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گفت و گو با «حسن آخوندپور» كارگردان:
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در دهه فجر گلزار 
شهداى حرم مطهر رضوى 

غبارروبى شد

ميهمانى 
الله ها 

قدس   به مناســبت سى و نهمين سالگرد پيروزى 
انقالب اســالمى 1471 گلزار شهيد در سراسر استان 
خراســان رضــوى غبارروبى، عطرافشــانى و گلباران 
شد.مراس م غبارروبى و عطر افشانى مزار شهداى مدفون 
در بهشت ثامن االئمه(ع) حرم مطهر رضوى نيز تحت 
عنوان «ميهمانى الله ها»با حضور خدام حضرت رضا(ع) 
برگزار شــد.در اين مراسم دربانان، فراشان، كفشداران 
و خــدام بارگاه على بن موســى الرضا(ع) با تجمع در 
صحن قدس حرم مطهر رضوى همراه با ذكر مصيبت 
به بهشــت ثامن االئمه(ع) واقع در صحن قدس رفتند 
و به وســيله گالب ناب محمدى مزار شهداى انقالب 
اســالمى و شهداى هشت ســال دفاع مقدس را عطر 
افشانى و غبارروبى كردند. خدام حرم مطهر رضوى  بعد 

از غبارروبى مزار شهداى مدفون در بهشت...

همزمان با دهه فجر بهره بردارى و آغاز عمليات اجرايى ده ها پروژه آغاز شد

.......صفحه 2 

دعوت سازمان ها و 
نهادها براى حضور مردم 

در راهپيمايى 22 بهمن
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آخرين اثر رضا اميرخانى در مشهد امضا شد ضرب االجل 10 روزه براى استاندارد سازى آسانسورها
با استقبال خوب عالقمندان از سوى معاون دادستان مشهد تعيين شد

قدس:  جمعه اى كه گذشت رضا اميرخانى به 
مشهد آمد و در كافه كتاب آفتاب در مراسم 
رونمايى تازه تريــن اثرش با عنوان  «ره ش» 
شركت كرد. مخاطبان او پس از 6 سال انتظار 
باالخره آخرين اثر نويسنده مورد عالقه شان 
را در حالى دريافت كردند كه مى توانســتند 

روبروى آقاى نويسنده بنشينند و ...

قــدس: معاون دادســتان مشــهد در امور 
اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم در نامه اى 
به مديركل اداره اســتاندارد خراسان رضوى 
نسبت به استاندارد سازى آسانسورها هشدار 
داد. در نامه بخشى محبى آمده است: نظر به 
افزايش مرتفع سازى ساختمان ها و نيز لزوم 

و ضرورت استفاده از آسانسورهاى ايمن و...
.......صفحه 3  .......صفحه 3 
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نماينده ولى  فقيه در خراسان رضوى:

بيعت ارتش با امام  عامل تسريع در پيروزى انقالب بود
��ر

قدس نماينده ولى  فقيه در خراسان رضوى، 
همزمان با ســالروز بيعت همافران با امام راحل 
در ديــدار با فرماندهان و مســئوالن يگان هاى 
چهارگانه ارتش در خراســان رضوى گفت: 19 
بهمــن، روز تولد ارتش انقالبــى و زوال ارتش 

آمريكايى بود.
آيت اهللا ســيداحمدعلم الهدى خاطرنشان كرد: 
19 بهمن، روز شــروع انقالبى و ايمانى ارتش 
جمهورى اسالمى ايران و نمايشگرى است كه 
ماهيت شــعور انقالبى ارتش را در همه زمان ها 
و همه فراز و فرودهاى انقالب به ثبت رســانده 
و ثابت مى كند با تمام فعاليت ها و آموزش هاى 
خائنانه دشمنان ما در بستر ربع قرن نسبت به 
ارتش به وسيله عوامل مستشاران اجنبى، ايمان 
و شعور دينى و انقالبى در نيروهاى ارتش وجود 
داشــته است.وى ادامه داد: پيروزى انقالب تنها 
منتظر تحقق يك واقعيت بود و آن، پيوستگى 
ارتش به مــردم براى پيــروزى انقالب بود كه 
تمام نقطه وحشــت آمريكا و جريان وابســته 
به نظام شــاهى و تفاله هاى اين نظام كه سعى 
مى كردند اين درخت از جا كنده شــده را با زور 
و زحمــت نگه دارند، اين نقطه بود كه ارتش به 
مردم بپيوندد.وى با بيان اينكه بزرگداشت 19 
بهمن در هر سال، تكريم از شعور ايمانى ارتش 
و آميخته انقالبى بــودن از جان دادن ها و جان 
نثارى هاى ارتش جمهورى اسالمى است، افزود: 
پيش از ورود امام راحل به كشور، هايزرفرستاده 
ويژه رئيس جمهور آمريكا به ايران ســفر كرد 
تا از پيوســتن ارتش به مردم جلوگيرى كند و 
گفت «اگر بنا باشد شــما به مردم بگرويد و با 
مردم همراهى كنيد، دخالت نظامى آمريكا در 
كشور قطعى اســت».آيت اهللا علم الهدى اضافه 
كرد: سران ارتش آن روز در پيمانى كه با هايزر 
بستند، اطمينان دادند چنين مسئله اى در كشور 
رخ نخواهد داد و در پادگان عشرت آباد تهران رژه 

مخصوص گارد براى او برگزار شد.
وى تصريح كرد: در چنين وضعيتى، از آمدن 
امام راحل تا 19 بهمن، تنها هفت روز فاصله 
بــود، هايزر تازه از ايران خارج  شــده بود كه 
حركت نيروى هوايى، در جهان پيچيد و روند 
انقالب را در سرعت دو- ســه  روزه قرار داد، 
حتــى پيروزى انقالب براى شــوراى انقالب، 

امــام و بقيه به اين ســرعت قابل پيش بينى 
نبود.وى افزود: پس از گذشــت حدود 40 سال 
از انقالب اســالمى، ارتش جمهورى اســالمى 
همچون انســانى كه در 40 سالگى به پختگى 
مى رسد، در اين شــرايط قرار دارد. امام جمعه 
مشهد مقدس، حركت شجاعانه نيروهاى هوايى 

ارتش را عامل تسريع در پيروزى انقالب از چند 
ماه به چند روز دانست و گفت: نشان اين انقالب 
با اين كيفيت به ارتش برمى گردد، ارتش از يك 
روز تولد فعاليتش آغاز شــد.وى با بيان اينكه 
توان ارتش تربيت  شده به دست اجنبى كه ادعا 
مى شد چهارمين ارتش دنياست در موقعيت هاى 

مختلــف ضعف خود را نشــان داد، اظهار كرد: 
ارتش انقالبى كه در 19 بهمن 57 متولد شد، در 
زمانى كوتاه به اوجى از قدرت رسيد كه هشت 
سال دفاع مقدس را با كمك سپاه پاسداران اداره 
كرد و اين جريان را بر جريان ارتش قدرتمند و 

مجهز دشمن مسلط كرد.

در حوالى امروز2

 دعوت آيت اهللا علم الهدى از مردم استان
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى طى صدور پيامى براى 
راهپيمايى 22 بهمن اظهار داشــت:امروز كه انقالب اســالمى 
ايــران دوران اقتدار و فراگيرى خود را در امت اســالم به اوج 
رسانده، استكبار پنداشته كه با نشانه گرفتن معيشت و همراهى 
سوءمديريت ها، مردم ما مستاصل مى شوند، در حالى كه سپاس 
نعمت انقالب و مقاومت در تداوم آن، نسخه اى قرآنى است.اميد 
است كه مرد و زن انقالبى ما در نمايش اين مقاومت و صالبت 

در راهپيمايى روز بيست و دو بهمن شركت كنند.

 دعوت سازمان ها و نهادها براى حضور 
مردم در راهپيمايى 22 بهمن

قدس: در آستانه فجر انقالب اسالمى بسيارى از سازمان ها و 
نهادها با صدور در بيانيه هايى با گراميداشت اين دهه از مردم 
درخواست كردند تا امسال نيز پرشورتر از سال هاى گذشته در 
راهپيمايى 22 بهمن شركت كرده و خاطره اى بيادماندنى تر از 

هميشه را ترسيم كنند.
دفتر نمايندگى شوراى سياستگذارى ائمه جمعه خراسان رضوى 
نيز طى بيانيه اى اعالم كرد:بهمن ماه يادآور حماســه آفرينى 
عظيم و بى بديل ملتى است كه با وحدت كلمه با رهبرى امام 
خمينى (ره) انقالبى را رقم زدند كه انفجار نور بود و توانســت 

بساط پوشالى رژيم 2500 ساله طاغوت را در هم بپيچد.
در اين بيانيه آمده است بى ترديد مردم با بصيرت ايران اسالمى 
با حضور حماسى و پر شور خود درراهپيمايى 22 بهمن به دنيا 
نشان خواهند داد كه اين ملت هميشه هوشيار و قدردان نعمت 
عظيم انقالب اســالمى هستند و ذره اى از موضع به حق خود 

عقب نشينى نخواهند كرد.
اداره كل تبليغات اسالمى خراسان رضوى و تشكل هاى دينى 
نيز با صدور بيانيه اى از مردم براى حضور گسترده در راهپيمايى 

سالروز پيروزى انقالب اسالمى ايران دعوت كردند.
در اين بيانيه آمده اســت: اداره كل تبليغات اسالمى خراسان 
رضــوى، مبلغان و مبلغات، ائمه جماعات مســاجد، مدارس و 
ادارات، شــوراى هيئت هاى مذهبى، كانون مداحان و شاعران 
آيينى، اتحاديه مؤسســات مردمى قرآنــى، مجمع كانون هاى 
فرهنگى و تبليغى، انجمن هاى اســالمى كارگرى و جمعيت 
بانوان فرهيخته اســتان، همگام با مــردم واليتمدار و انقالبى، 
ضمــن پايبندى عميق بــه ارزش ها، اصــول و مبانى انقالب 
اسالمى و نيز اســتقالل همه جانبه ايران سرافراز و حساسيت 
در برابر دشــمن و با رعايت تقواى دينى و سياســى به عنوان 
انتظارات ولى امرمســلمين از فرزندان انقالبى خويش و ضمن 
گراميداشت ياد و خاطره حضرت امام(ره)، حماسه آفرينى ها و 
فداكارى هاى شهيدان انقالب اسالمى و مجاهدان مدافع حرم و 
آحاد ملت ايران در عرصه هاى نبرد با آمريكا و اردوگاه استكبار 
جهانــى و تأكيد بر فصل الخطاب بودن منويات و مواضع مقام 
معظم رهبرى امام خامنه اى عزيز(مدظله العالى) در عرصه هاى 
گوناگون، ضمــن دعوت از مردم واليتمدار و انقالبى اســتان، 
آمادگى خويش را براى حضور پرشــور، گسترده و انقالبى در 
راهپيمايى سراسرى 22 بهمن ماه اعالم و با طنين انداز كردن 
شعارهاى «هيهات مّناالذله» و «مرگ بر آمريكا»، صحنه حضور 
مردم را به نمايش تمام عيار سازش ناپذيرى خود در برابر جبهه 

دشمن تبديل خواهند كرد.

