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افزایش دما تا اواسط هفته 

 این جا خیابان، ملک شخصی برخی کسبه است

توپ بی قانونی در »پای توپ«
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نماینده ولی فقیه با تاکید بر این که بعد 
از جمعه رقابت باید صورت گیرد؛

 شنبه رفاقت

گفت و گویی متفاوت با »فاطیما بهارمست« 

رویا پرداز نیستم 
صفحه ۷

صفحه ۶

مردم همه را غافلگیر کردند
حماسه دیروز مردم دیدنی بود

سوء استفاده»کرونا«یی برخی داروخانه دارها
صفحه ۲

بهمنیار

طرفداری از ۲ کاندیدا در ۲ حوزه انتخابیه باعث شد؛

عزل 2 معاون فرماندار
دلیل  به  شــیــروان  فــرمــانــداری  معاون  و  جاجرم  فرماندار  سیاسی  معاون 
ستاد  شدند.رئیس  عزل  خود  انتخابیه  حوزه  در  کاندیدا  یک  از  طرفداری 
انتخابات استان با اعالم خبر گفت: به دستور استاندار خراسان شمالی معاون 
سیاسی فرماندار جاجرم به دلیل ورود غیر قانونی به عرصه انتخابات، فعالیت 

های انتخاباتی و طرفداری از  یک کاندیدا در روز انتخابات ...

۲

 آگهی مزایده امالک 
بنیاد مستضعفان خراسان شمالی

شرح در صفحه ۲

 مسئولیت دولتمردان 
بیشتر شد

یادداشت سردبیر

ولی زاده



از  بسیاری  پای  »کرونا«  به  ابتال  از  ترس  علوی-  
افراد را  طی روزهای پنج شنبه و جمعه به داروخانه 

ها کشاند. 
تایید مرگ 2 بیمار در قم  و  اعالم وزارت بهداشت 
افراد  برخی  ترس  موجب  کرونا،  به  ابتال  علت  به 
شد و از همان نخستین ساعات اعالم این خبر، به 
بار  یک  دستکش  ماسک،  خرید  برای  ها  داروخانه 
و  کردند  مراجعه  کننده  عفونی  ضد  ژل  و  مصرف 

باعث کمیابی این اقالم شدند. 
از داروخانه های  تعدادی  به  پنج شنبه  ما  خبرنگار 
عدد  یک  حتی  ها  آن  در  که  کرد  مراجعه  بجنورد 
یافت نشد.  باکتریال  آنتی  و  ژل ضد عفونی کننده 
مراجعه  ها  داروخانه  به  که  افرادی  از  زیادی  تعداد 
بودند.  فیلتردار  ماسک  خرید  دنبال  به  کردند  می 
ساعت  حتی  را  افراد  برخی  کرونا  به  ابتال  از  ترس 
دنبال  و به  کشاند  ها  داروخانه  به  شنبه  پنج   23

ماسکی به نام ماسک »کرونا« بودند.

ماسک  تا  بود  ایستاده  صف  در  که  افرادی  از  یکی   
دریافت کند، با خنده و تعجب از متصدی داروخانه 
پرسید مگر ماسک کرونا هم وجود دارد؟ متصدی 
کننده  مراجعه  به  رو  و  داد  منفی  پاسخ  لبخندی  با 
اعالم کرد که فقط ماسک معمولی دارد و به هر نفر 

2 عدد بیشتر نمی تواند بدهد.
داروخانه   3 به  کننده  مراجعه  زیادی  تعداد  جمعه 
این  به  ابتال  از  نگران  و  ــده  آم شهر  روزی  شبانه 
بیماری، به دنبال ماسک و مواد ضد عفونی کننده 

بودند. 
ماسک  فقط  شهر  مرکز  هــای  ــه  ــان داروخ از  یکی 
فقط  نفر  هر  به  است  مجاز  که  کرد  اعالم  و  داشت 
تعداد  هم  شهر  مرکز  دیگر  بدهد.داروخانه  عدد   2
 20 حدود  که  چنان  داشت  کننده  مراجعه  زیادی 
برای  ها  آن  از  کمی  تعداد  و  ایستاده  نوبت  در  نفر 
بودند.  آمــده  نسخه  با  و  معمول  داروهـــای  خرید 
حدود 12 نفر در صف بودند و ماسک می خواستند 

ماسک  و  نبود  خبری  دار  فیلتر  های  ماسک  از  اما 
داروخانه  دیــروز  نداشت،ظهر  وجود  هم  معمولی 
دیگری نه ماسک داشت و نه ژل ضد عفونی کننده. 
برای  توانم  می  فردا  آیا  پرسیدم  متصدی  از  وقتی 
این  نیست  معلوم  داد:  پاسخ  کنم،  مراجعه  خرید 
علوم  دانشگاه  شود.سرپرست  شارژ  فردا  تا  اقالم 
از  استفاده  به  نسبت  شمالی  خــراســان  پزشکی 
ماسک در افراد سالم که نیاز ضروری به آن ندارند، 

هشدار داد.
از  استفاده  اظهارکرد:  هاشمی  احمد  سید  دکتر   
ماسک فقط برای افرادی که عالیم سرماخوردگی 
بیماری  یا  کرونا  به  ابتال  خطر  معرض  در  یا  دارنــد 
از  بنابراین  است  ضــروری  هستند،  ویروسی  های 
خرید زیاد آن به شدت خودداری کنید تا در هنگام 

نیاز با کمبود مواجه نشوید.
اشاره  زمینه  این  در  سازی  فرهنگ  اهمیت  به  وی   
آب  با  ها  دست  مرتب  شوی  و  شست  گفت:  و  کرد 

رعایت  و  مراقبتی  خــود  آمــوزش  صــابــون،  و  گــرم 
بهداشت فردی به منظور پیشگیری از کرونا موثرتر 

از خرید و زدن ماسک در موارد غیر ضروری است.
مورد  ــوارد  م و  امکانات  همه  که  ایــن  بیان  با  وی   
دارد  ــود  وج استان  در  درمــانــی  و  بهداشتی  نیاز 
کرد:  اعــالم  نباشند،  کمبود  نگران  شهروندان  و 
کشور  در  بلکه  استان  در  تنها  نه  را  ماسک  کمبود 
نداریم و برای پیشگیری از کمبود بهتر است در این 

زمینه فرهنگ سازی کنیم.
وی خاطر نشان کرد: تاکنون هیچ موردی از ابتال به 

کرونا در خراسان شمالی ثبت و تأیید نشده است.
 دکتر هاشمی تأکید کرد: آمار و اطالعات درج شده 
در فضای مجازی را که مورد تأیید وزارت بهداشت 
و  پیشگیرانه  های  روش  با  و  نگیرید  جدی  نیست، 

آگاه کردن از بار روانی و نگرانی مردم بکاهید.
به  باره  این  در  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  مدیر 

تماس های خبرنگار ما پاسخ نداد.

IIسپاهIشرقIدرIخیابانIیکIضعیفIنظافت
سپاه  شرق  محله  در   باشی«  »مین  خیابان  نظافت 
بجنورد بسیار ضعیف و آشغال و زباله همه جا را پر 
کرده و کوچه و دور برگردان »مین باشی 6« تبدیل 
که  ایم  نوشته  نامه  بارها  است.  شده  دان  زباله  به 
دور برگردان را آسفالت کنند اما کاری انجام نشده 

است.
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محمد آگاهی- دیروز همه برای سربلندی ایران پای صندوق های رأی 
آمدند و باز هم حماسه سازی کردند. در شعب اخذ رأی خراسان شمالی 
دیروز از تمام اقوام، اقشار و گروه ها آمده بودند و مردم مانند همیشه یک 
سخت  شرایط  در  و  دشمنان  های  توطئه  وجود  با  دادند  نشان  دیگر  بار 

تحریم حاضر نیستند دست از منافع ملی بکشند.
با تعصب پای صندوق های رأی برای کاندیدای مورد نظرشان  و   قاطع 

