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دما 6 درجه کاهش می یابد 

نیاز فراوان استان به ساخت مسکن
خراسان شمالی به ساخت و ساز مسکن به تعداد زیاد نیاز دارد و هم اکنون تعداد واحدهای 
مسکونی با تعداد خانوارها در استان 4 هزار واحد اختالف دارد.مدیرکل راه و شهرسازی 
واحدهای  و  خانوار ها  تعداد  بین  اختالف  اظهارکرد:  مطلب  این  بیان  با  شمالی  خراسان 
مسکونی نشان می دهد، واحدهای مسکونی در دست عده ای بلوکه شده است و اکنون 

20 هزار مستأجر در استان داریم...

آخر هفته بدون التهاب در بازار مرغ
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دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک های استان خبر داد:

انحراف ۳9.5 درصدی مصارف بانکی 

صفحه ۳

کرونا در بازار؛ آتش زیر خاکستر

افزایش اجاره بها به بهانه وام ودیعه مسکن

صفحه 2

صفحه ۳

آتابای 

پیش  که  است  کریمی  نیکی  کارگردانی  به  ترکی  زبان  به  فیلمی  »آتابای« 

سومین  و  سی  به  کارگردانی  مقام  در  را  شب«  »شیفت  این  از 

جشنواره فیلم فجر آورده بود. به نظر می رسد نیکی کریمی 

کسب  به  عالقه مند  بازیگری  بر  عالوه  سال ها  این  در 

کارگردانی  و  تولید  چرخه  سینما،  بدنه  در  تجربه 

در  او  تجربه  پنجمین  »آتــابــای«  شــده اســت.  هم 

نامه  فیلم  شود.  می  محسوب  کارگردانی  زمینه 

اساس  بر  و  حجازی فر  هــادی  قلم  به  فیلم  این 

شهر  در  و  نوشته  کریمی  نیکی  از  طرحی 

ــده اســت. هــادی  ــرداری ش بـ ــوی فیلم  خ

جــواد  دولــتــشــاهــی،  سحر  حــجــازی فــر، 

یوسفعلی  ــوروش،  ــ ن ــال  ــی دان عــزتــی، 

دریادل و مه لقا می نوش بازیگران این 

فیلم هستند.

اکران آنالین »حمال طال« 
 
به کارگردانی تورج اصالنی 

اکران آنالین فیلم سینمایی »حمال طال« آغاز شده است. این فیلم به 

کارگردانی و تهیه کنندگی تورج اصالنی و نویسندگی تورج اصالنی و 

هادی نادی در جشنواره های مختلف بین  المللی در جهان اکران شده 

و جوایز معتبری را از آن خود کرده و به دلیل وضعیت سینماهای 

کشور و شیوع ویروس کرونا اکران آنالین آن آغاز شده است.

احمدی نیا،  پیام  آقاخانی،  سعید  صامتی،  ژاله  فیلم  این  در 

مــحــمــدآبــادی،  داوود  ــدی،  ــ زاه حسن  سیفی،  لــطــف ا... 

محمود  فراهانی،  محمد  روحانی،  امید  مهران،  علیرضا 

به  آقافرزانه  امین  و  شفیع خانی  رضــا  شفیع خانی، 

برای  طــال«  »حمال  پرداخته اند.  نقش  ایفای 

جشنواره  هفتمین  و  سی  در  بار  نخستین 

فیلم فجر اکران شد.

امیرجاللی با 2 نقش در »هولیا«

بازی  که  دارد  ادامه  تهران  در  حالی  در  »هولیا«  سینمایی  فیلم  برداری  فیلم  ضیغمی- 

کرده  ایفا  آن  در  را  نقش   2 امیرجاللی«  »مریم  و  رسیده  پایان  به  فیلم  این  زن  بازیگران 

است.مشاور رسانه ای فیلم سینمایی »هولیا« به خبرنگار ما گفت: آخرین 

روزهای فیلم برداری، فیلم کمدی - فانتزی »هولیا« به کارگردانی 

مرتضی آتش زمزم در لوکیشن های تهران از جمله برج آزادی در 

بازی  که  این  بیان  با  مجد«  اعتمادی  است.»هادی  انجام  حال 

خسرو  شیوا  جاللی،  امیر  مریم  قبیل  از  فیلم  این  زن  بازیگران 

افزود:  رسید،  پایان  به  اخیرًا  رخام  شراره  و  طاهری  شیوا  مهر، 

مریم امیرجاللی در این کمدی در 2 نقش بازی کرده که از لحاظ 

سنی با یکدیگر متفاوت هستند.به گفته وی، پوریا پورسرخ، محمد 

خرازی،  بهراد  جاللی،  امیر  مریم  انصاریان،  علی  هدایتی،  رضا 

محمد فیلی و افشین سنگ چاپ، مجید شهریاری، شیوا خسرو 

مهر، شیوا طاهری، شراره رخام و هولیا دیکن بازیگر ترکیه ای 

در این فیلم بازی می کنند.

لیال اوتادی 

دانشگاه  از  را  داخــلــی  معماری  مــدرک  اوتـــادی«  »لیال 

در  شد  ساله   36 مــرداد   14 که  اوتــادی  دارد.  تهران  هنر 

سیاه«  »چشمان  فیلم  در  بــازی  با   1381 سال 

ــرج  ایـ
آخرین  شد.  بازیگری  عرصه  وارد  قادری 

خانگی  شبکه  در  »کاتیوشا«  او  فیلم 

همچنین  ــادی  ــ اوت ــت.  اسـ ــود  ــوج م

نخستین  و  اســـت  قــلــم  ــه  ب دســـت 

شعر  مجموعه  قالب  در  را  کتابش 

انگلیسی  و  فارسی  زبان  دو  به 

او تجربه ساخت  منتشر کرد. 

فیلم  یک  بلند و  فیلم  یک 

کوتاه را دارد.

 تازه های سینما   
سینما آنالین   

 تولد ماه    

گفت و گو با »ابراهیم شفیعی« بازیگر سریال »افسانه هزار پایان«

حرف های »بقیه« از »کهن شهر«

 میز مصاحبه  

مریم ضیغمی- »ابراهیم شفیعی« بازیگر خونگرم سریال های طنز که فعالیت هنری خود را از زادگاهش تبریز با بازی در تئاتر آغاز کرد تجربه همکاری در دوبله را دارد و عضو 

انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم است. این هنرمند با اخالق که با بازی در سریال طنز »خنده بازار« دیده شد، اکنون با سریال »افسانه هزارپایان« و »بچه محل« روی 

آنتن سیماست. با »شفیعی« درباره بازی اش در این سریال ها همکالم شدیم.

برای رسیدن به شخصیت »بقیه« 

بزرگ »کهن شهر« با توجه به سابقه 

کاری تان چه کردید؟

برخی  و  شهر  دار  سرمایه  نماد  نقش  ــن  ای

افرادی است که اکنون در جامعه وجود دارند. 

