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وضعيت بحرانى انتقال خون خراســان رضوى با 
تأكيد بر اينكه «با اين وضعيت اعالم خطر مى كنم»، 
عنوان كرد: بــار ديگر تأكيد مى كنــم اگر با اين 
وضعيــت به پيش برويم قطعا ما در تأمين خون و 
فرآورده هاى خونى استان دچار مشكل خواهيم شد.  
وى با بيان اين كه «در حق سازمان انتقال خون ظلم 
شده است»، تصريح كرد: ما چيزى را توليد مى كنيم 
كه از طال با ارزش تر است ما با تزريق فرآورده هاى 
خونى و پالســما درصد مرگ را در اتاق هاى عمل 
پايين  مى آوريم.  وى افزود: من از مسئوالن خواهش 
مى كنم فقط هنگامى كه فرزندانشان َدر اتاق عمل 
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قدس: يكــى از فيلم هايى كه امســال در 
بخش سوداى سيمرغ سى و ششمين دوره 
جشنواره فيلم فجر حضور دارد و تقريباً يك 
سالى هســت كه به يكى از پر سروصدا ترين 
پروژه هاى سينمايى تبديل شده است، فيلم 

سينمايى «امپراطور جهنم» است كه...
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قدس پس از 40 سال بازخوانى مى كند

روايت خواندنى مردى كه قبل از انقالب 13 بار زندان رفت
��ر

هنگامه طاهرى: حجت االسالم  والمسلمين 
قاسم اميرپور گيالنى از ياران امام خمينى(ره) 
و مبارزان دوران انقالب و اهل املش اما ساكن 
مشــهد اســت. با او در كتابخانه منزلش به 
گفت و گو نشستيم. اتاقى ساده با قفسه هايى 
مملــو از انواع كتب فقهى و تاريخى و... و ميز 

كار.
وى از شاگردان محضر امام خمينى(ره) بوده 

و از ياران رهبر معظم انقالب نيز هست.
خودش مى گويــد طى مبارزاتــش 13 بار 
دستگير شــده است. صحبت هايش به درازا 
مى كشــد، اما چون مجال نيست ما بخشى 
از خاطرات و مبــارزات او را از زبان خودش 
مى نويســيم هر چند به طور قطع گفت و گو 
طــى مدت طوالنى پراكنــده گويى ها را نيز 
زياد مى كند. در ادامه بخشى از خاطرات وى 
را به مناســبت آغاز چهلمين سالگرد انقالب 

اسالمى مى خوانيم.

 سخنرانى تأثيرگذار 
در كتاب سياســيون گيالن در جلد اول به 
مبارزات بنده در 13 صفحه پرداخته شــده 
است.من چون اهل گيالن بودم با آقاى ربانى 
املشى آشنا شدم. املش شهر ما بود و مسجد 
اعظم آنجا هم مســجد ما بود. ربانى املشى 
نسبت دورى با پدرم داشت من هم نوجوانى 
12 ســاله بودم در منزلش كه جمع شديم 
چند نفر از خواص هــم بودند. هر كارى كه 
با من كرد آن ســخنرانى كرد. آن سخنرانى 
موجب تحولم شد. ســخنرانى مهمى بود از 
حضــرت امام(ره)كه طى آن به شــاه حمله 

كرده بود. 
گفته بود: «دولت آمريــكا بداند منفورترين 
شــخص در نزد ملــت ما رئيــس جمهور 

آمريكاست.» يعنى دست برده بود به ريشه.
نخستين بار در آمل به دنبال يك سخنرانى 

دستگير شدم. 
با آقاى عليزاده كه اينجا دادســتان و رئيس 

دادگسترى شــد آنجا آشنا شدم. ايشان هم 
موجب شد به مشهد بيايم. 

 نتوانستم طاقت بياورم
معموالً همه طلبه هــاى گيالن، قم مى روند. 
ايشان برايم نامه نوشتند كه بيايم مشهد من 
هم آمدم چند ماه هم در مدرسه نواب بودم 
تا برايم يك حجره در مدرســه ميرزا جعفر 
گرفتند. اينجا هم كه آمدم يك روز در حرم 
ديدم مــردم دور آقايى خــوش ظاهر جمع 
شده اند رفتم جلو به حرف هايش گوش دادم 
تا رســيد به اينجا كه گفت: «شاه اولى االمر 

است و اطاعت شاه واجب است»!
او مى گفت شاه اولى االمر است.من نتوانستم 
طاقت بيــاورم. رفتم جلو با او صحبت كردم. 

عصبانى شد و شروع كرد به فحاشى. 
ما همان موقع «حكومت اســالمى» حضرت 
امام(ره) را پخش كرده بوديم. در آن، حضرت 
امام (ره) فرموده بودند كه نگذاريد اين گونه 

روحانيون نماها معمم ظاهر شوند. 

 آخوند دربارى را كتك زدم
اين فرد نخستين كســى بود كه من كتك 
زدم و عمامه اش را از ســرش برداشتم. بعد 
كه ديــدم دارد مردم را صــدا مى زند تا مرا 
بگيرند از حرم خارج شــدم. بعداً پرسيدم او 
كى بود؟ گفتند: آخوند دربارى است كه هر 
وقت شاه مى آيد، به ديدن شاه مى رود و آن 
موقع يعنى حدود سال هاى 47 - 48 ماهى 

30 هزار تومان حقوق مى گرفت. 
بعــد از 10 تــا 15 روز اين ماجــرا را راديو 
بغداد با آب و تاب نقل كرد. آقاى دعايى كه 
نخستين سفير ايران بعد از جمهورى اسالمى 
در عراق بود و اكنون مدير مســئول روزنامه 
اطالعات اســت، آنجا داشت در مورد نهضت 
روحانيون صحبت مى كرد كه موضوع مرا هم 
بيان كرد.حتى اسم و مشخصات مرا هم آورد 
اين دفعه ساواك مرا گرفت و آنجا هر باليى 

خواستند ســر من آوردند. در زندان هم يك 
مرد خوش تيپ آوردند در سلول من. بعدها 

فهميدم اين زندانى جاسوس بوده است.
در آنجا به دروغ گفت در نجف درس آقا مى رفته 
و مشهد كه آمده او را گرفته اند. ولى من راستش 
را گفتم و اين راست گفتنم به نفع من شد. گويا 
اين موضوع را بيان كرده بود و آزادم كردند. بعد 
يك آقايى به نام دعا گو اهل فيض آباد به من 
گفت: آقا شــما در حجره بمانيد كه كسى كه 
در نجف شاگرد آيت اهللا خمينى بود مى خواهد 

بيايد ديدنت. اين را كه گفت ماندم.
اين فرد آيت اهللا خامنه اى بود. بعد از آن بود 

كه من با حضرت آقا آشنا شدم.  

در حوالى امروز2

رئيس اتحاديه امالك مشهد تأكيد كرد
 ممنوعيت خريد و فروش وام 

وپيش فروش آپارتمان توسط مشاوران امالك

على محمــدزاده: رئيس اتحاديه امالك مشــهد گفت: 
مشــاوران امالك مجاز به خريد و فروش وام و پيش فروش 

آپارتمان نيستند.
على اصغر مرادزاده افزود:وظيفه اصلى مشاوران امالك ارائه 
مشاوره و انجام معامالت بر اســاس ضوابط قانونى است و 
مداخله در امورى چون خريد وفروش تســهيالت بانكى و 
پيش فروش واحدهايى كه هنوز ســاخته نشــده و داراى 
مدارك مستقل مالكيتى نيستند، تخلف محسوب مى شود و 

از اين پس با اين موارد برخورد مى شود.
وى با اشاره به ركود چند ســاله بازار مسكن اظهارداشت: 
كاهش تعداد اعضــاى اتحاديه از 12هزار نفر به 5700 نفر 
نشــانه بى رونقى بازار اســت و در حال حاضر نيز تنها در 
برخى مناطق اندكى شاهد رونق خريد و فروش هستيم، اما 

اكثر مناطق شهر همچنان در ركود است.
وى بيشــترين شكايت هاى شــهروندان از مشاوران امالك 
را مربوط به دريافت اضافه كميســيون يا اشتباه در تنظيم 
قولنامه ها دانســت وگفت: كميسيون رسيدگى به شكايات 
اتحاديه سه نوبت در هفته تشكيل مى شود كه در هر نوبت 
به 20 مورد رسيدگى و تعداد اندكى از پرونده ها به مراجع 

قضايى ارجاع مى شود.
وى ادامه داد: به منظور كاهش تخلفات تصميماتى گرفته 
شده تا ابتدا واحدهاى غيرمجاز شناسايى و پلمب شوند و در 
ادامه بر اساس فرايند تعريف شده واحدهاى مجاز رتبه بندى 
خواهند شــد و كد اختصاصى به آن هــا تعلق مى گيرد و 
شــهروندان قبل از انجام هر اقدامى با ارسال كد مربوطه به 
سامانه اتحاديه، اطالعات واحد مربوطه را دريافت مى كنند.

مــرادزاده صدور قرارداد به صورت دســت نويــس را نيز 
غيرقانونى دانســت و اظهارداشــت: براســاس ضوابط بايد 
اجــاره نامه و مبايعه نامه ها به صــورت تايپى بوده و داراى 

كد رهگيرى باشند.
وى در خصوص مبلغ قانونى كميســيون مشاوران امالك 
نيز گفت: در گذشــته نيم درصد ارزش معامالتى به عنوان 
كميسيون از هر طرف معامله دريافت مى شد كه اين مبلغ 
به ســه دهم درصد كاهش يافته است و در صورت تصويب 
نهايى در بودجه ســال97 مبلغ 9 درصــد (9درصد مبلغ 

كميسيون) به عنوان ارزش افزوده به آن اضافه مى شود.

