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با همكارى آستان قدس رضوى، بسيج سازندگى و كميته امداد محقق شد

اجراى 750 طرح محروميت زدايى در خراسان رضوى
��ر

على محمدزاده: رئيس بســيج سازندگى 
خراســان رضــوى ازاجــراى 750 پــروژه 
محروميت زدايى با فعاليــت 320 هزار نفر 
روز اردوى جهادى در اين اســتان خبر داد. 
ســرهنگ محمد روحانى در آيين «جشــن 
خدمتگزارى و سازندگى» كه روز گذشته در 
مشــهد برگزار شد، افزود: بهسازى و ساخت 
خانــه افــراد نيازمند و مســاجد، طرح هاى 
راهسازى و انتقال آب بخشى از اين طرح ها 

هستند.
وى ادامه داد: نصب 600 كانكس در مناطق 
زلزله زده كرمانشــاه، رنگ آميزى و بهسازى 
194 مدرسه توسط دانش آموزان، تأمين 50 
واحد آپارتمان براى خانواده هاى داراى ســه 
فرزند يتيم و احياى 55 قنات در خراســان 
رضوى از ديگر طرح هاى شــاخص اجرا شده 

توسط بسيج سازندگى است.

كمك 330 ميليارد ريالى آستان قدس رضوى
رئيس بسيج ســازندگى خراسان رضوى به 
امداد  همكارى بســيج ســازندگى، كميته 
و معاونت امداد آســتان قــدس رضوى در 
خراســان رضوى نيز اشــاره و بيان كرد: در 
راســتاى اشــتغال زايى330 ميليارد ريال از 
سوى كميته محروميت زدايى معاونت امداد 
آستان قدس در اختيار كارآفرينان همكار با 

بسيج قرار گرفته است.
امــام خمينى(ره)  امداد  مديركل كميتــه 
خراســان رضوى نيز در اين نشســت از راه 
اندازى 5700 طرح اشــتغال زايى توســط 
اين نهاد طى امســال خبر داد و گفت: براى 
اجراى اين طرح هــا تاكنون 1230 ميليارد 
ريــال تســهيالت به مددجويــان پرداخت 
شده است.محسن مســعوديان راد با اشاره 
به فقر شــهرى و روستايى در جامعه افزود: 
فقر شــهرى نوع پيچيده اى از فقر است كه 

رفــع آن نيازمنــد تعامل 
جدى و بيشتر دستگاه ها و 
كه  است  مختلف  نهادهاى 
خوشــبختانه در سال هاى 
رضوى  قدس  آستان  اخير 
توانســته نقش محورى در 
اين راستا ايفا كند و بسيج 
ســازندگى و كميته امداد 
امام خمينى(ره) نيزبا تمام 
تــوان در اين حــوزه وارد 

شده است.
وى تأكيد كرد: در روستاها 

امكانــات و اســتعدادهاى فراموش شــده 
فراوانــى داريم كه اقدام هــاى جدى براى 
بهره مندى از آن ها نشده است و اميدواريم 

را  توانمندى ها  اين  بتوانيم 
شكوفا كنيم. 

رئيس دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد مشــهد نيــز در اين 
محروميت  گفت:  مراســم 
گســترى  عدالت  و  زدايى 
از انديشــه  بنيادين انقالب 
اســالمى اســت، ولى بايد 
بپذيريــم كــه در انتقــال 
انديشه انقالب به نسل هاى 
بعــدى غفلــت كرديــم و 
دانشــگاه آزاد امــروز بــا 
دغدغه فرهنگى و ارزش هاى دينى اميدوار 
اســت بتواند براى رســيدن بــه اين هدف 

گره گشايى كند.

احياى روحيه جهادى دانشجويان
مهدى ملك نــژاد افزود: دانشــگاه، كارخانه 
توليد علم است و وظيفه اى براى اشتغال زايى 
ندارد، اما در راســتاى رســالت اين نهاد به 
دنبال ساخت دانشگاه نسل سوم و كارآفرين 

هستيم.
در هميــن راســتا احياى روحيــه جهادى 
در بين دانشــجويان به عنــوان يك هدف 
مشخص شده اســت كه بركات فراوانى به 

دنبال داشته است.
در اين مراســم بــه همت كميتــه امداد و 
دانشگاه آزاد اسالمى، از خادمان شاخص در 
جريان كمك به زلزله زدگان كرمانشــاه و 
كارآفرينان برتر در حوزه هاى مطرح شده در 
جشن خدمتگزارى و سازندگى تجليل شد.

در حوالى امروز2

شيران خراسانى در گفت وگو با قدس عنوان كرد
 احتمال افزايش بودجه مشهد 

در كميسيون تلفيق

طلبى:عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسالمى گفت: 
بــراى افزايش رديف بودجه مشــهد در مــوارد مختلف در 

كميسيون تلفيق تالش مى كنيم.
دكتر رضا شيران خراسانى در ادامه به قدس افزود: قبل از تهيه 
بودجه توســط دولت در باره افزايش بودجه مواردى همچون 
حاشيه شهر مشــهد، بودجه زيارت، آب رسانى به روستاها، 
جمع آورى آب و فاضالب شهرى،بيمارســتان هاشمى نژاد، 
تسريع در ساخت ساختمان انتقال خون مشهد و گاز رسانى 

به روستاهاى شهرستان مشهد نامه اى به دولت نوشتيم. 
عضو مجمع نمايندگان مشهد با اشاره به اين موضوع كه براى 
ساماندهى حاشيه شهر مشهد به عنوان يك مطالبه ملى در 
بودجه ســال 97 تالش خواهيم كرد، اظهار داشت: عزم همه 
نماينده هاى اين شهراين است كه رديف هاى بودجه آن افزايش 
و سهم واقعى مشهد از اعتبارات طبق شاخص هاى متناسب 
با جمعيت، وســعت، پراكندگى، محروميت و از همه مهم تر 

موقعيت زائرپذيرى از رديف بودجه هاى دولتى ارتقا يابد.

 خراسان شمالى ميزبان 7 شهيد گمنام 
دوران دفاع مقدس

بجنــورد- خبرنگارقدس: مديــركل حفظ آثار و نشــر 
ارزش هاى دفاع مقدس خراســان شمالى گفت: هفت شهيد 
گمنام دوران دفاع مقدس مورد اســتقبال مردم شهيدپرور 
اين اســتان قرار مى گيرند.سرهنگ احيا محمد اميرى گفت: 
همزمان با دهه دوم فاطميه، خراســان شمالى ميزبان هفت 

شهيد گمنام دوران دفاع مقدس خواهد بود. 
وى افزود: دو شــهيد گمنام در دانشگاه پيام نور بجنورد، دو 
شهيد گمنام در دانشگاه فنى مهندسى اسفراين و دو شهيد 
گمنام نيز در دانشگاه فرهنگيان بجنورد خاكسپارى مى شوند. 
وى اظهار داشت: پيكر يك تن از شهدا شناسايى شده كه در 

شهرستان گرمه تشييع و خاكسپارى انجام مى شود.
مديركل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس خراسان 
شــمالى تصريح كرد: تاريخ و مكان دقيق برگزارى مراســم 
استقبال، تشييع و خاكسپارى پيكر هفت شهيد گمنام دوران 

دفاع مقدس بزودى اعالم خواهد شد.

 برگزارى دومين سالگرد شهادت 
سردار«محسن قاجاريان» در نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: دومين ســالگرد شهادت حاج 
محســن قاجاريــان فرمانده تيــپ زرهى 21امــام رضا(ع) 
باحضور جانشين فرماندهى قرارگاه عملياتى ثامن االئمه(ع)، 
خانواده هاى شهداى مدافع حرم و مسئوالن در مسجد شهرك 
امام رضا(ع)برگزارشــد. جانشــين فرماندهى قرارگاه ثامن 
االئمه(ع) ضمن گراميداشت دهه مبارك فجربه دستاوردهاى 
انقالب اسالمى اشاره وبه مقايسه آن با ساير انقالب ها پرداخت.
فرماندهى قــرارگاه عملياتــى ثامن االئمه در اين مراســم 
اظهاركرد: شهداى واالمقام ما بخصوص شهداى مدافع حرم 
الگوى اطاعت پذيرى ازواليت فقيه هســتند. سردارحسين 
ظريفى تصريح كرد:خانواده هاى شــهداى مدافع حرم بدانند 
پاسدارحرمت خون شــهداى شما بوده وخواهيم بود.گفتنى 
است سردار شهيد حاج محسن قاجاريان فرمانده تيپ زرهى 
21 امام رضا(ع) وازفرماندهان وجانبازان دفاع مقدس دربهمن 
ماه سال 94 درمنطقه تدمرودرعمليات آزادسازى نبل والزهرا 

سوريه در دفاع از حريم اهل بيت (ع) به شهادت رسيد.

