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فیلم سینمایی «زغال»
در پردیس هویزه مشهد
اکران و بررسی شد

«غیرت»
قهرمان یاضدقهرمان

اکران 23فیلم سینما «حقیقت» در مشهد
فیلم های منتخب ســیزدهمین جشنواره سینما
«حقیقت» از امروز در مشــهد اکران می شــود .به
گزارش خراســان رضوی ،این دوره از جشــنواره
ســینما حقیقــت از  18آذر در تهران اکران شــد
و حضــور پررنــگ هنرمنــدان خراســانی یکی از
ویژگی هــای آن بــود .این موضوع ســبب شــد تا
مســئوالن فرهنگی و هنری شــهر ،اکران برخی
از آثار این جشنواره در مشــهد را پیگیری کنند تا
شهر مشهد به عنوان یکی از پایگاه های سینمای
ایران ،میزبان اکران این آثار باشد .معاون هنری و
سینمایی اداره کل ارشاد در گفت وگو با خبرنگار
ما در این بــاره گفت  :اکــران فیلم هــای منتخب
جشــنواره ســینما حقیقت ،از  25آذر (امروز) در
مشــهد آغاز خواهد شــد و به مدت پنــج روز ادامه
خواهد داشــت« .محمد رضــا محمــدی» افزود:
این اکران ها به صــورت همزمان در پردیس های

•فیلم ترکی صرفا به معنای استفاده از لوکیشن و زبان ترکی نیست

•فیلم نامه باید خودش را به مخاطب معرفی کند

وی درباره چگونگی شــکل گیری ایــده فیلم نامه «زغــال» بیان کرد :بخشــی از ایده ها
مربوط به فیلم های کوتاهی بود که من در همان منطقه ســاخته ام ،همچنین بودن در
همان جغرافیا و فضا مرا به این فیلم نامه رساند .وی ادامه داد  :من وقتی شروع به نوشتن
میکنم اصال به این که کار قرار است در چه چارتی قرار بگیرد فکر نمی کنم .به چگونگی
روایت داستان فکر می کنم که البته معتقدم خود داستان فرم روایی اش را بیان میکند.
فیلم نامه باید آن قدر هویت داشته باشد که خود برای شــما چارچوبش را معرفی کند.
وی همچنین درباره شــخصیت اصلی ایــن فیلم گفت  :بــه گمان من در ایــن فیلم بهتر
است تماشاچی ذهنش به این سمت نرود که با یک قهرمان طرف است یا ضد قهرمان.
به عالوه کاراکتر اصلی فیلم به سمتی پیش می رود که من خودم به عنوان تماشاچی با
قهرمان ضد
بعضی از رفتارهایش موافق نیســتم اما درکش می کنم .این آمیخته ای از
ِ
قهرمان است.
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ازامروزدرپردیسهایسینماییهویزهواطلسآغازمیشود

