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کرونا همچنان در استان می تازد

گزارشی از نشست استاندار با اهالی رسانه

اعتبارات محور بجنورد- گلستان قطعی شد

رئیس اداره روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی خبر داد:

 سهمیه جذب 34 نفری استان 
در آزمون استخدامی تامین اجتماعی  
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 مسئوالن، مخاطب توصیه های
 غدیریه آیت ا...

موتور نیمه خاموش صنایع تبدیلی 

خام فروشی بالی جان اقتصاد استان

133 هزار و 92 جامانده سهام عدالت در استان

صفحه ۳

صفحه ۳

دردسرهای »رضا« از بازی در یک سریال

حرف دل مردم در »افسانه هزارپایان«

 اخبار 

 از اجرای طرح »تبرکات علوی« تا پویش های همدلی

 عیدانه های 3 دستگاه
برنامه های ۳ دستگاه برای عید سعید غدیر خم در استان اعالم شد. مدیرکل 
اوقاف و امورخیریه خراسان شمالی به اجرای طرح »تبرکات علوی« در استان 
الزم  برنامه ریزی  اساس  همین  بر  کرد:  تصریح  و  اشاره  والیت  دهه  با  همزمان 

برای تهیه و توزیع 700سبد غذایی بین افراد کم برخوردار ...

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان شمالی خبر داد:

امکان شرکت در مجامع الکترونیکی 
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان

دارندگان سهام عدالت، در خانه کد بورسی بگیرند

کرده  انتخاب  را  غیرمستقیم  روش  که  عدالت  سهام  دارندگان 
فیزیکی  های  پیگیری  و  حضوری  مراجعه  بدون  توانند  می  اند، 
اینترنت خانگی در خانه کد 10 رقمی سجام دریافت  با  فقط  و 
کنند. روز گذشته برای تعدادی از سهامدارانی که روش مدیریت 
غیرمستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده بودند پیامکی مبنی بر 
این که »برای حضور در مجمع عمومی شرکت، در اسرع وقت 
نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام فرمایید« 
ارسال شد و از آن جایی که این موضوع بسیار خبرساز و باعث 
مراجعه های غیرضروری به شرکت های سهام عدالت شده بود، 
خراسان  عدالت  سهام  گذاری  سرمایه  شرکت  عامل  مدیر  با 
شمالی در این خصوص گفت و گو کردیم. »ابراهیم قربانی« گفت: 
تمام سهامداران می توانند در خانه و با گوشی تلفن همراه یا رایانه 
  sejam.ir خانگی که به اینترنت متصل باشد با ورود به سامانه
اطالعاتشان را وارد و کد 10 رقمی دریافت کنند تا در صورت 
تمایل در مجامع الکترونیکی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت 
سهام  فروش  و  خرید  برای  بورسی  کد  یا  کنند  شرکت  استان 
وی  کنند.  دریافت  کارگزاری  یک  از  سرمایه  بازار  در  عدالت 
کرد  انتخاب  غیرمستقیم  مدیریت  روش  که  سهامدارانی  افزود: 
اند با دریافت کد بورسی می توانند سهام خودشان یا سهم های 

دیگری که در بازار سرمایه معامله می شود، خرید و فروش کنند. 
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان شمالی 
اظهار کرد: سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، 
داشته  سجام  رقمی   10 کد  است  الزم  بورسی  کد  داشتن  برای 
باشند تا در صورت تمایل خرید و فروش سهام عدالت در بازار 
سرمایه داشته باشند. »قربانی« خاطرنشان کرد: با ورود به سامانه 
سجام از طریق اینترنت های خانگی نیازی به هزینه های اضافی 
رفت و آمد به دفاتر پیشخوان و پرداخت هزینه برای انجام امور 
توسط افراد دیگر نیست و با توجه به شیوع کرونا استفاده از این 
روش به جای مراجعه حضوری توصیه می شود. وی تصریح کرد: 
می  و  نیست  ای  عجله  هیچ  رقمی سجام  کد 10  دریافت  برای 

توانند سر فرصت این کد 10 رقمی را دریافت کنند. 

با ورود به سامانه سجام از 
طریق اینترنت های خانگی 
نیازی به هزینه های اضافی 
رفت و آمد به دفاتر پیشخوان و 
پرداخت هزینه برای انجام امور 
توسط افراد دیگر نیست
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مرتضوی- برنامه های 3 دستگاه برای عید سعید 
اوقــاف  مدیرکل  شــد.  اعــام  استان  در  خم  غدیر 
طرح  اجـــرای  بــه  شمالی  خــراســان  امورخیریه  و 
والیت  دهه  با  همزمان  استان  در  علوی«  »تبرکات 
برنامه ریزی  اساس  همین  بر  کرد:  تصریح  و  اشاره 
الزم برای تهیه و توزیع 700سبد غذایی بین افراد 

کم برخوردار انجام شده است.
توزیع  کرد:  اضافه  آسوده«  »عظیم  االسام  حجت 
سید  امـــامـــزاده  از  شنبه  پنج  غــذایــی  سبد  ایــن 

عباس)ع( بجنورد کلید می خورد.
وی همچنین به کاروان شادی با عنوان طرح »نسیم 
های  گروه  طرح  این  در  گفت:  و  پرداخت  والیــت« 

شهرستان  در  مختلف  مناطق  در  حضور  با  سرود 
های استان به مولودی خوانی می پردازند.

پاسخگویی  و  خوانی  مولودی  سخنرانی،   وی 
انعکاس  و  شاخص  امامزادگان  در  شبهات  به 
ها  برنامه  دیگر  از  را  صــورت مــجــازی  به  آن 

برشمرد.
 حجت االسام »ساالری« رئیس شورای هماهنگی 
پخش  به  هم  شمالی  خراسان  اسامی  تبلیغات 
به  غدیر  عید  روز  در  شهر  بلندگوهای  از  مولودی 
ستاد  مدیر  کــرد.  اشــاره  والیــت  عید  برنامه  عنوان 
مساجد  هنری  و  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی 
مجازی  دوره  بــرگــزاری  از  شمالی  هم  خــراســان 

دهه  مناسبت  به  الباغه  های نهج  حکمت  آموزش 
والیت و امامت و عید غدیر خم در استان خبر داد.