 شب شعر انقالب در مهديه امام خامنه اى 

قدس:شب شعر انقالب با حضور استادان شعر و ادب در محل 
مهديه امام خامنه اى(مدظله العالى) برگزار شــد.در اين برنامه 
كه با محوريت موضوع انقالب اســالمى و ارزش هاى اســالمى 
برگزار شد، حجت االسالم سيدحسين سيدى، سيدرضا مؤيد، 
محمدجواد غفور(شفق)، دكتر احمد فغانى، سيدهاشم وفايى، 
عليرضا خاكسپارى و جمعى از شــاعران گرانقدر خراسانى به 
بيان اشعار خود پرداختند.مدير كل اوقاف و امور خيريه خراسان 
رضوى در اين مراسم با بيان اينكه انقالب اسالمى به فرهنگ اهل 
بيت گره خورده است، گفت: اينكه شاعران انقالب، شاعران اهل 
بيت هستند، امرى تصادفى نيست.حجت االسالم والمسلمين 
محمد احمدزاده با اشــاره به گوشه اى از شكنجه هاى مبارزان 
انقالب توسط رژيم سابق، گفت: اين انقالب به سادگى به دست 
نيامد و در اين راه انقالبيون به دســت ساواك و رژيم منحوس 

پهلوى شكنجه هاى دهشتناك و غير قابل وصف مى شدند.

طى همايشى در مشهد برگزار شد
 پاسداشت 50 سال خدمت 

«بانوى فجر آفرين»
قدس: همايش بانوى فجر آفرين در مدرســه علميه اسالم 
شناســى حضرت زهــرا(س) به پاس پنجاه ســال خدمات 
انقالبى فرهنگى و حوزوى استاد حاجيه خانم مقدسى برگزار 
شد.نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراى اسالمى در 
اين آيين با يادآورى رشادت هاى حاجيه خانم مقدسى در دوران 
رژيم ستمشاهى گفت: پيروزى هاى بدست آمده در اين 40 سال 
با دو موضوع امام و امت تعريف شد چيزى كه در صدر اسالم غير 
از چهار-پنج سال اول حكومت حضرت على(ع) اتفاق نيفتاد، تا 
انقالب اسالمى ايران و بهمن 57 كه اين انقالب الهى دست اين 

دو را در هم گذاشت.
امام خمينى(ره) انديشه هاى اسالمى را به قانون و اراده تبديل 
كردند واين همان عظمتى اســت كه امروز شاهد آن هستيم. 
جواد كريمى قدوسى در بخش ديگر سخنان خود گفت:جريان 
مقاومت اسالمى نيز درسى اســت برگرفته از انقالب اسالمى 
ايران وپاسداشت كسانى كه در آفرينش اين انقالب از خود مايه 

گذاشتند. 

به مناسبت ايام اهللا دهه فجر انجام شد
 غبارروبى 1470 گلزار شهيد 

در خراسان رضوى

قدس: به مناسبت سى و نهمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
1471 گلزار شهيد در سراسر استان خراسان رضوى غبارروبى، 
عطرافشــانى و گلباران شد.مراس م غبارروبى و عطر افشانى مزار 
شهداى مدفون در بهشت ثامن االئمه(ع) حرم مطهر رضوى نيز 
تحت عنوان «ميهمانى الله ها»با حضور خدام حضرت رضا(ع) 
برگزار شد.در اين مراســم دربانان، فراشان، كفشداران و خدام 
بارگاه على بن موســى الرضا(ع) با تجمع در صحن قدس حرم 
مطهر رضوى همراه با ذكر مصيبت به بهشــت ثامن االئمه(ع) 
واقع در صحن قدس رفتند و به وسيله گالب ناب محمدى مزار 
شهداى انقالب اســالمى و شهداى هشت سال دفاع مقدس را 

عطر افشانى و غبارروبى كردند. 
خدام حرم مطهر رضوى بعد از غبارروبى مزار شهداى مدفون 
در بهشت ثامن االئمه(ع) صحن قدس با ورود به بهشت ثامن 
االئمه شماره2، مزار شهداى مدفون هشت سال دفاع مقدس 
و شهداى انقالب اسالمى را با گالب ناب عطرافشانى و با گل 

مزار اين گلگون كفن ها را معطر كردند.
مراســم غبارروبى مزار شهداى هشت ســال دفاع مقدس و 
شهداى انقالب اســالمى خواجه ربيع نيز همزمان با مراسم 
حرم مطهر رضوى با حضور خدام حضرت رضا(ع) برگزار شد.

 يادواره بانوان شهيد خراسان رضوى
 در مشهد برگزار شد

ايرنا: دومين يادواره بانوان شــهيد خراسان رضوى همزمان 
با دهه مبارك فجر انقالب اســالمى روز پنجشنبه در مشهد 

برگزار شد.
مديركل بنياد شــهيد و امور ايثارگران خراســان رضوى در 
اين خصوص گفت: اين اســتان 17 هزار و 111 شهيد در راه 
تحقق آرمان هاى انقالب اسالمى تقديم كرده كه 100 نفر از 
اين شهيدان واالمقام از بانوان هستند كه در جريان مبارزات 
انقالب اســالمى، ترور منافقان، دوران دفاع مقدس و مراسم 

برائت از مشتركان در حج به شهادت رسيده اند.
حجت االسالم حســين معصومى افزود: خراسان رضوى در 
راه پيروزى انقالب اسالمى و مبارزات دوران ستمشاهى 173 
شــهيد تقديم كرده است كه 6 نفر اين شهدا را زنان انقالبى 

تشكيل مى دهند.
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ايران  انقالب اســالمى  قدس  بــا ورود 
بــه چهلمين ســال پيــروزى طــى دهه 
فجر چلــه انقــالب، ده ها پــروژه عمرانى، 
اقتصادى،فرهنگى، كشــاورزى و درمانى در 
نقاط مختلف اســتان هاى خراسان به بهره 
بردارى رسيده و يا عمليات اجرايى آن آغاز 

شد.

  افتتاح 3 پروژه گروه سرمايه  گذارى 
مسكن در بافت فرسوده مشهد

به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر سه 
پروژه گروه ســرمايه  گذارى مسكن در بافت 
فرسوده اطراف حرم مطهر رضوى افتتاح شد.
شهردار مشــهد در اين مراسم گفت: مشهد 
داراى 3800 هكتــار بافت فرســوده داراى 
مسكن ناكارآمد شهرى است كه بيش از يك 
ميليــون و 280 هزار نفر و حدود 40 درصد 
جمعيت شهر مشهد در اين بافت ها سكونت 

دارند.
قاســم تقى زاده خامســى افزود: نوسازى 
بافت  هاى فرسوده جز با تسهيلگرى از سوى 
دولت و استفاده از ظرفيت شهردارى  ها امكان 

پذير نيست.
وى گفت: نوسازى بافت  هاى فرسوده نيازمند 
حمايت ويژه دولــت و كاهش كاغذبازى در 

تأمين منابع مالى است. 
وى ادامــه داد: دولت بايــد حمايت ويژه اى 
از نوســازى و بازآفرينى بافت هاى فرسوده و 

ناكارآمد شهرى داشته باشد.

 116 طرح ويژه معلوالن در تايباد
به گــزارش خبرنگار مــا از تايباد طى دهه 
فجر بهره بردارى همزمان از 116طرح ويژه 
معلولين تحت پوشش بهزيستى تايباد آغاز 

شد.
رئيس اداره بهزيســتى شهرســتان تايباد 
درمراسم بهره بردارى همزمان ازاين طرح ها 
اظهار داشت: اين طرح ها عبارتند از 6 واحد 
مسكن مهر با زيربناى هر واحد 75 مترمربع، 
101 طــرح اشــتغال زايى ويــژه معلولين 
و فرزنــدان آنــان در زمينه هــاى دامدارى، 
كشاورزى، زراعت و باغبانى و خدماتى است 
كه در شهرهاى تايباد، كاريز و مشهدريزه و 
روستاهاى شهرســتان تايباد به بهره بردارى 

رسيد.
مهدى عزتــى ادامــه داد: در مجموع براى 
اين طرح ها مبلغ يك ميلياردو940ميليون 
تومان از محل اعتبارات بالعوض بهزيستى و 

تسهيالت بانكى هزينه شده است.