 ساخت فيلم مستند «باغبان باغ نو»
در نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: فيلم مســتند روحانى مجاهد 
حجت االســالم على اكبر باغنوى با عنوان «باغبان باغ نو» در 
نيشابور ساخته شد.نويسنده و كارگردان مستند «باغبان باغ 
نو» اظهاركرد: در اين فيلم درخصوص خدمات، شيوه تربيتى، 
كادرســازى، سبك زندگى و ســوابق انقالبى حجت االسالم 
على اكبر باغنوى اين عالم نيشــابورى با افراد مطلع گفت وگو 
شــده اســت.على رضا اخالقى افزود: حجت االسالم على اكبر 
باغنوى متولد 1312 محله فعلى باغنو نيشابور است كه قبل 
از انقالب به اســتخدام آموزش و پرورش درآمد و با راه اندازى 
جلسه قرآن ثامن االئمه(ع) و تأسيس انجمن اسالمى نوجوانان 

وحدت به تربيت مذهبى انقالبى نوجوانان همت گماشت.
وى خاطرنشــان كرد: محصول آن كادرســازى براى انقالب 
اسالمى بود كه بعضى از خروجى هاى انجمن در ايام انقالب 
اسالمى و دفاع مقدس رداى شهادت بر تن كردند كه مى توان 
به شــهيدان صافحيان، عبدالمجيــد و عبدالحميد غرويان 
و سيداحمد عابدى اشــاره كرد و برخى ديگر در بدنه مراكز 
تحقيقاتى، دانشــگاهى و آموزش و پرورش و ادارات و نهادها 

مشغول خدمت هستند.

  22 نقطه شهر مشهد 
در شب 22 بهمن نورافشانى مى شود

تسنيم: رئيس ستاد دهه فجر خراسان  رضوى از برنامه  ريزى 
براى نورافشــانى 22 نقطه شهر مشــهد همزمان با شب 22 

بهمن خبر داد. 
حجت االسالم والمسلمين سيد محمد سلطانى اظهار داشت: 
به منظور تجليل و تكريم از شهداى گرانقدر و واالمقام دوران 
مبارزه با طاغوت، شهداى ترور، شهداى دوران دفاع مقدس و 
مدافع حرم، مراسم گلباران و زيارت مزار اين عزيزان در 1400 
گلزار و حدود 17هزار مزار شــهيد در تمامى شهرســتان ها، 

بخش ها و روستاهاى استان برگزار مى شود.
رئيس ستاد دهه فجر خراســان رضوى ادامه داد: اين مراسم 
در مشهد در محل جبل النور كوهسنگى، خواجه ربيع، بهشت 
ثامن االئمه(ع) حرم رضوى و مراســم ويژه در بهشت رضا(ع) 

برگزار مى شود.
وى عنوان كرد: راهپيمايى يوم اهللا 22 بهمن نيز در 100 نقطه 
اســتان برگزار و اين مراسم در مشهد مقدس ساعت 9 صبح 
روز يكشــنبه با اجتماع مردم مؤمن و هميشه در صحنه در 
ميدان 15 خرداد آغاز و پس از حركت در خيابان امام رضا(ع)، 
برادران از باب  الرضا(ع) و خواهران از باب الجواد(ع) وارد حرم 

مطهر مى شوند و در صحن جامع  رضوى اجتماع مى كنند.
وى افزود: با هماهنگى به عمل آمده با شــهردارى مشهد در 
اين روز، ســازمان اتوبوسرانى و قطار شهرى مشهد از مبادى 
پايانه هاى سطح شهر به ميدان پانزده خرداد از ساعت 7 الى 
9 صبح و پس از اتمام مراسم نيز از ساعت 12 الى14 جهت 
مراجعت از حرم مطهر به ســطح شهر 400 دستگاه اتوبوس 

براى عموم شهروندان در نظر گرفته شده است.
وى با گراميداشــت ياد شــهداى گرانقــدر و واالمقام دوران 
مبارزه با طاغوت، شــهداى ترور، شهداى دوران دفاع مقدس 
و مدافع حرم اظهار داشــت: اين شــهدا مسئله دينمدارى و 
حكومت اســالمى را با اهداى خون خود به اثبات رســاندند، 
بنابراين به منظور تجليل و تكريم از شــهداى انقالب و امام 
شهيدان، مراسم گلباران و زيارت مزار اين عزيزان در ساعت 
14 روز پنجشنبه در تمامى شهرستان ها، بخش ها و روستاهاى 
استان برگزار مى شود. رئيس ستاد دهه فجر خراسان رضوى 
ادامه داد: اين مراســم در شــهرمقدس مشهد در جبل النور 
كوهسنگى، خواجه ربيع، بهشت ثامن االئمه(ع) حرم رضوى 
و مراســم ويژه در بهشت رضا(ع) برگزار و در پايان از سخنان 

حجت االسالم والمسلمين راشد يزدى بهره مند خواهيم شد.

21 بهمن برگزار مى شود
 جشنواره زيباترين پرچم ايران در مشهد

هاديان: جشــنواره زيباترين پرچم ايران در مشــهد برگزار 
مى شود.به گزارش خبرنگار ما جشنواره زيباترين پرچم ايران 

21 بهمن ماه در مسجد نقويه احمدآباد برگزار مى شود.
همچنين همزمان با22 بهمن ماه 22 پرچم منتخب رونمايى 
خواهد شد. اين مراسم كه از ساعت 7 تا 9 برگزار مى شود به 
22 پرچم منتخب ساخته دست بچه ها 22 جايزه اهدا خواهد 
شد.از ديگر برنامه هاى اين جشنواره، پرده خوانى رفتارهاى امام 
خمينى(ره) با كودكان با حضور عروسك هاى نمايشى،نداى 
اهللا اكبر در ساعت 9 مقابل مسجد نقويه، نبش خيابان عارف 
مى توان اشاره كرد.همچنين اجراى سرود و نورافشانى در وسط 

بلوار احمدآباد از ديگر برنامه هاى اين مراسم خواهد بود.
شايان ذكر است برنامه پرده خوانى قصه هاى قرآنى و زندگانى 
چهارده معصوم (ع)هر هفته ساعت 6/30 تا 8 در مسجد نقويه 

براى كودكان و نوجوانان به همراه خانواده برگزار مى شود.

ا�بار د� ���
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پروين محمدى: رئيس دانشــگاه علوم پزشكى مشهد 
از افزايش 60 درصدى ارائه خدمت در حاشيه شهرها و 

پايگاه هاى سالمت خبرداد. 
دكتر محمدرضا دارابى در نشست خبرى به مناسبت دهه 
مبارك فجر افزود: تالش مى كنيم تا با تكميل پروژه هاى 
بهداشتى درمانى و ارائه خدمات بهتر و بيشتر وظيفه خود 
را درقبال ســالمت مردم بويژه زائران حضرت رضا (ع) و 

مسافران و مجاوران شهر مقدس مشهد انجام دهيم.
وى گســترش 320 هزار مترمربع فضاهاى بهداشــتى، 
درمانى، آموزشــى، رفاهى و در همين حدود بازســازى 
در روستاها و بخش هاى محروم، راه اندازى 111 پايگاه 
ســالمت شهرى، 42 مركز جامع خدمات شهرى، هفت 
واحد مركز مجرى پزشك خانواده روستايى،جذب 1664 
نيرو با كمك طرح تحول ســالمت و اعزام 73 پزشــك 
متخصص را از جمله اقدامات چهار سال گذشته دانشگاه 

علوم پزشكى اعالم كرد. 
دكتر محمدرضا دارابى رتبه سوم فناورى و پژوهش بعد 
از دانشگاه هاى تهران و شهيد بهشتى در كشور، دريافت 
عنوان بهترين دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور در توسعه 

فضاهاى درمانى، بهداشــتى، آموزشــى،رفاهى،حضور 
دانشــجويان خارجى در رشته هاى تحصيالت تكميلى، 
كارشناســى و دكتراى عمومى را از جمله دستاوردهاى 
اين دانشــگاه در دولت يازدهم عنوان و اظهار اميدوارى 
كرد: در صورت ســاخت و راه اندازى بيمارســتان 540 
تختخوابى جاده سرخس، بيمارستان 1000 تختخوابى 
بلوار نماز و 320 تختخوابى هاشمى نژاد، مشهد به لحاظ 

تخت بيمارستانى بى نياز خواهد بود.

