل از كار افتاده را 
پيدا مى كند كه برايش پيامك هايى با اين مضمون كه «شــما 

مى توانى آرزوهايت را بخواهى» ارسال مى شود و...
اين كارگــردان در ادامه توضيح مى دهــد: دراين فيلم به 
شخصيت اول فيلم اجازه داده مى شود آرزوهايش را مطرح 
كند، اين در حالى است كه فقط سه بارمى تواند به حالت 
قبل بازگردد. وى كه امسال هم با پويانمايى «راز سياوش» 
در جشــنواره حضور دارد، مى گويد: شــخصيت داســتان 
درمراحل مختلف قدرت، ثــروت و...را انتخاب مى كند، اما 
متوجه مى شــود فقط با تالش وكارخــودش مى تواند به 

پيشرفت برسد.
اين سينماگر مشهدى مى گويد: محتواى اين فيلم طنزاست 
و با انگيزه تأكيد بر شعار سال 95 يعنى «اقتصاد مقاومتى»، 
ساخته شده اســت. اين تهيه كننده ســينما درخصوص 
برگزارى همزمان فيلم فجر در مشــهد نيز تصريح مى كند: 
اين اتفاق خوبى اســت، اما هنگامى مى تواند اين جشنواره 
در مشهد مؤثر واقع شود كه ابتدا به هنرمندان اهل سينما 

احترام بگذارد.
روئين تن خاطرنشان مى سازد:ما در شهرى زندگى مى كنيم 
كه هنرمندان زيادى در عرصه ســينما حضور دارند، در واقع 
حرفه اصلى شان سينماست، بنابراين بايد براى فعاليت هاى 

هنرمندان اين عرصه ارزش قائل شويم. 
وى مى افزايد: برگزارى همزمان جشنواره فيلم فجر در مشهد 
با تهران اگر بتواند معرف ســينماى شــهرمان به پايتخت و 
مسئوالن و مردم شهرمان باشد، مى تواند تأثيرگذار باشد؛ در 
اين صورت ما به سمت ارتقا و رشد و بالندگى درهنر سينما 

درشهرمان حركت مى كنيم. 
روئين تن تأكيد مى كند: امسال هيچ بليتى به هنرمندان داده 
نشــده اســت و عمالً هنوز امكان ديدن فيلم ها را نداشته ام. 
شــايان ذكر اســت،  در اين فيلم ميرطاهر مظلومى، افشين 
سنگ چاپ، نفيسه روشن، رضا هدايت، كيوان صباغ، عباس 

جانفدا و...به ايفاى نقش مى پردازند. 

همزمان 
پانزدهمين  برگــزارى  با 
فيلــم  جشــنواره  دوره 
فجرمشــهد يكى از پنج 
فيلم  ويديويى،  اثربلنــد 

اين فيلم كه امروز ساعت 
 درســينما شهيد 
مى شود،  اكران  اصغرزاده 

برگــزارى همزمان جشــنواره فيلم 
مى توانيم  را  مشــهد  در  فجرتهران 
يك فســتيوال ملى و بيــن المللى 
اين درحالى است  بدانيم،  درسينما 
كه اين جشــنواره بــه نوعى محل 
تالقــى شــهير ترين نويســندگان، 

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود 

مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  سوژه 
هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در 

حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را 
پيگيرى و منعكس كند .

منتظر سوژه هاى شما از طريق 
سامانه پيامكى  هستيم.