نشست اکران و بررسی فیلم سینمایی «زغال» عصر شنبه با حضور «اسماعیل منصف»
نویسنده و کارگردان این اثر در پردیس سینمایی هویزه مشهد برگزار شد .این فیلم هنر و
تجربه محصول سال 1398است و داستان مردی به نام «غیرت» را روایت می کند که در
یکی از روستاهای مرزی آذربایجان به کار زغال سازی مشغول است .پسر او یاشار که به
خاطر دزدیدن طال در زندان به سر می برد ،برای عروسی خواهرش به مرخصی میآید.
اما گم شــدن ناگهانی یاشــار ،غیرت را با چالش جدیدی روبهرو میکنــد« . ...زغال» با
بازیگران آذری و به زبان ترکی ساخته شــده اما زیرنویس فارسی آن ،تماشایش را برای
غیرآذری ها هم جذاب کرده است.
به گزارش خراسان رضوی ،پس از اکران این فیلم برای مخاطبان مشهدی ،کارگردان
فیلم عــاوه بر صحبت دربــاره این تجربه هنری خود ،به ســواالت حاضران پاســخ داد.
اسماعیل منصف درباره تجربه هایش در ساخت فیلم کوتاه گفت :ساخت فیلم کوتاه با
خودش توانمندی می آورد ،اصوال آدم ها وقتی می خواهند کار بزرگ تری انجام دهند و
فیلمسینماییبلندبسازندیابافیلمکوتاهیادستیاریشروعمیکنندوبعدواردسینمای
حرفه ای می شوند .بعدها کم کم به این فکر می کنند که باید فیلم بسازند و متوجه می
شوند بهتر اســت به زبانی فیلم بســازند که در آن حیطه تسلط بیشــتری دارند .من هم
چون خودم ترک زبان هستم ،تصمیم گرفتم فیلم کوتاهم را با زبان آذری بسازم .منصف
ادامه داد :همیشه معتقدم وقتی شما می گویید فیلم ترکی ساخته ام این صرفا به معنای
استفاده از لوکیشن و زبان ترکی نیست باید هویت فیلم ترکی باشد و به هر حال ما این
توانمندی را داریم .عالوه بر آن بازیگران این فیلم مهم ترین امتیازشان تنفس در همان
محیط اســت و این موضوع یعنی زندگی در همان جغرافیا باعث می شود نبض آن جا را
درست بفهمند ،نکته دیگر این که در جنس سینمای من چهره بودن بازیگر مهم نیست
به همین دلیل فکر کردم بازیگرانی را انتخاب کنم که انگیزه و استعداد زیادی دارند.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

ســینمایی هویزه و اطلس و در سئانس های ،16
 18و  20برنامــه ریزی شــده و طبق جدول پیش
بینی شــده ،آثــار بــه شــکل چرخشــی در این دو
پردیس اکران خواهد شد .بر این اساس همه فیلم
ها در هردو سینما اکران خواهد شد تا مخاطبان با
توجه به زمان و مکان دسترسی ،فیلم مورد عالقه
خود را انتخاب کنند .وی درباره تعداد فیلم ها نیز
گفــت :در مجموع  23فیلم بــرای اکران انتخاب
شــده و عالقه مندان مــی توانند بلیــت فیلم ها را
به قیمت  8000تومان از ســایت ســینما تیکت
تهیه کنند .شایان ذکر است مستندهای«زندگی
میــان پرچمهای جنگی» به کارگردانی محســن
اسالمزاده« ،ماهر» به کارگردانی مسعود دهنوی،
«خاطرات بادیه» به کارگردانی ساسان فالح فر،
«کرار»
«مرهم» به کارگردانی مســعود زارعیــانّ ،
ســاخته محســن عقیلی« ،نه کوچک ،نه بزرگ»

ســاخته محمدصــادق رمضانیمقــدم« ،بوکس
برای صلح» اثر محسن جهانی و «مهدی که بهدنیا
آمد» از امیرمهدی حکیمی و حجت بامروت ،آثار

شهردارمشهددرنشستبااعضایشورایسیاستگذاریجشنوارهرسانهایابوذر:

فرهنگسرایرسانه دراختیار رسانهها قرارمیگیرد

شهردار مشهد ضمن اشاره به این که فرهنگ سرای
رسانه باید با فعالیت های اهالی رســانه زنده شود،
گفت :بر همین اســاس فرهنگ ســرای رسانه برای
فعالیتهایرسانهایدراختیاررسانههاقرارخواهد
گرفت .به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری
مشــهد« ،محمدرضا کالیی» روز گذشته در نشست
با شورای سیاست گذاری چهارمین جشنواره ابوذر
و در پاســخ به درخواســت این شــورا برای در اختیار
گذاشتنمکانیبهمنظورراهاندازیدبیرخانهدایمی
این جشنواره اظهارکرد :شهرداری مشهد فرهنگ
سرایرسانهرادراختیارداردکهمتاسفانهحدود98
درصد از فعاالن رســانه های استان درآن رفت و آمد
ندارند که این موضوع فرهنگ سرا را به فضایی سرد
مبدل کرده اســت .بنابراین پیشــنهاد می دهم این

