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29 هم استانی در تور کرونا 

متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن توجه کنند:

۱۳ خرداد اقدام کنید

Kیک شنبه       ۱۱ خرداد ۱۳99    ۸ شوال ۱۴۴۱   ۳۱ می 2020      ۸ صفحه     شماره ۳2۸۴     قیمت۶000 ریال H O R A S A N S H O M A L I

 بقاع متبرکه 
دوباره تعطیل

صفحه 2

کرونا الی صف های فروش سهام عدالت

استاندار در جلسه بررسی مصوبات سفر رئیس جمهور مطرح کرد:

بی تعهدی ایمیدرو

صفحه ۲

صفحه ۲

بهمنیار

صفحه ۲

 خبری از باالی
 مناره های مساجد

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

۵ ورزش          یک شنبه  11 خرداد 1۳99     ۸ شوال 1۴۴1      شماره ۳۲۸۴

گفت و گو با مربی سابق تیم ملی دراگون بوت

نبرد اژدها با کمبودها

رویدادهای ورزشی   

استعدادهای پراکنده
 

 زیر تور بدمینتون

سیما وحدانی

از شیوع کرونا سال ها در تفریح ها و دورهمی های  تا قبل   بدمینتون 

مان جای خاصی داشت و راکت در پارک ها و تفرجگاه ها و حتی سفرها 

همراه مان بود. استعدادهای بسیاری در این رشته ورزشی وجود و نیاز 

اختصاصی  خانه  داشتن  با  بدمینتون  هیئت  چند  هر  دارند.  حمایت  به 

باید انتظار روزهای خوشی را داشته باشد اما در استان قهرمانی در این 

تیم  عضو  و  فعاالن  از  رحمانی«  ندارد.»امیرحسین  رویی  و  رنگ  رشته 

بدمینتون استان در لیگ دسته یک راکت به دست بود و به عنوان سوم 

دست یافت و در رقابت های آموزشگاه ها جزو 8 نفر برتر شد و به اردوی 

تیم ملی نوجوانان راه یافت.

بیان  را پرهزینه بودن آن  وی تنها مشکل ورزشکاران بدمینتون استان 

می کند.

وی این ورزش را پرهزینه می داند و معتقد است: گران بودن تجهیزات و 

امکانات سبب می شود چندان مردم روی خوش به آن نشان ندهند.وی 

پیشرفت این ورزش در سال های اخیر را قابل توجه می داند و معتقد 

است: بدمینتون طی سال های اخیر در استان توانسته جایگاه خود را 

تثبیت کند و ورزشکاران مستعد بسیاری را پرورش دهد.»رحمانی« به 

رنکینگ های کشوری اشاره می کند که هزینه ای از سوی هیئت برای 

اعزام ورزشکاران پرداخت نمی شود و می افزاید: این مسئله مانع اعزام 

شود.وی  نمی  فراهم  ها  آن  رشد  امکان  و  است  شده  ورزشکاران  اکثر 

دسته  لیگ  داشتم  حضور  آن  در  که  کشوری  رقابت  آخرین  افزاید:  می 

یک بود و امسال لیگ دسته 2 و رنکینگ جوانان را در پیش رو داریم.

وی استعدادیابی را از مهم ترین برنامه های این هیئت بیان و اظهارمی 

به  مندان  عالقه  از  بسیاری  بجنورد  های  پــارک  و  شهربازی  در  کند: 

بدمینتون را می بینیم که تنها به جنبه تفریحی این ورزش می پردازند 

و به حمایت و توجه نیاز دارند تا استعدادهای شان کشف شود و بتوانند 

برای استان افتخارآفرینی کنند.

اقداماتی  ترین  از مهم  را  برگزاری مسابقات  و  تدارکاتی  وی دیدارهای 

می داند که می تواند به رشد این ورزش کمک کند. به اعتقاد وی، پیش 

بود.»رحمانی«  زیاد  بسیار  شد  می  برگزار  که  اردوهایی  تعداد  این  از 

اظهارمی کند: دیدارهای تدارکاتی با مشهد، نیشابور و برخی شهرهای 

سطح  ارتــقــای  راه  تنها  اردوهـــا  ایــن  و  داشتیم  همجوار  هــای  استان 

از مهم ترین اهداف خود به قهرمانی  بازان استان است.وی  بدمینتون 

در این رشته ورزشی و انجام تمرینات بیشتر اشاره می کند.

وی تصریح می کند: عضویت در تیم ملی و حضور در اردوها و رنکینگ 

های کشوری از مهم ترین برنامه های پیش روست.

وی استقبال از این رشته ورزشی را به خاطر این که تبلیغات چندانی 

رشته  این  دربــاره  خاصی  اطالعات  افراد  برخی  و  گیرد  نمی  صورت 

ندارند، ضعیف می داند و معتقد است: عموم مردم به قهرمانی در این 

این در حالی است که بدمینتون  رشته ورزشی فکر نمی کنند، 

خاطر  به  و  است  ورزشی  های  رشته  ترین  پرتحرک  جزو 

می  قرار  عمومی  اقبال  مورد  کمتر  آن  بودن  پرهزینه 

گیرد.

وی سطح مربیان استان را باال ارزیابی و اظهارمی 

کند: درصدی از پیشرفت ورزشکار توسط مربی 

و  شــود  می  تامین  ــودش  خ توسط  آن  اکثر  و 

سایر  از  مجرب  مربیان  تامین  به  نیاز  تاکنون 

استان ها کمتر احساس شده است.

سوژه ویژه       

نبود اعتبار برای ترمیم زمین چمن مصنوعی باعث شده است؛

فرسایش زمین، تخریب چمن

و  ترمیم  حال  در  تختی  استادیوم   2 شماره  مصنوعی  چمن  زمین  وحدانی- 

و  از افتتاح این پروژه می گذرد  بازسازی است، این در حالی است که 4 سال 

فوتبال  هیئت  شود.رئیس  اقدام  ها  زمین  گونه  این  ترمیم  برای  سال  هر  باید 

زمین  این  از  زیاد  استفاده  گفت:  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  شمالی  خراسان 

ها باعث فرسایش چمن و فرسایش به جای نوک از بخش میانی چمن ها سبب 

نباشد.»جعفر  برخوردار  الزم  ضخامت  از  و  باشد  نداشته  را  الزم  قابلیت  شده 

زاده« با بیان این که 4 سال است که از این زمین استفاده می کنیم در حالی 

که اعتباری برای ترمیم ساالنه آن نداشتیم، افزود: افزایش هزینه ها از عوامل 

بازسازی  نشدن این گونه زمین هاست.به گفته وی، هر سال برای ترمیم زمین 

های چمن 50 میلیون تومان نیاز است که متاسفانه نبود اعتبار سبب فرسایش 

بیشتر زمین و در نهایت تخریب چمن ها شده است.

که  اند  ریخته  زمین  در  پیمانکار  توسط  سیلیس  تن   50 اکنون  هم  افزود:  وی 

میزانش کم بوده و نیاز است مقدار آن همین اندازه افزایش یابد.

مناسب  را  فوتبال  رشته  در  فعالیت  برای  بجنورد  شهرستان  بستر  »جعفرزاده« 

استادیوم  افزود:  شهرستان  این  چمن  های  زمین  تعداد  به  اشاره  با  و  دانست 

طبیعی،  چمن  زمین  یک  مهر   19 استادیوم  مصنوعی،  چمن  زمین   2 تختی 

پتروشیمی یک زمین چمن طبیعی و مجموعه ورزشی کارگران یک زمین چمن 

مصنوعی دارد که این تعداد زمین چمن مصنوعی و طبیعی در این شهرستان 

جوابگوی تعداد عالقه مندان به این رشته ورزشی است.

چمن  زمین  یک  جاجرم  مصنوعی،  چمن  زمین  یک  شیروان  وی،  گفته  به 

مصنوعی و اسفراین یک زمین چمن طبیعی دارد.رئیس هیئت فوتبال استان 

اظهار کرد: شهرستان های راز و جرگالن، گرمه و فاروج نیز اصاًل زمین فوتبال 

ندارند.وی از پیگیری برای راه اندازی زمین چمن در شهرستان های فاروج و 

اسفراین خبر داد.

مدیرکل ورزش و جوانان خبر داد:

شرایط برگزاری مسابقات

وحدانی- مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی شرایط برگزاری مسابقات 

به  نیاز  از  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  بهادری«  کرد.»کوروش  اعالم  را  ورزشی 

کسب مجوز برای برگزاری مسابقات ورزشی خبر داد و اظهار کرد: ثبت نام در 

سامانه سالمت و ممنوعیت برای پذیرش ورزشکاران بیمار و مشکوک در اماکن 

کارکنان  همه  ها  باشگاه  بازگشایی  از  قبل  وی،  گفته  است.به  الزامی  ورزشی  

قرمز  مناطق  در  ورزش  ممنوعیت  به  اشاره  با  باشند.وی  داده   PCR تست  باید 

بسکتبال،  فوتبال،  انــدام،  پرورش  و  سازی  بدن  های  رشته  کرد:  خاطرنشان 

از  فیزیکی  فضای  تایید  شرط  به  اسکواش  و  شمشیربازی  فوتسال،  هندبال، 

فعالیت  افزود:  یابند.وی  می  فعالیت  امکان  شهرستان،  بهداشت  مراکز  سوی 

تمام استخرها اعم از روباز و سرپوشیده در مناطق قرمز ممنوع است.»بهادری« 

اضافه کرد: در مناطق زرد فعالیت باشگاه های ورزشی در تمام رشته ها به جز 

برخوردی  های  سبک  ووشو،  کشتی،  کبدی،  جودو،  کاراته،  تکواندو،  بوکس، 

ورزش های رزمی و کونگ فو، انجمن های ورزشی دیگر رشته ها و استخرهای 

برای  محدودیتی  گونه  هیچ  سفید  مناطق  در  افزود:  است.وی  آزاد  سرپوشیده 

فعالیت باشگاه ها، رشته های ورزشی و استخرها وجود ندارد.

استقبال از این رشته ورزشی 

به خاطر تبلیغات کم و اطالع 

رسانی محدود ضعیف  است

 قهرمانی »آریان« 
در رقابت های پومسه کشور

آریان« رئیس هیئت تکواندوی خراسان شمالی در  »مهدی 

نخستین دوره مسابقات غیرحضوری پومسه کشور در 

جایگاه نخست ایستاد.به گزارش خبرنگار ما، نخستین 

دوره مسابقات آزاد غیرحضوری پومسه کشور در بخش 

با  استانی  هیئت های  دبیران  و  رئیسان  نایب  روســا، 

آریان«  »مهدی  و  برگزار  مهربانی«  بزرگ  »جام  عنوان 

ها  رقابت  این  نخست  عنوان  کسب  به  موفق 

حاصل  درآمد  تمام  شود،  می  شد.گفته 

خانواده  صرف  رقابت ها  این  از 

آسیب  تکواندوکار  هــای 

ویروس  شیوع  از  دیده 

کرونا می شود.

 برنز دارت 
برای ورزشکار استان

حالی  در  کشور  قهرمانی  دارت  هــای  رقابت 

استان   24 دارت  نمایندگان  حضور  با 

ــزار شـــد کـــه ورزشـــکـــار  ــرگـ بـ

این  برنز  مدال  به  استان 

ــا رســیــد.بــه  ــت ه ــاب رق

ما،  خبرنگار  گزارش 

ها  رقــابــت  ــن  ای در 

عیل  سما ا محمد «

شادمهر« موفق شد 

باالی  سنی  رده  در 

عنوان  ــه  ب ســال   55

سوم دست یابد.

سیما وحدانی

رشته »دراگون بوت« در خراسان شمالی از شروع 

توانست  استان  قایقرانی  هیئت  هــای  فعالیت 

ماه   4 از  بعد  و  کند  سپری  را  مدالی  پر  ــای  روزه

اما  بدرخشد  آسیا  و  جهان  در  مــحــدود  تمرین 

حمایتی از این رشته ورزشی نشد تا بتوان روزهای 

بهتری را برای دراگون بوت کاران انتظار داشت؛ 

نبود  با  روزهــا  این  و  شدند  پراکنده  ورزشــکــاران 

نبود  و  تمرین  برای  آبی  فضای  بودن  دور  استخر، 

وسایل رفت و آمد دست و پنجه نرم می کنند.

»شادی منیری« مربی سابق تیم ملی دراگون بوت 

است که مقام سوم مسابقات آسیایی،6 مدال برنز 

هزار  و    500،  200 مواد  در  جهانی  های  رقابت 

آسیایی  های  بازی  در  حضور  و  کیلومتر   2 و  متر 

2010 گوانگژو از مهم ترین ورق های کارنامه پر 

برگ و بار او محسوب می شود.

به  زند  می  گذری  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  وی در 

در  که  ورزشی  رشته  این  در  هایش  فعالیت  شروع 

سال 1385 آغاز شد و تسلط وی در شنا زمینه را 

برای ورودش به این رشته ورزشی مهیا کرد.

»منیری« که هم اکنون به عنوان ناجی و مربی شنا 

فعالیت می کند، سال 1385 مقام نایب قهرمانی 

کشور را به دست آورد و بعد به فعالیت مربیگری در 

رشته دراگون بوت پرداخت و در مسابقات انتخابی 

تیم ملی در سال 1388 مقام سوم کشور را از آن 

خود کرد و »میترا عزیزی« و »دیانا امیری« 2 تن از 

بازیکنانش توانستند در تیم ملی حضور یابند.

ملی  تیم  مربی  عنوان  به   90 و   89 های  سال  او 

فعالیت کرد و پیش از این مربیگری تیم شنا استان 

را نیز در کارنامه داشت و در رده سنی زیر 16 سال 

فعالیت می کرد. وی که هم اکنون مربی تیم نجات 

بوت  ــون  دراگ تیم  مربیگری  اســت،  استان  غریق 

استان را نیز در کارنامه دارد.

I 
استقبال باال، حمایت کم رنگ

وی با اشاره به استقبال باال از رشته دراگون بوت، 

از  استقبال  کند:  می  نشان  خاطر  اژدهــا«  »قایق 

به  نسبت  شمالی  خراسان  و  باالست  ورزش  این 

استان های صاحب نام توانست خودی نشان دهد 

و ورزشکاران استان در این رشته با دعوت به تیم 

ملی اثبات کردند، می توانند همپای استان های 

صاحب نام حرفی برای گفتن داشته باشند.

وی نداشتن استخر و امکانات آبی، طوالنی بودن 

رفت  وسایل  کمبود  و  دره  شیرین  سد  تا  مسیر 

این  فعاالن  هــای  دغدغه  ترین  مهم  از  را  آمــد  و 

کند:  داند.»منیری« اظهارمی  می  ورزشی  رشته 

با  خراسان شمالی ورزشکاران مستعدی دارد که 

کسب  را  ها  مقام  بهترین  امکانات  و  زمان  حداقل 

بسیاری  های  چالش  همواره  متاسفانه  اما  کردند 

این رشته ورزشی را درگیر کرده است.

به گفته وی، رئیس هیئت قایقرانی استان حمایت 

های همه جانبه ای از ورزشکاران هیئت دارد.

اردوی  بعد  به   2010 المپیک  از  افزاید:  می  وی 

تیم ملی دراگون بوت کنسل شد و مدتی این رشته 

ورزشی   های  انجمن  فدراسیون  نظر  زیر  ورزشی 

نظر  زیــر  مجدد  طــور  به  نهایت  در  و  گرفت  ــرار  ق

فدراسیون قایقرانی درآمد.

ورزشی اشاره  رشته  این  رنگ  کم  فعالیت  به  وی 

دره  شیرین  سد  در  فعالیت  گوید:  می  و  کند  می 

با مشکالت بسیاری همراه و به جز این که وسایل 

تجهیزات  است،  کم  ورزشکاران  برای  آمد  و  رفت 

کند:  می  امیدواری  ندارند.»منیری« ابراز  خوبی 

بعد از تمرینات شخصی، تمرینات مستمری برای 

ورزشکاران و عالقه مندان به این رشته ورزشی در 

نظر گرفته و بیش از پیش به این رشته ورزشی پر 

مدال بها داده شود.

آماده باش به کاراته کاها

وحدانی- سرپرست هیئت کاراته خراسان شمالی از برگزاری جلسه با نایب رئیسان هیئت های شهرستان 

ها با هدف معرفی نایب رئیس هیئت استان، آماده سازی کاراته کاها و اعزام به المپیاد استعدادهای برتر در 

خانه کاراته بجنورد خبر داد.»کیانفر« پیگیری و آماده سازی هنرجویان برای حضور در المپیاد استعدادهای 

مربیان  اعزام  استان،  و  شهرستان  لیگ  برگزاری  پیگیری  ها،  استان  بین  مشترک  اردوهای  برگزاری  برتر، 

پیش  های  برنامه  ترین  ازمهم  را  بانوان  مجازی  مسابقات  برگزاری  و  کشور  قهرمانی  مسابقات  به  داوران  و 

رو در بخش بانوان هیئت کاراته ذکر کرد.وی همچنین به برگزاری جلسه هم اندیشی روسای کمیته های 

فعال هیئت کاراته استان اشاره کرد که با هدف برنامه ریزی برای اعزام به المپیاد استعدادهای برتر، ارائه 

برنامه های عملیاتی در سال 99، حرکت به سمت ورزش قهرمانی، حذف مدال های بی ارزش، گسترش 

کالس های آموزشی داوری و مربیگری، برگزاری اردوهای مشترک بین استان ها  و دعوت از استادان مطرح 

کشوری برگزار شد.

هوگوپوشان در انتظار مدال

»شیاپ چانگ« منتظر نگاه ویژه
 سیما وحدانی

این  ورزشی  های  رشته  برخی  مانند  هم  تکواندو 

را  منزل  در  تمرین  و  باشد  قرنطینه  در  باید  روزها 

دهد  قــرار  هوگوپوشان  روز  هر  های  برنامه  جزو 

تر  جدی  ورزشی  رشته  این  کاران  رزمی  انگار  اما 

می  آنالین  مسابقه  برگزاری  و  تمرین  به  قبل  از 

عنوان  کسب  و  پومسه  آنالین  مسابقات  پردازند. 

جدیت  که  اســت  مطلب  ایــن  گــواه  کشور  سومی 

و  ورزشــکــاران  بین  در  قهرمانی  بــرای  اهتمام  و 

مربیان استان موج می زند اما جای خالی بعضی 

قهرمانی  در  دستی  چندان  شده  سبب  عوامل  از 

این  به  قبل  از  بیشتر  است  نیاز  و  باشند  نداشته 

قهرمانی  عرصه  در  فعالیت  و  شود  پرداخته  رشته 

قهرمانی  شاهد  پیش  از  بیش  تا  کند  پیدا  توسعه 

هوگوپوشان در »شیاپ چانگ« ها باشیم.

I 
ضرورت همدلی و تعامل مربیان

خراسان  تکواندوی  هیئت  مربیان  کمیته  مسئول 

این  مربیان  تعامل  و  همدلی  ضــرورت  بر  شمالی 

که  کند.»یوسفی«  می  تاکید  استان  در  رشته 

سال هاست به عنوان مربی، ورزشکاران بسیاری 

را  استان  تکواندوی  نیاز  داده اســـت  ــوزش  آم را 

اهتمام  و  بیشتر  مسابقات  ها،  برنامه  برگزاری 

هیئت برای قهرمانی می داند.

I 
برگزاری آزمون غیرحضوری کمربند 

دان 2

آنالین  و  غیرحضوری  آزمـــون  ــزاری  ــرگ ب از  وی 

تمام  افزاید:  می  و  دهد  می  خبر   2 دان  کمربند 

برگزار  آنالین  صورت  به  مربیان  استاژ  های  دوره 

شده است و طی این مدت مربیان از آموزش دور 

دوره  اردیبهشت  کند:  می  تصریح  نبودند.وی 

های  دوره  و  شد  بــرگــزار  مربیگری  استاژ  هــای 

در  آنالین  شکل  به  ترتیب  همین  به  نیز  بازآموزی 

باید  مربیان  وی،  گفته  است.به  بــرگــزاری  حــال 

داوری  و  مربیگری  بازآموزی  دوره  یک  سال  هر 

ارتقای  و  اجتناب  قابل  غیر  امر  این  و  بگذرانند  را 

دوره  ــن  ای ــدن  ــذران گ ــرو  گ در  کــارآمــوزان  سطح 

هاست و باید بیشتر از قبل و جدی تر به این مقوله 

این  در  که  این  بیان  با  شود.»یوسفی«  پرداخته 

برای داوران استان  ارتقای داوری  ماه دوره های 

تکواندوی  داوران  افزاید:  می  شد،  خواهد  برگزار 

دوره  باید  و  برخوردارند  باالیی  سطح  از  استان 

های متعددی را بگذرانند.

وی سطح مربیان استان را باال ارزیابی می کند و 

گویای  استان  مربیان  مربیگری  درجه  گوید:  می 

اطالعات  و  ــش  دان چقدر  کــه  اســت  مسئله  ایــن 

مربیان تکواندو قابل قبول است.

داوری  المللی  بین  مــدرک  دارای  خــود  که  وی 

سطح  در  شمالی  خراسان  کند:  می  بیان  است، 

داور  استان  و  است  داشته  خوبی  عملکرد  داوری 

سطح  در  قضاوت  خصوص  در  دارد،  المللی  بین 

دانش  و  اطالعات  و  نداریم  مشکلی  المللی  بین 

استان  داوران  به  المللی  بین  سطح  در  داوری 

انتقال خواهد یافت و رشد قابل مالحظه ای را در 

بخش داوری خواهیم داشت.»یوسفی« با بیان این 

برگزار  از قبل  تر  اردوها منظم  و  تمرینات  باید  که 

اما  شد  برگزار  اردوهــا  پارسال  افزاید:  می  شود، 

تاکید  بــود.وی  کوتاه  ها  آن  برگزاری  زمان  مدت 

قهرمانی  به  تر  اساسی  و  تر  دقیق  باید  کند:  می 

پرداخت و این مقوله به دست نمی آید مگر با اتحاد 

و خرد جمعی که باید مسئوالن هیئت به این مهم 

رسیدگی کنند.