»بقیه« برای پول حرص می خورد و خسیس و 

منفعت طلب بود. سریال 2 سرزمین را نشان 

نو حرف  و  می دهد و 4 نفری که محاوره ای 

از ابر شهر به کهن شهر که سنتی و  می زنند 

قدیمی هستند، آمده اند. ابر شهری ها سعی 

دارند کهن شهری ها را مدرن کنند.

طنز  هم  هزارپایان«  »افسانه  گفت:  توان  می   

اجتماعی و هم سیاسی است و خیلی فضای 

دوست  را  آن  که  دارد  تخیلی  تاریخ  و  فانتزی 

دارم.

سریال با اشخاص مختلف و معروف 

شوخی می کند، از مشکالت و 

مسائل روز جامعه نقد می کند، به 

مسئوالن تلنگر می زند و به چند 

شخصیت ادای دین دارد. خودتان 

چقدر بازتاب دریافت کردید؟

بازتاب خوبی گرفتم و مردم خوش شان آمده 

سوم  شبکه  از  سریال  پخش  زمان  اگر  است. 

سیما بهتر بود، بازتاب بیشتری داشت.

با بازیگران زیادی در سریال 

همکاری داشتید؛ همکاری با آن ها 

چگونه بود؟

همکاری با دوستان خیلی عالی بود و همگی 

حرفه ای و باسابقه بودند، جزو افتخاراتم بود 

که با آن ها هم بازی شدم اما مشکالت مالی 

شیرینی کار را کم کرد. البته کارگردان تالش 

خود را کرد که از کیفیت سریال کم نشود.

در دوران شیوع کرونا »بچه محل« را 

ضبط می کردید. شرایط کار برای 

شما که نمی توانید جلوی دوربین 

ماسک بزنید چه سختی هایی 

داشت؟

کار خیلی پراسترس بود و عوامل پشت صحنه 

پروتکل های بهداشتی را رعایت می کردند اما 

بازیگران در معرض خطر بودند چون گریم می 

می  مان  صورت  به  گریم  لــوازم  انــواع  و  شدیم 

خورد و مدام نگران بودیم که بیمار نشویم و به 

خانواده های مان آن را منتقل نکنیم. من از روز 

اول ضبط کار از خانواده ام واقعا جدا بودم.

بینندگان اغلب شما را با بازی در 

آثار طنز می شناسند می خواهم 

بدانم آیا در زندگی واقعی عصبانی 

می شوید؟

شوم.  می  عصبانی  هم  من  ها  آدم  همه  مثل 

گاهی  و  شـــادی  گــاهــی  واقــعــی  زنــدگــی  در 

چون  که  نیست  طــور  ایــن  ــت.  اس عصبانیت 

فضای  تاثیر  تحت  اســت  بازیگری  ام  حرفه 

آن قرار بگیرم و در زندگی ام اعمال کنم.

بارزترین ویژگی ابراهیم شفیعی 

چیست؟

باید از اطرافیان پرسید اما بیشتر با خوشرویی 

و بی حاشیه بودن من را می شناسند.

از زمانی که معروف و دیده شدید 

وقتی در اماکن عمومی قرار 

می گیرید در مواجهه با مردم که 

دوست دارند با شما عکس بگیرند 

این خصلت را اگر حال خوبی 

نداشته باشید، حفظ می کنید؟

مردم  با  ام  کرده  سعی  همیشه  صد.  در  صد 

نمی  ها  آن  زیرا  باشم  داشته  خوبی  برخورد 

ندارم  دوست  و  است  چگونه  ام  زندگی  دانند 

از بین  از من در ذهن شان دارند  تصوری که 

شرایطی  هر  در  همیشه  همین  بــرای  ــرود،  ب

نگه  خوب  مــردم  با  را  روابطم  ام  کــرده  سعی 

با آن ها حرف بزنم و عکس  دارم و با حوصله 

بیندازم چون هر چه دارم از توجه و طرفداری 

هنرمندی  نباشند  ــردم  م اگــر  و  اســت  ــردم  م

وجود ندارد.

موافق ورود دختر و پسرتان به 

حرفه بازیگری با توجه به مشکالتش 

هستید؟

موسیقی  هــنــرســتــان  در  »کــســری«  پــســرم 

تحصیل می کند و تیتراژ مجموعه »ناخونک« 

را او خوانده است. دخترم 8 سالش است که 

اگر عالقه داشته باشد حرفی ندارم ولی تاکید 

دوست  شوند.  حرفه  این  وارد  که  کنم  نمی 

کنند.  انتخاب  را  مسیرشان  خودشان  دارم 

بروند  ای  حرفه  دنبال  عالقه  با  اگر  معتقدم 

بیشتر موفق خواهند شد.

وقتی آثار شما را می بینند نقدتان 

هم می کنند؟

و  است  کارگردانی  اش  رشته  همسرم  بله. 

بیشتر نقدم می کند و ایرادهایم را می گوید.

و  هستند  تیزبین  طــور  همین  هم  فرزندانم 

درباره کارهایم صحبت می کنیم.

به عنوان سوال پایانی بفرمایید آن 

چه که در نوجوانی تصور می کردید 

اکنون به آن جایگاه رسیده اید؟

دوست  است،  که  جایگاهی  هر  در  فردی  هر   

با  دارم  دوست  هم  من  و  کند  پیشرفت  دارد 

بکشم  باالتر  را  خود  بیشتر  مطالعه  و  تالش 

ولی در کل از جایگاه کنونی ام راضی هستم، 

خدا را شکر می کنم.

دوستی تان با »شهاب عباسی« سبب شد بازی در این سریال را بپذیرید یا 

نقش و فیلم نامه خوب بود؟

هر دو، یعنی هم به واسطه دوستی ام با شهاب و هم نقش خوب و بامزه ای بود و دوستش 

داشتم و بازی کردم. »افسانه هزار پایان« سریال پرزحمتی بود.

 گفته می شود، تولید این گونه آثار پر بازیگر و تاریخی با توجه به بودجه 

سازمان دچار مشکالت مالی می شود. دستمزدتان را پرداخت کرده اند یا 
خیر؟

خیر، بخشی از دستمزدم را پرداخت نکرده اند.

تا چه حد از حضورتان در سریال راضی هستید؟

مشکالت مالی سبب شد آن چه که در ذهن داشتیم محقق نشود و کیفیت کار پایین بیاید. 

با وجود این که سریال روی آنتن رفته است و مردم آن را دوست دارند ولی توقع مان باالتر 

از آن چه بود که می بینید.