قدس پيگيرى كرد
 ماجراى تنبيه دانش آموز مشهدى چه بود

هاشم رســائى فر: دانش آموز يكى از دبيرستان هاى غير 
انتفاعى ناحيه 3 آموزش و پرورش مشــهد دوشنبه گذشته  
مورد تنبيه معلم زبان اين دبيرســتان قرار مى گيرد كه خبر 

اين اتفاق خيلى زود در رسانه ها منتشر مى شود .
گفته مى شود اين دانش آموز به داليل نامعلومى از سوى معلم 
زبان اين مدرســه ضربه اى به پشت سرش وارد مى شود كه 
باعث سقوط وى شده است و اين مسئله واكنش والدين اين 
دانش آموز را در پى داشته است. در مورد حال عمومى دانش 
آموز هم عنوان شــده او در حال حاضر مشكلى ندارد و بعد از 

اتمام ساعات درسش در مدرسه راهى خانه شده است.
عيدى ، مســئول روابط عمومى آموزش و پرورش خراســان 
رضوى در خصوص شــرايط دانش آموز مضروب به خبرنگار 
ما گفت: حال اين دانش آموز در حال حاضر مســاعد اســت 
و مشــكلى ندارد حتى(دوشنبه) مشــكل خاصى نداشت و 
راهى خانه شــد بعد از آن اتفاق كه برخى از رسانه ها اعالم 
كردند او بيهوش شده اســت به هيچ عنوان اين گونه نبوده 
و كذب محض اســت.وى در ادامــه با محكوم كردن حركت 
معلم دبيرســتان در اقدام به تنبيه دانش آموز مذكور اظهار 
داشــت: معلمان و همكاران ما بايستى در كنترل خشم خود 
دقت بيشــترى داشته باشــند هر چند كه معلم ياد شده از 
جمله نيروهاى ما نبوده و در مركزى غيرانتفاعى تدريس مى 
كند اما باز هم با همين شــرايط پيگيرى هاى الزم را انجام 
داده ايم و گزارش هايى از موســس مدرسه ، مديرمدرسه و 
حتى هم شاگردى هاى دانش آموز تهيه كرديم تا در جلسه اى 
كه به همين منظور تشــكيل خواهد شــد مطرح شده و در 

خصوص معلم خاطى تصميم گيرى شود.

دادستان عمومى و انقالب شهرستان 
در گفت وگو با قدس خبر داد 

  ورود جدى دستگاه قضا به تعطيلى 
كارخانه كاشى طوس قوچان

هادى زهرايى: پس از تعطيلى كارخانه كاشى طوس به عنوان 
يكى از بزرگ ترين واحدهاى صنعتى شهرستان قوچان طى 
چند ماه اخير و اظهار نظرهاى مختلف مسئوالن و وعده هاى 
آن ها،  اين بار خبرنگار ما براى پيگيرى آخرين وضعيت پرونده 
اين واحد صنعتى در دستگاه قضا با دادستان عمومى و انقالب 

شهرستان قوچان گفت وگويى را انجام داد.
على آذرى در خصوص آخريــن وضعيت اين واحد صنعتى 
گفت: با پيشنهاد دادستانى شهرستان قوچان، براى پيگيرى 
مطالبات كارگرى و جلوگيرى از اجتماعات كارگرى در مقابل 
نهادهاى دولتى، نماينده اى از سوى كارگران معرفى شده كه 

پيگير حق و حقوقات كارگران خواهد بود.
 وى ياد آور شــد: طى چند روز گذشته تقاضاى صدور حكم 
و اعالم ورشكســتگى كارخانه كاشى قوچان توسط نماينده 
كارگران تحويل دادگسترى شده است كه اين دادخواست تا 

پايان ماه جارى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
دادســتان عمومى و انقالب قوچان ادامه داد: يكى ديگر از 
موضوعات، مطالبات ســازمان تأمين اجتماعى از اين واحد 
صنعتى بوده اســت كه پس از همكارى هاى مداوم با مدير 
ايــن واحد صنعتى و عدم پرداخت بدهى، ســازمان تأمين 
اجتماعى بــراى وصول مطالبات خود درخواســت توقيف 
اموال داخل اين واحد صنعتــى در چارچوب قانون تأمين 
اجتماعى را داشــته است كه دســتورات الزم براى توقيف 
اموال اين واحد صنعتى داده شــد.وى افــزود: يكى ديگر 
از موضوعات كارخانه كاشــى، مطالبه مدنــى كارگران از 
اين واحد صنعتى بوده اســت كه نســبت به ميزان طلب، 
هــر يك از كارگران به صورت مجزا درخواســت هايى را به 
دادگســترى اين شهرستان داده اند كه اين پرونده ها نيز در 
حال رسيدگى اســت و براى وصول مطالبات اين كارگران 

بخشى از اموال اين واحد صنعتى توقيف شده است.

معاون دادگسترى خراسان رضوى:
 تهمت و افترا يكى از معضالت جامعه است

قدس:معاون دادگســترى خراســان رضوى گفت: رسالت 
هيئت هاى عزادارى فرا تر ازبرگزارى مراسم هاى سوگوارى براى 
ائمه اطهار(ع) است. امير مرتضوى با بيان اينكه مبناى فعاليت 
هيئت هاى مذهبى هميشه شــور همراه با شعور بوده است، 
افزود: حل مشكالت و رفع اختالف مردم با يكديگر ومشاوره 
به خانواده هايى كه در حال فروپاشى هستند از جمله وظايفى 
است كه بر عهده كميته حل اختالف هيئت هاى مذهبى است 
و تجربه فعاليت اين كميته بيانگر موفقيت در اين عرصه طى 

مدت فعاليت آن بوده است.
وى كه در مراسم قدردانى از رابطان ادارات و نهادها در كميته 
حل اختالف هيئت هاى مذهبى، مساجد و مؤسسات خيريه 
خراســان رضوى سخن مى گفت با اشــاره به كاهش آستانه 
تحمل مردم در برابر مشكالت خاطر نشان كرد: متأسفانه انگ 
زدن، تهمت و افترا به يكى از معضالت جامعه امروزى تبديل 
شده است و كميته حل اختالف هيئت هاى مذهبى با توجه به 
تعامل خوب با اقشار مختلف جامعه بخصوص جوانان مى تواند 
با پيش قدم شدن در حل مشكالت مردم در كاهش ورودى 

پرونده ها به محاكم قضايى گام بردارد.
وى بــه رئيس و دبيــر كميته حل اختــالف هيئت هاى 
مذهبى، مساجد و مؤسســات خيريه استان پيشنهاد كرد 
ايجاد اتاق فكر در اين كميته مى تواند به توليد راهكارهاى 
مناسب براى تســريع در حل مشكالت مراجعه كنندگان 

بينجامد.

به مناسبت دهه  مبارك فجر
 همدم به چله  انقالب لبخند زد

قدس: فرزندان همدم با حضور در ويژه برنامه  تئاتر خيابانى 
«چله  تئاتر»، چهلمين بهار انقالب اسالمى را گرامى داشتند.

در اين برنامه تئاتر خيابانى «معركه  عشق» در حضور فرزندان 
همدم و جمعى از اهالى محل برگزار شد كه كار مشتركى از 
همدم، حوزه  هنرى خراسان رضوى و معاونت فرهنگى سپاه 

امام رضا(ع) بود.
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بهره بردارى از ايستگاه هاى شريعتى و سعدى 
خط 2 قطارشهرى تا پايان امسال 

قدس: رئيس كميسيون عمران و شهرسازى شوراى اسالمى شهر مشهد از بهره  بردارى 
ايســتگاه هاى شريعتى و سعدى خط 2 قطارشهرى مشهد تا پايان سال جارى خبر داد.

محمدهادى مهدى  نيا گفت: قرار بود ايستگاه سعدى و شريعتى خط 2 قطارشهرى مشهد 
در دهه مبارك فجر به بهره  بردارى برســد، اما به دليل حساس بودن موضوع ايمنى اين 
پروژه با تمام تجهيزات و سيگنالينگ تا پايان سال بهره  بردارى خواهد شد.وى ياد آور شد: 
در كنار آن به منظور كاهش آلودگى هوا تا پايان سال جارى 150 دستگاه اتوبوس وارد 

ناوگان شهرى مشهد خواهد شد.

بهره مندى 1655 روستاى خراسان رضوى
 از نعمت گاز طبيعى

قدس: مديرعامل شــركت گاز خراسان رضوى گفت: در سى و نهمين سالگرد پيروزى 
انقالب اسالمى 9/99 جمعيت شهرى و 6/78 جمعيت روستايى استان از نعمت الهى گاز 
بهره مند هستند.سيد حميد فانى اظهار كرد: در تاريخ 39 ساله انقالب اسالمى اقدام هاى 
بسيار شاخصى در حوزه هاى زيربنايى انجام شده كه از جمله مى توان به افزايش شهرهاى 
گازدار خراســان رضوى از يك شهر به 72 شهر نام برد. وى افزود: در بخش روستايى با 
وجود منابع عظيم گاز كشور تا سال 57 هيچ روستايى گازدار نبود؛ اما طى فعاليت انجام 

شده تاكنون شاهد بهره مندى 1655 روستاى استان از نعمت گاز طبيعى هستيم.