دكتر بحرينى، معاون توســعه و مديريت منابع دانشگاه 
نيزدر پاســخ به پرســش خبرنگار ما در خصوص زمان 
بهره بردارى از بيمارستان هاشمى نژاد، گفت: اين پروژه 
از ســال 88 آغــاز و ابتدا در اختيار راه و شهرســازى و 
ســپس به قرارگاه خاتم االنبيا(ص) تحويل شــده كه با 
8 ميليارد تومان هزينه تا ســال 96 كه به دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد واگذار شد، پنج درصد پيشرفت داشته و 
از تير ســال جارى كه در اختيار اين دانشگاه قرار گرفته 
به 42 در صد پيشرفت فيزيكى رسيده است. وى تصريح 
كرد: در صورت 60 ميليــارد تومان تأمين اعتبار تا 15 
ماه آينده بزرگ ترين، زيباترين و مجهزترين بيمارستان 
در محروم ترين منطقه شهر به بهره بردارى خواهد رسيد.

دكتر بحرينى از افزايش حدود 35 آمبوالنس به ناوگان 
اورژانــس خراســان رضوى تا فرورديــن 97 خبر داد و 
يادآور شد: در دولت يازدهم 120 آمبوالنس وارد ناوگان 
اورژانس اســتان شده و تا نوروز پنج آمبوالنس از طريق 
بانك رفاه و حدود 20 تا 30 آمبوالنس نيز كه اكنون در 
گمرك و در حال ترخيص است از طريق وزارت بهداشت 

حداكثر تا آخر فروردين 97 تحويل دانشگاه مى گردد.

اين پروژه نياز به 60 ميليارد تومان ديگر دارد
محرومان چشم انتظار تكميل بيمارستان هاشمى نژاد (2)

در راستاى 
اشتغال زايى330 

ميليارد ريال از سوى 
كميته محروميت 

زدايى معاونت امداد 
آستان قدس در اختيار 

كارآفرينان همكار با 
بسيج قرار گرفته است

بــرش

معاون آموزش و پرورش خراسان رضوى:
اسكان در مدارس

شايسته فرهنگيان نيست
پورحسين: معاون توســعه مديريت و پشتيبانى آموزش و 
پرورش خراســان رضوى گفت: معتقديم اسكان در مدارس 

شايسته همكاران فرهنگى نيست.
قاســمعلى خدابنده كــه درهمايش سراســرى گردهمايى 
مسئوالن تعاون و امور رفاهى آموزش وپرورش استان سخن 
مى گفت با اشاره به اقدام هاى آموزش و پرورش استان درحوزه 
اسكان وترويج فرهنگ زيارت رضوى افزود: اسكان درمدارس 
جهت كاهــش هزينه هاى همكاران در ســفرهاى نوروزى و 

تابستانى انجام مى شود.
وى توسعه مراكز رفاهى را گامى مهم در جهت افزايش شأن 
اجتماعى فرهنگيان خواند وگفت: درشهرهاى مختلف كشور 
وجود تابلو خانه معلم ومركز رفاهى آموزشــى وارائه خدمات 
به معلمان موجب دلگرمى خانواده هاى فرهنگى شده و داير 
شــدن مراكز آموزشــى رفاهى به عنوان خانه معلم موجب 
افزايش منزلت و شــأن معلمان مى شــود كه دراين مورد و 
جهت كمك به ساخت مراكز بخصوص درشهرهاى فاقد مركز 
رفاهى فرهنگيان استان اعالم آمادگى مى كنيم. خدابنده امور 
رفاهى ادارات را يكى از مهم ترين حوزه هايى خواند كه عملكرد 
آن تأثير مستقيم در ارتقاى منزلت ورفع مشكالت معيشتى 

فرهنگيان دارد.

استاندار خراسان رضوى:
نسبت به معرفى نخبگان به جوانان 

كوتاهى كرده ايم
ايرنا - اســتاندار خراســان 
رضوى با بيان اينكه در معرفى 
نخبــگان جامعه بــه جوانان 
بايد  گفت:  كرده ايم،  كوتاهى 
نسبت به معرفى دانشمندان به 

اين نسل بيشتر تالش كنيم.
عليرضا رشــيديان سه شنبه 
شب گذشته در آيين تجليل 
و تكريم نخبگان و اســتعدادهاى برتر خراسان رضوى، افزود: 
نخبگان و دانشمندان جامعه در نزد جوانان كمتر شناخته شده 

هستند.
وى ادامــه داد: اين در حالى اســت كه شــناخت جوانان از 
بازيكنان ذخيره يك تيم فوتبال اروپايى بيش از شناخت آن ها 

از انديشمندان و نخبگان جامعه خود است.
استاندار خراســان رضوى با بيان اينكه ارزش دانايى و دانش 
جوانان از پول و معدن بيشــتر اســت، افزود: در اين استان 
دانشــمندانى داريم كه محل رجوع يك درصد دانشــمندان 
جهــان در موضوعات تخصص مربوط به خود هســتند، اما 
ناشــناخته مانده اند و كمتر به نســل جوان و جامعه معرفى 

شده اند.

دانشگاه فردوسى مشهد 
در جمع برترين دانشگاه هاى آسيا

ايسنا: پايگاه رتبه  بندى تايمز فهرست دانشگاه هاى برتر قاره 
آســيا را در سال 2018 ميالدى منتشر كرد كه بر اساس آن 
دانشگاه فردوسى مشــهد در جمع 18 دانشگاه از جمهورى 

اسالمى ايران در اين رتبه بندى قرار دارد.
دكتر محمدجواد دهقانى، سرپرســت پايگاه استنادى علوم 
جهان اســالم (ISC) در اين باره اظهار كرد: پايگاه رتبه  بندى 
تايمــز يكــى از معتبرترين نظام هاى رتبه بندى در ســطح 
بين المللى اســت كه در 2013 ميالدى براى نخســتين بار 
رتبه بندى دانشگاه  هاى آســيايى را در كنار رتبه  بندى هاى 

بين المللى خود انجام داد.
سرپرســت پايگاه اســتنادى علــوم جهان اســالم اظهار 
كــرد: ايران در ســال 2018 داراى 18 دانشــگاه در بين 
دانشگاه هاى برتر آسياســت كه اين تعداد در سال 2017 
برابر با 14 دانشگاه بوده است. ايران نه تنها به لحاظ تعداد 
دانشــگاه، بلكه به لحاظ جايگاه نيز در ســال 2018 رشد 
قابل مالحظه اى داشــته است.دانشگاه نوشيروانى بابل كه 
برترين دانشــگاه كشــور در رتبه بندى تايمز معرفى شده 

است توانسته جايگاه 37 آسيا را اخذ كند.
دهقانى افزود: دانشگاه هاى صنعتى شريف و صنعتى اميركبير 
نيز با رتبه هاى 83 و 88 آسيا بعد از دانشگاه نوشيروانى بابل 

رتبه دوم و سوم ايران را كسب كرده اند. 