آمده بودند. 
صندوق  پای  آمدن  برای  گفتند:  می  ما  خبرنگار  به  برخی  میان  این  در 
رأی مردد بودند اما برای لبیک به رهبر انقالب که فرمودند، »هر کسی 
برای  می کند«،  شرکت  انتخابات  در  است،  عالقه مند  ملی  منافع  به  که 
ایران و عزت ایرانی و منافع کشور پای صندوق رأی رفتند. برخی نیز می 
گفتند: تصمیم گرفته بودند در انتخابات شرکت کنند تا مشتی باشد بر 
به نیمه رسید مردم در شعبه  یاوه گویانی همچون ترامپ. روز که  دهان 
اخذ رأی مسجد انقالب بجنورد همچون دوره های گذشته به صف شده 
بودند تا در تعیین سرنوشت شان شرکت کنند. در این حوزه رأی گیری 
به دلیل ازدحام جمعیت عده ای از رأی دهندگان بیرون از مسجد منتظر 

ماندند تا نوبت شان فرا برسد. گزارش خبرنگار ما از حوزه های اخذ رأی 
مرتب  طور  به  مردم  که  بود  آن  از  حاکی  مختلف  روستاهای  و  شهرها  در 
در پای صندوق های رأی حاضر می شدند تا در این حماسه ملی حضور 

داشته باشند. 
»یزدانی« یکی از شرکت کنندگان اصلی ترین دلیل حضورش در شعبه 
اخذ رأی را اطاعت از ولی فقیه و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری 

من  نکردن  شرکت  گفت:  شهروندان  از  دیگر  یکی  »رسولی«  کرد.  بیان 
اقدام  دادن  رأی  برای  بنابراین  زد  می  آسیب  کشورم  به  انتخابات   در 
کردم. شهروندی دیگر نیز اظهار کرد: من از شرایط فعلی جامعه به ویژه 
شرایط اقتصادی و تورم موجود ناراضی ام اما برای کوری چشم دشمنان 
و پاسداشت خون سپهبد شهید حاج »قاسم سلیمانی« آمدم تا دشمنان 

بدانند ایرانی ذلت نمی پذیرد و پای آرمان های انقالب ایستاده است.

مردم همه را غافلگیر کردند
حماسه دیروز مردم دیدنی بود

»کرونا«یی برخی داروخانه دارها سوء استفاده

مسئولیت دولتمردان بیشتر 
شد

دیوار  لگد  با  و  کردند  غافلگیر  را  همه  مــردم  زاده-  ولی 
تبلیغاتی چند ماهه بدخواهان را فرو ریختند. آن ها با تمام 
انتخابات  در  مردم  حضور  از  تا  بودند  آمده  میدان  به  توان 
فضای  در  خود  مــزدوران  از  استفاده  با  و  کنند  جلوگیری 
پای  حضور  از  را  مــردم  کردند  تــالش  ای  ــاره  اج مجازی 
خود  حضور  با  مردم  ولی  کنند  مایوس  رأی  های  صندوق 
این  کردند  ثابت  دیگر  بار  و  کشیدند  آتش  ها  آن  آمال  به 
با  جا ایران است، سرزمین شیر مردان و شیر زنان آن هم 

دنیایی از تمدن و بصیرت.
مردم دیروز ثابت کردند در انتقاِم خون سردار دل ها مصمم 
و با همه وجود از آمریکا و ایادی اش متنفر هستند. بسیاری 
برخی  از  شاید  شدند  حاضر  ها  صندوق  پای  که  ها  آن  از 
که  اقتصادی  فشارهای  تیغ  و  داشتند  گالیه  دولتمردان 
بر اثر تحریم ها ایجاد شده آن ها را می سوزاند ولی آمدند 
که به بدخواهان بگویند پای آرمان های خود ایستاده ایم و 
کوتاه نمی آییم باالخره با آن آتش تهیه ای که دشمن برای 
انتخابات دیده بود و با استفاده از عوامل اجاره ای خود در 
را  او  ماهه  چند  تالش  مردم  کرد  نمی  فکر  مجازی  فضای 
طی چند ساعت این جور خفه کنند، حضور مردم آبی بود 
که بر آتش دشمن پاشیده شد.چند روز مانده به انتخابات 
را  تبلیغاتی  سنگین  آتش  دشمن  که  روزهایی  همان  در 
بود  برافروخته  مجازی  فضای  در  ای  اجاره  عوامل  توسط 
و بعضی ها استرس داشتند که شاید حضور مردم پر شور 
نباشد رهبر معظم انقالب فرمودند؛ »مردم خودشان بلدند 
مردم  به  رهبری  دهد  می  نشان  فرمایش  این  کنند.«  چه 
اعتماد دارند و مردم چه زیبا و به خوبی این اعتماد را پاسخ 
حضور  خاطر  به  مــردم  به  باید  که  این  سخن  دادنــد.جــان 
آفرین  و  مریزاد  دست  رای  های  صندوق  پای  در  حماسی 
گفت. البته این حضور مسئولیت دولتمردان را بیشتر می 
کند و اکنون وقت آن است که دولت با عمل پاسخ حماسه 
ای را که مردم آفریدند بدهد و باید خطاب به دولت گفت 

حاال نوبت شماست.

افزایش دما تا اواسط هفته 
کل  اداره  یــابــی  پــیــش  هـــای  نقشه  ــی  ــررس ب صــدیــقــی- 
دما  افزایش  و  پایدار  نسبتًا  جوی  بیانگر  استان  هواشناسی 
پیش  کارشناس  گفته  به  اســت.  منطقه  در  هفته  اواســط  تا 
شنبه  شب  اواخــر  بــرای  استان  هواشناسی  کل  اداره  بینی 
بامداد یک شنبه )فردا( احتمال  برای  و  ابر  افزایش  )امــروز( 
جوی  دوشنبه  تا  یک شنبه  بعدازظهر  برای  و  پراکنده  بارش 
از  پایدار پیش بینی می شود. »عظیم زاده« اعالم کرد: دما 
شنبه )امــروز( تا دوشنبه به صورت نسبی افزایش می یابد. 
استان  هواشناسی  اعالم  اساس  بر  ما  خبرنگار  گــزارش  به 
پنج  عصر  از  بود  همراه  برف  با  ارتفاعات  در  که  باران  بارش 
شنبه در اکثر مناطق استان آغاز شد و به صورت پراکنده تا 
جمعه ادامه داشت و این امر سبب کندی تردد در محورهای 
مواصالتی به خصوص در گردنه های امین ا... و اسدلی شد.

طرفداری از۲ کاندیدا در ۲ حوزه 
انتخابیه باعث شد؛

عزل ۲ معاون فرماندار

فرماندار  معاون  و  جاجرم  فرماندار  سیاسی  معاون 
شیروان به دلیل طرفداری از یک کاندیدا در حوزه 
انتخابات  ستاد  شدند.رئیس  عزل  خود  انتخابیه 
استاندار  دستور  به  گفت:  خبر  ــالم  اع با  استان 
خراسان شمالی معاون سیاسی فرماندار جاجرم به 
دلیل ورود غیر قانونی به عرصه انتخابات، فعالیت 
روز  در  کاندیدا  یک  از   طرفداری  انتخاباتی و  های 
همچنین  افـــزود:  »حیاتی«  شــد.  عــزل  انتخابات 
فرماندار  معاون  استاندار  دستور  پیش به  روز  چند 
عرصه  بــه  قــانــونــی  غیر  ورود  دلــیــل  بــه  ــروان  ــی ش
از   طرفداری  و  انتخاباتی  های  فعالیت  انتخابات، 

یک کاندیدا  عزل شد. 

پیام کوتاه: 2000999
            تلفن: 32247222 -058 
            نمابر: 058-32247223

BOJNORD@khorasannews.com :ایمیل          
090 33 33         تلگرام: 7010

لطفا پیام های 
خود را كوتاه 

و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی 44 سال پیش 
           در روزنامه

عملیات احداث باند فرودگاه 
در اسفراین

آذر  روزنامه خراسان در شماره 7671 که 9 
صفحه  در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1354
2 از عملیات احداث باند فرودگاه در اسفراین 
خوانیم:  می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر 
»در اجرای دستور استاندار خراسان عملیات 
های  ــاه  ــرودگ ف باند  احـــداث  ــرح  ط اجــرایــی 
و  بازدید  مورد  نزدیک  از  فردوس  و  اسفراین 
گرفت.  قــرار  مشهد  فرودگاه  رئیس  بررسی 
ــرای  اج در  حاکیست  مــا  خبرنگار  گـــزارش 
عملیات  حاضر  حال  در  }استاندار{  دستور 
باندسازی فرودگاه آن دو شهرستان در دست 
اقدام است و پیش بینی میشود که تا پایان ماه 
آن  بدنبال  و  برسد  بپایان  عملیات  این  جاری 

پرواز هواپیما و مبادالت پستی انجام شود.«

یادداشت سردبیر   

خبر   

حرف مردم   

خبر 

اخبار

بهره برداری از ساختمان پزشکی قانونی اسفراین 
قانونی کشور،  با حضور رئیس سازمان پزشکی  قانونی اسفراین در مراسمی  ساختمان پزشکی  نجفیان- 
دکتر  رسید.  بــرداری  بهره  به  شهرستانی  مسئوالن  و  استاندار  شمالی،  خراسان  دادگستری  کل  رئیس 
»مسجدی آرانی« رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در این مراسم اعالم کرد: در راستای سیاست  های 
عدالت در دستگاه قضا که دسترسی به خدمات پزشکی قانونی برای مردم در آن دنبال و پیگیری می شود، 

این گونه بهره برداری ها انجام شده است.