گرفتن  قرار  به  توجه  با  افــزود:  شیرازیان«  »هاشم 
هشدار  و  قرمز  وضعیت  در  استان  های  شهرستان 
از  جلوگیری  بــرای  تــاش  و  کرونا  ــروس  وی شیوع 
عید  ویژه  های  برنامه  بیماری  این  به  افراد  ابتای 
می  اجــرا  مجازی  های  فعالیت  محوریت  با  غدیر 

شود.
ویژه  هنری  و  فرهنگی  مسابقات  برگزاری  وی 
کودکان و نوجوانان را از مهم ترین برنامه های 
ویژه عید غدیرخم در کانون های این استان نام 
برد و گفت: برگزاری مسابقه دلنوشته با موضوع 
و  کودکان  ویــژه  آمیزی  رنــگ  و  نقاشی  غدیر، 
کتاب  مسابقه  و  غدیر  خطبه  ترویج  نوجوانان، 
برنامه  دیــگــر  از  قــرآنــی  و  خــوانــی،کــاردســتــی 

هاست.
وی همچنین تکریم و پاسداشت خانواده شهدا در 

برگزاری  و  تکریم  های  شنبه  سه  ملی  طرح  قالب 
تبیین  هــدف  با  قــرآن  مجازی  ــوزش  آم هــای  دوره 
های  کانون  فعاالن  ویــژه  اسامی  زندگی  سبک 
و  امامت  دهه  ایــام  های  دیگربرنامه  از  را  مساجد 

والیت نام برد.
وی راه اندازی پویش های مردمی همبستگی در 
موضوع  و  غدیر  عید  اهمیت  تبیین  و  بزرگداشت 
محورهای  دیگر  را از  ها  کانون  همت  به  والیــت 
و  بــرشــمــرد  ــام  ایـ ایـــن  گــرفــتــه شــده در  نــظــر  در 
در  غدیر  عید  جشن  برگزاری  کــرد:  خاطرنشان 
مساجد و راه اندازی پویش های همدلی و اجرای 
دهه  ایام  در  مومنانه  های  کمک  و  طرح مواسات 
به خانواده های  و والیت و خدمت رسانی  امامت 
نیازمند و برگزاری اردوی جهادی و ویزیت رایگان 
به  استان  روستایی  و  محروم  مناطق  در  بیماران 
هایی  برنامه  دیگر  مساجد از  های  کانون  همت 

است که در دستور کار قرار دارد.

IIکارمندانIکارIساعت
قرمز  کرونا  وضعیت  که  شهرهایی  و  ها  استان  در 
و  ساعت  تقلیل  با  کارمندان  تهران  مانند  اســت 
یابند  می  حضور  خود  کار  محل  در  کاری  روزهای 
اما در بجنورد این برنامه اجرا نمی شود که باید از 

ستاد مدیریت بیماری کرونا پرسید چرا؟
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مرتضوی- نماینده ولی فقیه در استان در آستانه عید 
غدیر خم، توصیه هایی را به مردم و مسئوالن نسبت 
که  این  بیان  با  و  کرد  بــزرگ  عید  این  پاسداشت  به 
پیام غدیرخم، شایسته ساالری است بر انتخاب افراد 
شایسته در رأس مدیریت ها تاکید کرد و از مسئوالن 

خواست خود را به ارزش های غدیری نزدیک کنند.
همه  نگین  عنوان  به  غدیرخم  از  »یعقوبی«  ا...   آیت 
یاد کرد و گفت: هر  ارزش ها و محور همه زیبایی ها 
چه ارادت به حضرت علی)ع( و فرزندان ایشان داریم 
والیتمداری  نوعی  به  و  دهیم  نشان  عیدغدیر  در  باید 

خود را به منصه ظهور برسانیم.
ها  خوبی  همه  کلید  را  والیــت  بجنورد،  جمعه  امــام 
دانست و به تعبیر واژه غدیر پرداخت و افزود: »غدیر« 
و  باشیم  او  یاور  و  باور کنیم  را  یعنی حضرت علی)ع( 

باید  غدیر  عید  در  یاوری  علی  و  باوری  علی  واقع  در 
باید  امروز  داد:  ادامه  باشد. وی  ها  انسان  همه  شعار 
یاور  و  کنیم  بــاور  را  مان  زمــان  علی  راستا  همان  در 
جمعه  باشیم.امام  مختلف  هــای  صحنه  در  ایشان 
و  دانست  ساالری  شایسته  را  غدیرخم  پیام  بجنورد، 
تصریح کرد: این بدان معناست که باید ببینید کسی 
آن  اداره  لیاقت   کنید  می  منصوب  مقامی  به  که  را 
استان  در  فقیه  ولی  نه؟نماینده  یا  دارد  را  مجموعه 
ادامه داد: وقتی به حضرت علی )ع( افتخار می کنیم 
یعنی به همه ارزش ها و  فضیلت های انسانی افتخار 
قله  عنوان  به  غدیر  از  »یعقوبی«  ا...  کنیم.آیت  می 
فضیلت ها و زیبایی ها یاد و تاکید کرد: در غدیر باید 
را  غدیر  اگر  نرود  یادمان  و  باشیم  والیت  نعمت  شاکر 
پاس نداریم حادثه ای همچون عاشورا برای مان پیش 

با  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  آمد.رئیس  خواهد 
تاکید بر این که مسئوالن امر سعی کنند در این ایام 
خود را به ارزش های غدیری نزدیک کنند و مدیریت 
ارزشی در زندگی داشته باشند و با توجه به این که به 
غدیری  های  راهپیمایی  و  غدیری  های  سفره  برپایی 
و خوشحال کردن خانواده ها سفارش شده است، از 
این  و  کنند  شرکت  مواسات  طرح  در  خواست  مردم 

گونه به نیازمندان واقعی کمک شود.
انتصاب  سالگرد  در  کـــرد:  ــدواری  ــی ــارام ــه اظ  وی 
امیرالمومنین)ع( به والیت امر، از ولی امرمان بیش از 
پیش تبعیت کنیم و پیام های او را با جان و دل بشنویم 

و رهنمودهای او را رهنمودهای امامان بدانیم.
رئیس ستاد غدیر خم در خراسان شمالی اظهار کرد: 
ایام خودی نشان دهند  این  باید در  و کسبه  بازاریان 

فضای  باید  ــرد:  ک تصریح  کنند.وی  نصب  پرچم  و 
معظم  مقام  عکس  و  گلباران  و  چراغانی  شهرمان 
از شهر  تا اگر کسی  ایران نصب شود  رهبری و پرچم 
که این  این  از  وی  اســت.  خبری  بداند  کرد  عبور  ما 
مقوله را بسیار کم می بیند، اظهار تاسف کرد و گفت: 
این  به  و  تاکید کردم  این مسئله  بر  تمام جشن ها  در 
امیرالمومنین)ع(  حضرت  نهضت  از  باید  که  موضوع 
رسانه  نقش  به  ام.وی  کرده  باشیم، اشاره  سپاسگزار 
عید والیت  و  غدیرخم  جایگاه  و  اهمیت  تبیین  در  ها 
تیتر  انتخاب  با  ها  روزنامه  کــرد:  تصریح  و  پرداخت 
احساس  مسئله  این  به  نسبت  مردم  در  باید  مناسب 
نباشند  تفاوت  تا در عید غدیر بی  ایجاد کنند  وظیفه 
با  را  شان  فرزندان  و  بچینند  غدیر  عیدانه  سفره  و 

مفاهیم غدیر و والیت آشنا کنند.

مسئوالن، مخاطب توصیه های غدیریه آیت ا...