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
شماره پيامك:   300072305
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داريوش ارجمند در مراسم تجليل از عوامل فيلم ماهورا:

دفاع مقدس هنوز حقايق تكان دهنده اى دارد

خبر

خديجــه زمانيان: شــب گذشــته فيلم 
ســينمايى «ماهورا» بــه كارگردانى حميد 
زرگرنژاد و تهيــه كنندگى حميدآخوندى و 
عليرضا جاللى با حضــور بازيگران و عوامل 

فيلم درمشهد اكران شد. 
داريــوش ارجمند يكى از بازيگران «ماهورا» 
پــس از تقدير خطــاب به مخاطبــان اين 
فيلم گفت: مشهد شــهرى است كه من آن 
را هميشه دوســت دارم. بسيارى از لحظات 
شــيرين زندگى من در اين شــهر گذشته 
است. من در اين شهر دانشگاه رفته ام، ازدواج 
كرده ام و افتخار شــاگردى دكتر شريعتى را 

داشته ام.
اين بازيگــر پيشكســوت در خصوص فيلم 
«ماهورا» گفت:ماهورا فيلمى اســتثنايى در 
سينماى ايران است و جاللى به عنوان تهيه 
كننده اين اثر كوشــيده، فيلمى اســتثنايى 

براى جشنواره بسازد.
او گفت: اگــر چه من در ايــن فيلم نقش 
كوتاهى دارم اما ماهورا فيلم بلندى اســت 
و انديشه اى در خود دارد كه مطمئنم كسى 
در ايــن روزگار پول خرج اين انديشــه ها 

نمى كند.
ارجمنــد با بيان اينكه ماهــورا در ژانر دفاع 
مقدس ســاخته شده اســت اين اثر را فراتر 

از ژانر و گونه خاص ســينمايى ارزيابى كرد. 
اين بازيگر توجه كارگردان را به اقوام ايرانى 
دليل نگاه انديشــمندانه و حاكم بر اين فيلم 
عنــوان كرد. او گفت: حقيقــت فيلم ماهورا 
تكان دهنده اســت. اين فيلــم مى گويد با 
اينكه دشــمنان تالش كردند اقوام ايرانى را 
از هم جدا كنند اما نتوانســتند. اگرچه ما با 
عرب هاى ايرانى و يا كردها و بلوچ ها همزبان 

نيستيم اما همدليم. 
اين بازيگر پيشكسوت گفت:من تالش كردم 
با نوع بازى ام پيام فيلم را برســانم و افتخار 
مى كنم شرايطى به وجود آمد تا بتوانم لباس 
يكى از شيوخ عرب زبان را بر تن كنم. حتما 
عكســى از خودم را در اين لباس بر طاقچه 
خانــه مى گذارم و آنجا را با اين عكس مزين 

مى كنم.
در ادامــه اين مراســم عليرضا رشــيديان 
استاندار خراسان رضوى با بيان اينكه ماهورا 
اثر شــريفى در حــوزه سينماســت، گفت: 
عليرغم تبليغات سوء دشمن اما حضور مردم 
در صحنه هاى اجتماعى و انقالبى نشــان از 
دســتاوردهاى بزرگ انقالب اســالمى دارد. 
وى افزود:ســينما ظرفيت خوبى است براى 
نشــان دادن اين ظرفيت ها و ماهورا از اين 

نوع هنرهاست. 

استاندار خراسان رضوى ضمن تشكر از تهيه 
كنندگانى كه اجازه اكران فيلم هايشــان در 
مشــهد را دادند افزود:مشهد به دليل وجود 
امام رضــا (ع) وداشــتن عنــوان پايتخت 
فرهنگى جهان اســالم جايــگاه ويژه اى در 
كشــور دارد و فعاليت هاى اينچنينى درخور 

اين استان است. 
در ادامه مراسم تقدير از عوامل فيلم ماهورا 
حسينى معاون سياســى امنيتى استاندارى 
خراســان رضوى روايتگرى دفــاع مقدس، 
ترويــج انســانيت و دفع خشــونت را ســه 

مشخصه اين فيلم عنوان كرد. 