کشف یک دستگاه فلزیاب در فاروج 
میم پرور- یک دستگاه فلزیاب از منزل فردی ساکن فاروج کشف و ضبط شد.رئیس اداره میراث فرهنگی، 
نیروی  همکاری  با  اقدام  این  اظهارکرد:  ما  خبرنگار  به  خبر  این  اعالم  با  فاروج  دستی  صنایع  و  گردشگری 
انتظامی این شهرستان انجام شد و در این خصوص 6 متخلف دستگیر شدند. »مجید سعیدیان« افزود: طبق 
قانون ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به 

کشور منوط به دریافت مجوز از وزارت میراث  فرهنگی است.
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گوشت سردست یا گردن بره  500 گرم، لوبیای سفید 
400گرم، بادمجان 2 کیلو، برنج یک پیمانه، پیاز داغ 5 قاشق 

غذاخوری، کشک یک شیشه، زردچوبه، نمک، فلفل، زعفران دم 
کرده و نعناع داغ به مقدار الزم.

آرتروز گردن
سن  افزایش  از  ناشی  تغییرات  معرض  در  طبیعی  طور  به  فقرات  ستون 
استفاده  ناصحیح،  یا  حد  از  بیش  حرکات  مثل  مسائل  برخی  اما  است 
و  جلو  به  سر  ناگهانی  خمیدگی  باعث  که  رانندگی  سوانح  نادرست، 
در  )که  سر  روی  اشیا  و  وسایل  حمل  سنگین،  کارهای  شود،  می  عقب 
پیدایش  سرعت  ــادرزادی،  م اختالالت  و  است(  شایع  روستایی  جامعه 
این تغییرات را بیشتر می کند. از جمله این تغییرات می توان به تغییر 
ساختمان دیسک بین مهره ای، برجسته شدن آن داخل کانال نخاعی 
یا سوراخ های بین مهره ای، پیدایش خارهای استخوانی در لبه مهره ها 
)اوستئوفیت( و حتی تغییر شکل و به هم خوردن انحنای طبیعی آن ها 
اشاره کرد. هر کدام از این تغییرات می توانند باعث فشار به ریشه های 
عصبی یا حتی نخاع شوکی شوند و بیمار را عالمت دار کنند. به گفته 
پزشکان، برخی بیماران ممکن است با درد و محدودیت حرکتی ناحیه 
گردن مراجعه کنند و با توجه به محل فشار، عالیم آن ها محدود به اندام 
فوقانی باشد )بی حسی، تیر کشیدن شانه یا دست و به خصوص پشت سر 

و کاهش قدرت عضالنی( یا اندام تحتانی را درگیر کند.

حلیم بادمجان
طرز تهیه  بادمجان ها را سرخ می کنیم. گوشت را با یک قاشق پیاز 
سرخ شده و 3 لیوان آب می پزیم و ریش ریش می کنیم و خوب ورز می 
دهیم تا جایی که سفید رنگ شود. لوبیا، برنج و بادمجان را با 8 لیوان 
پیاز سرخ  پزیم. نمک، فلفل سیاه و مقداری زعفران و 4 قاشق  آب می 
آب  شدن  خشک  از  زنیم.بعد  می  هم  خوب  و  کنیم  می  اضافه  را  شده 
روی  را  آن  دوباره  شود.  یکدست  تا  ریزیم  می  غذاساز  داخل  را  آن  مواد 
حرارت می گذاریم و در این مرحله گوشت را اضافه می  کنیم و در جهت 
از یک  بعد  تا مواد مخلوط شوند.  زنیم  عقربه های ساعت مرتب هم می 
ربع کشک را اضافه و در آخر آن را با نعناع داغ )در صورت تمایل(، پیاز 

داغ، گردوی خرد شده و کشک تزیین می کنیم.

کودکان خالق
بسیاری از افراد تصور می کنند خالقیت یک استعداد ذاتی است که بچه 
های شان دارند یا فاقد آن هستند در صورتی که این تفکر غلطی است.
همه  نیستند،  باهوش  اندازه  یک  به  کودکان  همه  که  طور  همان  درست 
کودکان به یک اندازه خالق نیستند، خالقیت بیشتر یک مهارت است تا 
یک استعداد ذاتی و والدین می توانند آن را در فرزندان شان تقویت کنند.
خالقیت برای علم، ریاضیات و حتی هوش اجتماعی و عاطفی ضروری 
است. برای افزایش خالقیت بچه ها باید به آن ها پر و بال و اجازه داد آن چه 
را که می خواهند امتحان کنند و اگر شکست خوردند، پدر و مادر دوباره 
آن ها را تشویق کنند که نترسند و با تالش بیشتری کار را انجام دهند.

 آشپزی   سالمت نامه 

 7 سال اول 

 

گره  کــنــنــده،  کــالفــه  و  ممتد  ــای  ه ــوق  ب
پیچیده ترافیکی و بلبشو به معنای واقعی؛ 
این اتفاقات مختص یک ساعت و یک روز 
بازار  کــاری  ساعت  از  لحظه  هر  و  نیست 
موارد  این  شاهد  بــروی  نقطه  این  به  که 
توپ«  »پــای  محله  در  گویا  بــود.  خواهی 
بجنورد توپ بی قانونی می ترکانند که در 
ورودی آن همیشه بلوایی برپاست! ساعت 
10 برای تهیه گزارش به سمت پای توپ 
می  آن  ورودی  به  وقتی  افتم،  می  راه  به 
آمده  وجود  به  ترافیکی  پیچیده  گره  رسم 

است.
 ورودی آن توجه برخی رهگذران را جلب 
و  ــراف  اط کسبه  ــرای  ب گویا  امــا  کند  می 
اغلب رهگذران دیدن این صحنه تکراری 
یک  و  جنوب  سمت  از  خــودرو   2 ــت.  اس
پای  به  ورود  قصد  شمال  سمت  از  خودرو 
 2 در  خــودرو   10 حدود  مقابل  در  و  توپ 
به  ورود  قصد  تــوپ  پــای  سمت  از  ــف  ردی

خیابان اصلی را دارند.
اتوبوس خط واحد از سمت چهارراه   یک 
درمانده  خودروهای  سر  پشت  شهرداری 
در این گره ترافیکی مانده است. بوق های 
ممتد و گوش خراش فضا را پر کرده است 
اما مردم و برخی از کسبه ای که در چند 
بدون  هستند  ترافیکی  گــره  ایــن  قدمی 

این  با  اند.  فروش  و  خرید  مشغول  توجه 
که خیابان ورودی پای توپ سال ها پیش 
عریض شده اما در هر دو طرف آن وسایل 
بلبشو  ایــن  دارد.در  ــرار  ق کسبه  برخی 
جلوتر  متر  چند  بــار  وانــت  خــودروی  یک 
و  ایستاده  بــارش  تخلیه  بــرای  ورودی  از 
تک الین به سمت 17 شهریور شمالی را 

مسدود کرده است.
میوه،  خرید  بــرای  راننده  یک  طرفی  از   
و  ــارک  پ مقابل  سمت  در  را  خــودرویــش 
مکان  این  در  تــردد  اوج  در  را  دیگر  الین 
تنها  نه  اســت.  کــرده  مسدود  ترافیک  پر 
بلکه  توپ  پای  ورودی  در  ترافیکی  گره 
در چهارراه و به سمت چهارراه شهرداری 

ایجاد شده است.
رانندگان  چهره  در  توان  می  را  عصبانیت 
دیــد.  ترافیکی  گــره  ایــن  در  افــتــاده  گیر 
وقتی پای صحبت های یکی از اهالی می 
باره  این  در  زیــادی  های  درددل  نشینم، 
هم  او  برای  خودش  گفته  به  البته  دارد. 
پیگیری  بارها  از  بعد  و  عادی  شرایط  این 
می  »محمدی«  است.  شده  آن  خیال  بی 
توپ  پای  خیابان  بازگشایی  از  بعد  گوید: 
اهالی این محل از این موضوع خوشحال 
کسبه  از  تعدادی  هاست  سال  اما  شدند 
دو طرف خیابان را تصرف کرده اند و گویا 
این خیابان همان خیابان سابق و با همان 

عرض کم است.