 آبرسانى به روستاهاى بخش مركزى مشهد
عمليات اجرايى آبرسانى به روستاى شهرآباد 
پنج روستاى دهستان كنه بيست در بخش 
مركزى شهرستان مشهد با حضور اميرحسين 
قاضى  زاده هاشــمى و رضا شيران خراسانى 
نمايندگان مردم مشهد و كالت در مجلس 

شوراى اسالمى آغازشد.
نماينــده مردم مشــهد و كالت در مجلس 
شــوراى اســالمى نيز درگفت وگو با قدس 
گفت: پس از حفر چاه و لوله كشى، جمعيت 
هدف مصرف كننده با رشد چند برابرى مواجه 

مى شود.
اميرحسين قاضى زاده هاشمى با اشاره به 
اينكه طى اين سال ها هيچ گاه در موضوعى 
مانند آب به خاطرجمعى نرسيده ايم، اظهار 
داشــت: به دليل تغيير در برداشت آب و 
مهاجرت هاى فراوانى كه به اطراف شــهر 
مشــهد مى شــود، منابع آبى محدود شده 

است.
وى با تأكيد بر اينكه مجلس تالش مضاعفى 
براى رسيدگى به روستا بخصوص در حوزه 
آب روستايى داشته اســت، افزود: از بودجه 
حريم شهرمشهد10 ميليارد تومان اعتبار به 
بيمارستان شهيد هاشمى نژاد به دليل اينكه 
تنها بيمارستانى است كه خدمات دهى به اين 
حوزه شــهر را دارد، تعلق گرفته است و 10 
ميليارد اعتبار نيز به بنياد مسكن تعلق گرفته 
است و بقيه اين اعتبار براى حوزه حريم شهر 

مشهد در نظر گرفته شده است.
شــيران نماينده مردم مشــهد و كالت هم 
دراين مراسم گفت: پيش از پيروزى انقالب 
به پنج درصد روســتاها گازرسانى شده بود 
در حالــى كه هم اكنون بيــش از 90 درصد 

روستاها از نعمت گاز برخوردارند.

عضو كميســيون اجتماعى مجلس شوراى 
اسالمى با بيان اينكه آبرسانى روستاها نيز از 
9 درصد در پيش از پيروزى انقالب هم اكنون 
به 98 درصد رســيده است، يادآور شد: طى 
سال هاى پس از پيروزى انقالب تالش هاى 
بســيارى صورت گرفته و براى بهتر شــدن 
بايد در آينده پژوهى بيشــتر از منابع موجود 

استفاده كرد.

 بهره بردارى از 7 طرح عمرانى در تايباد
درهشمين روز از دهه مباركه فجر هفت طرح 
عمرانى در شهرســتان تايباد طى آيينى به 

بهره بردارى رسيد.
ايــن آيين كه با حضور روحانيون تشــيع و 
تسنن، فرماندار و بخشــدار مركزى و مردم 
واليتمدار روســتاهاى بخش مركزى انجام 
شد، هفت طرح عمرانى شامل مدرسه چهار 
كالســه، بازيربناى 137متــر مربع و طرح 
اشــتغال زايى كميته امداد روستاى اسدآباد 
دربند با اشــتغال سه نفر، بوستان روستايى 
فرزانه به مساحت 4000 مترمربع، ساختمان 
دهيارى روســتاى كوآباد بــا زيربناى 110 
مترمربع و آبرســانى به روستاهاى كرات و 
پساوه و قادرآباد با بهره مندى 563 خانوار و 
2238 نفر در بخش مركزى شهرستان تايباد 

بهره بردارى شد.
درمجموع براى اين طرح ها مبلغ دو ميليارد و 

74 ميليون تومان هزينه شده است.

همزمان با دهه فجر بهره بردارى و آغاز عمليات اجرايى ده ها پروژه آغاز شد

خـراسان روى خـط عمران و آبادانى

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

قدس  هفتمين روز درگذشت زنده ياد رضا مقدسى روزنامه نگار تراز انقالب و خادميار 
رسانه اى آستان مقدس رضوى با حضور توليت آستان قدس رضوى، استاندار خراسان 
رضوى و همچنين اهالى رســانه و خانواده آن مرحوم پنجشــنبه گذشــته در مسجد 

الرضا(ع) مشهد مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، حجت االسالم والمسلمين رئيسى با حضور در اين مراسم ضمن 
قرائت قرآن و فاتحه؛ براى آن مرحوم از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت كرد و براى 

بازماندگان صبر جميل را خواستار شد. 
اســتاندار خراسان رضوى نيز در حاشيه اين مراسم به خبرنگار ما گفت: آقاى مقدسى 
از جمله روزنامه نگارانى بود كه از جوانى در روزنامه قدس و سپس در ديگر رسانه هاى 
كشور همچون خبرگزارى مهر فعال بود و يادگارهاى زيادى از ايشان در عرصه فرهنگى 

برجاى مانده است.
رشيديان افزود: اميدوارم ديگر خبرنگاران كشور راه و روش اين روزنامه نگار تراز انقالب 

را در پيش بگيرند.
گفتنى است، زنده ياد رضا مقدسى مسئوليت هايى مانند طرح سراسرى روزنامه قدس 
و سردبيرى و معاونت مدير مسئول اين روزنامه در تهران را در كارنامه كارى خود دارد.

 وى بعدها در بخش هاى مختلف تحريريه صدا و ســيما، دبيرى سرويس هاى جامعه و 
سياسى روزنامه جام جم، قائم مقامى مديرمسئول همشهرى، مديرمسئولى روزنامه خبر، 
مديرعامل شركت ارتباطات روزنامه ايران، مديرمسئولى روزنامه بين المللى تهران تايمز و 

مديرعاملى خبرگزارى مهر ايفاى نقش كرد.
مرحوم مقدسى هفته گذشته پس از تحمل يك دوره بيمارى دعوت حق را لبيك گفت.
شايان ذكر اســت، اين مراسم از سوى روزنامه قدس، خانه مطبوعات خراسان رضوى، 

سازمان بسيج رسانه خراسان رضوى و بنياد بين المللى امام رضا(ع) برگزار شد.

با حضور توليت آستان قدس رضوى و استاندار

 مراسم هفت زنده ياد «رضا مقدسى» در مشهد برگزار شد 
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آيت اهللا صافى گلپايگانى در پيامى 
به سوگواره «نگين شكسته» در مشهد: 

 وظيفه بزرگ شيعيان ابالغ پيام فاطميه 
به جهان است 

معارف: آيت اهللا صافى گلپايگانى در پيامى به چهارمين سوگواره 
«نگين شكسته» در مشهد مقدس نوشت: وظيفه بزرگ شيعيان 
در عصر حاضر، ابالغ پيام فاطميه به سراسر جهان است و نبايد 
آن را به يك شهر يا يك كشور منحصر نمود. اين مرجع تقليد 
در اين پيام افزوده اســت: پيام فاطميه، پيام رحمت و موّدت و 
دوستى و درس خداشناسى و توحيد و رهبرى صالح براى تمام 

جهان است. 
آيت اهللا ســيدجعفر سيدان نيز در اين ســوگواره تأكيد كرد: 
ضرورى است براى تبيين جايگاه حضرت فاطمه(س) برنامه هاى 
مختلف در نظر گرفته شود و اين حقى كه ناديده گرفته شده، ادا 
شود. اميدواريم در اين جمهورى اسالمى كه به فضل پروردگار 
تنها كشورى است كه افتخار دارد مذهب تشيع را دنبال مى كند 
و در اين دهه فجر، اين برنامه ها هرچه بيشتر و با تبيين جايگاه 
آن حضرت دنبال شــود. استاد سطح عالى حوزه علميه مشهد 
اظهار كرد: شخصيت حضرت فاطمه(س) الهى و جامع كماالت 

و نيز آموزنده حقايق بود.

حجت االسالم و المسلمين قرائتى:
 حضور در راهپيمايى 22 بهمن دشمن 

را عصبانى مى كند

قدس: حجت االسالم و المسلمين محسن قرائتى گفت: هر 
حركتى كه كفار را عصبانى كند، براى ما عمل صالح محسوب 
مى شــود و شركت ما در راهپيمايى به دليل اينكه دشمن را 
عصبانى مى كند، عمل صالح است. حجت االسالم و المسلمين 
محســن قرائتى در دعاى پــر فيض ندبــه، در مهديه امام 
خامنه اى(مدظله العالى)مشــهد با اشاره به ايام اهللا دهه فجر 
انقالب اسالمى، بيان كرد: انقالبى بودن مهم نيست، انقالبى 
ماندن مهم است، همان گونه كه مسلمان بودن مهم نيست، 
بلكه مسلمان ماندن مهم است و اين دعايى است كه در جهت 

عاقبت بخيرى بسيارى از علما بر آن تأكيد داشته و دارند.

قدس: امام جمعه مشهد مقدس در خطبه اول اين هفته مشهد مقدس 
كه در بارگاه منور رضوى برگزار شد گفت: اگر شيطان در تمام ترفند ها 
و حيله هاى خود در گمراه كردن انسان شكست خورد و نتوانست انسان 
را گمراه كند، به سراغ وسوسه مى رود، وسوسه، راهبرد اصلى شيطان 
است و آن را جايى به كار مى برد كه فرد نه مشرك شده و نه مرتكب 

گناه صغيره و كبيره شده است.
آيت اهللا علم الهدى، اظهار داشت: راهبرد شيطان نسبت به تمام انسان ها 
وسوســه اســت. وى افزود: كلمه وسواس بخصوص نسبت به وسوسه 
شيطان، كلمه اى اســت كه همه با آن مأنوس هستند. وى ادامه داد: 
همچنين رويكرد دوم در تعريف وسواس، صداى بسيار خوش و لذت 
بخش و زيبا است، شكارچى ها براى شكار بعضى از مرغان مانند مرغابى 
و قرقاول يك صدايى از خودشان در مى آورند. اين صداى شكارچى، در 
عرب زبانان وسواس است. وى تصريح كرد: چه زمانى شيطان به سراغ 

وسوسه مى رود؟ در پاسخ بايد گفت كه خير، شيطان در پنج گردنه به 
سراغ وسوسه مى رود، ابتدا گردنه «كفر» است كه جلوى باورمندى يك 
جوان را در مســير خداباورى مى گيرد، گردنه دوم «شرك» است، كه 
شيطان براى جوانى كه خداباور است، براى خداوند شريك مى تراشد و 
مى سازد و اگر اينجا نيز موفق نشد، شيطان از «باطن دل» او استفاده 
مى كند. وى ابراز كرد: اگر شيطان نتوانست از اين طريق نيز بر انسان 
تسلط پيدا كند، به سراغ گناه «كبيره» مى رود. در نهايت اگر شيطان 
در اين گردنه هم نتوانست بر انسان تسلط پيدا كند به سراغ گناه هاى 
«صغيره» مى رود. بنابراين شيطان كارى مى كند تا انسان گناه صغيره 
مرتكب شــود. وى افزود: اگر شيطان در تمام اين ها شكست خورد و 
نتوانســت انسان را گمراه كند، شيطان در اين لحظه به سراغ وسوسه 
مى رود، وسوسه راهبرد اصلى شيطان است و آن را جايى به كار مى برد 

كه فرد نه مشرك شده و نه مرتكب گناه صغيره و كبيره شده است.

