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افزایش دما

 گفت و گو با »عباس غزالی« 
بازیگر سریال »شاهرگ«

بازی مرموز »فرخ«

یک کودک در رودخانه غرق شد
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مسدود شدن راه های راز و جرگالن برای چهارمین بار

 سرگردانی ۳00 تا 400 خودرو در سیالب غالمان

 اخبار 

 طنین نوای پرفیض 
دعای عرفه در استان

 امسال مراسم پر فیض دعای عرفه، متفاوت تر از هر سال برگزار شد و عاشقان و 
شیفتگان حرم امن الهی در روز عشق و فرزانگی، با طنین روح نواز دعای عرفه از 

طریق رسانه ملی و دنیای مجازی همراه و در عرفاِت وجودشان غرق ...
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رحمانی - سیالب برای چهارمین بار طی هفته های 
گذشته به راز و جرگالن آسیب زد و بارش های سیل 
بخش  همچنین  و  غالمان  در  شب  شنبه  پنج  آسای 
قوشخانه شیروان خسارت هایی را برای کشاورزان 
و در راه های فرعی به جا گذاشت.بخشدار غالمان 
در این باره به خبرنگار ما گفت: بر اثر بارندگی روز 
غالمان  بخش  مردم  سیل  شدن  جاری  و  شنبه  پنج 
برای چهارمین بار گرفتار سیالب شدید و از ساعت 

گرفتار  برج  یوقان  آبنمای  طرف  دو  در   20 تا   16
مردم  ناراحتی  و  نگرانی  باعث  موضوع  این  و  شدند 
اثر  بر  ــزود:  اف »جــوانــوش«  شد.  قربان  عید  شب  در 
خودرو   400 تا   300 از  بیش  سیالب  شدن  جاری 
در دو طرف آبنمای این بخش سرگردان بودند. وی 
با اشاره به خسارات سیل اظهار کرد: این سیالب ها 
و  کشاورزی  محصوالت  ها،  راه  به  گذاری  رسوب  با 
میلیون   300 و  حداقل  کرد  وارد  مــزارع  خسارت 

مــزارع  حاشیه  در  شــده  دپــو  محصوالت  به  تومان 
به  همچنین  کــرد:  تصریح  وی  شد.   وارد  خسارت 
خواستیم  ای  منطقه  آب  از  سیالب  شــدت  دلیل 
دریچه های سد سومبار باز شود. وی یادآور شد:  با 
وجود این که در جریان سیل سال 96 در این مسیر 
دو نفر از همشهریان ما جان خود را از دست دادند 
مسیر  ایــن  مشکالت  رفــع  بــرای  تاکنون  متاسفانه 
برای  بارندگی  هر  در  و  است  نشده  اندیشی  چاره 
خبرنگار  گزارش  می آید.  وجود  به  مشکالتی  مردم 
مشکالت  از  یکی  پل  نبود  است  حاکی  همچنین  ما 
جاده  های راز و جرگالن است که سبب شده با وقوع 
سیل، جاده بسته شود و ساکنان منطقه برای تردد 

 30 ساخت  شهرستان  این  شوند.در  مشکل  دچار 
از  و  نیاز  مــورد  روستایی  محورهای  در  رو  آب  و  پل 
اولویت است.مدیرکل  این تعداد ساخت 10 پل در 
مدیریت بحران استانداری نیز در این باره گفت: بر 
اثر بارندگی شدید و بارش تگرگ در عصر پنج شنبه 
نظری  جــواد  دیــد.  خسارت  استان  از  هایی  بخش 
روستای  به  تگرگ  بارش  و  شدید  بارندگی  افــزود: 
خسارات  سیالب  شدن  جاری  و  زده  خسارت  زیدر 
فراوانی به مزارع و راه های روستایی بخش قوشخانه 
وارد کرده است.وی همچنین افزود: بارندگی شدید 
در بخش غالمان شهرستان راز و جرگالن نیز باعث 

مسدود شدن راه غالمان به تازه قلعه شده است.

IIگذشتهIمصرفIتاریخIاجناس
تاریخ  اجــنــاس  بجنورد  مختلف  ــای  ه مــغــازه  در 
مصرف گذشته بسیار مشاهده می شود به خصوص 
بیشتر  پفک  و  چیپس  لبنیات،  درباره  موضوع  این 
تخلف  این  به  متولیان  توجهی  بی  کند.  می  صدق 
می تواند سالمت شهروندان را با خطر مواجه کند.
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بر  تأکید  با  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
با کرونا در  الزم االجرا بودن مصوبه ستاد ملی مبارزه 
خصوص نظام مندسازی اجاره بها، از حمایت دستگاه 
قضایی استان از مستأجران در مقابل افزایش اجاره بها 

بیش از میزان تعیین شده در مصوبه خبر داد.
حقوق  رعایت  که  این  به  اشــاره  با  ایاللی«  »سیدجواد 
در  پذیر  آسیب  و  درآمــد  کم  قشرهای  ویژه  به  دیگران 
شرایطی که از طرفی با مشکالت عدیده اقتصادی و از 

طرف دیگر گسترش ویروس کرونا مواجه هستیم، یک 
با کرونا  افزود: مصوبه ستاد ملی مبارزه  وظیفه است، 
اجاره  افزایش  عدم  در  امالک  مشاوران  تکلیف  درباره 
بها بیش از نصاب های مقرر  الزم االجراست.وی با بیان 
مصوبه  این  اجــرای  از  نباید  مسکن  بنگاه های  که  این 
توجه  با  کرد:  تصریح  کنند،  سرپیچی  آن  از  و  تخطی 
به مبانی قانونی در صورت وقوع تخلف در این مصوبه 
موجر  طرفیت  به  دعوی  طرح  برای  می تواند  مستأجر 

