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ماجرای ادامه دارکمبود مرغ در بازار

در دهه امامت و والیت انجام شد؛

 آزادی ۱۱۳ مددجوی زندان های استان

همکالم با »فائزه کشاورز« گوینده برنامه »جوانه ها«

تجربه ها و سختی های اجرا
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روایتی نفس گیر از بخشش محکوم به اعدام ۱50 
ثانیه پس از کشیده شدن چهار پایه دار

 بخشش عروس
 باالی چوبه دار

خانواده مقتول در بجنورد، عروس محکوم به اعدام را پس از آن که 150 ثانیه 
رضــا)ع(  امــام  ملکوتی  بارگاه  خادمان  وساطت  با  گرفت  قــرار  دار  چوبه  روی  
بخشیدند و این زن پس از عملیات احیا از مرگ نجات یافت. به گزارش خبرنگار 
ما و بر اساس اعالم اداره کل زندان های استان زنی که به جرم قتل 

همسر خود محکوم به قصاص نفس ...

#ماسک_بزنیم

ماجرای ادامه دار کمبود مرغ در بازار

شیری- با توجه به این که در شرایط عادی مصرف 
مرغ در استان باالی 50 تن بود اما میزان سهمیه به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش مصرف به ۴1 تن 
کاهش یافت با این وجود مرغ مورد نیاز استان طی 
روزهای اخیر تامین نشد و این مسئله خرید اضافی 
و بیش از نیاز را توسط برخی مردم و رستوران داران 
مرغ  اتحادیه  رئیس  باره  همین  داشت.در  همراه  به 
استان  مرکز  فروشان  لبنیات  و  قصابان  فروشان، 
را  بجنورد  سهمیه  که  این  با  گفت:  ما  خبرنگار  به 
به ۲0  تعطیلی رستوران ها  و  به دلیل شیوع کرونا 
و  هزار   ۴ فقط  شنبه  یک  اما  بودیم  داده  کاهش  تن 
زاده«  »قاسم  شد.  توزیع  بجنورد  در  مرغ  تن   ۳00
افزود: در کارگروه تنظیم بازار استان سازمان جهاد 
روزانــه  مصرف  مرغ  تن   ۴1 شد  متعهد  کشاورزی 
استان را تامین کند که در روزهای اول این طرح به 
خوبی اجرا شد اما از هفته گذشته با مشکل مواجه 
شده ایم. اگرچه وی کمبود مرغ را در مرغداری ها 
عامل تامین نشدن آن در استان دانست اما در عین 
شده  مدعی  کشاورزی  جهاد  سازمان  گفت:  حال 
نبود  دلیل  به  و  تامین  کافی  میزان  به  مــرغ  اســت 
نظارت از استان خارج شده است.وی تصریح کرد: 
این در حالی است که از زمان ورود مرغ به کشتارگاه 
توزیع در واحدهای صنفی نظارت  و  تا زمان خروج 
انجام می شود و احتمال خروج مرغ از استان بسیار 
روز   10 از  که  این  با  کــرد:  اضافه  اســت.وی  پایین 
چون  اما  داریم  بازار  در  را  مرغ  کمبود  مشکل  پیش 
بود  پایین  مرغ  مصرف  و  شد  قربان  عید  با  مصادف 
مشکل  ایــن  اکنون  ولــی  نبود  مشهود  مشکل  ایــن 

بازار  در  مرغ  کمبود  دلیل  عمده  است.وی  مشهود 
را شروع فعالیت رستوران داران ذکر و خاطرنشان 
در  مرغ  توزیع  طرح  در  داران  رستوران  چون  کرد: 
ایام کرونایی حذف شده بودند پس از شروع فعالیت 
باعث  این وقفه  و  با کمبود مرغ مواجه شدیم  آن ها 
شد برخی افراد شایعه سازی کنند که ممکن است 
مرغ گران شود و بعضی از مردم و رستوران داران به 

ذخیره سازی مرغ بپردازند.
»قاسم  زاده« همچنین افزود: با توجه به این که عمده 
واحدهای مرغ فروشی مستاجر هستند با ایجاد این 

شرایط به این مسئله معترض هستند.

 سالروز میالد مسعود
 حضرت امام موسی کاظم)ع( مبارک باد

ماسک، ما و اطرافیانمان 
را در برابر ویروس کرونا 

محافظت می  کند

روزنامه »خراسان شمالی« میزبان مدیران قدرشناس

تقدیر از قلم های توسعه
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IIهاIچالهIترمیم
فصل  که  االن  داریــم  تقاضا  بجنورد  شهرداری  از 
بارندگی نیست دستی به کوچه ها و خیابان های 
را  ها  آن  های  ناهمواری  و  ها  چاله  و  بکشد  شهر 

ترمیم کند. 
خودروهای  جلوبندی  برای  قدر  این  شدیم  خسته 
مان هزینه کردیم. پیاده روسازی هم که در برخی 
مناطق به طور نیمه رها شده است. نمونه آن را در 
که  ببینید  توانید  می  خان  میرزاکوچک  خیابان 
به  و  نشده  روسازی  پیاده  خیابان  این  نصف  حتی 

امان خدا رها شده است.

IIشیروانIاینترنت
چرا مسئوالن فکری به حال اینترنت شیروان نمی 
پایین  منازل  اینترنت  سرعت  خیلی  واقعا  کنند؟ 
است. هم اکنون این پیام را برای شما از کوچه می 
فرستم! بعد می گویند در خانه بمانید؛ با این وضع 

اینترنت؟

IIاتوبوسIدهیIسرویس
ظهرها  گلستان  شهرک  واحد  خط  های  اتوبوس 
ها معلوم  اتوبوس  و  شده  کم   شان  دهی  سرویس 

نیست کجا می روند.

IIماسکIبدونIراننده
یک راننده خط واحد بخش خصوصی ماسک نزده 
ننوشتند  هم  هشدار  و  کرد  می  سوار  مسافر  و  بود 

بعد انتظار کنترل کرونا را دارند.
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 اسدی- صد و شصت و یکمین جلسه رسمی شورای 
بگو  از  پر  و  داغ  ای  جلسه  بجنورد،  شهر  اسالمی 
این  در  کشتارگاه  خصوص  در  ها  جنجال  و  بود  مگو 
بجنورد  شهردار  ــی«  »زارع داشــت.  ادامــه  نیز  جلسه 
برخی  به  تا  بود  شهری  پارلمان  مهمان  گذشته  روز 
سواالت اعضا پاسخ دهد. پرونده جنجالی کشتارگاه، 
اشتباه شهرداری در خصوص یک ملک، مشکالت سد 
معبر، جمع آوری نشدن نخاله های ساختمانی، گود 
انجام  برای  شهرداری  برنامه  ارائه  و  دوبــرار  ورزشی 
گذشته  روز  جلسه  در  شده  مطرح  موارد  از  توافقات 

بود.
جلسه  داغ  بحث  همچنان  بجنورد  کشتارگاه  موضوع 
از  پرونده  ایــن  که  ایــن  با  بــود.  گذشته  روز  در  شــورا 
دستور جلسات شورا در روز مورد نظر نبود اما شهردار 
»خراسان  روزنامه  گــزارش  که  این  اعــالم  با  بجنورد 
شمالی« در خصوص کشتارگاه را خوانده است، بیان 
کرد: الزم است توضیحاتی را در این خصوص مطرح 