  ادامه روند كاهشى دما در خراسان رضوى
قدس: مركز پيش بينى هواشناســى خراسان رضوى اعالم 
كرد: بررسى نقشــه هاى پيش  يابى و تصاوير ماهواره نشان 
دهنده افزايش شدت باد و ابرناكى آسمان بوده كه بخصوص 
در مناطق مرتفع شمال غرب اســتان بارش  پراكنده دور از 
انتظــار نخواهد بود، ضمــن اينكه روند كاهــش دماى هوا 

همچنان ادامه خواهد داشت.
حداقل و حداكثر دماى هواى مشهد نيز طى امروز به ترتيب 

2- و 9 درجه سلسيوس پيش بينى شده است. 



هاشم رســائى فر  بعد از پيگيرى هايى 
كه در خصــوص انتقال خطوط هوايى فرودگاه 
بين المللى شهيد هاشمى نژاد مشهد شد مديران 
فرودگاهى اســتان مجاب شــدند تا در جهت 
كاستن آالينده هاى هوايى و صوتى با ايجاد باند 
ســوم اين فرودگاه عمالً مسير پرواز هواپيماها 
را از ســطح شهر مشهد به خارج از شهر انتقال 

دهند. در همين راســتا و طى 
جلســاتى كه با حضور نماينده 
مدعــى العموم يعنــى معاون 
دادستانى مركز استان و مديركل 
رضوى  خراســان  فرودگاه هاى 
برگزار شد، مقرر گرديد مراحل 
انتقال خطوط هوايى پروازهاى 
مشــهد ظرف سه ســال آينده 

اجرايى شــود. بعد از اين بود كه بحث باند سوم 
فرودگاه جدى تر از گذشته مورد توجه واقع شد. 
ديروز نيز جلســه اى با همين موضوع با حضور 
مســئوالن مرتبط با اجراى باند سوم فرودگاه 
شهيد هاشمى نژاد مشهد در دفتر قاضى بخشى 
محبى معاون پيشگيرى از وقوع جرم دادستان 

مركز خراسان رضوى برگزار شد.

 سهم قابل توجه هواپيماها در آلودگى هوا
محمد بخشــى محبى در خصوص برآيند اين 

جلسه به خبرنگار ما گفت: يكى از دغدغه هاى 
هميشــگى در بحث آلودگى هواى شهر مشهد 
موضوع تردد پروازهاى زيادى اســت كه روزانه 
بــر فراز اين شــهر انجام مى شــود و طبق كار 
كارشناسى كه صورت گرفته سهم قابل توجهى 
در افزايش آالينده هاى هوا و نيز صوتى شــهر 

دارد.

 پيگيرى حقوق عامه
وى يــاد آور شــد: در همين راســتا 
اين موضوع چــون در حيطه احقاق 
حقوق عامه مردم قراردارد در اولويت 
دادســتانى قرار گرفت كــه يكى از 
موضوعاتى كه موجب رفع اين مشكل 
بود ســاخت فرودگاهى جديد براى 
شــهر مشــهد بود كه اين موضوع هم به دليل 
هزينه زيادى كه دارد و هم مسائل ديگر حداقل 
10 سال به درازا مى كشد.وى افزود: با اين وجود 
راه حل بعدى كه انتقال خطوط پرواز از سطح 
شهر بود در دســتور كار قرار گرفت و مديركل 
فرودگاه هاى استان مجاب شد تا عمليات اجرايى 
باند سوم فرودگاه مشــهد را هر چه زودتر آغاز 

نمايد.
معاون پيشــگيرى از وقوع جرم دادستان مركز 
خراســان رضوى خاطر نشــان كرد: ديروز در 

جلســه اى كه با حضور نمايندگان دستگاه هاى 
مختلف از جمله شــهردارى، محيط زيســت، 
آســتان قدس رضــوى و اداره ثبت در دفتر ما 
برگزار شد نماينده آســتان قدس رضوى براى 
بحث زمين باند سوم اعالم آمادگى كرد چرا كه 
زمين مورد نظر از اراضى آســتان قدس رضوى 
اســت كه اين قدم بزرگى براى به ثمر رسيدن 

بحث باند سوم فرودگاه مشهد است.
وى در ادامــه افــزود: باتوجــه به 
همگرايى كه در اين جلســه وجود 
داشت، مديركل فرودگاه هاى استان 
اعالم كرد اگــر روند كار به همين 
منــوال به جلو حركــت كند ما از 
ارديبهشــت ماه خواهيم توانست 
مراحــل اوليه كار را بــه پيمانكار 
واگذار كنيم تــا در آينده نزديك 

شاهد عملياتى شدن باند سوم فرودگاه شهيد 
هاشمى نژاد مشهد باشيم.

قاضى بخشى محبى همچنين گفت: تنها ايرادى 
كه وجود دارد و در اين جلســه نيز به آن اشاره 
شــد اين است كه طرح مطالعاتى جاده اى بين 
بخشــى در محدوده محمد آباد به طرق انجام 
شده است كه در مسير تملك فرودگاه براى باند 
سوم قرار دارد كه اين جاده از مسيرى كه قبًال 
مردم از آن تردد مى كردند، براى نزديك تر شدن 

تغيير مسير داده است كه همين امر موجب شده 
تا با اراضى مورد نظر باند سوم تداخل پيدا كند. 
وى افزود: در همين راستا و با وجود اينكه اداره 
كل فرودگاه ها قبل از اين طى سال هاى گذشته 
در خصوص زمين مورد نظرشان براى باند سوم 
فرودگاه با فرماندارى و استاندارى مكاتبه كرده 
بودند بازهم در جلســه امروز (ديروز) ما مقرر 
شــد مكاتبه ديگرى با فرماندارى 
مشهد انجام شود و موضوع تغيير 
مســير جاده محمد آباد به طرق 
به ســمت همان جــاده قديم به 
اطالع فرماندارى برســد؛ چرا كه 
اگر ســاخت جاده در همان مسير 
سابق باشد هيچ مشكلى براى باند 

فرودگاه نيز به وجود نخواهد آمد.
 قاسم زاده، مديركل فرودگاه هاى 
اســتان خراســان رضوى نيــز در گفت وگو با 
خبرنگار ما ضمن اشــاره به برگزارى جلســه 
دســتگاه هاى مرتبط با عمليات ســاخت باند 
سوم فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد گفت: 
جلســات خوبى در اين مدت برگزار شده است 
كه در صورت تداوم و پشــتكارى كه در حال 
حاضــر وجود دارد اميدواريم در آينده شــاهد 
اتفاقات خوبى در خصوص اجرايى شــدن باند 

سوم باشيم.
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 سردار اشترى:

 خراسان شمالى جزو 3 استان
 كم حادثه به لحاظ جرايم خشن است

بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده نيروى انتظامى كشور از 
كاهش پنج درصدى جرايم خشن در سال جارى نسبت به 
سال گذشته، خبر داد و گفت: خراسان شمالى جزو سه استان 

كم حادثه به لحاظ جرايم خشن است.
سردار سرتيپ پاسدار حسين اشترى در جمع خبرنگاران در 
بجنورد با اشاره به اينكه كشف جرايم مختلف در كشورافزايش 
يافته، عنوان كرد: كشــفيات مواد مخدر طى سال جارى در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 13 درصد افزايش داشته 
اســت. وى با بيان اينكه كاهش سرقت و جرايم مهم امسال 
در مقايسه با ســال گذشته، حاكى از تالش كاركنان ناجا و 
همكارى مردم با پليس اســت، گفــت:در برخى از بخش ها 
كاستى هايى داريم كه تالش مى شود آن ها را برطرف كنيم.

وى در ادامه از انسداد مرزهاى كشور در آينده نزديك خبرداد 
و اظهار كرد: در مرزهاى كشــور آمادگى خوبى وجود دارد و 

تجهيزات مناسبى نيز در اختيار داريم.
وى با تأكيد بر انســداد مرزهاى كشــور، افزود: با استفاده از 
وســايل الكترونيكى انسداد مرزها را انجام داده و مرزها را به 
طور هوشــمندانه كنترل مى كنيم. وى با اشاره به تصادفات 
جاده اى، خاطرنشان كرد: اميدواريم با همكارى مردم و پليس 
و همت مسئوالن و خودروسازان نگرانى هاى ناشى ازحوادث 
جاده اى كاهش يابد. اشــترى وضعيــت امنيتى و انتظامى 

خراسان شمالى را خوب ارزيابى كرد.