انتقاد  با  کند.»ایاللی«  اقدام  قانونی  مجاری  طریق  از 
رافع  بتواند  درازمدت  در  که  قانونی  خألهای  وجود  از 
مشکالت آشفته بازار مسکن و اجاره بها باشد، این نوع 
مصوبات را ناکافی و مانند مسکنی دانست که در کوتاه 
مدت موثر است.وی بیان کرد: در شرایط کنونی، قانون 
خاصی برای کنترل اجاره بها در قوانین مدنی، تجارت 
و روابط موجر و مستاجر یا قانون نظام امور صنفی وجود 
موجبات  که  رود  می  شمار  به  نقیصه  یک  این  و  ندارد 

سازد.این  می  فراهم  را  ای  عدیده  های  استفاده  سوء 
کشور  کل  دادستان  مصاحبه  به  اشاره  با  قضایی  مقام 
در این خصوص اظهار کرد: متناسب با مقررات مصوبه 
با  تواند متناسب  با کرونا، موجر می  ستاد ملی مبارزه 
تقویم اجاره بها در سال  99  در تهران حداکثر تا 2۵ 
درصد، در دیگر کالن شهرها حداکثر تا 20 درصد و در 
شهرهای کوچک نیز حداکثر تا  1۵ درصد اجاره بها را 

افزایش دهد.

دادستان بجنورد با اشاره به مصوبه دولت برای پیشگیری از افزایش اجاره

دستگاه قضایی از مستأجران حمایت می کند

مسدود شدن راه های راز و جرگالن برای چهارمین بار

 سرگردانی ۳00 تا 400 خودرو در سیالب غالمان

 طنین نوای پرفیض دعای 
عرفه در استان

عرفه،  دعای  فیض  پر  مراسم  امسال  مرتضوی- 
و  عاشقان  و  شــد  بــرگــزار  ســال  هــر  از  تــر  متفاوت 
شیفتگان حرم امن الهی در روز عشق و فرزانگی، 
با طنین روح نواز دعای عرفه از طریق رسانه ملی 
و دنیای مجازی همراه و در عرفاِت وجودشان غرق 
شدند.  سرشار  و  مست  »دعا«  انگیز  دل  رایحه  از  و 
مردم خراسان شمالی گام به گام با دعای عرفه، به 
زیارت امام حسین)ع( رفتند و روح خسته و آشفته 
خود را با آب توبه شست و شو دادند و غل و زنجیر 
اسارت را از پای خود گشودند و یوق بندگِی »تن« را 
از گردن برداشتند و بار دیگر به بال های بسته خود 
مساجد  هوای  و  حال  امسال  دادند.  پرواز  فرصت 
برنامه  که  جهت  آن  از  بود  متفاوت  روز  این  در  هم 
های شان رنگ مجازی به خود گرفته بود. مدیرکل 
پخش  به  شمالی  خــراســان  خیریه  ــور  ام و  ــاف  اوق
اشاره  استان  سیمای  و  صدا  از  مراسم  این  زنــده 
بهره  منظور  به  نیز  مجازی  فضای  در  گفت:  و  کرد 
پرفیض  دعای  پخش  به  استان  مردم  مندی بیشتر 

عرفه اقدام کردیم.
امامزاده  در4   افــزود:  »آســـوده«  ــالم  االس  حجت 
سیدعباس)ع(،  امــامــزاده  شامل  استان  شاخص 
فاروج  جعفر  امامزاده  شیروان،  الرضا)ع(  حمزة 
به  شیرین  دهــنــه  مــوســی  بــن  حــمــزة  امــامــزاده  و 
برگزار  عرفه  دعای  پرفیض  مراسم  مجازی  صورت 
دعــای  اســت،  حاکی  مــا  خبرنگار  گـــزارش  ــد.  ش
رعایت  و  مــردم  مختلف  قشرهای  حضور  با  عرفه 
دستورالعمل های بهداشتی در جوار گلزار شهدای 

گمنام بجنورد برگزار شد.

افزایش دما

گفته  به  یابد.  می  افزایش  درجه   8 دما  صدیقی- 
هواشناسی  کــل  اداره  بینی  پیش  کــارشــنــاس 
خراسان شمالی پدیده غالب تا سه شنبه در ساعات 
بعدازظهر در پاره ای از نقاط وزش باد نسبتا شدید 
ابر  موقت  افزایش  و  محلی  غبار  و  گرد  احتمال  با 

خواهد بود. 
سه  تــا  ــروز(  ــ )ام شنبه  از  ــزود:  ــ اف زاده«  ــادی  »هـ
به  یابد.  می  افزایش  درجه   8 دما   تدریج  به  شنبه 
گزارش خبرنگار ما با توجه به پیش بینی و هشدار 
هواشناسی استان مبنی بر احتمال وقوع سیالب، 
در  شنبه  پنج  بعدازظهر  طی  رگباری  های  بارش 
سیالب  وقوع  باعث  دوبــاره  استان  مناطق  برخی 
وایجاد خسارت در راه های  روستایی و زمین های 
کشاورزی شد. طبق اعالم هواشناسی استان طی 
24 ساعت منتهی به صبح جمعه بیشترین میزان 
بارندگی مربوط به ایستگاه های تازه قلعه با 10.8 

میلی متر و غالمان با 9.9 میلی متر بود.