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

ســرورهاديان: نمايش «خاموشــى دريا» نمايشى از مشهد اســت كه توانست در 
سيزدهمين جشنواره تئاتر بين المللى بارلى هند بدرخشد.

محمد رضا علوى متولد ســال 75 از مشهداست كه در حال حاضردانشجوى مديريت 
دولتى است، او در گفت و گو با قدس مى گويد: نمايش «خاموشى دريا» توانست در بخش 
بين الملل ســيزدهمين جشــنواره بين المللى تئاتر بارلى هند به عنوان اثر برگزيده  
بدرخشد و همچنين در بخش هاى  ديگر نيزعناوين برگزيده بازيگرى مرد  و زن و تقدير 

كارگردانى را در اين جشنوار از آن خويش سازد.
اين نمايش كه پيش ازاين در ســيزدهمين جشــنواره خوانش مشهد نيز توانسته بود 
جايزه اكت خوانى اول و خوانشگرى مرد و تقدير كارگردانى را به دست آورد، اين بار به 

جشنواره هند را ه يافت.
اين هنرمند تئاترشهرمان كه از سال92 وارد دنياى تئاتر شده است،درباره انتخاب اين 
متن بيان مى دارد:اين نمايش برگرفته از رمانى فرانسوى است كه در دوران خفقان جنگ 

جهانى دوم نوشته شده است.
وى تصريح مى كند: اين رمان توســط نقاش 40ساله فرانسوى به نام «ژان بروله» با نام 

مستعار «بركر» منتشر شد و بعدها نام او با پيگيرى هاى مداوم اعالم شد.
علوى اذعان مى دارد:بعدها اين رمان دست به دست چرخيد و به دست يك دانشجوى 
ايرانى به نام حسن شهيد نورايى در پاريس رسيد و او اين رمان را به فارسى ترجمه كرد 
و سرانجام در سال 54 اين رمان وارد كشور شد و در سال 88 «رضا گوران» اين رمان 

را به نمايشنامه تبديل كرد.
وى درباره خالصه متن و شيوه كارگردانى «خاموشى دريا» توضيح مى دهد: اين نمايش 
روايت يك دختر جوان و عموى پيراو و يك افسر آلمانى است  و من در كارگردانى اين 

نمايش از شيوه رئاليست بهره بردم. 
وى توضيح مى دهد: البته بيشــتربازى ها در سكوت است، اما به زبان ايرانى اجراشد كه 
زيرنويس زبان انگليسى هم پخش مى شد، اما مخاطبان معتقد بودند بازى خودبازيگران 

گوياى موضوع نمايش است.
وى در ادامه مى افزايد: اســتقبال تماشــاگران دراين جشنواره از كارما بسيار خوب بود 
ومنتقدان علت برتر شــدن اين كاررا ســادگى و بدون تكلف بودن اثر و جهان شمول 

بودن آن دانستند.

علوى درباره ســاير كشــورهاى شركت كننده در اين جشــنواره نيز تصريح مى كند: 
گروه هاى شــركت كننده دراين جشــنواره بين المللى از كشورهايى چون سريالنكا، 

بنگالدش، اسلواكى و ايران بودند.
اين كارگردان تئاتر جوان شــهرمان در خصوص شــركت در اين جشنواره بين المللى 
نيزاظهار مى دارد:جشنواره بين المللى بارلى هند جزو جشنواره هاى معتبر است كه پس 

از مكاتبات اوليه با اين جشنواره، فيلم و ترجمه متن به جشنواره ارسال شد.
وى تصريــح مى كند:  از زمان تأييد، كمتر از دوهفته بــراى انجام كارهاى اعزام زمان 
داشــتيم كه به انجمن مراجعه كردم تا براى هزينه هاى اعزام كمكمان كنند، اما نامه 
نگارى و مراحل ادارى زمان بر بود، بنابراين خودمان به صورت مستقل به اين جشنواره 

رفتيم.
اين هنرمند جوان در پايان مى گويد: پس از بازگشــت ما از اين جشنواره هيچ مسئول 
يا رسانه ارتباط جمعى اخبار ما را پيگيرى نكرده است. شايان ذكر است در اين نمايش 

محمدرضا علوى، نوشين نوروززاده و مهدى ياقوتى نيت به ايفاى نقش پرداختند.

«خاموشى دريا» در جشنواره بارلى هند درخشيد

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

300072305 پيامك كنيد.



فاطمه معتمدى  چــرا قيمت تخم مرغ 
طــى چند روز اخير گران شــده اســت و به 
شانه اى بيش از 16 هزار تومان در بازار فروخته 

مى شود.09150001213 
در حالى كه بعد از گرانى ماه گذشــته قيمت 
تخم مرغ،نرخ آن به حدود شــانه اى 14 هزار 
تومان رســيد، اما مجدداً قيمت اين فراورده 
پروتئينى روند افزايشى پيدا كرده و خريد يك 
شانه تخم مرغ تا 18 هزار تومان هم براى مردم 

آب مى خورد. 09150003887
با ادامه گرانى قيمت تخم مرغ و رسيدن نرخ 
آن به بيش از 7000 تومان در هر كيلو بايد قيد 
استفاده و خريد اين ماده پروتئينى را از سفره 

خانواده هاى ضعيف زد. 09150002023
اين موارد گفته ها و پيامك هاى چند شهروند 
است كه در تماس با روزنامه نسبت به افزايش 

قيمت تخم مرغ انتقاد كردند.
در هميــن رابطه متصدى يك واحد ســوپر 
ماركت در محدوده عبدالمطلب با تأييد گرانى 
قيمت تخم مرغ گفت: دقيقاً از چند روز قبل 
قيمت تخم مرغ گران شــده است و از 6100 
تومــان در هر كيلو براى مشــترى به 7100 

تومان رســيده است كه البته اين افزايش نرخ 
براى تخم مــرغ برند، 200 تومان بيشــتر از 

تخم مرغ ساده است.

احتكار و رد پاى دالالن
وى در خصــوص دليل گرانــى تخم مرغ در 
بازار اضافه كرد: دليل افزايش قيمت تخم مرغ 
نوسانات عرضه و تقاضا است؛ به عبارت ديگر 
با توجه به ســردى هوا امكان اينكه تخم مرغ 
را بتوان بيشــتر نگهدارى كــرد، وجود دارد؛ 
بنابرايــن برخى واحدهاى مــرغ تخم گذار يا 
توزيع كنندگان عمــده از عرضه تخم مرغ به 
بازار خوددارى كرده اند و همين مسئله سبب 
كمبود تخم مرغ و افزايش قيمت آن در مشهد 

شده است.
وى ادامــه داد:احتكار و حضور دالالن در بازار 
تخم مرغ نوســانات نرخ اين ماده پروتئينى را 
به دنبال داشــته است؛ به طورى كه طى يك 
هفته قيمت تخم مرغ 1000 تومان در هر كيلو 

گران تر شده است.
وى اضافه كرد: دليل ديگر گرانى نرخ تخم مرغ 
افزايش قيمت دالر است كه سبب شده است 

خوراك مرغ از جمله سويا و ذرت كه وارداتى 
اســت، گران تمام شــود و همين مسئله در 

افزايش قيمت تخم مرغ تأثيرگذار بوده است.

 جلسه فوق العاده 
مدير تنظيم بازار ســازمان جهاد كشــاورزى 
خراسان رضوى درباره گرانى قيمت تخم مرغ 
در بازار اظهار داشــت: فردا ( امروز ) جلســه 
فوق العاده در اســتاندارى براى موضوع گرانى 

تخم مرغ برگزار مى شود.
جوادى در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: كميته 
اجرايى تنظيم بازار وارد بحث شده است و قرار 
است در جلسه استاندارى به برنامه تنظيم بازار 

تخم مرغ پرداخته شود و ورود پيدا كند.
وى درباره عامــل گرانى تخم مرغ اضافه كرد: 
اصلى ترين عامل وجود آنفلوآنزاى حاد پرندگان 
است كه 22 استان كشور با آن در گير هستند 
و تنها چهار استان از جمله خراسان رضوى از 

اين بيمارى پاك است.
وى ادامه داد:آنفلوآنزاى حاد پرندگان ســبب 
از بين رفتن شــمار قابل توجهى از مرغ هاى 
تخم گذار در كشــور شده است؛ بنابراين بازار 

تخم مرغ در كشور با كمبود مواجه شده است 
كه اين مســئله اثر قيمتى خود را بر روى نرخ 

تخم مرغ گذاشته است.
وى با اشاره به اينكه برنامه ريزى كنترل بازار در 
دستور كار است، تصريح كرد: وقتى موجودى 
بازار و عرضه كم اســت و از سوى ديگر تقاضا 
رو به افزايش اســت، بنابراين قيمت افزايش 
مى يابــد. مديــر تنظيم بازار ســازمان جهاد 
كشاورزى خراسان رضوى ادامه داد: تالش بر 
اين است كه بخشى از توليد تخم مرغ استان 
در قالب طرح تنظيم بازار توزيع شود و بخشى 

از كمبود را نيز از طريق واردات تأمين كرد.
وى درباره ميزان واردات تخم مرغ انجام شده 
اظهار داشت: تاكنون وارداتى انجام نشده است.
البته دو درخواســت واردات مطرح شده است 