پيگيرى هاى قدس به ثمر نشست

ارديبهشت 97؛ آغاز عمليات اجرايى باند سوم فرودگاه مشهد

 

 كوچه هاى خاكى در شهر فرهنگى جهان اسالم!
شهردارمحترم مشهد! آيا هنوزهم درسال2018 بايد كوچه هاى 
خاكى و جدول گذارى نشده درشهرمقدس مشهد، شهرفرهنگى 
جهان اســالم داشته باشــيم؛ واقعاً خجالت آوراست؟ طبرسى 
شــمالى12 نظامدوست34 كوچه هاى حسن زاده 16و18 واول 

راست(محبى25) به ميمنت 22بهمن لطفاً رسيدگى نماييد.
915...4340

 سگ بازى در معابر
چرا درشهر افرادى باسگ در خيابان ها و پارك ها تردد مى كنند و 
موجب رعب و وحشت مردم مى شوند و پليس هم هيچ واكنشى 

به اين سگ بازى ها نشان نمى دهد! جلوى اين كار را بگيريد!
915...3660

 قبض تلفن ناباورانه
قبض تلفن منزلم قبالً 5000 تومان ســرويس چند رسانه اى 
مى آمــد، رفتم مخابرات قطع كردم، دوره جديد شــد 10 هزار 

تومان؟ بدون استفاده! چكار كنم.
915...6756

 زندان همچنان در بافت مسكونى
چرا انتقال زندان مشهد از داخل بافت مسكونى شهر پشت گوش 
انداخته مى شــود؟ تا كى خانواده ها و ساكنان منطقه در عذاب 

باشند؟
915...0040

 چگونه سهام عدالت بگيرم
بنده23سال سابقه بيمه تأمين اجتماعى دارم و حداقل حقوق 
تأمين اجتماعى را با داشتن دو فرزند مى گيرم، آيا انصاف است 
سهام عدالت ندارم، چرا اين سازمان افراد زير مجموعه خودش 
را براى ســهام عدالت ثبت نام نكرده است؟ اكنون از چه راهى 

مى شود اقدام كرد.
915...7712

 آسفالت فراموش شده
اســتاندار و فرماندار و اداره راه ! ما اهالى روســتاى سربرج كه 
ميليون ها تومان براى تراشــه زنى هزينه كرديم، براى آسفالت 

مانده ايم، از اداره راه طرقبه بپرسيد چرا آسفالت نمى كنند؟
915...6784

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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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.



��ر ��ھد

��ر

گفت وگو با آرش آقا بيك مسئول جلوه هاى ويژه 

بازسازى حادثه «پالسكو» در «چهارراه استانبول»
تكتم بهاردوست: فيلم سينمايى «چهارراه 
استانبول» ششمين ساخته مصطفى كيايى 
يكى از بحث برانگيز ترين فيلم هاى حاضر در 
سى و ششمين جشــنواره فيلم فجر امسال 
است. داســتان حادثه ساختمان «پالسكو» 
كه در يك آتش ســوزى فرو ريخت و منجر 
به شهيد شــدن تعدادى از آتش نشان هاى 
فداكار كشورمان شــد.اين فيلم با نام قبلى 
«پالســكو» اســت كه به چهارراه استانبول 

تغيير پيدا كرده است.
جلوه هــاى ويژه اين فيلم يكى از آن مواردى 
است كه نه ما كه هيئت داوران هم نمى توانند 

براحتى از كنار آن عبور كنند.

 ساختمانى كه ديگر نيست
آرش آقــا بيك كه پيش از اين هم ســابقه 
همكارى در دو فيلم باركد و عصر يخبندان 
كيايى را بر عهده داشــته است در خصوص 
حضورش در اين فيلــم و همكارى مجدد با 
كيايــى و جلوه هاى ويژه خاص آن گفت:اين 
فيلم به خاطر حجــم كار و موضوعيتى كه 
داشــت و اينكه بخشــى از فيلمبــردارى و 
موضوع داستان مربوط به ساختمان پالسكو 
ســاختمانى كه اكنون ديگر هيچ اثرى از او 
وجود ندارد گروه توليد را با يكسرى سختى ها 
از جمله ســاختن يكســرى صحنه هايى كه 

مربوط به داستان بود، مواجه كرد.

 يكى از سخت ترين كارها
وى ادامــه داد:چون امــكان اينكه بخواهيم 
از آرشــيوى چيزى استفاده كنيم، نداشتيم 
هميــن كار را با مشــكالت زيــادى مواجه 

مى كرد.چهارراه استانبول يكى از سخت ترين 
كارهاى من و حتى خود كيايى است، چون 
مجبور بوديم يكسرى صحنه هايى را بازسازى 

كنيم. بچه هاى ويژيوال افكت خيلى در اين 
بخش زحمت كشيدند و آن بخش هم كه به 
من و همكارانــم در خصوص جلوه هاى ويژه 

ميدانى مربوط مى شد، اصًال كار آسانى نبود.
به هر شكل فيلم چهارراه استانبول يك كار 
تيمى خيلى خوبى شده است و مخاطبان با 
ديدن ديگ پروداكشن اين فيلم بسختى هاى 

آن پى خواهند برد.

 هيچ ارگانى حاضر به همكارى نبود
وى در خصــوص همــكارى مجــددش با 
مصطفى كيايــى افزود: مــا در صحنه هاى 
بازسازى بخش هايى از ساختمان پالسكو با 
سختى هاى زيادى مواجه بوديم چون تقريباً 
هيچ ارگانى حاضر به همكارى نبود جز خود 
آتش نشانى به هر شكل نشان دادن اين حجم 

درد اصًال كار آسانى نبود.
آقا بيك ادامه داد: همين ســكانس ها حتى 
براى بچه هاى بازيگر هم خيلى حســى بود 
ريختن ساختمان،  فرو  بخصوص ســكانس 
ما در اين ســكانس از خيلى از آتش نشانانى 
كه همان روز در پالســكو حضور داشتند در 
صحنه هاى واقعى استفاده كرديم و اين كار 

خيلى برايشان دردآور بود.
آقا بيــك ادامه داد: من پيــش از اين در 
دو فيلم باركد و عصــر يخبندان با كيايى 
همكارى داشــتم و بايد بگويــم كه او اگر 
چه كارگــردان جوانى اســت، ولى خيلى 
كاربلد و مسلط اســت و مى داند كه از كار 
چــه مى خواهد و خدارا شــكر كه من و او 
در اين چند كارى كه با هم انجام داديم به 
يك زبان مشترك رسيديم و همين كار را 
خيلى آسان مى كند كه مطمئنم مخاطبان 
شاهد يك خروجى خيلى خوب از اين كار 

خواهند بود.

قدس: در ســتون  «هنر مشــهد» امروز اخبار و رويدادهاى 
هنرى شهرمان را در هفته پيش رو بخوانيد و با توجه به عالقه 

تان براى ديدن آن ها برنامه ريزى كنيد.

 كتاب/رونمايى از  «رهش»
تازه ترين اثر رضــا اميرخانى با 
عنوان رهش روز جمعه 20بهمن 
ماه با حضور نويسنده رونمايى و 

عرضه خواهد شد.
قصــه كتاب رهــش را آدمهاى 
امروزى در بستر شهر تهران رقم 

مى زنند.
رهش ساعت 17 روز جمعه در 

كافه كتاب آفتاب رونمايى و عرضه خواهد شد.
كافه كتاب آفتاب در بازار گلستان واقع شده است.

 هنرهاى تجسمى/گنجينه هنر رضوان
همزمان با ايام دهه فجر نگارخانه 
رضوان نمايشــگاه و فروشــگاه 
آثــار هنرى نفيــس را با عنوان  
«گنجينه هنــر رضوان» عرضه 
مى كند.  اين نمايشگاه روز شنبه 
21 بهمن ماه ساعت 16 افتتاح 

مى شود. 
نگارخانــه رضــوان در خيابان 
كوهسنگى 17، پالك 16 واقع 

شده است. 