«وسوسه» راهبرد اصلى شيطان در گمراهى بشر است



على محمدزاده  معاون دادســتان مشــهد 
در امــور اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
در نامه اى به مديركل اداره اســتاندارد خراسان 
رضوى نسبت به اســتاندارد سازى آسانسورها 
هشدار داد.بخشى محبى گفت: نظر به افزايش 
مرتفع سازى ساختمان ها و نيز لزوم و ضرورت 
استفاده از آسانســورهاى ايمن و داراى گواهى 
استاندارد در اين ساختمان ها و با عنايت به اعالم 
مراجع رسمى مبنى بر افزايش حوادث مرتبط 
با اين موضوع از 28 حادثه در ســال 1380 به 
2400 حادثه در ســال 1395، با وجود تأكيد 
قانون تقويت توسعه نظام استاندارد در بند يك 
و يازده مــاده 7 آن قانون و تكليف آن اداره كل 
بر نظارت بر اســتاندارد سازى اين لوازم و تأييد 
صالحيت ارزيابى انطباقى، مقرر است ظرف مدت 
يك هفته گزارشى از وضعيت آسانسورهاى مراكز 
دولتى و خصوصى را به اين معاونت اعالم نمايند.

 90 درصد آسانسورهاى اماكن دولتى 
فاقد استاندارد

وى افزود: بر اساس اعالم كارشناسان اين حوزه 
بيش از 90 درصد آسانسورهاى اماكن دولتى 
فاقد استاندارد هاى الزم هستند، اين در حالى 
است كه اداره كل استاندارد به خاطر بازرسى 
و اخطار به دســتگاه هاى دولتى در خصوص 
نا ايمن بودن آسانســورها در مواقعى از سوى 
فرماندارى ها يا مراجع باالترمورد بازخواســت 
قرار مى گيــرد كه اين امر بــه معناى ناديده 

گرفتن حقوق عامه است.

 پايان بهمن ماه آخرين مهلت
وى يادآور شــد: بر اساس آخرين تصميمات 
قــرار بود تا پايان دى مــاه بازديد هاى ادوارى 
اين مجموعه ها انجام و نتيجه آن اعالم شــود 
كه مهلت ياد شــده تا پايان بهمن ماه تمديد 
شده اســت و چنانچه پس از تاريخ ياد شده 
حادثه اى در آسانسورها رخ بدهد و كارشناسان 

حوادث، ســهل انگارى يا تقصيرى را متوجه 
بازرسان و كارشناسان اداره استاندارد بدانند كه 
در بازديدهاى ادوارى خود از نواقص يا عيوبى 
چشمپوشــى كرده اند، كارشناسان مربوط به 
استناد تبصره ماده145 قانون مجازات اسالمى 
كه هر نوع بى احتياطى و بى مباالتى و سهل 
انگارى را به عنوان تقصير قابل مجازات مى داند، 

مورد پيگيرد قرارخواهند گرفت.  بخشى محبى 
ادامــه داد: بر همين اســاس، انتظــار داريم 
فرماندارى ها و ســاير مراجع نيز در اين حوزه 
همكارى الزم را با بازرســان اداره اســتاندارد 
داشته باشــند، زيرا موضوع ايمنى و سالمت 
عمومى مســئله اى فراگير است و همه ما در 

قبال آن مسئول هستيم.

رخ � رخ

آب و �وا

��ر

 هواى خراسان رضوى گرم مى شود
قدس:طبق تحليل نقشــه هاى پيش يابى در 48 ساعت 
آينده، عبور امواجى ناپايدار از روى استان خراسان رضوى، 
ضمن افزايش ابرناكى، بويژه طى ساعات عصر و شب امروز 
و برخى ســاعات روز يكشنبه باعث بارشهايى پراكنده در 
برخى نقاط ( خصوصا در نيمه غربى استان ) خواهد شد. 

طى امروز دماى هوا نيز در سطح استان افزايش مى يابد. 
دماى هواى امروز مشــهد،كمى تا قسمتى ابرى به تدريج 
افزايش ابر و در اواخر وقت با احتمال بارش پراكنده گاهى 

وزش باد خواهد بود.
حداقل و حداكثر دماى مشهد هم به ترتيب 5- و 12 درجه 

سانتيگراد پيش بينى مى شود.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در نيشابور:

جمهورى اسالمى ثمره حديث 
سلسله الذهب است

نيشابور / خبرنگار قدس: انقالب اسالمى ايران از دل 
توحيد وكلمه ال اله اال اهللا خارج شــده است و جمهورى 

اسالمى ثمره حديث سلسله الذهب است.
دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام در يادواره شهداى 
كردستان وسالگرد ســردار شهيد حاج محسن قاجاريان 
نيشابوراظهاركرد: نيشــابور در طول تاريخ در خط مقدم 
تمدن ســازى بــوده ودر هيچ برهه اى از تاريــخ ايران را 
نمى شناســيم، مگر مردم اين منطقه در فرهنگ،تمدن 
ودفاع از ايران نقش مهمى ايفا كرده است. سردار سرلشكر 
دكتر محسن رضايى گفت:نيشــابور افتخار آن رادارد كه 
50هزار رزمنده از اين سرزمين به جبهه رفته اند و بيش از 
2300 شهيد و55 سردار شهيد را در دوران دفاع مقدس 
تقديم انقالب اســالمى كرده اند.وى تصريح كرد: نيشابور 
رابايد شــهر مردم حاضردر همه صحنه هاى انقالب ناميد 
و امروز نقطه اى نيست كه دفاع از اسالم تا جبهه مقاومت 
باشــد و نامى از نيشابور با شــهداى واالمقامى همچون 
شوشــترى، قاجاريان ومهديان پور به ميان نيايد. گفتنى 
است همزمان با دهه مبارك فجر يادواره شهداى كردستان 
و شمال غرب همزمان با سالگرد سردار شهيد حاج محسن 
قاجاريان و 12 سردار شاخص و 600 شهيد كردستان در 

سالن دانشگاه آزاد اسالمى نيشابور برگزار گرديد.

طى مراسمى در شهرستان بشرويه انجام شد
 تجليل از برگزيدگان جشنواره قرآنى 

و نهج البالغه كودك و نوجوان 
بشرويه /  خبرنگار قـدس: مراسم تجليل از برگزيدگان 
جشــنواره قرآنى كودك و نوجوان شهرســتان بشــرويه 
باحضور امام جمعه در محل جواديه اين شهرستان برگزار 
شــد.در اين جشــنواره قرآنى كه به همت اداره تبليغات 
اسالمى شهرستان بشرويه برگزار گرديد بيش از 500نفر 
در رشــته هاى حفظ، مفاهيم، ترتيل و نقاشى با مضامين 
قرآنى در مقاطع پيش دبســتانى، دوره هــاى اول و دوم 
ابتدايى، و دوره هاى متوسطه شــركت كردند.به گزارش 
خبرنگار ما بيش از 40 نفر از كودكان و نوجوانان شركت 
كننده در اين جشنواره، رتبه هاى اول تا سوم را از آن خود 

كردند كه هدايايى به همراه تقدير نامه به آنان اهدا شد.
همچنين از برگزيدگان مسابقه حكمت هاى نهج البالغه 

(مرحله دوم طرح ثقلين) نيز تجليل شد.

 آخرين اثر رضا اميرخانى 
در مشهد امضا شد

خديجه زمانيان:جمعه اى كه گذشــت رضا اميرخانى 
به مشــهد آمد و در كافه كتاب آفتاب در مراسم رونمايى 

تازه ترين اثرش با عنوان  «ره ش» شركت كرد.
مخاطبــان او پس از 6 ســال انتظار باالخــره آخرين اثر 
نويســنده مورد عالقه شان را در حالى دريافت كردند كه 
مى توانستند روبروى آقاى نويسنده بنشينند و صحبت هاى 

خالق اثر را درباره كتاب بشنوند. 
اميرخانى پس از پاسخ به سوال مخاطبان و امضاى «ره ش» 
براى آنها، گفت: «اين كتاب متفاوت از آثار گذشــته اش 
نوشته شده است. موضوع آن توسعه شهرى است و شهر 
به عنوان شخصيت كتاب مورد استفاده قرار گرفته است.» 
وى افزود: «قصه كتاب «ره ش» را آدم هاى امروزى در بستر 

شهر تهران رقم مى زنند.» 
ليا زن جوان و معمار در دفاع از حقوق آيندگان با تخريب 
اصالت شهر به مخالفت برخاسته ، و سرچشمه هاى معنوى 
او و تنها پســرش را به رهايى از اين جهان و مناســبات 
مادى اش فرامى خواند.«ره ش» به تازگى توســط نشر افق 

منتشر شده و به بازار كتاب آمده است.