I جای پارک یا ملک شخصی؟
پارک  خــودرویــی  روم،  می  پیشتر  کمی 
جلب  را  توجهم  مغازه  یک  مقابل  در  شده 
می کند و سمت راست را بعضی از کسبه 
ــان پــر کـــرده انـــد. یــک نفر  بــا اجــنــاس ش
مشغول دستکاری در خودروست و با یک 
سیخ تالش می کند خودرو را پنچر کند! 
مردی از دور فریاد می زند که من آمدم و 
با  دارد.  نگه  دست  خواهد  می  مرد  آن  از 
رسیدن راننده خودرو 2 فروشنده به بحث 
با او می پردازند که چرا آن جا پارک  کرده 
صبح   اول  من  گوید:  می  راننده  اســت. 
عالمت  کــه  کــردم  پــارک  خیابانی  کنار 
نفر   2 رود  می  وقتی  ندارد.  ممنوع  پارک 
از کسبه در جای پارک او 2  قوطی حلبی 
در  بتوانند  شان  خریداران  تا  گذارند  می 
روم  می  که  جلوتر  کنند.  پــارک  جا  ایــن 
روی دیوار هشدار داده شده است اگر در 
خودروی  کنند  پارک  حیاط  این  محدوده 
شان پنچر می شود! با این نوشته هشدار 
آمیز انگار دیگر فردی جرئت نمی کند در 
این  در  فقط  گویا  و  کند  پارک  نقطه  این 

محدوده وانت بارها حق پارک دارند.

I پارک مساوی با پنچری
هنگام  رسم  می  که  توپ  پای  انتهای  به 
با  راننده  یک  درگیری  متوجه  برگشت 
عصبانی  راننده  شوم.  می  مغازه  صاحب 
شروع به بد و بیراه گفتن به صاحب مغازه 

و او راننده را تهدید می کند که خودرویش 
را پنچر خواهد کرد. 

تعریف  شوم،  می  همکالم  راننده  با  وقتی 
کار  بــرای  کــه  ــت  اس روز  چند  کند:  مــی 
از  جدا  اما  آیم  می  محدوده  این  به  بانکی 
نبود  ترافیکی،  های  گره  در  افتادن  گیر 
خرد  را  من  اعصاب  بیشتر  ــارک  پ جــای 

کرده است. 
وی ادامه می دهد: امروز در خیابان سید 
الدین و چند خیابان اطراف آن به  جمال 
دنبال جای پارک گشتم اما جایی را پیدا 
مغازه  این  مقابل  خواهم  می  حاال  نکردم. 
پارک کنم اما صاحب آن اجازه نمی دهد 
فردی پارک کند تا مشتریانش جای پارک 
داشته باشند در حالی که این جا بخشی 

از خیابان و متعلق به همه است.
بجنورد  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
اجراییات  واحــد  گوید:  می  بــاره  ایــن  در 
اخطارهای  تاکنون  بجنورد  شــهــرداری 
صــادر  محل  ــن  ای کسبه  بـــرای  بسیاری 
شده  انجام  قانونی  برخوردهای  کــرده و 
همچنان  وجود  این  با  متأسفانه  اما  است 
از  بخشی  اشغال  محل،  این  کسبه  برخی 

خیابان را حق خود می دانند. 
اجراییات  واحد  با  افزاید:  می  »خاکشور« 
در  تا  دهم  می  انجام  را  الزم  هماهنگی 
این  به  مجدد  رسیدگی  آینده  روزهـــای 
محدوده را در دستور کار خود قرار دهند.

 این جا خیابان، ملک شخصی برخی کسبه است

توپ بی قانونی در »پای توپ«

مواد الزم

نظافت کابینت
هنگام  گاز  اجاق  روی  روغنی  های  لکه  ایجاد  اجتماعی-  گروه 
جلوه  ها  لکه  این  زمان،  گذشت  با  و  است  ناپذیر  اجتناب  آشپزی 
از  روغنی  های  لکه  این  کردن  می  دهند.تمیز  آشپزخانه  به  زشتی 
روی وسایل آشپزخانه به وسیله یک دستمال خشک یا مرطوب تنها 
اتالف وقت و انرژی است. بسیاری از پاک کننده های شیمیایی در 
ترکیب با گرد و غبار موجود روی وسیله مورد نظر کارایی ندارند و 
عالوه بر این، پاک کننده های حاوی آمونیاک برای سالمتی مضر 
توانید  می  فلزی  کابینت  روی  از  چربی  کردن  تمیز  هستند.برای 
مقداری شامپو فرش را در آب حل کنید و با اسفنج روی آن بکشید 

تا به خوبی تمیز شود. 

 نکات خانه داری 

آگاهی
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سام درخشانی مجری »ایران« شد 
تهیه کننده مسابقه تلویزیونی »ایران« از انتخاب »سام درخشانی«  ضیغمی- 
برای اجرای این مسابقه خبر داد.هاشم رضایت با بیان این که به دلیل تأخیری 
ضبط  آمد  وجود  به  مسابقه  اپلیکیشن  طراحی  و  دکور  ساخت  اتمام  در  که 

به  می شود  آغاز  شده  تعیین  پیش  از  برنامه ریزی  از  دیرتر  اندکی  آن 
که  فراخوانی  طی  کنندگان  شرکت  نام  ثبت  افــزود:  ما  خبرنگار 
شده،  بارگیری  »ایــران«  اپلیکیشن  دانلود  و  یک  شبکه  سایت  از 
ضبط  آینده  روز  چند  و طــی  اســت  شــده  آغــاز  پیش  هفته   2 از 
در  ــران«  »ایـ مسابقه  وی،  گفته  شد.به  خواهد  ــروع  ش برنامه 
و  می شود  تولید  سیما  اول  شبکه  از  پخش  برای  قسمت   ۱۵۶
براساس برنامه ریزی های انجام شده پخش آن 2 روز در هفته 

)چهارشنبه و پنج شنبه شب ها( خواهد بود. 

آن شب 
»کوروش آهاری« فیلم ساز جوانی است که اولین فیلم کارنامه اش 

سرمایه گذار  یک  کمک  با  و  خود  از  نامه ای  فیلم  اســاس  بر  را 
جشنواره  در  و  برد  دوربین  مقابل  آمریکا  کشور  در  خارجی 
بازیگرانی  شــب«  »آن  فیلم  در  شــد.  ــران  اک فجر  فیلم 
آرمین  حسینی،  امیرعلی  حسینی،  شهاب  همچون 

مهر، گلبرگ خاوری و علی کوششی در کنار بازیگران 
خارجی از قبیل لی لی ویکی، جرج مگوایر، 

الستر لیتم، مایکل گرم و جیا مورا حضور 
یک  دربــاره  فیلم  این  داستان  دارنــد. 

زوج ایرانی در آمریکاست که در یک 
هتل محبوس شده اند.

بچه ای با جوراب قرمز 
کارگردان: خداداد جاللی

بازیگران: سمانه نصری، پانته آبهرام، 
امین زندگانی، افشین سنگ چاپ و 

علیرضا کمالی.
کوره  میان  تهران  جنوب  در  قصه:  دربــاره 
که  هــا  افغانی  از  تــعــدادی  آجــرپــزی  ــای  ه
زندگی  و  کار  اند  آمده  ایران  به  مجوز  بدون 
با  افغان  مهاجران  از  »بهارناز«  کنند.  می 
و  زندگی  آجرپزی  های  کوره  در  همسرش 

کار می کند  که بچه شان به دنیا می آید.