 چاپ/ نقشينه
عالقه مندان بــه هنر و صنعت 
چاپ مى توانند به گالرى آرتين 
مراجعــه كنند و به نمايشــگاه 
گروهى چاپ با عنوان  «نقشينه» 

سر بزنند. 
اين نمايشگاه از 19 تا 24 بهمن 
ماه از ســاعت 16 تا 20 ميزبان 

عالقه مندان است. 
گالرى آرتين در خيابان احمد آباد، قائم 8،پالك 58,2 مراجعه 

كنند. 

 نقاشى/ فراخوان نقاشان نوگرا
عالقه منــدان به هنر نقاشــى 
مى تواننــد بــراى شــركت در 
جشــنواره نقاشــان نوگرا آماده 
شــوند و تصويــر آثار شــان را 
تــا 30بهمن ماه بــه دبيرخانه 

جشنواره ارسال كنند.
آثار منتخب در نمايشگاهى در 
تاريخ 18 اســفندماه در گالرى 
راديــن بــه نمايش گذاشــته 

مى شــود. زمان ارسال اصل اثر به دبيرخانه جشنواره 5 تا15 
اسفندماه خواهد بود.

  معرفى 4 هنرمند برگزيده بخش 
يادمان هاى دائم شهرى رويداد خانه  بهار

قدس: هيئت  داوران بخش يادمان هاى دائم شهرى رويداد 
«خانــه  بهار» چهار هنرمند برگزيــده اين بخش را معرفى 

كردند.
 دبير جشــنواره هنر شهرى مشهد با بيان اين مطلب گفت: 
يادمان ها و مجسمه هاى دائمى نصب شده در فضاهاى شهرى، 
بيانگر پيشينه و هويت تاريخى و فرهنگى ساكنين هر شهر 
است و بر همين اساس در مباحث مربوط به هنرهاى شهرى، 
اين گونــه آثار حجمى داراى جايگاه منحصربفرد و از اهميت 

بسزايى برخوردارند.
احسان مهدوى با اشــاره به استقبال چشمگير هنرمندان از 
فراخوان رويداد خانه  بهار خاطرنشان كرد: در بخش شهدا كه 
در اين مرحله داورى آن صورت گرفت در مجموع تعداد 358 

اثر از 159 هنرمند به دبيرخانه جشنواره ارسال شد. 
دبير رويداد خانه  بهار ابراهيم پاپى  راد با اثر «ديو و رســتم»، 
داود غالمــى با اثر «باران رحمت»، اســماعيل كمالى با اثر 
«مرحوم اقوام شكوهى» و نســرين محمدزاده فخرداودى با 
اثر «ملت عشــق» را به عنوان چهار هنرمند برگزيده بخش 

يادمان هاى دائم شهرى رويداد خانه  بهار معرفى كرد.
وى در ادامه متذكر شد: آثار منتخب اين بخش به تناوب در 

سال 97 ساخته و نصب خواهند شد.

4
پنجشنبه   19 بهمن 1396

 21 جمادى االول 1439 8 فوريه 2018  
سال سى و  يكم  
شماره 8618  ويژه نامه 3006 

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
 شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط تلگرامى: 09038343801

@quds۹۵ :كانال تلگرام

رئيس حوزه هنرى خراسان رضوى در گفت و گو با قدس:

تهيه كنندگان از نمايش فيلم هايشان در جشنواره هاى شهرستانى استقبال كنند

گپ

فيلم  برپايى جشــنواره  زمانيان:  خديجه 
فجر در شهرستان ها همزمان با تهران اتفاق 
مباركى است كه چندين سال در مشهد هم 
انجام مى شود. امسال مشهد براى پانزدهمين 
دوره ميزبان جشنواره فيلم فجر است و نكته 
قابل توجه اينكه باالخره مســئوالن برگزار 
كننده توانستند، امسال براى اولين بار همه 

فيلم ها را در شهرمان نمايش دهند. 
برگزارى جشنواره فيلم فجر در شهرستان ها 
عــالوه بر ايجاد شــور و نشــاط در شــهر 
مزيت هاى زيادى براى مخاطبان ســينما و 
مخصوصاً فعاالن عرصه سينما در آن شهر و 
استان دارد كه ترسيم فضاى كلى سينماى 
ايران در ســال پيش رو و ارزيابى آن يكى از 

اين دستاوردهاست. 

 مخاطبان سينما فقط پايتخت نشينان نيستند
رئيــس حوزه هنــرى خراســان رضوى در 
خصــوص تأثير اين جشــنواره بر مخاطبان 
شهر و استان هايى كه جشــنواره در آن ها 
برپا مى شود، ضمن بيان مطالب ياد شده به 
موارد ديگرى هم اشاره مى كند. او مى گويد: 
از آنجاكه اين جشــنواره ملى است، بايد در 
تمام شــهرهايى كه امكان نمايش فيلم ها را 
دارا هستند، بر پا شود و سينماگران بايد به 
اين درك برسند كه مخاطبان سينماى ايران 
فقط پايتخت نشينان نيستند و اين جشنواره 

متعلق به همه مردم ايران است. 
ميثم مرادى با اشــاره به اينكه مشهد بعد از 
تهران در فروش و اكران فيلم هاى سينمايى 
رتبه دوم را دارد و از زيرساخت ها و سالن هاى 
خوبى برخوردار است، مشهد را محق برگزارى 

جشنواره هاى فيلم فجر مى داند.
او مى گويد: پرديس هويزه، بهسازى سالن هاى 
ســينما آفريقا و بهــره بــردارى و افتتاح از 

سالن هاى متعدد پرديس اطلس در مشهد اين 
نكته را به ما يادآورى مى كند كه برگزار شدن 
جشنواره فيلم فجر در مشهد آورده هايى براى 
فيلمسازان خواهد داشت كه كمتر از برگزارى 

اين جشنواره در تهران نخواهد بود. 
به باور رئيس حوزه هنرى خراســان رضوى 
ديده شدن آثار در اين مقطع در شهرى مثل 
مشــهد حتماً با بعد رسانه اى و تبليغى براى 
فيلمسازان حاضر در جشنواره همراه خواهد 
بــود و اين موضوع حتمــا در تقويم اكران و 

فروش آثار تأثير خواهد داشت. 
 مرادى همچنين مى گويد: با توجه به گسترده 
شــدن اطالعات در فضاى مجازى، بســيارى 
از منتقــدان و عالقــه مندان به جشــنواره و 
ســينما الزاماً در تهران متمركز نيستند و در 
شهرســتان ها هم به فعاليت هاى هنرى شان 
ادامه مى دهنــد. اين فعاالن حتمــاً از ديدن 
فيلم هاى جشنواره استقبال مى كنند و هر سال 
منتظر اين اتفاق سينمايى در شهرشان هستند. 

 تالش براى كسب اعتماد
 رئيس حوزه هنرى خراســان رضوى به اين 
پرسش كه شهرســتان ها چگونه مى توانند 
از ظرفيت برگزارى جشــنواره فيلم فجر در 
شهرشان استفاده بيشترى كنند، چنين پاسخ 
مى دهد: مطمئناً برگزارى جشنواره منظم با 
اطالع رسانى خوب مى تواند، مسئوالن را در 
كيفيت بهتر و در نتيجه بهره بردارى بيشتر 
از ظرفيت هاى جشنواره يارى كند. اينكه بعد 
از 14 سال برگزارى جشنواره در پانزدهمين 
ســال اين رخداد سينمايى هنوز تا روز آغاز 
جشــنواره تعداد فيلم ها و سالن هاى نمايش 

دهنده مشخص نيست، جاى تعجب دارد. 
مرادى با اعتقاد بر اينكه برگزارى جشنواره در 
شهرى مثل مشهد با اين امكانات سينمايى 

و زيرساخت ها پيچيده نيست، بر 
تالش مديران استان در خصوص 
برگزارى جشــنواره با كيفيت در 
اين شهر، تأكيد مى كند و مى گويد: 
بعــد از اين همه تجربــه مديران 
استان بايد مسئوالن برگزار كننده 
جشــنواره فيلم تهــران را مجاب 
كننــد تــا نگاهى فرا اســتانى به 
برگزارى جشنواره در شهرستان ها 

و مخصوصاً مشهد داشته باشند. 
اومعتقد است: زمان آن فرا رسيده است كه هم 
مسئوالن و هم تهيه كنندگان خودشان به دنبال 
نمايش آثارشان در جشنواره فيلم مشهد باشند 
و اين كار ميسر نمى شود، مگر با برگزارى يك 
جشنواره منظم و تالش براى كسب اين اعتماد.