کند.
»زارعی« با بیان این که در زمان شهردار شدنم راهبر 
قبلی به هر دلیلی کار را رها کرد و رفت، ادامه داد: 
سالخ ها برای مدیریت کشتارگاه نزد من آمدند و ما 
همانند  ها  سالخ  لیدر  اما  دادیم  ها  آن  به  را  مدیریت 
کند،  ــز  واری بیمه  خــود  بــرای  توانست  نمی  کارفرما 
شرایط  این  با  کردند  اعالم  و  آمدند  دوبــاره  بنابراین 

نمی توانند به کار ادامه دهند.
وی با بیان این که در آن زمان کشتارگاه را در 2 نوبت 
به دلیل رعایت نشدن موارد بهداشتی تعطیل کردیم، 
اقدام  کارگروه  موضوع،  اهمیت  دلیل  به  کرد:  اضافه 
شد  قرار  و  تشکیل  بجنورد  کشتارگاه  مدیریت  برای 
را  مدیریت  اجاره،  تومان  میلیون   9 ماهی  با  اتحادیه 
ستاد  به  مدیریت  بنابراین  نکرد،  اما قبول  کند  قبول 

توسعه عمران واگذار شد.
شهردار بجنورد با بیان این که پشت پرده هایی وجود 
دارد و در گفتن آن ها ناتوان هستم، اعالم کرد: هدف 
این  انتخاب  دلیل  و  مــردم  بین  سالم  گوشت  توزیع 

شرکت همین بوده است.
اعضای  برخی  سوی  از  شده  مطرح  مسائل  از  که  وی 
شورا ناراحت شده بود، اعالم کرد: بعد از ظهر همین 
روز قرارداد شرکت را فسخ می کند و شورای اسالمی 
با برگزاری مزایده شرکت دیگری را بپذیرد اما دیگر او 
هیچ مسئولیتی را در قبال اشتباهات شرکت راهبر و 

مدیریت کشتارگاه نمی پذیرد.

برای  را  پاسخ شهرداری  شهردار بجنورد روز گذشته 
پاسخ  ایــن  که  داشــت  همراه  به  تعزیرات  به  ــال  ارس
ایجاد کرد و موجب بگو مگو  چالشی را در بین اعضا 

بین »باغچقی« و »محمدی« شد.
»باغچقی« عضو شورای اسالمی شهر بجنورد با بیان 
تعزیرات  به  ارسال  برای  شده  تنظیم  گزارش  که  این 
که  را  کسی  کرد:  اعالم  است،  واقعی  غیر  حکومتی 
کرد،  بیدار  توان  نمی  است  زده  خواب  به  را  خودش 
می  نشان  باشد  بسته  چشم  و  کورکورانه  دفــاع  اگر 
دهد که در این واگذاری مدیریت وابستگی انتخاباتی 

وجود دارد.
وی ادامه داد: در گزارش شهرداری نرخ خدمات ارائه 
مردم  به  خدمات  این  که  حالی  در  شده،  نوشته  شده 

ارائه نشده است و من از این بابت گالیه دارم.
به گزارش خبرنگار ما، نظر 2 عضو شورا درخصوص 
عنوان  به  گذشته  روز  ها  آن  و  بود  برگشته  کشتارگاه 
کردند.  مطرح  را  سخنانی  راهــبــر  شرکت  حامی 
بجنورد  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  »خاکشور« 
بودن  ده  زیــان  مــدارک  که  کرد  اعــالم  جلسه  این  در 
را  مـــدارک  ایــن  اســت  حاضر  و  آورده  را  کشتارگاه 
وی  بدهد.  شمالی«  »خراسان  روزنامه  خبرنگار  به 
همچنین به گران فروشی کشتارگاه در روز عید قربان 

اشاره و آن را تایید کرد.
نیز  شهر  اسالمی  ــورای  ش رئیس  نایب   »گریوانی« 
دوباره از پشت پرده ها گفت و اعالم کرد: 12 قصاب 
باره ذینفع هستند و حاضر است در خصوص  این  در 
پشت پرده ها مصاحبه ای را با خبرنگار ما انجام دهد. 
تماس  در  نیز  قصابان  اتحادیه  رئیس  حال  عین  در 
خصوص  در  را  مدارکی  کــرد:  اعــالم  ما  خبرنگار  با 
در  را  ها  آن  که  اســت  ــرده  ک آوری  جمع  کشتارگاه 

اختیار روزنامه خراسان شمالی قرار می دهد.
شهرسازی  و  معماری  کمیسیون  رئیس  »موسوی« 
 30 افــزایــش  به  نیز  بجنورد  شهر  اسالمی  ــورای  ش
و   98 ســال  در  کشتارگاه  خدمات  تعرفه  ــدی  درص
برخوردار شدن شرکت راهبر از درآمد 150 میلیونی 
به  متعلق  گذشته  در  که  حــرام  هــای  آالیــش  فــروش 
قصابان بوده است، پرداخت و خواستار شنیده شدن 

صدای قصابان و سالخان شد.
و  شهرداری  سوی  از  ملک  یک  بــرای  تعارض  ایجاد 
دار  سند  ملک  این  برای  ساخت  پروانه  نشدن  صادر 
بــرداری  نقشه  هنگام  ملک  یک  اشتباه  جانمایی  یا 
جلسه  در  که  بود  مواردی  از  یکی  شهرداری  سوی  از 

شورا  اعضای  و  مالک  شهردار،  حضور  با  گذشته  روز 
که  این  بیان  با  نظر  مــورد  ملک  مالک  شد.  بررسی 
سال 75 آن را خریداری کرده و با وجود داشتن سند 
هنوز زمین از سوی شهرداری به او تحویل داده نشده 
کارشناس  توسط  ملک  اشتباه  جانمایی  به  اســت، 
شهرداری و صادر نشدن پروانه برای ساخت و ساز از 

سوی شهرداری اشاره کرد.
درخصوص  بجنورد  شهر  اســالمــی  شـــورای  رئیس 
ارسال  ای  نامه  تعزیرات  که  این  بیان  با  کشتارگاه 
شورا  به  ارتباطی  گرانی  موضوع  افزود:  است،  کرده 
ندارد و متولی امر تعزیرات حکومتی است که جواب 
از  ــال می شــود. وی  ایــن نهاد ارس بــرای  شــهــرداری 
که  کرد  نگرانی  ابــراز  باغچقی  شده  مطرح  سخنان 

موجب بگو مگو بین او و باغچقی شد.
 »محمدی« در خصوص این ملک با بیان این که طبق 
نامه یک توافق را نمی توان دوبار تصویب کرد،  آیین 
افزود: توضیحاتی به صورت جلسه بازرسی، ضمیمه 

و به فرمانداری ارسال شود.
 وی افزود: مالک به درستی راهنمایی نشده و زمینی 
را که دارای معارض بوده است معارض دیگری برای 

آن ایجاد کرده ایم.
زمینی  که  این  بیان  با  نیز  بجنورد  شهردار  »زارعــی« 
طبق توافق به 2 نفر واگذار شده است، افزود: مالکان 
برای صدور پروانه به شهرداری مراجعه کرده اند اما با 
وجود این که سند داشته اند برای آن ها پروانه صادر 
نشده و روز بعد پروانه ساخت برای مالکی که قولنامه 

