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کمدی انسانی

فیلم «کمدی انسانی» یک کمدی موقعیت از زندگی تراژیک فردی است که میبایست بر خالف خواست درونیاش همرنگ با
مردم اطرافش زندگی کند .فیلمبرداری این اثربه پایان رسیده است .نیکی کریمی ،علیرضا شجاع نوری ،هومن سیدی ،آرمان
درویش ،لیال زارع ،فرخ نعمتی ،بهاره کیان افشار ،هستی مهدوی فر و مهوش افشار پناه بازیگران فیلم «کمدی انسانی» هستند.

(محمدهادی کریمی)

سینماگران مشغول آماده کردن فیلمهایشان برای حضور در جشنواره فجر

بزرگان سینمابافیلمهایجنجالیآماده رقابت
احمد صبریان

sabrian@khorasannews.com

امس��ال باوجود حدود دو ماه به آغاز سی و پنجمین جش��نواره فیلم فجر حال و
روزگارسینمانشانازاینداردکهسینماگرانمشغولآمادهسازیفیلمهایشان
برای حضور در جشنواره فجرهستند .امسال برخالف سال گذشته که صاحب
نامان س��ینما در جش��نواره حضور کمرنگی داش��تند کارگردانان صاحب نامی
چون،مسعودکیمیایی،کیانوشعیاری،همایوناسعدیان،تهمینهمیالنی،سعید
سهیلی،پوراندرخشنده،حمیدنعمتا،...مازیارمیری،منوچهرهادی،علیرضا
داوود نژاد ،علی عطشانی ،بهرام توکلی ،وحید جلیلوند  ،محمدهادی کریمی
و...با حضورپررنگستارههاوچهرههایسینماییمضامین گوناگون،متفاوتو
جنجالینظیرطالقعاطفی،ازدواجهایبدونرضایتخانواده،مفاسداقتصادی،
عرف��ان زدگی ،امیدبخش��ی ،اضمح�لال ،مردس��االری ،نشاطبخش��ی ،حریم
خصوصی، ،افسردگی  ،بمباران شیمیایی سردشت،خیانت ،حریم خصوصی،
چالشهاونیازهایعاطفیوروابطانسانی،کمدیهایموقعیتاززندگیتراژیک،
پنهانکاریهایخانوادگیواجتماعی،آسیبشناسیفردیواجتماعی،مضامین
جنایی و پلیسی و عشقی و ...را به تصویر کش��یدهاند تا به قضاوت تماشاگران و
منتقدان بگذارند .در این گزارش کارگردان��ان و فیلمهایی را مرور کردهایم که
خود را برای رقابت در آوردگاه جشنواره فجر امسال آماده میکنند .شایانذکر
استدرایننوشتارفیلماولیها،یاآنهاییکهتازهپروانهساختگرفتهاندوامکان
حضورشاندرجشنوارهبعیدبهنظرمیرسدلحاظنشدهاند.

ملی و راههای نرفته اش (تهمینهمیالنی)
تهمینهمیالنیسالگذشتهپروانهساختفیلم«تنهاییپرهیاهو»بامضموندفاع
مقدس را دریافت کرد ولی به دلیل تامین نشدن بودجه مناسب ،ساخت آن رابه
زمان دیگری موکول ک��رد وفیلم جدیدش را با عنوان«مل��ی و راههای نرفتهاش»
جلوی دوربین برد .داستان فیلم درباره دختری جوان و کمتجربه به نام «ملیحه»
است که با ازدواجی نادرست و بدون رضایت خانواده با جوانی به نام سیامک دچار
مشکالتی میشود .فیلمبرداری این پروژه ماه آینده به پایان میرسد ونخستین
نمایشآندرجشنوارهفجراست .میالدکیمرام،ماهورالوند،جمشیدهاشمپور،
السا فیروز آذر،سارا خوئینیها و س��تاره اسکندری در«ملی و راههای نرفتهاش»
ایفای نقش میکنند.

اسرافیل (آیداپناهنده)

آیدا پناهنده که برای فیلم «ناهید» برنده جایزه از جش��نواره کن و انجمن منتقدان
سینمایفرانسهوچندجایزهمعتبردیگرشدهاستامسالپروژهسینماییپرلوکیشن
و پر بازیگر«اس��رافیل» را برای حضور در جش��نواره آماده میکند .این فیلم درامی
دربارهچالشهاونیازهایعاطفیوروابطانسانیاست.فیلمنامه«اسرافیل»نوشته
مشترکآیداپناهندهوارسالنامیریاستومستانهمهاجرتهیهکنندگیفیلمرابر
عهدهدارد.هدیهتهرانی،پژمانبازغی،مریالزارعی،علیعمرانی،سهیالرضوی،
فرهاد جم  ،پوریا رحیمی سام  ،هدی زین العابدین ،سودابه جعفر زاده ،شهروز دل
افکاروافشینسلیمانپوردر«اسرافیل»نقشآفرینیمیکنند.