I  دعوت از مربیان مجرب

وی از دعوت از مربیان مجرب کشور به استان خبر 

توسعه  برای  اتفاق  این  گذشته  سال  که  دهد  می 

است  شده  سبب  اعتبار  کمبود  اما  افتاد  تکواندو 

کنند. توجه  مسئله  این  به  جدی  شکل  به  نتوانند 

قهرمانی  مقوله  به  کمتر  تمرکز  دارد:  اعتقاد  وی 

تکواندو سبب می شود تکواندوی استان در جا بزند 

و نتوانیم شاهد رشد این ورزش که با اقبال عمومی 

این  بیان  با  باشیم.»یوسفی«  است،  مواجه  زیادی 

که تکواندو به عنوان رشته المپیکی نیازمند توجه 

تری  خاص 

اســــــــت، 

مـــــــــــــی 

افــــزایــــد: 

ن  شا پو گو هو

برای  دارند  نیاز 

سطح  در  درخشش 

المللی  ــیــن  ب و  مــلــی 

ــرار  ق تــوجــه  مـــورد  بیشتر 

گیرند و در زمینه رفع نیازهای 

پذیرد. اقدامات اساسی صورت  شان 

باال  را  تکواندو  مسابقات  سطح  وی 

امر  این  افزاید:  می  و  کند  می  ارزیابی 

استان  ــاران  ــک ورزش اســت  شــده  باعث 

می  و  شوند  مقام  کسب  به  موفق  نتوانند 

این  به  طلبد متولیان توجه جدی تری 

ورزش کنند.

۵
ورزش

 گزارش 

ساعاتی با یک رمال و دعانویس

گرفتار رمالی
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گفت و گو با »نادر فالح« بازیگر نقش های منفی

جایزه می دادند، 
سرنوشتم عوض می شد

در دوران نوجوانی فعالیت هنری خود را در زادگاهش، 
کرمان با بازی روی صحنه تئاتر آغاز کرد. »نادر فالح« 

بعد از سال ها تالش و خاک صحنه خوردن ...

تکه کاغذی را بر می دارد و کلمه های نامفهوم و در هم و برهمی را روی آن می 
نویسد. دود اسپند را زیاد می کند تا فضا غبار آلود و به زعم خودش معنوی شود. 
می گوید: »تنهایی جایی رفتی که در اون مکان جن بوده و اون تو را اذیت کرده. 

دعایی برات می نویسم اما باز نکنی که جن ها ناراحت ...



محمدی- رئیس آموزشکده فنی جاجرم از پذیرش 
در 5 رشته مقطع کاردانی برای مهر ماه امسال از 
میان فارغ التحصیالن دختر و پسر رشته های فنی 
از  و تجربی  و حرفه ای، کاردانش، ریاضی فیزیک 
رحمانیان«  »غالمحسین  داد.مهندس  خبر  امروز 

با بیان این که ثبت نام از متقاضیان تحصیل در 
آموزشکده فنی جاجرم که وابسته به دانشگاه 
یک  شنبه  از  اســت،  ای  حرفه  و  فنی  دولتی 

تا  و  است  شده  آغاز  )امروز(  ماه  خرداد   11
یکشنبه 18 خرداد ماه نیز ادامه دارد، ابراز 

کرد: برای مهر ماه امسال در رشته 
های نرم افزار کامپیوتر، صنایع 

و  تعمیر  بـــرق،  و  شیمیایی 
ــداری مــاشــیــن هــای  ــه ــگ ن

الکتریکی از میان پسران و 

در رشته های صنایع شیمیایی و نرم افزار کامپیوتر 
با  وی  شد.  خواهد  انجام  پذیرش  دختران  میان  از 
بیشتر  اطالع  کسب  برای  متقاضیان  که  این  بیان 
و  جاجرم  آموزشکده  هــای  محل  رشته  جمله  از 
 18 تا   11 از  توانند  می  نــام  ثبت  تاریخ 
به سایت سازمان سنجش  خرداد ماه 
و یا دانشگاه فنی و حرفه ای استان 
همه  کــرد:  تصریح  کنند،  مراجعه 
مهلت  در  پسر  و  دختر  متقاضیان 
در نظر گرفته شده، پس از مطالعه 
راهنماي  دفــتــرچــه  دقــیــق 
انــتــخــاب  و  ــام  ــت ن ــب ث
رشته و فراهم کردن 
اطالعات  و  ــدارك  م
ــاز  ــ ــی ــ مـــــــــــورد ن

سنجش  سازمان  رساني  اطالع  پایگاه  به  ثبت نام، 
به نشانيwww.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به 
ثبت نام اقدام کنند. فعالیت این آموزشکده از سال 

دانشجو   91 حاضر  حال  در  و  است  شده  آغاز   84
 3 در  دانشجو   96 و  کاردانی  مقطع  رشته   3 در 
رشته مقطع کارشناسی مشغول تحصیل هستند و 
نیز مجوز پذیرش در 2 رشته  برای مهر ماه امسال 
مساحت  است.  شده  اخذ  دختران  کاردانی  مقطع 
شامل  و  مربع  متر  هــزار   14 آموزشکده  ایــن  کل 
کارگاه   5 کامپیوتر،  سایت   3 آموزشی،  فضاهای 
در  خوابگاه  مربع  متر   ۷۷5 آزمایشگاه،   3 مجهز، 
حال استفاده و 1۷2۰ متر مربع خوابگاه در دست 
غذاخوری،  سالن  مطالعه،  سالن  کتابخانه،  اقدام، 

کافی نت دانشجویی و ... است.  

IIهاIبنگاهIبرIنظارت
چرا نظارت الزم بر بنگاه های امالک و خودرو در 
از  بخواهند  که  مبلغی  هر  برخی  نیست؟  فــاروج 

مشتری می گیرند.

IIنقدIپول
رانندگان  برخی  مشکل  نقد  پول  گرفتن  همچنان 
نکردن  دریافت  بــرای  ها  زیرساخت  کاش  اســت، 
تر  آســوده  خیالی  با  مردم  تا  شود  فراهم  نقد  پول 

سوار تاکسی شوند.

IIکروناIتست
کرونا  تست  شهری،  درون  رانندگان  از  کاش  ای 
گرفته شود تا هم آن ها و هم مردم از سالمتی شان 

مطمئن شوند.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی یک شنبه  11 خرداد 1۳99     ۸ شوال 1۴۴1      شماره ۳۲۸۴            2

صف  در  کنندگان  مراجعه  کیپ  تا  کیپ   - صدیقی 
ایستاده بودند تا نوبت شان برای رسیدگی به کارهای 
مقدمات فروش سهام عدالت  فرا برسد. یک در میان 
کوچک  ــراد  اف برخی  اما  داشتند  صــورت  به  ماسک 
ترین توجهی به فاصله گذاری اجتماعی در پی شیوع 
برای  یکدیگر  دادن  هل  نداشتند.  ــروس«  وی »کرونا 
کنندگان  مراجعه  برخی  سوی  از  هم  پاسخ  و  پرسش 
تا جایی که مدیر  را به خود جلب می کرد  توجه همه 
و  نبرد  به جایی  راه  اما  دفتر پیشخوان وارد عمل شد 
با  همزمان  کاسه.  همان  کاسه  و  بود  آش  همان  آش 
آغاز  کنار  در  عدالت  سهام  مدیریت  آزادســازی  اعالم 
کارهای  انجام  بــرای  مــردم  حضور  ــودرو،  خ نام  ثبت 
که  جایی  تا  شد  برابر  چند  پیشخوان  دفاتر  در  اولیه 
در  پیشخوان  دفاتر  از  بیرون  در  مردم  روزهــا  برخی 
نوبت  تا  ایستادند  می  انتظار  به  طوالنی  های  صف 
دفاتر  برخی  در  شهروندان  تجمع  برسد.  فرا  ها  آن 

کارهای  برای  گذشته  روز  حالی  در  دولت  پیشخوان 
در  که  افتاد  اتفاق  عدالت  سهام  فــروش  به  مربوط 
تصمیم  استان  در  کرونا  با  مقابله  ستاد  جلسه  آخرین 
گیری شد فعالیت دفاتر پیشخوان دولت در بین تمام 
در  شهروندان  تجمع  موجب  تا  شود  سرشکن  دفاتر 
این  رسید  می  نظر  به  گذشته  روز  اما  نشود  دفتر  یک 
تجمع  هفته،  اول  روز  است.در  نشده  اجرایی  تصمیم 
هسته  در  پیشخوان  دفاتر  از  یکی  داخــل  در  مــردم 
مرکزی بجنورد قابل تامل و نگران کننده بود. برخی 
برای مدیریت مستقیم سهام عدالت خود و برخی نیز 
برای ثبت نام خودرو وارد میدان رقابت شده بودند و 
انجام  منتظر  بسته  محیط  یک  در  هم  چفت  در  چفت 
به  را  ها  چشم  که  چیزی  تنها  بودند.  خود  کارهای 
خود خیره می کرد رعایت نکردن فاصله اجتماعی و 
استفاده نکردن از ماسک و دستکش بهداشتی برای 
افراد  از شیوع ویروس  کرونا توسط برخی  پیشگیری 

به  با توجه  ترین نگرانی  و مرد بدون کوچک  بود. زن 
هشدارهای پی در پی مسئوالن ستاد مقابله با کرونا 
صحبت  مشغول  یکدیگر  کنار  در  ایستادن  بر  عالوه 
با هم بودند و گاهی هم به خاطر رعایت نکردن حق 
تقدم در صف، مشاجره در بین مراجعه کنندگان باال 
استفاده  با  پیشخوان، خود  دفتر  مدیر  گرفت.  می 
مراجعه  به  مدام  و  بود  ایستاده  ورودی  ماسک در  از 
کنندگان برای رعایت فاصله اجتماعی تذکر می داد 
و برخی مراجعه کنندگان بی توجه  بود  فایده  اما بی 

دوباره به کارشان ادامه می دادند.
دفتر  از  خروج  حال  در  که  کنندگان  مراجعه  از  یکی 
از خیر دریافت وام برای  پیشخوان دولت بود، گفت: 
استفاده  آن  از  پــدرم  که  کارتی  سیم  گذشتم.  پــدرم 
آن  مالکیت  تغییر  بــرای  و   اســت  من  نــام  به  می کند 
ابتال  ترس  از  شلوغی  و  شرایط  این  با  اما  بودم،  آمده 
لقایش  به  را  وام  دریــافــت  عطای  کرونا  بیماری  به 

برای  که  کننده  مراجعه  های  خانم  از  یکی  بخشیدم. 
دفتر  در  پا  خــانــواده  اعضای  و  خــود  سهام  مدیریت 
دومین  این  خودش  گفته  به  بود،  گذاشته  پیشخوان 
دفتری بود که طی روز شنبه به آن مراجعه کرده بود 
و افزود: حدود 3 ساعت است که در این دفتر منتظر 
هستم و قبل از این جا هم به یک دفتر دیگر رفته بودم 

اما چون آن جا هم شلوغ بود، نماندم. 
از دفاتر پیشخوان هم درباره علت ازدحام  مدیر یکی 
اجتماعی  فاصله  نکردن  رعایت  همچنین  و  مــردم 
نمی  توجهی  ما  حرف  به  اصــاًل  مــردم  برخی  گفت:  
قیمتی  هر  به  کارشان  هستند  تالش  در  فقط  و  کنند 
راه بیفتد. وی ادامه داد: هر چقدر از مراجعه کنندگان 
نوبت  تا رسیدن  و  را رعایت کنند  می خواهیم فاصله 
شان در بیرون از دفتر در فضای باز منتظر بمانند اما 
و  وقت  کنند  می  اعالم  و  کنند  نمی  اعتنایی  برخی 

اعصاب بیرون ایستادن را ندارند.

کرونا الی صف های فروش سهام عدالت

از امروز آغاز شد؛ 

پذیرش در 5 رشته آموزشکده فنی جاجرم 

۲9 هم استانی در تور کرونا 

29 مبتالی جدید به کرونا طی یک روز در استان 
پزشکی  علوم  دانشگاه  شدند.سرپرست  شناسایی 
های  آزمایش  قطعی  نتایج  اعالم  با  گفت:  استان 
24 ساعت منتهی به ظهر روز شنبه، نتایج آزمایش 
و  شد  اعــالم  مثبت  کرونا  به  مشکوک  بیمار   29
بیماری  این  به  ابتال  اثر  در  نیز  نفر  یک  متاسفانه 
تا  ــزود:  اف هاشمی«  »سیداحمد  کرد. دکتر  فوت 
ظهر دهم خرداد، 2132 نفر در خراسان شمالی 
نفر   933 شامل  که  اند  شده  مبتال   19 کووید  به 
آمار  بستری و 1199 نفر سرپایی هستند و تعداد 
فوتی ها نیز به 129 نفر افزایش یافت.وی افزود: 
شیروان  در  نفر،   1123 بجنورد  شهرستان  در 
نفر، در مانه و سملقان  فاروج 132  نفر، در   245
نفر،   38 گرمه  در  نفر،   6۷ جاجرم  در  نفر،   2۰9
 1۷9 اسفراین  در  و  نفر   139 جرگالن  و  راز  در 
نفر به طور قطعی به کووید 19 دچار شده اند.وی 
خاطرنشان کرد: تاکنون ۷58 نفر از بیماران بهبود 
مشکوک  موارد  از  نفر   3۰26 آزمایش  و  اند  یافته 
بیمار   125 اکنون  هم  و  است  گزارش شده  منفی 

مشکوک به ابتال به کرونا بستری هستند.

IIقرمزIوضعیتIدرIاستانIشهرستانI6
سخنگوی وزارت بهداشت روز پنج شنبه اعالم کرد 
نظر  از  گذشته  هفته  طی  استان  شهرستان   6 که 

ریسک شیوع کرونا وضعیت قرمز داشتند.
»استان هایی  نوشت:  توئیتی  در  »جهانپور«  دکتر 
اند:  داشته  را  قرمز  شهرستان  تعداد  بیشترین  که 
و  سیستان  قــرمــز(،  شهرستان   12( خوزستان 
بلوچستان)8(، بوشهر )۷(، خراسان شمالی)6(، 
آذربایجان  کرمانشاه)3(،   ،)3( رضوی  خراسان 
تهران   ،)2( لرستان    ،)2( هرمزگان   ،)3( غربی 

)2(، مازندران)1( و... «.

دانش آموزان پایه های 
اول، نهم و دوازدهم آماده 

امتحان باشند

نهم  اول،  مقاطع  آموزان  دانش  امتحانات  علوی- 
شد.  خواهد  برگزار  حضوری  صورت  به  دوازدهم  و 
بیان  با  شمالی  خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
خبرنگار  با  اختصاصی  گوی  و  گفت  در  مطلب  این 
وزارت  ارسالی  دستورالعمل  طبق  اظهارکرد:  ما 
ابتدایی،  اول  تحصیلی  پایه   3 ــرورش،  پ و  آمــوزش 
برگزاری  بــرای  ــم  دوازده و  اول  متوسطه  نهم  پایه 
»سعیدی«  است.  شده  مشخص  حضوری  امتحانات 
حساسیت  دلیل  به  ابتدایی  اول  پایه  در  داد:  ادامه 
های موجود باید دانش آموز همه حروف الفبا را بلد 
وی،  گفته  به  باشد.  آموخته  را  نوشتن  و  خواندن  و 
های  هماهنگی  و  مدارس  مدیران  برنامه  اساس  بر 
پروتکل  همه  رعایت  و  دارند  آموزگاران  با  که  الزم 
های بهداشتی، امتحان حضوری غیرکتبی از دانش 

آموزان پایه اول گرفته خواهد شد. 
وی یادآور شد: اهداف کلی پایه اول ابتدایی، تسلط 
می  که  اســت  ــوزان  آم دانــش  نوشتن  و  خواندن  بر 
توانند طبق نوبت های تعیین شده توسط مدیران در 

مدارس حضور یابند. 
در  اظهارکرد:  هم  نهم  پایه  امتحانات  ــاره  درب وی 
پایه نهم متوسطه اول به دلیل این که انتخاب رشته 
برای دانش آموزان این مقطع سرنوشت ساز است، 
می  برگزار  کتبی  و  حضوری  صــورت  به  امتحانات 
شود. وی با اشاره به امتحانات نهایی پایه دوازدهم 
نیز متذکر شد: امتحانات نهایی پایه دوازدهم از 1۷ 
آمــوزان  دانــش  امتحانات  فقط  و  تیر   16 تا  خــرداد 
در  و  بــود  خواهد  حضوری  شکل  به  نظری  شاخه 
صورت  به  کاردانش  و  ای  حرفه  و  فنی  های  شاخه 

غیرحضوری برگزار می شود.

انتصاب سرپرست  کانون 
پرورش فکری استان 

پرورش  کانون  مدیرعامل  سوی  از  حکمی  طی 
به  آقابیگی«  »فرهاد  نوجوانان،  و  کودکان  فکری 
خراسان  فکری  پــرورش  کانون  سرپرست   عنوان 
عسکری«  »اسماعیل  جایگزین  و  منصوب  شمالی 
شد. »آقابیگی« پیش از این معاون فرهنگی کانون 
خراسان  نــوجــوانــان  و  کــودکــان  فکری  پـــرورش 

رضوی بود.

IIهاIشنیدهIبیلبوردIرویIهاIبانکIازIگالیه
از  ا هــا  شهرستان  از  یکی  ــود در  شـ مــی  گفته 

عملکرد بانک ها به دلیل باز پس نگرفتن تسهیالت 
پرداخت  تولیدی  واحدهای  برخی  به  که  بهره   کم 

کرده اند، بسیار گالیه شده است.

تومانی  ا میلیارد   4 تسهیالت  شده است  شنیده 
اما  شده  پرداخت  واحد  یک  به  بانک  یک  سوی  از 
این تسهیالت برای تولید استفاده نشده و بانک نیز 

پیگیر بازگشت تسهیالت نیست.
 

بقاع متبرکه دوباره تعطیل
روز   2 از  ــس  پ ــان  ــت اس متبرکه  شــیــری- بــقــاع 

بازگشایی دوباره بسته و تعطیل شد.
روز  شمالی  خراسان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
اظهارکرد:  خبرنگار  به  مطلب  این  بیان  با  گذشته 
بقاع  صحن  جمهور  رئیس  اعــالم  با  که  حالی  در 
متبرکه یکی، دو روز بازگشایی شده بود اما به دلیل 
دوباره  کرونایی،  شرایط  در  استان  قرمز  وضعیت 
توجه  با  افزود:  »آسوده«  االسالم  شد.حجت  بسته 
به شرایط قرمز وضعیت کرونا در استان به دستور 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از روز 
اضافه  شد.وی  بسته  دوبــاره  متبرکه  بقاع  گذشته 
با  که  بودند  باز  ها  صحن  تنها  روز  چند  طی  کرد: 
اعالم وضعیت قرمز استان، ناگزیر به تعطیلی بقاع 

متبرکه شدیم.

انتصاب معاون سیاسی 
فرماندار جاجرم

فرماندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  مــعــاون 
»رضا  پیشنهاد  شد.به  منصوب  جاجرم  شهرستان 
دکتر  حکم  با  و  جاجرم  شهرستان  فرماندار  آذری« 
شمالی،  خراسان  استاندار  شجاعی«  علی  »محمد 
سیاسی،  معاون  سمت  به  حسینی«  مریم  »سیده 
جاجرم  شهرستان  فرماندار  اجتماعی  و  امنیتی 

منصوب شد.

ملخ کش ها

در بخش مرکزی جاجرم با آفت ملخ ها مبارزه شد.
اعالم  با  جاجرم  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
و  اراضــی  از  هکتار   25۰ از  بیش  افــزود:  خبر  این 
روستاهای  در  شهرستان  این  طبیعی  های  عرصه 
با  مبارزه  بــرای  ــاد  آب صــادق  و  آهــن  راه  امیرآباد، 
با  افزود:  شد.»عباسیان«  پاشی  سم  ها  ملخ  شیوع 
هماهنگی فرمانداری شهرستان، بخشدار مرکزی 
به  پاشی  سم  محل  اطراف  روستاهای  دهیاران  و 
خطر  منطقه  به  ها  دام  ورود  از  جلوگیری  منظور 
خطرات  از  تا  شد  ــذاری  گ عالمت  قرمز  پرچم  با 

احتمالی جلوگیری شود.