 مرگ بر اثر انفجار
 بشکه رنگ

مرد 62 ساله بر اثر انفجار بشکه رنگ جان باخت. 
مراجع  اعــالم  اســاس  بر  و  ما  خبرنگار  گــزارش  به 
مطلع، بریدن بشکه رنگ با استفاده از دستگاه فرز 
انفجار  باعث  توسط  یک مرد 62 ساله در بجنورد 
بشکه و این اشتباه به قیمت جان این مرد تمام شد.
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بفرستید

      خراسان شمالی ۴۱ سال پیش 
           در روزنامه

درخواست های 
دیپلمه های بیکار شیروان

 1۵ که   8664 شماره  در  خراسان  روزنامه 
مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   13۵8 ــرداد  خ
از  دهند«  می  خبر  شهرستانها  »از  ستون  در 
شیروان  بیکار  های  دیپلمه  های  درخواست 
خوانیم:  می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر 
با  شیروان  بیکار  های  دیپلمه  از  نفر  »دویست 
مراجعه بفرمانداری و اداره آموزش و پرورش 
بیکار  ــای  ه دیپلمه  نمودند.  ــار  ک تقاضای 
شیروان طی نامه ای که به نماینده روزنامه در 
این شهر ارسال داشته اند متقاضی رسیدگی 
بوضع خود و درج خواسته هایشان در روزنامه 
موانعی  برشمردن  ضمن  گروه  این  اند.  شده 
خواسته  دارد  وجود  آنها  استخدام  راه  در  که 
های خود را در ۵ ماده اعالم کردند که به این 
استخدام...  منع  قانون  لغو   -1 است:  شرح 
شغل  ایجاد   -3 استخدام...  تبعیض  لغو   -2
گرفتن  نظر  در   -4 بیکار  های  دیپلمه  برای 
منقضی  های  دیپلمه  بین  اولویتی  و  ضابطه 
که  هائی  دیپلمه  و  قبل  هــای  ســال  خدمت 
نیاز  ــورت  ص در   -۵ ــد.  ان شــده  معاف  اخیرا 
]نیروهای[  کمبود  تامین  برای  استخدامی 
دیپلمه  وجــود  از  فقط  باید  شهر  این  ادارات 

های بومی استفاده شود.«

اخبار  حرف مردم    

خبر 

اخبار

بیماری  مدیریت  استانی  ستاد  مصوبه  طبق  چند  هر 
قربان  سعید  عید  روز  در  استان  دام  میادین  کرونا 
رعایت  شرط  به  ستاد  همین  دستور  به  بعد  و  تعطیل 
شد  بازگشایی  ــاره  دوب بهداشتی  های  دستورالعمل 
اما در نبود نظارت الزم طی دو روز پنج شنبه و جمعه 
ایجاد  شهری  نقاط  در  دام  فــروش  موقت  بــازارهــای 

توصیه  مطابق  چند  هر  ما،  خبرنگار  گــزارش  به  شد. 
مسئوالن و ستاد مدیریت بیماری کرونا به مردم برای 
انجام رسوم در روزهای بحرانی گسترش ویروس کرونا 
هشدار داده شد اما باز هم روز گذشته تعداد زیادی از 
را  بهداشتی  های  پروتکل  الزم  نظارت  نبود  در  افراد 
رعایت نکردند. روز گذشته میادین موقت در محدوده 

شهری ایجاد شدند. عکس های منتشر شده در فضای 
مجازی و همچنین رصد خبرنگار ما حاکی از آن بود که 
در نقاطی مانند سه راهی ملکش و حاشیه شرق سپاه 
و همچنین دیگر مکان ها در حاشیه شهرها بازارهای 
موقت دام ایجاد و مردم بدون رعایت فاصله اجتماعی 
دام  فروش  و  خرید  به  اقدام  بهداشتی  های  پروتکل  و 
می کردند. همچنین در برخی خیابان های شهر نیز 
را  خود  کاغذی  تابلوهای  داشتن  با  که  بودند  افرادی 
وجود  با  همچنین  کردند.  می  معرفی  دام  فروشنده 
توصیه های دام پزشکی مبنی بر کشتار نکردن دام در 

منزل، مشاهدات و بررسی ها حاکی از آن بود که افراد 
متعددی در شهر روز گذشته این توصیه ها و هشدارها 
را زیر پا گذاشتند. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
تعداد مبتالیان، افراد فوت شده و افراد بستری بر اثر 
ابتال به بیماری کووید 19 افزایش قابل مالحظه ای در 
استان داشته است به گونه ای که با روند کنونی دیگر 
تعداد  همچنین  و  استان  در  بیمارستانی  های  تخت 
دستگاه های تولید اکسیژن جوابگوی بیماران نخواهد 
اثر  بر  شده  فوت  افــراد  سنی  میانگین  همچنین  بود. 

کرونا نیز کاهش یافته است.

عرضه دام خارج از میدان

غفلت راننده نیسان حادثه ساز شد

از برخورد یک دستگاه وانت نیسان و االغ در محور روستای کالت  فرمانده انتظامی اسفراین  نجفیان - 
این شهرستان واقع در مسیر ارتباطی اسفراین - بجنورد خبر داد. به گفته سرهنگ دوم »مجید یگانه پور«، 
یک دستگاه وانت نیسان در جاده روستای کالت با االغی  كه در این مسیر در حركت بود برخورد کرد که بر 
اثر این سانحه راكب 42 ساله االغ به علت شدت جراحات وارد شده جان باخت و االغ هم تلف شد.آن طور 
که او گفته است؛ برابر اعالم کارشناسان علت حادثه توجه نکردن راننده نیسان به جلو ناشی از خستگی و 

خواب آلودگی ارزیابی شده است.

یک کودک در رودخانه غرق شد

یک کودک 12 ساله در رودخانه اترک محدوده شهر پیش قلعه غرق شد.به گزارش جمعیت هالل احمر در 
پی تماس تلفنی مركز كنترل هماهنگی و عملیات جمعیت هالل احمر استان مبنی بر غرق شدن کودک 
12 ساله در شهر پیش قلعه ، تیم های جست و جو و نجات شهرستان به  همراه تیم اعزامی از مرکز استان  

به منطقه اعزام شدند.
 این  تیم های امدادی پس از جست و جو با کمک افراد محلی پیکر غریق 12 ساله را پیدا کردند و به نیروی 

انتظامی در محل حادثه تحویل دادند.