از سوى معاون دادستان مشهد تعيين شد

ضرب االجل 10 روزه براى استاندارد سازى آسانسورها

 قوچان دكتر متخصص گوش وحلق و بينى ندارد
براى مســئوالن جاى تأسف دارد، شــهر بزرگى همچون 

قوچان دكتر متخصص گوش و حلق وبينى ندارد.
915...7072

 بالتكليفى ادامه دار بى گازى
لطفــاً به فكر مــا مردمى كه با هزاران ســختى پول جمع 
مى كنيم و از واحدهاى مسكن مهر مجتمع ناب پوى گلبهار 
خريديم باشيد. متأســفانه به خاطر زياده خواهى پيمانكار 
گاز اين مجتمع كه از هر واحدى به خاطر امضا كردن نقشه 
گاز مبلغ 330هزار تومان پول مى گرفتند كه مهندس ناظر 
پروژه و چند نفر از مالكان بعد از مطلع شــدن از ايشــان 
شكايت كردند كه بعد از شكايت ها، آقاى مهندس لج كرده 
و با توجه به اينكه در دادگاه مشــهد محكوم شــد، حاضر 
به امضا كردن نقشــه هاى واحد ها نيســت و بهانه مى آورد 
كه دودكش ها و...مشــكل دارد. با اينكه كارشناسان رسمى 
دادگسترى تمام نقشــه ها و واحد ها را تأييد كرده اند ما 6 

ماهه منتظر وصل شدن گاز هستيم.
933...2058

 وام هاى سودآفرين روستايى!
يك عده از طريق ارتباط با مســئوالن شهرى و شوراهاى 
شهر و روستا وام كارآفرينى روستايى كه جديداً اعالم شده 
را گرفته و بــه هيچ عنوان در جهت كارآفرينى اســتفاده 
نمى كنند و فقط پول را گرفته و در بانك گذاشته و با چهار 

درصد سود وام 15 درصد از بانك سود دريافت مى كنند.
915...2146

  نماز جماعت خصوصى
با سالم- يكشنبه گذشــته هنگام اذان ظهر مقابل شركت 
پخش فراورده هاى نفتى بلوار جانباز بودم كه قصد شركت 
در نماز جماعت اين شــركت را داشــتم، اما نگهبان مانع 
از كارم شــد و گفت اينجا نمــاز جماعت خصوصى برگزار 
مى شــود، خواهشمندم اين موضوع را پيگيرى كنيد كه آيا 

نماز جماعت خصوصى هم مى شود؟
915...9729

گپ

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به قدس خبر داد

 680 ميليارد ريال 
براى ارتقاى خدمات بهداشتى 

پروين محمدى   معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى مشهد از بهبود استانداردهاى 
تمامى پايگاه هاى شهرى و روستايى زير پوشش اين دانشگاه خبرداد و گفت: براى اجراى 
اين اقدام مهم در راستاى ارتقاى كيفى خدمات بهداشتى 680 ميليارد ريال هزينه شده و 
در حال حاضر 93 در صد از پايگاه هاى شهرى و روستايى تحت پوشش به استانداردهاى 

كيفى و كمى دست يافته اند.
 دكتر حميدرضا بهرامى در گفت وگو با خبرنگار ما با بيان اينكه در ابتداى اجراى برنامه 
تحول ســالمت در حوزه بهداشت، طرح گسترش شــبكه هاى بهداشتى درمانى مورد 
بازنگرى قرار گرفت، اظهار داشت: اين اقدام به منظور افزايش دسترسى مردم به خدمات 
موردنياز بهداشــتى درمانى صورت گرفت و بر اســاس آن تعداد واحدهاى بهداشتى از 
1310 به 1433 مورد افزايش پيدا كرد و تعداد واحدهاى غير فعال از 12 به 5/2 در صد 
كاهش يافت.وى يادآور شد: براساس تفاهمنامه سه جانبه بين دانشگاه،استاندارى و وزارت 
بهداشت در راستاى ساخت مراكز خدمات جامع سالمت و پايگاه هاى بهداشتى 240 واحد 
بهداشتى در مناطق زير پوشش دانشگاه به اجرا درآمد كه مراحل نهايى را طى مى كند.

دكتر بهرامى به جذب نيروهاى مورد نياز اشاره و اظهار داشت: در مدت اجراى طرح تحول 
سالمت 1964 نيرو جذب حوزه بهداشت و به تيم سالمت اضافه شده است.

معاون بهداشتى دانشگاه با بيان اينكه در طول برنامه سالمت غربالگرى بيمارى هاى غير 
واگير نيز انجام شده، تصريح كرد: با فعاليت كارشناسان تغذيه و روان شناسى در تيم هاى 
سالمت ميزان بيماريابى ديابت 200 درصد،فشارخون 100 درصد و بيمارى هاى روانى 

750 درصد رشد داشته است.

روى خط حادثه

  ضرب و شتم مأموران شهردارى مشهد 
هنگام تخريب يك ملك

قدس   عوامل اجرايى دفتر نظارت شهردارى كه براى اعمال قانون به ملك پرتخلفى 
رفته بودند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و روانه بيمارستان شدند.

جالل قربانى، شهردار منطقه 2 شهردارى مشهد گفت: روز گذشته عوامل اجرايى دفتر 
نظارت شهردارى اين منطقه با در دست داشتن حكم قضايى قصد اعمال قانون در ملكى 
متخلف را در خيابان شــفا 58 داشتند كه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. اين ملك به 
دليل تخلفات پلمب شده و مالك به طور غيرمجاز اقدام به فك پلمب كرده بود.يكى از اين 
مصدومان از ناحيه چشم و دست دچار جراحت و ديگرى نيز از ناحيه سر، دست و گردن 

مجروح شده و به بيمارستان انتقال يافتند.
ضرب و شتم كارمندان شهردارى حين اعمال قانون در اين منطقه بارها اتفاق افتاده است؛ 
دى ماه پارسال نيز چهار نقابدار با خودروى پرايدى در پاركينگ اداره مهندسى و نظارت 
بر ساخت و سازها واقع در خيابان عامل مشهد با چوب و چاقو به مسئول گشت محدوده 

كارخانه قند حمله ور و پس از مجروح كردن وى از محل متوارى شدند.

در پى تنبيه بدنى دانش آموز مشهدى 
 استعفاى مدير مدرسه پذيرفته شد

ايســنا   رئيس اداره آموزش و پرورش ناحيه سه مشــهد از پذيرش استعفاى مدير 
مدرسه اى كه در آن دانش آموز كالس نهمى مورد تنبيه بدنى قرار گرفته بود خبر داد.

منصوره شريف الحسينى با اشاره به ماجراى تنبيه بدنى دانش آموز كالس نهمى در يكى 
از مدارس غيردولتى مشهد كه چند روز پيش اتفاق افتاده بود، اظهار كرد: استعفاى مدير 
مدرسه را به جهت تأخير در انجام وظايف قانونى اطالع رسانى بهنگام به اداره آموزش و 

پرورش و خانواده دانش آموز، مورد پذيرش قرار داده ايم.

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

147/000

1/525/000

1/490/000

755/000

450/000

4700

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر
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در شهر  شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط تلگرامى: 09038343801

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.

قدس   شهردار مشهد مقدس گفت: با دستور رئيس 
جمهور، عمليات بازآفرينى و نوسازى 3800 هكتار بافت 
فرسوده مشهد با ساخت 205 واحد مسكونى در بولوار 

ميامى جهت بازآفرينى شهرك شهيد رجايى آغاز شد.
تقى  زاده خامســى در مراسم آغاز عمليات بازآفرينى و 
نوسازى در شهرك شهيد رجايى با دستور دكتر روحانى، 
كــه از طريق ارتباط زنده تصويــرى و به طور همزمان 
در 9 استان كشور صورت گرفت، اظهار داشت: با توجه 
به تأكيدات رياســت محترم جمهور در مورد نوسازى 

بافت هاى فرسوده و ناكارآمد شهرى، امروز كار خوبى با 
دستور ايشان در سطح كشور آغاز شد.

وى افزود: ما هم در مشــهد مقــدس اين طرح را براى 
بازآفرينى و نوسازى شهرك شهيد رجايى در زمينى به 

مساحت حدود 7000 متر مربع آغاز مى كنيم. 
تقى زاده خامســى ادامه داد: مقرر شده است براى آغاز 
طرح ملى بازآفرينى، در اين زمين 205 واحد مسكونى 
ساخته شود و سپس اين طرح به ساير مناطق شهرى 

توسعه يابد.

الزم بــه ذكر اســت، در اين آيين عليرضا رشــيديان، 
استاندار خراسان رضوى، محمدرضا حيدرى، رئيس و 
شــمارى از اعضاى شوراى اسالمى شهر مشهد مقدس 

نيز حضور داشتند.