كه در دست بررسى است.
وى در ايــن بــاره كه گفته مى شــود يكى از 
داليل گرانى تخم مرغ در مشهد عرضه آن به 
استان هاى ديگر است، گفت: اين موضوع هم 
وجود دارد و بحث احتكار هم وجود دارد كه در 
اين رابطه پرونده هاى تخلفاتى از سوى تعزيرات 

تشكيل شده است. 
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 اعالم تسهيالت بانك مسكن
 براى بافت فرسوده

حنانه شيبانى: مدير شعب بانك مسكن خراسان رضوى با 
اشاره به حمايت هاى دولت براى تأمين مسكن اقشار مختلف 
اظهار داشت:بانك مسكن در كشــور از ابتداى اجراى طرح 
مســكن مهر بيش از 500 هزار ميليارد ريال اعتبار براى 2 
ميليون و 400 هزار واحد مسكونى تسهيالت پرداخت كرده 
است. حســن خطيب زاده در جمع خبرنگاران افزود: سهم 
خراسان رضوى از سال 88 به عنوان اجراى طرح مسكن مهر 
145 هزار واحد مسكونى بود كه 31 هزار و 700 ميليارد ريال 
اعتبار در اين حوزه توسط بانك مسكن استان پرداخت شده 
است. وى با بيان اينكه در قالب تسهيالت مسكن مهر 118 
هزار و 500 واحد در قالب ســاخت و خريد در شــهرهاى با 
جمعيت 25 هزار نفر استفاده كردند،اضافه كرد: 2000 واحد 
نيز در بافت فرسوده و 25 هزار واحد نيز در قالب تسهيالت 

روستايى از اين اعتبارات استفاده كردند.
وى تصريح كرد:در مجموع از 145 هزار واحد مسكن مهرتا 
كنون 116 هزار واحد قســط بندى شده است و مابقى نيز 

انتظار مى رود تا پايان سال 97 تكميل شود.
وى در پاسخ به خبرنگار ما مبنى بر معوقات بانكى و بدهكاران 
دانه درشت بانك مسكن استان خاطرنشان كرد: با توجه به 
اينكه تسهيالت خرد و متوســط در بانك مسكن پرداخت 
مى شود؛ بنابراين بانك مســكن بدهكار بانكى دانه درشت 
ندارد. وى اضافه كرد:البته بانك مسكن معوقات بانكى دارد 
با اين حال مبلغ آن به حدى نيست كه مشكلى براى بانك 

ايجاد كند و كمتر از 3 درصد است.
وى در خصوص تســهيالت حوزه بافت فرسوده يادآورشد: 
در راســتاى كمك به نوســازى بافت فرسوده بانك مسكن 
تســهيالتى با نرخ سود هشــت درصد از محل خريد خانه 
با ســپرده صندوق يكم پرداخت مى كنــد در اين خصوص 
براى ساخت بنا بدون ســپرده گذارى به ازاى هر واحد 50 
ميليون تومان پرداخت مى شود. وى ادامه داد: البته نرخ سود 
تسهيالت نوسازى بافت فرسوده براى مجتمع و انبوه سازان 

18 درصد است.

در پى گرانى مجدد 

مديركل انتقال خون خراسان رضوى مى گويد پاى تخم مرغ به استاندارى كشيده شد
فرزند ناتنى وزارت بهداشتيم
 فرياد براى نجات خون

ايسنا: مديركل انتقال خون خراسان رضوى با گاليه از وضعيت 
بحرانى اين اداره كل و انتقاد شــديد از بى توجهى مسئوالن، 
گفت: وزارت بهداشــت با ما مانند يــك فرزند ناتنى برخورد 

مى كند.
حميدرضا اسالمى ديروزطى نشست خبرى با گاليه از وضعيت 
بحرانى انتقال خون خراســان رضوى با تأكيد بر اينكه «با اين 
وضعيت اعالم خطــر مى كنم»، عنوان كرد: بــار ديگر تأكيد 
مى كنم اگر با ايــن وضعيت به پيش برويم قطعا ما در تأمين 

خون و فرآورده هاى خونى استان دچار مشكل خواهيم شد.  
وى با بيان اين كه «در حق سازمان انتقال خون ظلم شده است»، 
تصريــح كرد: ما چيزى را توليد مى كنيم كه از طال با ارزش تر 
است ما با تزريق فرآورده هاى خونى و پالسما درصد مرگ را در 

اتاق هاى عمل پايين  مى آوريم. 
وى افزود: من از مسئوالن خواهش مى كنم فقط هنگامى كه 
فرزندانشان َدر اتاق عمل نيازمند خون هستند به ياد سازمان 
انتقال خون نيفتند. قطعا با اين وضعيت سازمان انتقال خون 
يك  جا ســقوط مى  كند و ديگر نمى تواند با اين شرايط ادامه 
دهــد.  وى افزود: از حدود 16 ســال پيش ما با توجه به نبود 
ساختمان به تجهيزات و امكانات خود در ساختمان هاى موجود 
افزوده ايم كه اين كار خطرات و مشكالت بسيارى ايجاد كرده 
اســت. در واقع هم اكنون وضعيت انتقال خون مانند يك ژيان 

است كه يك تريلر را مى كشد.
وى بيان كرد: هفته گذشــته و در روزى كه سرماى هوا باعث 
تعطيلى مدارس و آغاز به كار ادارات با تأخير شــده بود موتور 
سردخانه پالســماهاى ما كه حدود 20 هزار پالسما در آن جا 
نگهدارى مى شود سوخت و با وجود پيش بينى موتور پشتيبان 
با توجه به حجم باالى مصرف؛ موتور پشتيبان نيز بعد از مدتى 

اندكى سوخت و ما با شرايط بحرانى مواجه شديم. 
اسالمى ادامه داد: در اين شرايط هنگامى كه با آقاى شايان فر، 
مديركل مديريت بحران استان در استاندارى تماس گرفته و 
خواهان كمك آن ها به ما در اين شرايط بحرانى شديم، ايشان 
در پاســخى تأمل برانگيز گفتند كه ايــن موضوع ارتباطى با 
مديريــت بحران ندارد و ما بودجــه اى در اين زمينه نداريم تا 

بتوانيم به شما كمك كنيم.

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

148/000

1/535/000

1/480/000

755/000

450/000

4710

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر
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 گزارشگر خوشحال صداوسيما 
 از گزارشگر محترم صدا و سيما مركز مشهد كه بازى ها 
را گزارش مى كند عاجزانه خواهش مى كنم، حداقل پس 
از گل زدن تيم هاى حريف به تيم هاى مشهدى اين قدر 

داد نزند و خوشحال نشود.
915...6146

 آتش نشانى خصوصى به نفع جيب مسئوالن 
آقاى شهردار واعضاى محترم شوراى شهر مشهد، فريب 
سند سازى هاى خصوصى سازى آتش نشانى را نخوريد 
كه به ضرر شهر و شــهردارى و به نفع جيب مسئوالن 

است.
933...3099

 دستور رئيس جمهور چه شد ؟
ســه هفته قبل رئيــس جمهور 
دســتور دادند ســريع تر مشكل 
سهامداران شــركت پديده حل 
شــود كه حتى ايــن مطلب را 
روزنامه هــا چــاپ كــرد؛ حاال 
خواهشــمنديم مسئوالن استان 

مجدانه پيگير اين مورد و رسيدن ما به پولمان باشند.
919...3651

 قبض بدهيد پول بگيريد
مخابرات قبــض تلفن ثابت را 
ارســال نمى كنــد و مى گويد 
از دفاتــر پيشــخوان بگيريد. 
روى دســت مردم هم وقت و 
هــم هزينه گذاشــته اند. وزير 
ارتباطات مى گفــت ما به فكر 

مردم هستيم. حاال فهميديم به فكرمردم بودن يعنى چه؟
915...40232

 مدرسه هاى فراموش شده
لطفــاً به آموزش و پرورش بگوييد با اين همه بودجه اى 
كه از دولت مى گيرد كمى به مدرسه ها كمك كند. با اين 
تورم باال بايد مردم تمام هزينه هاى مدرسه فرزندانشان 

را تقبل كنند.
915...4382

 جداول خراب كوچه 
از شهردار منطقه 2 تقاضامنديم سرى به كوچه موسوى 

قوچانى19بزند، جدول كوچه كالً از بين رفته.
915...6710

 خانه هاى بى پالك
جناب شهردارمنطقه 3! جاده 
سيمان كشــميرى54 شهرك 
سادات پالك ندارد. مگر چقدر 

پالك منازل هزينه دارد.
915...3402

 قطعى آب بدون اخطار
به دليل قرائت نكردن كنتور آب با25هزار تومان بدهى 
بدون اطالع آب را قطع و پس ازمراجعه به سازمان آب، 
كافــى نت و غيره و بازديد مجدد شــماره مصرفى آب، 
شماره 145را نشان داد كه 23مترمكعب طى چهار سال 
مصرف بعد از مراجعه قبــض 68 هزار تومان مجبور به 

پرداخت نمودن كه مبلغ 35 هزار تومان جهت باز و بست 
آب مى باشد، بدون دادن هيچ رسيدى كه مبناى آن قطع 

و وصل آب باشد.
915...2551

 تقدير از برق ناحيه 6
مى خواســتم تشكر كنم از برق ناحيه 6، من درشهرك 
شــهيد رجايى زندگى مى كنم درمنطقه خوش سيما، 

كامالً برق ستون ها را عوض كردند.
915...3818

 شراكت شهردارى با هتل داران
شهردارى ثامن به بهانه بهاى خدمات از ميهمانپذيرها، 
مبالغ هنگفتى دريافت مى كند كه اگر پرداخت نكنى، 
ملك پلمب مى شــود. دقيقاً با صاحب ملك، خودشان 
را شــريك كرده اند، اگر واقعاً مســئول دلسوزى هست 

رسيدگى كند.
915...5543

 بيمارستان خوب نقاب
بنده يكى از اهالى شهرستان جغتاى هستم كه اين هفته 
بنا به تعريف هايى كه مردم از متخصصان بيمارســتان 
نقاب كرده بودند به اين بيمارستان مراجعه كردم. از نظر 
ساختمانى و تجهيزات انصافاً بيمارستان جغتاى نسبت به 
بيمارستان جوين خوب است، ولى از طرف ديگر از نظر 
جوابدهى و برخورد پزشكان و كاركنان بيمارستان جوين 
از بيمارســتان جغتاى خيلى بهتر است و برخوردهاى 
خــوب متخصصــان و كاركنان بيمارســتان جوين از 
ارباب رجوع بســيار عالى است. متأسفانه در بيمارستان 
جغتاى هم برخورد برخى ازكاركنان خوب نيست و هم 
متخصصان بيشتر از 20 بيمار را ويزيت نمى كنند، ولى 
در بيمارستان نقاب تا هر لحظه كه بيمار باشد، پزشكان 

جوابگو هستند. 
يك شهروند

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.