صدیقی

چشم های نگران مدام به هر سویی می چرخند؛ 
چشم  زمین  به  دیگری  و  شده  خیره  افق  به  یکی 
عده  است.  خود  پریشان  افکار  در  غرق  و  دوخته 
نیم  کنار  و  گوشه  در  نیز  تعدادی  و  ایستاده  ای 
تعداد  هستند.  انتظار  چشم  و  اند  نشسته  خیز 
کمی ماسک به چهره دارند و برخی نیز شال دور 
دهان شان پیچیده اند اما اغلب بدون ماسک با 
نظر  زیر  را  عبوری  خودروهای  معنا  پر  های  نگاه 
دارند تا ببینند چه کسی امروز برای بردن کارگر 
یخ  اما  شود  می  داغ  هوا  کند.  می  ترمز  سرگذر 
آن  یخ  قطر  بر  گویا  برعکس  و  شود  نمی  آب  کار 
افزوده می شود و کسی سراغی از کارگران نمی 
نحوی  به  را  قشری  هر  کرونا  روزهــا  این  گیرد. 
گرفتار کرده است اما گرفتاری قشر کارگر جنس 
پشتوانه  بی  و  سرگردان  قشر  این  دارد.  دیگری 

دغدغه نان دارند.
 از تحصیل کرده و پیر و جوان در بین شان پیدا 
می شود. یکی زن و بچه دارد و دیگری در آستانه 
جرئت  حتی  گوید  می  دیگر  یکی  و  است  ازدواج 
فکر کردن به ازدواج در این شرایط سخت روزگار 
شنیده  وعده  هم زیاد  مسئوالن  از  ندارد.  راهم  
اما بیکاری  از کارگران دردی دارد  اند.هر کدام 

درد همه آن هاست. بدون مقدمه سر حرف را با 
از سختی روزگار  و  باز می کنم  از کارگران  یکی 
می گویم که او حرفم را قطع می کند و می گوید: 
اما  بوده  سخت  کارگرها  ما  برای  اول  از  »روزگار 
این کرونا مشکالت ما را بیشتر کرده است.« وی 
ادامه می دهد: »مستاجرم و 3 فرزند دارم و چند 
برای  گوشت  کیلو  یک  ام  نتوانسته  که  است  ماه 
مواقع  در  شرمندگی  شدت  از  و  بخرم  ام  خانه 
بیکاری، شب دیر به خانه می روم تا مبادا چشم ام 

به بچه هایم بیفتد.«بین کارگران قدم برمی دارم 
که چشم ام به پسری جوان که گوشه ای نشسته 

است، می افتد. 
با کمی فاصله در کنار او می نشینم. از او سوال 
گلو  در  بغضی  با  است؟«  چند  »ساعت  کنم:  می 
جواب می دهد: »نزدیک ظهر است، ساعت می 
خواهی چه کار؟« از او می پرسم »مشکلی پیش 
آمده که چشمانت خیس شده است؟« نیم نگاهی 
به من می کند و سوالم را با سوال جواب می دهد 

و می گوید: »ازدواج کرده ای؟« سرم را به نشانه 
مثبت تکان می دهم که او حرف دلش را می زند 
دختر  است،  من  روز  بدترین  »امروز  گوید:  می  و 
چون  کند!  می  ازدواج  دیگر  نفر  یک  با  رویاهایم 
کارگر  که  من  به  را  دخترش  نشد  حاضر  پدرش 
داد.  پولدار  نفر  یک  به  را  دخترش  و  بدهد  بودم 
نشین  خانه  هاست  سال  بیماری  خاطر  پدرم به 
شده و از دست مادرم هم کاری برنمی آید.«یکی 
دیگر از کارگران مسن و با دستانی پینه بسته در 
جواب سوالم مبنی بر این که چرا ماسک ندارد؟ 
می گوید: »انگار فقط دغدغه جان داری اما من 
االن  دانی  می  دارم.  نان  دغدغه  آن،  از  غیر  به 
چند وقت است بیکارم؟ به هر دری می زنم کار 
پیدا نمی شود و اگر پیدا شود با مزد یک روز، تو 
با آن چه کار می کنی؟ اول  اگر جای من باشی 
نان می خری و سر سفره خالی خانواده ات می 
و  کننده  ضدعفونی  مــواد  ســراغ  که  این  یا  بری 
ماسک می روی؟ من به نان شبم محتاجم و اگر 
روزهای  این  در  حتمًا  رسید  می  دهنم  به  دستم 
کرونایی در خانه می ماندم و استراحت می کردم 
یا موقع بیرون رفتن ماسک می زدم.«روز در حال 
امید  به  همچنان  گذر  سر  ها  آن  اما  است  پایان 
خودروهای  و  انتظارند  چشم  کــار،  کــردن  پیدا 

عبوری را بدرقه می کنند.
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گزارشی از کارگران سرگذر

تب کرونا و یخ قطور بیکاری 

مستاجرم و 3 
فرزند دارم و 
چند ماه است 

که نتوانسته ام 
یک کیلو 

گوشت برای 
خانه ام بخرم 

 گفت و گو 

خبر 

تولیدکنندگان در دوراهی تولید و صادرات

یک مسئول خبر داد:

 به سازی 28 سایت موبایل در مخابرات خراسان شمالی

تولید  جهش  ــال  س در  کــه  حــالــی  در  شــیــری- 
با  تولید  میزان  شــود  می  بینی  پیش  و  هستیم 
توجه به حمایت هایی که صورت می گیرد بیشتر 
معدن  و  صنعت  خانه  رئیس  گفته  بــه  ــا  ام ــود  ش
به  تولیدی  واحــدهــای  برخی  شمالی  خــراســان 
توانند  نمی  حتی  دارد  وجود  که  مشکالتی  دلیل 
بانکی استفاده کنند و همین مسئله  از تسهیالت 
و  انداخته  تعویق  به  را  تولیدات  میزان  افزایش 
همواره واحدهای تولیدی به دلیل تعهدات ارزی 