 مخاطبان از ظرفيت جشنواره استفاده كنند
وى برگزارى جشنواره را در شهرستان براى 
هنرمندان و فعاالن سينما مغتنم مى داند و 
مى گويد: از آنجاكه جشنواره فيلم فجر اولين 
ويترين براى اكران آثار ســينمايى سال بعد 
كشور اســت و فيلمســازان و عالقه مندان 

فرهنگ و هنر در مشهد هم 
را رصد  اتفاق هاى سينمايى 
مى كنند، با ديدن فيلم ها از 
محتوا، ساختار و فضاى كلى 
ســينماى ايران در يك سال 
آگاه مى شــوند و اين مسئله 
هم به فيلمســازان اســتان 
كمك مى كند و هم رسانه ها و 
مطبوعات مى توانند تصويرى 
از ســينماى ايران در ســال پيش رو داشته 
باشند و نســبت خود را با سينماى ايران در 

سال بعد بدانند.
مــرادى در پايان از مســئوالن جشــنواره 
مى خواهد در زمان برگزارى جشنواره بخشى 
از ســهم اكران فيلم ها را به فيلمســازان و 
اصحاب فرهنگ و هنر رسانه اختصاص دهند 
وشرايطى ايجاد شــود تا مخاطبان اصلى از 
ظرفيت جشنواره استفاده كنند و شرايط به 
گونه اى نباشــد تا افرادى كه بايد در سالن 
باشند، پشت در ســالن هاى سينما منتظر 
بليت باشند و افرادى كه بود و نبودشان فرقى 

براى سينما ندارد براحتى فيلم ببينند. 

یاددا�ت

��ت و�و 

مرورى بر 14 سال برگزارى جشنواره فيلم فجر در مشهد
  مهتاب كرامتى و فرهاد اصالنى نيامدند
*قسمت هفتم

حســين پورحســين: ســال 92 
يازدهمين جشــنواره فيلم مشــهد با 
تأخيرى چند روزه آغاز شد و تماشاگران 
مشتاق جشنواره هم از 17 تا 27 بهمن 
فيلم ها را در ســالن ســينماى شهيد 

اصغرزاده به تماشا نشستند.
سيدحميد طباطبايى، معاون هنرى و 

سينمايى ارشــاد قبالً از برگزارى پر و پيمان جشنواره خبر 
داده بود و در پايان جشنواره گفته است 11 هزار نفر فيلم هاى 

جشنواره را به تماشا نشسته اند.
هرچنــد برخالف وعده هاى داده شــده هيچ جلســه نقد و 
بررسى و افتتاحيه اى براى برگزارى يازدهمين جشنواره فيلم 
فجر تدارك ديده نشد، اما نمايش فيلم هاى ملبورن، چ مثل 
چمران، انارهاى نارس، ردكارپت، پنج ستاره، روزگارى عشق و 
خيانت، خط ويژه، رنج و سرمستى، برف، فصل فراموشى فريبا، 
متروپل و چند فيلم ديگر از جمله شيار143 ساخته نرگس 
آبيار جشنواره را ســرپا نگه داشت و در پايان هم بيشترين 
نظرسنجى ها و آراى تماشاگران به فيلم هاى چ مثل چمران و 
شيار 143 تعلق گرفت و در مراسم اختتاميه هم از عوامل فيلم 
شيار 143 قدردانى شد و نرگس آبيار و مريال زارعى هم روى 

سن آمده، مورد تشويق تماشاگران قرار گرفتند.
در سال 93 دوازدهمين جشنواره فيلم فجر مشهد با نمايش 
فيلم هاى رخ ديوانه ســاخته ابوالحســن داوودى فيلمســاز 
نيشابورى سينماى ايران، خداحافظى طوالنى از فرزاد مؤتمن، 
در دنياى تو ســاعت چنده صفى يزدانيــان، روباه كار بهروز 
افخمى، جزيره رنگين ساخته خسرو سينايى، تگرگ و برف 
از رضا كريمى، ماهى سياه كوچولو ساخته مجيد اسماعيلى 
و مزارشريف عبدالحسين برزيده عصر يخبندان در حالى آغاز 
شد كه نبى زاده، معاونت هنرى و سينماى فرهنگ و ارشاد 
اســالمى خراســان رضوى از حضور مهتاب كرامتى، فرهاد 
اصالنى و چند نفر از بازيگران سينما در مشهد خبر داده بود، 

اما اين خبر ناكام ماند و آن ها به مشهد نيامدند.
در ششمين روز برگزارى جشنواره در مشهد نمايش فيلم رخ 
ديوانه با استقبال چشمگير تماشاگران روبه رو شد. بسته شدن 
گيشــه و عدم پذيرش اينترنتى بليت فيلم رخ ديوانه، باعث 
تجمع زيادى جلوى گيشه سينماى نمايش دهنده شد و كليه 

بليت ها تا قبل از ظهر به پايان رسيد.
دوازدهمين جشنواره فيلم فجرمشــهد مراسم اختتاميه را 
در سالن شهيد اصغرزاده با حضور حسين يارى، ابوالحسين 
داودى و بيتا منصورى همسر داودى و تهيه كننده فيلم رخ 

ديوانه جشن گرفت.
در مراسم اختتاميه فيلم من ديگو مارادونا هستم نمايش داده 

شد.

گفت وگو با «عبدالرضا رحمانى نسب» فيلمساز مشهدى
  مشهد داراى بضاعت تاريخى، براى 

فيلمسازى است
سرور هاديان:«شــفاخانه» بــه نويســندگى و كارگردانى 
عبدالرضا رحمانى نســب يكى از پنج فيلم بخش ســيمرغ 

سينماى خراسان است. 
اين فيلــم را رحمانى 
نسب با مضمون روايت 
پيشــينه   تصويــرى 
تاريخى و ســير تحول 
توســعه  و  ســاخت 
بيمارستان امام رضا(ع) 

مشهد ساخته است.
در   1362 اومتولــد 
كارشناس  و  مشــهد 
تدوين است و در سال 
85 كارش را با انجمن 
آغاز  جوان  ســينماى 
كرده است.وى درگفت 

و با قدس مى گويد: اين مستند روايت 60 دقيقه اى تصويرى 
تاريخ پزشكى ايران و پيشينه  تأسيس و توسعه بيمارستان امام 
رضا(ع) در مشــهد است كه در مهر 1313 همزمان با جشن 

هزاره فردوسى افتتاح شد. 
وى در رابطه با انگيزه خود براى ساخت فيلم تأكيد مى كند: 
من دربيمارســتان امام رضا(ع) متولد شده ام؛ از آنجايى كه 
پدرم در اين بيمارســتان كار مى كرد، مــن در اينجا بزرگ 
شــده ام و خاطرات كودكى و نوجوانى  بسيارى در فضا و باغ 
بيمارستان دارم. شايعه ها و حرف هاى بسيارى درهمين دوران 
درباره بيمارستان شنيدم؛ از جمله اينكه اين بنا را آلمانى ها 
معمارى كرده اند و... تمام اين پرسش ها براى من دغدغه  شروع 

پژوهش و يافتن جواب هايم شد. 
اين هنرمند فيلمســاز تصريح مى كند:اين بيمارستان تأثير 
بســزايى در علم پزشكى شرق كشور داشته است و معمارى 

زيباى آن در بين بيمارستان ها منحصر به فرد است.
رحمانى نســب مى افزايد: به بهانه هشتاد و سومين سالگرد 
تأســيس بيمارستان امام رضا(ع) اين مستند براى اولين بار 
6 روز بعد از تاريخ افتتاح اين بيمارستان در تاالر ابن سيناى 
مشهداكران شد كه ضمن رونمايى و پخش مستند شفاخانه، 
از پيشكسوتان و پزشكان اين بيمارستان نيز تقدير به عمل 
آمد و خوشبختانه از استقبال خوبى نيز اين اكران برخوردار 
شــد. وى تأكيد مى كنــد: مشــهد داراى بضاعت تاريخى، 

فيلمسازى است.
وى همچنين پروسه تحقيق و پژوهش اين مستند را بيش از 
18 ماه اعالم مى كند و مى افزايد: مرحله ساخت اين مستند 

حدود 30 روز به طول انجاميد.
شايان ذكراست در سال 2017 كه مشهد پايتخت فرهنگى 
جهان اســالم ناميده شــد، ســاخت آثارى كــه به معرفى 
بضاعت هاى اين شــهر مى پردازد، مى تواند بسيار تأثيرگذار 

باشد.
اين فيلم مورد توجه برگزاركنندگان بخش سيمرغ سينماى 

خراسان قرار گرفت. 
«شفاخانه» 20 بهمن ماه در ساعت 16 و 30 در سينما شهيد 
اصغرزاده واقع در پارك ملت در جشــن ســيمرغ سينماى 

خراسان براى عالقه مندان اكران مى شود.