داشته، صادر شده است.
با شهرداری انجام شد  با بیان این که مکاتبه ای  وی 
تا زمین دیگری به این مالکان داده شود، اعالم کرد: 
شورا موافقت و واحد حقوقی شهرداری اعالم کرد به 
نامه را  از نظر قانونی مشکل دارد،  اقدام  این  دالیلی 
به بازرسی ارسال کردیم تا این موضوع تعیین تکلیف 

شود.
وی با بیان این که در جلسه ای با بازرسی استان و سر 
مالکی  به  و  کرده  تخلف  شهرداری  شد  اعالم  بازرس 
این  در  داد:  ادامــه  نــداده،  پروانه  است،  دار  سند  که 
مقرر  است،  کرده  قصور  شهرداری  شد  اعالم  جلسه 
موضوع  و  بخورد  بازگشت  شــورا  به  ــاره  دوب نامه  شد 
زمین  مالکان  به  آن  اســاس  بر  و  توضیح  شــورا  بــرای 

معوض داده شود.
»امانی« عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اسالمی شهر بجنورد از شهردار درخواست کرد برای 

را  ای  مصاحبه  عمومی  افکار  تنویر  و  ســازی  شفاف 
خراسان  روزنامه  خبرنگار  با  کشتارگاه  خصوص  در 

شمالی انجام دهد.
با  شهرداری  در  شده  ایجاد  تخلف  خصوص  در   وی 
انتقاد از موارد مطرح شده و ابراز ناراحتی از اقدامی 
ــده اســـت، اعـــالم کــرد:  ــرداری انــجــام ش ــه کــه در ش
می  اشخاص  به  توافقات  طبق  را  اراضــی  شهرداری 
مسائل  و  است  مشکالتی  دارای  اراضی  این  اما  دهد 
قانونی دارد بنابراین اشخاص به شهرداری برای بیان 
اعالم  شهرداری  اما  کنند  می  مراجعه  مشکالت  این 
می کند بروید از طریق قانون مشکل خود را پیگیری 

کنید.
نمی  توجه  اما  کردم  اعالم  بار   4 که  این  بیان  با  وی 
شده  اشتباه  این  مرتکب  کسی  هر  داد:  ادامه  شود، 
است باید تاوانش را پس بدهد حتی اگر اخراج شود. 
شورا  و  قضایی  سیستم  که  این  از  شدید  گالیه  با  وی 
فرد  با  کرد  درخواست  شهردار  از  اید  کرده  درگیر  را 
خاطی به شدت برخورد شود و شورای اسالمی شهر 

هیچ مداخله ای در این کار نمی کند.
اشخاص  به  که  اراضــی  باید  که  این  بیان  با  »امانی« 
داد:  ادامــه  باشد،  غش  و  غل  بدون  شود  می  واگــذار 
نمی شود پایین واگذاری زمین بزنیم به انضمام دعوا 

و چاقو کشی.
ملک  این  دربــاره  شهرداری  عملکرد  از  انتقاد  با  وی 
الپوشانی  را  خود  اشتباهات  شهرداری  کرد:  اعالم 

می کند.
که  بجنورد  شهر  اسالمی  ــورای  ش عضو  جباری  امــا 
انجام  شهرداری  در  تخلفی  کند  اعالم  داشت  اصرار 
امانی  است،  اشتباه  یک  شده  ایجاد  مسئله  و  نشده 
وجود  زمین   4 که  این  بیان  با  و  داد  قرار  مخاطب  را 
که  شده  توافقی  وارد  شهرداری  کرد:  اضافه  داشت، 
و  ضرب  مــورد  فــردی  و  شده  درگیری  ایجاد  موجب 
ایم زمین  اما نتوانسته  با چاقو قرار گرفته است  جرح 

را به مالک تحویل دهیم.
وی با بیان این که دو نفر از 4 نفر زمین ها را تحویل 
درگیر  که  است  سال   7 یا   6 دیگر  نفر  دو  اما  گرفتند 
گرفتن این زمین ها هستند، اعالم کرد: تاکنون 20 
توافق برای این دو نفر در نظر گرفته شده اما هر زمین 
دارای معارض و اینک داستان به این جا کشیده شده 

و موضوع دارای شبهه است.
 4 شــورا  گذشته  روز  جلسه  ما  خبرنگار  ــزارش  گ به 

ساعت و نیم طول کشید.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خبر داد:سالخی پرونده کشتارگاه و یک ملک پر حرف و حدیث در شورا

فوت روزانه 6 تا 7 بیمار 
کرونایی در استان

در  کــرونــا  بــه  مشکوک  بیمار   161 اکــنــون  هــم 
متوسط  و  هستند  بستری  استان  بیمارستان های 
فوت افراد بر اثر کرونا روزانه بین 6 تا 7 نفر است. 
شمالی  خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
مطلب  این  اعالم  با  خبری  نشست  در  گذشته  روز 
تاکنون   کرونا  بیماری  شیوع  ابتدای  از  افــزود: 
خراسان شمالی  های  بیمارستان  در  نفر   4923
کرد:  خاطرنشان  »هاشمی«  دکتر  شدند.  بستری 
به طور متوسط کادر درمان خراسان شمالی روزانه 
شمالی  خراسان  در  را  کرونا  به  مبتال  بیمار   200
ابراز  با  وی  داده انــد.  قــرار  پوشش  و  درمــان  مــورد 
تجمعاتی  و  برنامه ها  برگزاری  درخصوص  تأسف 
تصریح  استان  در  مهمانی ها  و  عروسی  همچون 
کرد: احتمال اعمال محدودیت هایی در این راستا 
وجود دارد. وی یادآور شد: در حال مکان یابی برای 
استقرار 8 تخت ویژه  آی سی یو در بیمارستان های 
ساز  اکسیژن  و  هستیم  هفته  این  انتهای  تا  استان 
امام  و  حسن)ع(  امــام  بیمارستان های  بــرای  نیز 
وی،  گفته  به  است.  تهیه  حال  در  بجنورد  علی)ع( 
با توجه به این که ظرفیت آزمایشگاه کرونای استان 
کرونا  های  تست  به  پاسخ  و  نیست  نیاز  پاسخگوی 
به طول می انجامد طی چند روز آینده یک دستگاه 
»پی سی آر« دیگر به مجموعه آزمایشگاهی استان 

اضافه خواهد شد تا این مشکل رفع شود.

پلمب ۴ واحد صنفی بازی های 
رایانه ای در اسفراین

و  محیط  بهداشت  مهندسی  گروه  مدیر  نجفیان- 
حرفه ای معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی 
اسفراین از پلمب 4 واحد صنفی بازی های رایانه 
»سعید  گفته  داد.بــه  خبر  شهرستان  ایــن  در  ای 
شیوع  با  مقابله  و  پیشگیری  راستای  در  بخشنده« 
واحدهای  از  نظارتی  هــای  تیم  ویــروس«  »کرونا 
راستا  این  در  و  کنند  می  بازدید  صنفی  گوناگون 
بارکد  که  ای  رایــانــه  هــای  ــازی  ب صنفی  ــد  واح  4
را  بهداشتی  های  پروتکل  یا  نداشتند  بهداشتی 

رعایت نکرده بودند، پلمب شدند.

بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  »غالمی«  سرگرد   
به  کمک  رسانی،  خدمات  منظور  گفت:  به  گرمه 
تولید، بهره وری و کمک به واحد تولیدی، »شیفت 

ایثار« در شرکت بسته بندی انجام شد. 
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      خراسان شمالی ۴۱ سال پیش 
           در روزنامه

کمک داوطلبانه به 
کشاورزان

تیر   7 که   8683 شماره  در  خراسان  روزنامه 
ستون  در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1358
داوطلبانه  کمک  از  ها«  شهرستان  »خبرهای 
مطلب  این  در  است.  داده  خبر  کشاورزان  به 
می خوانیم: »بدعوت حزب جمهوری اسالمی 
تعداد 75 نفر از داوطلبین کمک به کشاورزی 
برج،  گرمه،  ایرج،  عازم  نفری   15 گروه   5 در 
درو  در  و  شدند  ســارمــران  و  فریمان  بزنج، 
نمودن گندم روستائیان را یاری نمودند.« در 
»تیم  است:  آمده  ستون  این  در  دیگر  مطلبی 
بمنظور  اسفراین  شهرستان  چوخه  با  کشتی 
شرکت در جام شادروان محمد علی صحرائی 
شهرستان  عازم  گیر  کشتی  هشت  اتفاق  به 

قوچان شد.«

اخبار   

بدون تیتر   

حرف مردم   

اخبار

شورای شهر به سالخی پرونده کشتارگاه و پرونده پر حرف و حدیث یک ملک پرداخت. این سومین جلسه 
شورای شهر بود که پر حرارت و پر کار در خصوص کشتارگاه برگزار شد. در جلسه اخیر موضوع تخلف 
کشتارگاه در دستور کار نبود ولی »زارعی« شهردار دو مرتبه، آن را شور داد و شورا در حالت چالشی قرار 
گرفت. حرف های شهردار هم رنگ و بوی دیگری داشت و برای خبرنگاران پر از خبر و سوژه بود: »پشت 
پرده هایی وجود دارد که در گفتن آن ها ناتوان هستم«؛ »بعد از ظهر قرارداد شرکت را فسخ می کنم و شورا 

با برگزاری مزایده شرکت دیگری را بپذیرد اما هیچ مسئولیتی را در قبال اشتباهات مدیریت کشتارگاه 
نمی پذیرم«. از سوی دیگر بگو و مگوی »باغچقی« و »محمدی« برای لحظاتی شورا را جدی کرد، اگرچه 
از  جلسات شورا شاید ظاهرا پرحرارت و جنجالی بود ولی نباید از حق گذشت که ۳ جلسه اخیر شورا 
جلسات جدی و پر ثمر برای مردم و باید گفت شورا از رخوت خارج شده است اما اختالف نظرها شخصی 

نبود و در راستای منافع مردم و رسالت نمایندگی صورت گرفت و برخی اظهارات نسبت به موکالن بود.



120 بازیگر جلوی دوربین »ده نمکی«
به  و  ده نــمــکــی  مسعود  ــی  ــردان ــارگ ک بــه  »دادســـتـــان«  ســریــال  ســاخــت 
تهیه کنندگی محمد خزاعی که در مرکز سیمافیلم تهیه  می شود با حضور 
سریال  کلید  خورد.این  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  و  بازیگر   120

در  می رود.  شمار  به  ده نمکی  مسعود  سریال  پربازیگرترین 
این سریال 20 بازیگر حرفه ای سینما و تلویزیون و 100 
اصغر  قریشی،  می کنند.سحر  نقش  ایفای  تئاتر  بازیگر 
بهنوش  بــرق نــورد،  هومن  استادی،  علیرضا  نــقــی زاده، 
و  متقی  حمید  امامی،  هلیا  سلیمانی،  علی  بختیاری، 

هستند. سریال  این  بازیگران  جمله  از  کوخایی  ابراهیم 
دارد،  معمایی  و  پلیسی  فضایی  که  سریال  این  نامه  فیلم 

تیم  تــوســط  و  مسعود  ده نمکی  از  طــرحــی  اســـاس  بــر 
نویسندگان شامل کریم خودسیانی و پدرام کریمی به 

نگارش درآمده است.

جوجه تیغی
موقت  نام  با  فیلمی  مانده  باقی  سکانس های  بــرداری  فیلم 

مدتی  کرونا  ویــروس  شیوع  دلیل  به  که  »جوجه تیغی« 
پایان  با رعایت پروتکل های بهداشتی  متوقف شده بود، 
یافت.حامد کمیلی، پانته آ پناهی ها، هادی کاظمی، 
بازغی،  پژمان  برق نورد،  هومن  درگاهی،  آناهیتا 

نازنین بیاتی، هادی عطایی فر، مهتاب ثروتی، آیدا 
نگار  نبوت،  آرزو  اسداللهی،  صحرا  ماهیانی، 

و  قاسم خانی  مهراب  روحانی،  امید  فروزنده، 
نوشین تبریزی در این فیلم پربازیگر ایفای 
را  فیلم  این  نامه  فیلم  می کنند.  نقش 
پهلوانزاده  سجاد  و  ــدی  زن مصطفی 
مدیریت  کالری  محمود  و  نوشته اند 

فیلم برداری آن را بر عهده دارد. 

داریوش ارجمند
با بازی  »داریوش ارجمند«  متولد 5 مرداد 1323 در تهران است. وی 

در  و  آمد  سینما  به  تقوایی«  »ناصر  ساخته  خورشید«  »ناخدا  فیلم  در 
سال 1365 با دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 

عنوان  به  را  خود  جای  فجر  فیلم  جشنواره  پنجمین  در  مرد 
کوچک  بــرادر  او  کرد.  تثبیت  قبول  قابل  و  خوب  بازیگر  یک 
و  ارجمند  بهار  و  ارجمند  برزو  عموی  ارجمند،  انوشیروان  تر 

پدر امیریل ارجمند است. ارجمند در سال های اخیر 
تلویزیونی  مجموعه  در  خود  موثر  نقش  ایفای  با 

وی  است.   گرفته   قرار  تحسین  مورد  ستایش 
فردوس،  حشمت  نقش  سریال  این  در 

کــرد.  ایفا  را  ستایش  پــدرشــوهــر 
در  را  بلوا«  »روز  فیلم  ارجمند 

نوبت اکران دارد.

»قهرمان« آماده نمایش شد
مستند »قهرمان« به تهیه کنندگی و کارگردانی الهام  ضیغمی- 
آقالری پس از گذراندن مراحل تولید، فیلم برداری در شیراز و پشت 
سر گذاشتن آخرین مراحل فنی، آماده نمایش شد.دستیار تهیه 
کننده مستند »قهرمان« به خبرنگار ما گفت: این مستند داستان 
فاطمه حشمتی مادربزرگ  84 ساله، قهرمان ملی و آسیا در رشته 
دوومیدانی است. او برای شرکت در مسابقه جهانی با چالش های 
زیادی به لحاظ مالی و اجتماعی مواجه است و برای رفع موانع به 
منظور حضور در مسابقه بسیار تالش می کند.»مطهره کشاورز« 
پژوهش  کار  سیماست.  مستند  شبکه  از  کاری  »قهرمان«  افزود: 
آقالری  الهام  و  جوزایی  مهدی  توسط  مستند  این  نویسندگی  و 
سابقه  که  سینماست  خانه  اعضای  از  آقالری  است.  انجام شده 
ساخت مستندهای »سرنوشت بایگانی«، »شهر زیبای من«، »این 

شیشه شکستنی است« و »یک  لقمه مهربانی« را دارد.