 از اجرای طرح »تبرکات علوی« تا پویش های همدلی

 عیدانه های ۳ دستگاه

تاکید آیت ا... »یعقوبی« بر 
فعالیت های ویژه اقتصادی 

تاکید بر کارهای اقتصادی و کاهش  عوض زاده- 
که  بود  موضوعی  جامعه،  در  اقتصادی  مشکات 
جلسه  پنجاهمین  در  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
شورای فرهنگ عمومی شیروان در این شهرستان 
صورت  به  خواست  مسئوالن  از  و  کرد  تاکید  آن  بر 
این  بیان  با  »یعقوبی«  ا...  بپردازند.آیت  آن  به  ویژه 
که اقتصاد بر دیانت انسان تاثیر گذار است، افزود: 
مسئوالن کار اقتصادی را درصدر کارهای شان قرار 
دهند.وی اعضای شورای فرهنگ عمومی شیروان 
را مخاطب قرار داد و تصریح کرد: در جلسات تان 
اقتصادی  خألهای  که  بکنید  ــاری  ک چه  ببینید 
جامعه حل شود.وی اظهار کرد: در جلسات تان به 

کارهای عملیاتی فکر کنید.
نیز  شیروان  جمعه  امام  »تکمیلی«  االسام  حجت 
کارتن  طاق،  اعتیاد،  کرد:  تصریح  جلسه   این  در 
مسئله  و  خرد  های  دزدی  گــری،  تکدی  و  خوابی 
رعایت نکردن عفاف و حجاب، 5 معضلی است که 
در شیروان نیز وجود دارد و برای حل و کاهش آمار 
رضا  داریم.»امین  ویژه  ریزی  برنامه  به  نیاز  ها  آن 
تهاجم  کرد:  اظهار  نیز  شیروان  فرماندار  مرآتی« 
فرهنگی، جنگ نرم، تحریم هایی که در سال های 
گذاشته  را  خــودش  تاثیرات  شــده و  شدیدتر  اخیر 

شرایط را سخت کرده است.

تجلیل از خبرنگاران در »سه 
شنبه های تکریم«

شمالی  خراسان  تکریم«  های  شنبه  »سه  سومین 
در آستانه 17 مرداد، به تجلیل از خبرنگاران حوزه 
ستاد  مدیر  شیرازیان«  »هاشم  گذشت.  فرهنگ 
مساجد  هنری  فرهنگی،  های  کانون  هماهنگی 
از  تقدیر  ضمن  مراسم،  این  در  شمالی  خراسان 
و  اخبار  انعکاس  برای  گرفته  صورت  های  تاش 
های  کانون  های  فعالیت  به  مربوط  رویــدادهــای 
اصحاب  سوی  از  استان  مساجد  هنری  و  فرهنگی 
رسانه، بر برنامه ریزی به منظور معرفی طرح های 
ابتکاری کانون ها و الگوسازی برای دیگر کانون ها 

با بهره گیری از ظرفیت رسانه ها تاکید کرد.

حجت االسام » جعفری« رئیس کل دادگستری  ا
استان از برقراری زیرساخت دادرسی الکترونیکی 
نخستین  برگزاری  و  استان  قضایی  شعب  تمام  در 
خبر  جاجرم  شهرستان  در  الکترونیکی  ــاه  دادگ
الکترونیکی  دادرسی  زیرساخت  افزود:  وی  داد. 
تمام محاکم قضایی  ابتدای مرداد در  از  )مجازی( 

خراسان شمالی فراهم شده است.

کرونا همچنان در استان می تازد
تازد،  می  استان  در  کرونا  که  است  طوالنی  مدت 
روز گذشته نیز از تاخت و تاز کرونا در استان کاسته 
نشد. بنا بر اعام وزارت بهداشت، استان در نمودار 
کرونا روی خط قرمز قرار گرفت. بنا بر اعام »الری« 
مازندران،  های  استان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
تهران، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، 
البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان 
شرقی، مرکزی، یزد و گیان در وضعیت قرمز قرار 
هنوز  که  است  حالی  در  شده  اعام  دارند.وضعیت 
بسیاری از مردم در مکان های عمومی ماسک نمی 
زنند، کارکنان برخی ادارات هم به این باور نرسیده 
اند که باید برای مدیریت این بیماری تاش کنند و 
کرده  فراموش  را  ماسک  کارکنان  برخی  همچنان 

اند یا توجه چندانی به دستورالعمل ها ندارند.
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بفرستید

      خراسان شمالی ۴۱ سال پیش 
           در روزنامه

راه اندازی کلوپ ورزشی 
در بجنورد

 28 که   8674 شماره  در  خراسان  روزنامه 
مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   1358 ــرداد  خ
راه  از  هــا«  شهرستان  »خبرهای  ستون  در 
داده  خبر  بجنورد  در  ورزشــی  کلوپ  انــدازی 
است. در این مطلب می خوانیم: »کانون فارغ 
امام  تبلیغات  دفتر  کار،  جویای  التحصیان 
خمینی و تربیت بدنی بجنورد بطور مشترک 
زمینه  در  ورزشی  کلوپ  یک  بتاسیس  اقدام 
های فوتبال، والیبال، بسکتبال، پینگ پنگ، 
بطور  و  نمود  هالتر  و  بوکس  ژیمناستیک، 
فعالیت  سابق  جوانان  خانه  محل  در  رایگان 
فعالیت  ترتیب  باین  اند.  نموده  آغاز  را  خود 
های ورزشی که دچار یک نوع رکود شده بود 

مجددا شکل زنده ای بخود گرفته است.«

اخبار   

بدون تیتر   

حرف مردم   

خبر 

اخبار

ــری- دیــــدار اســتــانــدار بــا اصــحــاب رســانــه و  ــی ش
خبرنگاران عصر دوشنبه برگزار شد که طی آن تعدادی 
و  پرداختند  شــان  مشکات  بیان  بــه  خبرنگاران  از 
پیگیری  و  انتظارات  از  نیز  شمالی  خراسان  استاندار 
گفت.  ها  آن  حــال  ــاه  رف ــرای  ب ملی  سطح  در  هایش 
»شجاعی« اظهارکرد: وزارتخانه یا سازمانی نیست که 
برای رفع مشکات به سمت اش نرفته باشم و وزارت 
وزارتخانه  این  از  یکی  هم  اسامی  ارشــاد  و  فرهنگ 
پیگیری  خبرنگاران  مشکات  حل  بــرای  که  هاست 

کردم اما کم ترین یافته ام از پیگیری ها در سطح ملی 
در  ــزود:  اف است.»شجاعی«  وزارتخانه  این  به  مربوط 
بخش  در  ها  وزارتخانه  همراهی  دلیل  به  ملی  سطح 
های مختلف توفیق داشتیم اما با این که وضعیت رسانه 
های استان را در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
خبرنگاران  شایسته  و  شأن  در  پاسخی  کــردم،  مطرح 
و  کشور  هــای  دغدغه  از  یکی  را  مسکن  نگرفتم.وی 
 112 تاکنون  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  خبرنگاران 
و  است  شده  قطعی  خبرنگاران  برای  مسکونی  واحد 