و  سینما  مهم  هــای  قــول  نقل  و  اخبار  شماره،  ایــن  در 
تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار می دهیم.
کارگردانی  به  »روشــن«  سینمایی  فیلم  بــرداری  فیلم   *
و  بهرامی  سارا  عطاران،  رضا  بازی  با  حجازی  ا...  روح 

سیامک انصاری ادامه دارد.
* مسابقه تلویزیونی »ایرانیش« با اجرای پوریا پورسرخ و 
تهیه کنندگی احسان ارغوانی روی آنتن شبکه 2 سیما 

می رود.
با  را  »انــفــرادی«  اطیابی فیلم  مسعود   *
رضا عطاران جلوی دوربین برد. مهدی 
هاشمی و احمد مهران فر دیگر بازیگران 

این فیلم هستند.

 کافه سینما    تازه های سینما   میز مصاحبه  

فکر می کنم همکاری با »ابراهیم حاتمی کیا« 
خیلی برای تان شیرین بوده است و ارتباط 

تان با عوامل سریال »حلقه سبز« ادامه داشت 
و به واسطه دستیارشان برای بازی در سریال 

»از سرنوشت« انتخاب شدید؟
سال ۱38۵ با من تماس گرفتند و وقتی به دفتر آقای 
حاتمی کیا رفتم با وجود کودکی برایم جذاب بود اما 
در همان سن کم می دانستم ابراهیم حاتمی کیا آدم 
موثر، مهم و کارگردان کار بلدی است. معتقدم تا با او 
کار نکنی نمی دانی چه شخصیتی دارد. حاتمی کیا 
با وسواس، دقیق و شکل عجیبی کار می کند و کامال 
داشته  سینما  در  ماندگاری  نام  که  رود  می  انتظار 
باشد. سر پروژه »حلقه سبز« با مجید کرباسیان یکی 
ارتباط مان کم  و  از دستیاران حاتمی کیا آشنا شدم 
این که برای  تا  ادامه داشت  از طریق مختلف  و بیش 
بازی در سریال »از سرنوشت« با من تماس گرفت. من 
عالقه  و  کردم  نمی  همکاری  تلویزیون  با  سالی  چند 
باشم.  داشته  دوستش  که  دهم  انجام  کاری  داشتم 
همان  در  بذرافشان  آقای  سریال  این  در  بازی  برای 

دیدار اول من را برای نقش »نغمه« انتخاب کرد.

اشاره کردید چند سالی از فعالیت در سازمان 
صدا و سیما دور بودید آیا به دلیل عالقه 

تان به بازی فاصله گرفتید یا دلیل شخصی 
داشت؟

اجــرا  عالم  از  ــو«  ش ــده  »دیـ برنامه  بــا   ۱392 ــال  س
خداحافظی و احساس کردم آن چه دلم می خواست 
فضای  دارم  دوســت  اکنون  و  کــردم  تجربه  اجــرا  در 
این خداحافظی  تر دنبال کنم.  را حرفه ای  بازیگری 
تئاتر  بازیگری  و  شد  من  رفتن  دانشگاه  با  مصادف 
را  اش  حقیقت  ــردم.  کـ ــار  ک تئاتر  فقط  و  خــوانــدم 
بخواهید نقش های متوسط یا کوتاه پیشنهاد شد که 
به همین  برایم فرقی نمی کرد  و نکردن  بازی کردن 
دلیل ترجیح دادم بازی نکنم تا این که بازی در سریال 

»از سرنوشت« پیشنهاد شد.
با وسواس و دقت نقش را بعد از سال ها 

پذیرفتید، می خواهم بدانم نغمه چه ویژگی 
داشت که آن را بازی کردید؟

بازی  باید  را  همین که 2 مقطع سنی ۱8 و 27 سال 
می کردم برایم خیلی جذاب بود چون با وجود این که 
در ظاهر تفاوت نداشتند اما به لحاظ سنی خیلی تفاوت 

داشتند،  پیر نمی شدم اما آرام تر از ۱8 سالگی بودم. 
فیلم نامه ۵0 قسمت بود که به دلیل جذابیت قصه در 
یک روز آن را مطالعه کردم. نغمه برایم خیلی جذاب بود 
و تا 27 سالگی او را بازی و  حس، عکس العمل و هر 
لحظه از بازیگری را تجربه کردم یعنی یک نقش کامل 
که حس های مختلف را دارد و این اندکی کار را برایم 
سخت می کرد. وقتی یک نقش کامل را بازی می کنی 
دلت می خواهد نقش های بعدی خیلی متفاوت تر از 

این باشد.
این بازی خوبی که از شما می بینیم به طور 

حتم حاصل تجربه همکاری با کارگردان های 
کاربلد و  تحصیالت آکادمیک است.

مقوله  بود.  برایم  خوبی  تجربه  سریال  این  در  بازی 
ام  زندگی  همه  و  است  و  بوده  جدی  برایم  بازیگری 
در  که  همین  یعنی  شود  می  چیده  بازیگری  پایه  بر 
مطالعه  که  هایی  کتاب  ــردم،  ک تحصیل  رشته  ایــن 
می کنم، فیلم هایی که می بینم و کارهایی که برای 
پرورش بازیگری انجام می دهم همه به دلیل عالقه ام 
توانم درباره تجربه  اما آن قدر نمی  بازیگری است  به 
خیلی  بزنم.  حرف  ام  بچگی  دوران  بازیگری  های 

جذاب بود که با حاتمی کیا، داریوش فرهنگ، حمید 
کودکی  دوران  در  اما  کردم  همکاری   ... و  نژاد  فرخ 
های  بچه  همه  که  حسی  با  کردم،  می  بازی  غریزه  با 
بازیگر دارند. البته برخی فنون بازیگری را در بچگی 
یاد گرفتم اما بازیگر نشدم. معتقدم وقتی آدم در روند 
و مسیر درست قرار می گیرد که خودش تالش کند. 
من در  ۱۵، ۱۶ سالگی فهمیدم چه کاری می خواهم 
سینما  هنرستان  در  گرفتم  تصمیم  و  دهــم  انجام 

بخوانم و بعد در دانشگاه بازیگری تئاتر خواندم.
پس اگر بپرسم بین بازیگری و اجرا کدام را 

انتخاب می کنید، بازیگری را ترجیح می دهید؟
از  که  سال است   7 االن۶،  است.  طور  همین  دقیقا 
باز  ام  زندگی  در  جدیدی  پرونده  و  ام  شده  دور  اجرا 
شده است اما احساس می کنم تجربه های کودکی ام 
در اجرا و بازی را پشت سر گذاشتم تا بازیگر دیگری 

زاده شود.
فکر می کنم به واسطه »عمو پورنگ« وارد 

عرصه اجرا شدید و ورود به این حرفه و 
موفقیت تان را مدیون او هستید، درست 

است؟

  احساس می کنم اگر این اتفاق در ۶ سالگی برایم نمی 
افتاد اتفاق های بعدی هم رخ نمی داد یعنی بازیگری 
برایم شغل نمی شد و هیچ وقت به آن فکر نمی کردم 
چون خانواده ام هنری نبودند و همه تحصیل کرده و 
مهندس و پزشک هستند. دیده اید که از بچه ها می 
پرسند بزرگ شوید می خواهید چه کاره شوید؟ برای 
من فرصت نشد در سن کودکی به این سوال فکر کنم 
و افتادم در این مسیر. داستان این بود که در همین کار 
هم نمی دانستم چه می خواهم و مجری و بازیگر بودم 

اما از یک جایی به بعد منسجم تر به ماجرا فکر کردم.
چه چیزی باعث شد در آن سن کم، معروف 

شوید؟
خیلی  تلویزیون  موقع  آن  شد.  سبب  چیزها  خیلی 
مخاطب داشت چون تنوع شبکه وجود نداشت. به یاد 
دارم برنامه عمو پورنگ بیننده زیادی داشت، از بزرگ 
سال گرفته تا کودک. اکنون که سریال »از سرنوشت« 
مخاطب  پخش  حال  در  های  سریال  دیگر  به  نسبت 
تلویزیونی  کارهای  کیفیت  ایم.  شده  متعجب  دارد، 
پایین آمده است و مخاطب قدرت انتخاب دارد که چه 

اثری را ببیند.