فرهنگسرابامدیریتشهرداریدراختیاررسانهها
قرارگیردتابافعالیتاهالیرسانهبهفضاییبانشاط
و زنده تبدیل شود.
•آمادگیشهرداریبرایحمایتازجشنواره
ابوذر

کالیی در این جلسه همچنین گفت :با هدف توسعه
فرهنگ شهروندی از طریق رسانه ها آماده همکاری
و حمایت از جشــنواره رســانه ای ابوذر هستیم .وی
افزود :در ایــن زمینه بخشــی از فضاهــای تبلیغات
محیطی،تلویزیونهایشهریوهمچنینتاالرشهر
برای برگــزاری اختتامیه ایــن جشــنواره در اختیار
شورای سیاســت گذاری جشــنواره ابوذر قرارداده
خواهد شد.

•جشنوارهابوذرهمدلیرسانهایدراستانرا
افزایشمیدهد

در این نشســت «جعفر مروارید» مدیــرکل فرهنگ و
ارشاداسالمیخراسانرضوینیزباتقدیرازاقدامات
فرهنگی شهرداری مشهد گفت :امسال سال رونق
تولید است و با شــرایط کنونی برای تحقق این شعار
نیازمندهمدلیوهمافزاییدرجامعههستیمکهاین
موضوع به هم افزایی و همدلی رسانه ها نیاز دارد که
جشنواره ابوذر به افزایش همدلی در میان رسانه ها
کمکخواهدکرد.
•حمایتهایشهرداریازفرهنگقابلتقدیراست

«محسن نصرپور» مدیرکل صدا و سیمای خراسان
رضوی نیز در ادامه این نشست اظهارکرد :اقدامات

دریچه خبر
قرآن

کتابوکتابخوانی

استقبال از نفر دوم مسابقات بین المللی قرآن تونس
«حســین پورکویــر» نفــر دوم هفدهمیــن دوره
مسابقاتبینالمللیقرآنکشورتونسباحضور
مســئوالن و فعاالن قرآنی وارد مشــهد شــد .به
گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف خراسان
رضوی ،پورکویر در حالی رتبه دوم این مسابقات
را به دست آورد که نماینده کشــور الجزایر تنها
با کســب  ۱۲صدم درصد بیشتر در جایگاه اول

«حکایت های کمال» به بازار کتاب آمد

قرار گرفت .پورکویر پس از ورود به مشهد در
گفت وگو با ایکنا گفت :به دســت آوردن این
مقام بیــن المللی حاصل  25ســال فعالیت
من در حوزه قرائت قرآن بــود و الزم می دانم
از اســتادان قرآنی ام حســندخت مشهدی،
احمدآبــادی ،رجایی ،پناهی ،روغنی ،شــاه
میوه و سادات فاطمی تشکر کنم.

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستانخراسانرضوی،خبرداد:

ارائه 22محصول استارت آپی توسط
فن بازار منطقه ای خراسان رضوی

مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی استان
خراســان رضوی از ارائــه  22محصول اســتارت
آپی در نمایشــگاه هفته پژوهش توســط فن بازار
منطقهای استان خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت شــهرکهای
صنعتی استان خراســان رضوی"،مسعود مهدی
زادهمقدم"دربازدیدازشرکتهایفناورواستارت
آپ هــا در نمایشــگاه هفتــه پژوهش ،اظهــار کرد:
نمایشگاه امســال هفته پژوهش و فناوری فرصت
بســیار مطلوبی به وجود آورد و ارتباط خوبی میان
جامعــه صنعتــی ،پژوهشــگران و دســتگاه هــای
اجرایــی برقرار شــد .وی با بیــان این که ســازمان
صنایعکوچکوشهرکهایصنعتیایرانحمایت
مستمر از فن بازار ها و اســتارت آپ ها دارد ،افزود:
حمایــت از آن هــا و همچنیــن رویدادهــای علمی
جزو برنامه هــای اصلی بــوده زیرا اســتارت آپ ها
نقــش اساســی در رفــع نیازهــای صنایــع دارند.
مهدی زاده مقدم با اشاره به هدف گذاری فن بازار
منطقهایدرایننمایشگاه،ادامهداد:هدفازاین
نمایشــگاه برقراری ارتباط و اثر هــم افزایی هرچه
بیشــتر بین واحدهای صنعتــی متقاضی پژوهش
و فنــاوری با مرکز تحقیقاتی و شــرکت های دانش
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بنیاناستکهدرفضایحدود 250متربااستقرار
فنبازارمنطقهایخراسانرضویبهمعرفیآخرین
دستاوردشرکتهایفنآورودانشبنیانپرداخته
شدومحصوالتخودرابرایصنعتگرانبهنمایش
گذاشتند .وی اظهار کرد :امسال در مجموعه فن
بازار منطقــه ای 22 ،محصول اســتارت آپی ارائه
شد که قابلیت عرضه شــدن صنعتی را دارند و می
توانند واحدهای صنعتی از آن ها اســتفاده کنند.
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت
شهرکهایصنعتیاستانخراسانرضوی،خاطر
نشــان کرد :امســال برای ارتباط موثــر واحدهای
صنعتی با شــرکت های فناور و دانش بنیان 400
نشست  B2Bو  9سمینار علمی و فناوری در غرفه
فنبازاربرگزارشدوهمچنینهفتتورصنعتیدر
قالبصنعتگرانازمحصوالتفناورواستارتآپها
بازدید کردند .وی با بیان این که شــش تفاهم نامه
صنعتی ســازی میان واحدهای فناور و واحدهای
صنعتی منعقد شد ،افزود :نمایشــگاه امسال این
نویدرادادکهطرحهاینوآوروفناوردرسبدکاالیی
محصوالت واحدهــای صنعتی قــرار بگیرند و نیز
پیوند مراکز علمی و پژوهشــی بــا صاحبان صنایع
عمیقترشود.

مجموعــه پنج جلــدی «حکایــت هــای کمال»؛
داســتان هــای کوتــاه فارســی نوشــته محمــد
میرکیانــی توســط انتشــارات بهنشــر به دســت
کــودکان و نوجوانــان ایــران زمیــن رســید .به
گــزارش روابــط عمومــی بهنشــر ،این کتــاب با
تصویرگری «محمد حســین صلواتیان» روایتگر
 150قصــه کوتاه در دهه  40اســت کــه در پنج

معاونتوسعهمدیریتومنابعاستانداریمطرحکرد:

تالش برای حمایت بیشتر از پژوهشگران استان

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری
خراسانرضویبااشارهبهتوسعهفعالیتشرکت
های دانش بنیان در ســال های اخیر گفت :در
کارگرو ه شرکتهای دانشبنیان و گروه کاری
واقفین علــم و فناوری با محوریت اســتانداری،
در تالش هســتیم تــا از پژوهشــگران ،حمایت
بیشتری داشته باشیم و سهم خود را از پژوهش
در تولید ناخالص داخلی به اهداف تعیین شده
برسانیم .به گزارش روابط عمومی استانداری،
«کوکبموسوی»دراختتامیهنمایشگاهپژوهش
و فناوری که در ســالن همایش های نمایشــگاه
بینالمللی مشــهد برگــزار شــد ،اظهــار کرد:
امیــدوارم بــا برگــزاری چنیــن رویدادهایی در
اســتان ،بتوانیم اهــداف مهمی را کــه در زمینه
پژوهش و فناوری در کشــور تدوین شده محقق
کنیــم .وی افــزود :در سیاســتهای ابالغی از
سویمقاممعظمرهبریدرحوزهعلموفناوری،
درافق،1404سهمپژوهشدرتولیدناخالص
داخلی 4،درصدپیشبینیشدهکهبرایتحقق
اینمهمبایدبیشازپیشتالشکنیم.
•بودجهساالنهشهرداریبرایعقدقرارداد
باشرکتهایدانشبنیان