قبول دارید که وقتی دستمزد بازیگر پرداخت و توقعش از کار برآورده نشود، 

از کار دلسرد می شود و دل به آن نمی دهد؟

دقیقا همین طور است. مشکالت مالی سبب می شود بین گروه ها کدورت پیش بیاید و 

همدلی که سبب خوب از کار در آمدن مجموعه شود، به وجود نمی آید و روی کیفیت کار 

تاثیر مستقیم دارد.
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 اخبار 

گزارشی از حادثه قربانی شدن ۳ سرنشین 

موتور مرگ
جان  نفر   ۳ گذشته،  شنبه  پنج  شامگاه  در  موتورسیکلت  یک  واژگونی  پی  در   
باختند و یک نفر مصدوم شد. عضو شورای شهر یکه صعود با اعالم این خبر افزود: 
این حادثه برای یک خانواده که در حال مراجعه به پزشک یکه صعود برای مداوای 

فرزند سرطانی شان بودند، در نزدیکی پل این شهر رخ ...

#ماسک_بزنیم

 دستگیری مردی 
به اتهام قتل همسر

شد.  دستگیر  همسرش  قتل  اتهام  به  شیروان  در  مردی 
از آن که  بر اساس اعالم فرمانده انتظامی شیروان پس 
همسر  آورد،  بیمارستان  به  را  اش  زخمی  همسر  مردی 
او به علت شدت جراحات وارده بر اثر ضربات چاقو جان 
و  با توجه به شواهد  به گفته سرهنگ »وحیدی«  باخت. 
مدارک موجود همسر مقتول به عنوان متهم اصلی این 

پرونده دستگیر شد.

 نماینده ولی فقیه در خصوص برگزاری مراسم عزاداری 

اباعبدا... )ع( اعالم کرد:
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مقابله  برای  بهداشتی  های  دستورالعمل  رعایت 
اما  به آن ضروری است  ابتال  آمار  با کرونا و کاهش 
لحاظ  از  استان  قرمز  وضعیت  وجــود  با  همچنان 
های  پروتکل  به  توجهی  شهروندان  برخی  کرونا 
انگاری  سهل  و  خیالی  بی  با  و  ندارند  بهداشتی 
اندازند. بی  به خطر می  را  و دیگران  سالمت خود 
بهداشتی  های  العمل  دستور  رعایت  به  ها  تفاوتی 

همانند آتش زیر خاکستر است. 
برخی  بــه  ــری  س مــا  خبرنگار  گذشته  شنبه  پنج 
خیابان های بجنورد زد تا از آخرین وضعیت رعایت 
ها  بانک  شود.  مطلع  بهداشتی  های  دستورالعمل 
اولین جایی بودند که خبرنگار ما به آن جاها رفت. 
شهید  میدان  ــراف  اط در  ها  بانک  از  یکی  شعبه 
بسیار شلوغ بود و گویا سود یک مجمع را توزیع می 
کرد. با این که قرار بود شرکت ها سود سهام خود 
را از طریق سامانه واریز کنند تا از مراجعه مردم به 

بانک ها کاسته شود اما در این روزها عمل نکردن 
این  داران  سهام  اســت،  شــده  موجب  کــار  ایــن  به 
شوند. بانک  راهی  خود  سود  گرفتن  برای  شرکت 
در یکی از بانک ها با این که صندوق ها با سلفون 
اقدامات  از  برخی  اما  بود  شده  جدا  مراجعان  از 
بهداشتی رعایت نمی شد. میز شیشه ای در گوشه 
خودکاری  آن  روی  و  گذاشته  انتظار  سالن  از  ای 
قرار داده شده بود. میز به شدت کثیف بود و همه 
ظرف  کردند.  می  استفاده  خودکار  همان  از  مردم 
بود،  رسیده  انتها  به  که  ضدعفونی  مــاده  کوچک 

روی میز قرار داشت.
بهداشت  رعایت  بــدون  کاغذی  اسناد  و  ها  برگه 
رد  بانک  کارکنان  و  مردم  بین  ها  دستورالعمل  و 
جدا  سلفون  با  شعبه  رئیس  میز  شــد.  می  بــدل  و 
شده بود با این حال برخی مشتریان به پشت مانع 
ایجاد شده می رفتند و با مدیر شعبه گفت و گو می 

کردند. فضای بانک سنگین و ترس از ابتال به کرونا 
بود.نکته جالب توجه آن است که  کامال محسوس 
و  شد  می  مبادله  بانک  در  راحتی  به  کاغذی  پول 
در  نداشتند.  موضوع  این  از  ترسی  کارکنان  انگار 

یکی دیگر از بانک ها وضعیت بهتر بود. 
یا  دریافت  نقد  پــول  عنوان  هیچ  به  بانک  ایــن  در 
ــن اقـــدام بانک  ــن کــه ای بــا ای ــد،  پــرداخــت نمی ش
و  کرده  ایجاد  مراجعان  برای  را  زیــادی  مشکالت 
بخشی  حال  این  با  بود  شده  ها  آن  گالیه  موجب 
می  ــی  ــرای اج بــانــک  ــن  ای در  هــا  دستورالعمل  از 
از  دیگر  یکی  شمالی  بهشتی  شهید  شد.خیابان 

مسیرهای خبرنگار ما بود. 
در این خیابان محصوالت فله ای که بدون رعایت 
بیش  رسید  مــی  فــروش  بــه  بهداشتی  ــات  ــدام اق
بارها  که  این  با  کــرد.  می  توجه  جلب  چیز  هر  از 
این  گویا  اما  اند  کرده  گالیه  موضوع  این  از  مردم 
همچنان  و  ندارد  مسئوالن  برای  اهمیتی  موضوع 
این  گفتن  از  نباید  البته  دهــد.  می  کرونا مانور 
به  توجهی  مــردم  از  بسیاری  که  ماند  غافل  نکته 
به راحتی محصوالت فله ای  و  این موضوع ندارند 

می  بهداشتی  های  دستورالعمل  رعایت  بدون  را 
ها  خیابان  در  که  ماسک  بدون  افراد  خرند.تعداد 
در حال تردد و خرید بودند، بسیار زیاد بود و تعداد 
بود.  توجه  قابل  بودند،  زده  ماسک  که  افــرادی 
ماسک  از  که  این  بدون  میوه  فروشندگان  برخی 
می  اقدام  مختلف  اقالم  فروش  به  کنند  استفاده 

کردند. 
دستگاه  از  اگــرچــه  هــا  نــانــوایــی  از  بــســیــاری  در 
شد  می  استفاده  پــول  دریــافــت  ــرای  ب کارتخوان 
می  دریافت  مشتریان  از  نقد هم  پول  همزمان  اما 
آهنی  هــای  میله  روی  هم  داغ  هــای  نــان  کردند. 
توسط شهروندانی که اکثر آن ها ماسک نداشتند، 
شود.»کرامتی«  سرد  تا  شد  می  گذاشته  دقایقی 
مدیر کل دفتر بازرسی استانداری خراسان شمالی 
در مصاحبه ای با خبرنگار ما اعالم کرده بود: بانک 
از نهادهایی هستند که کمتر  ها و دفاتر پیشخوان 
و  کنند  می  رعایت  را  بهداشتی  های  دستورالعمل 
دستورالعمل  اجــرای  بر  نظارت  کمیته  تشکیل  با 
های بهداشتی از این پس بر عملکرد بازار، ادارات 

و دیگر نهادها نظارت می شود.