در چند روز گذشته پيام هاى متعددى دريافت كرديم 
كه تعدادى از نيروهاى شركتى شهردارى از تصميم 
جديد سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور مبنى 
بر حذف تعداد قابل توجهى از نيروهاى شركتى شاغل 
در شهردارى از فهرســت مشموالن تغيير وضعيت 

استخدامى گاليه داشتند.
به گفته اين افراد برابر مجوز و دســتورعمل ابالغى 
سازمان استخدامى كشــور در اواخر سال 95 مبنى 
بر تبديل وضعيت نيروهاى قراردادى شهردارى هاى 
كشــور، كليه كاركنانى كــه داراى مدرك تحصيلى 
دانشــگاهى و حداقل ســه ســال رابطه استخدامى 
متوالى تمام وقت در شهردارى بوده باشند قراردادى 
يا شــركتى «تأمين نيروى انسانى شــهردارى ها» با 
توجه به جدول رشــته هاى مورد تقاضا مى توانستند 
در آزمــون تبديل وضعيت شــركت كنند، بنابراين 
در ابتداى ســال 1396 اسامى افراد مشمول پس از 

بررســى هاى تطبيقى و جامع توسط شهردارى ها و 
تأييد استاندارى هاى مربوطه به سازمان شهردارى ها 
و دهيارى هاى كشور ارسال گرديد و در نهايت پس از 
بررسى هاى نهايى در اواخر تابستان 1396 طى نامه اى 

تأييد و سهميه هاى استانى ابالغ شد.
اما متأســفانه طى هفته هاى گذشته نامه اى از طرف 
رياست سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور به 
استاندارى هاى كشور پيرو مكاتبات و مجوزهاى قبلى 
ابالغ گرديده كــه در آن صرفاً به كاركنان قراردادى 
شهردارى اشاره شــده و كاركنان شركتى شهردارى 
(تأمين نيروى انسانى شــهردارى ها) كه اكثراً داراى 
مدارك دانشــگاهى ليســانس و فوق ليســانس در 
رشته هاى تخصصى اعالمى و مورد نياز در پست هاى 
ابالغى شهردارى، به صورت تمام وقت متوالى چندين 
سال(بيش از پنج سال) مشغول به خدمت مى باشند، 
اشاره اى نشــده و موجبات حذف اين قشر از جامعه 

كه اكثراً متأهل و سرپرست خانواده اند، گرديده است.
اين تصميم بازتاب هاى سراســرى داشته و از مراجع 
مختلفى در حال پيگيرى است كه در تازه ترين مورد 
رئيس كميسيون آموزش، پژوهش و فناورى شوراى 
عالى استان ها بر پيگيرى اصالح دستورعمل آزمون 
تبديل وضعيت نيروهاى شهردارى از سوى سازمان 

شهردارى ها و دهيارى هاى كشور تأكيد كرده است.
 بادامى نجــات با بيان اينكه از طريق شــوراى عالى 
استان ها هم پيگير موضوع آزمون نيروهاى شركتى 
شهردارى هســتم، مى گويد: انتظار مى رود نيروهاى 
شركتى شــهردارى ها هم كه به عنوان سرمايه هاى 
مديريت شهرى محسوب مى شوند، در آزمون تبديل 
وضعيت مربوط شركت داده شــوند تا عالوه بر رفع 
مشكل اســتخدامى اين قشر تبديل وضعيت شغلى 

آن ها هم تعيين تكليف شود. 
امضاء محفوظ

نامه وارده 

نيروهاى بالتكليف شهردارى
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ف ی ث ک ی ا ل ط ا ر ب ن ا ک 1
ه ل ی م ل 2
ر و ل ک ل ا 3
س ا و ف 4
ت ل ن و ا 5

ا ا م ش 6
ه ر ا ک ن 7
ت و ب س ا ک 8
ا گ ر ش 9
ک و ز ا گ 10

ا ی ن د 11
ص ن ا م س 12
ا ت ب ا ر ت 13
ح ی ن ا م و ر ا ج ر ی ا 14
ب ی ر ا خ ن ه ع ق ا و ز و ر 15

حل جدول شماره قبل

بنيان   - كوپترى  هلى  حشره   -1
نهادن- الستيك مرتجع

نسر-  كردي-  در گويش  شب   -2
شكسته بند

3- نمو- انديشه بد- سطل آبكشي
اثر  دهنده-  تكيه  مزاحمت-  دفع   -4

چربي- بليغ
سر  پشت  چشمداشت-  و  اميد   -5
دوربين  نوعي  براي  ماركي  چيزي- 

عكاسي قديمي
6- تركيبي از يد- شمش نقره- رنگ 

موي فوري
7- مرد زن مرده- هيدوركسيدپتاسيم- 

شير بي يال ودم و ... كه ديد؟
جعبه  لوزالمعده-  غده  آسمان-   -8

حروف سربي چاپخانه
واليبال-  ورزش  در  اي  ضربه   -9

تجهيزشده- تكرارشده
كشنده  زهر  نوعي  منفي-  نت   -10

بسيار تلخ - صحبت درگوشي
ا...  حزب  رساني  اطالع  شبكه   -11

لبنان-  سرشب- پوست گندم وجو
12- گوسفند- تكه پارچه- افق- مايه 

حيات
13- جالل و جبروت- مايعى سمى ، 
خوب  نسبتا  بويى  با  رنگ  بى   ، روان 
شبيه بوى ميوه كه به عنوان حالل به 

كار مي رود- خريدن
14- حقيقت- جاي هالك - پيشه ها

فوتبال  در  حركتي  باال-  طاقچه   -15
ازخانواده  رنگي  توپ-  تصاحب  براي 

سبز

پوست  كنسروي-  ماهي   -1
ترشي گذاري شده

قند-  صنعت  استراتژيك  گياه   -2
صوت  درآنيم-  كه  سالي  به  منتسب 

تنفر
3- بخشش و كرم- آبيار- دلسوز
4- يازده- ناس- ديرينه- صاعقه

5- دوغ جوشيده بسته- رشته كوهي 
اروپايي- گل شهادت
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مخاطبان از جشنواره فيلم فجر مشهد مى گويند

گاليه از اطالع رسانى ضعيف و نوع فروش بليت هاى اينترنتى

خديجه زمانيان: امســال جشــنواره فيلم 
فجر برگزارى پانزدهمين دوره اش را پشــت 
سر مى گذارد. اين جشــنواره در حالى برگزار 
مى شــود كه متوليانش  تجربه 14 ساله اى  را 

به همراه دارند.
امروز پنجمين روز برگزارى جشنواره فيلم فجر 
در مشهد است. جمعه اى كه گذشت  با دعوت 
ابراهيم حاتمى كيا،  افتتاح ســينما اطلس و 
اكران «به وقت شــام» جشنواره پانزدهم آغاز 
شد و از روز شنبه اين جشنواره با نمايش چند 
فيلم در سالن هاى سينما اطلس، آفريقا و هويزه 
كار خود را آغاز كرد. بعد از گذشــت چند روز 
و رسيدن به نيمه هاى جشنواره امسال، نظرات 
مردم را بخوانيد تا بدانيد نظر مردم و مخاطبان 

سينما درباره جشنواره امسال چيست.

 اطالع رسانى ضعيف و نحوه فروش فيلم ها
مهم ترين انتقادى كه به جشنواره امسال وارد 
است اطالع رســانى ضعيف و نحوه فروختن 

بليت ها بود. 
تعداد زيادى از مخاطبان از نوع فروش بليت ها 

و عدم به روز رسانى سايت گله مند بودند. 
يكــى از مخاطبــان كــه براى ديــدن فيلم 
«ســوءتفاهم» احمدرضا معتمدى به ســالن 
سينما آمده بود، در خصوص جشنواره امسال 
گفت: من توقع زيادى از جشنواره مشهد ندارم. 
هر سال همين است. واقعا نگاه برگزار كنندگان 
به جشنواره شهرســتانى است چون اين نوع 

برگزارى نشــان مى دهد براى هنر و هنرمند 
ارزش قايل نيستند. مهم ترين مسئله اى كه در 
جشنواره امسال ديده مى شد نوع فروش بليت 
بود. ســينما تيكت دير به روز شد و ما را براى 

رزرو فيلم با مشكل مواجه مى كرد.  
اين مخاطــب همچنين گفت: ســالن را كه 
مى بينيد واقعا خلوت اســت. اين خلوت بودن 
يا به خاطر نوع فيلم است كه زياد مورد عالقه 
مردم نبوده و يا به خاطر ســينما آفريقا است 
و يا اطالع رســانى ضعيف جشــنواره امسال 
بوده اســت. اين مخاطب از نمايش فيلم ها در 
آفريقا راضى بود و گفت در اين سينما دو فيلم 
ديدم كه هر دو در زمان تعيين شده به نمايش 

درآمد.   