دستمزد دوران کودکی تان را چه کردید؟!
خندد.(  )می  بودم  ولخرج  چون  کردم  خرج  را  همه 

خوشحال بودم که در 7، 8 سالگی درآمد داشتم.
آیا هنوز هم با وجود اجراهای زیاد وقتی 

مقابل دوربین بازی می کنید، ترس دارید؟
یکی از چیزهایی که از دوران کودکی به دردم خورده 
این است که با دوربین خیلی دوست هستم و آزادانه 

مقابل آن حرف می زنم و بازی می کنم.
سقف آرزوهای تان کجاست؟

خیلی آدم رویاپردازی نیستم ولی دلم می خواهد هر 
دوست  که  هایی  نقش  در  کردن  بازی  از  بیشتر  روز 
ایفا  برای  تری  جذاب  های  انتخاب  و  ببرم  لذت  دارم 

کردن نقش های مختلف داشته باشم.
حرف پایانی تان درباره بازی در سریال »از 

سرنوشت«.
را  مختلف  هــای  فصل  کــه  اســت  ــذاب  ج بــرایــم  ایــن 
سریال  اکنون  و  ساختند  مختلف  هــای  کــارگــردان 
سازی به این سمت رفته است. من از هر بازیگری در 
آدم  به  مقابل  بازیگر  معتقدم  و  گرفتم  یاد  سریال  این 

اشتیاق می دهد.

مریم ضیغمی- ۱۰ تیر ۱۳۷۵ در تهران به دنیا آمد. در سال ۱۳۸۲ در ۶ سالگی استعدادش در عرصه اجرا کشف شد و به عنوان مجری برنامه های کودک فعالیت هنری خود را در شبکه یک آغاز کرد. »فاطیما بهارمست« با 
کارگردانان مطرحی همچون »ابراهیم حاتمی کیا«، »داریوش فرهنگ« و »بهرام بهرامیان« همکاری و سال ها در عرصه اجرا فعالیت کرد. به گفته خودش، بازی و اجرا در سنین پایین برایش بازی کودکانه بود و وقتی ۱۶ 
ساله شد برای ادامه بازیگری تصمیم قاطع گرفت و در هنرستان در رشته بازیگری و در دانشگاه در رشته بازیگری تئاتر تحصیل کرد. بهارمست اکنون با سریال شبانه »از سرنوشت« مهمان شبکه دوم سیماست و بهانه 

ای شد تا با خاطرات او از کودکی تاکنون همسفر شویم.

گفت و گویی متفاوت با »فاطیما بهارمست« 

رویا پرداز نیستم 

سینما عمیق

 راهنمای اکران 



۷روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی گزارش نماز جمعه          شنبه  ۳ اسفند ۱۳9۸     ۲۷ جمادی الثانی ۱44۱      شماره ۳۲۱۸

 فاروج  امام جمعه؛ حجت االسالم »نوروزی« 
به  را  امسال  اسفند  دوم  انتخابات  باشکوه  حماسه  که  عواملی  تمام  از  تقدیر  ضمن  فاروج  جمعه  امام  پرور-  میم 
ثبت رساندند، گفت: این انتخابات اولین انتخابات در گام دوم انقالب در تاریخ اسالمی است که ماندگار خواهد 

شد. حجت االسالم »نوروزی« افزود: برنده واقعی این انتخابات، رهبر عزیز و همچنین مردم 
و  تضعیف  و  نظام  تقویت  موجب  خود  حداکثری  مشارکت  و  حضور  با  که  هستند  شریف 
یأس دشمنان انقالب شدند. وی اظهارکرد: این انتخابات باشکوه مسئولیت مسئوالن را 
مضاعف می کند و باید با خدمتگزاری بیشتر پاسخ خوبی های مردم را بدهند و موجب 

دلگرمی و رضایتمندی مردم شوند.

نماینده ولی فقیه با تاکید بر این که بعد از جمعه رقابت باید صورت گیرد:

 شنبه رفاقت
مرتضوی

انتخابات،  از  پس  رقابت  جای  رفاقت  گرفتن  ضرورت 
کردن  اجرایی  بر  تاکید  و  همدلی  و  اتحاد  مثبت  آثار 
محورهای  ترین  مهم  از  ــدارس  م در  اسالمی  تربیت 
خطبه های نماینده ولی فقیه در نمازجمعه روز گذشته 

بجنورد بود.
و  کرد  اشــاره  انتخابات  در  تقوا  به  »یعقوبی«  ا...   آیت 
از این که نامزدها و هواداران آن ها در فضای رقابتی 
روز  از  و  گفت  سخن  کردند،  شرکت  داغ  و  حساس 
عنوان  به  شنبه  و  رقابت«  »جمعه  عنوان  به  انتخابات 
»شنبه رفاقت« یاد و به نامزدها و طرفداران و هواداران 
آن ها توصیه کرد: امروز همانند روزهای عادی زندگی 
است و قرار نیست اختالفات سلیقه و فکری و دوگانگی 

ادامه پیدا کند.
وی با تاکید بر این که کینه ها را نباید در دل خود نگه 
و  پاک  ها  کینه  باید  انتخابات  پایان  با  افــزود:  داریــد، 
مهربانی جایگزین رقابت شود. وی به فرازی از وصیت 
به  او  سفارش  قالب  در  »سلیمانی«  شهید  سردار  نامه 
سیاسیون چه اصالح طلب و چه اصولگرا مبنی بر این 
که در 2 مقطع، نباید خدا، قرآن و ارزش ها را فراموش 
خواست  نامزدها  از  و  کــرد  ــاره  اش کنیم،  فــدا  حتی  و 
رفاقت را آغاز کنند و با هم در کنار نظام اسالمی تعاون 

و همکاری داشته باشند.
متحول  بــه  اســتــان  عمومی  فرهنگ  شـــورای   رئیس 
شدن دنیا بعد از شهادت سردار »سلیمانی« پرداخت؛ 
کشورهای  از  بسیاری  و  عراق  سوریه،  مردم  که  این  از 
منطقه با اقدامات و راهپیمایی  خود نشان دادند حاج 
قاسم یک شخص نبود بلکه یک مکتب بود و در ادامه 
تری  کوبنده  ضربه  و  دیگر  ای  صدمه  این  کرد:  اظهار 
به آمریکا و جبهه استکبار است. وی از این که راه حاج 
قاسم در دنیا رهرو زیادی دارد، به مردم توصیه کرد از 
آیت  بگیرند.  الگو  »سلیمانی«  شهید  سپهبد  اخالص 
ا... »یعقوبی« در بخش دیگری از سخنانش به در پیش 

الهی  رحمت  از  که  این  و  »رجــب«  ماه  داشتن  قرار  رو 
در این ماه آبشاری بر مردم نازل می شود، اشاره کرد 
و خواستار پرشور برگزار شدن مراسم  اعتکاف در این 

ماه شد. 
امام  والدت  سالروز  به  همچنین  بجنورد  جمعه  امام 
به عنوان  بنیان گذار یک نظام فکری،  باقر)ع(  محمد 
به  کــرد.وی  اشــاره  اسالم  جهان  در  فرهنگی  و  علمی 
تربیت   هفته  آغــاز  و  تربیتی  امــور  روز  اسفند،  هشتم 
و  تربیتی  امــور  فعاالن  همه  از  و  کرد  ــاره  اش اسالمی 
اسالمی  تربیت  خواست  پــرورش  و  آمــوزش  مسئوالن 
فقیه  ولی  کنند.نماینده  برجسته  آموزان  دانش  در  را 
و مدیران مدارس خواست آن ها  از معلمان  در استان 
ارزش  و  دهند  قــرار  اسالمی  های  ارزش  دامــن  در  را 
رخ  به  و  نیاورند  ــان  زب به  مــدارس  در  را  های غربی 

نکشند.
است  بد  خیلی  که  این  به  اشاره  با  »یعقوبی«  ا...  آیت 
مدارس با نماز فاصله داشته باشند و نمازخانه ها نباید 
و  بکشند  صف  ــوزان  آم دانــش  باید  بلکه  باشد  خلوت 
عاشق نماز بار بیایند، تاکید کرد: تربیت اسالمی را به 

معنای واقعی در مدارس اجرایی کنید.
خطبه   به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
رعیت  به  نسبت  دولت  حقوق  به  البالغه  نهج   216
علی  ــام  ام نگاه  از  ــت  دول به  نسبت  رعیت  حقوق  و  
جامعه،  در  گرایی  حق  گرفتن  اوج  و  پرداخت  )ع( 
های  نشانه  شدن  پدیدار  ها،  ارزش  شدن  برجسته 
از  را  جامعه  در  پیغمبر  شدن سنت  جــاری  و  عدالت 
اگر  کرد:  خاطرنشان  کرد.وی  آن بیان  برکات  و  آثار 
دشمنان  شوند،  همراه  و  همدل  مسئوالن  و  مــردم 
باشند  همراه  دولت  اگر مردم  با  و  شد  ناامیدخواهند 
و دولتمردان به وظایف خود عمل کنند، اتحاد شکل 

می گیرد.
از  ــردم  م جدایی  پیامدهای  و  ــار  آث به  همچنین  وی 
میدان  و  دین  در  بازی  نیرنگ  و  کرد  اشــاره  مسئوالن 

بام و صفی آباد   امام جمعه؛ حجت االسالم »هوشمند نژاد«داری ظلم و جور را از تبعات این جدایی برشمرد.
آباد گفت: کسانی که اهل رجب می  حجت االسالم »هوشمندنژاد«امام جمعه بام و صفی 
شوند در روایات از آن ها به »رجبیون« یاد می شود. وی با اشاره به این که وصیت نامه شهید 
افزود:  است،  بیدارکننده  اش  آسمانی  بدرقه  و  شهادتش  همچون  سلیمانی«  »قاسم  حاج 

محور این وصیت نامه اتحاد، انسجام و ارتقای افق دید و نگاه است.