بدون تاریخ  ،بدون امضا (وحیدجلیلوند)
وحید جلیلوند با ساخت فیلم «چهارش��نبه  19اردیبهشت» تحسین منتقدان را
برانگیخت و جوایز متعدد داخلی و بینالملل��ی را از آن خود کرد .وی جدیدترین
فیلمش «بدون تاریخ ،بدون امضا» را  ۲۴مرداد کلید زد و در نخستین پالن ،امیر
آقایی در نقش یکی از پزشکان پزشکی قانونی مقابل دوربین رفت تا برای نمایش
در جشنواره فجر امسال آماده شود .در خالصه داستان این فیلم آمده است« :کاوه
پزشکان پزشکی قانونی در محل کارش با جسدی مواجه میشود
نریمان یکی از
ِ
محمدزاده،
کهویراپیشازاینمیشناختهاست».امیرآقایی،هدیهتهرانی،نوید ّ
زکیه بهبهانی و ماهان نصیری نیا ،بازیگران «بدون
سعید داخ ،علیرضا استادیّ ،
تاریخ ،بدون امضا» هستند.

دختریجوانو
کمتجربهبهنام
«ملیحه» باازدواجی
نادرستوبدون
رضایتخانوادهبا
جوانیبهنامسیامک
دچارمشکالتی
میشود

قاتل اهلی (مسعودکیمیایی)

کاناپه (کیانوشعیاری)

یک روز به خصوص (همایوناسعدیان)

مسعودکیمیاییفیلمجدیدش«قاتلاهلی»راباحاشیههایفراوانیکلیدزدویکی
ازاتفاقات مهمی که فیلمش راخبرس��ازکرد دعوتش ازپرویز پرستویی برای ایفای
نقشاصلیبود.رئیسسازمانسینمایینیزدهمشهریورازپشتصحنه«قاتلاهلی»
بازدیدکرد.نخستیننمایش«قاتلاهلی»درجشنوارهفجرامسالاست.داستان«قاتل
اهلی»دربارهزندگیحاجآقادکترجاللسروشوجوانیاستکهتمامراههایپولدار
شدن را میرود اما در آخرمیفهمد برای پولدار شدن باید نبوغی بیش از اینشتین
داشتهباشد .پرویزپرستویی،پگاهآهنگرانی،امیرجدیدی،پرویزپورحسینی،لعیا
زنگنه،حمیدرضاآذرنگ،امیرحسینرستمی،حمیدرضاافشار،رضارشیدپور،اکبر
معززی،سعیدپیردوست،شرارهدولتآبادیوثریاقاسمیبازیگراناینفیلمهستند.

«خانه پدری» فیلم پیش��ین کیانوش عیاری دی ماه  ۹۳در گروه سینمایی«هنرو
تجربه»به نمایش درآمد اما پس ازآن اکرانش تا کنون توقیف ش��د ه است .عیاری
نیمی ازفیلمبرداری جدیدترین فیلمش «کاناپه» را به پایان رس��انده است و فیلم
برای نمایش در جشنواره فجرآماده میش��ود.پس از انصراف شهاب حسینی از
این فیلم بابک حمیدیان جایگزین او ش��د و با کناره گیری مهدی هاش��می ازاین
پروژه فرهاد آییش جایگزینش ش��د« .کاناپه» روایت زندگی دوخانواد ه اس��ت که
میخواهند باه��م وصلت کنند اما ی��ک کاناپه باعث ایجاد مش��کالتی درزندگی
آنها میشود .ابوالفضل پورعرب ،فر گل فربخش و آتوسا انواریان دیگر بازیگران
«کاناپه»هستند.

همایون اس��عدیان فیلم «ی��ک روز به خص��وص» را پ��س از« بوس��یدن روی ماه» و
چهارسال دوری از سینماجلوی دوربین برده که هماکنون آماده نمایش است و
برای نخس��تین بار در س��ی و پنجمین جش��نواره فجرروی پرده میرود .داستان
فیلم «یک روز به خصوص» درباره پسری به نام حامد است که باید برای عمل قلب
خواهرش دست به انتخاب بزند ،انتخابی که در آینده مسیرهای متفاوتی را پیش
روی او قرارمیدهد.در این فیلم مصطفی زمانی ،فرهاد اصالنی ،پریناز ایزد یار،
محسن کیایی ،شیرین آقا کاشی ،ش��یرین یزدان بخش ،افسانه کمالی ،مجتبی
پیرزا ده و ایلیا نصر الهی حضور دارند.