 گپ    تولد ماه   تازه های سینما  تازه های سیما  

 در ایامی که تصمیم گرفتید وارد میدان 
اجرا شوید، سازوکار ورود به این عرصه 

چگونه بود؟
و  ــودم  ب هــا«  »جــوانــه  خبری  بخش  خبرنگار  من   
عنوان  به  کردم،  فعالیت  رسانه  عرصه  در  ها  سال 
خبرنگار در استودیو حاضر شدم و نظر کارشناسی 
کردم  می  کار  که  بخشی  مسئوالن  سپس  دادم، 
چون به گوینده نیاز داشتیم از من خواستند تست 
کنم  اجرا  نپذیرفتم  اما  دادم  تست  که  بدهم  اجرا 
تست  خواستند  من  از  دوباره  بعد  سال   2 یکی،  و 
ها«  »جوانه  اخبار  در  نهایت  در  و  پذیرفتم  و  بدهم 

اجرا را آغاز کردم. 
شروع  سیما  اخبار  بخش  در  خبرنگاری  از  من 
جانشین  و  خبرنگار  و  شدم  خبر  دبیر  بعد  کــردم، 
سردبیر و گوینده هم بودم، بعد سردبیر شدم و هم 
را  آن  رسمًا  و  ام  برگزیده  را  گویندگی  کار  اکنون 
ادامه می دهم و در بخش ورزشی شبکه 3 فعالیت 

می کنم.
به حرفه خبرنگاری عالقه داشتید که وارد 

این کار شدید؟
تا  باشی  مند  عالقه  باید  که  اســت  مبحثی  خبر   
بتوانی به فعالیت خود ادامه دهی. هر چقدر عالقه 
مندتر باشی تالشت را برای کسب اطالعات جدید 
و به روزتر شدن بیشتر می کنی و همین خیلی در 

پیشرفت بیشتر کمک ات می کند.
اگر حمایت خانواده نبود به طور حتم نمی 

توانستید در این حرفه موفق شوید؟
خبرنگار  هم  دیگرم  خواهر  دو  است.  طور  همین 
خانواده  کنند.  می  فعالیت  سازمان  در  و  هستند 
نداشتند.  حرفه  این  به  ورودم  برای  مخالفتی  ام 
خوشبختانه حمایت و تشویق های آن ها سبب شد 

بتوانم این مسیر سخت را طی کنم. 
و  است  طور  همین  همیشه  ها  خبری  خانواده  در 
می  چه  دانید  می  و  هستید  خبرنگار  هم  خودتان 
و اگر حمایت خانواده نباشد خبر کار کردن  گویم 

نــدارد.  نظم  زمانت  وقت  هیچ  و  شود  می  سخت 
مثل افراد عادی نمی توانیم از تعطیالت به راحتی 
مسائل  ایــن  و  بگیریم  مرخصی  و  کنیم  استفاده 
را  خودش  های  شیرینی  خبرنگاری  البته  و  هست 

دارد.
به عنوان یک رسانه ای روزانه چقدر خود 

را به روز می کنید؟
روزنامه  حرفه  خصوص  در  بیشتر  مطالعاتم  روزانه 
اطالعات  کنم آخرین  می  سعی  و  اســت  نگاری 
های  روش  و  خبر  نگارش  هــای  شیوه  به  مربوط 
دروازه بانی آن را مطالعه کنم. در حوزه گویندگی 
مبحث ورزش نیاز است اطالعات مان به روز باشد 
تا بتوانیم نفس قوی تری داشته باشیم و در مبحث 
شیوه اجرا سعی می کنم از کتاب هایی که موجود 

است استفاده کنم.
یک گوینده چقدر باید روی فن بیان خود 

کار کند؟
و  گویندگی  هــای  ــوزش  آم با  صرفًا  هستم  معتقد 
و  داشتن میمیک، صورت خوب  و چهره فتوژنیک 
بود  خبر  در  خوب  گوینده  توان  نمی  خوب  صدای 
خبری  مختلف  های  بخش  در  که  هم  تغییراتی  و 
را وادار می کند که در کنار  ایجاد شده گویندگان 
کنم  می  فکر  باشند.  داشته  هم  اجــرا  گویندگی 
کنار  در  فــرد  یک  شخصیتی  هــای  ویژگی  اندکی 

آموزش ها در این قضیه تاثیرگذار است.
چیزی که در حوزه خبر به گویندگان کمک زیادی 
باشد  روز  به  شان  اطالعات  که  است  این  کند  می 
کنند  اجرا  است  قرار  که  خبری  بخش  از  آگاهی  و 
یک  که  کند  می  کمک  خیلی  این  و  باشند  داشته 
گوینده خبر اجرای راحت تر و مناسب تری داشته 
باشد. حس می کنم درست است که آموزش اهمیت 
دارد اما طی  20، 21 سال که در این حرفه هستم 
به این نتیجه رسیده ام که فقط با آموزش یا صرفًا با 
عالقه فردی نمی توان موفق شد و ویژگی هایی را 

باید در کنار هم داشت.

یک مجری خوب باید چه ویژگی هایی 
داشته باشد؟

در بخش های خبری مشهور و استاندارد دنیا این 
رویه خیلی رعایت می شود که کسی که در عرصه 
کار  به  شروع  دفعه  یک  نباید  گذارد  می  قدم  اجرا 
کار  و  تحریریه  در  کار  که  باشد  کسی  باید  و  کند 
باشد  داشته  آشنایی  آن  با  و  کرده  تجربه  را  خبری 
بودند.  موفقی  گویندگان  دنیا  در  افرادی  چنین  و 
هنوز همکارانی داریم که تست می دهند و پذیرفته 
می شوند و می آیند و برنامه اجرا می کنند اما فکر 
می کنم اگر از ابتدا شروع و پله پله پیشرفت کنند 
تر  موفق  شوند  اجرا  حرفه  وارد  بعد  و  بروند  جلو  و 

خواهند بود.
آیا ویژگی های شخصیتی افراد در انتخاب 

شغل شان تاثیرگذار است؟
 قطعًا افرادی که به مسائل جدی تر زندگی عالقه 
دلیل  این  به  هستند  تر  موفق  خبر  حرفه  در  دارند 
خسته  خبر  ای  حرفه  کار  در  شخصیتی  نظر  از  که 
ندارند  را  ویژگی  ایــن  که  دوستانی  شوند.  نمی 
مندی  عالقه  کند.  می  شــان  خسته  خبر  کم  کم 
اطالعات  کند،  می  جذب  را  شما  که  است  خبر  به 
شما ناخودآگاه به روز می ماند و احساس نیاز می 
می  باعث  این  و  باشید  روز  به  که  این  برای  کنید 
وقتی  مسیر  این  در  دهید.  ادامــه  تان  راه  به  شود 
وارد مسائل اداری بشویم انگیزه ها باال و پایین می 
می  فکر  اما  است  تاثیرگذار  زیــادی  مسائل  شود. 
کنم عالقه مند بودن تنها چیزی است که باعث می 

شود آدم کار خبر را به شکل حرفه ای ادامه دهد.
 دالیل دیده شدن بخش خبری جوانه ها 

چه بوده است؟
با »جوانه ها« می شناسند. زمانی  را  همچنان من 
خیلی  سن  کــردم  کار  به  شــروع  بخش  این  در  که 
شان  سن  وقتی  ها  بچه  ناخودآگاه  و  داشتم  کمی 
کم است همین طور که بزرگ می شوند تو بیشتر 

در یادشان می مانی.