توصیه  با  هستیم.»شجاعی«  کار  ادامه  پیگیر  هم  هنوز 
شتاب  با  را  ها  شنیده  نباید  گفت:  خبرنگاران  به  ای 
بنویسیم که باعث شود فرد برای دفاع از حیثیت خود 
با این حال  ناراحت شویم  به گونه ای صحبت کند که 
اگر مدیری به ناحق از رسانه یا خبرنگاری شکایت کرده 
است، اعام کنید تا رسیدگی شود.استاندار خراسان 
حضور  بــرای  مانع  ایجاد  و  گزینش  همچنین  شمالی 
خبرنگاران در جلسات و سفرها را کاری اشتباه دانست 
حدود 3  داشتیم  که  هایی  پیگیری  طی  شد:  یــادآور  و 
هزار میلیارد تومان تفاهم نامه در بخش های مختلف 
کرد:  تصریح  کردیم.»شجاعی«  منعقد  ملی  سطح  در 
اعتبارات سفر برای 2 پروژه راه آهن جوین- اسفراین 
و محور بجنورد- جنگل گلستان قطعی شده است که 

در این خصوص با وزیر راه و شهرسازی دیدار خواهیم 
داشت.وی اظهارکرد: برای تسریع در اجرای پروژه ها، 
در  و  است  شده  برگزار  تهران  در  مختلفی  های  جلسه 
تاش هستیم اجرای این پروژه ها به طور ویژه پیگیری 
شود.وی ابراز کرد: برای آزادسازی زمین در این مسیر، 
با مشکل مواجه بودیم که با پیگیری قضایی آزادسازی 
انجام شد اما هنوز برای تملک و آزادسازی زمین های 
که  داریم  مشکل  رضوی  خراسان  استان  در  روستایی 
برطرف  نیز  مشکل  این  اعتبار  تأمین  با  هستیم  پیگیر 
اسامی  ــاد  ارش و  فرهنگ  مدیرکل  شود.»فرخنده« 
 95 سال  از  گفت:  جلسه  این  در  نیز  شمالی  خراسان 
نشریات  به  یارانه  تومان  میلیون  از 700  بیش  تاکنون 

استان تعلق گرفته است.

گزارشی از نشست استاندار با اهالی رسانه

اعتبارات محور بجنورد- گلستان قطعی شد

رئیس اداره روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی خبر داد:

سهمیه جذب 34 نفری استان در آزمون استخدامی تامین اجتماعی  
رئیس اداره روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی 

روی  پیش  استخدامی  آزمــون  در  استان  نفری   ۳4 جذب  سهمیه  از 

علیزاده«،  »محمد  گفته  به  داد.  خبر  کشور  اجتماعی  تامین  سازمان 

از  درآن   نام  ثبت  که  اجتماعی  تامین  سازمان  استخدامی  آزمون  در 

ماه  مرداد  شنبه 2۳  پنج  تا  و  است  شده  آغاز  ماه  مرداد  دوشنبه 1۳ 

نیز ادامه خواهد داشت، در بخش  درمان 26 نفر و در بخش بیمه ای 

8 نفر پس از طی مراحل آزمون کتبی و انجام مصاحبه جذب سازمان 

که  این  بیان  با  وی  شد.  خواهند  شمالی  خراسان  اجتماعی  تامین 

صورت  به  منحصرا  اجتماعی  تامین  استخدامی  آزمون  در  نـام  ثبـت 

شرکت  بــرای  مندان  عالقه  کــرد:  تصریح  شــود،  می  انجام  اينترنتی 

مهلت  در  توانند،  می  اجتماعی  تامین  سازمان  سراسری  آزمــون  در 

در نظر گرفته شده از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به 

آدرس www.sanjesh.org و پس از مطالعه دفترچه راهنمای ثبت 

و  آزمون  اختصاصــی  و  عمومــی  ضوابط  و  شرايط  از  دقیق  اطالع  و  نام 

فراهم کردن مـدارک و اطالعـات مـورد نیاز آزمون، نسبت به ثبت نام 

اقدام کنند.وی با اشاره به زمان برگزاری آزمون و نحوه دريافت كارت 

شركت در آزمون نیز ابراز کرد: كارت شركت در آزمون از روز سه شنبه 

اينترنتـي  درگـاه  روی  پرينـت  و  مشـاهده  بـرای   99 ماه  شهریور   18

سـازمان سـنجش قرار می گیرد و آزمون نیز روز جمعه 21 شهریور ماه 

در مرکز اسـتان برگزار خواهد شد.

 به گفته وی، ساعت شروع و محل دقیق برگزاری آزمون بر روی كارت 

آگاهي  به  كارت  پرينت  هنگام  به  و  درج  آزمون  در  شركت 

سازمان  کرد:  تصریح  رسید.»علیزاده«  خواهد  داوطلبان 

تامین اجتماعی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز 

واحدهای تابعه، افراد واجد شرايط را از طريق برگـزاری 

آزمـون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزينش به صورت 

استخدام پیمانی  و يا قراردادی  در دو بخش درمان و 

بیمه ای دعوت به همكاری می کند.

IاستخدامیIآزمونI
سازمانIتامینIاجتماعی

زمان ثبت نام: دوشنبه 13 مرداد ماه تا پنج شنبه 23 مرداد ماه 99 ا

دریافت دفترچه راهنما و ثبت نام: از طرق سایت سازمان سنجش  ا
آموزش کشور

www.sanjesh.org 
مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه: سه شنبه 99/6/18 ا

زمان آزمون: جمعه 99/6/21 ا

مکان آزمون: مرکز استان ا
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موتور نیمه خاموش صنایع تبدیلی 

خام فروشی بالی 
جان اقتصاد استان

 با این که 
محوریت 

اقتصاد استان، 
کشاورزی 
است اما به 

دلیل خام 
فروشی 

محصوالت، 
درآمد حاصل 
از آن بیشتر 

برای دالالن و 
واسطه هاست

شیری

استان،  هر  در  کشاورزی  تولیدات  با   متناسب 
در  توجهی  قابل  نقش  تواند  می  تبدیلی  صنایع 
باشد  داشته  کشاورزی  رونق  و  اشتغال  اقتصاد، 
تبدیلی  صنایع  تعداد  شمالی  خراسان  در  امــا 
کافی نیست و کشاورزان برای جلوگیری از ضرر 
اندک  قیمت  با  را  محصوالت  که  این  جز  بیشتر، 

بفروشند، چاره ای ندارند.
محصوالت  دالالن  و  ها  واسطه  میان  ایــن  در 
که  دیگری  های  استان  به  را  شده  خریداری 
فراوری،  از  پس  و  منتقل  دارند  تبدیلی  صنایع 
می  عرضه  بازار  در  برابری  چند  های  قیمت  با 

کنند.
می  بــاره  ایــن  در  انگور  تولیدکنندگان  از  یکی 
در  کشاورزی  تولیدات  عمده  که  این  با  گوید: 
استان، انگور است اما به غیر از یک کارخانه در 
صنایع  دیگر  و  گیری  آبمیوه  کارخانه  شیروان، 

تبدیلی در این زمینه در خراسان شمالی نداریم 
با  بــرداشــت  ــان  زم در  ســال  هر  دلیل  همین  به 
کاهش  شدت  به  انگور  قیمت  بازار  شدن  اشباع 
را  تولید  های  هزینه  حتی  که  طوری  به  یابد  می 