در دوراهی تولید و صادرات مانده اند.
 »حیدریان« افزود: بعضی از این واحدهای تولیدی 

به دلیل وجود برخی مشکالت تولید ندارند. 
جهش  سال  در  هستیم  تالش  در  کرد:  اضافه  وی 
تولید میزان تولید را با حل کردن مشکالت بیشتر 
به  صنعت  وضعیت  داد:  ادامه  همچنین  کنیم.وی 
از  را  مزاحم  قوانین  باید  فقط  که  است  ای  گونه 
جلوی پای آن بردارند و تزریق نقدینگی و حمایت 

از صنعت در شرایط فعلی هیچ کمکی نمی کند.
برای  قانون  یک  روز  هر  کرد:  تصریح  »حیدریان« 
مشکل،  رفــع  جــای  به  و  وضــع  صنعت  از  بخشی 

مشکالت جدیدی را ایجاد می کنند.
جدید  قوانین  تصویب  با  کــرد:  خاطرنشان  وی 
و  ــران  گـ صنعت  مــتــوجــه  ــادی  ــ زی ــان  زیـ و  ضـــرر 
صادرکنندگان در این بخش می شود، به طوری 
شان  مشتریان  تمام  شبه  یک  صادرکنندگان  که 
را از دست می دهند. به گفته وی، امسال عالوه 
بر مشکالت مدیریتی و بازاریابی، مشکل کمبود 
از  را  تولید  که  داریــم  ارزی  تعهدات  و  نقدینگی 
اکنون  هم  داد:  ادامه  اســت.وی  انداخته  توجیه 
آستانه  در  کــه  داریـــم  زیـــادی  بسیار  واحــدهــای 
تعطیلی هستند اما به سختی چرخ صنعت را می 
چرخانند تا تولید نخوابد.به گفته وی، واحدهایی 
که در استان 24 ساعته و با ظرفیت کامل کار می 

کنند، انگشت شمارند.

به  استان  مخابرات  در  امسال  موبایل  سایت   28
سازی شد.مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی 
ارائه  راستای  در  سایت  تعداد  این  که  این  بیان  با 
کیفیت  بهبود  و  افزایش  و  ارتباطی  بهتر  خدمات 
خراسان  ــزود:  اف شــد،  ســازی  به  سیار  ارتباطات 
در  همواره  اول،  همراه  شاخص های  در  شمالی 
با  است.»هاشمی«  داشته  ــرار  ق اول  هــای  رتبه 
در   USO و  موبایل  توسعه   8 فاز  پــروژه  به  اشــاره 
و   8 فاز  پــروژه  بر  عالوه  افــزود:  استان،  مخابرات 
شهری  مختلف  مناطق  در  سیار  ارتباطات  توسعه 
و روستایی استان، برنامه های مختلف به سازی، 

تلفن  تکنولوژی  ارتقای  و  توسعه  ــازی،  س ایمن 
سیار  حوزه  های  فعالیت  سایر  جمله  از  نیز  همراه 
مخابرات منطقه است.وی تصریح کرد: از ابتدای 
سایت   28 از  بیش  سازی  به  ضمن  تاکنون  سال 
موبایل، عملیات ایمن سازی 7 سایت، راه اندازی 
در  تکنولوژی  ارتقای  و  روستایی  مرکز  سایت   2
و  است  شده  انجام  موفقیت  با  استان  در  سایت   2
امیدواریم تا پایان سال در مجموع با اجرای بیش 
و  توسعه  شاهد  سیار  ارتباطات  ــروژه  پ  134 از 
بهبود هرچه بیشتر خدمات تلفن همراه در منطقه 

خراسان شمالی باشیم.

 میم پرور- در 4 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 
است.معاون  داشته  کاهش  درصد   20 حدود  طالق  و  ازدواج  فاروج  در 
با بیان این مطلب در اولین  هماهنگی و امور عمرانی فرمانداری فاروج 
جلسه ثبت وقایع حیاتی این شهرستان گفت: در روستاهای شهرستان 
شبکه  با  باید  طالق  و  ازدواج  فوت،  والدت،  آمار  ارائه  خصوص  در  مردم 
بهداشت هماهنگی و همکاری الزم را داشته باشند و طبق مدت مشخص 

دستگاه  تمام  افزود:  زاده«  قاسم  »رضا  برسانند.  ثبت  به  را  مربوط  وقایع 
ها  دهیاری  روستاها،  در  همچنین  و  شهرستان  این  در  اجرایی  های 
برای معرفی کسانی که هنوز کارت ملی هوشمند دریافت نکرده اند به 
اداره ثبت احوال اقدام کنند. وی اظهارکرد: شهرداری ها آمار فوتی ها 
کردن  دار  عکس  زمان  در  نیز  احوال  ثبت  و  کنند  اعالم  باید  تر  سریع  را 
شناسنامه افراد باید دقت الزم را داشته باشد. وی خواستار بررسی علل 

فاروج  احــوال  ثبت  اداره  شد.  رئیس  شهرستان  در  والدت  آمار  کاهش 
نیز در این جلسه گفت: شهروندان از زمان والدت باید در مهلت قانونی 
اداره  این  به  روز   10 حداکثر  نیز  وفات  خصوص  در  و  روز   15 حداکثر 

مراجعه کنند و موضوع را اطالع دهند. 
 به گفته »زراعتکار« از ابتدای طرح تا پایان سال 98 در این شهرستان 34 
هزار و 330 نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام و 78 درصد از 
شهروندان نیز این کارت را دریافت کرده اند.  وی افزود: در خصوص آمار 
والدت طی 4 ماه اول امسال و در مقایسه با همین مدت در سال گذشته 

15 درصد افزایش وجود داشته است.