اكران مردمى فيلم ماهورا با تقدير از عوامل 
فيلم همراه بود. در اين مراســم از داريوش 
ارجمند، ستار اوركى، محسن افشانى، مريم 
جاللى مجرى طــرح و عليرضا جاللى تهيه 
كننده و حميد زرگرنژاد كارگردان اين فيلم 

تقدير شد. 
همچنين همسر مرحوم حميد آخوندى تهيه 
كننده ديگر اين فيلم مورد تقدير قرار گرفت. 
فيلم سينمايى «ماهورا» داستانى عاشقانه را 
در بستر وقايع و اتفاقاتى كه به جنگ مربوط 
است روايت مى كند؛ اين فيلم سعى كرده از 

هرگونه شعارزدگى به دور باشد.

یاددا�ت

��ت و�و 

مرورى بر 14 سال برگزارى جشنواره فيلم فجر در مشهد
  جشنواره فيلم فجر در مشهد طفلى 

است كه به مراقبت نياز دارد
*قسمت پنجم

حسين پورحسين: نهمين جشنواره 
فيلم فجر مشهد در سال 1390 همزمان 
با سى امين جشنواره بين المللى فيلم 
فجر در تهــران با نمايــش فيلم هاى 
«شيرتوشــير» كار ابراهيــم فروزش، 
«ملكه» ساخته محمدعلى باشه آهنگر، 
«مــن و زيبا» بــه كارگردانى فريدون 

حسن پور، «راه بهشت» ساخته مهدى صباغ زاده، «روييدن در 
باد» از رهبر قنبرى، «تلفن همراه رئيس جمهور» ساخته على 
عطشانى، «روزهاى زندگى» كار پرويز شيخ طادى، «در انتظار 
معجزه» به كارگردانى رسول صدرعاملى، «بوسيدن روى ماه» 
ساخته همايون اسديان، «گيرنده» از مهرداد غفارزاده، «گشت 
ارشاد» ساخته سعيد ســهيلى، «پرواز بادبادك ها» كار على 
قوى تن، «شور شيرين» ساخته جواد اردكانى، «ضدگلوله» 
به كارگردانى مصطفى كيانى، «يك ســطر واقعيت» از على 
وزيريان، «يكى مى خواد باهات حرف بزنه» ساخته منوچهر 
هادى، «نارنجى پوش» ساخته داريوش مهرجويى، «سالم بر 
فرشتگان» كار فرزاد اژدرى، «بى خداحافظى» از احمد امينى، 
«خوابم مى آد» به كارگردانى رضا عطاران و «قالده هاى طال» 
از ابوالقاسم طالبى جشنواره اى پر و پيمان با حضور كارگردانان 
نام آشــنا و فيلمسازانى كه چهره هاى شــناخته شده اى در 
سينما به شمار نمى آمدند با نمايش 21 فيلم روزهاى خوب 

جشنواره را در مشهد به ثبت رسانيد.
در نهمين جشنواره فيلم مشهد كه به دبيرى حسين مسگرانى 
به پايان رسيد، سالن سينماى شهيد اصغرزاده به اهالى رسانه 
و هنرمندان و مسئوالن استان اختصاص داده شد كه در اين 
سال براى اولين بار مردم مشهد كه براى تفريح پا به بوستان 
ملت مى گذاشــتند، متوجه رفت و آمد افراد مى شــدند كه 
پرتعداد براى ديدن فيلم هاى جشــنواره در اين محل رفت و 
آمد مى كردند. در آن زمان به نظر مى رسيد از سالن سينماى 
شهيد اصغرزاده براى نمايش عمومى بهره بردارى شود و سالنى 
به چرخه سينماهاى مشهد اضافه شود كه اين اتفاق تاكنون 
محقق نشده و اين سالن در طول سال منهاى زمان هايى كه 
مراسم وهمايش و جشنواره اى در راه است با همه قابليت هاى 
سالن سينما در پارك ملت گويا اين سرمايه ملى بايد همچنان 
در شرايطى دولتى باقى بماند و سهم دوستداران سينما هم 
كه در همه اين ســال ها در انتظار عمومى شدن آن بودند از 