نیز جبران نمی کند.
وی می افزاید: اگر چه در سال های اخیر مراکزی 
اما  شده  ایجاد  استان  در  انگور  نگهداری  برای 
کیفیت نگهداری آن ها به قدری پایین است که 
محصوالت  دهند  می  ترجیح  کشاورزان  عمده 
تا  بازار عرضه کنند  به  را در زمان برداشت  شان 
دیگر  در  محصول  کیفیتی  بی  و  شدن  فاسد  با 

فصول مواجه نشوند.
باغی  محصوالت  تولیدکنندگان  از  دیگر  یکی 
کشاورزی  قطب  شمالی  خراسان  گوید:  می  نیز 
حسرت  در  همچنان  ــا  ام ــود  ش مــی  محسوب 
فروشی  خام  چون  است  تبدیلی  صنایع  داشتن 
بالی جان کشاورزی و اقتصاد استان شده است.
شده  باعث  تبدیلی  صنایع  نبود  افزاید:  می  وی 

هر سال بخشی از دسترنج کشاورزان و باغداران 
اقلیم  شــود.وی  تبدیل  ضایعات  به  یا  برود  هدر 
و  حاصلخیز  خاک  و  مساعد  هوای  و  آب  متنوع، 
می  استان  در  کشاورزی  رونق  عامل  را  مستعد 
داند و در عین حال می گوید: ساالنه بخش عمده 
تولیدات باغی استان به صورت خام فروخته می 
و  ها  واسطه  را  آن  هنگفت  سودهای  تنها  و  شود 

دالالن می برند.
می  باره  این  در  نیز  کشاورزی  کارشناس  یک 
سازی  برند  و  بندی  بسته  که  حالی  در  گوید: 
در اقتصاد کشاورزی نقش حائز اهمیتی دارد 
به  از محصوالت کشاورزی استان  اما بسیاری 
دلیل نبود صنایع تبدیلی، بسته بندی مناسب 
می  عرضه  ناچیزی  قیمت  با  برند،  نداشتن  و 

شود.
»اقبالی« می افزاید: تهیه مربا، کمپوت، آبمیوه، 
از اولویت های اصلی  لواشک، خشکبار و سرکه 
زنجیره  در  که  اســت  تبدیلی  صنایع  ایجاد  در 
فراوری  و  بندی  بسته  واحدهای  این  باید  تولید 

راه اندازی شوند.
وی با اشاره به این که هر سال ۲۰ تا ۳۰ درصد 
می  تبدیل  ضایعات  به  کــشــاورزی  محصوالت 
برنامه  بــر  ــالوه  ع کند:  مــی  خاطرنشان  ــود،  ش
از  جلوگیری  ــرای  ب کــشــاورزان  رعایت  و  ریــزی 
ایجاد ضایعات، متولیان امر نیز باید در کنار این 
اندازی  راه  را  و تکمیلی  تبدیلی  موضوع، صنایع 
هدر  کــشــاورزان  دسترنج  و  ها  سرمایه  تا  کنند 

نرود.
و  فنی  دانــش  که  افــرادی  کند:  می  اظهار  وی 
و  تبدیلی  صنایع  ایجاد  زمینه  در  را  الزم  تجربه 
بندی  بسته  و  ــراوری  ف بــرای  باید  دارنــد  غذایی 
باالخره  تا  کنند  اقــدام  کــشــاورزی  محصوالت 

زنجیره تولید در استان تکمیل شود.
به گفته وی، صنایع تبدیلی تنها مربوط به بخش 
کشاورزی نیست و تولید لبنیات، ایجاد سردخانه 
اولویت  در  باید  نیز  محصوالت  بندی  بسته  و 
سرمایه گذاری در استان قرار گیرد که الزمه آن 

حمایت از سوی متولیان امر است.

وی ادامه می دهد: با توجه به شرایط اقتصادی، 
استان  در  متمرکز  شکل  به  تبدیلی  صنایع  اگر 
موجب  اقتصادی  رونــق  بر  عــالوه  شــود،  ایجاد 

اشتغال زایی نیز خواهد شد.
خراسان  کشاورزی  خبرگان  مجمع  رئیس 
که  این  با  گوید:  می  باره  این  در  نیز  شمالی 
است  کــشــاورزی  اســتــان،  اقتصاد  محوریت 
درآمد  محصوالت،  فروشی  خام  دلیل  به  اما 
واسطه  و  دالالن  بــرای  بیشتر  آن  از  حاصل 

هاست.  
»کاظمی« با اشاره به گذشته های دور که منطقه 
صنایع  ترین  بزرگ  و  بیشترین  شمالی  خراسان 
وقتی  اکنون  هم  گوید:  می  داشــت،  را  تبدیلی 
صنایع تبدیلی استان را با دیگر استان ها مقایسه 
شمالی  خراسان  کشاورز  بینیم  می  کنیم،  می 
و  باشد  داشته  مناسبی  وری  بهره  تواند  نمی 
عمده سود آن نصیب شهرها و استان های دیگر 

می شود.
 وی اظــهــار مــی کــنــد: بــه عــنــوان مــثــال بــا این 
هنوز  امــا  کنیم  می  بندی  بسته  را  زعفران  که 
وری  بهره  شاید  و  باید  که  طور  آن  ایم  نتوانسته 

داشته باشیم.
از  یکی  را  صنعت  و  کشت  توسعه  و  تقویت  وی 
راهکارها در این بخش می داند و خاطرنشان می 
کند: وقتی ماده اولیه مورد نیاز در همین مزارع 
اشتغال  کشاورزی،  رونق  بر  عالوه  شود،  تولید 

زایی نیز خواهیم داشت.
با  را  تولید  زنجیره  باید  که  این  بیان  با  وی 
کنیم،  تکمیل  صنعت  و  کشت  مــزارع  ایجاد 
بخش  در  مشکالت  باید  کند:  مــی  اضــافــه 
تــا سرمایه  ــود  بــررســی ش ــذاری  ســرمــایــه گـ
ــد  ــک واح ــت مــجــوز ی ــاف ــرای دری ــذاران بـ ــ گ
اداری  بوروکراسی  طی  به  مجبور  صنعتی 

طوالنی مدت نشوند.
در  موجود  صنعت  و  کشت  مــزارع  وی،  گفته  به 
استان غیرفعال یا نیمه فعال هستند در حالی که 
ایجاد  کشاورزی  بخش  در  رونق  و  حرکت  الزمه 

مزارع کشت و صنعت است.

گفت و گو 

اخبار 

1۳۳ هزار و 92 جامانده سهام عدالت در استان

کشف 400  قطعه لوازم یدکی قاچاق

 جزئیات تکمیل اطالعات متقاضیان 
تسهیالت کمک ودیعه مسکن

1۳۳ هزار و 9۲ نفر در استان جامانده  شیری- 
اند و سهام عدالت ندارند.