خاطره ای از دوران خبرنگاری تان دارید؟
سازمان  آسانسور  جلوی  را  آقایی  پیش  وقت  چند   
دیدم که به من گفت: یادتان است من کالس اول 
مصاحبه  من  با  و  آمدید  من  مدرسه  به  شما  بودم 
سازمان  هــای  گرافیست  از  یکی  االن  کــردیــد؟ 

هستم. این موضوع برایم خیلی جالب بود.
فکر می کنید چرا گویندگی اخبار »جوانه 

ها« در ذهن ها ماندگار شده است؟
مسائل  از  دور  بــه  نــاخــودآگــاه  هــا«  »جــوانــه  خبر   
سیاسی جهان و برای مخاطبان شیرین تر و قطعًا 
که  جایی  ها  بچه  است.  مانده  یادشان  در  بیشتر 
خودشان حضور دارند بیشتر در یادشان می ماند 
و ما هم سعی کردیم طی این سال ها تا جایی که 
امکانات اجازه می دهد این اتفاق بیفتد، یعنی بچه 
مال  خبری  بخش  این  که  کنند  احساس  کاماًل  ها 

خودشان است.
شرایط کار در زمان شیوع »کرونا ویروس« 

چگونه است؟
از  استفاده  و  ماسک  زدن  و  بود  سخت  خیلی  اوایل 
دستکش کلی دردســر داشــت اما به مــرور عــادت و 
کردیم  تالش  کنارش  در  فردی  بهداشت  رعایت  با 
رخوت و رکود خبری را که داشتیم از بین ببریم. تمام 
همکاران ما در حوزه سیاسی این کار را انجام دادند و 
در روزهای بی خبری سخت بود. ببینید این اتفاق در 
دنیا افتاد و ناخودآگاه خبرهای ورودی مان خیلی کم 
و به کرونا محدود شد. بزرگ ترها مشتاق شنیدن این 
اخبار بودند اما در بخش کودکان ما باید تمام تالش 
خود را می کردیم که در کنار آموزش های الزم بچه 
ها را از این اتفاق نترسانیم. در کنار سختی هایی که 
داشت تجربه خوب و جالبی بود. ما کار جدیدی را 
تجربه کردیم و کار با فضای مجازی بیشتر شد. اوایل 
مصاحبه کردن خیلی سخت بود و کم کم بچه ها یاد 
گرفتند در فضای مجازی مصاحبه کنند و تصویر و 
گزارش های شان را از همین طریق برای ما بفرستند 

و خیلی ها در مراکز خبر کشور کمک مان کردند.

به  نوجوانان  و  کودکان  بین  در  جوانه ها  اخبار  اجرای  با  نوجوانی  دوران  در  کشاورز«  »فائزه  ضیغمی-  مریم 
چهره آشنایی تبدیل شد. او اکنون گوینده خبر ورزشی بانوان است. او در راستای این حرفه در قاب تصویر 
به عنوان کارشناس رسانه، مجری، تهیه کننده و گوینده خبر فعالیت کرده است. کشاورز از سال 79 وارد 
عرصه خبرنگاری شد و در سال 83 گویندگی برنامه را برعهده گرفت و 4 سال بعد به عنوان سردبیر اخبار 
جوانه ها منصوب شد. او هم اینک همزمان کار اجرا را هم برعهده دارد. کشاورز مدرک کارشناسی ارشد 

مدیریت رسانه دارد و در این گفت و گو از سختی های اجرا و گویندگی و دغدغه هایش برای مان گفت.

همکالم با »فائزه کشاورز« گوینده برنامه »جوانه ها«

تجربه ها و 
سختی های اجرا

3 سینما و تلویزیون          دوشنبه  ۲۰ مرداد 1399     ۲۰ ذی الحجه 1441      شماره 334۰
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی خراسان شمالی



 روایتی نفس گیر از بخشش محکوم به اعدام 150 ثانیه
 پس از کشیده شدن چهار پایه دار

بخشش عروس باالی چوبه دار
خانواده مقتول در بجنورد عروس محکوم به اعدام را پس از آن که 150 ثانیه روی  چوبه دار 
قرار گرفت با وساطت خادمان بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( بخشیدند و این زن پس از عملیات 
احیا از مرگ نجات یافت. به گزارش خبرنگار ما و بر اساس اعالم اداره کل زندان های استان 
تا پای مرگ پیش  زنی که به جرم قتل همسر خود محکوم به قصاص نفس شده بود هر چند 
رفت اما در لحظات آخر زندگی از سوی خانواده همسرش بخشیده شد و پس از عملیات احیا 

دوباره به زندگی برگشت.
او در زمان 3 سال و نیم  تحمل حبس خود از همه استمداد خواسته بود تا شرایطی فراهم شود 
که اولیای دم از حق قانونی خود )قصاص( بگذرند اما تالش های معتمدان، مددکاران زندان و 

حتی تیم صلح و سازش بی نتیجه ماند و اولیای دم اصرار بر اجرای حکم داشتند.
دلنوشته او به امام رضا)ع( با مضمون فرصتی دیگر برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی 

خادمان بارگاه ملکوتی آن امام همام را به محل اجرای حکم کشاند.
از  ها  آن  داشتند.  گذشت  طلب  دم  اولیای  از  هشتم  امام  بارگاه  خادمان  و  ها  زندان  مدیرکل 
حکم  اجرای   بر  فقط   دم  اولیای  اما  گفتند  گذشت  و  ایثار  باب  در  اسالم  های  توصیه  و  فواید 
قصاص اصرار ورزیدند. طناب دار بر گردن مددجو حلقه زد، صحبت ها حاال به التماس تبدیل 
باز  ولی  کردند  می  تالش  رضایت  برای  صحنه هم  در  حاضر  قضایی  مقامات  حتی  بود،  شده 
حرف پدر و مادر مقتول یکی بود؛ قصاص! باالخره لحظه تلخ فرا رسید و اولیای دم چهارپایه زیر 
پای عروس شان را کنار زدند و مددجو در 3۲ سالگی خود را به دست خداوند سپرد و آویزان 
ماند.هنوز کسی مرگ را باور نمی کرد، این همه تالش و التماس برای نجات زنی بود که امام 
رضا)ع( را واسطه قرار داده بود. دو دقیقه و نیم از دست و پا زدن آرامش می گذشت که پدر و 
مادرمقتول به سوی پرچم بارگاه دویدند و با گریه گفتند: ما بخشیدیم! بخشش آن هم پس از 
دو دقیقه و سی ثانیه بین مرگ و زندگی. همان خانم پلیس زندان که محکوم به اعدام را تا پای 
چوبه دار برده بود به سرعت پاهایش را گرفت تا برای نجات او کمک کند. مقام و منصب مهم 
نبود، رئیس زندان، سرباز، قاضی، پاسیار، مددکار، مدیرکل، همه و همه در چشم به هم زدنی 
تالش کردند او را پایین بیاورند. پزشک زندان به سرعت کار احیا را آغاز کرد و دقایقی بعد او را 
با آمبوالنس روانه بیمارستان کردند.هنوز کسی نمی دانست زنده خواهد ماند یا نه؟ انتظاری 
سخت که باالخره از بیمارستان خبر رسید او زنده است و مشکلی ندارد، حاال حتی پدر و مادر 
عذاب  عظیم  بار  انگار  رفتند.  شان  کوچک  شهر  سوی  به  و  کشیدند  راحتی  نفس  هم  مقتول  
وجدان از یک سو و داغ فرزند از سوی دیگر را به یک باره از دوش شان برداشته بودند.خادمان 
دل  زندگی  و  مرگ  لحظات  همان  در  اش  رحمت  سبز  پرچم  بودند،  خوشحال  هم  رئوف  امام 
اولیای دم را از درد خالی کرده و به خاطرش حق شان را بخشیده بودند و یک اعدامی ناامید از 

همه دنیا می توانست نفس بکشد و به زیارت امام حسین)ع( نیز برود.