 «اطلس» در حد و اندازه كاخ جشنواره نيست
اما وضعيت در ســينما اطلــس فرق مى كند. 
افتتاح اين سالن ها همزمان با آغاز جشنواره و 
عدم تجربه نمايش فيلم و برگزارى جشنواره اى 
در حد و اندازه هاى جشنواره فيلم باعث شده 
در مراسم افتتاحيه  جشنواره و نمايش فيلم ها 

خلل ايجاد شود. 
مخاطب ديگرى كه براى ديدن فيلم «مصادره» 
و البته رويارويى با رضا عطاران به سينما اطلس 
آمده بود، گفت: نمايش فيلم ها در اين سينما 
با نظم همراه نيســت و فيلم ها با تاخير اكران 

مى شود. 
او كه بــراى ديدن فيلم «مصادره» كه اولين 

اكرانش در روز يكشنبه بوده به سينما اطلس 
آمده بود، گفت: معرفى اين سينما به عنوان 
كاخ اطلس كيفيت جشنواره را پايين آورده 
است. از انتقاد حاتمى كيا در روز افتتاحيه بر 
عدم كنترل كاركنان سينما و تامين امنيت 
فيلم ها گرفته تا تاخير يكساعته نمايش فيلم 
مصادره نشان مى دهد انتخاب اين سينما به 
عنوان كاخ جشــنواره انتخاب نادرستى بوده 
است.  آيا بعد از جشنواره از اين سالن ها اين 
همه استقبال مى شود. كاش اين سينما با اين 
كيفيت در جايى ســاخته مى شد كه امكان 
آمد و رفت بــراى مردمى كه به ديدن فيلم 
در سالن سينما عالقه دارند به سهولت انجام 

مى شد. 

 مخاطب حرفه اى در سينما هويزه 
اما حال و هواى جشنواره در سينما هويزه 
متفاوت اســت. معموال مخاطبان حرفه اى 
سينما ترجيح مى دهند فيلم هاى جشنواره 
را در ســينما هويزه ببيننــد. هر چند كه 
اطلس به عنوان كاخ جشنواره معرفى شده 
باشــد و هر چند كه فرش قرمز افتتاحيه 
آنجا پهن شــده باشد، هر چند كه ابراهيم 
حاتمى كيا و رضا عطاران و ساير چهره ها و 
سلبريتى ها براى تماشاى فيلم شان به آنجا 
بيايند اما مخاطب جشنواره ترجيح مى دهد 
فضاى حرفه اى را براى فيلم ديدن انتخاب 
كنــد و اين فضاى حرفه اى بر هويزه حاكم 

است.  
يكى از مخاطبانى كه براى ديدن به وقت شام 
به هويزه آمده است، مى گويد: مهم ترين مشكل 
جشــنواره نوع فروش بليت هاى اينترنتى بود. 
امكان خريد فيلم هاى منتخب كه خبرســاز 
بودند و به عنوان فيلم هاى خوب جشــنواره 
معرفى شده بودند، براى من ميسر نشد چون 
خيلى سريع اين بليت ها فروخته شد و يا سايت 
از دســترس خارج مى شد مثال من نتوانستم 
بليت فيلم «مصــادره» را رزرو كنم و هر چه 
اكران فيلم تا روز آخر مربوط به اين فيلم بود 

در همه سينما ها فروخته شد. 
اين مخاطب از نحوه اطالع رسانى جشنواره هم 
گله كرد. او گفت: مثالً هويزه تعدادى ســانس 
براى فيلم هاى پرفروش اضافه كرده است،  كه 
براى اين مســئله اطالع رسانى دقيقى انجام 
نداده است. ضمن اينكه جشــنواره بايد براى 
فيلم هاى پرفروش برنامه ريزى دقيق ترى انجام 
مــى داد تا مخاطب از نوع برگزارى جشــنواره 

راضى باشد و لذت بيشترى از جشنواره ببرد.
مخاطب ديگــرى گفت: بعــد از اين همه 
برگــزارى جشــنواره فيلم فجــر كه عدم 
برنامه ريزى مشــخصه اصلى و وجه اشتراك 
همه آن ها بوده است ديگر پذيرفتنى نيست 
مســئوالن برگزار كننده همه كاستى ها را 
به پايتخت  يا مســئوالن تهــران و يا عدم 
همكارى آن ها با ادارات ارشــاد شهرستان ها 

نسبت دهند.

گفت و گوى قدس با كورش زارعى، بازيگر 
«امپراطور جهنم» پشت پرده ظهور 

داعش را افشا مى كند
تكتم بهاردوســت: يكى از فيلم هايى كه امسال در بخش 
سوداى سيمرغ سى و ششمين دوره جشنواره فيلم فجر حضور 
دارد و تقريباً يك سالى هست كه به يكى از پر سروصدا ترين 
پروژه هاى ســينمايى تبديل شــده اســت، فيلم سينمايى 
«امپراطور جهنم» است كه به نويسندگى و كارگردانى پرويز 
شــيخ طادى و تهيه كنندگى محمد خزاعى ساخته شده و 
داستان آن درباره برخى «مفتى ها» و چگونگى و چرايى صدور 

فتواهايى است كه به نام اسالم و اسالمگرايى صادر مى كنند.
كــورش زارعى مدير مركز هنرهاى نمايشــى حوزه هنرى و 
بازيگر سينما، تلويزيون و تئاتر است كه در اين فيلم در نقش 
يكى از تكفيرى ها ايفاى نقش مى كند. گفت وگوى ما را با او 

مى خوانيد.
 از نقش تان در اين فيلم بگوييد.

من در اين فيلم نقش قادر را ايفا مى كنم كه يكى از داعشى ها 
در ســوريه است به سركردگى رياض بن سعود كه نقشش را 
على نصيريان بر عهده دارد. او فرماندهى جنگ در ســوريه را 
بر عهده دارد و لحظه به لحظه رخدادهاى جنگ را به رياض 
بن سعود كه در آمريكاســت و جنگ را فرماندهى مى كند، 

اطالع مى دهد.

قادر يك نقش كامالً سياه و منفى است و من هم همه تالشم 
را كــرده ام كه هر آنچه كــه در فيلمنامه بوده و چيزى را كه 

كارگردان از من خواسته است ارائه بدهم.
 در اين فيلم به چه مواردى اشاره شده است؟

اين فيلم قصد افشاگرى دارد و پرويز شيخ طادى اين قضيه را 
بخوبى در فيلمنامه آورده و كارگردان ماجراهايى مثل طالبان، 
القاعده و داعش را كه يك پديده جديد است افشاگرى كرده 
كه دست چه كسانى پشت پرده پديد آمدن اين هاست و چه 
اهدافى دارند و چه نفع هايى را از اين ماجراها مى برند. مثلثى 
در اين فيلم به تصوير كشيده مى شود كه هر يك از اضالع اين 
مثلث آل سعود، آمريكايى ها و صهيونيست ها هستند. پيش 
گويى ها و پيش بينى هايى در اين فيلم مى شود كه اين روزها 
در حال وقوع است و پرويز شيخ طادى توانسته بخوبى در اين 

كاربه آن ها اشاره كند.
 چون شــما جزو آن دسته از بازيگرانى هستيد كه 
كمتر در سينما ظاهر مى شويد. مطمئناً اين نقش بايد 
از ويژگى هاى خاصى برخوردار باشد كه پذيرفته ايد آن 

را ايفا كنيد.
بيش از ويژگى هاى فنى و تكنيكى اين اثر من براى اينكه اين 
نقش را بپذيرم اين تنها واكنش من نسبت به اتفاقاتى بود كه 
در منطقه در حال وقوع است. من به عنوان يك هنرمند دراين 
خصوص احساس دين كردم. ديگر اينكه به هر حال هدف اين 
بــود كه تالش بكنم ماهيت اصلى و حقيقى اين آدم ها را در 
ارائه اين نقش به نمايش بگذارم و همه تالشــم را هم كرده ام 

كه جانى بودن اين انسان ها را به نمايش بگذارم.
 شما اولين بار نيست كه در سينما ايفاگر نقش منفى 

هستيد.
بله دقيقاً. من پيش از اين در فيلم رستاخيز هم نقشى منفى 
را بازى كرده ام كه در آن شخصيت اشعث را بازى مى كردم و 
به نوعى مى شود ريشه اصلى داعش را نيز در همان شخصيت 
پيــدا كرد. نقش من در اين فيلم نماد كاملى از تكفيرى هاى 
خشن و قاتل است. نقشى كامالً منفى كه در نوع خود چالش 