مدیرکل آموزش فنی و 
حرفه ای استان منصوب شد

ای  حرفه  و  فنی  ــوزش  آم سازمان  رئیس  حکم  با 
کشور، »فرج اله راد« به عنوان مدیرکل آموزش فنی 

و حرفه ای خراسان شمالی منصوب شد.
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کمک روستاییان در بجنورد 
برای ساخت مدرسه

 ۷ که   8283 شماره  در  خــراســان  روزنــامــه 
در  مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   1356 دی 
از  دهــنــد«  مــی  خبر  شهرستانها  »از  ستون 
ساخت  بــرای  بجنورد  در  روستاییان  کمک 
می  مطلب  این  در  اســت.  داده  خبر  مدرسه 
خوانیم: »گزارش رسیده از بجنورد حاکیست 
کالسه  سه  دبستان  ساختمانی  کارهای  که 
مترمربع   8۰ زیربنای  با  دانلو  قره  روستای 
و  رسید  بپایان  روستا  این  مردم  خودیاری  با 
چند  طی  همچنین  شد.  بــرداری  بهره  آمــاده 
ماه گذشته از سوی مردم روستاهای بجنورد 
ریال  هزار  هفت  و  شصت  و  میلیون  سه  مبلغ 
از  و  شده  کمک  آموزشی  واحدهای  ایجاد  به 
نیز  شهرستان  ایــن  ــرورش  پ و  ــوزش  آم طــرف 
مبلغ یک میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال 
روستایی  مدارس  تعمیرات  و  بازسازی  برای 

اختصاص یافته است.«

اخبار   

شنیده ها   

حرف مردم   

اخبار 

اخبار

بی  به  اشــاره  با  شمالی  خراسان  شیری- استاندار 
آلبالغ  نامه  تفاهم  اجـــرای  ــرای  ب ایمیدرو  تعهدی 
گفت: الزم است بی تعهدی ایمیدرو به رئیس جمهور 
مصوبات  بررسی  جلسه  در  شود.»شجاعی«  گزارش 
خراسان  به  جمهور  رئیس  سفر  هــای  نامه  تفاهم  و 
و  مرتبط  اجرایی  هــای  دستگاه  مدیران  از  شمالی 
سرمایه  به  زمین  واگذاری  برای  هنوز  که  عامل  بانک 
نداده  انجام  کاری  خورشیدی  انرژی  حوزه  در  گذار 
اند گالیه کرد و خطاب به مدیران در این جلسه گفت: 
این  رفــع  بــرای  چهارشنبه  روز  جلسه  در  که  ایــن  با 
مشکل 2 روز مهلت دادم اما هیچ یک تا امروز کاری 
واگذاری  برای  کار  روش  افزود:  اید.وی  نداده  انجام 
حرف  تحویل  جای  به  بنابراین  است  مشخص  زمین 
کاری  و  اند  گرفته  زمین  که  افرادی  از  تکراری،  های 

گذار  سرمایه  به  و  بگیرید  را  زمین  دهند  نمی  انجام 
بدهید. وی اظهار کرد: مدیران بانک های عاملی که 
مصوبه سفر را انجام ندهند عالوه بر ممنوع الورودی 
می  معرفی  هم  بانکی  خبرگان  هیئت  به  جلسه،  به 
شوند.وی خاطرنشان کرد: تا روز دوشنبه باید تکلیف 
خورشیدی  ــرژی  ان حــوزه  گــذار  سرمایه  بــرای  زمین 
تعیین شود. استاندار افزود: صندوق کارآفرینی امید 
با پرداخت تسهیالت 4 درصدی موقعیت خوبی است 

و خیلی چیزها هست اما حرکت نیست.
وی با بیان این که برخی  مدیران 2 ساعت برای امضا 
کردن می آیند، افزود: برای شما فرقی نمی کند، کت 
تالش  اما  آیید  می  کار  محل  به  و  پوشید  می  شلوار  و 
نمی کنید که استان را به جایی برسانید و همان روال 
فرمانداران  به  خطاب  دهید.وی  می  ادامــه  را  قبل 

گفت: 24 شهرداری داریم که برای جلسه بعدی آن 
تسهیالت  این  از  استفاده  برای  تا  کنید  دعوت  را  ها 
برنامه ریزی شود. وی در خصوص تعیین زمین برای 
5 ناحیه صنعتی در استان نیز گفت: از سال گذشته 
قرار بود برای زمین 5 ناحیه صنعتی در استان مطالعه 
شود اما هنوز هم کاری انجام نشده است.»شجاعی« 
طی  گفت:  نیز  بخش  این  در  امر  متولیان  به  خطاب 
تعیین  صنعتی  ناحیه   5 بــرای  زمین  آینده  روز   1۰
کارآفرینی  صندوق  مدیر  زاده«  شود.»نبی  تکلیف 
طبق  گفت:  جلسه  این  در  نیز  شمالی  خراسان  امید 
تفاهم نامه ای که این صندوق در سفر رئیس جمهور 
پرونده  قالب  4۰  در  تسهیالت  ــت،  داش استان  به 
متقاضی  که  جایی  آن  از  و  شد  پرداخت  ضروری  وام 
قالب  در  تسهیالت  ای  نامه  موافقت  طی  نداشتیم 

اشتغال به 52 پرونده پرداخت شد.فرماندار اسفراین 
مثنوی  به  آلبالغ  مسئله  گفت:  جلسه  ایــن  در  نیز  
هفتاد من تبدیل شده است. »رستمی« اظهارکرد: با 
این که در تمام جلسه های شورای تأمین شهرستان 
ایمیدرو  هم  هنوز  اما  شود  می  صحبت  آلبالغ  درباره 
به تعهداتش عمل نمی کند.وی با اشاره به بی تعهدی 
در  معدنی  مواد  اکتشاف  و  آغاز  برای  ایمیدرو  های 
منطقه آلبالغ گفت: با این که این تفاهم نامه تیر سال 
تاکنون  ایمیدرو  متأسفانه  اما  است  شده  منعقد   98
با  همچنین  است.وی  نکرده  عمل  خود  تعهد  این  به 
اشاره به برداشت های غیرمجاز از مواد معدنی سرب 
و روی در آلبالغ و افزایش تعداد قربانیان در ماه های 
اخیر، خواستار تعیین تکلیف برای پیگیری، اکتشاف 

و فراوری مواد معدنی در این منطقه شد.

جلسه  در  جمهور  رئیس  اظهارات  برابر  مرتضوی- 
مردم  روی  به  مساجد  در  کرونا،  با  مبارزه  ملی  ستاد 
به  یومیه  نمازهای  اقامه  منظور  به  کشور  سراسر  در 
مسائل  و  اجتماعی  فاصله  رعایت  با  جماعت  صورت 
دوباره  اقامه  از  روز  نخستین  در  شد.  باز  بهداشتی 
مساجد  به  سری  استان  مساجد  در  یومیه  نمازهای 
رمضان  مبارک  ماه  از  مساجد  در  چه  اگر  زدیم.  شهر 
به روی نمازگزاران باز بود و مردم برای اقامه نماز به 
صورت فرادا حضور پیدا می کردند، اما خواندن نماز 
جماعت حال و هوای دیگری دارد و این حضور شور 
خداجوی  و  مومن  مردم   میان  در  را  خاص  شعفی  و 
خراسان شمالی ایجاد کرد و پایانی بر دلتنگی حضور 
در مساجد برای اقامه نماز جماعت بود.صدای اذان 

و  رسید  می  گــوش   به  مسجد  بلندگوهای  از  ظهر 
نمازگزاران به سرعت خود را به مسجد می رساندند. 
پا در یکی از مساجد شهر می گذارم.  با خادم مسجد 
انقالب همکالم می شوم. او از این گفت که  از همان 
آغاز ماه مبارک رمضان در مسجد به روی نمازگزاران 
با  شــود،  می  اقامه  فــرادا  صــورت  به  نماز  و  است  باز 
بی  مسئله  این  از  هنوز  مــردم  از  بسیاری  وجــود  این 
و در  اتفاقی  به شکل  و برخی ها هم که  خبر هستند 
از  گذارند،  می  مسجد  در  پا  خود،  آمد  و  رفت  مسیر 

بازگشایی مساجد تعجب می کنند.
»کرامتی«  از این که هفته ای یک بار مسجد ضدعفونی 
بودند  میان  ــن  ای در  البته  گفت.  سخن  ــود،  ش مــی 
نمازگزارانی که بدون رعایت پروتکل های بهداشتی، 

قدم در مسجد گذاشتند، بدون این که نظارتی صورت 
بگیرد. در مسجد »امام محمد باقر )ع(« وضعیت کمی 
و  مهر  بودند  کــرده  سعی  افــراد  بیشتر  و  بود  متفاوت 
از  یکی  »نیری«  و  بیاورند  همراه  به  خــود  با  سجاده 
نمازگزاران از این که مسجد قبل از حضور نمازگزاران 
به  هم  سری  بین  این  گفت.در  سخن  شد،  ضدعفونی 
مسجد »حجت بن الحسن عسکری)ع(« در حدفاصل 
مسجد  این  در  زدم.  بجنورد  کارگر  تا  شهید  میدان 
نمازگزاران سعی کرده بودند با رعایت فاصله مناسب 

در صفوف به هم پیوسته نماز جماعت شرکت کنند.
اشاره  با  مسجد  این  نمازگزاران  از  یکی   »شیرازیان« 
به این که به گفته خادم مسجد مهرها و فضای مسجد 
قبل از حضور نمازگزاران ضدعفونی می شود، تصریح 
کرد: با این وجود، به محض قرار گرفتن مهر در مکان 
مورد نظر، توسط نمازگزار دیگر استفاده می شود که 
با  اســت.وی  بهداشتی  های  پروتکل  با  مغایر  امر  این 
بیان این که در برخی مساجد با کمک خیران ماسک 

و دستکش و مواد ضدعفونی کننده تهیه می شود و در 
اختیار نمازگزاران قرار می گیرد و چه خوب است این 
اتفاق در مساجد استان بیفتد، افزود: همان گونه که 
سفارش های بسیاری در بحث برگزاری نماز جماعت 
سالمت  و  فردی  بهداشت  برای  است،  شده  قرآن  در 
افراد نیز سفارش شده است و ما باید عالوه بر سالمت 
روح به سالمت جسم مان هم بیندیشیم تا بیش از این 
زمینه را برای رشد و شیوع این ویروس در جامعه فراهم 
نکنیم.در این میان حجت االسالم »خادمی« مدیرکل 
که  این  به  اشاره  با  شمالی  خراسان  اسالمی  تبلیغات 
جماعت  امام  دارای  که  استان  مساجد  درصد   5۰ در 
کرد:  تصریح  شود،  می  برگزار  جماعت  نماز  هستند، 
رعایت مسائل بهداشتی و نظارت بر عهده هیئت امنای 
مساجد است و آن ها باید بر رعایت فاصله یک تا یک متر 
و 2۰ سانتی متری در صفوف نماز، وضعیت استفاده از 
مهر، سجاده و چادر نماز و همچنین ضدعفونی مکرر 

سرویس های بهداشتی نظارت داشته باشند.
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  گزارش جلسه 

متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن توجه کنند:

1۳ خرداد اقدام کنید
مدارک  تکمیل  برای  توانند  می  شمالی  خراسان  در  مسکن  تأمین  ملی  اقدام  طرح  متقاضیان 

خود از 13 خرداد اقدام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: متقاضیانی که در مرحله اول و دوم طرح اقدام 
  tem.mrud.ir ملی تأمین مسکن ثبت نام کرده اند باید طبق زمان بندی با مراجعه به سایت

برای تکمیل مراحل ثبت نام خود اقدام کنند.
»سید عبدالمجید نژادصفوی« افزود: متقاضیان تأیید شده مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملی 
تأمین مسکن که به هر دلیلی مدارک مورد نیاز را به ادارات کل راه و شهرسازی تحویل نداده یا 
در سامانه طرح اقدام ملی بارگذاری نکرده اند، می توانند پس از دریافت پیامک از طریق سامانه 
به   tem.mrud.ir سایت  در  درخواست«  »پیگیری  بخش  به  مراجعه  با  مسکن  ملی  اقدام  طرح 

منظور تکمیل مدارک خود اقدام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی تصریح کرد: زمان مراجعه هر متقاضی برای بارگذاری 
مدارک از طریق پیامک به وی اعالم می شود و الزم است متقاضیان صرفًا مطابق با زمان اعالم 

شده به سامانه مراجعه و برای بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.
وی اظهار کرد: تمام متقاضیان ثبت نام شده در مرحله دوم و افرادی که به دلیل شرایط فاصله 
گذاری اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا در فاز دوم صرفًا کد ملی خود را به سامانه پیامکی 
طرح اقدام ملی مسکن ارسال کرده اند برای ثبت نام و بارگذاری مدارک از سه شنبه 13 خرداد 
ملی  اقدام  طرح  سامانه  در  درخواست  پیگیری  بخش  به  مراجعه  با  توانند  می  ثانوی  اطالع  تا 

مسکن به نشانی tem.mrud.ir  به منظور تکمیل اطالعات ثبت نام اقدام کنند.
»نژادصفوی« ادامه داد: زمان بندی ویرایش اطالعات ثبت نامی متقاضیان مرحله اول و دوم، 
ثبت اعتراض به نتایج پاالیش متقاضیان مرحله اول و بارگذاری مدارک توسط متقاضیان تایید 

شده در مرحله دوم متعاقبًا اعالم خواهد شد.
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 نیم نگاهی به اطرافم می کنم و سر صحبت را با 
اش  خانوادگی  مشکل  حل  برای  که  جوانی  مرد 
پرسم  می  او  از  کنم.  می  باز  است،  کرده  مراجعه 
حرف  روی  شود  می  و  است  چطور  دعانویس  کار 
باز کرد؟ پاسخ می دهد: »درسته  های او حساب 
از  رو  تعریفش  امــا  یــام  می  جا  ایــن  اولمه  بــار  که 
دوستم زیاد شنید، می گفت کارش حرف نداره. 
چند سالیه که با زنم مشکل دارم و زندگیم در مرز 
جواب  امیدوارم  و  اومدم  جا  این  ناچار  به  طالقه، 

بگیرم«.
به  دل  ــی  واه امید  با  کنندگان  مراجعه  اغلب   
در  و  بودند  بسته  دعانویس  هــای  نوشته  دســت 
خیال خودشان با گرفتن گره های بخت گشایی، 
بدشانسی  و  کرد  خواهد  رو  ها  آن  به  خوشبختی 

شان تمام می شود.

IIخوردهIفریب
مراجعه  از  یــکــی  هـــای  صحبت  مــیــان  ایـــن  در 
بخت  گره  با  نویس«  »دعا  جوان  زن  که  کنندگان 
گشایی نه تنها گره ای از مشکالت وی را باز نکرده 
شنیدنی  است،  کرده  گرفتار  را  او  برعکس  بلکه 

بود. 
»مدتی  گوید:  می  پر  دلی  با  برگشته  بخت  مرد 
کار و بارم کساد بود و دست به هر کاری می زدم 
راهنمایی  با  که  ایــن  تا  ــوردم  خ می  بست  بن  به 
کردم.  مراجعه  دعانویس  این  به  دوستانم  از  یکی 
بخت  گــره  چند  ام  مشکل  حل  ــرای  ب دعانویس 
گشایی داد و گفت که یک گره را هر بار با اسپند 
کتم  گوشه  به  را  دیگری  و  دود  تاریک  اتاق  داخل 
سنجاق کنم و هیچ وقت کتم را از خودم دور نکنم. 
من مو به مو دستورات زن دعانویس را اجرا کردم و 
روزها داخل انباری می رفتم و قسمتی از گره را با 
اسپند دود می کردم و شب ها با کتی که گره دیگر 

به آن سنجاق شده بود، می خوابیدم. 
به  زنم  که  این  تا  کرد  پیدا  ادامه  مدتی  ماجرا  این 
خیال این که من معتاد شدم و داخل انباری مواد 
مصرف می کنم به من مشکوک شد و از طرفی از 
از خودم  را تحت هیچ شرایطی  آن جایی که کتم 

دور نمی کردم بیشتر شک کرد. 
صبح یک روز وقتی جلوی در رفتم ناگهان 2 مرد 
من را به زور سوار خودرو کردند و به کمپ بردند. 
زنم  درخواست  به  ها  آن  که  فهمیدم  کمپ  داخل 
تا  ام  آمــده  جا  این  اکنون  و  اند  کــرده  را  کار  این 

تکلیف ام را با زن دعانویس روشن کنم«.

II!نجاتIفرشته
تاثیر حرف  مراجعه کنندگان ساده لوح  که تحت 
مدیر  اصطالح  به  یا  کننده  هماهنگ  مــرد  هــای 
با  بودند  گرفته  قــرار  دعانویس  زن  هــای  برنامه 
حرف  تنها  نه  خورده  فریب  مرد  جمالت  شنیدن 
متهم  را  او  برعکس  بلکه  کنند  نمی  تایید  را  او 
نجات  فرشته  را  دعانویس  زن  و  کاری  اهمال  به 
از  بعد  باالخره  کنند!  می  معرفی  خــود  زندگی 
گذشت ساعاتی نوبت مالقات من و همراهم با زن 

جوان دعانویس فرا می رسد.
جوان  زن  پراند.  می  سر  از  را  هوش  خانه  فضای   

اطرافش  و  گرفته  قــرار  باال  قسمت  نویس«  »دعــا 
وسایلی از قبیل قوری، کاسه مسی پر از آب کدر، 
و  کاغذ  قلم  چند  استکانی،  زیر  استکان،  تعدادی 

کتاب قدیمی بود که توجهم را جلب کرد. 
گشایش  بـــرای  میانسال  زن  یــک  مــا  از  جلوتر 
و برای زن  مشکل پسر جوانش مراجعه کرده بود 

دعانویس مشکل اش را تعریف می کرد.

IIسفیدIاسبIبرIسوار
ورودمان  با  لحظاتی  برای  »دعانویس«  جوان   زن 
تمرکزش را از دست و دوباره به کارش ادامه می 
دهد و به زن ساده لوح موسپید می گوید: »درسته 
که پسرت سربازی می ره اما اقبالش رو روشن می 
بینم، انگار سوار بر اسب سفیدی در حال پروازه«! 
»یعنی  پرسد:  می  تعجب  و  خوشحالی  با  زن  پیر 

عاقبت بخیر میشه، زن می گیره؟ 
زنش غریبه یا آشنا؟« دعانویس با کمی مکث ادامه 
بر  ات  پیش  باز  اما  نزدیکه  »سربازیش  دهد:  می 
می گرده، زن می گیره شاید از فامیل باشه، 3 تا 
بچه می یاره و احتمااًل اولین بچه دختره«. پیرزن 
ساده لوح با شنیدن این جمالت به وجد می آید و 
زن رمال و دعانویس حیله گر را با چک پول هایش 

شاباش می کند.

II!استIمیانIدرIاجنهIپای
بخت  نوبت  خــورده،  فریب  پیرزن  رفتن  از   بعد 

گشایی ما می رسد.
با همراهم روبه روی »دعانویس« می نشینم و به   
دروغ از باز نشدن بخت ام برای ازدواج با دختری 
که سال هاست منتظر شنیدن جواب بله از پدرش 

هستم، می گویم. 
از  را  کاغذی  تکه  مکث  کمی  از  بعد  دعانویس 
کلمات  نوشتن  به  شروع  و  کند  می  جدا  دفترش 
گنگ و نامفهومی که گویا خودش هم از آن ها سر 

در نمی آورد، می کند. 
تا فضا غبار آلود  مدام دود اسپند را زیاد می کند 
و به زعم خودش معنوی شود. رو به من می گوید: 
و  بوده  جن  مکان  آن  در  که  رفتی  جایی  »تنهایی 
اون تو رو اذیت کرده، دعایی برات می نویسم اما 
ات  بخت  و  شن  می  ناراحت  ها  جن  که  نکنی  باز 
باز نمی شه. یکی را آب کش کن و کمی از اون رو 
بخور و بقیه رو اطراف خونه دختر مورد عالقه ات 
دفن  قدیمی  قبرستان  یه  کنار  هم  رو  دومی  بریز، 

کن تا طلسم باز بشه«.
 می پرسم با این کارها جواب می گیرم؟ زن »دعا 
می  پاسخ  و  رود  می  من  به  ای  غره  چشم  نویس« 
دهد: »اگه به دعا و کارم اعتقاد نداری برای چی 
به این جا آمدی؟« دوستم برای آرام کردن فضا به 
زن رمال می گوید: »حاال شما ببخشید این دوست 
دختر  به  رسیدن  برای  که  ساله  چندین  ما  عاشق 
مشکل  و  نداره  خوراک  و  خواب  اش  عالقه  مورد 

اعصاب پیدا کرده«.
کاری  یک  »ببین  گوید:  می  من  به  رو  دعانویس   
می کنم که بابای دختره خودش دست اونو بگیره 
بیاره تو دستت بذاره اما به شرطی که زیاد حرف 
عمل  حرفام  به  مو  به  مو  و  نکنی  ســوال  و  نزنی 

تایید  را  هایش  حرف  سرم،  دادن  تکان  با  کنی«. 
اش  گرانه  حیله  شگردهای  بقیه  کردن  رو  برای  و 
جوان  زن  دوبــاره  که  کنم  می  دیگری  سوال  او  از 
)دعانویس( عصبانی می شود و می گوید: »همین 
ده!  نمی  دختر  تو  به  کسی  که  کنی  می  را  کارها 
ای  نقشه  نکنه  زنــی  می  مشکوک  و  حــرف  ــاد  زی

داری؟
می  میانی  در  پا  دوبــاره  دوستم  باشه«.  حواست   
کردن  گم  رد  بــرای  و  کند  آرام  را  ــاع  اوض تا  کند 
ما  به  بیشتر  ــال  رم زن  تا  زنــد  می  من  به  تشری 

مشکوک نشود.

IIخبرنگارIآقای
»دعانویس«  جوان  زن  و  ما  مگوی  و  بگو  حین  در 
که  شود  می  اتاق  وارد  بازها  قمار  از  یکی  ناگهان 
خاطر  به  که  خاصی  لحن  با  و  شناسد  می  را  من 
من  از  روزنامه  در  قماربازها«  »بازی  گزارش  چاپ 
»چطوری  گوید:  می  من  به  خطاب  بــود،  دلخور 
آقای خبرنگار؟! از این طرف ها، باز چه نقشه ای 
در سر داری؟« ناگهان ورق بر می  گردد و ماجرا 
لو می رود و دعا نویس متوجه دلیل اصلی مراجعه 
ما می شود و فریاد زنان شروع به ورد خوانی و به 
اصطالح احضار آدم های خود )اجنه( می کند تا 

ما را تنبیه کنند!