IIبجنوردIبازارIدرIهاIقیمتIافزایش
افزایش قیمت ها در بازار بجنورد بیداد می کند اما 
و اداره  صمت  جهادکشاورزی،  های  سازمان  چرا 
کل تعزیرات برای رفع آن اقدامی نمی کنند؟ قابل 
گوشت  پایتخت  در  چرا  محترم؛  استاندار  توجه 
کیلویی ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان و در قطب دامداری 
مردم  به  تومان  هزار   ۱۲۵ تا   ۱۱۰ کیلویی  کشور 

بجنورد عرضه می شود؟
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را  امسال  محرم  عــزاداری  مراسم  آگاهی-  محمد 
حربه  را  محرم  دشمنان  تا  کنیم  برگزار  هوشمندانه 
در  فقیه  ولی  نماینده  ندهند.  قــرار  محرم  علیه  ای 
از  تعریفی  ضمن  خود  مجازی  های  خطبه  در  استان 
اسالم،  تاریخ  در  مختلف  های  مباهله  وقوع  مباهله و 
مقابل  در  حسین)ع(  امــام  عملی  مباهله  را  عاشورا 
جبهه یزیدیان دانست و با اشاره به بیانات مقام معظم 
رهبری در مورد برگزاری مراسم محرم امسال گفت: 
حفظ جان واجب و عزاداری مستحب است ، بنابراین 
و  هستیم  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  تصمیم  تابع  ما 
اگر صدای غیر شنیده شود، آن صدا صدای منحرف 
نظام  دشمنان  داد:  ادامه  »یعقوبی«  ا...  آیت  است. 
اسالمی درصدد آن هستند تا از محرم حربه ای علیه 

محرم تدارک ببینند بنابراین باید هوشمندانه مراسم 
با  که  ای  گونه  به  کنیم  برگزار  را  امسال  عـــزاداری 
تر  پررنگ  ما  های  عــزاداری  رنگ  شهری  فضاسازی 
و ورودی و خروجی شهرهای مان  و منازل مان  شود 

رنگ عزاداری بگیرد.
 امام جمعه بجنورد با اشاره به سالروز تاریخی مباهله 
مسیحیان خاطرنشان  از  ای  عده  با  اکرم)ص(  پیامبر 
و  ــالم  اس ــدر  درص پیامبر)ص(  مباهله  از  پس  ــرد:  ک
ــزاب  اح جنگ  در  ایــشــان  عملی  مباهله  همچنین 
مباهله  یک  و  اســالم  تاریخ  مباهله  سومین  عاشورا 
انحرافی  اسالم  با  محمدی  ناب  اسالم  میان  واقعی 
حکومت یزید بود؛ در این مباهله امام حسین)ع( تمام 
خاندان و یارانش را به میدان آورد تا بگوید دین جدش 

و راهش حق است و برای اثبات حقانیت اش بهترین 
عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس  کرد.  فدا  را  ها  جان 
استان در تعریف مباهله نیز اظهارکرد: مطابق اسالم 
ناب محمدی برای دعوت مردم به راه دین ابتدا باید 
موعظه  با  سپس  کرد  رفتار  استدالل  و  عقالنیت  با 
که  است  چهارمی  راه  مباهله  اما  مجادله.  با  سوم  و 
گفت:  مقابلش  طرف  به  بار  نخستین  در  پیامبر)ص( 
دو طرف در محلی حاضر شوند و برای آن گروهی که 
بر حق نیست نفرین نابودی کنند اما گروه مسیحیان 
با  را  عبا  آل  تن   ۵ اسالم  بزرگوار  پیامبر  دیدند  وقتی 

خود آورده است، منصرف شدند. 
مباهله  نوعی  را  اسالمی  انقالب  »یعقوبی«  ا...  آیت 
سیاسی دانست که 4۰ سال از تاریخ آن می گذرد و 

در این مدت انقالب اسالمی ایران حاضر نشده است 
و  کند  نشینی  عقب  خود  بحق  های  ارزش  از  ای  ذره 
امروز با وجود مشکالت فراوان ادامه حیات این نظام 

اسالمی خود معجزه است.
آمریکایی  کودتای  سالروز  مرداد   ۲۸ همچنین   وی 
برای بازگرداندن محمدرضا شاه به کشور را روز تلخی 
در تاریخ ایران دانست که در پی بروز برخی اختالفات 
رخ داد و ۲6 مرداد سالروز ورود آزادگان به کشور را 

گرامی داشت. 
الحجه  ذی   ۲4 همچنین  بجنورد  جمعه  خطیب 
سالروز انفاق امام علی )ع( هنگام نماز را یادآور شد و 
با اشاره به آیه ای در این باره، ویژگی های والیتعهدی 

را برشمرد. وی روز مساجد را نیز گرامی داشت.
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رحمانی- پنج شنبه گذشته مشکالت راز و جرگالن 
بررسی  شهرستان  ــن  ای در  اســتــانــدار  حــضــور  بــا 
ظرفیت  با  متناسب  گــذار  سرمایه  شناسایی  شد. 
شهرستان، تعریف پروژه های اولویت دار برای یکه 
صعود و غالمان، تشکیل مجمع مشورتی بانوان در 
این جلسه بود.استاندار  از مصوبات  این شهرستان 
بی  پنجم  یــک  کــه  ــن  ای بیان  بــا  شمالی  خــراســان 
 سوادان استان در شهرستان راز و جرگالن هستند، 
و  پرورش  و  آموزش  بدون  ها  محرومیت  رفع  افزود: 
آموزش عالی تحقق نمی یابد بنابراین تا سال آینده 
پرورش  و  آمــوزش  حــوزه  های  فرماندار  پیگیری  با 
یابد.دکتر  ارتقا  شهرستان  ایــن  عالی  آمــوزش  و 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  کــرد:  اعــالم  »شجاعی« 
این  های  ظرفیت  با  متناسب  ادارات  دیگر  و  ریزی 
نظر  در  سرمایه گذاری  و  حمایتی  بسته  شهرستان 

بگیرند و ظرف یک هفته آینده این کار انجام شود.
وی البته اعالم کرد: در 3 روز آینده پروژه  های اولویت 
دار و زود بازده همراه با برآورد ریالی برای توسعه حوزه  
شهری راز، یکه صعود و غالمان تعریف شود.مصوبه 
ایجاد ۵ سالن ورزشی از محل سفر رئیس جمهور، 
احداث زمین و میدان ورزشی در مرکز 6 دهستان 
راز و جرگالن از دیگر مواردی بود که استاندار در این 
جلسه به آن ها اشاره کرد.وی البته به خودکشی ها 
و آسیب های اجتماعی مرتبط با زنان نیز پرداخت و 
در  آینده  هفته   بانوان  مشورتی  مجمع  کرد:  مصوب 
در  شود.استاندار  تشکیل  جرگالن  و  راز  شهرستان 
نشست با فعاالن سیاسی، فرهنگی و اجتماعی راز و 
جرگالن از تصویب بیش از ۱۰ میلیارد تومان مصوبه 
برای این شهرستان خبر داد و گفت: اعتبار در نظر 
گرفته شده در زمینه های مختلف از جمله آب رسانی، 
و  ــان  ــازی، درم راه س پــرورش،  و  ــوزش  آم دانشگاه، 
نماینده  »وحیدی«  شود.دکتر  می  هزینه  بهداشت 
مردم ۵شهرستان استان نیز در این جلسه گفت: راز 
و جرگالن در حوزه  راه وضعیت خوبی ندارد و به این 

دلیل در بن بست قرار دارد.