  گزارش جلسه 

کاهش 20 درصدی ازدواج و طالق در فاروج

دوره های آموزشی مجازی 
هنری و قرآنی 

دوره های آموزشی مجازی هنری و قرآنی در ایام اوقات 
فهما« برگزار  »تابستانه  طرح  قالب  در  تابستان  فراغت 
فرهنگی،  های  کانون  هماهنگی  ستاد  شود.مدیر  می 
های  دوره  این  گفت:  شمالی  خراسان  مساجد  هنری 
برای  پیشگیرانه  هــای  محدودیت  دلیل  به  آمــوزشــی 
در  مجازی  صورت  به  کرونا  ویروس  شیوع  از  جلوگیری 

رشته های هنری و نیز آموزش تفسیر قرآن و نهج البالغه 
برگزار می شود.»شیرازیان« به برگزاری 2 دوره آموزش 
موبایل  با  عکاسی  آمــوزش  نیز  و  موبایل  با  سازی  فیلم 
اشاره و تصریح کرد: دوره آموزش مجازی قرآنی شامل 
تفسیر قرآن و نهج البالغه و ترویج سبک زندگی اسالمی 
ملی  طرح  اســت. وی  اطهار)ع(  ائمه  سیره  از  تأسی  با 

»تابستانه فهما« را در راستای غنی سازی اوقات فراغت 
کودکان و نوجوانان در کانون های مساجد استان بیان 
کرد و افزود: شبکه و جریان سازی با استفاده از ظرفیت 
اجتماعی محله،  فرهنگی،  فــعــاالن  و  مــردمــی   ــای  ه
رویکرد این طرح در غنی سازی اوقات فراغت کودکان 

و نوجوانان است.



»ابوالفضل پورعرب« به تلویزیون برمی گردد

»ابوالفضل پورعرب« با سریال »شرم« به تهیه کنندگی »امیر پوروزیری« و به کارگردانی  ضیغمی- 
شیوع  شرایط  در  خود  سریال  تولید  درباره  کاوری«  گردد.»احمد  برمی  تلویزیون  به  »احمدکاوری« 

با رعایت  آن  برداری  و فیلم  به خبرنگار ما گفت: سریال شرم مدتی است جلوی دوربین رفته  کرونا 
پاییز  است  قرار  که  ملودرام  سریال  این  کرد:  اضافه  دارد.وی  ادامه  تهران  در  بهداشتی  پروتکل های 
امسال از شبکه 3 سیما پخش شود، بر اساس فیلم نامه ای از سعید فرهادی جلوی دوربین رفته است.

متخصص،  فریبا  گودرزی،  فاطمه  پورعرب،  ابوالفضل  همچون  بازیگرانی  تاکنون  کرد:  اضافه  وی 
نسیم ادبی، سیدمهرداد ضیایی و مرحوم سیروس گرجستانی جلوی دوربین سریال شرم رفته اند.

»گیسوم« در نوبت دریافت پروانه نمایش
به تویی  نوید  کارگردانی  به  »گیسوم«  سینمایی  فیلم  برداری  فیلم  ضیغمی- 
انجام  کشور  شمال  و  تهران  در  گذشته  سال  سعدی  سعید  تهیه کنندگی  به  و 
نمایش  پروانه  دریافت  نوبت  در  فنی  مراحل  کامل  اتمام  با  هم اکنون  و  شده 
نمایش،  پروانه  صدور  با  گفت:  سینمایی  فیلم  این  رسانه ای  دارد.مشاور  قرار 
خواهد  پــرده  روی  کشور  سراسر  سینماهای  در  فرصت  اولین  در  فیلم  این 
ــژاد،  داوودن رضا  آهنگرانی،  پگاه  افــزود:  مجد«  اعتمادی  رفت.»امین 
مارال بنی آدم، حسین صوفیان، شبنم گودرزی، سلمان فرخنده و 

شاهرخ فروتنیان بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

مسعود کیمیایی
اش  سالگی   78 شمع  مــرداد   7 سرشناس  نویسنده  و  کارگردان  این 
مرحوم  دستیاری  با  که  بود  ساله   25 کیمیایی«  »مسعود  کرد.  فوت  را 
برجسته  بازیگران  از  خیلی  گذاشت.  حرفه  این  در  پا  خاچیکیان  ساموئل 
فرجامی،  فریماه  نیا،  عرب  فریبرز  قریبیان،  فرامرز  همچون  سینما 
حجار  میترا  نجفی،  احمد  صدیقی،  فرامرز  فروتن،  محمدرضا 
و ساعد سهیلی را او معروف کرده است. آخرین ساخته این 
فیلم  کنندگی  تهیه  او  است.  اهلی«  »قاتل  مولف  کارگردان 

پسرش پوالد با نام »معکوس« را برعهده داشت.

 تولد ماه   گفت و گو میز مصاحبه  

 گفت و گو با »عباس غزالی«
 بازیگر سریال »شاهرگ«

بازی مرموز 
»فرخ«

به سوال شما باید بگویم که متن و نقش به یک 
قوی،  دو  هر  باید  و  دارنــد  اهمیت  برایم  انــدازه 
یک  اگــر  چــون  باشند  کیفیت  با  و  مهم  خــوب، 
نقش  آن  باشد  بد  نامه  فیلم  یک  در  خوب  نقش 
دیده نمی شود و اگر در فیلم نامه خوب هم نقش 