روز گذشته خبری از سوی »دژپسند« وزیر اقتصاد 
مبنی بر این که »از نظر قانون افراد مدنظر پوشش 
داده شده اند ضمن این که از نظر دارایی هایی که 
داریم  محدودیت  دهیم  انجام  را  کار  این  بتوانیم 
زیرا آن زمان این حجم واگذاری نشده بود« منتشر 
مدیرعامل  با  گویی  و  گفت  باره  همین  در  که  شد 
خراسان  عدالت  سهام  ــذاری  گ سرمایه  شرکت 

شمالی ترتیب دادیم.
 »ابراهیم قربانی« با بیان این که مجلس طرحی 
رأی  هم  اقتصادی  کمیسیون  در  و  نوشته  را 
های  بنگاه  محل  از  اظهارکرد:  اســت،  آورده 
اقتصادی دولتی، امکان واگذاری سهام عدالت 
این  با  و  است  پذیر  امکان  نفر  میلیون   1۰ تا 
را  موضوع  این  تواند  نمی  اقتصاد  وزیر  شرایط 

رد کند.
مجلس  در  موضوع  ایــن  وقتی  افــزود:  »قربانی« 
مصوب و به دولت ابالغ شد، دولت الزامًا باید این 
کار را انجام دهد مگر این که سهامی نداشته باشد 
دولتی  واگذاری  قابل  سهام  هنوز  خوشبختانه  که 

زیاد داریم.
موضوع  این  مجلس  وقتی  کرد:  خاطرنشان  وی 
است  واگذاری  به  موظف  دولت  کند  می  قانون  را 

چون سهام قابل واگذاری به مردم وجود دارد.وی 
ادامه داد: حدود 5۰ درصد سهام های عدالت را 
که طی 1۰ سال نتوانستیم اقساط آن را پرداخت 
برگرداند  خــودش  حساب  به  را  آن  دولــت  کنیم، 
به جاماندگان  تواند  از همین محل می  که اکنون 

سهام عدالت بدهد.
وی با بیان این که هنوز شرکت های دولتی زیادی 
در کشور داریم که باید به بخش خصوصی، مردمی 
و تعاونی واگذار شوند، اضافه کرد: احتمااًل منظور 
خبر  انتشار  در  و  است  دیگری  چیز  اقتصاد  وزیر 

اشتباهی رخ داده است.
شرکت  هنوز  کشور  در  ــرد:  ک خاطرنشان  وی 
قانون  مطابق  باید  که  داریم  زیادی  دولتی  های 
تعاونی  و  خصوصی  ــای  ه بخش  بــه  ــذاری  ــ واگ
در  شــدن  قطعی  از  پس  البته  که  شوند  واگــذار 
دولت  به  موضوع  این  فرایند،  تکمیل  و  مجلس 

ابالغ می شود.
به گفته وی، دولت موظف است از محل دارایی ها 
و شرکت هایی که قابلیت واگذاری را دارند سهام 

عدالت به جاماندگان واگذار کند.
نفر  ــزار  ه  7۳۰ اکــنــون  هــم  کــه  ایــن  بیان  بــا  وی 
افزود:  سهام دار سهام عدالت در استان هستند، 
سهام  جامانده  نفر   9۲ و  هزار   1۳۳ مجموع  در 

عدالت در استان داریم.

در  قاچاق  یدکی  ــوازم  ل قطعه   4۰۰ صدیقی- 
استان کشف و ضبط شد. به گفته مدیرکل تعزیرات 
حکومتی خراسان شمالی، یک قاچاقچی که قصد 
جا به جایی 4۰۰ قطعه لوازم یدکی از طریق یک 
باربری در بجنورد را داشت از سوی پلیس آگاهی 

استان شناسایی شد. »سیدالموسوی« با بیان این 
که ارزش کاالهای مکشوفه بیش از 1۲۰ میلیون 
منظور  به  متخلف  این  بــرای  ــزود:  اف اســت،  ریــال 
صدور رأی و انجام تحقیقات و رسیدگی پرونده ای 

در تعزیرات حکومتی تشکیل شد.

و  راه  کــل  اداره  ــات  ــالع اط و  ارتــبــاطــات  اداره 
شهرسازی خراسان شمالی اعالم کرد: پیرو ثبت 
نام پیامکی برای دریافت تسهیالت کمک ودیعه 
متقاضیانی  است  ضــروری  مستأجران،  مسکن 
آخرین  به  توجه  با  انــد  کــرده  ــال  ارس پیامک  که 
 11 ساعت  از  خــود  ملی  کد  راســت  سمت  رقــم 
برای تکمیل مراحل ثبت  روزهای مشخص شده 
کنند. مراجعه   tem.mmrud.ir سامانه  به  نام 

 4 ها  آن  ملی  شماره  رقم  آخرین  که  متقاضیانی 
رقم  آخرین  که  هایی  آن  ــرداد،  م  14 در  اســت، 
آن  ــرداد،  م  15 اســت،   ۳ و   ۲ شــان  ملی  شماره 
است  یک  شان  ملی  شماره  رقم  آخرین  که  هایی 
ملی  شماره  رقم  آخرین  که  هایی  آن  مرداد،   16
آن هایی که  و  مــرداد  و 7 است 17  شــان  5، 6 
آخرین رقم شماره ملی شان 8، 9 و صفر است 18 
مرداد برای تکمیل مراحل ثبت نام اقدام کنند. 



تاکسیران
نام  گل«،  »مه  و  »جامانده«  قبلی  های  نام  با  »تاکسیران« 
و  افشین عامریان  به کارگردانی  فیلمی درام - اجتماعی 
سال ۱۳۹۷  در  که  است  پورمعانی  پویا  کنندگی  تهیه  به 
تولید شد و به صورت آنالین اکران می شود. داستان فیلم 
نام مه گل  به  سینمایی »تاکسیران« درباره زن هنرمندی 
است که قصد مهاجرت دارد اما موانعی بر سر راهش قرار 
غیر  حــوادث  دستخوش  را  او  زندگی  مسیر  که  گیرد  می 
این فیلم، عباس محبوب،  بازیگران  منتظره ای می کند. 
شهرزاد عبدالمجید، بابک نوری، امیر آقا میرزاده، فرشته 
برازنده  علی  میرزایی،  غزل  زاد،  طهران  گلبرگ  آلوسی، 

تهرانی و امیرعلی موسوی هستند.

 »خالف عقربه های ساعت«
 به زاگرب می رود

مستند »خالف عقربه های ساعت« ساخته »جالل  ضیغمی- 
مستند  المللی  بین  جشنواره  مسابقه  اصلی  بخش  به  وفایی« 
زاگرب کرواسی راه یافت.مشاور رسانه ای فیلم مستند »خالف 
عقربه های ساعت« به خبرنگار ما گفت: این جشنواره مستند 
که هر سال اوایل فروردین برگزار می شد به دلیل شیوع ویروس 
کرونا به تعویق افتاد و امسال ۹ آبان بدون حضور مهمان خارجی 
مستند  جشنواره  افــزود:  بسمل«  شد.»منصوره  خواهد  برگزار 
زاگرب که در پایتخت کشور کرواسی برگزار می شود در سال 
۲۰۰۵ شروع به کار کرد.این فستیوال با تمرکز بر آثار جدید، 
جسور و بدیع شانزدهمین دوره رقابتی خود را در دو بخش ملی و 

بین المللی برگزار خواهد کرد.