دما 6 درجه کاهش می یابد 

تا  دمــا  ای  ــه  درج  6 کاهش  و  پراکنده  رگبار  احتمال   
خراسان  هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  هفته  اواسط 
شمالی برای منطقه است. به گفته کارشناس پیش بینی 
ساعات  در  دوشنبه  تا  غالب  پدیده  استان،  هواشناسی 
رگبار  و  ابر  افزایش  شدید،  گاهی  باد  وزش  بعدازظهر، 
و  )فــردا(  شنبه  یک  برای  و  ــروز(  )ام شنبه  برای  پراکنده 
دوشنبه احتمال رگبار پراکنده خواهد بود. »عظیم زاده« 
اعالم کرد: دما به تدریج تا دوشنبه 6 درجه کاهش می یابد. 

گزارشی از حادثه قربانی شدن ۳ سرنشین 

موتور مرگ
در  موتورسیکلت  یک  واژگونی  پی  در  نجاهی- 
شامگاه پنج شنبه گذشته، 3 نفر جان باختند و یک 
با  صعود  یکه  شهر  شــورای  عضو  شد.  مصدوم  نفر 
اعالم این خبر افزود: این حادثه برای یک خانواده 
برای  صعود  یکه  پزشک  به  مراجعه  حــال  در  که 
مداوای فرزند سرطانی شان بودند، در نزدیکی پل 
این شهر رخ داد و پدر به همراه ۲ پسر خردسالش 
منتقل  بیمارستان  به  خانواده  مادر  و  کردند  فوت 
اولین  گفت:  درخشان«  آخوند  محمد  شد.»خال 
پس  دوم  آمبوالنس  و  دقیقه   4۵ از  پس  آمبوالنس 
از یک ساعت بعد از تماس در محل تصادف حاضر 
در  دیدگان  حادثه  از  یکی  داد:  ادامــه  وی  شدند. 
دم فوت شد و ۲ نفر دیگر در حال انتقال به مراکز 

درمانی جان باختند.
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      خراسان شمالی ۴۱ سال پیش 
           در روزنامه

دستگیری 6 نفر به خاطر 
جمع آوری باریجه

 ۲۱ که   ۸694 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   ۱3۵۸ تیر 
ستون »خبرهای شهرستان ها« از دستگیری 
داده  خبر  باریجه  آوری  جمع  خاطر  به  نفر   6
است. در این مطلب می خوانیم: »توسط گارد 
بجرم  نفر  شش  اسفراین  شکاربانی  حفاظتی 
آوری  جمع  و  جنگل  ]درختان[  و  مراتع  قطع 
قاسنی)باریجه( در منطقه حفاظت شده کوه 
تعقیب  جهت  و  دستگیر  اسفراین  جهان  شاه 
قضائی  مقامات  تحویل  قانونی  مــجــازات  و 
مطلبی  در  شدند.«  داده  اسفراین  شهرستان 
»یــکــدوره  ــت:  اس ــده  آم صفحه  ایــن  در  دیگر 
مسابقات کشتی آزاد و فرنگی انتخابی جهت 
شهرستان  در  که  استان  مسابقات  در  شرکت 
اسفراین  شهرستان  در  میشود  برگزار  گناباد 

انجام شد.«

اخبار  حرف مردم    

خبر 

اخبار

خداقوت  ــرای  ب خالی  دســت  راهـــداری،  مدیرکل 
شمالی«  »خــراســان  روزنــامــه  خبرنگاران  به  گویی 
خبری  را  کل  اداره  این  دولت  هفته  بسته  او  نیامد؛ 
ریال  اعتبار 4۱9میلیارد  با  پروژه  کرد و گفت: 3۸ 
از محل منابع ملی و استانی همزمان با هفته دولت 
این  اخیر،  های  سال  در  رسد.  می  برداری  بهره  به 
اولین باری است که 3۸ پروژه آن هم در یک هفته 
می  قرار  بــرداری  بهره  مورد  کل  اداره  این  سوی  از 
در  حضورش  زمــان  از  مدیرکل  این  اگرچه  گیرد. 
استان چندان نشست خبری نداشته ولی این نوبت 
با دست پر به روزنامه آمد و از افتتاح یک بسته 3۸ 
با  مدیران  همیشه  ــاءا...  ش ان  داد.  خبر  ای  پــروژه 

و  راهــداری  شوند.مدیرکل  ظاهر  ها  بسته  نوع  این 
پروژه  گفت:  شمالی  خراسان  ای  جاده  نقل  و  حمل 
در  ــروژه  پ  3۵ شامل  شهریور  در  افتتاح  قابل  هــای 
طی  نظارت  و  فنی  حوزه  در  ۲پروژه  راهداری،  حوزه 
با  نقل  و  حمل  حوزه  در  پــروژه  یک  و  اخیر  سال  یک 
اخیر  سال  یک  طی  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه 
پروژه  افــزود:  »شهامت«  است.مهندس  شده  انجام 
وآسفالت  ســازی  بــه  شامل  ــداری  ــ راه بخش  ــای  ه
3۸.۷کیلومتر  طول  به  استان  روستایی  محورهای 
و  بازسازی  ریــال،  ۱94میلیارد  از  بیش  اعتباری  با 
اورهال ۲۲دستگاه ماشین آالت راهداری با اعتباری 
بیش از 6.۷میلیارد ریال، رفع ۵ نقطه حادثه خیز با 

بخشی  اصالح  ریال،  ۲4.۷میلیارد  از  بیش  اعتباری 
از شبکه روشنایی استان با اعتبار ۱۸میلیارد ریال و 
از  بیش  اعتباری  با  راهداری  حوزه  در  ها  پروژه  سایر 
دولت  هفته  در  افتتاح  قابل  ریال  میلیون   ۱۵3369
است.وی با اشاره به پروژه های قابل افتتاح در حوزه 
فنی و نظارت اظهارکرد: احداث پل عابر پیاده قارلق 
راهدارخانه  دوم  فــاز  ــال و  ری ۱۲میلیارد  اعتبار  با 
پروژه  جمله  از  ریال  9۸۰میلیون  اعتبار  با  اسدلی 

