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شهرداری

با حضورتولیت آســتان قدس و وزیرکشوردرحرم مطهر رضوی صورتگرفت

تجلیلازفعاالنبینالمللیحماسهجهانیاربعین

رفیع طلب  -دومین گردهمایــی فعاالن اربعین
حسینی،پنجشنبهگذشتهباحضورتولیتآستان
قدس رضــوی ،وزیر کشــور ،اســتاندار خراســان
رضوی و جمعــی دیگر از مســئوالن در تاالر قدس
حرم مطهر رضــوی برگــزار و از نمایندگان موکب
دارانکشورهایبلژیک،ترکیه،لبنان،افغانستان،
بحرین،یمن،سوریه،پاکستان،هند،ایرانوعراق و
ســفیر کشــور عراق در ایران ،تقدیر بــه عمل آمد.
همچنین نشان بین المللی کرامت امام رضا(ع)
رونماییوایننشانبهخانوادههایآیتا...صدر،
شهیددکترچمرانوشیخزکزاکیاهداشد.

بــه گــزارش خراســان رضــوی ،در ابتــدای این
همایش ،وزیر کشور گفت :مسئله اربعین مسئله
شیعه و اهل تسنن و فارس و عرب نیست ،مسئله
اربعینیکموضوعانسانیاستکهبههمهانسان
های آزادی خواه بر می گردد و برای همین جاری
می شــود« .عبدالرضا رحمانی فضلی» با اشاره
به رونــد خدمت بــه زائــران اربعین اظهــار کرد:
همکاری های مــا و عــراق از ابتدا تــا االن وجود
داشت که این صورت مســئله است ،مردم و همه
مســئوالن تالش می کنند و ما به عنوان مسئول
می گوییم بیش از  80درصــد اقدامات ،منابع و
شرایط به وســیله مردم تامین می شــود .دولت،
دستگاههایاجراییدولتیوغیردولتیوآستان
قدسکهیکدستگاهکامالغیردولتیاست،نقش
همهاینهاتامینکنندهزیرساختها،تسهیالت
و امکانات خدماتی است و بقیه امور توسط مردم

امام حسین(ع) جان خود
را برای نجات بشریت از
گمراهی نثار کرد

عکس :مهر

•بیش از  80درصد خدمات اربعین توسط
مردم تامین می شود

آیتا...علمالهدی:

تامین می شــود که به نوبه خود حیرت آور اســت.
رحمانیفضلیهمچنینبااشارهبهحذفروادید
بین ایران و عراق گفت  :بر اســاس توافق صورت
گرفته با مســئوالن عراقــی ،پس از دهه نخســت
محرمتاآخرماهصفراینروندادامهیافتهونیازیبه
گرفتنروادیدازسویشهروندانایرانیبرایسفر
به عراق نیســت .وی ادامه داد  :البته این موضوع
به معنای نبود نظارت بر ترددها نیســت ،نظارت
کافیخواهدبودومتناسبباظرفیتهایامسال
تدارکبیشتریدیدیمومرزهاهمآمادگیالزمرا
ازنظرخدماتیوامنیتیدارند.
•قدرتاربعیندرکشورهایاسالمیجلوه
یافتهاست

تولیت آستان قدس با اشــاره به اهمیت اربعین
به عنوان یک پدیده بزرگ دینی ،بشری و الهی
گفــت :اربعین تنهــا حرکتــی دینــی و مذهبی
نیســت ،غیر مســلمانان و غیــر شــیعهها نیز در

بزرگداشت سالروز بازگشت آزادگان
بهمناسبت 26مرداد،سالروزبازگشتآزادگان
سرافرازبهمیهناسالمی،مراسمبزرگداشتیبا
حضورجمعیازخانوادههایشهدا،ایثارگرانو
آزادگان سرافراز استان در مشهد برگزار شد .به
گزارشروابطعمومیبنیادشهیدوامورایثارگران
اســتان،عالوهبراینمراســم،ویــژهبرنامههای
متعدددیگرینیزدربزرگداشت26مردادبرگزار

شدهوخواهدشــد.ازآنجملهرونماییازکتاب
«صد و هفتاد و ششمین غواص» ،محفل خاطره
گوییآزادگان،اکرانتصاویربازگشتآزادگاندر
شهر،خدمترایگانتعدادیازآزادگانمتخصص
درحوزههایجامعهپزشــکان،وکال،مشــاوران
(خانوادهوتحصیلی)ودیگرشغلهاازجملهاین
برنامه هاست .استان خراســان رضوی3393