IIIگریزIوIتعقیب
هماهنگ  فرد  که  این  از  قبل  دوستم  همراه   به 
کننده یا به اصطالح مدیر برنامه هایش سر برسد 

پا به فرار گذاشتیم. 
کنندگان  تعقیب  کردن  گم  برای  شب  تاریکی  در 
احتمالی در یک خرابه پناه گرفتیم. همچنان که 
سیاهی  دو  با  ناگهان  زد  می  تند  ما  قلب  ضربان 
مواجه شدیم و شروع به فریاد زدن کردیم،  آن ها 

هم از ترس به دیوار میخکوب شدند. 
برای لحظاتی سکوت مرگباری بین ما حاکم شد و 

تازه متوجه حقیقت شدیم.
حال  در  و  ای  شیشه  معتادان  سیاهی،  دو  آن   
می  ما  به  رو  معتادان  از  یکی  بودند.  مواد  تزریق 
گوید: »داداش چه کار می کنین؟ زهره ما رو آب 
چند  ما  زحمت  پرید،   بودیم  زده  چی  هر  کردین، 

برابر شد!«
با بیرون آمدن از خرابه به راه مان ادامه می دهیم 
در  مدام  شویم.  دور  نویس«  »دعا  زن  قلمرو  از  تا 
افکارم مرور می کنم، چه عواملی باعث می شود 
آدم ها برای برطرف کردن مشکل خود به چنین 
افراد شیادی مراجعه کنند و رمال و دعانویس ها 
کوچک  حتی  کردن  برطرف  از  مواقع  برخی  هم 

ترین دغدغه و مشکل شان عاجز هستند.

IIرماالنIبهIآوردنIروIدالیل
پدیده  بــروز  مذهبی،  کــارشــنــاس  یــک  گفته  بــه 
نظیر  مختلفی  علل  به  بسته  دعانویسی  و  رمالی 
مدیریت  بــودن،  خرافاتی  آگاهی،  نا  افسردگی، 
در  و  مالی  فشارهای  و  زندگی  شرایط  نکردن 
خاصی  شرایط  در  فرد  است  ممکن  مواقع  برخی 
باشد و چنان عرصه بر او تنگ شود که دست به هر 

اقدامی بزند.

ساعاتی با یک رمال و دعانویس

گرفتار رمالی

درسته 
که پسرت 

سربازی می 
ره اما اقبالش 
رو روشن می 

بینم، انگار 
سوار بر اسب 

سفیدی در حال 
پروازه!

یوسفIصدیقی
تکه کاغذی را بر می دارد و کلمه های نامفهوم و در 

هم و برهمی را روی آن می نویسد. 
دود اسپند را زیاد می کند تا فضا غبار آلود و به زعم 
جایی  »تنهایی  گوید:  می  شــود.  معنوی  خــودش 
رفتی که در اون مکان جن بوده و اون تو رو اذیت 

کرده. 
دعایی برات می نویسم اما باز نکنی که جن ها 
باز نمی شه. یکی  ناراحت می شن و بخت ات 
رو  بقیه  و  بخور  اون  از  کمی  و  کن  کش  آب  را 
اطراف خونه دختر مورد عالقه ات بریز، دومی 
طلسم  تا  کن  دفن  قدیمی  قبرستان  یه  کنار  رو 

باز بشه«.
پدیده رمالی و فالگیری از قدیم وجود داشته و به 
از  بسیاری  دامنگیر  اجتماعی  معضل  یک  عنوان 
جوامع بوده و همچنان است. این معضل اجتماعی 

متاسفانه در کشور و به تبع آن در استان ما وجود 
نصیب  ای  آورده  باد  درآمدهای  راه  این  از  و  دارد 

رمال ها می شود. 
از  استفاده  با  فالگیرها  و  ها  رمــال  این  از  برخی 
تا  برند  می  پیش  را  خود  کار  قدیمی  های  کتاب 
اطمینان افراد ساده لوح را از این کار غیر شرعی 
و غیراخالقی با استفاده از مقدسات افزایش دهند 

و جیب گشادشان را پر کنند. 
اخیر  ــای  ه ــال  س در  شــود:  مــی  گفته  متاسفانه 
همچنین  و  گیر  جن  و  رمال  دعانویس،  به  مراجعه 
ها  اقدام  این  انجام  مقابل  در  کالن  وجوه  دریافت 

افزایش یافته است. 
رمال  کالهبرداری  دار،  سابقه  رمال  دستگیری 
از دختران دم بخت و کالهبرداری تحت بخت  ها 
می  ها  رسانه  در  که  است  خبرهایی  تیتر  گشایی 

توان مشاهده کرد.

IIهاIنوشتهIدستIبهIبستنIدل
دوستانم  از  یکی  همراه  به  بهاری  روز  یک  غروب 
بعد از طی مراحل نوبت گیری و هماهنگی به بهانه 
بخت گشایی و پی بردن به رمز و راز چگونگی کاله 
گذاشتن یک »دعانویس« و رمال بر سر افراد ساده 

لوح راهی آدرس مد نظر می شوم.
در  کوچه  پس  و  کوچه  چند  از  گذشتن  از  پس   
دریافت  قبل  از  که  هایی  نشانه  با  شهر  حاشیه 
ــم؛  ــی رس نــظــر م ــورد  ــه آدرس مـ ب ــودم  بـ ــرده  کـ
ساختمان قدیمی و از چند اتاق تو در تو تشکیل 

شده است. 
حیاط  از  خــروج  و  ورود  حال  در  ناشناسی  افــراد 
مسن  مرد  و  زن  تعدادی  انتظار  اتاق  در  هستند. 
خیال  در  تا  انــد  نشسته  هم  دور  تا  دور  ــوان  ج و 
به  و  شود  باز  شان  بخت  »دعانویس«  توسط  واهی 

آرزوهای دور و درازشان برسند.

   یادداشت 

   اخبار 

رد پای رماالن در همه جا

فرماندار فاروج:

زیرساخت های خرید گندم باید فراهم شود

با وجود گذشت زمان، افزایش اطالعات مردم 
و  مانند علم  امور مختلف  پیشرفت  جوامع در  و 
پرستی  خرافه  پزشکی،  و  بهداشتی  فناوری، 
و  ــت  اس کـــرده  حفظ  را  ــود  خ ــای  ج همچنان 
باسواد  قشر  از  برخی  حتی  افــراد  از  بسیاری 
و  شخصی  زنــدگــی  مشکالت  بــا  مواجهه  در 
اجتماعی به خرافه پرستی رو می آورند که از آن 
جمله می توان به مراجعه کردن به رمال هایی 
سرکیسه  بــرای  قدیم،  زمــان  از  که  کرد  اشــاره 
کردن مردم کیسه دوخته اند. آن ها از شرایط 
مردم  کردن  گیر  اصطالح  به  و  روانی  و  روحی 
در موقعیت های دشوار سوء استفاده می کنند 
مراجعه  اعتماد  جلب  و  خاص  ترفندهای   با  و 
می  سرشان  گشادی  کــاله  چنان  کنندگان، 
گذارند که در بسیاری از مواقع جلوی پای شان 

از  شدن  رها  برای  که  طوری  به  بینند،  نمی  را 
چاله زندگی شان به رمال مراجعه کرده اند و با 

راهکارهایش به چاه می افتند.
دستگاه  و  دکان  به  کارشان  که  افرادی  بیشتر 
مستاصل  که  هستند  کسانی  افتد،  می  رماالن 
و از همه جا بریده اند و حتی برخی از آن ها آن 
قدر پا را فراتر می گذارند که حتی به یک رمال 
بسنده نمی کنند و از این کوچه به آن کوچه، در 
به در دنبال نسخه رهایی از مخمصه ای که در 

آن افتاده اند، هستند.
و  رو  ها  رمــال  فریبکارانه  دست  بارها  چه  اگر 
حتی رسانه ای شده است اما هنوز هم رد پای 
آن ها را همه جا می توان دید؛ در حاشیه شهر یا 

در نقاط خوب و معروف!
البته رد پایی که در شبکه های اجتماعی دیده 
افراد  این  حد  چه  تا  دهد  می  نشان  شود،  می 
طوری  به  هستند  روز  به  و  خبره  خود  کار  در 
بینید  می  شوید  ها  آن  های  گروه  وارد  اگر  که 
افراد زیادی برای کوچک ترین مسائل زندگی 

خود با آن ها مشورت می کنند و هزینه زیادی 
را متقبل می شوند. از همه بدتر این که فضای 
آن  که  است  ای  گونه  به  اجتماعی  های  شبکه 
کنند  پیدا  طرفدارانی  سرعت  به  توانند  می  ها 
تعدادشان بیشتر می شود.  به لحظه  که لحظه 
خصوصی  گفت  و  گپ  و  تلفنی  هــای  مشاوره 
در دنیای مجازی که البته قبل از آن باید مبلغ 
قابل  نکته  شود  واریز  رمال  حساب  به  هنگفتی 
توجهی است و برخی مشاوران و پزشکان را به 
سر  »تا  گفت:  می  دارد.دوســتــی  می  وا  تعجب 
فردی که برای مشکالت خود به رمال مراجعه 
می کند به سنگ نخورد دست بردار نیست« اما 
قیمت  به  اوقــات  گاهی  سر  شدن  شکسته  این 

جان و مال تمام می شود.
ترفندهای  کردن  روشن  برای  رود  می  انتظار   
این جادوگران قرن حاضر، ردیابی و شناسایی 
تارهای  تــا  گیرد  قــرار  ــار  ک دســتــور  در  هــا  آن 
هم  از  ــد،  ان تنیده  جامعه  در  که  را  عنکبوتی 

گسیخته شود.

قاچاق  و  خروج  از  جلوگیری  برای  پرور-  میم 
و  شرایط  و  کنیم  ورود  جدی  طور  به  باید  گندم 
زیرساخت های خرید آن فراهم شود. فرماندار 
تضمینی  خرید  ــروه  ــارگ ک نشست  در  فـــاروج 
گندم این شهرستان با اعالم این مطلب افزود: 
افزایش میزان برداشت گندم زمینه قاچاق این 
از  متاثر  جهانی  وضعیت  به  توجه  با  را  محصول 

کرونا افزایش می دهد.
بخش  در  داد:  ادامه  تیتکانلو«  صادق  »مسعود 
مناسب  و  خوب  وضعیت  امسال  گندم،  خرید 
است و اگر این روند ادامه پیدا کند حجم قابل 
توجهی گندم برداشت خواهد شد. وی از بانک 

و تسهیالت دولتی  پیگیر مطالبات  ها خواست 
ارائه شده به واحدهای تولیدی باشند.

از  گذشته  ــال  س در  گفت:  فـــاروج   فــرمــانــدار 
مشکالت کشاورزان که موجب نارضایتی آن ها 
شده بود، در نظر گرفتن محدودیت درخصوص 
که  بود  تولید  تعاونی  مراکز  برای  خرید  میزان 
در  گندم  خرید  مرکز  سوله  استقرار  به  توجه  با 
به  کشاورزان  شهرستان،  روستاهای  مجاورت 
های  هزینه  متحمل  ها،  محدودیت  این  خاطر 
شهرستان  دیگر  به  خود  تولیدات  نقل  و  حمل 
این  رفع  خواستار  تیتکانلو«  »صادق  شدند.  ها 
امسال  طی  مختلف  هــای  شیوه  به  مشکالت 

قبل از فصل برداشت گندم شد.رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان شمالی هم با اشاره به 
نارضایتی سال گذشته کشاورزان استان از نرخ 
تضمینی خرید گندم گفت: در راستای مشخص 
تمهیدات  باید  گندم  تضمینی  خرید  نرخ  شدن 
افزود:  یوسفی«  »عبدا...  شود.  اندیشیده  الزم 
نرخ خرید تضمینی گندم برای امسال 2 هزار و 
500 تومان است که این میزان نسبت به سال 

گذشته 47 درصد رشد دارد.
شود  بینی می  پیش  امسال  کــرد:  اظهار  وی 
فاروج  شهرستان  در  گندم  هزارتن   25 حدود 

خریداری شود.

پلمب 117 مرکز به دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی
117 مرکز از ابتدای شروع گام دوم فاصله گذاری اجتماعی که از 30 فروردین امسال آغاز شده است، به دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
پلمب شده اند و 441 مکان دیگر اخطاریه دریافت کرده اند.مدیر سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با 
بیان این مطلب افزود: در این مدت بیش از 35 هزار بازدید از مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و محیط های کاری و کارگری 
اند. انجام داده  این مراکز  از  بازدید  این مدت 35 هزار و 401  بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای در  انجام شده است.»علیرضا نوروزیان« گفت: 
وی خاطرنشان کرد: صرفًا دریافت کد رهگیری به منظور فعالیت در راستای حفظ سالمت مدیران و شهروندان کفایت نمی کند بلکه انتظار می رود 
مدیران و مالکان تمامی صنوف قبل از دریافت کد رهگیری از سامانه وزارت بهداشت، پروتکل مربوطه را دریافت و به دقت مطالعه و در حین فعالیت 

برای اجرای پروتکل ها در محل کارشان اقدام کنند.

نازلی حیدرزاده
n.heydarzadeh@khorasannews.com
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چند برگ از زندگی غم آلود یک زن

فرار از دست هیوالها
صدیقی

 گذشته اش سیاه و خاکستری است. قربانی توطئه و 
به نوعی معامله سیاه پدر و همسرش شد. ازدواجش 
به جای سفره عقد روی خاکستر مواد شکل گرفت 
از پدرش  ناسزا  آینده اش به سیاهی مواد درآمد.  و 
و لگد و از شوهرش هم مشت و کمربند قسمت اش 

شد.
از کودکی غیر از کتک و تحقیر خاطره ای در ذهن 

ندارد. پدرش معتاد و پرخاشگر بود. 
به گفته زن جوان، اگر کوچک ترین مکثی در برابر 
قرار  او  غضب  مورد  کرد  می  پدرش  اشتباه  تصمیم 
هم  مادرش  خورد.  می  کتک  شدت  به  و  گرفت  می 
جرئت اعتراض و نظر دادن را نداشت و مدام در خانه 
های مردم کار می کرد تا چندرغازی را که به دست 
می آورد خرج زندگی و البته بیشتر آن را خرج مواد 

همسرش کند.
 زن جوان می گوید: پدرم بیشتر روزها بیکار و خمار 
بود  برپا  موادش  بساط  مدام  خانه  از  ای  گوشه  در  و 
و  کردند  می  هوا  دود  خودش  از  بدتر  دوستان  با  و 
مدرسه  تــوان  شدند.  می  ما  آسایش  سلب  موجب 
به  ما  برای  پدرم  که  سیاهی  و  فقر  علت  را به  رفتن 
ارمغان آورده بود، نداشتم، به خاطر همین بعضی از 
روزها همراه مادرم در خانه های مردم کار می کردم 
تا مبلغ بیشتری نصیب پدرم شود و بیشتر مواد وارد 

شش هایش کند. 
دختر نوجوان که 14 سال بیشتر نداشت محبتی از 
سوی اعضای خانواده اش به خصوص پدر خمارش 
نمی دید. هر روز خود را با آرزوی رهایی از چنگال  
ــرای تلخ روزهـــای  ــاج پـــدرش ســپــری مــی کـــرد. م
تا  یابد  می  ادامــه  همچنان  پناه  بی  دختر  دردنــاک 
این که با چیزی که از آن وحشت داشت رو به رو می 

شود.
 پدرش روزی او را صدا می زند و مانع رفتن اش به 
خانه های مردم برای کار به همراه مادرش می شود 
تا او را با به اصطالح شوهر آینده اش آشنا کند. زن 
وقتی  روز  یک  گوید:  می  بارانی  چشمانی  با  جوان 
و  شد  پاره  دلم  بند  زد  صدایم  خاصی  لحن  با  پدرم 
متوجه شدم نقشه ای در سر دارد اما از اصل داستان 

بی خبر بودم.
بمانم  خانه  در  و  نروم  کار  سر  خواست  من  از  پدرم   
چون با من کار دارد و من هم به اجبار دستورش را 

نزدیک  که  این  تا  گذشت  ساعت  چند  کردم.  اجرا 
گذشت  از  بعد  و  شد  ما  خانه  مهمان  پیرمردی  ظهر 
به جمع آن ها ملحق  از من خواست  لحظاتی پدرم 

شوم. 
رفتم،  سالش  و  سن  هم  مهمان  و  پدرم  پیش  وقتی 
پدرم رو به من گفت که این آقا )پیرمرد( خواستگار 
و  نــدارد  ازدواج  این  با  مخالفتی  هم  او  و  است  من 
و  خیر  او  چون  بگیرم  درستی  تصمیم  و  باشم  عاقل 
شنیدن  با  نوجوان  دختر  خواهد.  می  را  من  صالح 
می  پدرش  به  خطاب  زاری  و  گریه  با   جمالت  این 
گوید که چطور می تواند با مردی که همسن پدرش 

است  ازدواج کند؟ 
پدر دختر وقتی با عکس العمل تند دخترش رو به رو 
پناه  می شود چنان عصبانی می شود که دختر بی 
را برای وادار کردن به ازدواج با شخص مدنظرش تا 
سرحد مرگ کتک می زند تا حداقل خودش از قبل 

این وصلت نامیمون به نان و نوایی برسد. 
اش  خــوشــگــذرانــی  خــاطــر  بــه  کــه  ای  شیشه  ــدر  پ
بــوده،  دخترش  خواستگار  بدهی  زیــر  خرخره  تا 
عقد  به  را  دخترش  شده  طور  هر  گیرد  می  تصمیم 
خواستگارش درآورد چون توان پرداخت بدهی اش 
حسابی  که  این  از  بعد  پدرم  گوید:  می  او  ندارد.  را 
به  تندی  با  گرفت  خــودش  لگد  و  مشت  زیر  را  من 
من گفت که از خواستگارم مقدار زیادی پول گرفته 
نجات  مردم  های  خانه  در  کردن  کار  از  را  مادرم  تا 

دهد.
خاطر  بــه  شــد  کشیده  ــط  وس مـــادرم  ــرف  ح وقتی   
او کشیده بود قبول کردم و سر سفره  دردهایی که 
عقد نشستم. بعد از ازدواج با پیرمرد روزگارم سیاه 
دست  از  پــدرم  بر  عــالوه  آن  از  بعد  و  شد  قبل  از  تر 
مانند  هم  او  چــون  ــوردم  خ می  کتک  هم  شوهرم 
زد  می  توهم  که  زمانی  و  بود  شیشه  به  معتاد  پدرم 
و  افتاد  می  جانم  به  و  داد  می  دست  از  را  کنترلش 
بر  دستش  از  کاری  مادرم  کرد.  می  کبودم  و  سیاه 

نمی آمد و تنها در تنهایی اش برایم اشک 
می ریخت و پدر و همسر خمارم را 

نفرین می کرد. 
زن جوان بعد از گذشت مدتی 
از زندگی مشترکش با شوهر 
بــه لبش  ــش  ــان خــمــارش ج
خانه  از  ناچار  به  و  می رسد 
فرار می کند تا از شر دو هیوال 

مدتی  و  شــود  خــالص  هستند  پــدرش  و  شوهر  که 
بدون آزار و اذیت آن ها روزگار بگذراند اما این پایان 
ماجرای دردناک زن جوان نیست. زن جوان بعد از 
فرار از خانه مدتی در خیابان ها سرگردان می شود 
تا این که داخل یک پارک با یک زن معتاد و خانه به 

دوش آشنا و با او همراه می شود. 
که  مانند  بیغوله  های  خانه  در  ناچار  به  را  ها  شب 
می  بــود،  معتاد  و  الابالی  ــراد  اف آمــد  و  رفــت  محل 
گذراند و وارد هزار توی مشکالت و انواع گرفتاری 
گوید:  می  جوان  زن  شود.  می  ها  اذیت  و  آزار  و  ها 
بعد از فرار از خانه سر پناهی نداشتم، برای همین با 
پیرزنی معتاد که فکر می کردم ناجی ام است راهی 
پاتوق ها شدم و در آن جا گیر آدم های مخوف و بدتر 
باقی  برایم  آبرویی  دیگر  و  افتادم  پدرم  و  شوهر  از 
نماند. به خاطر رفت و آمد در پاتوق ها معتاد شدم و 

یک سیاهی دیگر به دفتر زندگی ام اضافه شد.
در  روزی  که  این  تا  گذشت  خانه  از  فرارم  از  مدتی   
و  شدم  دستگیر   دیگر  تعدادی  همراه  به  پاتوق  یک 
این  و  نداشت  اعتیاد  پدرم  اگر  رسیدم.  خط  آخر  به 
نمی  وجود  به  ام  خانواده  و  من  برای  مصیبت  همه 

آورد  سرنوشتم چنین نمی شد.

پدر شیشه ای که به خاطر خوشگذرانی اش 
تا خرخره زیر بدهی خواستگار 

دخترش بوده، تصمیم می 
گیرد هر طور شده دخترش را 
به عقد خواستگارش درآورد 

چون توان پرداخت بدهی اش را 
ندارد

شرایط عمومی اجرای قصاص
قطع عضو اعم از آن که عمدی باشد یا غیرعمدی جرم است و حسب مورد دارای 

مجازات های مقرر قانونی خواهد بود.
مطابق ماده 1۶ قانون مجازات اسالمی، قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی 
بر نفس، اعضا و منافع است. همچنین طبق ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسالمی، 
مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود 
از  قانون  مطابق  صورت  این  غیر  در  و  است  قصاص  قانون،  در  مقرر  شرایط  سایر 

حیث دیه و تعزیر عمل می شود.
از طرف دیگر، طبق ماده ۳۸۷ قانون مذکور، جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب 

کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.
یکی از شرایط قصاص عضو در ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسالمی ذکر شده است. 
عمومی  شرایط  بر  عالوه  عضو،  قصاص  در  مذکور،  ماده  مطابق  روی  همین  از 

قصاص، شرایط ذیل باید رعایت شود.
الف: محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.

ب: قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد.
پ: خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
ت: قصاص عضو سالم، در برابر عضو ناسالم نباشد.

ث: قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیر اصلی نباشد.
ج: قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصره: در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنان چه 
دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود.