با ساخت  205 واحد مسكونى در بولوار ميامى كليد خورد

آغاز عمليات نوسازى شهرك شهيد رجايى با دستور رئيس جمهور 

الزم بــه ذكر اســت، در اين آيين عليرضا رشــيديان، 
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گفت وگو با پوريا آذربايجانى كارگردان

«جشن دلتنگى» موشكافى روابط دنياى مجازى است
تكتم بهاردوســت  پوريــا آذربايجانى، 
كارگــردان و فيلمنامه نويــس و بــرادر نگار 
آذربايجانى است. وى در جشنواره هاى مختلفى 
شركت و برنده جوايز متعددى از جمله جايزه 
ويژه هيئت داوران ورشو براى روايت ناتمام و 
نامزد بهترين كارگردانى بــراى آب و آينه از 

جشنواره فيلم فجر شد.
«اروند» ساخته قبلى آذربايجانى با وجود اينكه 
در جشــنواره فجر حضور نداشت، اما فيلمى 
استاندارد در سينماى جنگ محسوب مى شد 
كه ساختار خوبى داشــت. «جشن دلتنگى» 
امسال كار سختى براى رقابت با ساير فيلم ها 
دارد و در صورتى كه نتيجه كار خوب شــده 
باشــد و در جشنواره ديده شود اميد به كسب 
عنوان دارد. آذربايجانى امســال و در ســى و 
ششــمين دوره جشــنواره فيلم فجر با فيلم 

سينمايى جشن دلتنگى حضور دارد.
ايــن فيلــم مضمونــى اجتماعــى دارد و به 
آســيب هاى فضاى مجازى مى پــردازد. فيلم 
درباره رابطه واقعى آدم ها و گره خوردن آن با 
فضاى مجازى است. يك فيلم كالسيك درباره 
اقتضائات زندگى امروزى اســت كه ما با آن ها 
دست به گريبان هســتيم؛ براى مثال در اين 
فيلم به اينستاگرام و تلگرام و صفحات مجازى 

پرداخته شده است.
از حواشــى توليداين فيلم مى تــوان به نكات 
قابــل توجهى چون موســيقى متن فيلم كه 
آهنگسازى آن به عهده فردين خلعتبرى بوده 
است و در اركستر متروپوليتن شهر پراگ و در 
اســتوديوى كانال 4 اين شهر نواخته و ضبط 

شده، اشاره كرد.
 بنابراين مى توان موسيقى متن جشن دلتنگى 
را يكى از شــانس هاى اصلى سيمرغ دانست.
فيلمبردارى كار را عليرضا زرين دســت انجام 
داده كه امسال عالوه بر جشن دلتنگى با كار 
«سرو زير آب» نيز در جشنواره فيلم فجر حضور 

دارد.ويژگى اصلى جشن دلتنگى سوژه جذاب 
آن است. گفت و گويى با وى ترتيب داده ايم كه 

مى خوانيد:

 جشن دلتنگى به لحاظ موضوع و سوژه 
با فيلم قبلى تان «اروند» خيلى متفاوت 

اســت.چه شــد كه به فكر 
ساخت اين فيلم افتاديد؟

من اصــوالً اگر با قصه اى كه قصه 
روز جامعــه هم باشــد و ارتباط 
برقرار كنم به آن خواهم پرداخت 
و اكنون هم كه اين فضاى مجازى 
و مشــكالتى كه هر روز چندين 

خبر نوع به نوع از آن هم در رسانه هاى مختلف 
مى خوانيم و مى بينيم كه ديگر حتماً جاى كار 

داشت.
اين روزها حجم اســتفاده از دنياى مجازى به 
قدرى زياد است كه يكسرى روابطى را كه به 
گمان من با اصالت بودند درحال از بين رفتن 
هستند، براى همين فكر كردم قصه اى بنويسم 

كه شرايطى را كه داريم در آن زندگى مى كنيم 
را جــدا از قضاوت، جلو مخاطب قرار دهيم تا 
خود او تصميم بگيرد كــه دارد با زندگى اش 
چكار مى كنــد. براى همين من و همســرم 
طرحى براى قصه ريختيم و در طول ســه ماه 

با هم سناريوى كار را نوشتيم. 

پس مطمئناً قصه شما مابه ازاى 
بيرونى دارد؟

قصه  مى خواســتيم  كه  بله.زمانــى 
را بنويســيم يــك جســت و جو و 
تحقيق كلى داشتيم راجع به تمامى 
اتفاقاتى كه در شــبكه هاى مجازى، 
بخصوص اينســتاگرام مى افتاد و آنجا بود كه 
كاراكترهايمان را بر اساس آن طراحى كرديم، 
به شــكلى كه شــما وقتى فيلم را مى بينيد 
نمى توانيد بگوييد مشخصاً اين همان اتفاقى 
اســت كه من ديده ام، ولى اتفاقاتى كه براى 
آدم هاى قصه مى افتد، بســيار آشناست و من 
مطمئنم كه اين قصه هــم مانند اروند حتماً 

بيننده را تحت تأثير قرار خواهد داد و مخاطب 
مى تواند با موضوع و داستان ارتباط بگيرد.

جشــن دلتنگى چه ويژگى نسبت به 
اروند دارد؟

ايــن فيلم حداقل به لحاظ پروداكشــن هيچ 
شباهتى به اروند ندارد. شما مطمئناً يك فيلم 
با تصاوير آن چنانى نخواهيد ديد، ولى جهان 
بينى مشتركى دارند.جشن دلتنگى نسبت به 
اروند فيلم قصه گوترى اســت و از اين جهت 
فكر مى كنم مى توانم از فيلمنامه به عنوان يكى 
از شــاخصه هاى كار نام ببرم.اين فيلم يك اثر 
اورجينال است و شبيه هيچ فيلم موفق ايرانى 
يا خارجى نيســت.در اين كار سعى شده هيچ 
چيزى زياد به چشــم نيايــد، اينكه مخاطب 
مى رود و يك داستان را از سر تا ذيل مى بيند و 

نمى رود كه بازى،كارگردانى يا... ببيند.
من در اين كار سعى كرده ام كه حتى دوربين 
هم خيلى خودنمايى نكند.بــه نظرم ويژگى 
اصلــى اين فيلم ســادگى آن اســت و فقط 

مى خواهد داستانش را تعريف كند.

از تركيــب بازيگرانتان بگوييد.حضور 
كسانى مثل محسن كيايى و بهنام تشكر 
افرادى  بازيگران طنز در كنار  به عنوان 

مثل مينا ساداتى و پريوش نظريه.
من وقتى مى خواهــم بازيگرم را انتخاب كنم 
نه به ســابقه او و نه بــه اينكه چه چيزى از او 
در ذهن بازيگر شكل گرفته توجهى نمى كنم، 
من روى توانايى آن ها در ارائه نقش حســاب 
مى كنم؛ همه بازيگران من توانايى هاى خيلى 
خوبى دارنــد و االن از ايــن انتخاب ها راضى 
هســتم، ولى به هر شــكل قطعاً با يك فيلم 
كمدى طرف نيســتيد، ولــى حتماً لحظاتى 
خواهد بود كه بخنديد يا حتى گريه كنيد مثل 

هر فيلم ديگر اجتماعى.

یاددا�ت
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مرورى بر 14 سال برگزارى جشنواره فيلم فجر 
در مشهد  (قسمت پايانى)

 بدنه سينماى ايران را 
مشهدى ها  ساخته اند

سيزدهمين  پورحسين:  حسين 
سال برگزارى جشــنواره فيلم فجر 
مشهد در سال 94 در حالى آغاز شد 
كه قبل از آن سيدغالمرضا موسوى، 
رئيس شوراى عالى تهيه كنندگان 
ايــران از قطعــى نبــودن اجراى 
جشــنواره در اســتان ها خبر داده 

بود،اما سيدســعيد سرابى، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
در اين باره گفته بود موضوع در حال بررسى و پيگيرى است 
تا با هماهنگى شوراى عالى تهيه كنندگان و دبيرخانه سى و 
چهارمين جشنواره فيلم فجر در تهران هزينه اكران فيلم ها در 

مشهد تأمين شود.
باالخره سيزدهمين جشــنواره فيلم فجر هم پس از كش و 
قوس هاى معمول از 20 تا 28 بهمن در دو سينماى آفريقا و 

هويزه روى اكران را به خود ديد.
نمايش فيلم هاى باديگارد، اژدها وارد مى شــود، كفش هايم 
كو، ماالريا، نيمه شب اتفاق افتاد، سيانور، خانه اى در خيابان 
چهل و يكم، دختر، پل خواب، آخرين بار كى سحر را ديدى، 
چهارشنبه، جشــن تولد، ايســتاده در غبار، هفت ماهگى، 
متولد65، خمارى، نقطه كــور، آبنبات چوبى و مطرح ترين 
فيلم اين دوره ابد و يك روز، 10 روز جشنواره را به پايان راه 
رسانيد. در آيين اختتاميه در سالن شهيد اصغرزاده از فريدون 
جيرانى و شهاب ملت خواه دو سينماگر خراسانى تجليل شد.
جيرانى در اين مراســم گفت: اگر بخواهيم خراســانى ها را 
معرفى كنيم، هنــر هفتم در اختيار آن ها قــرار مى گيرد و 
مشــهدى ها از زمان هاى قديم تنها تفريح خود را به سينما 
رفتن اختصاص داده اند و هم نسالن من روزهاى فراغت را در 

سينما مى گذرانيدند. 
شــهاب ملت خواه هم در اين جشــنواره پشت تريبون رفت 
و گفت: بدنه ســينماى ايران را مشــهدى ها ساخته اند و اگر 
سينماى غرب به هاليوود مى نازد و شرقى ها به باليوود، ايران 
بايد به بينالود افتخار كند. سعيد روستائى، نويسنده و كارگردان 
ابد و يك روز و ســعيد ملكان تهيه كننــده اين فيلم، هادى 
حجازى بازيگر نقش احمد متوسليان در فيلم ايستاده در غبار 
و تهيه كننده اين فيلم حبيب اهللا ولى نژاد هم از جمله كسانى 