جاجرم  امام جمعه؛ حجت االسالم »موسوی«
حجت االسالم »موسوی« امام جمعه جاجرم با اشاره به برگزاری انتخابات گفت: با روی کار آمدن 
انقالب اسالمی ایران دموکراسی در کشور شکل گرفت و مهم ترین نماد آن برگزاری انتخابات 
است که تاکنون به برکت انقالب ۳6 انتخابات در کشور برگزار شده و مردم به صورت مستقیم 

در سرنوشت کشور تاثیرگذار بوده اند.

قاضی  امام جمعه؛ حجت االسالم »شریعتی نژاد«
رونق  و  آرامش  اگر  و  است  میسر  والیت  از  حمایت  در  خواهیم  می  را  جامعه  امنیت  اگر  گفت:  قاضی  جمعه  امام 
اقتصادی را می خواهیم باید با دفاع از والیت به آن دست یابیم و اگر می خواهیم معضل بیکاری و تحریم ها حل 

شود باید از والیت حمایت کنیم و در همه عرصه های سیاسی همراه والیت باشیم. حجت االسالم 
و اخالق اسالمی و  باید رفاقت حاصل شود  از رقابت  بعد  انتخابات  افزود: در  نژاد«  »شریعتی 
دین به ما حکم می کند که بعد از پیروزی آن گروهی که رای کافی نیاوردند دست همکاری به 

سمت منتخبان دراز کنند.

آشخانه امام جمعه؛ حجت االسالم »احمدزاده«
حاکمیت  کرده  سلطه تالش  نظام  ای  دوره  هر  در  کرد:  اظهار  آشخانه  جمعه  امام  »احمدزاده« 

با ترور فیزیکی این کار را انجام می  اهل حق را به مخاطره بیندازد، در دوره امام کاظم)ع( 
دادند و امروز در کشورهایی همچون لبنان، عراق و افغانستان این کار در حال انجام است. 

حجت االسالم »احمدزاده« اضافه کرد: انتخابات، جهادی عمومی، سرمایه تقویت کشور و 
آبروی نظام اسالمی است.  گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم»تاتاری«

محمودیان- امام جمعه گرمه گفت: صف های مردم در شعب اخذ رأی، تفسیری از حمایت 
از کشورشان است و حضور مردم در انتخابات پاسخی محکم به دشمنان بود. حجت االسالم 

»تاتاری« با اشاره به فرارسیدن ماه رجب افزود: ماه رجب ماهی است که روزهای متبرکی 
دارد و در این ایام ذکر، دعا و توسل اهمیت بسیاری دارد.

غالمان امام جمعه؛ حجت االسالم »نوباغی«
ساخته  و  درست  جامعه  شود،  خودسازی  مشغول  کس  هر  اگر  گفت:  غالمان  جمعه  امام 
شورای  مجلس  اگر  ــزود:  اف انتخابات  به  اشــاره  با  »نوباغی«  حجت االسالم  شد.  خواهد 

اسالمی قوی شود کشور قوی می شود.

عکس: دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان آیین عبادی، سیاسی نمازجمعه روز گذشته در بجنورد 

راز و جرگالن  امام جمعه؛ حجت االسالم »نادعلیزاده«
امام جمعه راز و جرگالن گفت: حضور در انتخابات به عنوان مردم ساالری دینی و نقش مردم 
در تعیین سرنوشت خود است. حجت االسالم »نادعلیزاده« اضافه کرد: برنده اصلی انتخابات 
ُمّر قانون عمل و مردم و هــواداران کاندیداها  از انتخابات به  باید بعد  مردم هستند و منتخبان 

بعد از اعالم نتیجه از آن تمکین و از اختالف پرهیز کنند چون رأی مردم حق الناس است.

شیروان  امام جمعه؛ حجت االسالم »تکمیلی«
عوض زاده- امام جمعه شیروان، حضور مردم پای صندوق های رای را انتقام خون سپهبد شهید »قاسم 

سلیمانی« برشمرد و گفت: این حضور قوی، شکوهمند و آگاهانه، زمینه ساز تشکیل مجلس 
قوی خواهد بود.حجت االسالم »تکمیلی« به نامزدهای انتخاباتی و هواداران آن ها گفت: 

شنبه انتخابات را شنبه مهربانی بدانید. وی تصریح کرد: منتخب مردم، نماینده همه گروه ها 
و جناح ها و آحاد مردم خواهد بود و همه باید به او تبریک بگوییم. همه مردم و نخبگان و 

حتی دیگر نامزدهای انتخاب نشده باید به نامزد منتخب کمک کنند.

درق  امام جمعه؛ حجت االسالم »محمدی«
استفاده  الهی  توجه  آوردن  دست  به   برای  رجب  ماه  ساعت  هر  از  گفت:  درق  جمعه  امام 
کنید و جوان ها از سنت حسنه اعتکاف در ماه رجب بیشتر استفاده کنند. حجت االسالم 

»محمدی« افزود: با انتخاب افراد شایسته مجلس نیرومندی تشکیل خواهد شد و در این 
انتخابات هر کس پیروز شود در نهایت پیروز اصلی، نظام و اسالم است.

اسفراین   امام جمعه؛ حجت االسالم »محمدیان«
نجفیان- حجت االسالم »محمدیان« امام جمعه اسفراین انتخابات را مظهر مردم ساالری دینی دانست. 

وی با اشاره به فرارسیدن ماه رجب و تاکید بر بهره گیری از برکات و فضیلت های ماه خدا، به لیلة الرغائب 
و ایام البیض )اعتکاف( اشاره کرد. وی با گرامی داشت روز امور تربیتی و تربیت اسالمی، پرورش را 
مقدم بر آموزش دانست و از توازن بخشی بین آموزش و پرورش در حوزه تعلیم و تربیت قدردانی کرد.

تیتکانلو  امام جمعه؛ حجت االسالم »حسن زاده«
 امام جمعه تیتکانلو گفت: شنبه بعد از انتخابات باید شنبه همدلی، برادری، برابری و مودت باشد 

افزود:  زاده«  »حسن  االسالم  حجت  کنیم.  تالش  زیبا  ایرانی  ساختن  برای  هم  کنار  در  همه  و 
نامزدهای انتخاباتی به نماینده منتخب باید تبریک بگویند و این اقدام نشان از نجابت و بزرگی 
آن هاست. وی ادامه داد: وصیت نامه سردار دل ها شهید حاج »قاسم سلیمانی« حاوی مطالب 

مهمی بود که مهم ترین آن ها اشاره به والیتمداری و رکن دین دارد.
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ورزش

ران کوچ کبدی کا
رویدادهای ورزشی   

دو بنده پوشان جدال می کنند 
 کشتی گیران نوجوان و جوان استان به رقابت های قهرمانی 

کشور اعزام می شوند. 
دبیر هیئت کشتی خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار 
ما اظهارکرد: اعزام 10 کشتی گیر فرنگی کار در رده سنی 
می  انجام  کرمان  میزبانی  به  اسفند   13 تا   11 نوجوانان 

شود.
به گفته »یوسف ولی زاده«،10 کشتی گیر آزادکار استان در 

رده سنی جوانان 13 تا 16 بهمن روی تشک خواهند رفت.
وی افزود: 17 تا 20 بهمن فرنگی کاران نوجوان و 20 تا 23 

بهمن نوجوانان آزادکار در مشهد به رقابت می پردازند.
وی با بیان این که تیم آلیش بانوان 15 و 16 اسفند به رقابت 
کار  آلیش  کرد:6  تصریح  شود،  می  اعزام  یزد  کشوری  های 
خواهند  خود  رقبای  به  جــدال  به  اسفند  اواســط  بجنوردی 

پرداخت.