در دهه امامت و والیت انجام شد؛

 آزادی 11۳ مددجوی زندان های استان

همزمان با گرامی داشت دهه امامت و والیت و با پیگیری های انجام گرفته از سوی اداره کل 
شدند. آزاد  استان  های  زندان  زندانی  قضایی  113  مراجع  با  تعامل  در  استان  های  زندان 
مدیرکل زندان های خراسان شمالی این خبر را اعالم و با اشاره به هدف متعالی سازمان زندان 
ها مبنی بر اصالح و تربیت زندانیان، از تالش در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی  
در جامعه به عنوان یک اولویت مهم سازمان زندان ها یاد کرد.»محمدی« ضمن تقدیر از تعامل 
و همراهی مجموعه قضایی استان با اداره کل زندان ها نتیجه این تعامالت سازنده را کمک به 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها دانست و از آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد با کمک 

سازمان زندان ها و ستاد دیه طی چند روز آینده خبر داد.

دیروز اتفاق افتاد؛

 ماسک به خاطر 
حضور مسئوالن!

به محض رسیدن مسئوالن، همه ماسک زدند در حالی که 
قبل از آن بی تفاوت بودند

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  گذشته  روز  محمدی- 
استاندار خراسان شمالی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان 
استانی  و  شهرستانی  مسئول  چند  همراه  به  بجنورد  فرماندار  و 
جمله  از  بجنورد  نقطه  چند  از  ای  سرزده  البته  و  مشترک  بازدید 
دفاتر پیشخوان خدمات دولت و میدان میوه و تره بار داشتند که 
بی توجهی به رعایت پروتکل های بهداشتی در این مراکز مشهود 

و نگران کننده بود.
گزارش خبرنگار ما از میدان میوه و تره بار مرکز استان حکایت از 
برخی  سوی  از  بهداشتی  های  دستورالعمل  شدن  گرفته  نادیده 
غرفه دارها و مشتریان داشت.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار خراسان شمالی پس از بازدید از دفاتر پیشخوان و میدان 
میوه و تره بار، ابراز کرد: در بازدیدهای انجام شده، متاسفانه در 
رعایت  بحث  در  و  نداشت  وجود  جدی  اهتمام  ماسک  زدن  بحث 
دولت  خدمات  پیشخوان  دفاتر  در  خصوص  به  اجتماعی  فاصله 

مسائل و مشکالت زیادی وجود داشت. 
قادر  قطعًا  برویم  پیش  رونــد  ایــن  با  اگــر  ــزود:  اف »حیاتی«  دکتر 

نخواهیم بود از وضعیت قرمز خارج شویم.
وی با اشاره به بازدید انجام شده از دفاتر پیشخوان خدمات دولت 
عدالت،  سهام  دوم  مرحله  فراخوان  به  توجه  با  کرد:  تصریح  نیز 
هجوم به دفاتر پیشخوان خدمات دولت بیشتر و مدیرکل بازرسی 
ارتباطات و فناوری  با مدیرکل  استانداری مامور شد به طور ویژه 
اطالعات استان تدابیری را به منظور اعمال محدودیت های جدید 

برای ازدحام کمتر بیندیشند.
به گفته وی، در خصوص افرادی که دستورالعمل های بهداشتی 
می  داده  اخطار  صنف  صاحب  به  ابتدا  در  کنند،  نمی  رعایت  را 
شود، در صورت رعایت نشدن، صنف پلمب و در مرحله بعد و در 

صورت تکرار مجدد، از ادامه فعالیت صنف جلوگیری می شود. 
وجود  با  کرد:  ابراز  هم  استان  پزشکی  علوم  سرپرست دانشگاه 
تاکیدات چند ماهه در خصوص رعایت فاصله اجتماعی، متاسفانه 
دولت  خدمات  پیشخوان  دفاتر  مانند  نقاط  برخی  در  موضوع  این 

اصاًل رعایت نشده بود.
کرد:  ابراز  هم  بار  میدان  از  بازدید  خصوص  در  »هاشمی«  دکتر 
اکثر فروشنده ها در میدان بار ماسک نداشتند و خریداران هم به 
این موضوع بی توجه بودند و هنگام ورود ما به میدان بار، به افراد 

اطالع داده شد که ماسک بزنند.
با بیان این که افراد ماسک را نه برای ما بلکه برای سالمتی  وی 
ادامه  بزنند،  از شیوع »کرونا ویروس«  و جلوگیری  و دیگران  خود 
داد: متاسفانه در یک ماه گذشته موارد مرگ و ابتال بیشتر شده و 
از متوسط مرگ یک نفر در روز به متوسط 8 تا 9 نفر در روز رسیده 
با بیان این که فرقی نمی کند کجا کار می کنیم و اگر  است.وی 
موارد بهداشتی رعایت نشود مبتال می شویم، تصریح کرد: به طور 

متوسط حدود 60 تا 70 درصد مردم استان ماسک می زنند.
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جامعه

گزارش جلسه  اخبار 

افتخار  شمالی«  »خراسان  روزنامه  گذشته  روز 
میزبانی جمعی از مدیران و مخاطبان قدرشناسی 
روز  تبریک  و  گویی  خداقوت  برای  که  داشت  را 
نگاه  دریچه  از  کــدام  هر  و  بودند  آمــده  خبرنگار 
خود موارد و مباحث مختلف را آسیب شناسی می 
کردند. مهمانان دیروز روزنامه »خراسان شمالی« 
از نقش این روزنامه در توسعه استان و توجه ویژه 
مشکالت  و  مطالبات  پیگیری  و  محرومان  به  آن 

مردم تقدیر کردند.