زیر سقف دودی (پوراندرخشنده)

گشت ارشاد (2سعیدسهیلی)

«رگ خواب» و«شعله ور» (حمیدنعمتا)...

پوران درخش��نده پس ازفیلم«هیس!دختره��ا فریاد نمیزنند» که با اس��تقبال
تماشاگران مواجه ش��د ،امسال در« زیر س��قف دودی» به موضوع طالق عاطفی
میان زوجها میپردازد .این فیلم روایتگر زندگی زوجی است که در یک خانه اما در
اتاقهایی جداگانه زندگی میکنند .فیلم برداری جدیدترین اثر اجتماعی پوران
درخشنده از نیمه گذشت و برای نمایش در جشنواره فجرآما ده میشود .درپروژه
«زیر سقف دودی» مریال زارعی ،فرهاد اصالنی ،آزیتا حاجیان ،هوشنگ توکلی،
مریم بوبانی ،حسام نواب صفوی ،هادی مرزبان ،رسول نجفیان ،شهرام حقیقت
دوس��ت ،آزیت��ا حاجیان ،فریب��ا متخصص ،فرش��ید زارعی فرد ،نفیس��ه روش��ن،
ابوالفضل میری و الله مرزبان جلوی دوربین رفتهاند.

س��عید س��هیلی که فیلم «گش��ت ارش��اد»وی حاش��یه سازش��دو ف��روش خوبی هم
داشت امسال با «گش��ت ارش��اد »2به جش��نواره فیلم فجرمی آید .فیلمبرداری این
اثر به پایان رس��یده اس��ت و مراحل فنی را س��پری میکند .در خالصه داستان فیلم
آمده اس��ت«:عباس وحس��ن پس ازپنج س��ال اززن��دان آزادم��ی شوندوس��راغ عطا
میروند  .عطا این مدت درکما بوده و بهتازگی به هوش آمده اس��ت .این س��ه دوباره
باهم همراه میش��وند ودرپی کاری ش��رافتمندانه میگردند .اما پس ازتالشهای
بسیارناچارمیشونددوباره»...حمیدفرخنژاد،پوالدکیمیایی،ساعدسهیلی،بهاره
افشاری ،ترالن پروانه ،سارا سهیلی ،ساناز طوری ،امید روحانی ،اسدا ...یکتا ،صفر
کشکولی،محمدالهیومهدیماهانیازجملهبازیگرانفیلم«گشتارشاد»2هستند.

حمید نعم��تا ...با دو فیلم در جش��نواره فج��ر حضورخواهد داش��ت که فضایی
متف��اوت از هم دارن��د «.رگ خواب» ک��ه آماده نمایش اس��ت اضمح�لال زنی در
زندگیاش را به تصویر میکش��د .لی�لا حاتمی،اله��ام کردان ،ک��وروش تهامی
و حمیدرض��ا آذرنگ بازیگران ای��ن اثرهس��تند.فیلم دیگ��ر نعمت ا ...ب��ا عنوان
«شعلهور» کام ً
ال مردانه است وبه لحاظ ساختاری ومضمون با دیگر ساختههایش
تفاوت دارد .این فیلم درباره فردی است که سعی میکند زندگی بیدغدغهای
داشته باشد اما تنشهای روحی  ،خانوادگی و محیطی او را در محاصره خود قرار
میدهد .بیشتر داستان این فیلم پر لوکیشن در سیستان و بلوچستان میگذرد.
امین حیایی تنها بازیگری است که تاکنون جلوی دوربین رفته است.

پروژهسینمایی
پرلوکیشنوپر
بازیگر«اسرافیل»
درامیدرباره
چالشهاونیازهای
عاطفیوروابط
انسانیاست

یادم تو را فراموش (علیعطشانی)

سارا وآیدا (مازیارمیری)

سوفی و دیوانه (مهدیکرمپور)

امیرآقاییدر
نخستینپالن«بدون
تاریخ،بدونامضا»در
نقشیکیازپزشکان
پزشکیقانونیمقابل
دوربینرفتتا برای
نمایشدرجشنواره
فجرامسال آماده
شود