بودند كه در جشنواره سيزدهم مورد تجليل قرار گرفتند.
جشــنواره چهاردهم در سكوت خبرى رسانه ها از 14 بهمن 
ماه 95 در پرديس ســينماى هويزه، سالن سينمايى شهيد 
اصغرزاده و سينما آفريقا آغاز به كار كرد و در طول جشنواره 
اصحــاب جرايد از اين بى توجهى متوليان جشــنواره گاليه 
داشتند، اما در عين حال پوشش خبرى جشنواره انجام شد 
و جشــنواره چهاردهم با نمايش فصل نرگس به كارگردانى 
نگار آذربايجانى، سد معبر كار محسن قرائى، سوفى و ديوانه 
ساخته مهدى كرم پور، يادم تو را فراموش كار على عطشانى، 
اشنوگل ساخته هادى حاجتمند، بن بست وثوق كار  حميد 
كاويانى، ايتاليا ايتاليا بــه كارگردانى كاوه صباغزاده، تروماى 
ســرخ از اسماعيل ميهن دوست، دعوت نامه ساخته مهرداد 
فريد، درياچه ماهى از مريم دوستى، آذر كار محمد حمزه اى، 
اسرافيل ساخته آيدا پناهنده، خفه گى به كارگردانى فريدون 
جيرانى، شنل كار حسين كندرى، چراغ هاى ناتمام از مصطفى 
سلطانى، ماه گرفتگى به كارگردانى مسعود اطيابى، وياليى ها 
ساخته منير قيدى، ماجراى نيمروز از محمدحسين مهدويان، 
ماجان كار رحمان سيفى آزاد، بدون تاريخ بدون امضا ساخته 
وحيد جليلوند، سارا و آيدا به كارگردانى مازيار ميرى، فرارى 
ساخته عليرضا داودنژاد، زير سقف دودى كار پوران درخشنده 

و ... به كار خود پايان داد. 
چهاردهمين دوره برگزارى جشنواره فيلم فجر مشهد اگرچه 
باعث گاليه هاى اهالى قلم و رســانه شد و حتى خبرنگاران 
هم تمايلى به حضور در اين جشنواره نداشتند، اما تماشاگران 
سينما مثل هميشه پاى اول جشــنواره بودند و استقبال از 
جشنواره هم به دليل حضور پرتعداد فيلمسازان كمتر شناخته 

شده كمرنگ تر به نظر آمد.

از 18 بهمن تا چهارم اسفند ماه
 نمايش «من كدامم» در تاالر فردوسى 

مشهد روى صحنه مى رود

ساغر يزدى: نمايش «من كدامم» با ژانرى فلسفى در تاالر 
فردوسى جهاددانشگاهى مشهد به صحنه رفت.

در نشست خبرى اين نمايش كه در جهاد دانشگاهى مشهد 
برگزار شد، نويسنده و كارگردان نمايش گفت: با الهام از برخى 
انديشه هاى دكتر شــريعتى و آموزه هاى عرفانى، اين متن را 
پس از دوســال پژوهش به رشــته تحرير درآوردم و براى به 
تصوير كشــيدن اين مفاهيم انتزاعى بــه دنبال قالبى مؤثر 
مى گشتم و تمرين آن براى اجراى عمومى هشت ماه به طول 

انجاميد.
وى افزود: اين تئاتر در ژانر فلسفى است كه هويت انسان را از 

نگاه فلسفى واكاوى مى كند. 
اين نويسنده و كارگردان تئاتر خاطرنشان كرد: به باور من در 
اين ژانر در تئاتر گاه بهتر مى تواند موفق تر از سينما عمل كند، 
زيرا در تئاتر به علت چهره به چهره بودن با مخاطب به راحتى 

مى تواند با مخاطب ارتباط برقرار كند.
وى خاطر نشــان ساخت:به نظرمن ســينما درحوزه فلسفه 
موفق نبوده است و مثالً كارگردانانى مانند تاركوفسكى اگرچه 
معروف و مشــهور هســتند، اما آثار آنان كمتر ديده شده و 
مورد توجه قرار گرفته است، در حالى كه اگردر تئاتر فعاليت 

مى كرد، حتماً موفق تر بود. 
اين هنرمند عرصه تئاتراظهار داشت: به دليل عالقه اى كه به 
ژانر فلسفى و عرفان داشــته ام، در اين حوزه فعاليت خود را 
آغاز كرده و بعد متوجه شــدم اين ژانرى اســت كه مى تواند 
درتئاتر تأثيرگذار باشد و اگر بتوانم مخاطبانى كه اين نمايش 
را مى بينند به تفكر وادار كنم، رسالت خويش را در اين بخش 

كارم انجام داده ام.
كمال الدين غراب كه تجربه نمايش هايى چون «درد بودن»، 
«سرود سرنوشــت»، «سرزمين ســفلى» و «مسير مشترك» 
را دارد، در ادامــه بيــان داشــت: همــه انســان ها دربحث 
آفرينش داراى پرســش هاى مشتركى هســتند و در اغلب 
كارهايم ســعى كرده ام بخشــى از اين چرايى ها را مطرح و 
به پاسخ برســيم و مخاطب را به درون خودش و تفكر وادار 

كنيم.
وى تأكيد كرد: در هنر تئاتر هيچ گاه گيشه براى من اولويت 
نبوده است و در بســيارى از كشورها هنرمندان در حمايت 
دولت قــرار دارند تا فــارغ از هرگونه دغدغه مــادى آزادانه 

بينديشند و آثار خوبى را ماندگار سازند. 
يكى از بازيگران اين نمايش هم گفت: از سال 82 با اين گروه 
مشغول كار هستم و تمرين اين نمايش به دليل نوع كار هشت 

ماه به طول انجاميد.
كريم جشنى افزود: به باور من بازى در اين گونه كارها فرصت 
براى انديشيدن ما بازيگران را نيزفراهم مى سازد، تا تحقيقات 
و پژوهش هايى كه نويســنده و كارگردان چند سالى برايش 
وقت گذاشته را در طول تمرين بياموزيم و سپس به مخاطب 

انتقال دهيم.
دســتيار و بازيگر ديگر اين نمايش نيز گفت: من نقش آقاى 
«ج» نمــاد جامعه را بازى مى كنــم و به نظر من اين نمايش 
فرصتى اســت كــه مخاطب بــه درون خود بيشــتر توجه 

كند.
اميراحسان اميرى پور با بيان اين نكته كه اين نمايش خاص 
اســت، اما مخاطب خاص ندارد، تأكيد كــرد: همه مردم در 

مباحث آفرينش و سؤاالت درونى شان مشتركند. 
 شــايان ذكراســت در اين نمايــش كريم جشــنى، جواد 
محمدزاده، مهران مطيع، حســين شــيبانى، اميراحســان 
اميرى پور، نوشــين نوروززاده و على ساعتى به ايفاى نقش 

مى پردازند.
اين نمايــش از 18 بهمن تا چهارم اســفند ماه هر روز بجز 

شنبه ها، ساعت 18 اجرا مى شود. 
تاالر فردوســى از مجموعه دكتر شــريعتى جهاددانشگاهى 

مشهد در سه راه ادبيات واقع شده است.

يك كارگردان جشنواره فيلم فجر مشهد: 
 فيلم «امير» مثل آينه است

ايرنا: كارگردان فيلم امير گفت: اين فيلم براى تماشــاگران 
مانند آينه است و بيانگر بســيارى از واقعيت ها مى باشد كه 

درك آن مقدارى تامل و صبورى مخاطبان را مى طلبد.
نيما اقليما عصر پنجشنبه گذشته در مراسم اكران و رونمايى 
از فيلم «امير» از سرى فيلم هاى جشنواره فيلم فجر در مشهد 
افزود: در اين جشنواره كارگردان كار اولى هستم و اولين كار 

خود در سينما را با عنوان «امير» به روى صحنه آورده ام.
وى اظهار كرد: باعث افتخار من است كه كنار بزرگان سينمايى 
كشور در اين جشنواره حضور پيدا كردم. وى گفت: اين فيلم  
به عنوان كار نخســت يك كارگردان از بيــن 96 فيلم براى 
جشنواره فيلم فجر پذيرفته شده و سزاوار تماشاست. معاون 
هنرى و سينمايى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان 
رضوى نيز در اين مراســم گفت: امسال 22 فيلم از فيلمهاى 
سى و ششمين جشنواره ملى فيلم فجر در مشهد اكران شد 
كه عوامل سازنده هشت فيلم از اين تعداد اهل خراسان هستند. 
افشــين تحفه گر با اشاره به استعدادها و چهره هاى برجسته 
خراسانى در سينما اظهار كرد: مسئوالن بايد حمايت بيشترى 
از آنان داشته باشند تا در سال آينده شاهد فيلم هاى بيشتر از 

هنرمندان خراسانى در جشنواره فيلم فجر باشيم.
ميالد كى مرام، هادى كاظمــى، مصطفى قديرى، بهدخت 
وليان، روشــنك ســه قلعه گى، وحيد منافى، مهدى عامل 
هاشمى، مونا قاســمى، آرتين گلچين و سحر دولتشاهى از 
بازيگران فيلم امير هستند و تهيه كنندگى آن برعهده «سيد 

ضياء هاشمى» بوده است.