اربعیــن حضــور دارند و ایــن نشــانه مغناطیس
جاذبــه اباعبــدا(...ع) اســت کــه بشــریت را به
ســوی خــود جــذب میکنــد .حجت االســام
و المســلمین «احمــد مــروی» بــا تاکید بــر این
کــه امروز برکــت و قــدرت اربعیــن در ســوریه و
دیگــر کشــورهای اســامی جلــوه یافته اســت
و قدرتهــای اســتکباری را زمیــن گیــر کرده،
افــزود :اربعین مــا را متوجــه به کانــون هدایت
قرآنی یعنی امامت و والیت میکند و میآموزد
کــه اگــر میخواهیــم از هدایتهــای قرآنی به
سعادت برسانیم از مسیر امامت و والیت است و
به همین دلیل دشمن تالش میکند این حرکت
بزرگ بشــری هیچ انعکاســی نداشــته باشــد.
گفتنی است در این گردهمایی ،جمعی دیگر از
مســئوالن و چهره های فرهنگی از جمله سفیر
عراق در ایران ،ســردار «علی فدوی» جانشــین
فرمانده کل سپاه و حجت االسالم والمسلمین
علیرضا پناهیان سخنرانی کردند.
آزادهداردکهازاینتعداد 3245آزادهمتعلقبه
دوراندفاعمقدسهستند.
•یادبود شهدای منا

چهارشنبهگذشتهنیزمراسمیادبودشهدایمنا
در مســجد االمام المنتظر خیابان کوهســنگی
مشــهد برگــزار شــد .مدیــرکل بنیــاد شــهید و
امورایثارگران خراســان رضوی در این مراســم
به خاطراتی از چند شهید منا اشاره کرد.حجت

بــزرگان طوایــف و موکــبداران عراقــی
اربعین بــا نماینده ولی فقیه در خراســان
رضــوی دیــدار و گفــت وگــو کردنــد .بــه
گــزارش آســتان نیــوز ،آیــت ا ...علــم
الهدی در ایــن دیدار گفت :امام حســین
علیهالسالم جان خود را در راه خدا و برای
نجات بشــریت از گمراهی نثــار کرد.وی
خطاب به موکبداران اربعین گفت :شما
که در راهپیمایی عظیم اربعین به زائران
امام حسین علیهالسالم خدمت میکنید،
در واقع خادمانی بــرای تحقق این فراز از
زیارت اربعین هستید .امام جمعه مشهد
مقدس خطــاب بــه موکــبداران اربعین
گفــت :بســیاری در عالــم آرزوی خدمت
به زائــران امــام حســین علیهالســام در
اربعیــن را دارنــد اما ایــن توفیــق نصیب
همه نمیشــود ،آنها کــه توفیق خادمی
در این حرکت عظیم را دارند به طور قطع
با عنایت حضرت اباعبدا ...امام حســین
علیهالســام مشــمول این نعمت شدند و
این امر سعادتی بزرگ است که باید آن را
قدر دانست.

االسالم«حسینمعصومی»افزود:نوعمناجات
شهدا با بقیه انســان ها فرق می کند .بیشترین
فعالیترامیکنندامادوستندارنددیدهشوند
زیرا فقط می خواهند بین خود و خدای خویش
باشــد .به گزارش ایثار ،در حج تمتع سال ،94
بیش از هفت هزار مســلمان از 39کشــور جان
باختند که 346نفر از آنان زائران شهید ایرانی
بودند و اســتان خراســان رضوی با  89شهید،
بیشترینشهدایمناراداشت.