در پایان باید بیان کرد مطابق ماده ۶14 کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 
هرکس عمدًا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن 
یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی 
از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود در مواردی که قصاص امکان 

صیانت  و  امنیت  و  نظم  در  اخالل  موجب  وی  اقدام  چه  چنان  باشد  نداشته 
محکوم  حبس  سال   5 تا   2 به  گردد  دیگران  یا  مرتکب  تجری  بیم  یا  جامعه 
نیز  دیه  پرداخت  به  مرتکب  علیه  مجنی  درخواست  صورت  در  و  شد  خواهد 

محکوم می شود.
همچنین مطابق تبصره این ماده، در صورتی که جرح وارد شده منتهی به ضایعات 
فوق نشود و آلت جرح چاقو یا اسلحه و امثال آن باشد مرتکب به ۳ ماه تا یک سال 

حبس محکوم خواهد شد.
منبع: میزان  

 در پی طرح كنترل و نظارت بهداشتی
 ویژه ماه مبارک رمضان صورت گرفت؛

معرفی ۲1 متخلف به دادگاه
معاون سالمت اداره کل دام پزشکی خراسان شمالی با اشاره به نتایج و آمار عملکرد 
به  متخلف   21 معرفی  از  رمضان،  مبارک  ماه  ویژه  بهداشتی  نظارت  و  كنترل  طرح 
مراجع قضایی و تعطیلی یک مرکز در همین راستا خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
اداره کل دام پزشکی خراسان شمالی، دکتر »حمید رمضانی« با بیان این که در این 
طرح با تشکیل اکیپ های ثابت و سیار نظارت و بازرسی، در مجموع 4 هزار و ۹25 
فقره بازدید از مراکز تولید، نگهداری، فراوری و توزیع فراورده های خام دامی انجام 
یا  غیربهداشتی  فراورده  کیلوگرم   11۹ و  هزار   ۸ ها  بازرسی  این  در  اظهارکرد:  شد، 
چرخه  از  آن  کیلوگرم   ۹4 و  هزار   ۷ الزم  های  آزمایش  انجام  از  پس  و  ضبط  غیرمجاز 
مصرف انسانی، خارج و به شیوه بهداشتی معدوم شد. وی ادامه داد: در این طرح با 

22۳ خودروی غیرمجاز توزیع کننده این فراورده ها نیز برخورد قانونی شد.

 دستگیری ۳ شکارچی متخلف
 در مانه و سملقان

فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان از دستگیری ۳ شکارچی متخلف و کشف 
رختیانی«  حسین  »علی  داد.سرهنگ  خبر  شهرستان  این  در  میش  و  قوچ  الشه   2
گفت: در پی کسب خبری مبنی بر تردد چند شکارچی متخلف در پارک ملی تخته 
با  گرفت.وی  قرار  گرماب  انتظامی  پاسگاه  ماموران  کار  دستور  در  موضوع  ایران، 
شد  شناسایی  متخلف  شکارچیان  خودروی  ماموران  هوشیاری  با  که  این  به  اشاره 
و  قوچ  الشه   2 متهمان  خودروی  از  بازرسی  در  افزود:  شدند،  دستگیر  2  متهم  و 
میش کشف و به عوامل محیط زیست تحویل داده شد.وی تصریح کرد: در تحقیقات 
تکمیلی متهمان فرد دیگری را که با استفاده از سالح غیرمجاز آن ها اقدام به شکار 
کرده بودند معرفی کردند که پس از هماهنگی قضایی متهم سوم نیز دستگیر شد و 

پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

IIمتخلفIشکارچیI4Iدستگیری
به  افتادند.  قانون  تور  در  شکار  به  اقــدام  از  قبل  متخلف  شکارچی   4 صدیقی- 
قصد  که  غیرمجاز  شکارچی   4 فاروج  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  گفته 
شکار قوچ و میش را در ارتفاعات روستای قره گل و آرمود آقاجی داشتند قبل 
این  زیست  محیط  حفاظت  یگان  سوی  از  گریز  و  تعقیب  شکار طی  به  اقدام  از 
شهرستان دستگیر شدند. »زحمتی« با بیان این که متخلفان برای سیر مراحل 
قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند، افزود: از شکارچیان متخلف یک 
قبضه اسلحه گلوله زنی برنوی مجاز، یک قبضه اسلحه ساچمه زنی مجاز، ۳ 
دستگاه دوربین چشمی، 24 فشنگ گلوله زنی و ساچمه ای و دیگر ادوات 

شکار کشف و ضبط شد.

دستگیری ۲ حفار 
غیرمجاز

از  اسفراین  انتظامی  فرماندهی   سرپرست 
دستگیری 2  حفار غیرمجاز در این شهرستان 

خبر داد. 
جزئیات  اعــالم  با  پــور«  یگانه  »مجید  سرهنگ 
این خبر گفت: در پی اعالم خبری مبنی بر این 
تپه«  »گرگ  ثبتی  تپه  در  ناشناس  افــرادی  که 
در  جدیت  با  موضوع  هستند،  حفاری  حال  در 
آباد  صفی  بخش  انتظامی  ماموران  کار  دستور 
قرار گرفت.وی با اشاره به این که با هوشیاری و 
سرعت عمل ماموران 2 حفار غیرمجاز دستگیر 
در  افـــزود:  شدند،  منتقل  انتظامی  مقر  به  و 
از  اعم  حفاری  ادوات  و  آالت  خصوص  همین 

بیل، کلنگ و طناب نیز کشف شد.
این مقام انتظامی با بیان این که متهمان بعد از 
تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند، 
خصوص  این  در  تحقیقات  انجام  کرد:  تصریح 

همچنان ادامه دارد.

در محور فرعی بجنورد- اسفیدان 
رخ داد؛

یک قربانی و 9 مصدوم در 
پی واژگونی خودرو

در پی واژگونی خودروی ساینا در محور فرعی 
جان  نفر  یک  اسفیدان  روســتــای  به  بجنورد 
گزارش  به  شدند.  مصدوم  نیز  نفر   ۹ و  باخت 
فرعی  محور  در  شمالی،  خــراســان  ــس  اورژانـ
یک  شهر  چناران  از  پس  اسفیدان  بجنورد- 

خودروی ساینا واژگون شد.
 در پی این حادثه 4 دستگاه آمبوالنس به محل 
به  سرنشینان  از  یکی  اما  شدند  اعــزام  حادثه 
و  باخت  جان  شده  وارد  جراحات  شدت  علت 
اورژانس  گرفتند.  قرار  مداوا  تحت  دیگر  تن   ۹
مصدوم  فرد   ۹ که  است  نــداده  توضیح  استان 

این حادثه در چه رده سنی بوده اند.

اجرای طرح ضربتی 
برخورد با موتورسیکلت 

سواران متخلف

اجرای  از  جاجرم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
سواران  موتورسیکلت  با  برخورد  ضربتی  طرح 
موتورسیکلت  دستگاه   ۳4 توقیف  و  متخلف 
»رضــا  داد.ســرهــنــگ  خبر  شهرستان  ایــن  در 
طرح  گفت:  خبر  این  جزئیات  اعالم  با  قندی« 
با  برخورد  محوریت  با  اجتماعی  امنیت  ارتقای 
با همکاری چند  موتورسیکلت سواران متخلف 
راهنمایی  امداد،  یگان   ،11 کالنتری  از  اکیپ 
شهرستان  در این  ستادی  عوامل  و  رانندگی  و 
این که  به  با اشاره  انتظامی  اجرا شد.این مقام 
ماموران با اجرای این طرح موفق به توقیف ۳4 
افزود:  شدند،  متخلف  موتورسیکلت  دستگاه 
استفاده  دلیل  به  متخلف  های  موتورسیکلت 
انجام  ایمنی، سرعت غیرمجاز،  از کاله  نکردن 
حرکت های نمایشی و مزاحمت های خیابانی 

توقیف و اعمال قانون شدند.

اخبار 
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گفت و گو با مربی سابق تیم ملی دراگون بوت

نبرد اژدها با کمبودها

گفت و گو   

 استعدادهای پراکنده
 زیر تور بدمینتون

سیما وحدانی

از شیوع کرونا سال ها در تفریح ها و دورهمی های  تا قبل   بدمینتون 
مان جای خاصی داشت و راکت در پارک ها و تفرجگاه ها و حتی سفرها 
همراه مان بود. استعدادهای بسیاری در این رشته ورزشی وجود و نیاز 
اختصاصی  خانه  داشتن  با  بدمینتون  هیئت  چند  هر  دارند.  حمایت  به 
در  قهرمانی  استان  در  اما  باشد  داشته  را  خوشی  روزهای  انتظار  باید 
این رشته رنگ و رویی ندارد.»امیرحسین رحمانی« عضو تیم بدمینتون 
استان در لیگ دسته یک راکت به دست بود و به عنوان سوم دست یافت 
و در رقابت های آموزشگاه ها جزو 8 نفر برتر شد و به اردوی تیم ملی 

نوجوانان راه یافت.
وی تنها مشکل ورزشکاران رشته بدمینتون استان را پرهزینه بودن آن 

بیان می کند.
وی معتقد است: گران بودن تجهیزات و امکانات سبب می شود چندان 
سال  در  ورزش  این  پیشرفت  ندهند.وی  نشان  آن  به  خوش  روی  مردم 
های اخیر را قابل توجه می داند و معتقد است: بدمینتون طی سال های 
اخیر در استان توانسته جایگاه خود را تثبیت کند و ورزشکاران مستعد 
بسیاری را پرورش دهد.»رحمانی« به رنکینگ های کشوری اشاره می 
کند که هزینه ای از سوی هیئت برای اعزام ورزشکاران پرداخت نمی 
این مسئله مانع اعزام اکثر ورزشکاران شده است و  افزاید:  شود و می 

امکان رشد آن ها فراهم نمی شود.
وی می افزاید: آخرین رقابت کشوری که در آن حضور داشتم لیگ دسته 
یک بود و امسال لیگ دسته 2 و رنکینگ جوانان را در پیش رو داریم.

وی استعدادیابی را از مهم ترین برنامه های این هیئت بیان و اظهارمی 
به  مندان  عالقه  از  بسیاری  بجنورد  های  پــارک  و  شهربازی  در  کند: 
پردازند  می  ورزش  این  تفریحی  جنبه  به  تنها  که  بینم  می  بدمینتون را 
و به حمایت و توجه نیاز دارند تا استعدادهای شان کشف شود و بتوانند 

برای استان افتخارآفرینی کنند.
اقداماتی  ترین  از مهم  را  برگزاری مسابقات  و  تدارکاتی  وی دیدارهای 
می داند که می تواند به رشد این ورزش کمک کند. به اعتقاد وی، پیش 
بود.»رحمانی«  زیاد  بسیار  شد  می  برگزار  که  اردوهایی  تعداد  این  از 
اظهارمی کند: دیدارهای تدارکاتی با مشهد، نیشابور و برخی شهرهای 
سطح  ارتــقــای  راه  تنها  اردوهـــا  ایــن  و  داشتیم  همجوار  هــای  استان 

بدمینتون بازان استان است.
از مهم ترین اهداف خود به قهرمانی در این رشته ورزشی و انجام  وی 

تمرینات بیشتر اشاره می کند.
وی تصریح می کند: عضویت در تیم ملی و حضور در اردوها و رنکینگ 

های کشوری از مهم ترین برنامه های پیش روست.
وی استقبال از این رشته ورزشی را به خاطر این که تبلیغات چندانی 

رشته  این  دربــاره  خاصی  اطالعات  افــراد  برخی  و  گیرد  نمی  صورت 
ندارند، ضعیف می داند و معتقد است: عموم مردم به قهرمانی 

در این رشته ورزشی فکر نمی کنند، این در حالی است 
که بدمینتون جزو پرتحرک ترین رشته های ورزشی 

مورد  کمتر  آن  ــودن  ب پرهزینه  خاطر  به  و  اســت 
مربیان  سطح  گیرد.وی  می  قرار  عمومی  اقبال 

استان را باال ارزیابی و اظهارمی کند: درصدی 
آن  اکثر  و  مربی  توسط  ورزشکار  پیشرفت  از 
توسط خودش انجام می شود و تاکنون نیاز به 
تامین مربیان مجرب از سایر استان ها کمتر 

احساس شده است.

سوژه ویژه       

نبود اعتبار برای ترمیم زمین چمن مصنوعی باعث شده است؛

فرسایش زمین، تخریب چمن
و  ترمیم  حال  در  تختی  استادیوم   2 شماره  مصنوعی  چمن  زمین  وحدانی- 
و  از افتتاح این پروژه می گذرد  بازسازی است، این در حالی است که 4 سال 
فوتبال  هیئت  شود.رئیس  اقدام  ها  زمین  گونه  این  ترمیم  برای  سال  هر  باید 
این زمین  از  زیاد  افزود: استفاده  ما  با خبرنگار  و گو  خراسان شمالی در گفت 
ها باعث فرسایش چمن و فرسایش به جای نوک از بخش میانی چمن ها سبب 
نباشند.»جعفر  از ضخامت الزم برخوردار  و  را نداشته باشند  شده قابلیت الزم 
زاده« با بیان این که 4 سال است از این زمین استفاده می کنیم در حالی که 
عوامل  از  ها  هزینه  افزایش  افزود:  نداشتیم،  آن  ساالنه  ترمیم  برای  اعتباری 
بازسازی  نشدن این گونه زمین هاست.به گفته وی، هر سال برای ترمیم زمین 
های چمن 50 میلیون تومان نیاز است که متاسفانه نبود اعتبار سبب فرسایش 

بیشتر زمین و در نهایت تخریب چمن ها شده است.
وی افزود: هم اکنون 50 تن سیلیس توسط پیمانکار در زمین ریخته شده که 

میزانش کم بوده و نیاز است مقدار آن همین اندازه افزایش یابد.
مناسب  را  فوتبال  رشته  در  فعالیت  برای  بجنورد  شهرستان  بستر  »جعفرزاده« 
استادیوم  افزود:  شهرستان  این  چمن  های  زمین  تعداد  به  اشاره  با  و  دانست 
طبیعی،  چمن  زمین  یک  مهر   19 استادیوم  مصنوعی،  چمن  زمین   2 تختی 
پتروشیمی یک زمین چمن طبیعی و مجموعه ورزشی کارگران یک زمین چمن 
مصنوعی دارد که این تعداد زمین چمن مصنوعی و طبیعی در این شهرستان 

جوابگوی تعداد عالقه مندان به این رشته ورزشی است.
چمن  زمین  یک  جاجرم  مصنوعی،  چمن  زمین  یک  شیروان  وی،  گفته  به 
مصنوعی و اسفراین یک زمین چمن طبیعی دارد.رئیس هیئت فوتبال استان 
اظهار کرد: شهرستان های راز و جرگالن، گرمه و فاروج نیز اصاًل زمین فوتبال 
ندارند.وی از پیگیری برای راه اندازی زمین چمن در شهرستان های فاروج و 

اسفراین خبر داد.

مدیرکل ورزش و جوانان خبر داد:

شرایط برگزاری مسابقات

وحدانی- مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی شرایط برگزاری مسابقات 
به  نیاز  از  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  بهادری«  کرد.»کوروش  اعالم  را  ورزشی 
کسب مجوز برای برگزاری مسابقات ورزشی خبر داد و اظهار کرد: ثبت نام در 
سامانه سالمت و ممنوعیت برای پذیرش ورزشکاران بیمار و مشکوک در اماکن 
کارکنان  همه  ها  باشگاه  بازگشایی  از  قبل  وی،  گفته  است.به  الزامی  ورزشی  
قرمز  مناطق  در  ورزش  ممنوعیت  به  اشاره  با  باشند.وی  داده   PCR تست  باید 
بسکتبال،  فوتبال،  انــدام،  پرورش  و  سازی  بدن  های  رشته  کرد:  خاطرنشان 
از  فیزیکی  فضای  تایید  شرط  به  اسکواش  و  شمشیربازی  فوتسال،  هندبال، 
سوی مراکز بهداشت شهرستان، اجازه فعالیت دارند.وی افزود: فعالیت تمام 
است.»بهادری«  ممنوع  قرمز  مناطق  در  سرپوشیده  و  روبــاز  از  اعم  استخرها 
اضافه کرد: در مناطق زرد فعالیت باشگاه های ورزشی در تمام رشته ها به جز 
برخوردی  های  سبک  ووشو،  کشتی،  کبدی،  جودو،  کاراته،  تکواندو،  بوکس، 
ورزش های رزمی و کونگ فو، انجمن های ورزشی دیگر رشته ها و استخرهای 
برای  محدودیتی  گونه  هیچ  سفید  مناطق  در  افزود:  است.وی  آزاد  سرپوشیده 

فعالیت باشگاه ها، رشته های ورزشی و استخرها وجود ندارد.

استقبال از این رشته ورزشی 
به خاطر تبلیغات کم و اطالع 
رسانی محدود ضعیف  است

 قهرمانی »آریان« 
در رقابت های پومسه کشور

آریان« رئیس هیئت تکواندوی خراسان شمالی در  »مهدی 
نخستین دوره مسابقات غیرحضوری پومسه کشور در 
جایگاه نخست ایستاد.به گزارش خبرنگار ما، نخستین 
دوره مسابقات آزاد غیرحضوری پومسه کشور در بخش 
با  استانی  هیئت های  دبیران  و  رئیسان  نایب  روســا، 
آریان«  »مهدی  و  برگزار  مهربانی«  بزرگ  »جام  عنوان 

ها  رقابت  این  نخست  عنوان  کسب  به  موفق 
حاصل  درآمد  تمام  شود:  می  شد.گفته 

خانواده  صرف  رقابت ها  این  از 
آسیب  تکواندوکار  هــای 

ویروس  شیوع  از  دیده 
کرونا می شود.

 برنز دارت 
برای ورزشکار استان

حالی  در  کشور  قهرمانی  دارت  هــای  رقابت 
استان   24 دارت  نمایندگان  حضور  با 
ــزار شـــد کـــه ورزشـــکـــار  ــرگـ بـ
این  برنز  مدال  به  استان 
ــا رســیــد.بــه  ــت ه ــاب رق
ما،  خبرنگار  گزارش 
ها  رقــابــت  ــن  ای در 
عیل  سما ا محمد «
شادمهر« موفق شد 
باالی  سنی  رده  در 
عنوان  ــه  ب ســال   55

سوم دست یابد.

سیما وحدانی

رشته »دراگون بوت« در خراسان شمالی از شروع 
فعالیت هیئت قایقرانی استان توانست روزهای پر 
مدالی را سپری کند و بعد از 4 ماه تمرین محدود 
در جهان و آسیا بدرخشد اما حمایتی از این رشته 
برای  را  بهتری  روزهـــای  بتوان  تا  نشد  ــی  ورزش
ورزشکاران  داشــت؛  انتظار  کــاران  بوت  ــون  دراگ
دور  استخر،  نبود  با  روزهــا  این  و  شدند  پراکنده 
بودن فضای آبی برای تمرین و نبود وسایل رفت و 

آمد دست و پنجه نرم می کنند.
»شادی منیری« مربی سابق تیم ملی دراگون بوت 
است که مقام سوم مسابقات آسیایی،6 مدال برنز 
هزار  و    500،  200 مواد  در  جهانی  های  رقابت 
آسیایی  های  بازی  در  حضور  و  کیلومتر   2 و  متر 
2010 گوانگژو از مهم ترین ورق های کارنامه پر 

برگ و بار او محسوب می شود.
وی در گفت و گو با خبرنگار ما اشاره ای می کند  
به شروع فعالیت هایش در این رشته ورزشی که از 
سال 1385 آغاز شد و تسلط وی در شنا زمینه را 

برای ورودش به این رشته ورزشی مهیا کرد.
»منیری« که هم اکنون به عنوان ناجی و مربی شنا 

فعالیت می کند، سال 1385 مقام نایب قهرمانی 
کشور را به دست آورد و بعد به مربیگری در رشته 
دراگون بوت پرداخت و در مسابقات انتخابی تیم 
آن  از  را  کشور  ســوم  مقام   1388 ســال  در  ملی 
خود کرد و »میترا عزیزی« و »دیانا امیری« 2 تن از 

بازیکنانش توانستند در تیم ملی حضور یابند.
ملی  تیم  مربی  عنوان  به   90 و   89 های  سال  او 
شنای  تیم  مربیگری  این  از  پیش  و  کرد  فعالیت 
استان را در کارنامه داشت و در رده سنی زیر 16 
سال فعالیت می کرد. وی که هم اکنون مربی تیم 
دراگون  تیم  مربیگری  است،  استان  غریق  نجات 

بوت استان را نیز در کارنامه دارد.

I استقبال باال، حمایت کم رنگ
وی با اشاره به استقبال باال از رشته دراگون بوت، 
از  استقبال  کند:  می  نشان  خاطر  اژدهــا«  »قایق 
به  نسبت  شمالی  خراسان  و  باالست  ورزش  این 
استان های صاحب نام توانست خودی نشان دهد 
و ورزشکاران استان در این رشته با دعوت به تیم 
ملی اثبات کردند، می توانند همپای استان های 

صاحب نام حرفی برای گفتن داشته باشند.
وی نداشتن استخر و امکانات آبی، طوالنی بودن 
رفت  وسایل  کمبود  و  دره  شیرین  سد  تا  مسیر 

این  فعاالن  هــای  دغدغه  ترین  مهم  از  را  آمــد  و 
کند:  داند.»منیری« اظهارمی  می  ورزشی  رشته 
با  خراسان شمالی ورزشکاران مستعدی دارد که 
کسب  را  ها  مقام  بهترین  امکانات  و  زمان  حداقل 
بسیاری  های  چالش  همواره  متاسفانه  اما  کردند 

این رشته ورزشی را درگیر کرده است.
به گفته وی، رئیس هیئت قایقرانی استان حمایت 

های همه جانبه ای از ورزشکاران این رشته دارد.
اردوی  بعد  به   2010 المپیک  از  افزاید:  می  وی 
تیم ملی دراگون بوت کنسل شد و مدتی این رشته 
ورزشی   های  انجمن  فدراسیون  نظر  زیر  ورزشی 
نظر  زیــر  مجدد  طــور  به  نهایت  در  و  گرفت  ــرار  ق

فدراسیون قایقرانی رفت.
ورزشی اشاره  رشته  این  رنگ  کم  فعالیت  به  وی 
دره  شیرین  سد  در  فعالیت  گوید:  می  و  کند  می 
با مشکالت بسیاری همراه و به جز این که وسایل 
تجهیزات  است،  کم  ورزشکاران  برای  آمد  و  رفت 
کند:  می  امیدواری  ندارند.»منیری« ابراز  خوبی 
بعد از تمرینات شخصی، تمرینات مستمری برای 
ورزشکاران و عالقه مندان به این رشته ورزشی در 
نظر گرفته و بیش از پیش به این رشته ورزشی پر 

مدال بها داده شود.