علیعطشانیکههنوزموفقبهاکرانفیلم«پارادایس»نشدهاستامسالفیلم«یادم
تورافراموش»رابرایاجرادرجشنوارهفجرآمادهنمایشمیکند.فیلمیکهبهگفته
خودش عاش��قانهترین فیلم تاریخ س��ینمای ایران پس از انقالب است.این فیلم به
ماجرایقتلهمسراولناصرمحمدخانیتوسطزنصیغهایخودششهالجاهد،
میپردازد .در «یادم تو را فراموش» مازیار فالح��ی ،خواننده پاپ یکی از نقشهای
اصلی را بازی کرده و موس��یقی متن فیلم را هم ساخته اس��ت .حسین یاری ،میترا
حجار،آتیالپسیانی،رضاناجی،ماهچهرهخلیلی،خشایارراد،مازیارفالحی،آزاده
مهدیزاده،بیتاعطشانیوغزلیگانگیدراینفیلمنقشآفرینیکردهاند.

مازیارمیرینخستینپالنجدیدترینفیلمش«ساراوآیدا»رابایادیازداوودرشیدی
وباحضوراحترامبرومندولیلیرشیدیکلیدزد.اثریاجتماعیکهفضایینزدیک
به «سعادتآباد» اثر جس��ارت آمیزپیش��ین وی دارد که با استقبال خوب مخاطبان
ومنتقدان روبهرو ش��د .درخالصه داس��تان این فیل��م که مجری ط��رح آن همایون
اسعدیان است آمده« :سارا و آیدا دوستان صمیمی هستند که آبروی یکی از آنهابه
خطرافتادهوبایدبهکمکهمشرایطرابهحالتعادیبازگردانند،اماایندودوست
تاکجاپاییکدیگرمیایستند؟»غزلشاکری،پگاهآهنگرانی،مصطفیزمانی،سعید
چنگیزیانوشیرینیزدانبخشدر«ساراوآیدا» بهایفاینقشمیپردازند.

فیلم «سوفی و دیوانه»جدیدترین فیلم مهدی کرم پورکارگردان« پل چوبی » یکی
ازطوالنیترین پیش تولیدها را درس��ینمای ایران به خود اختصاص داده است و
فیلمنامهمتفاوتآننیزدرچندیننسخهبازنویسیشد.مدیرعاملبنیادسینمایی
فارابی مهرماه از پش��ت صحنه فیلم بازدید کرد و سکانس��ی از فیلم با حضور وی
فیلمبرداری ش��د.در خالصه داستان درام عاش��قانه و متفاوت «سوفی و دیوانه»
آمده است «:من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه  /صدبار تو را گفتم کم خور دو
سه پیمانه »...امیر جعفری ،محمدرضا شریفی نیا ،سیامک صفری ،الهه حصاری
و سعید امیر سلیمانی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.

برف سرخ (بهرامتوکلی)

فراری(علیرضاداوودنژاد)

کارگر ساده نیازمندیم (منوچهرهادی)

بهرام توکلی کارگردان فیلم تحس��ین برانگیز«این جا بدون من» که نتوانست با
«من دیه گو مارادونا هستم» نظر مثبت تماشاگران ومنتقدان را جلب کندامسال
فیلم«برف سرخ» با مضمون دفاع مقدس را به جش��نواره فجرمی آورد .این درام
اجتماعی ادای دینی به مجروحان غیرنظامی شیمیایی درشهرهای مرزی کشور
است و داستان زنی است که درگیر این ضایعه شده و با مشکالتش دست و پنجه
نرم میکند .در خالصه داستان فیلم آمده است« :خورشید ازسردشت به تهران
آمده است تا بداند چقدر زنده خواهد ماند .ولی درمرکزدرمانی اتفاقات آنطور
کهدرذهناوستپیشنمیرود» .پارساپیروزفر،صابرابر،پان ِتهآپناهیهاوفاطمه
معتمدآریا از جمله بازیگران «برف سرخ» هستند .