های قابل افتتاح در هفته دولت است.
به گفته وی، همچنین بهره برداری از فاز یک مجتمع 
با سرمایه  خدماتی- رفاهی بین راهی رباط قره بیل 

کمک  و  ریــال  3۵میلیارد  مبلغ  به  دهیاری  گــذاری 
راهــداری  سازمان  توسط  رمپ  آسفالت  های  هزینه 
ریال  ۷.۵میلیارد  ارزش   به  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
هفته  در  ونقل  حمل  حوزه  افتتاح  قابل  های  پروژه  از 
توجه  با  کــرد:  خاطرنشان  است.»شهامت«  دولــت 
مصوبه  طبق  روستایی  های  راه  ساخت  انتقال  به 
وحمل  راهــداری  کل  اداره  به  اداری  عالی  شورای 
طرح  قالب  در  امسال،  طی  استان  ای  جاده  نقل  و 
از  بیش  اعتباری  با  روستایی  راه  ۲۸کیلومتر  ابرار 
هفته  در  که  است  شده  آسفالت  ریال  ۱3۲میلیارد 

دولت به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل راهداری، بسته خبری هفته دولت را کلید زد

افتتاح ۳8پروژه در شهریور 
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 افزایش اجاره بها 
به بهانه وام ودیعه مسکن

اگرچه 
نرخ اجاره 

مسکن امسال 
نسبت به سال 

گذشته افزایش 
زیادی یافته 

است اما از 
زمانی که طرح 

وام ودیعه 
مسکن اجرا 
شد، دوباره 

نرخ ها افزایش 
یافت

شیری
 طرح ودیعه اجاره مسکن اگرچه به منظور مهار 
مرداد  اوایل  در  مسکن  بهای  اجاره  آور  سرسام 
کاهش  باعث  تنها  نه  طرح  این  اما  شد  اجرایی 
ای  بهانه  و  محرک  انگار  بلکه  نشد  بها  ــاره  اج
مستاجران  برخی  اکنون  شد.  آن  افزایش  برای 
می گویند: نرخ های رهن و اجاره افزایش یافته 

است.
اول  از  خودش  گفته  به  که  بجنوردی  شهروندی 
مسکونی به  واحــد  یک  ــاره  اج و  رهــن  بــرای  تیر 
است،  کرده  مراجعه  امالک  مشاور  زیادی  تعداد 
امسال  مسکن  نــرخ اجــاره  اگرچه  افــزایــد:  می 
نسبت به سال گذشته افزایش زیادی یافته است 

اما از زمانی که طرح وام ودیعه مسکن اجرا شد، 
پس  که  طــوری  به  یافت  افزایش  ها  نرخ  ــاره  دوب
متناسب  واحــدی  هنوز  فــراوان  های  پیگیری  از 
رهن  ام  صاحبخانه  و  ام  نیافته  ام  مالی  توان  با 
در  ماندن  توان  و  است  کرده  برابر   2 را  اجاره  و 

همین واحد را نیز ندارم.
و  هستم  کارمند  که  حالی  در  افــزایــد:  می  وی 
 2 و  گیرم  می  حقوق  تومان  میلیون   3 ماهانه 
فرزند دارم نمی دانم چگونه ماهانه یک میلیون و 

500 هزار تومان اجاره پرداخت کنم؟
او اظهارمی کند: وام ودیعه ای که پرداخت می 
می  تأمین  را  رهــن  مبلغ  چهارم  یک  تنها  شــود 
بر  ودیعه  وام  سود  پرداخت  که  این  ضمن  کند 

از  دیگر  شود.یکی  می  اضافه  بها  ــاره  اج مبلغ 
اجاره  آور  سرسام  های  قیمت  از  که  شهروندان 
گوید:  می  ــت،  اس مند  گالیه  شــدت  به  مسکن 
بسیار  افزایش  اجاره  و  رهن  های  نرخ  متأسفانه 
یافته است، در حالی که چند سال پیش  زیادی 
با مبلغ رهن فعلی شاید می توانستیم یک واحد 

خریداری کنیم.
وام ودیعه مسکن اگرچه در  وی اظهار می کند: 
نگاه اول طرح حمایتی خوبی به نظر می رسد اما 
در واقع این طرح باعث افزایش سرسام آور قیمت 
ها شده است و برخی مالکان به جای 50 میلیون 
تومان رهن، با در نظر گرفتن وام ودیعه مسکن، 
این  که  کنند  می  تومان  میلیون   75 تقاضای 
بسیار  مستأجران  برای  را  شرایط  امسال  مسئله 

سخت کرده است.
سال  که  را  ــدی  واح کند:  می  خاطرنشان  وی 
هزار   500 و  رهن  تومان  میلیون   50 گذشته 
تومان اجاره کرده بودم، امسال با افزایش قیمت 
یک  و  رهن  تومان  میلیون   120 صاحبخانه  ها 
توان  که  است  کرده  تعیین  اجاره  تومان  میلیون 
وام  و  ندارم  را  اجاره  و  رهن  میزان  این  پرداخت 

ودیعه هم کمکی به من نمی کند.
 یکی دیگر از مستأجران می گوید: واحدی را که 
سال گذشته با 7 میلیون تومان رهن و پرداخت 
750 هزار تومان ماهانه اجاره کرده بودم امسال 
نرخ آن از سوی صاحبخانه به 15 میلیون تومان 
اجاره  تومان  هــزار   200 و  میلیون  یک  و  رهن 

افزایش یافته است.
عالوه  تاکنون  پیش  ماه   2 از  کند:  اظهارمی  وی 
در  مختلف  های  سایت  در  امالک،  مشاوران  بر 
برای  مناسب  قیمت  با  ــدی  واح جــوی  و  جست 
اجاره هستم اما هنوز موفق نشده ام و اگر ویروس 
کرونا نبود شاید صاحبخانه تاکنون حکم تخلیه را 

می گرفت.  