 کاراته کاهای ناشنوا 
روی تاتامی می روند 

از برنامه  شمالی  خراسان  ناشنوایان  ورزش  هیئت  رئیس 
های  رقابت  در  استان  ناشنوایان  کاراته  نمایندگان  حضور 

قهرمانی کشور خبر داد.
و  فــاح«  اسکندری  »زینب  که  این  بیان  با  باقرنیا«  ــوران  »پ
بخش   2 هر  در  شیروانی  کاهای  کاراته  محمدپور«  »نسرین 
زمان  شوند،  می  اعزام  کشوری  رقابت  این  به  کومیته  و  کاتا 

برگزاری مسابقات را 4و 5 اسفند اعام کرد.
وی همچنین از میزبانی بجنورد برای اردوی تیم ملی جودوی 

ناشنوایان خبر داد که اواخر اسفند برگزار می شود.
انتخاب  جودو  ملی  تیم  برای  بداغی«  »مهرداد  وی،  گفته  به 
آقایان داشتیم که  و اعزام های بسیاری در بخش  شده است 
همواره با درخشش نمایندگان استان پایان یافت اما در بخش 
بانوان امسال به خاطر محدودیت ها و حمایت نشدن مدالی 

کسب نکردیم.
وی افزود: سال گذشته کسب2 عنوان سوم را در رشته کاراته 
توسط کاراته کاهای شیروانی داشتیم و امیدواریم در رقابت 

های امسال صاحب عنوان شویم.

سوژه ویژه       

نایب قهرمانی هوگوپوشان در منطقه 9 
مسابقات تکواندوی دختران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور با نایب 

قهرمانی تیم  تکواندوی دختران دانشگاه بجنورد پایان یافت.
به گزارش خبرنگار ما، تکواندوکاران پومسه کار و کیوروگی دانشگاه بجنورد هر 2 در این 
نایب قهرمانی رسیدند.در وزن منفی 54 کیلوگرم هانیه محمدی، در  به مقام  مسابقات 
وزن  در  زمانی،  فائزه  کیلوگرم   63 منفی  وزن  در  بهادری،  زهرا  کیلوگرم   5۸ منفی  وزن 
عنوان  به  پرسون  فاطمه  کیلوگرم   74 منفی  وزن  در  و  عزیز  شقایق  کیلوگرم   6۸ منفی 
سوم دست یافتند.در وزن منفی ۸0 کیلوگرم عطیه منصوری قهرمان شد و در وزن منفی  
افکاری در جایگاه سوم  ۸7 کیلوگرم نگین شکری و در وزن مثبت ۸7 کیلوگرم مرضیه 
ایستادند.در بخش پومسه انفرادی نرگس رنجبر از مجتمع آموزش عالی اسفراین قهرمان 
و در پومسه تیمی دانشگاه بجنورد نایب قهرمان شد.در پایان این رقابت ها، تیم دانشگاه 
فردوسی مشهد به مقام قهرمانی رسید و تیم های دانشگاه بجنورد و بیرجند به ترتیب در 

مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.

رقابت بدمینتون بازان نونهال و نوجوان 
بازان  بدمینتون  رقابت  برگزاری  از  اسفراین  بدمینتون  هیئت  رئیس  نجفیان- 
نونهال و نوجوان با حضور ۲5 ورزشکار به میزبانی سالن 9 دی مجتمع فرهنگی  
و ورزشی سپهبد شهید حاج »قاسم سلیمانی« خبر داد.به گفته علی گلبهار، در 
امیرمحمد  و  کرد  تصاحب  را  نخست  جایگاه  بقائیان  حسام  نونهاالن  سنی  رده 
جمالی دوم شد و به طور مشترک امیرمحمد عطایی و شروین حمیدی عنوان سوم 
ابوالفضل  را به خود اختصاص دادند.آن طور که او گفت: در رده سنی نوجوانان، 
و  کردند  خود  آن  از  را  دوم  و  اول  های  جایگاه  نیا  ملکی  محمدحسین  و  گلبهار 

احسان زبردست و یاسین ابراهیمی به طور مشترک سوم شدند.

گروه ورزش

کبدی را از کودکی در بازی های کودکانه مان به 
نمی  که  پرطرفدار  و  جذاب  بازی  این  داریــم،  یاد 
توان گفت هیجانی کمتر از فوتبال و فوتسال دارد 
و  دهد  نمی  نشان  مندانش  عاقه  به  خوشی  روی 
انگار ورزشی ها به این کمبودها عادت کرده اند؛ 
نیست  قرار  و  است  شده  طلسم  ورزش  این  انگار 
روزهــای  از  و  باشیم  ــاره  دوب تکانی  انتظار  چشم 

اوجش فاصله گرفته است.
بــاعــث کوچ  و  ــام آشــنــا  ن ورزشـــی کــه در اســتــان 

لژیونرهای بسیاری شده است.
که  استان  کبدی  سابق  بازیکن  قدیمی«  »غدیر  با 
دارد  کارنامه  در  را  نوجوانان  کبدی  تیم  مربیگری 
گفت و گو کردیم که از روزهای خداحافظی کبدی 
ورزش  این  با  که  روزی  و  داد  خبر  استان  کــاران 

خداحافظی کرد.
نمی  کبدی  مربیگری  بــه  اســت  ماهی   2 کــه  او 
است،  شده  تعطیل  نوجوانان  تمرینات  و  پــردازد 
و شاید  را داریم  پراکندگی ورزشکاران  می گوید: 
در  مستعد  ورزشــکــاران  شدن  جمع  امکان  دیگر 
پیش  سنی  رده  این 

نیاید.»قدیمی« که در بازی های گوانگژو به خاطر 
نشد،  مهیا  اعــزامــش  شرایط  مرخصی  نداشتن 
ورزش  این  از  و  بخشد  می  لقایش  به  را  عطایش 

خداحافظی می کند.
خاک خورده کبدی سال ۹2 به عضویت تیم ملی 
مصدومیت  با  داخلی  مسابقات  در  و  آید  درمــی 

مواجه می شود.
2 سالی مربیگری تیم استان را بر عهده می گیرد 
و در لیگ دسته یک با عنوان نایب قهرمانی کبدی 

استان را به کشور معرفی می کند.
به گفته وی، با حمایت نشدن این ورزش کبدی از 
روزهای اوج خود فاصله گفت و هم اکنون دست و 

پا شکسته اسمی از آن باقی مانده است.
ترین  مهم  از  را  ورزش  این  از  نکردن  حمایت  وی 
برده  حاشیه  به  را  آن  که  کند  می  ذکــر  عواملی 
یا به سایر استان  است؛ استعدادهایی که سوخته 
این  با  همیشه  بــرای  نهایت  در  یا  کــرده  کــوچ  ها 

ورزش خداحافظی کرده اند.
یاد  قشاقی«  »مرتضی  و  ایزانلو«  ا...  »روح  از  وی 
برای گفتن داشتند  می کند که در کبدی حرفی 
و در اردوی تیم ملی حضور یافتند 
سایر  های  تیم  در  اکنون  هم  و 

استان ها بازی می کنند.
د  پیشنها  » یمی قد «
مــــی دهــــد: 
ــرای  بـ

راه  را  ورزش  ایــن  پایه  از  باید  کبدی  توسعه 
اندازی کرد زیرا خراسان شمالی ورزشکاران 
باید  دوبــاره  شروع  برای  و  دارد  بااستعدادی 

کبدی را از رده سنی نوجوانان آغاز کرد.
وی مهم ترین مشکات کبدی استان را نبود بستر 
استاندارد  زمین  نداشتن  و  فعالیت  برای  مناسب 
خانه  در  این  از  پیش  کند:  می  خاطرنشان  و  بیان 
کاراته تمرین می کردیم که به خاطر تمرینات مان 
تمرین  اجازه  متاسفانه  شد  می  انجام  کفش  با  که 

مستمر به تیم داده نشد.

برای توسعه کبدی باید 
از پایه این ورزش را راه 
اندازی کرد زیرا خراسان 
شمالی ورزشکاران 
بااستعدادی در این رشته 
دارد
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