آماده باش به کاراته کاها
وحدانی- سرپرست هیئت کاراته خراسان شمالی از برگزاری جلسه با نایب رئیسان هیئت های شهرستان 
ها با هدف معرفی نایب رئیس هیئت استان، آماده سازی کاراته کاها و اعزام به المپیاد استعدادهای برتر در 

خانه کاراته بجنورد خبر داد.
اردوهای  برگزاری  برتر،  استعدادهای  المپیاد  در  حضور  برای  هنرجویان  سازی  آماده  و  پیگیری  »کیانفر« 
مسابقات  به  داوران  و  مربیان  اعزام  استان،  و  شهرستان  لیگ  برگزاری  پیگیری  ها،  استان  بین  مشترک 
قهرمانی کشور و برگزاری مسابقات مجازی بانوان را ازمهم ترین برنامه های پیش رو در بخش بانوان هیئت 
کاراته ذکر کرد.وی همچنین به جلسه هم اندیشی روسای کمیته های فعال هیئت کاراته استان اشاره کرد 
 ،99 سال  در  عملیاتی  های  برنامه  ارائه  برتر،  استعدادهای  المپیاد  به  اعزام  برای  ریزی  برنامه  هدف  با  که 
و  داوری  آموزشی  های  کالس  گسترش  ارزش،  بی  های  مدال  حذف  قهرمانی،  ورزش  سمت  به  حرکت 

مربیگری، برگزاری اردوهای مشترک بین استان ها  و دعوت از استادان مطرح کشوری برگزار شد.

هوگوپوشان در انتظار مدال

»شیاپ چانگ« منتظر نگاه ویژه
 سیما وحدانی

این  ورزشی  های  رشته  برخی  مانند  هم  تکواندو 
را  منزل  در  تمرین  و  باشد  قرنطینه  در  باید  روزها 
دهد  قــرار  هوگوپوشان  روز  هر  های  برنامه  جزو 
تر  جدی  ورزشی  رشته  این  کاران  رزمی  انگار  اما 
می  آنالین  مسابقه  برگزاری  و  تمرین  به  قبل  از 
عنوان  کسب  و  پومسه  آنالین  مسابقات  پردازند. 
جدیت  که  اســت  مطلب  ایــن  گــواه  کشور  سومی 
و  ورزشــکــاران  بین  در  قهرمانی  بــرای  اهتمام  و 
مربیان استان موج می زند اما جای خالی بعضی 
قهرمانی  در  دستی  چندان  شده  سبب  عوامل  از 
این  به  قبل  از  بیشتر  است  نیاز  و  باشند  نداشته 
قهرمانی  عرصه  در  فعالیت  و  شود  پرداخته  رشته 
توسعه پیدا کند تا شاهد قهرمانی هوگوپوشان در 

»شیاپ چانگ« ها باشیم.

I ضرورت همدلی و تعامل مربیان
خراسان  تکواندوی  هیئت  مربیان  کمیته  مسئول 

این  مربیان  تعامل  و  همدلی  ضــرورت  بر  شمالی 
که  کند.»یوسفی«  می  تاکید  استان  در  رشته 
سال هاست به عنوان مربی، ورزشکاران بسیاری 
را  استان  تکواندوی  نیاز  داده اســـت  ــوزش  آم را 
اهتمام  و  بیشتر  مسابقات  ها،  برنامه  برگزاری 

هیئت برای قهرمانی می داند.

I  برگزاری آزمون غیرحضوری کمربند
دان 2

آنالین  و  غیرحضوری  آزمـــون  ــزاری  ــرگ ب از  وی 
تمام  افزاید:  می  و  دهد  می  خبر   2 دان  کمربند 
برگزار  آنالین  صورت  به  مربیان  استاژ  های  دوره 
شده است و طی این مدت مربیان از آموزش دور 
دوره  اردیبهشت  کند:  می  تصریح  نبودند.وی 
های  دوره  و  شد  بــرگــزار  مربیگری  استاژ  هــای 
در  آنالین  شکل  به  ترتیب  همین  به  نیز  بازآموزی 
باید  مربیان  وی،  گفته  است.به  بــرگــزاری  حــال 
داوری  و  مربیگری  بازآموزی  دوره  یک  سال  هر 
ارتقای  و  اجتناب  قابل  غیر  امر  این  و  بگذرانند  را 

دوره  ــن  ای ــدن  ــذران گ ــرو  گ در  کــارآمــوزان  سطح 
هاست و باید بیشتر از قبل و جدی تر به این مقوله 
پرداخته شود.»یوسفی« با بیان این که در این ماه 
دوره های ارتقا برای داوران استان برگزار خواهد 
شد، می افزاید: داوران تکواندوی استان از سطح 
را  متعددی  های  دوره  باید  و  برخوردارند  باالیی 

بگذرانند.
وی سطح مربیان استان را باال ارزیابی می کند و 
گویای  استان  مربیان  مربیگری  درجه  گوید:  می 
اطالعات  و  ــش  دان چقدر  کــه  اســت  مسئله  ایــن 

مربیان تکواندو قابل قبول است.
داوری  المللی  بین  مــدرک  دارای  خــود  که  وی 
سطح  در  شمالی  خراسان  کند:  می  بیان  است، 
داور  استان  و  است  داشته  خوبی  عملکرد  داوری 
سطح  در  قضاوت  خصوص  در  دارد،  المللی  بین 
دانش  و  اطالعات  و  نداریم  مشکلی  المللی  بین 
استان  داوران  به  المللی  بین  سطح  در  داوری 
انتقال خواهد یافت و رشد قابل مالحظه ای را در 

بخش داوری خواهیم داشت.»یوسفی« با بیان این 
برگزار  قبل  از  تر  منظم  اردوها  و  تمرینات  باید  که 
اما  شد  برگزار  اردوهــا  پارسال  افزاید:  می  شود، 
تاکید  بــود.وی  کوتاه  ها  آن  برگزاری  زمان  مدت 
قهرمانی  به  تر  اساسی  و  تر  دقیق  باید  کند:  می 
پرداخت و این مقوله به دست نمی آید مگر با اتحاد 
و خرد جمعی که باید مسئوالن هیئت به این مهم 

رسیدگی کنند.

I  دعوت از مربیان مجرب
وی از دعوت از مربیان مجرب کشور به استان خبر 
توسعه  برای  اتفاق  این  گذشته  سال  که  دهد  می 
است  شده  سبب  اعتبار  کمبود  اما  افتاد  تکواندو 
کنند. توجه  مسئله  این  به  جدی  شکل  به  نتوانند 
وی اعتقاد دارد: تمرکز کمتر روی مقوله قهرمانی 
و  بزند  جا  در  استان  تکواندوی  شــود  می  سبب 
نتوانیم شاهد رشد این ورزش که با اقبال عمومی 
این  بیان  با  باشیم.»یوسفی«  است،  مواجه  زیادی 
که تکواندو به عنوان رشته المپیکی نیازمند توجه 

تری  خاص 
اســــــــت، 
مـــــــــــــی 

افــــزایــــد: 
ن  شا پو گو هو

برای  دارند  نیاز 
سطح  در  درخشش 

المللی  ــیــن  ب و  مــلــی 
ــرار  ق تــوجــه  مـــورد  بیشتر 

گیرند و در زمینه رفع نیازهای 
پذیرد. اقدامات اساسی صورت  شان 

باال  را  تکواندو  مسابقات  سطح  وی 
امر  این  افزاید:  می  و  کند  می  ارزیابی 

استان  ــاران  ــک ورزش اســت  شــده  باعث 
می  و  شوند  مقام  کسب  به  موفق  نتوانند 

این  به  بیشتری  توجه  متولیان  طلبد 
ورزش کنند.
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ماندن
گاهی باید رفت

و آن چه ماندنی است را جا گذاشت
مثل یاد

مثل خاطره
مثل لبخند

رفتن ات ماندنی و با ارزش می شود
وقتی که باید بروی، بروی

و ماندنت پوچ و بی فایده است
وقتی که نباید بمانی، بمانی

   آنا گاوالدا
ادعا

حرف تو که می شود
من

چقدر ناشیانه
ادعای بی تفاوتی می کنم

ریچارد براتیگان  

دریغ
نگاهت پرنده معصومی است

در جست و جوی دانه
و قلب ات در آرزوی آشیانه ای پر می کشد

افق پرده ایست دود آگند
و جهان ظلمتی است

که تو را در
حسرت فرداها می گذارد
نمی گویم از رفتن بازمان

نمی خواهم سکونی را به تو بیاموزم
که خود از یاد برده ام

زندگی آموختنی نیست
زندگی تصویر پرنده ای است

که در هوای مه آلود پرواز می کند
و در آرزوی نوشیدن جرعه ای است

که طبیعت
پس از قرن ها از او

دریغ کرده است
پیمان آزاد  

خاطره
خاطره اش

همراه باد صبا می آید
تا در حافظه آینه

بر گیسوان جوانی ام
شکوفه نارنج بنشاند

و من
همراه یاد
شرقی او

شرح یغمای دلم را
به گوش باد

زمزمه خواهم کرد
ناهید عباسی  

مرتضوی

کرونا  منحوس  ویروس  پای  که  زمانی  از  درست   
به زندگی بشر باز شد و زندگی فردی و اجتماعی 
حال  شاهد  رفته  رفته  کرد،  درگیر  را  ها  انسان 
مشاغل  آن  تبع  به  و  ــراد  اف از  بسیاری  ناخوش 
تاثیر  از  توان  نمی  میان  این  در  و  شدیم  مختلف 
منفی کرونا بر جریان هنر به ویژه تئاتر غافل شد؛ 
اثر  تولید  الزمه  افراد  تنگاتنگ  ارتباط  که  هنری 
و  تولید  روند  بر  گذشته  از  بیش  مسئله  همین  و 
این  اما  است  تاثیرگذاشته  کشور  در  تئاتر  جریان 
روند بیش از آن چه به نظر می رسد موجب رکود 
تئاتر  حال  و  شده  شمالی  خراسان  در  هنر  این 
استان را در این روزها  ناخوش تر از گذشته کرده 

است.
 اگرچه در این میان هستند هنرمندانی که هنوز 
به  اتفاق  این  به  و  بینند  می  را  لیوان  پر  نیمه  هم 
می  عرصه  این  در  رشد  برای  فرصت  یک  عنوان 

نگرند.
تئاتر که در سال  از فعاالن عرصه   »آرش فیروزه« 
های اخیر تجربه کارگردانی را هم در کارنامه اش 
دارد، از وضعیت و شرایط بد هنر به ویژه تئاتر در 
شیوع  واسطه  به  که  گوید  می  شمالی  خراسان 

ویروس کرونا، حال و روز خوبی ندارد.
پیش  استان  تئاتر  شرایط  به  هم  گریزی  البته   او 
از شیوع این ویروس می زند که به خاطر مسائل 
آمدند  نمی  تئاتر  تماشای  برای  مردم  اقتصادی 
و  نداشت  جایی  ها  خانواده  فرهنگی  سبد  در  و 

بسیار ضعیف شده بود.
نفس  تهران  در  نمایش  هنر  که  این  از  »فیروزه« 

و  گوید  می  سخن  کشد،  می  را  خــود  آخــر  هــای 
استان  مراکز  و  شهرستان ها  در  اما  افزاید:  می 
فقط  و  ــدارد  ن وجــود  تئاتری  دیگر  گفت  باید  ها 
شاهد برخی سالن های خالی  هستیم که با این 
ها  آن  کاربری  تغییر  با  رسد  می  نظر  به  وضعیت 

مواجه شویم.
نه  و  مــردم  زندگی  اولویت  نه  تئاتر  که  این  از   او 
به  ــت،  اس مسئوالن  ذهــن  در  کوچکی  دغــدغــه 
می  و  کند  می  اشــاره  مختلف  صنوف  بازگشایی 
اولویت  در  هنر  و  فرهنگ  رسد  می  نظر  گوید: به 
این  دهد  می  که  نشان  دارد  قرار  مسئوالن  آخر 

مسئله از اهمیت چندانی برخوردار نیست.
از  هنرها  از  بسیاری  که  این  از  تاسف  اظهار  با  او 
حالی  در  شود  نمی  محسوب  شغل  تئاتر،  جمله 
که نقش به سزایی در فرهنگ سازی دارد، بر این 
ابراز  و  تاکید  کند،  تغییر  نگاه  این  باید  که  مسئله 
از  حمایتی  نگاه  باید  رسد  می  نظر  به  کند:  می 
و  باشد  تئاتر وجود داشته  به  و مردم  سوی دولت 
یک خانواده ایرانی باید بداند حمایت از فرهنگ و 
هنر وظیفه اوست و در سبد مالی خود این مقوله 

را بگنجاند.
با  استان  تئاتر  عرصه  فعاالن  دیگر  از  »زعفرانی« 
ابعاد زندگی بشر در  تاثیر کرونا بر تمام  اشاره به 
معتقد  هنر،  اهالی  بر  تر  خاص  شکل  به  و  جهان 
هم  محاسنی  خود،  معایب  کنار  در  کرونا  است: 
بازنگری  برای  فرصت  این  از  توانیم  می  و  دارد 
آثار  تماشای  مطالعه،  و  ببریم  بهره  خود  آثار  در 
نویسی  نمایشنامه  سمت  به  رفتن  شــده،  ضبط 
شکوفایی  نهایت  در  و  نمایشی  آثار  نقد  تقویت  و 
از  مندی  بهره  بــرای  گامی  نهفته  استعدادهای 

این فرصت پیش آمده است.او با توجه به این که 
برای تولید اثر اهالی تئاتر به صحنه نیاز دارند و 
در  تئاتر  که  است  باور  این  بر  هستند،  زنده  آن  با 
اهالی  اذعــان  طبق  و  پویاست  شمالی  خراسان 
تئاتر  زمینه  در  شمالی  خــراســان  کشور،  تئاتر 
حرفی برای گفتن داشته و دارد و هیچ وقت چراغ 

آن خاموش نخواهد شد.
این هنرمند البته الزمه این مقوله را قرار گرفتن 
می  و  دانــد  می  هم  درکنار  تجربه  و  علم  دوبــال 
 2 این  گرفتن  قرار  برای  مناسبی  فرصت  افزاید: 
تئاتر  فضای  در  بتوان  تا  بود  خواهد  هم  کنار  در 
می  فرصت  این  از  و  کرد  پــرواز  خوبی  به  کشور 
نیم  کسوتان  پیش  که  برد  بهره  گونه  توان این 

نگاهی به تازه کارها بیندازند.
وی خاطرنشان می کند: اگر این گونه باشد هیچ 
از قافله تئاتر کشور و دنیا عقب نمی مانیم  زمان 
توانیم  می  عرصه  این  در  گذشته  مثل  هم  باز  و 

حرفی برای گفتن داشته باشیم.وی البته به این 
فاخر  تئاتر  تولید  مقوله  در  استان  در  که  مسئله 
با وجود این که هنرمندان عالقه  مشکل داریم و 
مند هستند اما متولیان تئاتر حمایت نمی کنند، 
تصریح می کند: در این میان باید اهالی تئاتر به 

داد هم برسند.
وی خاطرنشان می کند: غربالگری در مورد تازه 
و  کاران  تازه  بین  آشتی  و  تئاتر  دنیای  به  واردان 
استان  تئاتر  عرصه  در  تواند  می  کسوتان  پیش 

راهگشا باشد.
روند  بررسی  به  عرصه  این  فعاالن  از  دیگر  یکی 
می  کرونا  شیوع  از  قبل  شرایط  در  استان  تئاتر 
وضعیت  اخیر  سال  چند  در  که  این  از  و  پــردازد 
تئاتر استان چندان خوشایند و پر طمطراق نبود 
و هیچ گونه حمایتی از تولیدات هنری نمی شد، 
تئاتر  واقــع   در  کند:  می  اظهار  و  دهد  می  خبر 
تئاتر  با توجه به شرایطی که  کم رنگ شده بود و 

است،  کــرده  پیدا  ویــروس  این  شیوع  واسطه  به 
آن  متصور  اهالی  برای  خوبی  آینده  توان  نمی 
جهانی  معضل  و  شرایط  این  با  او،  نگاه  شــد.از 
رسد  نمی  نظر  به  است،  کرده  درگیر  را  همه  که 
را  تئاتر  جای  بتواند  آنالین  تئاتر  سمت  به  رفتن 
به معنای واقعی این هنر که سال ها با آن زندگی 
کردیم، بگیرد. هنرمند با تئاتر زنده است و با آن 
این شرایط خیلی  زندگی می کند، در حالی که 
وقت است از اهالی تئاتر استان گرفته شده است.
وی از این که تئاتر در خراسان شمالی از حال و 
روز خوبی برخوردار نیست، سخن می گوید و باور 
دارد: شاکله تئاتر در سال های اخیر به هم ریخته 
به خاطر بی مهری ها رغبتی  اهالی هنر  و  است 
آمده  این شرایط پیش  و  اثر نداشتند  تولید  برای 
مزید بر علت شده است تا نتوان آینده روشنی را 
برای این هنر که مخاطبان عنصر اصلی پویایی و 

سرزندگی او بودند، به تصویر کشید.

حال تئاتر، ناخوش تر از همیشه

به نظر می 
رسد باید نگاه 

حمایتی از 
سوی دولت 

و مردم به 
تئاتر وجود 
داشته باشد 

و یک خانواده 
ایرانی باید 

بداند حمایت 
از فرهنگ و 
هنر وظیفه 
اوست و در 

سبد مالی خود 
این مقوله را 

بگنجاند

  تازه های هنر     تازه های نشر   بر بال خیال  

»خطوط تفننی در ایران« در راه نشر
 مجموعه »خطوط تفننی در ایران« به زودی منتشر و روانه بازار می شود.به گزارش 
خبرنگار ما، این مجموعه به قلم »تکتم رمضانی« و با مقدمه دکتر »حمید رضا قلیچ 

خانی« به رشته تحریر درآمده است.
در  تفننی  »خــطــوط  مجموعه  ــزارش،  گـ ایــن  ــاس  اس بــر 
ایران« نخستین نمونه کوفی تزیینی را تا قطعه هایی که 
گوناگون  های  دوره  در  نامند  می  نقاشیخط  تسامح  به 
این گونه ها می پردازد. تاریخی ذکر می کند و به شرح 
مطالعاتی  منابع  کمبود  به  توجه  با  نویسنده،  اعتقاد  به 
در حوزه نقاشیخط سنتی ایران امید است، این پژوهش 
مجموعه توسط  گیرد. این  قرار  مندان  عالقه  راهگشای 

انتشارات عقربه منتشر خواهد شد.

استان  ا گرافیست  و  کارتونیست  هنرمند  رضایی«  »تقی 
که تجربیاتی در زمینه نقاشی دیجیتال داشته و منجر به 
گام  آموزش  مشغول  است  مدتی  شده،  آثاری  تولیدات 
به گام کاریکاتور چهره در فضای مجازی است تا عالقه 
مندان به این شاخه هنری بتوانند در این روزها از آموزش 

های الزم برخوردار شوند.

»فرشته ساعدی« هنرمند فعال عرصه صنایع دستی که  ا
به تازگی موفق شده است شرکتی را با عنوان صنایع دستی 
خالق در استان به ثبت برساند، این روزها مشغول بهره 
تولید  در  شمالی  خراسان  برجسته  نقوش  از  گیری 
پته  ترکیب  با  آن،  چارچوب  بر  عالوه  که  است  مبلمانی 
دوزی کرمان و کاربرد این نقش روی پارچه، اثری هنری با 

نمادهای خراسان شمالی تولید و عرضه شود.

هنرمند: سهیال رضا زاده

تکنیک: ورق طال و اکرلیک

با یافتن چشم تو آرام گرفتم
چون شارع ردمانده پس از کشف قوافی
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ادامه تصویربرداری سریال »آقازاده«
کارگردانی  و  عنقا  حامد  کنندگی  تهیه  و  نویسندگی  به  ــازاده«  »آق تصویربرداری  ضیغمی- 
بهرنگ توفیقی با رعایت پروتکل های بهداشتی ادامه دارد.مشاور رسانه ای سریال »آقازاده« 
به خبرنگار ما گفت: »آقازاده« اولین سریالی بود که با شیوع کرونا تصویربرداری آن برای حفظ 
سالمت عوامل متوقف شد و حاال کار این مجموعه از سر گرفته شده است.مریم عرفانیان افزود: 
مهدی کوشکی در نقش الکس و کاوه خداشناس در نقش یک مقام رسمی 2 بازیگر جدیدی 
هستند که به پروژه اضافه شده اند و »آقازاده« با لحاظ کردن مسائل بهداشتی و مراقبت های 
پزشکی و حضور مسئول بهداشت ضبط می شود.به گفته وی، این سریال با گرفتن صحنه های 

جا مانده از قسمت های ابتدایی و تکمیل مراحل در آستانه پخش قرار می گیرد.
مهراد،  سینا  زنگنه،  لعیا  قاسمی،  ثریا  سلطانی،  مهدی  آقایی،  امیر  تارخ،  امین  است،  گفتنی 
دیبا زاهدی، مهدی کوشکی، سامیه لک، مسعود فروتن، کاوه خداشناس، سعید داخ، روزبه 
معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی، جمشید هاشم پور و محمدحسین لطیفی 

بازیگران این سریال هستند.