دستور كار ارشاد خارج شود.
جواد اردكانى و سعيد سهيلى به ترتيب براى «شور شيرين » 
و «گشت ارشاد» در جشنواره فيلم فجر مشهد مورد تقدير و 
تجليل قرار گرفتند و «گشت ارشاد» هم توانست بيشترين 

توجه تماشاگران سينما را به خود جلب كند.
حسين مسگرانى دبير جشنواره در گفت وگويى با سيد حبيب 
قاآنى (روزنامه نگار) گفته است، جشنواره فيلم فجر طفلى بود 
كه امروز به 9 سالگى رسيده است و به مراقبت و حمايت نياز 
دارد، چشم اندازى كه براى جشنواره فجر ترسيم شده است 
جشــنواره اى خواهد بود كه در آينده به يك بخش جدى در 
جشنواره فيلم فجر كشور تبديل خواهد شد. بنا به گفته دبير 
جشنواره نهم فيلم فجر در مشهد وعده داده مى شود زمينه 

برگزارى جشنواره هاى ديگر در مشهد فراهم شود.
ادامه دارد

دبير پانزدهمين جشنواره فيلم فجر مشهد 
در گفت وگو با قدس خبر داد

  100 سانس نمايش فيلم 
در جشنواره فجر مشهد

قــدس: معــاون هنــرى و 
ســينمايى فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى خراسان رضوى و دبير 
پانزدهمين جشنواره فيلم فجر 
مشــهد در گفت  وگو با قدس 
اعالم كرد: بــراى اولين بار در 
مشهد 100 سانس نمايش فيلم 
در ســينماهاى نمايش دهنده 
فيلم هاى جشنواره فيلم فجر در 

سانس هاى 6/30-8/30 و سانس هاى فوق العاده 10/30 شب 
در دستور كار نمايش فيلم هاى جشنواره فجر قرار دارد.

افشــين تحفه گر با تأكيد بر اينكه ظرفيت سالن هاى سينما 
نسبت به جمعيت مشهد بسيار اندك است، افزود: بايد به ازاى 
هر 100 نفر يك صندلى در سينماها داشته باشيم تا بتوانيم 
جوابگوى حضور تماشــاگر در ســينما باشيم و ما در جهت 
توسعه سالن هاى سينما در مشهد و شهرستان ها بيشترين 

حمايت و پشتيبانى را انجام مى دهيم.
وى گفت: برگزارى جشــنواره فيلم فجر در مشهد به كسانى 
كه عالقه مند به ســاخت پرديس هاى سينمايى هستند، اين 
امكان را مى دهد كه سرمايه ها را به سمت ساخت پرديس هاى 
سينمايى انتقال دهند چرا كه اكنون با توليد فيلم هاى ارزشى و 
قابل قبول از جمله فيلم هايى كه مورد توجه مردم است، دوران 

خوبى براى توسعه زيرساخت هاى سينما فراهم شده است.
معاون هنرى و سينمايى فرهنگ و ارشاد اسالمى با تأكيد بر 
اينكه هم اكنون 50 پروژه سالن سينما در حال ساخت است، 
گفت: تعداد صندلى ســينما در مشهد كم است و اميدواريم 

پروژه هاى ناتمام به بهره بردارى برسد.

نهمين جشنواره 
 همزمان 
با سى امين جشنواره بين المللى فيلم 
فجر در تهــران با نمايــش فيلم هاى 
«شيرتوشــير» كار ابراهيــم فروزش، 
«ملكه» ساخته محمدعلى باشه آهنگر، 
«مــن و زيبا» بــه كارگردانى فريدون 

كــه در ايــن اوضاع صحنه هــاى جنگى هم 

پرده نقره اى
«ويژه جشنواره فيلم فجر مشهد»

معــاون هنــرى و 
ســينمايى فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى خراسان رضوى و دبير 
پانزدهمين جشنواره فيلم فجر 
مشــهد در گفت  وگو با قدس 
اعالم كرد: بــراى اولين بار در 
 سانس نمايش فيلم 
در ســينماهاى نمايش دهنده 
فيلم هاى جشنواره فيلم فجر در 