اکران می شود آلمان  »یلدا« در  فیلم 
ضیغمی- فیلم سینمایی »یلدا« به کارگردانی »مسعود بخشی« 
از ششم شهریور اکران خود را در سینماهای کشور آلمان آغاز 
»یلدا«  سینمایی  فیلم  ای  رسانه  مشاور  دانش«  می کند.»نغمه 
فیلم  جشنواره  هفتادمین  در  که  »یلدا«  گفت:  ما  خبرنگار  به 
شد،  رو  به  رو  تماشاگران  و  منتقدان  گرم  استقبال  با  برلین 
لبنان  لوکزامبورگ،  سوئیس،  فرانسه،  ایران،  مشترک  تولید 
دا وران  بــزرگ  جایزه  گذشته  های  ماه  در  که  است  آلمان  و 
جشنواره  در  را  نامه  فیلم  بهترین  جایزه  و  ساندنس  جشنواره 
صوفیه دریافت کرده است.گفتنی است، بهناز جعفری، صدف 
عسکری، بابک کریمی، آرمان درویش، فرشته حسینی، فقیهه 
فرشته  و  شاه  رامونا  بهبهانی،  زکیه  قجابگلو،  فروغ  سلطانی، 

صدرعرفایی بازیگران فیلم »یلدا« هستند.

خوشبخت در زادگاهش فیلم می سازد
ضیغمی- »مهرداد خوشبخت« فیلم سینمایی بعدی خود 
سینما  کارگردان  این  سازد.  می  آبــادان  زادگاهش  در  را 
طرحی  روی  تحقیق  حــال  در  اکنون  هم  که  تلویزیون  و 
پروژه سینمایی  این  به خبرنگار ما گفت:  سینمایی است، 
ای.  کتابخانه  هم  و   دارد  میدانی  تحقیقات  هم 
»خوشبخت« اظهارکرد: این فیلم به روزهای 
ــردازد کــه مــردم و  مــحــاصــره آبــادان مــی پـ
سعی  پاالیشگاه  کارکنان 
بــه هــر طریق  مــی کــردنــد 
مــکــان  ایـــن  از  مــمــکــن 

حفاظت کنند.

 گفت و گو  گپ   میز مصاحبه  سینما آنالین   

 چه شد پذیرفتید بازیگر نقش »گرشا« در 
سریال »افسانه هزارپایان« شوید؟

ام این است که در قبال تعهدی که می دهم   وظیفه 
قرارداد  دوم  طرف  عنوان  به  من  و  کنم  عمل  درست 
در قبال تعهدم به طرف اول قرارداد یعنی تهیه کننده 
ام این است که هر  و سازمان صدا و سیما مسئولیت 
نقشی )مثاًل نقش یک دزد( را که به من می سپارند 
بازی کنم.  با توجه به تحصیالتم از این راه ارتزاق می 
کنم و بازیگری حرفه من است. سوال این جاست آیا 

طرف اول به تعهدات خود خوب عمل می کند؟ 
گرشا با چه شاخص ها و ویژگی هایی به شما 

معرفی شد؟
گرشا مانند بعضی از نقش هایی بود که بازی کرده ام، 
مثل بازی ام در سریال »کیمیا«. شهاب عباسی طناز 
است و اگر تحت فشار اقتصادی و جانبی نبود فکر می 
او  به  باید  معتقدم  شد.  می  ها  این  از  بهتر  قصه  کنم 

امکانات بدهند و از او حمایت کنند.
با شهاب عباسی چگونه آشنا شدید؟

بازی در نقش کوتاهی  از زمان  را  من شهاب عباسی 
هم  با  جا  آن  و  شناسم  می  نــدار«  و  »دارا  سریال  در 
بد  و  خوب  دربــاره  خواهیم  نمی  جا  این  شدیم.  آشنا 
وقتی  که  است  این  من  حرف  کنیم.  صحبت  ها  آدم 

پای قضایای  تا آخرش همه  باید  سریال کلیک خورد 
این  است.  بچه  یک  کردن  بزرگ  مثل  و  بایستند  آن 
می  را  عظیمی  کارگردانی  گروه  و  ای  حرفه  تیم  کار 

طلبید. 
فیلم نامه را هنگام مطالعه چگونه دیدید؟

 حسن وارسته تواناست و شخصیت ماهی دارد. فیلم 
نامه با مسائل و اتفاقات روز جامعه مطابقت دارد ولی 
تعریف  را  گرشا  عمو  قصه  وقتی  است؟  درنیامده  چرا 
ختم  جایی  به  و  کند  می  حرکت  جایی  از  کنی،  می 
این  در  اگر  دارد؛  نشیبی  و  فراز  پر  مسیر  و  شود  می 
بین سراغ قصه های دیگر بروی تماشاگر قصه گرشا و 
خانواده اش را گم می کند که این خانواده سرنوشت 
شان چه می شود؟ البته بد نیست در کنار قصه اصلی 
قصه های کوچک تعریف شود ولی این قصه ها باید به 
شکلی اتفاق بیفتد که بر قصه اصلی سوار نشود. این 

بحث تخصصی و کارشناسی است.
مشکل سریال »افسانه هزارپایان« چیست که 

به آن انتقاد دارید؟
ارائه لطمه  به لحاظ  به لحاظ پخش و هم  سریال هم 
خورده است. به لحاظ محتوا نتوانسته خروجی را به 
و  لج  و  اقتصادی  مسائل  چون  کند  منتقل  تماشاگر 
بازیگر  عنوان  به  من  بودند.  دخیل  آن  در  ها  لجبازی 

با قلبی آکنده از بیماری و کیسه خونی که در جیب ام 
تا دقیقه ۹۰ جلوی دوربین افسانه هزارپایان  داشتم 
انجام وظیفه کردم. من برای خانواده ام در این دنیای 
وانفسا قرارداد می بندم و کار می کنم و می خواهم 
بگویم آقای تهیه کننده که پای قرارداد را امضا کرده 

ای، به تعهدت عمل کن.
دستمزدتان را تمام و کمال پرداخت 

نکرده اند؟
دادنــد  من  به  پیش  ســال  دو  را  چک  فقره  دو  خیر، 
سریال  در  ــازی  ب مشغول  نیم  و  ســال  یــک  ــدود  ح و 
به  توانست  می  هزارپایان«  »افسانه  معتقدم  بــودم. 

شدت سریال »بترکانی« شود.
بار قصه بر دوش بازیگران است.