رئیس اتحادیه مشاوران امالک بجنورد با اشاره 
مسکن  قیمت  در  ارز  نرخ  افزایش  روند  تأثیر  به 
می گوید: افزایش قیمت مسکن باعث ایجاد تورم 

در حوزه مسکن اجاره ای و تجاری شده است.
نیاز  استیجاری  امالک  افزاید:  می  »محمدزاده« 
ضروری خانواده هاست بنابراین متولیان مسکن 
باید تدابیری بیندیشند چون در مقطعی از زمان، 
مصوبه ممنوعیت افزایش اجاره بها و جا به جایی 
شد  ها  قیمت  افزایش  مانع  که  بود  مسّکنی  ها، 
را  ها  قیمت  افزایش  ها  جایی  به  جا  شروع  با  اما 

شاهد هستیم.
نظر  در  مسکن  ودیعه  وام  کند:  می  اظهار  وی 
کافی  ها  قیمت  افزایش  به  توجه  با  شده  گرفته 
نیست و حتی محرکی برای افزایش قیمت رهن 

و اجاره شده است. 
شهر  حواشی  در  بها  اجاره  افزایش  وی،  گفته  به 
نیز فشار بسیار زیادی را به مردم وارد کرده است 
انتظار  و  یافته  کاهش  ها  آن  خرید  قدرت  چون 
کمتر  های  قیمت  با  حواشی  در  بتوانند  دارنــد 
مسکن تهیه کنند که متأسفانه در شرایط کنونی 
قیمت ها در حواشی نسبت به مرکز شهر بیشتر 

شده است.
وی دلیل بروز این گونه مشکالت را نبود نظارت 
بر اجاره بها و خرید و فروش مسکن ذکر و تصریح 
قیمت  افزایش  روند  نباشد  نظارت  اگر  کند:  می 

کاذب امالک را خواهیم داشت.
تعداد  روزهـــا  ایــن  کــه  ایــن  بیان  بــا  ادامـــه  در  او 
مراجعه به اتحادیه بیش از حد شده است، اضافه 
تورم،  محاسبه  با  ها  صاحبخانه  برخی  کند:  می 
این  از  تا  کنند  می  تعیین  را  اجــاره  و  رهن  نرخ 

طریق چرخ زندگی شان بچرخد.
مشکالت  گونه  این  با  که  این  برای  وی،  گفته  به 
مواجه نشویم باید کار کارشناسی تر و صددرصد 

حمایتی برای مستأجران انجام  می شد.

بازار 

گفت و گو 

نیاز فراوان استان به ساخت مسکن

دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک های استان خبر داد:

انحراف ۳9.5 درصدی مصارف بانکی 

ــه ســاخــت و ســاز  ــان شــمــالــی ب ــراس شــیــری- خ
تعداد  اکنون  و هم  نیاز دارد  زیاد  تعداد  به  مسکن 
واحدهای مسکونی با تعداد خانوارها در استان 4 

هزار واحد اختالف دارد.
با  شمالی  خــراســان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
تعداد  بین  اختالف  اظهارکرد:  مطلب  این  بیان 
دهد،  می  نشان  مسکونی  واحدهای  و  خانوار ها 
بلوکه شده  واحدهای مسکونی در دست عده ای 

است و اکنون 20 هزار مستأجر در استان داریم.
اختالف  افزود:  نژادصفوی«  عبدالمجید  »سید 
در  مسکونی  واحدهای  و  خانوارها  تعداد  بین 
ملی  اقــدام  طرح  دلیل  همین  به  و  زیــاد  استان 
دنبال این است که خأل موجود را پر کند تا همه 

صاحب خانه شوند.
وی صدور پروانه رایگان برای خانواده های تحت 
ذکر  ملی  ــدام  اق طــرح  مزایای  از  یکی  را  پوشش 

در  که  ای  نامه  تفاهم  طی  ــرد:  ک خاطرنشان  و 
شد،  منعقد  کشور  راه  های  وزارتخانه  بین  بهمن 
را  ساختمان  های  پروانه  شدند  مکلف  شهرداران 
رایگان  طور  به  پوشش  تحت  های  خانواده  برای 

صادر کنند.  
های  هزینه  تأمین  فعلی  رونــد  با  داد:  ادامــه  وی 
سخت  خاص  اقشار  برای  مسکن  ملی  اقدام  طرح 
به  کند  ایجاد  چالش  است  ممکن  که  بود  خواهد 
ها  هزینه  کاهش  برای  راهکارهایی  دلیل  همین 

اندیشیده می شود.
مسکن  متقاضیان  از  بسیاری  کــرد:  اضافه  وی 
ها  مسکن  این  هزینه  کنند  می  تصور  ملی  اقــدام 
تومان  میلیون   100 و  آورده  تومان  میلیون   40
ترین  خوشبینانه  در  که  حالی  در  است  بانکی  وام 
حالت یک واحد 100 متری حداقل 250 میلیون 

تومان هزینه خواهد داشت.

غیردولتی  و  دولتی  های  بانک  مصارف  شیری- 
استان 39.5 درصد انحراف دارد.

های  بــانــک  ــور  امـ هماهنگی  کمیسیون  دبــیــر 
بانک  مصارف  به  منابع  نسبت  شمالی  خراسان 
های دولتی و غیردولتی را 119  و نیم درصد ذکر 
پایان سال گذشته منابع سیستم  کرد و گفت: در 
 421 و  هزار   70 غیردولتی  و  دولتی  های  بانک 
و  هزار   81 به  تیر  پایان  در  که  بود  ریال  میلیارد 

620 میلیارد ریال رسید.
است  حالی  در  این  افــزود:  هدایتی«  اصغر  »علی 
 400 و  هزار   80 گذشته  سال  در  ما  مصارف  که 
و  هزار   96 به  تیر  پایان  در  که  بود  ریال  میلیارد 
نیم  و   20 مجموع  در  و  رسید  ریال  میلیارد   880

درصد افزایش مصارف داشتیم.
در  را  خصوصی  های  بانک  منابع  همچنین  وی 
مصارف  و  ریــال  میلیارد  هــزار   32 ــرداد  خ پایان 
خاطرنشان  و  ــر  ذک ریــال  میلیارد  هــزار   10 را 
شاخص  از  یکی  منابع،  و  مصارف  مقایسه  کــرد: 
های  بانک  که  است  بانکی  سیستم  اصلی  های 
از  و  آوری  جمع  استان  در  را  ها  سپرده  خصوصی 
استان خارج می کنند و با این شرایط بانک های 
نمی  بانکی  سیستم  به  کمکی  تنها  نه  خصوصی 
موجب  که  هایی  طــرح  ــرای  اج بــرای  بلکه  کنند 
ایجاد  محدودیت  شود،  می  استان  توسعه  و  رشد 

می کنند.

وی سررسید گذشته، معوق و مشکوک را از جمله 
کدام  هر  و  دانست  ها  بانک  غیرجاری  مطالبات 
ایجاد  هزینه  بانک  برای  که  دارند  هایی  سرفصل 

می کنند.
وی میزان مطالبات بانک های دولتی و غیردولتی 
ریال  میلیارد   520 و  هزار   4 گذشته  سال  در  را 
شیوع  دلیل  به  تیر  پایان  در  کــرد:  تصریح  و  ذکر 
کرونا و تعویق سه ماهه برای پرداخت اقساط وام 
افزایش  با  مطالبات  میزان  الحسنه،  قرض  های 

20 درصد به 5 هزار و 420 میلیارد ریال رسید.

 آخر هفته بدون التهاب 
در بازار مرغ

التهابی را در  بازار مرغ آخر هفته آرام و بدون  شیری- 
از  و یخچال های مرغ فروشان مملو  استان سپری کرد 
مرغ شد.رئیس اتحادیه مرغ فروشان، قصابان و لبنیات 
فروشان بجنورد به خبرنگار ما گفت: از چهارشنبه مرغ 

التهاب  از  مرغ  بــازار  و  توزیع  بــازار  در  معقول  میزان  به 
خارج شد.