سيزدهمين 
سال برگزارى جشــنواره فيلم فجر 
 در حالى آغاز شد 
كه قبل از آن سيدغالمرضا موسوى، 
رئيس شوراى عالى تهيه كنندگان 
ايــران از قطعــى نبــودن اجراى 
جشــنواره در اســتان ها خبر داده 

اســت.چه شــد كه به فكر 

من اصــوالً اگر با قصه اى كه قصه 
روز جامعــه هم باشــد و ارتباط 
برقرار كنم به آن خواهم پرداخت 
و اكنون هم كه اين فضاى مجازى 
و مشــكالتى كه هر روز چندين 
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گفت و گو با «حسن آخوندپور» فيلمساز مشهدى

صداى مردم مشهد در«نسيان» شنيده مى شود

گپ

سرور هاديان  فيلم مستند «نسيان» به 
كارگردانى حســن آخوندپور امسال در بين 
پنج فيلم بخش ســيمرغ سينماى خراسان 

توانست حضور يابد.
كارگردان اين مســتند در گفت و گو با قدس 
گفــت: «نســيان» در 82 دقيقــه وضعيت 
بازسازى و نوســازى بافت قديمى پيرامون 

حرم رضوى را بررسى كرده است.
آخوندپور افزود: از آنجا كه در بازسازى اطراف 
حرم به ميراث معنوى و انسان به عنوان محور 
توســعه كم توجهى شده است، در اين فيلم 
تالش كرده ايم با نگاهى انتقادى مشــكالت 
اجتماعــى و فرهنگى اين طرح را در معرض 

ديد عالقه مندان قرار دهيم.
اين فيلمســاز شــهرمان درباره ساخت اين 
مســتند كه 10 ماه به طول انجاميد، توضيح 
داد: هدفم مطرح كردن مشكالت مردم و توجه 
دادن مسئوالن و مديران به اين مشكالت است. 
آخوندپور خاطر نشان كرد: «نسيان» روايتى از 
فراموشى انسان و هشدارى است درخصوص 
سرنوشت شــهرهايى كه دچار اين فراموشى 
شده اند؛ فراموشى هويت و داشته هاى فرهنگى 
و اجتماعى. اين هنرمند مشهدى مستند خود 
را انتقادى جدى نســبت به فرآيند توسعه و 

بهسازى اطراف حرم مطهر مى داند.
وى بخشــى ازســكانس هاى فيلم را شامل 
درخواست ها و سخنان شهروندان قديمى اين 

محالت اعالم و تأكيد كرد: همه مصاحبه ها 
بداهه اســت، حتى شهروندانى كه به خاطر 
بلند مرتبه ســازى، ديگر امكان ديدن گنبد 
امام مهربانى ها را ندارند و در اين فراق اشك 
مى ريزند را گوشــه اى از حقيقت اين فيلم 
دانســت. آخوند پور عنوان كرد: مصيبت و 
گرفتارى هاى مردم به واســطه اين توسعه 
شهرى غلط به عنوان پيرنگ اصلى در همه 

بخش هاى فيلم آشكارا ديده مى شود.
ايــن نويســنده و كارگردان گفــت: به باور 
من هر مشــهدى و ايرانى يك مســئوليت 
مدنى،اجتماعى و حتــى روحانى و معنوى 
نسبت به بارگاه ملكوتى امام رضا (ع) و مشهد 
دارد. حس من اين اســت كه با ساخت اين 
فيلم، بخشى از مسئوليت مدنى و اجتماعى 

خودم را ادا كردم. اميدوارم مديران شهرى با 
ديدن اين مستند متوجه بار مسئوليت مدنى 
و اجتماعى خود در خصوص موضوع پيرامون 
حرم بشوند  و اين فيلم آگاهى الزم را براى اين 

مهم به آن ها اعطا كند.
وى خاطرنشان كرد: بســيارى از مشكالت 
مردم به واسطه تصميمات اشتباه مديريتى 
ايجاد شــده اســت. برخى اوقات با امضاى 
اشتباه و از روى ناآگاهى يك مدير آن هم با 
نيت خير و تصور خدمت، فاجعه به بار آمده 
و حقوق مردم ضايع شده است و برخى ديگر 
سوار بر موج سرمايه دارى و سوداگرى حتى 
در مــواردى خود مردم نيــز در اين جريان 
سوداگرى دچار تغيير بينش و رفتار شده اند و 
بعضاً اساس جريان و سبك زندگى آن ها كه 

برپايه هويــت معنوى رقم خورده، به نگاهى 
كاسبكارانه تبديل شده است.

اين فيلمساز مشهدى كه پيشتر با فيلم هاى 
داستانى و ســينمايى خود در سطح ايران و 
جهان به موفقيت هايى دســت يافته است، 
به عنوان آخرين كالم عنوان كرد: «نســيان» 
را خــارج از قواعد حرفه اى كــه تا كنون بر 
اساس آن جريان هنرى خود را شكل داده ام 
ساخته ام، يعنى فارغ از هر نوع نگاه مادى يا 
جريان تبليغاتى؛ بلكه «نسيان» را براى درمان 
دردى ساخته ام كه بيمارى اش دامن خيلى 
از شــهرهاى مهم كشور مانند شيراز و قم و 
حتى شــهرهاى زيارتى كربال و نجف اشرف 

را گرفته است. 
وى تصريح كرد:از مديران شــهرى مشــهد 
مى خواهم اين بار برخــالف همه رفتارهاى 
مديريتى كه برپايه عقل استوار است «نسيان» 
را با جان و دل ببينند و گرفتار پروپاگانداى 
خبرى منفى كه در جهت به نتيجه نرسيدن 
پيــام فيلم و اين حركــت اجتماعى صورت 
پذيرفته است، نشــوند. آن ها بايد بدانند كه 
پس از اين در همه رفتارها و تصميماتشــان 
هنرمنــدان و صاحبــان فرهنگ بخصوص 
سينماگران با آثارشــان آن ها را در آينده به 
قضاوت خواهند نشســت. امروز «نسيان» به 
كارگردانى من فردا نســيانى ديگر ســاخته 

فيلمسازى ديگر.

خديجه زمانيان  چيزى به روزهاى پايانى جشــنواره فيلم 
فجر باقى نمانده است. روز يكشنبه پانزدهمين دوره جشنواره 
فيلم فجر پايان مى گيرد. در روزهاى شنبه و يكشنبه فيلم هاى 
«بمب»، «داركوب»، «جاده قديم»، «مغزهاى كوچك زنگ زده»، 
«چهارراه استانبول»، «مصادره»، «سرو زير آب»، «خجالت نكش»، 
«سوءتفاهم»، «جشن دلتنگى»،«شــعله ور» و «عرق سرد» را در 

سالن هاى اطلس، هويزه و آفريقا مى توانيد ببينيد. 
براى اطالع از ساعت هاى اكران و خالصه فيلم ها گزارش امروز 

را بخوانيد.  

فيلم هاى روز شنبه 
 بمب/ اطلس18:30 / هويزه 20:30

«بمب؛ يك عاشقانه» ساخته پيمان معادى است. نكات اين فيلم 
همبازى شــدن دوباره ليال حاتمى و پيمان معادى اســت كه 
خاطره بازى آن ها در فيلم «جدايى نادر از سيمين» را زنده كرد. 

 داركوب/اطلس/20:30 
«داركوب» ســاخته بهروز شعيبى به روابط انسانى افراد جامعه 
در رويارويى با معضالت اجتماعى و اعتياد از منظرى متفاوت 
مى نگرد. مهناز افشار، سارا بهرامى، جمشيد هاشم پور، هادى 
حجازى فر، طوفان مهرداديان، نگار عابدى و امين حيايى در اين 

فيلم نقش آفرينى مى كنند.  
 جاده قديم/هويزه / 16:30

«جاده قديم» ساخته منيژه 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، بهناز جعفرى و هدى زين 

العابدين از جمله بازيگران اين فيلم هستند. 
 مغزهاى كوچك زنگ زده/هويزه/18:30 

«مغزهاى كوچك زنگ زده» فيلمى به كارگردانى و نويسندگى 
هومن ســيدى اســت كه نويد محمدزاده و فرهاد اصالنى در 
نقــش دو برادر، شــخصيت هاى اصلى اين فيلــم را برعهده 

دارند. 
 چهارراه استانبول/ هويزه/22:30 

«چهارراه استانبول» ساخته مصطفى كيايى فيلمى است كه با 
توجه به حادثه ساختمان پالسكو كه به شهادت شمارى از آتش 

نشانان منجر شد، ساخته شده است. 
 مصادره/ آفريقا/18:30 

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

بازيگران اين فيلم هستند.
 سرو زير آب/آفريقا/20:30 

«سرو زير آب» ســاخته محمدعلى باشه آهنگر روايتى است از 
ايثارى بزرگ كه بعد از حادثه ساختمان پالسكو دوباره بر سر 

زبان ها افتاده است.
بابك حميديان، مســعود رايگان، رضا بهبودى، مينا ساداتى و 

هومن برق نورد از جمله بازيگران اين فيلم هستند. 

فيلم هاى روز يكشنبه 

 خجالت نكش/هويزه/16:30 
«خجالت نكش» ســاخته رضا مقصودى، داستان زندگى زن و 
شوهرى را روايت مى كند كه با داشتن عروس، داماد و نوه، در 
ميانسالى بچه دار مى شوند. احمد مهران فر، شبنم مقدمى، سام 
درخشانى، شهره لرستانى، ليندا كيانى، الناز حبيبى، سيدعلى 
صالحى، سميرا حسينى و بانيپال شومون از جمله بازيگران اين 

فيلم هستند. 
 سوءتفاهم/هويزه/20:30 

«ســوء تفاهم» به نويسندگى و كارگردانى احمدرضا معتمدى، 
فيلمى است كه مضمونى اجتماعى دارد. داستان فيلم ماجراى 

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

 جشن دلتنگى/هويزه/22:30 
«جشن 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. 
محسن كيايى، بهنام تشكر، پانته آ پناهى ها، بابك حميديان و 

مينا ساداتى بازيگران اين فيلم هستند. 
 شعله ور/ آفريقا/ 18:30 

فيلم «شعله ور» به كارگردانى حميد نعمت اهللا داستان زندگى 
مردى را روايت مى كند كه احساس مى كند به جايى نرسيده 
اســت و اين احســاس، او و همه  زندگى اش را تحت تاثير قرار 
مى دهد و به اعتياد روى مى آورد و ادامه داســتان كه بخشى از 

آن در منطقه سيستان مى گذرد. 
اميــن حيايى، دارا حيايى، زرى خــوش كام، پانته آ مهدى نيا، 
مژگان صابرى و بهمن پرورش بازيگران اين فيلم ســينمايى 

هستند.
 عرق سرد/آفريقا/20:30 

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 
رشــيدى، هــدى زين العابدين و ســحر دولتشــاهى، بازى

 مى كنند.

نگاهى به فيلم هاى روزهاى پايانى جشنواره 

امروز «بمب» و«مصادره» فردا «شعله ور» و «عرق سرد»امروز «بمب» و«مصادره» فردا «شعله ور» و «عرق سرد»

پرده نقره اى
«ويژه جشنواره فيلم فجر مشهد»
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