رئیس شــورای اســامی شــهر مشــهد نیــز در
گفت وگــو با ایســنا بــه اهمیــت توجه بــه حوزه
هــای پژوهشــی اشــاره و اظهــار کرد :اعتباری
در بودجه ســاالنه شــهرداری مصوب شــده که
شهرداری را موظف کردهایم تا بخشی از بودجه
و اعتبارات خــود را با شــرکتهای دانش بنیان
و مجموعههای خــاق و نوآور ،قــرارداد ببندد.
«محمدرضــا حیدری» افزود :شــورای شــهر در
فعالیتهایپژوهشیودستاوردهاییکهقابلیت

تبدیلبهفناوریورفعنیازحوزهشهریرادارد،
نقش حمایتی دارد .شــهرداری ،در حوزههایی
از جمله قطــار شــهری و نــاوگان حمــل و نقل،
نیازمندکمکاستواینناوگانمتکیبهفناوری
خارجی اســت و باید بتوانیم در داخل نیازهای
خود را برآورده کنیم کــه در این زمینه ،گامهای
خوبیبرداشتهشدهاست.
•رتبهبرترخراسانرضویبهدلیلاهمیت
دادنبهپژوهشسراها

مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی نیز
گفت:خراسانرضوی،هرسالجزواستانهای
برتر کشــور در جشــنواره های جابربــن حیان،
نوجــوان خوارزمــی و جــوان خوارزمی اســت و
کســب این رتبهها به دلیل اهمیتی است که به
پژوهشسراهامیدهیم«.قاسمعلیخدابنده»
شآموزی در
شســرای دان 
بیان کرد 49 :پژوه 
اســتان داریم که بســیار فعال هســتند و عالوه
بــر دانشآمــوزان و همــکاران ،خانوادههــای
عالقهمند نیز میتوانند به این پژوهشســراها
رفتوآمدداشتهباشند.

جلد جمعآوری شــده اســت .این حکایت ها
که یادآور دوران نوجوانی و خاطرات زندگی
محمــد میرکیانــی در تهــران قدیــم اســت با
لحنی شــیرین نوجوانان را با ســبک زندگی
دهــه هــای گذشــته آشــنا می کنــد و یــادآور
خاطرات روزهای کودکی و نوجوانی والدین
آن هاست.

هنرمندانخراسانیدربخشهایرقابتیمستند
کوتــاه ،نیمهبلند و بلند ســیزدهمین جشــنواره
سینما حقیقت است.
و حمایت های شــهرداری مشــهد از حوزه فرهنگ
قابل تقدیر اســت از ایــن رو با توجه بــه این موضوع
از مدیریت شــهری توقع حمایــت از برگزاری فاخر
اختتامیــه جشــنواره رســانه ای ابــوذر را داریــم.
وی افــزود :از شهردارمشــهد ،درخواســت داریــم
فضای تبلیغات شــهری برای انعــکاس این رویداد
و همچنیــن تــاالر شــهر را بــرای برگزاری مراســم
اختتامیه این جشــنواره دراختیار شورای سیاست
گذاری جشنواره ابوذر قراردهند.
•یک فرصت برای مدیریت شهری

«حسین حســامی» مدیرهســته گزینش وفرمانده
حــوزه مقاومت بســیج شــهید اعلمی شــهرداری و
شورای شهر مشهد نیز در ادامه این نشست گفت:
مشهد پایتخت فرهنگی ایران و جهان اسالم است
که شهرداری مشهد با  260عنوان خدمت در راس
مجموعه های خدمات رســان به زائران و مجاوران
قراردارد.