سينماى خراسان است. 
اين فيلــم را رحمانى 
نسب با مضمون روايت 
پيشــينه   تصويــرى 
تاريخى و ســير تحول 
توســعه  و  ســاخت 
بيمارستان امام رضا(ع) 

در   
كارشناس  و  مشــهد 
تدوين است و در سال 
 كارش را با انجمن 
آغاز  جوان  ســينماى 
كرده است.وى درگفت 
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يازدهمين جشــنواره فيلم مشــهد با 
تأخيرى چند روزه آغاز شد و تماشاگران 
 بهمن 
فيلم ها را در ســالن ســينماى شهيد 

سيدحميد طباطبايى، معاون هنرى و 

پرده نقره اى
«ويژه جشنواره فيلم فجر مشهد»

و زيرساخت ها پيچيده نيست، بر 
تالش مديران استان در خصوص 
برگزارى جشــنواره با كيفيت در 
اين شهر، تأكيد مى كند و مى گويد: 
بعــد از اين همه تجربــه مديران 
استان بايد مسئوالن برگزار كننده 
جشــنواره فيلم تهــران را مجاب 
كننــد تــا نگاهى فرا اســتانى به 

قدس: در ششــمين روز جشــنواره فيلم فجر مشهد فيلم هاى 
«چهارراه اســتانبول»، «كاميون»، «ســرو زيــر آب»، «بمب»، 
«داركوب»، «مغزهاى كوچك زنگ زده»، «اتاق تاريك»، «شعله 
ور» و «جاده قديم» براى مخاطبان وعالقه مندان در ســالن هاى 
آفريقا، هويزه و اطلس به نمايش در مى آيد.با خواندن گزارش امروز 

از ساعت اكران فيلم ها و محتواى آن ها مطلع شويد. 

 چهارراه استانبول/اطلس/18:30 و 22:30 
«چهارراه استانبول» ساخته مصطفى كيايى فيلمى است كه با 
توجه به حادثه ساختمان پالسكو كه منجر به شهادت شمارى از 
آتش نشانان شد، ساخته شده است. بهرام رادان، محسن كيايى، 
سحر دولتشــاهى، ماهور الوند، رعنا آزادى ور، مهدى پاكدل و 

مسعود كرامتى گروه بازيگران اين فيلم را تشكيل مى دهند. 

 كاميون/ اطلس/ 20:30
فيلم سينمايى «كاميون» به نويسندگى و كارگردانى كامبوزيا پرتوى 
ساخته شده است.   داستان فيلم به يك راننده كاميون با بازى سعيد 
آقاخانى مى پردازد كه خانواده اى از اهالى كردســتان عراق را براى 

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

 سرو زير آب/ هويزه/16:30 
«ســرو زير آب» ساخته محمدعلى باشــه آهنگر روايتى است 
از ايثارى بزرگ كه بعد از حادثه ســاختمان پالسكو دوباره بر 
سر زبان ها افتاده اســت. بابك حميديان، مسعود رايگان، رضا 
بهبودى، مينا ساداتى، همايون ارشادى، مهتاب نصير پور، هومن 
برق نورد، ستاره اسكندرى، شهرام حقيقت دوست، حسين باشه 
آهنگــر، فرخ نعمتى و امير دلفانى در اين فيلم به ايفاى نقش 

مى پردازند. 

 بمب/ هويزه/ 18:30 
«بمب؛ يك عاشقانه» ســاخته پيمان معادى است. نكات اين 
فيلم همبازى شدن دوباره ليال حاتمى و پيمان معادى است كه 
خاطره بازى آن ها در فيلم «جدايى نادر از سيمين» را زنده كرد.

 
  داركوب/ هويزه/ 20:30  

«داركوب» ساخته بهروز شعيبى به روابط انسانى افراد جامعه 
در رويارويى با معضالت اجتماعى و اعتياد از منظرى متفاوت 
مى نگرد. مهناز افشار، جمشيد هاشم پور و امين حيايى در اين 

فيلم نقش آفرينى مى كنند.  

 مغزهاى كوچك زنگ زده/ هويزه/ 22:30 
«مغزهاى كوچك زنگ  زده» فيلمى به كارگردانى و نويسندگى 
هومن سيدى است كه نويد محمدزاده و فرهاد اصالنى در نقش 

دو برادر، شخصيت هاى اصلى اين فيلم را برعهده دارند.  

 اتاق تاريك / آفريقا /18:30
«اتاق تاريك» به نويســندگى، كارگردانــى و تهيه كنند گى روح اهللا 
حجازى ساخته شده است. ساعد سهيلى، ساره بيات و اميررضا رنجبران 
از جمله بازيگران اين فيلم هستند.  داستان فيلم درباره يك خانواده سه 
نفره است كه ساره بيات و ساعد سهيلى و عليرضا ميرساالرى (در نقش 

فرزند خردسال آن ها) اين خانواده را شكل مى دهند.

   شعله ور/آفريقا/20:30
«شعله ور» به كارگردانى حميد نعمت اهللا داستان 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. امين حيايى، دارا حيايى، زرى خوش كام، 
پانتــه آ مهدى نيا، مژگان صابرى و بهمن پرورش بازيگران اين 

فيلم سينمايى هستند.

 جاده قديم/ آفريقا/22:30 
«جاده قديم» ســاخته منيژه حكمت تنها بانوى فيلمســاز 
حاضر در بخش سوداى سيمرغ است. اين فيلم داستان زنى 
كارمند را روايت مى كند كه شب عيد نوروز با مشكالتى روبه 

رو مى شود.
مهتاب كرامتى، آتيال پسيانى، پرويز پورحسينى، ترالن پروانه، 
ليلى رشــيدى، محمدرضا هدايتى و بهنــاز جعفرى از جمله 

بازيگران اين فيلم هستند.

نگاهى به فيلم هاى ششمين روز جشنواره

«جاده قديم» امشب ديده مى شود

تازه ترين اثر رضــا اميرخانى با 
بهمن 
ماه با حضور نويسنده رونمايى و 

قصــه كتاب رهــش را آدمهاى 
امروزى در بستر شهر تهران رقم 

 روز جمعه در 

همزمان با ايام دهه فجر نگارخانه 
رضوان نمايشــگاه و فروشــگاه 
آثــار هنرى نفيــس را با عنوان  
«گنجينه هنــر رضوان» عرضه 
مى كند.  اين نمايشگاه روز شنبه 
 افتتاح 

نگارخانــه رضــوان در خيابان 
 واقع 

عالقه مندان بــه هنر و صنعت 
چاپ مى توانند به گالرى آرتين 
مراجعــه كنند و به نمايشــگاه 
گروهى چاپ با عنوان  «نقشينه» 

 بهمن 
 ميزبان 

عالقه منــدان به هنر نقاشــى 
مى تواننــد بــراى شــركت در 
جشــنواره نقاشــان نوگرا آماده 
شــوند و تصويــر آثار شــان را 
بهمن ماه بــه دبيرخانه 

آثار منتخب در نمايشگاهى در 
 اســفندماه در گالرى 
راديــن بــه نمايش گذاشــته 
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