قدس: امروز چهارمين روز پانزدهمين دوره جشــنواره فيلم 
فجر مشهد است. هر چه به روزهاى پايانى نزديك تر مى شويم 
استقبال مخاطب از فيلم ها بيشتر و جشنواره گرم تر مى شود. 
جشــنواره در چهارمين روزش با نمايش 6 فيلم ميزبان عالقه 

مندان به هنر سينما خواهد بود.
 امروز فيلم هاى«مغزهاى كوچك زنگ زده»، «ســوء تفاهم»، 
«داركوب»، «بمب»، «فيلشاه» و «هاياليت» در سه سينماى 

اطلس، آفريقا و هويزه به نمايش در مى آيد. 
براى مطلع شدن از ماجراى فيلم ها و ساعت اكران آن ها گزارش 

امروز را بخوانيد. 

 مغزهاى كوچك زنگ زده/ اطلس 18:30 / هويزه 
20:30

«مغزهاى كوچك زنگ زده» فيلمى به كارگردانى و نويسندگى 
هومن سيدى اســت كه نويد محمدزاده و فرهاد اصالنى در 
نقش دو برادر، شخصيت هاى اصلى اين فيلم را برعهده دارند. 

تعدادى از بازيگران اين فيلم از بين 15هزار ويديوى ارســالى 
فراخوان بازيگرى و شاگردان كالس هاى هومن سيدى انتخاب 

شده اند. 

 سوء تفاهم/ اطلس/ 20:30
«سوء تفاهم» به نويسندگى و كارگردانى احمدرضا معتمدى، 
فيلمى است كه مضمونى اجتماعى دارد. داستان فيلم ماجراى 

يك گروگان گيرى است. 
مريال زارعى، اكبر عبدى، هانيه توسلى، كامبيز ديرباز و پژمان 
جمشيدى تركيب اصلى بازيگران اين فيلم را تشكيل مى دهند. 

 داركوب/هويزه/ 18:30 
«داركوب» ساخته بهروز شعيبى است. داركوب به روابط انسانى 
افراد جامعــه در رويارويى با معضالت اجتماعــى و اعتياد از 

منظرى متفاوت مى نگرد. 
مهناز افشار، سارا بهرامى، جمشيد هاشم پور، هادى حجازى فر، 

طوفــان مهرداديان، نگار عابدى و اميــن حيايى در اين فيلم 
نقش آفرينى مى كنند. 

 بمب؛ يك عاشقانه/ هويزه/ 22:30 
« بمب؛ يك عاشــقانه» ســاخته پيمان معادى است. داستان 
«بمب؛ يك عاشــقانه» به روزهاى موشك باران تهران در دهه 
60 برمى گردد و داستان زندگى كم رمق روزمره «ايرج ذكايى» 

با بازى پيمان معادى است. 
پيمان معادى، ليال حاتمى، حبيب رضايى، سيامك انصارى و 

شهروز آقايى پور بازيگران اين فيلم هستند. 

  فيلشاه/ آفريقا/18:30 
«فيلشاه» ساخته هادى محمديان تنها انيميشن سينمايى است 
كه در بخش مسابقه سى و ششمين جشنواره ملى فيلم فجر 

حضور دارد و با 22 اثر رئال به رقابت مى پردازد.

هاياليت/ آفريقا/ 20:30
«هاياليت» به نويســندگى و كارگردانى اصغر نعيمى روايتگر 
درامى عاشقانه با مضمون اجتماعى است كه پژمان بازغى، آزاده 
زارعى، سام قريبيان، مينا وحيد، و جمشيد هاشم پور به عنوان 

بازيگران اصلى در آن حضور دارند.

نگاهى به فيلم هاى چهارمين روز جشنواره

«داركوب» در هويزه، «سوء تفاهم » در اطلس
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