جذابى براى من است.
 از تجربه حضور در كنار بازيگر با سابقه اى مثل على 

نصيريان بگوييد.
على نصيريان انســان خيلى با اخالقى است و او در بازيگرى 
نخبه اســت. اصالً بازى در كنار او سخت نيست چون وقتى 
پارتنر او هستى خيلى متواضعانه تمام تجربياتش را در اختيار 
تو مى گذارد. اين اولين بارى است كه افتخار همكارى با على 
نصيريان نصيب من شــده و بيشتر بازى ام هم با همين عزيز 
بزرگوار بود كه در واقع يكى از امتيازات اين فيلم محســوب 
مى شود. من در تمام طول كار از راهنمايى هاى ايشان استفاده 

كردم و حضور در كنار او براى من يك شانس بود.
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پا به پاى «ناخدا خورشيد» در شهرى كه خود را به او سنجاق كرده است

وقتى خبرنگار قدس اشك داريوش ارجمند را درمى آورد

روايت

حسين پورحسين: با داريوش ارجمند، محسن 
افشانى و كارگردان فيلم «ماهورا» در حالى وارد 
محوطه پارك ملت مى شويم كه همه چيز مهياى 
خوشامدگويى به هنرمندى شده است كه او را 
مى توان «ناخدا خورشــيد» تئاتر و هنر مشهد 
ناميد. او در سرزمين خورشيد با استادان بزرگى 
همكالم بود. از على شريعتى كه هميشه نامش 
را گرامى مى دارد تا همراهان اهل هنر و قلمش 
نظير دكتر لطفى مقدم كه اگر او نبود، نام تئاتر 
خراسان اين چنين در اذهان پايدار نمى ماند. او 
دوست ديگرى هم دارد سيدمحسن مصطفى زاده 
و جالب تر اينكه دوستان او از همان سال هاى دور 
بــا اين قلم هم بيگانه نبوده اند چنانچه داريوش 
ارجمند هم چه از آن زمان كه در سال هاى دهه 
پنجاه به اتفاق مهرداد تدين پايه گذار سينماى 
آزاد مشــهد شــد و چه پس از آن كه كار تئاتر 
بدون حضور او، برادر فقيدش انوشيروان ارجمند 
و برادران كيانيان و شاگردانشــان كه هر كدام 

براى خود از استادان رشته تئاتر به شمار مى آيند 
رونقى نداشــت، داريوش و انوشيروان ارجمند و 
محمدعلى لطفى مقدم مؤســس مركز آموزش 
تئاتر كه همه او را معلم خود مى دانند و ســمت 

استادى تئاتر را در كارنامه دارد.
وقتى به اتفاق داريوش ارجمند وارد سالن انتظار 
سينماى شــهيد اصغرزاده مى شويم، به همراه 
جمعيت زيادى كه در انتظار حضور هنرمندان 
براى حضور در مراسم ديدار با دست اندركاران 
فيلم «ماهورا» از ساعت ها قبل در محل چشم 
انتظــار بوده اند، هجوم عكاســان و پس از آن 
خبرنگاران موجب مى شــود لحظاتى شــاهد 
سكوت ارجمند و از طرفى فرصت خوبى براى 
عكاسان رسانه ها و به سبك و سياق اين روزها 
گرفتن عكس سلفى باشيم. داريوش ارجمند در 
ميان آن شلوغى ها با ديدن مصطفى زاده و لطفى 
مقدم از من مى خواهد آن ها را به جلوى جايگاه 
راهنمايى كنــم و حال آن ها هم در آغوش هم 

قرار مى گيرند و سوژه اى ديدنى براى عكاسان 
شكل مى گيرد. از داريوش ارجمند مى خواهم 
چند كلمه اى براى ما صحبت كند. مى گويد: با 
اين وضعيت كار مشكلى است من متعلق به اين 
شــهر و ديارم و همين كه در كنار شما هستم 
برايــم خيلى خاطره ها را زنــده مى كند. هنوز 
چند كالمى از او نشــنيده ايم كه طبق معمول 
يكى از كسانى كه مسئوليتى در اداره جلسات 
و امور سينمايى فرهنگ و ارشاد اسالمى دارد، 
مانع ادامه گفت وگوى ارجمند با اصحاب رسانه 
مى شود و همه را به سالن نمايش فرا مى خواند. 
در سالن نمايش و به دور از چشم آن مسئول، 
با داريوش ارجمند خوش و بشى مى كنم، حال 
او در كنــار مصطفى زاده آرام نشســته و دكتر 
لطفى هم با او همكالم است و عكسى را كه در 
مراسم يادبود شادروان انوشيروان ارجمند از او و 
استاندار وقت خراسان رضوى گرفته ام، به يادگار 
به او مى سپارم. اشك در چشمانش حلقه مى زند 

و مى گويد؛ چه لحظاتى را ثبت كرده ايد كه برايم 
بهترين يادگار است. وقتى او را براى حضور در 
صحنه ســينما روى سن فرا مى خوانند، دست 
ادب بر قلب مى گــذارد، حال و هوايش همان 
حال و هواى تصوير مراســم يادبود برادرش در 
مشهد را به ياد مى آورد و هنگامى پشت تريبون 
قرار مى گيرد كه دوستان قديم اش محمدعلى 
لطفى مقدم و سيدمحســن مصطفــى زاده از 
پيشكسوتان تئاتر مشهد به درخواست او روى 

سن رفته او را همراهى مى كنند...

یاددا�ت

��ت و�و 

مرورى بر 14 سال برگزارى جشنواره فيلم فجر در مشهد
  تا شهدا ما را فرا نخوانند 

      نمى توانيم برايشان فيلم بسازيم
*قسمت ششم

در نهمين دوره برگزارى جشــنواره فيلم فجر، جواد اردكانى 
دانش آموخته حقوق از دانشــگاه آزاد و همكار سال هاى دور 
روزنامه قدس كه فيلم هاى چورى، قنارى، سبيل مردونه، به 
كبودى ياس و شور شيرين را در كارنامه دارد، پس از مراسم 
تجليل و تقديرش در اين جشنواره به خبرنگار قدس مى گويد: 
يكى از دوستان كودكى شهيد كاوه و يكى از كسانى كه با او 
همرزم بود ايده اى را مطرح كرد كه در «شورشيرين» به كار 
گرفتم و همه آن چيزهايى كه در اين فيلم ديده مى شــود، 
مستند اســت، كار كردن با اين سوژه ها و ساخت فيلم دفاع 
مقدس كار پيش پا افتاده اى نيســت، كارى ارزشــى است و 
تا شــهدا ما را براى كار فرا نخوانند، نمى توانيم در اين جهت 

فيلمى بسازيم كه در شأن شهدا نباشد.
سعيد سهيلى هم كه «گشت ارشاد» و مراسم تقدير از او هر 
دو با استقبال تماشاگران سينما روبه رو شده بود، گفت: من 
آدم ترسويى نيستم، اما آنچه براى پردازش شخصيت اصلى 
فيلم «گشت ارشــاد» در نظر داشتم و مى خواستم، به دليل 

بعضى از مالحظات خوب از كار درنيامد.
دهمين جشــنواره فيلم فجر مشــهد در سال 91 با نمايش 
فيلم هاى «ابرهاى ارغوانى»، «روز روشــن»، «يك دو سه...
پنج»، «اشــيا از آنچه درآينه مى بينيد به شما نزديك ترند»، 
«او خوب ســنگ مى زند»، «بزرگمــرد كوچك»، «گام هاى 
شيدايى»، «تابســتان طوالنى»، «مرواريد»، «آفتاب مهتاب 
زميــن»، «عمليات مهدكودك»، «فرزنــد چهارم»،«دل بى 
قرار»، «قصه عشــق پدرم»، «خاكستر و برف» و «بشارت به 
يك شهروند هزاره سوم»، درمشهد جشنواره پر و پيمانى را به 
نمايش گذاشت، اما تنور جشنواره با اين فيلم ها گرماى الزم 
را نداشــت و با نمايش فيلم هاى «ترنج» كار مجتبى راعى، 
«زيباتر از زندگى» ساخته انسيه شاه حسينى و «گهواره اى 
براى مادر» كار پناه بر خدا رضايى فيلم هاى متنوعى به اكران 
درآمد تنها فيلم هاى «اســترداد» كار على غفارى و «هيس 
دخترها فريــاد نمى زنند» به كارگردانى پوران درخشــنده 

توانستند بيشترين توجه را به جشنواره دهم معطوف سازند.
دهمين جشنواره فيلم فجر مشــهد از 14 تا 23 بهمن 91 
در حالــى كه تغييرات زيادى را هــم در جدول اعالم برنامه 
به دنبال داشــت، با حضور جواد شمقدرى از وزارت فرهنگ 
وارشاد اسالمى، انسيه شاه حسينى، جهانگير الماسى و حسام 

نواب صفوى به كار خود پايان داد.

گفت و گو با جواد عليزاده سينماگر مشهدى
  جشنواره فيلم باعث  شور و نشاط 

در شهرمى شود

سرورهاديان: يكى از5 فيلم بخش سيمرغ سيماى خراسان، 
فيلم سينمايى « سفر سهراب» به نويسندگى ،كارگردانى و 

تهيه كنندگى جواد عليزاده است.
اين فيلم محصول صداو سيماى مركز خراسان رضوى است.