لبنان میزبان هنرمندان ایرانی

مجموعه »با من خوش میگذره!« به تهیه کنندگی و کارگردانی مرتضی آتش زمزم  ضیغمی- 
رسانه  شد.مشاور  عرضه  نماوا  و  فیلیمو  طریق  از  و  تولید  لبنان  در  ایرانی  هنرمند   3 حضور  با 
ای مجموعه »با من خوش میگذره!« به خبرنگار ما گفت: مهران غفوریان، امیرحسین صدیق و 
حسام لرنژاد خواننده پاپ در مجموعه »با من خوش میگذره!« در بیروت، بعلبک و جونیه لبنان 

میزبان یکدیگر بودند.
از  سرشار  و  توریستی  ماجراجویانه،  سفری  در  هنرمند   3 این  افزود:  مجد«  اعتمادی  »هادی 
شوخی در کشور لبنان با هزینه ای مشخص )400 دالر( رقابت کرده اند. بازیگران شناخته 
شده لبنانی از جمله مجدی مشموشی، نعمی بدوی و ماریتارز معلوف نیز در کنار هنرمندان 

ایرانی در این بخش حضور داشته اند.
برند  می  لذت  آنان  رقابت  از  هم  بینندگان  قسمت  هر  در  سفر،  این  جریان  در  وی،  گفته  به 
جهان  مختلف  کشورهای  نواز  چشم  و  بکر  های  دیدنی  و  گردشگری  های  ظرفیت  با  هم  و 

آشنا می شوند.

 »سینما ماشین« 
با یک فیلم دیگر

دلیل  به  سینما  سالن های  تعطیلی  رونــد  ــه   ادام با 
نمایش  از  خــوب  استقبال  و  کرونا  ویــروس  شیوع 
»سینما  طرح  در  حاتمی کیا  ابراهیم  »خــروج«  فیلم 
ماشین«، فیلم »جهان با من برقص« به عنوان دومین 
شــد.  فیلم  گذاشته  نمایش  بــه  طــرح  ایــن  در  فیلم 
موفق »جهان با من برقص« که پیش از این در اکران 
عمومی با استقبال بسیار خوب مخاطبان مواجه شد، 
نمایش  به  تهران  میالد  برج   3 شماره  پارکینگ  در 
با  و  بهداشتی  تدابیر  تحت  طرح  این  شد.  گذاشته 

مجوز و موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا اجرا شد.
 

»آنجا، همان ساعت« آنالین 
اکران می شود

صورت  به  الوند  سیروس  سینمایی  بلند  فیلم  آخرین 
ــد، کـــارگـــردان فیلم  ــون ــود.ال ــی ش آنــالیــن اکـــران م
دارد  تصمیم  و  است  ساعت«  همان  »آنجا  سینمایی 
در شرایط فعلی فیلم خود را به صورت آنالین اکران 
کند. در این فیلم بازیگرانی همچون پرویز پرستویی، 
امیرحسین  دوســت،  حقیقت   شهرام  الوند،  ماهور 

فتحی و شاهرخ فروتنیان نقش آفرینی می کنند.
است:  آمده  ساعت«  همان  »آنجا  داستان  خالصه  در 
کارگاه  کارگر  امیر،  و  ابتدایی  مقطع  معلم  رعنا، 
محله ای  در  را  ــود  خ عاشقانه  زنــدگــی  بــلــورســازی 
قدیمی و در حاشیه شهر آغاز کرده اند غافل از این که 
شیطنتی جنون آمیز خوشبختی ساده آن ها را نشانه 

گرفته است.

 میز مصاحبه  

 گپ  

بعد از سریال »زیرخاکی« در شرایط 
کرونایی چه می کنید؟

سر کار سعید نعمت ا... )زمین گرم( هستم که 
این  به  تازگی  به  و  برداری است  در حال فیلم 
گروه ملحق شده ام. سریال »جشن سر برون« 
به کارگردانی مجتبی راعی در حال فیلم  هم 

برداری است.
هر نقشی که ایفا می کنید متفاوت با 

دیگر کاراکترهایی است که تا حاال ایفا 
کرده اید. ابتدا از اسکندر »زیرخاکی« 
بگویید که شخصیتی پیچیده و دارای 

ویژگی های منحصر به فردی است. 
چه شد با توجه به گزیده کاری تان 
راضی به بازی در این نقش شدید؟

هایی  ویژگی  اســاس  بر  را  ها  نقش  همیشه   
از نظر  ــه چــقــدر  ایـــن ک ــی کــنــم،  انــتــخــاب م
به کاراکتر پرداخته شده و در قصه  دراماتیک 

موثر است.
که  ــن  ای و  دارد  مــتــعــددی  ــای  ه ــه  الی چــقــدر 
اسکندر  نباشد.  دســت  یک  و  تخت  کاراکتر 
شخصیتی است که در ابتدا ما او را کاراکتری 
خیلی ساده می بینیم تا زمانی که متوجه می 
برای  بازی  و  کلک  او  گفتن  سخن  نوع  شویم 
جاسوسی کردن و نفوذ در بین زندانی هاست 
جذاب  برایم  شخصیت  از  بخش  این  اجرای  و 
بود. وقتی وارد فاز بعدی می شویم می فهمیم 
او نفوذی است و رنگ عوض می کند. اسکندر 
مدام در حال تغییر چهره است و این شخصیت 

برای من جذاب بود و پذیرفتم آن را ایفا کنم.
چگونه به شخصیت اسکندر رسیدید؟ 

به فیلم نامه رجوع کردید؟ راهنمایی 
های کارگردان و دانشی که در این 
سال ها از تئاتر، سینما و تلویزیون 

کسب کردید چقدر کمک کننده بود؟
پیشنهاد  کارگردان  به  را  زدنش  حرف  چگونه 
چون  گفتم  و  پذیرفت  سامان  ــای  آق و  دادم 
متفاوت  ابتدا  از  اگر  است  جاسوس  اسکندر 
در  کند.  نمی  شــک  او  بــه  کسی  بزند  حــرف 
مهندس  بــازیــگــران  ــا،  ه شخصیت  طــراحــی 
ظاهری  و  بیرونی  نمای  ببینند  باید  و  هستند 

چگونه  را  تخیلی  ــای  ه لحظه  و  شخصیت 
طراحی  و  معماری  بزنند.  حــرف  و  بسازند 
ویژگی های یک انسان، کار بازیگر است. من 
کنم.  می  طراحی  گونه  این  را  ها  نقش  همه 
چگونه  شخصیت  آن  زدن،  حــرف  بخش  در 
مشکلی  خیر؟  یا  دارد  لهجه  زنــد؟  می  حرف 
تند  یا  آرام  که  ایــن  و  نه  یا  هست  بیانش  در 
شخصیت  فیزیک،  بخش  در  زنــد؟  می  حرف 
را این گونه طراحی می کنم که خمیده است 
یا پرقدرت. بعد به چیزهای درونی می پردازم 
که در آن موقعیت به چه چیزی فکر می کند. 
به یک  به قطعه آن شخصیت  با طراحی قطعه 

نقش متفاوت می رسم.
کار در شرایط شیوع کرونا و رعایت 
پروتکل های بهداشتی به طور حتم 

سخت بود زیرا  هم باید مراقب 
سالمت خود باشید و هم برای 
رساندن اثر به آنتن بازی کنید.

ما بازیگران واقعًا سپری نداریم. عوامل دیگر می 
توانند ماسک و دستکش داشته باشند و فاصله 
وقتی  ولی  کنند  رعایت  حدی  تا  را   اجتماعی 
فاصله من با بازیگر نقش مقابلم 10 سانتی متر 
است و باید دیالوگ بگوییم دیگر کاری از دست 
مان بر نمی آید و هیچ راهی نیست. وقتی کات 
می دهند می توانیم ماسک بزنیم که فایده ای 
ندارد و آن چه اتفاق می افتد این است که دست 
مان با همه جای صحنه و اشیا برخورد می کند. 
نشان  حساسیت  توانیم  می  انــدازه  چه  تا  مگر 
دهیم و همه چیز را ضدعفونی کنیم؟ در خطر 
هستیم اما به خدا توکل می کنیم و کارمان را 

انجام می دهیم.
 به دلیل شیوع ویروس کرونا برخی 

سریال ها همچون »نون. خ « و 
»پایتخت« ناقص ماند و متوقف شد و 

مخاطب باید منتظر ساخت و ادامه 
سریال باشد؛ سریال شما هم درگیر 

همین مسئله شد؟
متاسفانه در همه جای دنیا ویروس کرونا تاثیر 
گذاشته و بخشی از سریال ما قرار بود در خارج 
فراهم  شرایط  که  شود  برداری  فیلم  کشور  از 

شده  متوقف  سریال  دوم  بخش  فعاًل  و  نشد 
است. قرار بود شخصیت اسکندر با چهره ای 
فعاًل  شرایط  ولی  شود  ظاهر  دوبــاره  متفاوت 

این گونه است.
فالش بکی به گذشته بزنیم. از زمان 
ورودتان تاکنون چقدر تالش کردید 

و طول کشید خودتان را ثابت کنید و 
دیده شوید؟

زادگاهم  در  را  کارم  تئاتر  با   68 سال  در  من 
به  ســـــال73  در  و  کــــردم  شــــروع  کـــرمـــان 
و وارد دانشگاه شدم و حدود 25  تهران رفتم 
سال است که مدام کار می کنم.  در سال های 
کار  زیاد  جز  ای  چاره  و  ام  شده  پرکارتر  اخیر 
کردن نداشته ام. ناامید نشدم و صبر و تحمل 
کردم. 11 سال پیش سریال »ششمین نفر« را 
بازی کردم. من و کامران تفتی هم سن و سال 
هم  را  سن  هم  نقش  سریال  این  در  و  هستیم 
بازی کردیم. االن در سریال نقش پدر کامران 
را بازی می کنم، سختی این سال ها سبب شد 

من پیرتر از هم سن و ساالنم باشم.
قبول دارید نقش های سخت که جای 
کار بیشتری دارند و گاهی خاکستری 

هستند به شما پیشنهاد داده می 
شوند و نقش مثبت کمتری در کارنامه 

تان دارید؟
نیستم.  راضی  خودم  است،  گونه  این  دقیقًا 
نمی  قبول  منفی  نقش  بازیگران  از  خیلی 
یک  مــردم  ذهــن  در  خواهند  می  چــون  کنند 
و محبوبیت  از آن ها تداعی شود  چهره مثبت 
را مساوی می دانند با نقش خوب بازی کردن. 
سخت  و  پیچیده  خیلی  منفی  ــای  ه نقش 
می  انجام  منفی  کار  قصه  در  اغلب  و  هستند 
به  را  ها  شخصیت  کنند،  می  تخریب  دهند، 
الیه  و  هستند  اندازند،عملگرا  می  هم  جان 
های مختلفی دارند. البته در سینما هم وقتی 
یکی، دو بار نقش منفی را خوب بازی کنی از 
آن به بعد این گونه نقش ها به تو پیشنهاد داده 
می شود. خودم هم بدم نمی آید که در نقش 
های مثبت تر بازی کنم اما فعاًل پیشنهادها به 

آن سمت است.

چقدر کوتاهی و بلندی نقش برای تان 
اهمیت دارد؟ یعنی چقدر تاثیرگذاری 
و تعیین کنندگی یک نقش به جای این 

که یک نقش اصلی را بازی کنید برای 
تان اهمیت دارد؟

برایم  نقش  بـــودن  بلند  خیلی  گذشته  در 
آن  تاثیرگذاری  و  پیچیدگی  و  نداشت  اهمیت 
برایم مهم بود اما اکنون برایم بلند بودن نقش 
اهمیت دارد و دلیل اش هم واضح است؛ من 
نقش های کوتاه خوب را در سینما زیاد بازی 
ماند  نمی  ذهــن  در  متاسفانه  ولــی  ام  ــرده  ک
که  ماند  می  مخاطب  ذهــن  در  کاراکتری  و 
است.  اش  چشم  جلوی  و  دارد  حضور  بیشتر 
بازی می  بازیگری مثل من که25 سال  برای 

کنم، این به ضررم تمام شده و تمام عمرم را 
هنوز  و  کردم  بازی  کوتاه  نقش  و  گذاشتم 

مخاطب  شناسند.  نمی  را  من  ها  خیلی 
بی  ما  کار  از  بخشی  نشناسد  را  ما  اگر 

نتیجه می ماند.
به نکته خوبی اشاره کردید؛ 

با توجه به رزومه کاری تان 
چرا دیرتر دیده شدید؟

از  بخشی  دارد،  ــادی  زی دالیــل 
بازار  جا  این  که  است  این  آن، 
ــازار  ب همه  مثل  و  ــت  اس ــار  ک
مناسبات  و  ضــوابــط   کــارهــا 
این  و  پشت پرده خود را دارد 
مناسبات به سختی اجازه می 
بیاید و  تازه کار  دهد یک آدم 
این  که  این  مگر  بگیرد  جان 
یا  مناسبات  بــخــواهــد  آدم 
و  کند  پیدا  ای  ــازه  ت ــط  رواب
که  هایی  ــازی  ب تــوی  ــرود  ب
آن  از  همه  و  دارد  وجــود 
ــد. بــخــشــی از  ــ خــبــر دارنـ
شدنم  دیده  دیر  ماجرای 
هم  دیگر  بخش  و  بود  این 

را  کوتاه  نقش  که  بود  این 
با  بارها  و  دهند  می  من  به 

ها  کــارگــردان  و  کنندگان  تهیه 

خواهم  نمی  را  نقش  این  که  ام  کرده  صحبت 
و چقدر باید ثابت کنم می توانم در نقش های 
اصلی تر بازی کنم اما این اتفاق نیفتاده است. 
بارها نقش های خوبی به من داده اند اما یک 
بازیگر  این  که  گفته  مدیری  یا  باالتر  مسئول 
معروف  بازیگر  یا  کند  بــازی  را  نقش  نباید 
تری را جایگزین من کرده اند. خیلی از آدم 
ها تصمیم گیرنده هستند؛ از سرمایه گذار و 
سوپر  و  اول   نقش  بازیگر  تا  گرفته  کننده  تهیه 
همه  با  را  خودش  آدم  کشد  می  طول  استار. 
را  حقش  و  کند  هماهنگ  جماعت 

بگیرد.
االن به حق خود رسیده 

اید؟
رسیده  شما  نظر  به 

ام؟!
خیر! حتی با 
وجود بازی 

های خوب 
تان یک 

بار در 
جشنواره 
فیلم فجر 

نامزد 
نشده اید.

طور  همین 
اســــــــــت. 
ــا  مـــــــــن تـ
عمرم  ــر  آخ
ــوال  ــ ایـــــن س
هیئت  از  را 
آن  داوران 
دارم  ســـــال 
بازی  ــرای  ب که 
»چــنــد  فــیــلــم  در  ام 
مترمکعب عشق« چرا مرا 
نامزد نکردند؟! من یکی 
هــای  نــقــش  بهترین  از 
فیلم  ــن  ای در  را  سینما 
بازی کردم. درست است 

در  چرا  اما  دادند  جایزه  سینما  خانه  جشن  در 
بازیگر  یک  بار  یک  اگر  ندادند؟  فجر  جشنواره 
شود  می  عوض  سرنوشتش  بگیرد  جایزه  یک 
ایفا  را  خوبی  های  نقش  تواند  می  سینما  در  و 

کند.
حال و احوال تان بعد از ۳ دهه فعالیت 

در صحنه تئاتر و جلوی دوربین چگونه 
است؟

ام  وضعیت  از  اســت،  مشخص  زدنــم  حــرف  از 
است  ایــن  ــرای  ب ام  ناراحتی  نیستم.  ــی  راض
این کار گذاشتم. من هم سن  را سر  که عمرم 
حامد بهداد هستم، چرا باید در سینما این قدر 

پیر شوم ولی به حقم نرسم.
 توقع دارم بی انصافی را کنار بگذارند و اجازه 
ام  دهند من که این همه سال زحمت کشیده 
من  به  پیش  12سال  اگــر10،  برسم.  حقم  به 
ایران  سینمای  در  سرنوشتم  دادند  می  جایزه 

عوض می شد.
در بین نقش های متفاوت کارنامه تان 

آیا باز هم بهترین شخصیت کارنامه 
هنری تان را بازی در »چند مترمکعب 

عشق« می دانید؟
از فیلم  االن خیر. »چند مترمکعب عشق« یکی 
ام.  کـــرده  بـــازی  آن  در  کــه  ــت  اس خوبی  ــای  ه
شخصیتی که در »سد معبر« بازی کردم هم خوب 
را  این  ارزش  هم  »درخونگاه«  در  ام  نقش  بود. 
دارد که به عنوان کاراکتر اصلی معرفی شود. من 
سالی در یکی، دو تئاتر کار می کنم اما حتی یک 
بار هم در جشن خانه تئاتر از من اسم نمی برند! 
نمی دانم چه ماجرایی در خانه تئاتر و سینماست 

که این گونه با من برخورد می کنند.
حرفی اگر باقی مانده است بفرمایید.

از  خیلی  دارم.  ها  رسانه  از  کوچکی  گالیه 
روی  شان  توجه  و  گیرند  نمی  جدی  ها  رسانه 
بیندازند  هم  حاشیه  به  نگاه  یک  است.  بدنه 
چون در حاشیه ها خیلی بازیگران هستند که 
می توانند حضور خوبی داشته باشند. بخشی 
از این ماجرا که من نتوانستم به حقم برسم به 
باید  که  است  واقعیتی  و  گردد  برمی  ها  رسانه 

در نظر گرفت.

مریم ضیغمی- در دوران نوجوانی فعالیت هنری خود را در زادگاهش، کرمان با بازی روی صحنه تئاتر 
آغاز کرد. »نادر فالح« بعد از سال ها تالش و خاک صحنه خوردن با بازی در فیلم »چند کیلو خرما 
برای مراسم تدفین« وارد عرصه سینما شد. این هنرمند بااخالق، لیسانس ادبیات نمایشی و فوق 

لیسانس کارگردانی نمایش دارد. اغلب بینندگان او را به واسطه بازی در نقش شخصیت های سخت 
پایان، بی پولی، طعم شیرین خیال،  و متفاوتش می شناسند. پذیرایی ساده، سوت  و گاهی منفی 
چند مترمکعب عشق، خط ویژه، طبقه حساس، اژدها وارد می شود، سد معبر و درخونگاه از جمله 

فیلم هایی هستند که فالح در آن ها به نقش های متفاوت جان بخشیده اما به گفته خودش حقش 
را از سینما نگرفته است. فالح این بار در سریال ماه رمضانی »زیر خاکی« ایفاگر نقش »اسکندر« بود؛ 

شخصیتی که جاسوس و نفوذی بود و نقش متفاوتی در کارنامه اش محسوب می شود.

گفت و گو با »نادر فالح« بازیگر نقش های منفی

جایزه می دادند، سرنوشتم عوض می شد

 سینما ماشین 

 سینما آنالین 



رهبر انقالب اسالمی، درگذشت آیت ا... 
محجوب را تسلیت گفتند

انقالب  معظم  رهبر  رهبری:  معظم  مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه 

ابوالقاسم  شیخ  ــت ا...  آیـ پرهیزگار  عالم  درگــذشــت  اســالمــی، 
محجوب را تسلیت گفتند.

روی خط سیاست 

جهانگیری در پیامی به قالیباف: دولت آماده تعامل 
موثر با مجلس است

در  رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری،  ایرنا:   

تبریک  ضمن  قالیباف«  »محمدباقر  بــه  پیامی 
ــورای  ش مجلس  رئــیــس  عــنــوان  بــه  وی  انتخاب 
برای  دولت  آمادگی  اعالم  ضمن  گفت:  اسالمی، 
توفیق  ــی،  ــالم اس ــورای  شـ مجلس  بــا  مــوثــر  تعامل  و  همکاری 
شورای  مجلس  محترم  نمایندگان  و  رئیسه  هیئت  جنابعالی، 
نظام  و  مردم  به  خدمت  و  نمایندگی  وظایف  انجام  در  را  اسالمی 

مقدس جمهوری اسالمی از خداوند متعال خواستارم.

مجلس یک شنبه و سه شنبه هفته جاری جلسه علنی 
دارد

سخنگوی  فرهنگی،  محمدحسین  ملت:  خانه   

این  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت 
این  سه شنبه  و  یک شنبه  ــای  روزه در  مجلس  که 
زمان  ــزود:  اف داشــت،  خواهد  علنی  صحن  هفته 
طراحی  به  بستگی  تخصصی  کمیسیون های  اعضای  انتخاب 
تغییرات فرم ها و تکمیل آن ها و محاسبه امتیازات دارد و احتمااًل 

هفته آینده نهایی می شود.
 

از گوشه و کنار 

بیکاری بین المللی به 17 درصد افزایش می یابد
مشاوره ای  مؤسسه  راشاتودی،  از  نقل  به  فارس:   

نشان  مطالعات  نتایج  که  کــرد  ــالم  اع بوستون، 
می دهد بیش از نیمی از افراد شاغل در جهان که 
حدود 2 میلیارد نفر هستند به خاطر شیوع کرونا و 
دادن  دست  از  معرض  در  جهانی  اپیدمی  این  اقتصادی  تبعات 
سازمان  گرفته اند.  قرار  خود  اشتغال  نحوه  در  تغییراتی  یا  شغل 
بین المللی کار پیش بینی کرده است امسال 3.4 تریلیون دالر به 
خاطر شیوع کرونا از درآمد کارمندان و کارگران در جهان، از بین 
می رود. نویسندگان گزارش مؤسسه بوستون معتقدند طی 2 تا 3 
دست  از  را  خود  شغل  جهان،  در  نفر   6 هر  از  نفر  یک  آینده  ماه 
خواهد  افزایش  درصد   17 به  بین المللی  بیکاری  و  داد  خواهد 

یافت.