گزارش جلسه
مریم ترسول

درآیینتجلیلازبرگزیدگاننهمین
دورهجشنوارهاعالمشد

رشد ۶۰درصدیمخاطبان
جشنوارهکتابخوانیرضوی
نهمین جشنواره ملی کتاب خوانی رضوی با تقدیر
از برگزیدگان و قرائت پیام دکتر سیدعباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی خاتمه یافت .تقدیر
از برگزیدگان این جشنواره با حضور خانواده های
شهیدان مدافع حرم ،جواد محمدی مفرد ،حسین
محرابی ،حجت االسالم تقی پور و نوروزعلی بمانی،
انجام شــد و حضــور ایــن خانوادهها حــال و هوایی
معنوی به مراسم بخشید .جشنواره امسال با معرفی
 ۱۲عنوان کتاب در بخش های کــودک و نوجوان،
جــوان و بزرگ ســال ،بــا همــکاری بیــش از ۳۷۰
سازمان برگزار شد .تعداد شرکت کنندگان نهمین
جشــنواره یک میلیون و  364هــزار و  104نفر بود
که نسبت به سال گذشته ،رشــدی  59درصدی را
نشــان می دهد .همچنین خراسان رضوی با 216
هزار شرکت کننده ،رتبه اول مشارکت در جشنواره
کتــاب خوانی رضوی را بــه خود اختصــاص داد .به
گزارش خراسان رضوی« ،محسن جوادی» معاون
فرهنگــی وزیــر ارشــاد در اختتامیه این جشــنواره
گفــت :جــای تقدیــر دارد که نهــاد کتابخانــه های
عمومی در بازه سه تا چهار سال اخیر که مسئولیت
برگزاری جشنواره کتاب خوانی رضوی را برعهده
گرفــت ،توانســته اســت چنیــن رشــدی را در این
جشنواره ایجاد کند و تعداد شرکت کنندگان را به5
برابرسال 95برساند« .علیرضامختارپورقهرودی»
دبیرکل نهاد کتابخانــه های عمومی کشــور نیز با
اشــاره به چند حدیث از امام رضــا(ع) درخصوص
تاکید بر حفظ آبرو و حرمت مردم ،گفت :با توجه به
شرایط اجتماعی در کشــور ما و به خصوص با توجه
به استفاده نامناسبی که با افشــاگری بدون مبنا و
توهین ها از فضای مجازی می کنیم ،فکر می کنم
باید به این احادیث توجه بیشــتری داشــته باشیم.
حجت االسالم والمســلمین «علی اکبر سبزیان»،
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراســان رضوی و
«محمودرضا برازش» ،مدیر عامل بنیاد بین المللی
امام رضا (ع) نیز دیگر سخنرانان این مراسم بودند.

باوجودبستندوربرگردانبولوارقرنیمقابل
بولوار موسوی قوچانی ،سرعت خودروها خیلی
باال رفتــه و امــكان عبور از عــرض خیابان بســیار
مشكلشدهاست.خواهشمندمیكسرعتگیریا
پل عابر پیاده در این منطقه نصب كنید.
مــا اهالــی الدن  21از شــهرداری منطقه ۹
بارها از طریق شماره  ۱۳۷برای آسفالت معابری
که صاحبان ملک مشــخصی ندارند ،درخواست
دادهایم اما تاکنون بی نتیجه مانده اســت .ضمن
این که پیــاده روی ایــن کوچه هم خاکی اســت.
خواهشمند است ترتیب اثر دهید.
شــهرداری بازارچه هــای کوتاه مــدت را در
مکانی دارای غرفه و سرپوشیده با امکانات میز و
صندلی کافی برای مشتریان برگزار کند ،نه این
کهدرپیادهرویخیابانجنتبافضایکموآلوده،
بدون صندلی کافی!
با خانواده به پارک غدیر رفتیم ولی متاسفانه
گفتند این جا مخصوص کمپ زائر و مسافر است و
مشهدیهاراراهنمیدهیم.خیلیحالمانگرفته
شد.
برای بولوارهایی با شــیب زیــاد مثل انتهای
دادن حوادث ،هم
هاشمیه باید فکری کرد تا از رخ
ِ
بــرای سرنشــینان خودروهــا و هم عابــران پیاده
جلوگیری شود.
در خیابان دانشــگاه ،قبل از میدان سعدی،
متاسفانه شهرداری ساختمانهای مخروبه ای را
که در این محل هســتند به حال خــود رها کرده و
تبدیل به پاتوق معتادان و اوباش شده است و بوی
بد ناشی از اســتعمال مواد مخدر هر روز به مشام
میرسد!ضمنآنکهخطرریزشبناهایقدیمی
تــر نیز مــا را تهدیــد می کنــد .خواهش مــی کنم
رسیدگی کنید.
متأسفانه سمت زوج بولوار جانباز و محدوده
خیابانمهدیوخیابانشهیدانیزدیوفاروجی،
با این که این زمینها سابق بر این باغ بوده ،حتی
یک فضای سبز کوچک ندارد؟
مدتــی اســت ســمت زوج بولوار ســاجدی،
عملیات حفاری توسط شــرکت آب و فاضالب در
جریان اســت و به همیــن دلیل ،یک الیــن بولوار
مسدود است و گرد و خاک زیادی هنگام اجرا به پا
میشــود .کاش روند اجرای پروژه کمی سریع تر