بدی باشد بازیگر نمی تواند کار کند.
برای بهتر ایفا کردن نقش فرخ تالش 

کردید که متفاوت ظاهر شوید یا به آن 
روایتی که »جالل اشکذری« در فیلم 

نامه اش ارائه کرده بود، بسنده کردید؟
با تهیه کننده، »محمدرضا شفیعی« در گذشته   
همچون  هــایــی  ــال  ــری س در  هــمــکــاری  تجربه 
تعداد  و  مــادرانــه  سفید،  وضعیت  رســتــگــاران، 
زیادی تله فیلم خوب تلویزیونی را داشتم و کاماًل 
شفیعی را می شناسم. در سریال »حانیه« و فیلم 
سینمایی »دلبری« هم در خدمت اشکذری بودم 
شناخت  و  بود  ما  همکاری  سومین  »شاهرگ«  و 
لک  کریم  سریال،  نویسنده  داشتم.  او  از  کافی 
اولش  فیلم  در  من  و  است  نیز  ساز  فیلم  زاده، 
از  کاملی  شناخت  و  بودم  کرده  بازی  »قیچی« 
باشد  خوب  نقش  و  نامه  فیلم  وقتی  و  داشتم  او 
می  کار  به  را  ات  انرژی  تمام  و  پذیری  می  را  آن 
که  چیزی  به  را  نقش  از  هایی  ویژگی  که  گیری 
اضافه و  است،  کارگردان  ذهن  در  و  کاغذ  روی 
برای  همه  از  اول  که  کنی  خلق  را  شخصیتی 
مخاطب جذاب و تاثیرگذار است و با آن همذات 

پنداری می کند. 
تان با  های  بستان  بده  »شاهرگ«  سریال  در 
درآمــده  خوب  تان  مقابل  نقش  بازیگر  چند 
شما  بــرای  مقابل  نقش  بازیگر  چقدر  اســت. 

اهمیت دارد؟
مقابل  نقش  بازیگر  اگر  که  است  اصل  یک  این 
می  دیده  بیشتر  و  بهتر  من  کار  باشد  خوب  من 
عمل  خوب  دو  هر  او  و  من  اگر  همچنین  و  شود 
در  اصـــواًل  ــد.  آی ــی  درم خــوب  صحنه  آن  کنیم 
را  کارم  شرایطی  هر  در  ام  گرفته  یاد  بازیگری 
آن  کنم  می  سعی  خودم  و  دهم  انجام  خوبی  به 
پاکدل،  مهدی  آقایان  با  کنم.  باور    را  موقعیت 
که  رئیسی  نیما  و  عمرانی  عطا  سلوکی،  مهدی 

در این سریال بیشتر از بقیه با آن ها بازی داشتم 
ای  دوستانه  حس  و  کردم  برقرار  خوبی  ارتباط 
یکدیگر  به  بیشتر  صحنه  در  بود،  آمده  وجود  به 
از  و  کردیم  می  تمرین  و  ــم  دادی می  پیشنهاد 

کارمان لذت می بردیم.
شنیدم که بعد از وقفه ای چند ماهه 

فیلم برداری سریال در دوران شیوع 
ویروس کرونا انجام شد؛ به طور حتم کار 

برای شما که بدون رعایت پروتکل های 
بهداشتی باید جلوی دوربین بازی می 

کردید سخت بود.
 بسیار سخت بود به جهت این که قرار بود سریال 
آمار  و  شود  آنتن  روانــه  رمضان  مبارک  ماه  در 
کرونا که باال گرفت ما همچنان کار می کردیم. 
نظر مدیران شبکه و دوستان این بود که کار به 
می  کار  زیــادی  خیلی  استرس  با  برسد.  پخش 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  رسمًا  که  این  تا  کردیم 
اسالمی و سازمان صدا و سیما اعالم کردند که 
باید کارها تعطیل شود. کار برای پخش در ماه 
فیلم  وقفه،  ماه   2 از  بعد  البته  نرسید.  رمضان 
برداری از سر گرفته شد و در پیک دوم کرونا که 
به  تازگی  به  و  داشت  ادامه  گرفت  باال  شدت  به 
پایان رسیده است. البته پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کردیم اما خیلی در معرض خطر بودیم 
از  توانستند  می  دوربــیــن  پشت  عوامل  چــون 
ماسک و دستکش استفاده کنند اما ما بازیگران 
هایی  صحنه  و  توانستیم  نمی  دوربین  جلوی 
های  کوچه  در  هنرور   60 حضور  با  که  داشتیم 

تنگ و باریک تهران فیلم برداری شد.
 زمان پخش سریال تان در فصل 

تابستان و دوران شیوع کرونا که مردم 
در خانه و نیازمند تماشای آثار کمدی 

هستند، مناسب است؟
پخش سریال در این فصل دست مدیران شبکه 
و تلویزیون بود ولی می دانم که دوستان در نظر 
شود  آنتن  روانه  دیگر  فصلی  در  سریال  داشتند 
داده  دست  از  را  رمضان  ماه  پخش  که  حاال  و 
آغاز  شود.  دیده  که  برود  آنتن  روی  فصلی  اند 
و  بود  بعد  به   60 سال  تابستان  از  قصه،  روایت 

همین  از  سریال  پخش  داشتیم  دوســت  هم  ما 
کادر  و  پرستاران  از  دارد  جا  شود.  شروع  فصل 
اعالم  اخبار  در  ملی  رسانه  کنم.  تشکر  پزشکی 
خانه  در  ندارید  ــروری  ض کــار  اگــر  که  کند  می 
را  بیماری  این  ها  خیلی  متاسفانه  اما  بمانید  
شده  سبب  موضوع  همین  و  گیرند  نمی  جدی 
امروز وضعیت مرگ و میر باال برود. آن هایی که 
در خانه نشسته اند دوست دارند اتفاقات خوبی 
در تلویزیون بیفتد که به نظرم برای آن ها سریال 

ما دیدنی است و آن را دوست دارند.
زنده یاد »سیروس گرجستانی« در 

سریال تان بازی داشت که متاسفانه این 
هنرمند عرصه طنز را از دست دادیم. 