عربستان کشورهای اسالمی را درباره حج در 
بالتکلیفی نگه داشته است

حجاج  سرپرست  نــواب،  سیدعبدالفتاح  حجت االسالم  تسنیم: 

ایرانی گفت: عربستان همچنان کشورهای اسالمی را در خصوص 
حج آینده در بالتکلیفی نگه داشته است.
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اخبار

از میان خبرها 

گوناگون 

باور  باید  مردم  که  این  بیان  با  جمهور  رئیس 
کرونا  از  قبل  شرایط  به  زودی  به  که  کنند 
نمی توانیم برگردیم، افزود: بخشی از زندگی 

ما باید به فضای مجازی برود.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین 
ستاد  جلسه  در  ــروز  دی صبح  روحانی  حسن 
با کرونا  با بیان این که کرونا همچنان  مقابله 
به عنوان مسئله اصلی و مهم در کشور ما ظهور 
ویــروس  ایــن  کــرد:  خاطرنشان  دارد،  بــروز  و 
مسائل  در  ــادی  زیـ بسیار  تــحــوالت  مــوجــب 
سیاسی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی شد. 
اما  بودند،  شده  رنگ  کم  مرزها  این  از  پیش 
کرونا موضوع مرزها را پر رنگ کرد. مهاجرت 
و سفر را تغییر داد و امروز ما با شرایط جدید 
در  که  این  بیان  با  جمهور  مواجه ایم.رئیس 
از  بخشی  و  محدودتر  ما  زندگی  شرایط  این 
مردم  ــرد:  ک تصریح  ــت،  اس شــده  مجازی  آن 
به  نمی توانیم  ما  زودی  به  که  کنند  باور  باید 
مدت  بــرای  برگردیم،  کرونا  از  قبل  شرایط 
طوالنی باید سبک زندگی مان را تغییر دهیم 
از زندگی  و بخشی  بپذیریم  را  و محدودیت ها 

ما باید به فضای مجازی برود.
ــرد: مــثــل گــذشــتــه که  ــ ــانـــی اظـــهـــار ک روحـ
نفره   20 تــا   10 جــمــع هــای  می توانستیم 
آن  از  مدتی  برای  باید  باشیم  داشته  هم  کنار 
صرف نظر و این رفتار را ترک کنیم، اجتماعات 
باید کوچک و با فاصله اجتماعی همراه باشد. 
اکنون شرایط سخت تری از اسفند و فروردین 
رو  به  رو  کسانی  با  ماه ها  آن  در  چون  داریــم 
وضــوح  بــه  را  بیماری  ــن  ای عالیم  کــه  بــودیــم 
مبتال  که  می دانستند  خــودشــان  و  داشتند 
و  شده  عوض  مسئله  شکل  االن  اما  شده اند 

نداشته  را  کرونا  ظاهری  عالیم  است  ممکن 
باشند از این رو باید حتمًا تست بگیریم و وقتی 
نمی شود  باورشان  افراد  می گیریم  تست  هم 
سخت تر  کار  االن  بنابراین  هستند؛  مبتال  که 
تاکید  حال  عین  در  است. رئیس جمهور  شده 
کرد که القای ترس و اضطراب و عدم قطعیت 
در خصوص آینده مفید نیست و افزود: باید بر 
این اساس تصمیم بگیریم که با ویروس کرونا 
توام  زندگی  اما  کنیم  زندگی  ماه ها  بناست 
برای  واکسنی  اکنون  هم  کامل.  احتیاط  با 
درمان این ویروس نیست و ویروس هم از این 

شهر به آن شهر در حال چرخش است.
رئیس جمهور با بیان این که با شروع تابستان 
برای  را  این، شرایط  و  سفرها هم شروع شده 
ما سخت می کند، اظهار کرد: من نمی خواهم 
کرونا  با  باید  بلکه  شــود  ممنوع  سفر  بگویم 
زندگی کرد، ولی با احتیاط کامل و مراقبت ها 

بهداشتی. پروتکل های  رعایت  همچنین  و 
حال  در  روزانــه  ما  کرد:  خاطرنشان  روحانی 
نباید  مبتالیان  تعداد  هستیم،  شرایط  پایش 
تعداد  ــرا  زی باشد  کننده  نگران  ــردم  م ــرای  ب
مبتالیان جدید بر مبنای تستی است که گرفته 
نداشته  عالیمی  طرف  است  ممکن  و  می شود 
نکند  مبتال  را  دیگران  که  این  برای  ولی  باشد 
در قرنطینه خانگی قرار بگیرد؛ بنابراین مردم 
است   R ZERO ما  دیگر  معیار  نباشند.  نگران 
این  در  ــت،  اس اپیدمی  شــدت  مخصوص  که 
نگرانی  جای  باشد  یک  باالی  عدد  اگر  معیار 
یک  زیر  ما  کشور  در  عدد  این  البته  که  است 
است اما برخی استان ها باالی یک رفته بودند. 
درصد  و  بیمارستانی  های  تخت  تعداد  اشغال 
معیارهاست.  دیگر  از  نیز  جمعیت  بادی  آنتی 
بادی  آنتی  دارای  جمعیت  ــد  درص  40 اگــر 
اما  مــی شــود  راحــت  مــا  خیال  کمی  باشند، 
جمهور  نرسیده ایم.رئیس  نقطه  این  به  هنوز 
همچنین گفت: در جلسه امروز)شنبه( تصمیم 
برای  کشور  سراسر  در  مساجد  که  گرفتیم 
دستورالعمل های  رعایت  با  روزانــه  نمازهای 
پاساژها  فعالیت  محدودیت  شود.  باز  پزشکی 
این  البته  برداشتیم  بود   18 ساعت  تا  که  را 
خطرات  که  نیست  معنا  این  به  ها  بازگشایی 
که  معناست  این  به  بلکه  است  یافته  کاهش 
شود.  انجام  روزمــره  کارهای  احتیاط  با  باید 
شد  مطرح  همچنین  امروز)شنبه(  جلسه  در 
هستند،  باز  صبح ها  که  مطهر  صحن های  که 
شب ها هم باز باشند که بنا شد بررسی ها انجام 
تصمیم گیری  آن  درباره  بعد  جلسه  در  تا  شود 
شود، درباره سالن های اجتماعات باید با دقت 

و سرعت کمتر به سمت گشایش برویم.

تداوم روند کاهشی قیمت های خودرو در بازار

 بررسی بازار خودروی پایتخت در روز شنبه  حاکی از تداوم روند کاهشی قیمت ها و همچون 
هفته های گذشته خرید و فروش ها در حداقل خود بود.  به گزارش ایرنا، دیروز در گروه سایپا 
تومان،  میلیون   66 تا   6۵ به   131 سایپا  تومان،  میلیون   70,۵ به   111 سایپا  دستگاه  هر 
تیبای صندوق دار به 74 میلیون تومان، تیبا 2 به 83 میلیون تومان، ساینا به 86 میلیون 
تومان و کوئیک به ۹2,۵ میلیون تومان رسید. همچنین در گروه ایران خودرو هر دستگاه پژو 
206 تیپ 2 ، 117 میلیون تومان، پژو 40۵ ، 110 تا 111 میلیون تومان، پژو پارس 13۵ میلیون تومان و 
سمند ال. ایکس 114 تا 11۵ میلیون تومان قیمت گذاری شد. در دسته مونتاژی ها نیز هر دستگاه سراتوی 
شرکتی سایپا 470 میلیون تومان، پژو 2008 ، ۵00 میلیون تومان، چانگان سی. اس 3۵ ، 270 میلیون 
تومان،  جک اس ۵ ، 40۵ تا 410 میلیون تومان و هایما اس 7 ، 41۵ تا 420 میلیون تومان قیمت گذاری شد.

نظر شورای نگهبان درباره حذف ۴ صفر از پول ملی

که  داشت  ایراداتی  تعزیری  حبس  مجازات  کاهش  طرح  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی   
ایسنا،  گزارش  به  شد.  اعالم  نیز  آن  مغایرت  عدم  و  کرد  برطرف  را  ایــرادات  محترم  مجلس 
قوانین  برخی  اصالح  فوریتی  دو  طرح  کرد:  اظهار  خبری،  نشست  در  کدخدایی  عباسعلی 
راجع به انتخابات  ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسالمی به مجلس اعاده شده است. 
کدخدایی درباره الیحه اصالح قانون پولی و بانکی کشور و نظر شورا درباره حذف 4 صفر از 
پول ملی گفت: الیحه حذف چهار صفر از پول ملی در جلسات شورای نگهبان بررسی شد و در تبصره یک این 
به  این تعهدات  ایجاد شده بود که شورای نگهبان اعالم کرد  المللی پول  برابر صندوق بین  طرح تعهداتی در 
روشنی مطرح شود و دارای ابهام است. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در جلساتی که با آقای همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی پیرامون الیحه حذف چهار صفر داشتیم، ابهامات در خصوص تعهدات به صندوق بین 
ابهامات درباره آن اعالم نظر می  از رفع  ابهامات را به مجلس اعالم کردیم و پس  این  المللی پول رفع نشد و 

کنیم.

زمان الزم برای شروع کسب و کار 3 روزه شد

 به گزارش تسنیم، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در مورد افتتاح  پنجره واحد فیزیکی کسب و 
کار با بیان این که چرا از کاری که در دنیا مدت هاست شروع شده است، استقبال می کنیم؟ 
تصریح کرد: در ایران به طور متوسط شروع یک فعالیت اقتصادی 7٥روز طول می کشد و 
این عدد برای یک فعال اقتصادی که قصد سرمایه گذاری دارد خیلی زیاد است و با افتتاح و 
شروع به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار به 3 روز تقلیل پیدا کرده است، بنابراین 
باید از این اتفاق استقبال شود. وی افزود: در 1۹بهمن سال ۹8 قول دادم که این اقدام در اردیبهشت امسال 
اتفاق بیفتد و خوشحالم که این امر محقق شد و برای برگزاری مراسم، افتتاح آن به 10 خرداد موکول شد. بر 
این اساس هر فعال اقتصادی که از این پس کارش بیشتر از 3 روز طول کشید،  حتمًا شکایت کند و با تلفن  

18٦٦  تماس بگیرد.

روند تأمین و انتقال ارز حالت عادی به خود گرفته است

 رئیس کل بانک مرکزی درباره تامین ارز متقاضیان واردات اعالم کرد: بعد از افت عرضه ارز 
در اوایل سال به علت شیوع ویروس کرونا در ایران و کشورهای همسایه، امروز که تقریبًا همه 
به خود گرفته است. عبدالناصر  ارز حالت عادی  انتقال  و  تأمین  بازارها فعال شده اند روند 
از  دالر  میلیارد   3,7 حدود  تاکنون  سال  ابتدای  از  کرد:  تأکید  ایسنا،  با  گفت وگو  همتی در 
بانک  کل  رئیس  است.  شده  تأمین  واردات  برای  مرکزی  بانک  اعالمی  مختلف  روش های 
بازار  تأثیرات آن در  و  ارز مثبت است  و برگشت  افزود: همان گونه که قباًل اعالم کردم روند صادرات  مرکزی 

مشهود خواهد بود.

 شاخص کل در بازار بورس3۴ هزار و 937 واحد رشد کرد
 شاخص کل در بازار بورس روز  شنبه 34 هزار و ۹37 واحد رشد داشت که در نهایت این 
شاخص به رقم ۹73 هزار و 4۹۵ واحد رسید. به گزارش ایرنا، بر اساس معامالت دیروز بیش 
از 7 میلیارد و ۵48 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 61 هزار و ۹28 میلیارد 
ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 6 هزار و 848 واحد افزایش به 318 
هزار و 8۹6 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 4 هزار و ۵32  واحد رشد به 211 هزار و ۵7 
واحد رسید.شاخص بازار اول 27 هزار و 280  واحد و شاخص بازار دوم 63 هزار و ۵04  واحد افزایش داشت.

پیش بینی کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران درباره قیمت طال

 در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز، اکثر هر دو گروه کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران 
ایسنا،  گــزارش  به  کردند.  بینی  پیش  را  جاری  هفته  در  طال  قیمت  افزایشی  روند  تــداوم 
معامله گران و تحلیل گرانی که در نظرسنجی کیتکونیوز شرکت کردند به افزایش تنش های 
تجاری میان آمریکا و چین، ضعیف شدن ارزش دالر و عوامل فنی به عنوان دالیل خود برای 
وال  کارشناسان  از  کیتکونیوز  نظرسنجی  در  کردند.  اشاره  طال  قیمت  افزایش  بینی  پیش 
استریت برای هفته جاری، 1۵ نفر شرکت کردند که از میان آن ها 13 نفر معادل 87 درصد به افزایش قیمت 
طال رأی دادند و یک نفر معادل 7 درصد به کاهش قیمت طال رأی داد و یک نفر معادل 7 درصد نظر خنثی 
نفر   623 ها،  آن  میان  از  که  کردند  شرکت  کیتکونیوز  آنالین  نظرسنجی  در  نفر   10۹0 بین،  این  در  داشت. 
معادل ۵7 درصد افزایش قیمت طال و 2۵1 نفر معادل 23 درصد کاهش قیمت طال را در هفته جاری پیش 

بینی کردند و 216 نفر معادل 20 درصد نظری نداشتند.

وزیر بهداشت: مقابله ایران با کرونا الگوی موفق جهانی است

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امروز دنیا شیوه ایران در مبارزه با کرونا را 
به عنوان یک الگوی موفق مورد استناد قرار می دهد.به گزارش ایرنا، سعید نمکی روز 
شنبه در حاشیه دیدار با تولیت آستان قدس رضوی در مشهد به خبرنگاران گفت: ایران 
محدودیت های  و  تحریم  شرایط  در  تنگناها  و  سختی ها  همه  رغم  به  کرونا  با  مبارزه  در 
وجود  با  همه  ایــن  و  کروناست  با  مــبــارزه  پیشتازان  از  یکی  تجهیزاتی  و  اقتصادی 
حرکت  تضعیف  دنبال  به  پراکنی  سخن  با  جا  همه  که  زمانی  آمد،  دست  به  اول  روزهای  مظلومیت های 

همکاران مان، روبه رو بودیم. 

بازی اتهام زنی، جهان را نفریفته و نخواهد فریفت

 ایرنا: »سیدعباس موسوی« سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در توئیتر 

نوشت: در قسمت جدید سریال »خروج« و در میان یک همه گیری که جهان را پریشان کرده، 
ایاالت متحده رابطه خود را با سازمان جهانی بهداشت قطع کرده است. 

وی ادامه داد: »این رژیم بی مسئولیت بعد از ناکامی در انجام وظایفش در قبال مردم خود، 
همواره به دنبال راه فراری بوده تا افتضاحی را که به بار آورده، پنهان کند. اما بازی اتهام زنی، 

جهان را نفریفته و نخواهد فریفت.«

افزایش قیمت اوراق تسهیالت مسکن

 مهر: قیمت اوراق تسهیالت مسکن در معامالت دیروز بازار سرمایه تا دامنه 83 هزار تومان 

به ازای هر برگه ۵00 هزار تومانی وام مسکن افزایش یافت و هزینه دریافت تسهیالت خرید 
فروردین  در  مسکن  تسهیالت  اوراق  قیمت  آخرین  داد.  افزایش  پیش  از  بیش  را  مسکن 
صد  بازدهی  دیروز،  نرخ  با  مقایسه  در  که  بود  برگه  هر  در  تومان  هزار   40 از  کمتر  امسال، 
برگه ها  این  بازار  در  اخیر  سال  چند  در  که  اتفاقی  می دهد؛  نشان  را  ماه   2 طی  درصدی 

نیفتاده است.

دامنه اعتراضات به قتل یک سیاه پوست به ۲0 شهر بزرگ آمریکا رسید

 مهر: دامنه اعتراضات به قتل یک مرد سیاه پوست به دست پلیس آمریکا به 20 شهر بزرگ 

وارد  معترضان  کردن  آرام  برای  ملی  گارد  مناطق،  برخی  در  که  جایی  تا  رسیده  کشور  این 
»جورج  شدن  کشته  به  اعتراض  در  آمریکا  شهر   20 از  بیش  در  معترضان  است.  شده  عمل 
ایالت  »مینیاپولیس«  شهر  پلیس  نژادپرستانه  خشونت  قربانی  که  پوستی  سیاه  مرد  فلوید« 
مینه سوتا شد، به خیابان ها آمده اند. همچنین به گزارش ایسنا، به دنبال اعتراضات مردمی 
در شهر دیترویت ایالت میشیگان آمریکا که علیه اقدامات پلیس در شهر مینیاپولیس ایالت مینه سوتا و کشته 
از 40 تن دیگر زخمی  بازداشتی سیاه پوست به دست پلیس برگزار شد، یک تن کشته شد و بیش  شدن یک 

شدند.

حقوق سربازان ۲0 درصد اضافه شد

درصدی   20 حقوق  افزایش  از  مسلح  نیروهای  ستادکل  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس   مهر: 

سربازان خبر داد و گفت: به زودی خبرهای خوشی برای مشموالن غایب و کنکوری اعالم 
پادگان ها  در  بیماری ها  شیوع  کرد:  اظهار  پور  رحیمی  غالمرضا  دوم،  دریادار  می شود.امیر 
سربازها  تمام  و  دارند  پزشک  پادگان ها  همه  هستند،  فعال تر  بهداری ها  چون  است  کمتر 
در  نظامی  یگان های  که  البته  و  دارند  آسان  دسترسی  امکانات  و  دارو  به  و  می شوند  معاینه 

حالت آماده باش هستند. 
در  خاصی  شیوع  تعداد  این  از  غیر  به  و  شدند  مبتال  کرونا  به  سربازان  از  نفر   ۵4 آمار  آخرین  طبق  افزود:  وی 

پادگان ها نداشتیم و بیماری کنترل شد و مشکلی در هیچ مرکز آموزشی دیده نشد.

 رئیس جمهور: به زودی به شرایط 
قبل از کرونا نمی توانیم برگردیم

دستورات رئیس جمهور به معاون حقوقی در خصوص لوایح مهم دولت

رئیس جمهور به معاون حقوقی خود مأموریت ویژه داد که زمینه پیشبرد لوایح مهم از جمله »الیحه تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان«، »الیحه 
شفافیت«، »الیحه مدیریت تعارض منافع«، »الیحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی« و »الیحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی« را فراهم کند. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی به معاون حقوقی خود دستور داد که با همکاری 
معاونت امور زنان و وزارت دادگستری، ایرادات مطرح شده توسط جامعه حقوقی و متخصصان مطالعات زنان در خصوص تغییرات اعمال شده در 
قوه قضاییه در خصوص الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به دقت بررسی کند و با رفع نواقص و کاستی های این الیحه، شرایط تصویب 
یک قانون موثر و کارآمد در تأمین امنیت زنان و منع خشونت را فراهم سازد. رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت مسئولیت خود در زمینه اجرای 
قانون اساسی و حقوق شهروندی، از معاونت حقوقی خواست که تا پایان سال گزارش پایش اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی را تهیه کند.

ادغام بانک حکمت در سپه

ایرنا: بانک حکمت با هدف سامان دهی 

بانک  نخستین  عنوان  به  بانکی  نظام 
نظامی روز شنبه در بانک سپه ادغام شد، 
در گام بعدی قرار است 4 بانک و موسسه 
و  اقتصاد  مهر  قوامین،  انصار،  اعتباری 

کوثر نیز فرایند ادغام را طی کنند.

شناسایی ۲هزار و ۲۸۲ مورد 
جدید ابتال به کرونا در کشور

وزارت  سخنگوی  جــهــانــپــور،  ایــســنــا:   

بهداشت روز گذشته از شناسایی 2هزار 
در  کرونا  به  ابتال  جدید  ــورد  م  282 و 
مبتالیان  بین  از  گفت:  و  داد  خبر  کشور 
به  و  شدند  بستری  ــورد  م  43۵ جدید 
سرپایی  صــورت  بــه  نیز  بیمار   1847

خدمات رسانی شد.

قیمت برق پرمصرف ها افزایش 
یافت

ــی مــشــهــدی،  ــب ــارس: مــصــطــفــی رج ــ  فـ

سخنگوی صنعت برق گفت: برای ایجاد 
بازدارندگی در مصرف بیش از حد برق، 
از این پس مشترکانی که بیش از الگوی 
متحمل  ــد،  ــ دارن مــصــرف  شــده  تعیین 
افزایش قیمت 16 درصدی هزینه عالوه 
بر افزایش قیمت 7 درصدی برای عموم 

مشترکان خواهند بود.

حذف ارز ۴۲00 تومانی واردات 
الستیک

خدمات  امـــور  دفــتــر  مــدیــرکــل   : فـــارس   

نــامــه ای  طــی  صمت  وزارت  بــازرگــانــی 
صنفی  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  به 
 4200 ارز  که  کــرد  ــالم  اع تایر  صنعت 
مواد  و  الستیک  واردات  ــرای  ب تومانی 

اولیه آن، حذف شده است.

واکنش 3 کشور اروپایی به 
تصمیمات جدید آمریکا درباره 

برجام

از  برجام  عضو  اروپایی  کشور   3 تسنیم:   

به  دادن  پایان  برای  آمریکا  اخیر  تصمیم 
معافیت های تحریمی جمهوری اسالمی 
از  نقل  به  کــرده انــد.  تاسف  ــراز  اب ــران  ای
روز  انگلیس  و  فرانسه  آلمان،  رویــتــرز، 
دادن  پایان  برای  آمریکا  تصمیم  از  شنبه 
اجازه  که  ایران  تحریمی  معافیت های  به 
تهران  هسته ای  تاسیسات  با  همکاری 
ابراز  تصمیم  این  از  و  انتقاد  مــی داد،  را 

تاسف کردند.
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