دانشآموزان امروز ،آماده تالش در چله دوم انقالب

ترســول  -نماینــده مقــام معظم رهبــری در
اتحادیــه انجمنهای اســامی دانشآموزان
گفت :وقتــی تاریخچه انجمن های اســامی
دانــش آمــوزی را مطالعــه مــی کنیــم ،آن را
مجموعــه ای باطــراوت ،خوش نام و دوســت
داشــتنی در میانه میــدان تعلیــم و تربیت می
بینیم که حضور پرشور و انقالبی خود را حفظ
کرده اســت و شــهدا در این بحث ،خیلی موثر
بودند .بــه گزارش خراســان رضــوی ،حجت
االسالم و المســلمین «محمدجواد حاج علی
اکبری» در گردهمایی ساالنه و مراسم تحلیف
مســئوالن انجمــن هــای اســامی مــدارس
خراسان رضوی که روز گذشــته در تاالر شهر
مشهد برگزار شــد ،با تبریک عید غدیر گفت:
عصر ما ،عصر بازگشــت به غدیر و لبیک به آن
است و جامعه ما خواست ،اراده کرد ،به میدان
آمد ،والیــت طاغوت را کنار گذاشــت و والیت
علوی را خواست و پس از سال ها طعم عزت را
در این والیت چشید .وی افزود :البته هنوز کار
داریم تا همه چیزمان در عرصه های سیاسی،
اقتصادی،اجتماعی،روابطبینالمللوعلمی
تنظیم شــود و این را خوب درک می کنیم .در
اینمیانه،مسئولیتاصلی،متوجهنسلجوان
است ،نســل جوانی که پیام غدیر را فهمیده و
حاضر است در این راه مانند نسل جوان قبل،
مجاهدت و مقاومت کند.
•دربیانیهگامدوم،خطاباصلیبهشماست

رئیس شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعه
کشور ،خاطر نشان کرد :امروز نوبت شماست

و فکر می کنم اتفاقات بزرگی را رقم خواهید
زد .آن هم در این استان ســربلند ،خوش نام
و ســرافراز در انقالب که کارهــای بزرگی در
سطح ملی انجام داده و در شهر مشهد با این
ســابقه ای که دارد ،با این ریشــه و تبار ،آماده
تالش در چله دوم انقالب هستید .وی افزود:
در جبهه ،وقتی دبیرســتانی ها به میدان می
آمدند ،همه چیز عوض می شد و امروز هم در
بیانیــه گام دوم ،خطاب اصلی به شماســت و
برای این مســئولیت ،باید طــراوت و طهارت
خود را حفظ کنید.
•انجمناسالمی،تشکلیاصیلوریشهدار

مدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضوینیزدر
اینهمایشضمنتشکرازحضوررئیسشورای
شــهر و دیگر مســئوالن حاضر در این مراســم،
بیان کرد :شــورای شهر و شــهرداری ،تعامل و
همکاری بســیار خوبی بــا آموزش و پــرورش و
فعالیت های فرهنگی آن دارند« .قاســمعلی
خدابنده» افزود :یکی از تشــکل هــای اصیل،
ریشــه دار و تاثیرگــذار در مــدارس ،انجمــن
اسالمیدانشآموزیاست.ماهمهموارهتاکید
برتوسعهکمیوکیفیفعالیتهایاینانجمن
داشــتیم کــه خوشــبختانه در یکی دو ســال
گذشــته ،توســعه کمی خوبی را شــاهد بوده
ایم .وی اظهار کــرد :انتظار مــا از دانش آموز
عضو تشکل انجمن های اسالمی ،این است
که همان طور که از نظــر فرهنگی ،اخالقی و
عقیدتی ،الگو است ،از نظر علمی هم الگوی
دیگر دانش آموزان باشد.

•آمادگیشورایشهربرایاستفادهاز
ظرفیتانجمنهایاسالمیدانشآموزان

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد نیز در این
همایش بیان کرد :انجمن اســامی در تمام
دوره ها ،حرکتی مســتمر ،بــادوام و متعادل
داشــته و بســتری برای تمریــن فعالیت های
اجتماعی در شهر است« .محمدرضا حیدری»
افزود :ما در شــورای شــهر ،آماده هســتیم تا
فعالیت هایــی را تعریف کنیم تا شــما بتوانید
در فضاهــای مختلــف بــه مدیریــت شــهری
کمک کنید .به عنوان مثال ،شــما می توانید
ســفیران فرهنگی آموزش های شهروندی و
شهرنشینی باشید.
•یادبودشهیددانشآموز،محمددماوندی