بله بازیگران خیلی اهمیت دارند و من و خانم مقانلو 
ناراحتی مان سر همین است و می گوییم که چیدمان 
زحمت  همه  و  شد  ساخته  سریال  باشد.  درست  باید 
البته  نشد.  تقدیر  شان  های  زحمت  از  اما  کشیدند 
کار  پایان  تا  و  کنم  نمی  کاری  کم  سریالی  هر  در  من 
انجام وظیفه می کنم چون شرعًا مسئولیت دارم و تا 
پایان پای کار می ایستم که دستمزدم را اگر دریافت 
به  و  است  وزنــه  بازیگر  معتقدم  باشد.  حالل  کــردم 
باید  بر همان اساس  و  من متن یک خطی می دهند 

شخصیتی را خلق کنم که وقتی تماشاگر می بیند من 
را باور کند و بگوید این عمو گرشا در تاریخ عجب آدم 
بدبختی است! یعنی این اتفاق باید بیفتد در غیر این 
انتخاب  با  باید  کارگردان  و  ام  باخته  را  بازی  صورت 
نقش  مقانلو  نسرین  و  من  کند.  کمک  کاراکترهایش 
حضورش  لحاظ  به  هم  او  و  بودیم  خوبی  مقابل  های 
بازی  در  اش  تخصص  لحاظ  به  هم  و  صحنه  روی 
کاربلد است و این افتخار نصیب من شد تا در کنار این 

بازیگر باشم ولی آدم بعضی جاها جواب نمی گیرد. 
برخی دوستان تان می گویند اگر سریال 

مشکل مالی نداشت اثر خوب و باکیفیتی 
از کار درمی آمد. شما هم با این نظر موافق 

هستید؟
 معتقدم حتمًا برای ساخت یک مجموعه خوب خیلی 
رسیدن  مثل  که  شود  فراهم  باید  هنری  بسترهای  از 
به سرانجام و مقصود است. مثل این می ماند که در 
جاده ای حرکت می کنیم که ممکن است این جاده 
خاکی  و بکر باشد و باید اتوبان و آسفالت شود، منظور 
به  باری  بخواهیم  اگر  ما  است.  مخاطب  شناخت  من 
هر جهت حرکت کنیم خودمان لطمه می خوریم و به 

این معناست که مثاًل بگوییم آنتن را پر کنیم و تمام.
 بازخوردها در بین مردم چگونه است؟

می  لبخند  خیابان  در  مردم  و  دیدم  خوبی  بازخورد 
زنند و گاهی با ماشین رد می شوند و مرا گرشا صدا 
می زنند و می گویند پول مردم را نخور یا مالیاتت را 
می  تشکر  مردم  روم  می  خرید  به  که  زمانی  یا  بده! 
کنند اما زمان پخش سریال مناسب نیست چون مردم 
سر کار هستند.  من سریال »زیرزمین« را کار کردم که 
۹۵درصد مخاطب پروپا قرص داشت یا در سریال »او 
یک فرشته بود« بازی کردم که کلی مخاطب داشت و 

این قدرت فیلم نامه را نشان می دهد.
با وجود تمام مشکالتی که این حرفه دارد باز 

هم دوست دارید بازیگری را ادامه دهید؟
از ته دلم این حرف را می زنم که این حرفه پر از فراز و 
نشیب است. سال ها پیش قرارداد نقش یک را بستم 
کرده  عوض  را  ام  نقش  دیدم  و  رفتم  شهرستان  به  و 
اند. مدت ها روی این نقش تمرکز و فکر کرده بودم. 
بازی می  با ما  ببینید چگونه  باید چه کار می کردم؟ 
شود! در بازیگری باید آن قدر اعتماد به نفس ات باال 
باشد که بتوانی در لحظه تغییر و تحول را در خودت 
به  تجربه  با  روحی  تحول  و  تغییر  این  آوری.  وجود  به 
دست می آید و ممکن است بعضی ها به آن برسند و 
برخی ها نه. با همه سختی ها و اشک ها و لبخندهایی 
که این حرفه به همراه داشت و بیشترش اشک بود تا 

نقش  خواهد  می  دلم  و  هستم  آن  عاشق  هنوز  خنده 
ویژه و اساسی را که در توان دارم ارائه دهم.

با توجه به شیوع کرونا و نمایش فیلم ها به 
صورت آنالین و سینما ماشین، چشم اندازتان 

از شرایط کنونی سینما چیست؟
معتقدم عالم هنر هفتم راهش را برای ارائه خود پیدا 
حفظ  دلیل  به  کشورها  برخی  در  اکنون  کند.  می 
فاصله اجتماعی روی قایق در دریاچه ها فیلم اکران 
بدانیم  که  کنیم  درست  را  جایگاهی  باید  شود.  می 
خروجی خوبی داریم. معتقدم هنر هفتم که بخشی به 
بازیگری مربوط می شود جایگاه خود را پیدا خواهد 
خواهند  نتیجه  اند  کــرده  تالش  که  هایی  آن  و  کرد 
واقعی  جایگاه  به  که  کنم  می  تالش  هم  من  و  گرفت 

خود برسم، جایگاه واقعی من نگاه مردم است.
 در پایان اگر حرفی باقی مانده بفرمایید؟

معتقدم مسئوالن تلویزیون باید شرایطی را برای شهاب 
را  هزارپایان۲«  »افسانه  بتواند  تا  کنند  فراهم  عباسی 
بسازد و نواقص را در این فصل با کمک دوستان برطرف 
کند. طرحی را برای فصل دوم همین سریال ارائه داده 
امیدوارم  کند.  می  روایــت  را  آینده  سال   ۱۰۰ که  ام 
سریال مورد پسند مردم قرار گیرد و اگر زنده بودم در 

»افسانه هزارپایان ۲« در خدمت تان هستم.

دردسرهای »رضا« از بازی در یک سریال

حرف دل مردم در »افسانه هزارپایان«

روزنامه خراسان شمالی: گروه چهارم نشریات 
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی

چهارشنبه 1۵ مرداد 1399
1۵ ذی الحجه 1441. شماره 333۷

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر : علی ولی زاده
دفترمرکزی: مشهد،بلوارشهیدصادقی)سازمان آب(

صندوق پستی: 91۷3۵-۵11
تلفن: 0۵1-3۷634000

نمابردبیرخانه:  0۵1-3۷62439۵
پیامك:  2000999    چاپ :شهرچاپ خراسان

تحریریه:32222211-3224۷222
نمابر: 3224۷223

 مسئول تحریریه:32230028
تلفن  و نمابرسرپرست: 32230014

آدرس: بجنورد،خیابان طالقانی غربی،خیابان صمدیه لباف، صمدیه لباف 16، کوچه دوم، پالک 9
تلفن اشتراک: 322300۷1

کدپستی:941۵9۵6۵96
دفترمرکزی پذیرش آگهی:3224۵00۵

اذان ظهر 4۷: 12 غروب آفتاب 19:44 اذان مغرب 20:0۵ اذان صبح فردا 4:11 طلوع آفتاب فردا ۵:49 www.khorasannews.com        email:bojnord@khorasannews.com

سینما و 
تلویزیون

مریم ضیغمی- »با همه سختی ها و اشک ها و لبخندهایی که بازیگری در این سال ها برای من داشت و بیشترش اشک بود تا خنده، هنوز عاشق این حرفه هستم و دلم می خواهد نقش ویژه و اساسی را که در 
توان دارم ارائه دهم«؛ این ها بخش کوتاهی از گفت و گوی ما با »رضا توکلی« بازیگر حرفه ای و خوش اخالقی است که سال ها روی آنتن در سریال های ماندگار و در نقش های متفاوت بازی کرده است. وقتی با او 
تماس می گیرم تا در خصوص بازی اش در سریال »افسانه هزارپایان« سوال کنم دل پردردی از پرداخت نشدن دستمزدش دارد.  بخش هایی از گفت و گو و درددل های این بازیگر باتجربه را در ادامه می خوانید.
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