همکاری تان با او چگونه بود؟
»فریده  و  گرجستانی«  »سیروس  یاد  زنده  بازی 
سپاه منصور« که نقش پدر و مادر »محمدعلی« 
روزهای  به  که  این  دلیل  به  کردند  می  بازی  را 
ابتدای  در  ریزی  برنامه  با  نرسد  زمستان  سرد 
می  گریم  داشتم  صبح  اول  شد.  تمام  زمستان 
من  با  ها  خبرگزاری  از  یکی  خبرنگار  که  شدم 
تماس گرفت و این خبر را به من داد. هیچ کدام 
این  شنیدن  با  و  نبودیم  مطلع  زمان  آن  تا  ما  از 
ناراحتی  با  و  سخت  خیلی  روزمان  آن  تلخ  خبر 

پیش رفت.
در دوران شیوع کرونا فعالیت جامعه 
هنری همچون مشاغل دیگر تعطیل 
شد. آیا در این دوران پیشنهادهای 

کاری تان کم شد؟
ــط ضــبــط ســریــال  ــ خـــدا را شــکــر، خــیــر. اواس
سریال  و  تئاتر  چند  پیشنهاد  که  بود  »شاهرگ« 
شد  ــال  ارس برایم  سینمایی  سناریوی  چند  و 
کنند؟  کار  خواهند  می  زمانی  چه  پرسیدم  که 
کرونا  کــردن  فروکش  با  ــاءا...  ش ان  که  گفتند 
فیلم برداری را آغاز می کنند اما به دلیل تداخل 
کاری نشد به خصوص در یکی از سریال ها که 
تداخل  خاطر  به  داشتم  دوست  را  قصه  و  نقش 
هم  االن  کنم.  ــازی  ب نتوانستم  بـــرداری  فیلم 
ها  آن  مطالعه  حال  در  که  دارم  پیشنهادهایی 

هستم.

در  درخشانش  بازی  زمان  از  شناسیم؛  می  را  او  که  هاست  سال  ضیغمی-  مریم 
آثار و نقش های کارنامه هنری اش  سریال »وضعیت سفید« که جزو موفق ترین 
از دوران کودکی به دلیل  اثر پربیننده دیده شد.  با همین  محسوب می شود و 
عالقه اش به بازیگری و از دوران نوجوانی با بازی در تئاتر و خاک صحنه خوردن 
این حرفه را دنبال کرد. »عباس غزالی« خالق نقش های متفاوت و دوست داشتنی 
و  تا چرخ فلک، حانیه  و مادرانه گرفته  بازی در سریال وضعیت سفید  از  است؛ 
رستگاران. این هنرمند اکنون با سریال شبانه »شاهرگ« در نقش »فرخ« یکی از 
شخصیت های اصلی قصه، بخش دیگری از توانایی هایش را به رخ کشید و این 

بهانه گفت و گوی مان با او شد.

شخصیت »فرخ« چه شاخص هایی 
داشت که توانست شما را جذب کند؟

جایگاه  منسجم  ای  نــامــه  فیلم  در  فـــرخ   
شدت  به  مــرا  که  داشــت  قصه  در  بخصوصی 
های  جذابیت  ها  نقش  تک  تک  کــرد.  جذب 
بــرای من  امــا فــرخ  ــد  خــاص خودشان را دارن
بودن  پیچیده  یعنی  داشت  بیشتری  ویژگی 
او،  بــودن  برانگیز  شــک  و  مــرمــوز  کــاراکــتــر، 
بود.  مهم  برایم  قصه  در  کارکردش  و  عملکرد 
سعی کردم این اتفاق و ویژگی ها را در بازی 
ام پررنگ کنم و این مشکوک و مرموز بودن را 
که  بزند  حدس  نتواند  تماشاگر  تا  دهم  نشان 
و  یا آن طرفی است  این طرفی  این شخصیت 
برای من خیلی مهم بود در بازی هوشمندانه 

و دقیق عمل کنم.
البته این به هنر بازیگری شما برمی گردد 

که بتوانید ویژگی هایی را که به آن 
ها اشاره کردید هنرمندانه به تصویر 

بکشید.
 خوشحالم از این که مخاطب با سریال »شاهرگ« 
ارتباط برقرار کرده است. برای من  و نقش فرخ 
این که مخاطب اثر و نقش را دوست داشته باشد 

و ارتباط برقرار کند، بسیار حائز اهمیت است.
که  اســت  ایــن  من  کــاری  گزیده  دالیــل  از  یکی   
اثری  در  و  بدهم  را  مخاطب  جواب  دارم  دوست 

قرار گیرم که در شأن اوست.

شما متولد دهه 60 ، دهه ای  که اتفاقات 
سریال رخ داده هستید؛ وقتی متن به 

دست تان رسید برای تداعی آن مقطع و 
فضا سازی چه کردید؟

 قطعًا با مطالعه و جست و جو در اینترنت و دیدن 
مقطع،  آن  با  مرتبط  های  شخصیت  و  ها  عکس 
و  کننده  تهیه  و  نویسنده  کــارگــردان،  با  تعامل 
مشاوره گرفتن از افرادی که در آن مقطع جوان 
بودند و از نگاه آن ها مهم بود که فضا و موقعیت 
آن دوران را شرح دهند به این شخصیت رسیدم. 
وقتی پای صحبت های آن ها می نشستم فضای 
ملتهب و بحرانی آن روزها را برای من شرح می 
و  دیدیم   هم  ها  قصه  و  ها  فیلم  در  ما  و  ــد  دادن

خواندیم.
 در انتخاب های تان »متن« سهم 

بیشتری داشته یا »نقش«؟
انتخاب  ــرای  ب من  که  دانید  می  شما  مطمئنًا 
یک اثر چقدر دقت و وسواس به خرج می دهم. 
را  اثر  من  که  دارد  بستگی  مختلفی  عوامل  به 
برای  سوژه  و  قصه  نامه،  فیلم  مطمئنًا  بپذیرم. 
من در اولویت است و وقتی قصه منسجم باشد، 
حاال جایگاه شخصیت و مهره هایی که چیده می 
شوند، درون قصه، کیفیت نقش، تاثیرگذاری آن 
و این که چقدر جای کار دارد به یک اندازه برایم 
دوربین  جلوی  و  پشت  عوامل  البته  و  است  مهم 
پاسخ  در  بودند.  مهم  همیشه  و  ارزشمند  برایم 
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