در ابتــدای این همایــش نیز مســئول اتحادیه
انجمــن های اســامی اســتان گفــت :در این
اردوی چند روزه ،ماکت مختصــری از انجمن
اسالمی مطلوب ارائه می شود و مهم است که
بتوانید صمیمیت و رفاقت را در این اردو ایجاد
کنید و ارتباط موثر با هم داشــته باشید« .سید
قاســم حوائجــی» اضافه کرد :شــما بــا قرائت
تحلیف ،ســنگر فکــری و فرهنگی انقــاب در
مدارس می شــوید .در پایان مراسم نیز ،حکم
تحلیف مســئوالن جدیــد اتحادیــه همخوانی
شــد و «محمدجواد یوســفی» حکم مسئولیت
اتحادیهانجمنهایاسالمیاستانرادریافت
کرد.گفتنیاستاینهمایشبایادوارهشهید
«محمددماوندی»همراهبودوتمثالایندانش
آموزشهیدبهخانوادهبزرگوارشتقدیمشد.

شود تا این شــرایط دشــوار برای ســاکنان ،تمام
شود.

اتوبوسرانی
اتوبوسهای قائم بوتان دیر به دیر می آیند و
کولر ندارند.
با توجه بــه طوالنی بودن مســیر  202لطفا
اتوبوسهای این خط را برای مســیرهای دیگر به
صورت کمکی نفرستید.
چرااتوبوسهایخط ۲۲فرامرزعباسیبدون
امکانات است؟ در این گرما؛ کولر ندارد و اتوبوس
هاهمهاسقاطیاستومسیرهمطوالنی.

آبفا
منزل من در گلبهار است و سازمان آب برای
مصرف هشــت مترمربــع آب ،قبــض  150هزار
تومنی برایم صادر کرده است .این منطقی است؟

شهرستانها
چندی قبل نماینده مردم خواف و رشتخوار
بــه دلیل مشــکالت پوشــش دهی ضعیــف تلفن
همراه در حوزه خواف و رشــتخوار ،پای وزیر را به
مجلس کشــاند و وزیــر یــک کارت زرد از مجلس
گرفت .متاسفانه از آن زمان وضعیت تلفن همراه
در خواف به مراتب بدتر شده است.

پلیس
حضوروتالشپلیسراهنماییورانندگیدر
مشــهد اصال به چشــم نمی آید .همیشــه جلوی
ایســتگاه هــای اتوبــوس و ســر کوچههــای ورود
ممنوع ،پر از خودروست.
باورکنیدانتهایبولواردانشآموز،حدفاصل
میدان مهران تــا آموزگار نیز در محدوده شــهری
اســت .چرا در حالی که بســیاری از شــهروندان
دوبله و ســوبله پارک مــی کنند و هیــچ قانونی را
رعایت نمی کننــد ،پلیس راهنمایــی و رانندگی
توجهی ندارد؟

متفرقه
کارگران کارخانه خانه ســازی مشهد از اول
ســال تا االن هیچ حقوقی دریافت نکردند .لطفا
یک نفر به فکر باشد.

خبر
هنری

پاسخآبیاربه 2سوالخراساندربارهحاشیههای«شبیکهماهکاملشد»

حتی یک جعبه مهمات هم به ما ندادند
گروهفرهنگی«-نرگسآبیار»بهسواالتخراسان
رضوی درباره«انتقادهایمسعودفراستیازفیلم
شبی که ماه کامل شد» و همچنین «برخی نقدها
دربارهسفارشیبودنایناثر»پاسخداد.بهگزارش
خراسان رضوی ،آبیار هفته گذشته برای شرکت
در یک کارگاه ســینمایی به مشهد سفر کرد .او در
این نشست به سواالت خبرنگار خراسان رضوی و
تعدادیازعالقهمندانبهسینماپاسخدادکهپاسخ
های او به سواالت ما و بخشی از صحبت هایش در
اینکارگاهرادرادامهمطلبمیخوانید:
•خاطراتخوبدرمشهد

درمراسمتحلیفمسئوالنانجمنهایاسالمیدانشآموزاناستانمطرحشد

تلگرام 09393333027 :