ورود بی حساب و کتاب برخی 
مسئوالن به حوزه مسکن

شیری- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
همکاران  از  تعدادی  همراه  به  شمالی  خراسان 
روز  تبریک  ضمن  خود  عمومی  روابــط  مسئول  و 
ذره  زیر  در  شان  فعالیت  گرفتن  قــرار  خبرنگار، 
و  خدمات  تسریع  برای  عاملی  را  خبرنگاران  بین 
توسعه استان دانست و بیان کرد: قرار گرفتن در 
زیر ذره بین خبرنگاران، عالوه بر این که باعث می 
انجام  تر  حساس  و  تر  دقیق  را  مان  وظایف  شود 
دهیم، کمک می کند در حوزه صنعت ساختمان 
ساخت  ــوزه  ح متخصصان  و  مسئوالن  با  ــردم  م
و  ها  رسانه  »رمضانی«  باشند.  تر  همراه  ســاز  و 
مسئوالن  و  مردم  بین  اتصال  حلقه  را  خبرنگاران 
و  زمین  قیمت  و  اهمیت  به  توجه  با  که  دانست 
به  سازها  و  ساخت  قیمت،  افزایش  با  که  مسکن 
می  پیش  کیفیت  کاهش  و  ســازی  مرتفع  سمت 
باشند. داشته  دوچندانی  تأثیر  توانند  می  رود، 
تولیدکننده و سرمایه  این که مردم  به  با اشاره  او 
همراهی  مردم  که  زمانی  تا  گفت:  هستند،  گذار 
به  ما  باشد  دقیق  ها  نظارت  هم  چقدر  هر  نکنند 
تنهایی نمی توانیم کاری انجام دهیم.وی با اشاره 
به شفاف نبودن نظام مسئولیت پذیری که باعث 
ایجاد حفره هایی شده است، ادامه داد: تا زمانی 
که این شفاف سازی انجام نشود سوداگران فقط 
حالی  در  گیرند  می  نظر  در  را  خودشان  منافع 
پذیرند. نمی  حوزه  این  در  را  مسئولیتی  هیچ  که 

مسئوالن  از  ای  عده  گذشته  در  کــرد:  اضافه  او 
مسئولیت  و  تخصص  بدون  و  کتاب  و  حساب  بی 
از   را  حوزه  این  سود  و  شدند  مسکن  حوزه  وارد 
آن خود کردند و اکنون تمام مشکالت به حساب 

مهندسان گذاشته می شود.

طرح »اطعام حسینی« در استان 
اجرا می شود 

صدیقی- در استان خیران زیادی داریم که یکی 
با  که  اســت   شمالی«  »خراسان  روزنامه  ها  آن  از 
امیدآفرینی و اطالع رسانی و پیشرو بودن در ترویج 
کار خیر کمک حال کمیته امداد است. مدیر کل 
شمالی  خراسان  خمینی)ره(  امام  امــداد  کمیته 
روز گذشته به همراه مدیر روابط عمومی و تعدادی 
و  گویی  خداقوت  برای  کل  اداره  این  کارکنان  از 
خراسان  روزنامه  در  خبرنگار  روز  تبریک  عرض 
ویژه  به  شهدا  یــاد  و  کردند  پیدا  حضور  شمالی 
شهیدان »صارمی« و »امانی« را گرامی داشتند. به 
گفته »الهی راد«، در مرحله اول طرح مواسات به 
آشپزخانه  خیران  و  مردم  خوب  های  کمک  خاطر 
های مهدوی از 13 به 44 مورد افزایش پیدا کرد 
و هزار سبد غذایی  و ۲44 هزار پرس غذای گرم 
در بین نیازمندان توزیع شد. مدیرکل کمیته امداد 
اظهار کرد: شروع مرحله دوم طرح مواسات در روز 
عید قربان و حاصل کمک های مردمی 3 میلیارد 
وجود  با  ــزود:  اف وی  بــود.  تومان  میلیون   400 و 
قربانی  مراسم  برگزاری  کرونایی  های  محدودیت 
به  نسبت  ــداد  ام کمیته  به  مردمی  های  کمک  و 
سال قبل افزایش پیدا کرد. »الهی راد« همچنین 
صورت  به  گرم  غــذای  پرس  هــزار   1۲0 توزیع  از 
توزیع  و  غدیر  عید  روز  در  مردم  توسط  خودجوش 
5 هزار و  300 بسته غذایی طی مرحله دوم طرح 
مواسات در استان خبر داد. به گفته این مسئول، 
طرح ویژه »اطعام حسینی« در ماه محرم در استان 
اجرا خواهد شد تا از ظرفیت هیئت ها برای کمک 
ــود.وی  ش استفاده  نیازمندان  به  بیشتر  چه  هر 
همچنین از آغاز توزیع 50 هزار سبد کاال در بین 

خانواده های مددجوی تحت پوشش کمیته امداد 
خبر داد.

پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن
تامین  درمـــان  مدیر  اجتماعی،  تأمین  مدیرکل 
و  پزشکی  اسناد  دفتر  مشاور  پزشک  اجتماعی، 
روابــط  و  ــان   درم مدیریت  عمومی  ــط  رواب ــای  روس
دیگر  از  شمالی  خراسان  اجتماعی  تأمین  عمومی 
مهمانان روز گذشته روزنامه خراسان شمالی بودند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان، خبرنگاران را پل 
ضمن  و  کرد  ذکر  مسئوالن  و  مــردم  بین  ارتباطی 
یافته  توسعه  جامعه  هر  گفت:  خبرنگار  روز  تبریک 
از فعالیت مناسب رسانه ها دارد.»عباس  ای نشان 
زاده« ادامه داد: 110 هزار بیمه شده، 17 هزار و 
500 مستمری بگیر و 1300 دریافت کننده بیمه 
بیکاری داریم.او خاطرنشان کرد: روزنامه خراسان 
را به عنوان روزنامه قدیمی می شناسیم، بر همین 
اساس رسالت بزرگ تری نسبت به دیگر رسانه ها 
متوجه  مردم  باشد،  ما  کنار  در  وقتی  بنابراین  دارد 

خدمات و لزوم همکاری با ما می شوند.
نیز  شمالی  خراسان  اجتماعی  تأمین  درمان  مدیر 
به  گویی  خــداقــوت  و  خبرنگار  روز  تبریک  ضمن 
گفت:  شمالی  خراسان  روزنامه  اندرکاران  دست 
خبرنگاران در شرایط فعلی جایگاه ویژه ای دارند و 
به دولت ها برای پیشبرد اهداف و به مردم برای این 
که نیازهای شان را به اطالع دولت برسانند، کمک 
می کنند.دکتر »جهان نیا« بیان کرد: سازمان تأمین 
اجتماعی به عنوان یک سازمان درمانی، خدماتی و 
که  است  هایی  سازمان  ترین  بزرگ  جزو  ای  بیمه 
بیشتر از 50 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش 
مشاور  پزشک  »کاظمی«  دکتر  اســت.  داده  قــرار 
روز  تبریک  با  اجتماعی  تأمین  پزشکی  اسناد  دفتر 
خبرنگار دلیل ارتباط تنگاتنگ این سازمان با رسانه 
را زبان گویا بودن روزنامه خراسان دانست و گفت: 
رسانه ها پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن هستند 
اندرکاران منتقل می  و مطالبات مردم را به دست 

کنند.

روزنامه »خراسان شمالی« میزبان مدیران قدرشناس

تقدیر از قلم های توسعه

۲6 ساخت و ساز در فاروج 
تعیین تکلیف می شود

۲6 مورد ساخت و ساز در فاروج بررسی  میم پرور- 
معاون  زاده«  قاسم  »رضــا  شــود.  می  تکلیف  تعیین  و 
برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار فاروج با بیان این 
مطلب در  جلسه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز 
 ۲0 تا   10 بین  بناها  این  عمر  افزود:  شهرستان،  این 

سال است و باید بازنگری شوند.
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