منوچهر هادی که نوروز امس��ال فیلم «من س��الوادور نیس��تم» را بر پرده س��ینما
علیرضا داوود ن��ژاد جدیدتری��ن فیلمش «ف��راری »را برای نمایش درجش��نواره
داشت امسال با فیلم «کارگر س��اده نیازمندیم» میهمان جشنواره فجر میشود.
فجرامس��ال آماده کرد .این فیلم داستان دختری  ۱۸س��الهرا روایت میکند که
فیلمی که مجبور به حذف برخی از سکانس هایش ش��د .به گفته منوچهر هادی
ازشهرستان به تهران میآید وتالش میکند با خودروی هشتمیلیاردی فراری،
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.فیلم باﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘ� و ﺣﻘﻮﻗ� ﺧﺮ�ﺪار� ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا
درنقش راننده آژانس او دراتفاقات قصه همراهی میکند از
میخرن متأس��فانه » .آتیال پسیانی ،یکتا ناصر ،س��یامک صفری ،سحر قریشی،
شناسی جامعه و تناسب نداشتن زندگی طیفهای متفاوت با قهرمان قصه به دل
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻮق ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ ﺑﺮگ ﺷﺮا�ﻂ و ارﺳﺎل ﭘﺎ�ﺖﻫﺎ�
ﺷﺮ�ﺖ�ﻨﻨﺪﮔﺎن در
فاطمه رستمی ،مهران احمدی ،بهرام افشاری ،سیروس همتی ،مجید اصغری،
شهرمی زند .محسن تنابنده،سیما تیرانداز ،ترالن پروانه ،سیامک صفر
ﺣﺪا�ﺜﺮی،ﺗﺎرضاﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﺷﻨﺒﻪ  ١٣٩٥٫٠٨٫٢٩ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮ�ﺖ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ،
مهدی محرابی و رحیمی تهرانی بازیگران اصلی این فیلم هستند.
داوودنژاد ورضا کیانیان در«فراری» ایفای نقش کردهاند.

واﻗﻊ در �ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ١٣ﺟﺎده ﻣﺸﻬﺪ ﻗﻮﭼﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و �ﺎ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس:
 www.khorasan.pegah.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس٠۵١-٣۵۴٢٠٧٢۵ :
 /٩٥٢٤٧٨٩٨آ

دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ اول آﺑﺎن ١٣٩۵
آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮر�ﺰه ﭘﮕﺎه ﺧﺮاﺳﺎن درﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﻮدر ﻧﺎرﮔﻴﻞ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺧﻮد را
از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘ� و ﺣﻘﻮﻗ� ﺧﺮ�ﺪار� ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا
ﺷﺮ�ﺖ�ﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻮق ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ ﺑﺮگ ﺷﺮا�ﻂ و ارﺳﺎل ﭘﺎ�ﺖﻫﺎ�
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﺷﻨﺒﻪ  ١٣٩٥٫٠٨٫٢٩ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮ�ﺖ
واﻗﻊ در �ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ١٣ﺟﺎده ﻣﺸﻬﺪ ﻗﻮﭼﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و �ﺎ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس:
 www.khorasan.pegah.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس٠۵١-٣۵۴٢٠٧٢۵ :
 /٩٥٢٤٧٨٩٨آ

ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� آﻫﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� ﻣﺸﻬﺪ و ﺣﻮﻣﻪ ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ در روز ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٠٩٫٠٦راس ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ
ﺗﻌﺎوﻧ� ﺑﻪ آدرس ﺑﻠﻮار ﻓﺮدوﺳ� ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎر� آﻫﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ
ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ را� ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
و�ﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ د�ﮕﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذ�ﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺳﻪ و�ﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ و ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ �� و�ﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ از اﻋﻀﺎء د�ﮕﺮ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ اﺳﺖ و�ﻴﻞ و ﻣﻮ�ﻞ
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ ﺗﺎ�ﻴﺪ و�ﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -١ﺑﺮرﺳ� و اﺟﺮا� ﻣﺼﻮﺑﻪ آﺧﺮ�ﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺷﺮ�ﺖ

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ آﻫﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ و ﺣﻮﻣﻪ

 /٩٥٢٤٨٣٥٤م

دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ) ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم( ﺑﺸﻤﺎره ﺛﺒﺖ ٣۴٢٠٣
و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠۴٩۴٠۴۴

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ )ﺳﻬﺎﻣ� ﻋﺎم( راس ﺳﺎﻋﺖ  ١١روز
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫٩٫٢در ﻣﺤﻞ ﺷﺮ�ﺖ واﻗﻊ درﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺿ� ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ�� ٣و  ،٥ﭘﻼ�  ،١٧٠ﻃﺒﻘﻪ دوم واﺣﺪ
 ٤ﺗﺸ�ﻴﻞ ﻣ� ﮔﺮدد .ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم و �ﺎ و�ﻼ و ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧ� ا�ﺸﺎن دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﺑﺮا� اﺧﺬ
ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ در ا�ﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ  -١:اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺷﺮ�ﺖ
 -٢ﺑﺮرﺳ� و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و ز�ﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ ١٣٩٥٫٠٦٫٣١
 -٣اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء اﺻﻠ� و ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه
 -٤اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠ� و ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ا�ﺸﺎن
 -٥ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
 -٦ﺳﺎ�ﺮ ﻣﻮارد� �ﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

 /٩٥٢٤٧٩٠١ب
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