* این چندمین بار اســت کــه امام رضــا(ع) من را
می طلبد و افتخار دارم به مشــهد بیایم .این اتفاق
مبارکی برای من اســت و بودنم در مشهد همیشه
جزوخاطراتواتفاقاتخوبزندگیاماست.
*مردممشهدهموارهبهمنلطفداشتهاندوفیلم
هایم همیشــه در این شهر با اســتقبال زیاد مواجه
شدهوازاینبابتبسیارخوشحالم.
•سفارشیبودنیکاثربهخودیخودبدنیست

* دربــاره این کــه برخــی کار مــن را سفارشــی
دانسته اند ،باید بگویم سفارشی بودن به خودی
خود بد نیست و آثار بزرگی در دنیا داشته ایم که
سفارشــی بودند مثل یکــی از آثــار «مارتین مک
دونالد» که اثر زیبا و درخشــانی اســت .خیلی از
آثار سینمایی سفارش گرفته می شوند و نه فیلم
ســاز و نه بیننده با این قضیه مشــکلی ندارند اما
متاسفانه در کشــور ما سفارشی بودن مساوی با
رانت اســت یعنی کارگردان پول هنگفتی برای
ســاخت فیلم گرفته یا از طرف سازمانی حمایت
های همه جانبه داشته! از این رو این حس را القا
می کند که یک مال مردم خوری صورت گرفته و
در نتیجه این مشکل ایجاد می کند.
•فیلممسفارشینیست،حتییکجعبه
مهماتهمبهماندادند!

*درفیلم«شبیکهماهکاملشد»،مرکزیدولتی
که پیــش از تولید می خواســت حمایت مالی کند
به من اصرار کرد که کار حماسی باشد و من قبول
نکردم .بعد از آن تصمیم گرفتم دیگر از هیچ جایی
ســرمایه جذب نکنم! من تصمیم گرفتم این فیلم
حتمابابودجهشخصیساختهشودیعنینهکسی
دخالت کند ،نه نظــری بدهد و نه چیــزی را به من
تحمیل کند .به همین دلیل شهرک دفاع مقدس
را برای فیلم برداری به ما ندادند و ما مجبور شدیم
صحنههایاکشنرا نزدیکمرزفیلمبرداریکنیم

کهخیلیهمخوبشدوخداراشکرمیکنمکهاین
اتفاقافتادچونباعثشدماکاررادرهمانچابهار
انجامدهیمبالوکیشنکوههایمریخیکهبسیار
عالیبودوبهفضاسازیوزیباییبصریفیلمکمک
کرد.بهماحتییکجعبهمهماتهمندادند،یعنی
ما از هزینه بومی توانستیم وسایل مورد نیازمان را
تامین کنیم .وی اضافه کرد :فیلمی با این حجم از
پروداکشنکهبابودجهپنجونیممیلیاردیساخته
شده اســت قاعدتا نمی تواند سفارشی باشد .این
فیلم ،اثری اســت کــه به طــور کل خــودم درباره
ســاختش تصمیم گرفتم .اگر ما در حوزه جنگ و
سوژه هایی که بستر سیاسی و امنیتی دارند فیلم
بسازیم ،دلیل بر سفارشــی بودن نیست .درست
اســت که نهادهای متولی و مشــتاق فیلم سازی
در این حوزه ها بوده اند ولی خوب است که بخش
خصوصی نیز در این حوزه هــا ورود و از زاویه دید
خودش در این بسترها فیلم سازی کند تا این فیلم
ها مستقل تر باشند.
•فیلممیتوانددیدگاههایمتفاوتیایجادکند

* در پاسخ به ســوال خراســان درباره انتقادهای
مسعود فراســتی  :من پاســخ خاصی برای ایشان
ندارم چون آقای فراستی منتقدند ،باید نظرشان
مطرحشودوهیچایرادینداردکهنگاههاونظرات
مختلفدربارهفیلمارائهشود.
* فیلــم جنبه های تاثیــری مختلفــی دارد و می
توانــد دیــدگاه و نظــرات متفاوتــی ایجــاد کند.
این که دربــاره فیلم من نظرات متفاوت اســت و
توانســته آرای مختلف در بر داشــته باشــد برای
من یک حسن وامتیاز به حساب می آید .لذا من
به برایند آرای منتقدان نگاه می کنم ،صرفا نظر
آقای فراستی مد نظرم نیست و آن را مالک قرار
نمی دهم.
* گفتنی است در این کارگاه تخصصی که برای
سینماگران و سینما دوســتان برگزار شده بود،
ســاعد نیک ذات مدیــر فیلم بــرداری نیز حضور
داشــت و این دو هنرمند ســینمای کشورمان به
انتقال تجربیات خود پرداختند.