عليزاده درخصوص اين فيلم مى گويد: فيلم قصه پسر جوانى به 
نام سهراب است كه قصد دارد براى تأمين مخارج ازدواجش، 
اســب خود را بفروشد اما مادرش با كار او مخالف است چون 
مى خواهد فرزندش مانند گذشتگان خود سواركارى قابل شود. 
در اين بين اسب سهراب را مى دزدند و او براى يافتن اسبش 
به شهر مى رود و درگير سفرى مى شود كه داستان در دل آن 

روايت مى شود. 
اين فيلمســاز شهرمان درباره انتخاب اين سوژه مى گويد: در 
بين اسب هاى خراسانى نژادى است به نام «يورقه» كه به نوعى 
شيوه سواركارى منحصر به فرد در مسابقات سواركارى دارد 
ســوژه اصلى اين انتخاب بود. وى خاطر نشان مى سازد: اين 
اســب مختص منطقه درگز و قوچان اســت و على رغم بى 
توجهى به اين اســب در كشورمان تركيه خواستار اين گونه 
نژاد اسب اســت وهمين موضوع سبب شده كه پاى دالالن 
اسب تركيه مدتى به اين منطقه باز شود. وى مى افزايد: با عبور 
دادن اين اســب ها به آن طرف مرز در تركيه با 3 برابرقيمت 

براى مسابقات شرط بندى از آن ها استفاده مى شود.
عليزاده تصريح مى كند: اين اســب درآنكارا، ازمير، استانبول 
خواهــان زيــادى به واســطه نــوع راه رفتــن آن دارد. وى 
مى افزايد:اين اسب تاخت نمى رود، يورتمه هم نمى رود سرعت 
بيشــترى از يورتمه رفتن دارد و در هنگام يورقه رفتن مفصل 
زانو اسب نبايد خم شود در غير اين صورت از دور مسابقه خارج 
مى شود. وى بابيان اين نكته كه دالالن اين اسب را به قيمت 7 
ميليون در ايران خريدارى و آن طرف مرز به نرخ بيش از 300 
ميليون مى فروشند،تاكيد كرد: امروزه براى تداوم نسل بسيارى 
از كره هاى اين اســب ها را مى برنــد. وى مى افزايد:من خيلى 
اتفاقى در يك تعطيالت نــوروزى در اين منطقه متوجه اين 
موضوع شدم وابتدا قرار بود مستندى براى اين موضوع بسازم.

اين نويســنده و كارگردان اظهار داشــت: با توجه به نوع كار 
من تصميم گرفتم فيلم سينمايى دراين خصوص بسازم لذا 
قصــه اى را طراحى كردم و 6 ماه از شــروع كارو پژوهش و 
نوشتن فيلمنامه زمان برد و سپس كار به مرحله پيش توليد و 
توليد رسيد. وى درپاسخ به اين پرسش كه برگزارى همزمانى 
جشــنواره فيلم فجر در مشــهد را چگونه ارزيابى مى كند، 
مى گويد: به اعتقاد من برگزارى جشنواره اتفاق كمى نيست. 
اين كه مخاطب همزمان بــا اكران فيلم هاى تهران مى تواند 

فيلم هاى توليد سينماى امسال را ببيند بسيار خوب است. 
وى خاطر نشان مى سازد: نكته ديگر آن كه امكان آن را دارد 
كه اگر امشب فيلم اكران شده را در سينما مى بيند بالفاصله 
در شبكه سراسرى پاى تلويزيون بنشيند و مصاحبه كارگردان 
و عوامل فيلمى كه امشب ديده را ببيند. وى در پايان تاكيد 

مى كند: جشنواره باعث شورو نشاط در شهرمان مى شود.
در اين فيلم حســين انصارى، محمد رضــا صولتى، ميكائيل 
جاودانى، حسن چودن و مرجان علوى به ايفاى نقش مى پردازند.

قدس: پنجمين روز جشــنواره به مانند روزهاى گذشــته با 
نمايش فيلم، ميزبان عالقه مندان به هنر سينماســت. با اين 
تفاوت كه سينما آفريقا به جاى 2 سانس در 3 سانس به اكران 
فيلم مى پردازد. «التارى»، «جشــن دلتنگى»، «عرق سرد»، 
«شــعله ور»، «چهارراه استانبول»، «به وقت شام»، «كاميون»، 
«امپراطور جهنم» و «خجالت نكش» فيلم هايى هســتند كه 
امروز مى توانيد به تماشاى آن ها در سالن هاى اطلس، آفريقا و 
هويزه بنشينيد.  براى مطلع شدن از ماجراى فيلم ها و ساعت 

اكران آن ها گزارش امروز را بخوانيد. 

 التارى/ اطلس/ 18:30 
التارى فيلمى به كارگردانى محمدحسين مهدويان است اين 
فيلم قصه اجتماعى دارد.اميرعلى و نوشين دو جوان 21 ساله 
قصد ازدواج باهم را دارند، ولــى خانواده ها مخالف اين ازدواج 
هســتد، آن ها صبر پيشــه كرده اند تا به مــرور زمان رضايت 
خانواده هايشــان را جلب كنند. آن دو يكسرى روياى مشترك 

دارند، مثالً برنده شدن در التارى و گرين كارت. 
حميد فرخ نژاد، ساعد سهيلى، هادى حجازى فر، زيبا كرمعلى، 
نادر سليمانى و جواد عزتى در اين فيلم نقش آفرينى مى كنند. 

 جشن دلتنگى/اطلس/20:30 
جشــن دلتنگى فيلمى به كارگردانى پوريا آذربايجانى درباره 
رابطه واقعى آدم ها و گره خوردن آن با فضاى مجازى است. اين 

فيلم در ژانر عاشقانه و درام ساخته شده است. 

بابك حميديان، مينا ساداتى، محسن كيايى، بهنام تشكر، پانته آ 
پناهى ها، ساغر قناعت، اميد روحانى، عرفان ناصرى، على دهبان 

و سينا كرمى در اين فيلم نقش آفرينى مى كنند. 

 عرق سرد/ هويزه/ 16:30 
فيلم سينمايى «عرق سرد» به كارگردانى و نويسندگى سهيل 
بيرقى قصه زندگى افروز اردســتانى، بازيكن تيم ملى فوتسال 
بانوان اســت. در اين فيلم باران كوثــرى، امير جديدى، ليلى 
رشيدى، هدى زين العابدين و سحر دولتشاهى، بازى مى كنند. 

 شعله ور/هويزه/18:30 
فيلم شــعله ور به كارگردانى حميد نعمت اهللا و تهيه كنندگى 
محمدرضا شفيعى ساخته شده است. امين حيايى، دارا حيايى، 
زرى خوش كام، پانته آ مهدى نيا، مژگان صابرى و بهمن پرورش 

بازيگران اين فيلم سينمايى هستند.
فيلم «شعله ور» داســتان زندگى مردى را روايت مى كند كه 
احساس مى كند به جايى نرسيده است و اين احساس، او و همه  
زندگى اش را تحت تأثير قرار مى دهد و به اعتياد روى مى آورد 
و ادامه داستان كه بخشى از آن در منطقه سيستان مى گذرد. 

 چهارراه استانبول/هويزه/20:30 
«چهارراه استانبول» ساخته مصطفى كيايى فيلمى است كه با 
توجه به حادثه پالســكو كه منجر به شهادت تعدادى از آتش 
نشانان شد، ساخته شده است. بهرام رادان، محسن كيايى، سحر 

دولتشاهى و مسعود كرامتى از جمله بازيگران اين فيلم هستند. 

 به وقت شام/هويزه/22:30 
«به وقت شــام» جديدترين اثر حاتمى كيا است. در اين فيلم 
هادى حجازى فر، بابك حميديان، پير داغر، خالد السيد، رامى 

عطااهللا، ليث المفتى و محمد شعبان نقش آفرينى مى كنند.  

 كاميون/آفريقا/18:30 
فيلم سينمايى «كاميون» به نويسندگى و كارگردانى كامبوزيا 

پرتوى ساخته شده است.  
داســتان فيلم به يك راننده كاميون با بازى ســعيد آقاخانى 
مى پردازد كه خانواده اى از اهالى كردستان عراق را براى يافتن 

پدر خانواده به تهران مى آورد و درگير ماجراهايى مى شود. 

  امپراطور جهنم/آفريقا/20:30 
امپراطور جهنم ساخته پرويز شيخ طادى با به تصوير كشيدن 

اتفاقات خاورميانه بخصوص نقش آل ســعود در شكل گيرى 
گروه هــاى تكفيرى و داعش، انديشــه هاى يك مفتى را بيان 
مى كند. على نصيريان، على رام نورايى و فرخ نعمتى به عنوان 

بازيگران اصلى در اين فيلم به ايفاى نقش پرداخته اند.  

 خجالت نكش/آفريقا/22:30 
خجالت نكش ساخته رضا مقصودى يك كمدى شريف درباره 
روابط زناشــويى است. اين فيلم داستان زندگى زن و شوهرى 
را روايت مى كند كه با داشــتن عروس، داماد و نوه، در ســن 

ميانسالى بچه دار مى شوند.
اين اتفاق آن هم در روستايى كوچك كه هيچ چيز از ديد اهالى 
پنهان نمى ماند، زن و شــوهر را دچار اتفاقاتى كميك و بامزه 
مى كند.اتفاقاتى كه در نهايت موجب جدال اين دو با يكديگر 

مى شود. 
احمد مهران فر، شبنم مقدمى، سام درخشانى، شهره لرستانى و 

بانيپال شومون از جمله بازيگران اين فيلم هستند.

نگاهى به فيلم هاى پنجمين روز جشنواره

هويزه «شعله ور» مى شود
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پرده نقره اى
«ويژه جشنواره فيلم فجر مشهد»
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