از  بــازار،  تنظیم  و  گرم  مرغ  بر  عالوه  افــزود:  زاده«  »قاسم 
بازار  در  هم  آزاد  نرخ  با  شده  بندی  قطعه  مرغ  چهارشنبه 

توزیع شد که تا حدودی بازار را آرام کرده است.وی اظهار 
کرد: عالوه بر مرغ تنظیم بازار حدود 15 تن مرغ آزاد به 
منظور قطعه بندی در بازار به نرخ کیلویی 16800 تومان 

برای مصرف کننده توزیع شد. 



آتابای 
پیش  که  است  کریمی  نیکی  کارگردانی  به  ترکی  زبان  به  فیلمی  »آتابای« 

سومین  و  سی  به  کارگردانی  مقام  در  را  شب«  »شیفت  این  از 
جشنواره فیلم فجر آورده بود. به نظر می رسد نیکی کریمی 

کسب  به  عالقه مند  بازیگری  بر  عالوه  سال ها  این  در 
کارگردانی  و  تولید  چرخه  سینما،  بدنه  در  تجربه 
در  او  تجربه  پنجمین  »آتــابــای«  شــده اســت.  هم 
نامه  فیلم  شود.  می  محسوب  کارگردانی  زمینه 

اساس  بر  و  حجازی فر  هــادی  قلم  به  فیلم  این 
شهر  در  و  نوشته  کریمی  نیکی  از  طرحی 
ــده اســت. هــادی  ــرداری ش بـ ــوی فیلم  خ
جــواد  دولــتــشــاهــی،  سحر  حــجــازی فــر، 
یوسفعلی  ــوروش،  ــ ن ــال  ــی دان عــزتــی، 
دریادل و مه لقا می نوش بازیگران این 

فیلم هستند.

 اکران آنالین »حمال طال« 
به کارگردانی تورج اصالنی 

اکران آنالین فیلم سینمایی »حمال طال« آغاز شده است. این فیلم به 
کارگردانی و تهیه کنندگی تورج اصالنی و نویسندگی تورج اصالنی و 
هادی نادی در جشنواره های مختلف بین  المللی در جهان اکران شده 

و جوایز معتبری را از آن خود کرده و به دلیل وضعیت سینماهای 
کشور و شیوع ویروس کرونا اکران آنالین آن آغاز شده است.
احمدی نیا،  پیام  آقاخانی،  سعید  صامتی،  ژاله  فیلم  این  در 
مــحــمــدآبــادی،  داوود  ــدی،  ــ زاه حسن  سیفی،  لــطــف ا... 

محمود  فراهانی،  محمد  روحانی،  امید  مهران،  علیرضا 
به  آقافرزانه  امین  و  شفیع خانی  رضــا  شفیع خانی، 

برای  طــال«  »حمال  پرداخته اند.  نقش  ایفای 
جشنواره  هفتمین  و  سی  در  بار  نخستین 

فیلم فجر اکران شد.

امیرجاللی با 2 نقش در »هولیا«
بازی  که  دارد  ادامه  تهران  در  حالی  در  »هولیا«  سینمایی  فیلم  برداری  فیلم  ضیغمی- 
کرده  ایفا  آن  در  را  نقش   2 امیرجاللی«  »مریم  و  رسیده  پایان  به  فیلم  این  زن  بازیگران 
است.مشاور رسانه ای فیلم سینمایی »هولیا« به خبرنگار ما گفت: آخرین 
روزهای فیلم برداری، فیلم کمدی - فانتزی »هولیا« به کارگردانی 
مرتضی آتش زمزم در لوکیشن های تهران از جمله برج آزادی در 
بازی  که  این  بیان  با  مجد«  اعتمادی  است.»هادی  انجام  حال 
خسرو  شیوا  جاللی،  امیر  مریم  قبیل  از  فیلم  این  زن  بازیگران 
افزود:  رسید،  پایان  به  اخیرًا  رخام  شراره  و  طاهری  شیوا  مهر، 
مریم امیرجاللی در این کمدی در 2 نقش بازی کرده که از لحاظ 
سنی با یکدیگر متفاوت هستند.به گفته وی، پوریا پورسرخ، محمد 
خرازی،  بهراد  جاللی،  امیر  مریم  انصاریان،  علی  هدایتی،  رضا 
محمد فیلی، افشین سنگ چاپ، مجید شهریاری، شیوا خسرو 
مهر، شیوا طاهری، شراره رخام و هولیا دیکن بازیگر ترکیه ای 

در این فیلم بازی می کنند.

لیال اوتادی 
هنر  دانشگاه  از  را  داخلی  معماری  مدرک  اوتــادی«  »لیال 
سال  در  شد  ساله   36 مرداد   14 که  اوتادی  دارد.  تهران 
وارد  قادری  ایرج  سیاه«  »چشمان  فیلم  در  بازی  با   1381

او  فیلم  آخــریــن  شــد.  بــازیــگــری  عــرصــه 
موجود  خانگی  شبکه  در  »کاتیوشا« 

است. اوتادی همچنین دست به قلم 
است و نخستین کتابش را در قالب 

مجموعه شعر به دو زبان فارسی و 
تجربه  او  کرد.  منتشر  انگلیسی 

یک  بلند و  فیلم  یک  ساخت 
فیلم کوتاه را دارد.

 تولد ماه    سینما آنالین    تازه های سینما   

گفت و گو با »ابراهیم شفیعی« بازیگر سریال »افسانه هزار پایان«

حرف های »بقیه« از »کهن شهر«

 میز مصاحبه  

مریم ضیغمی- »ابراهیم شفیعی« بازیگر خونگرم سریال های طنز که فعالیت هنری خود را از زادگاهش تبریز با بازی در تئاتر آغاز کرد تجربه همکاری در دوبله را دارد و عضو 
انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم است. این هنرمند با اخالق که با بازی در سریال طنز »خنده بازار« دیده شد، اکنون با سریال »افسانه هزارپایان« و »بچه محل« روی 

آنتن سیماست. با »شفیعی« درباره بازی اش در این سریال ها همکالم شدیم.

برای رسیدن به شخصیت »بقیه« 
بزرگ »کهن شهر« با توجه به سابقه 

کاری تان چه کردید؟
برخی  و  شهر  دار  سرمایه  نماد  نقش  ــن  ای
افرادی است که اکنون در جامعه وجود دارند. 
»بقیه« برای پول حرص می خورد و خسیس و 
منفعت طلب بود. سریال 2 سرزمین را نشان 
نو حرف  و  می دهد و 4 نفری که محاوره ای 
از ابر شهر به کهن شهر که سنتی و  می زنند 
سعی  ها  شهری  ابر  اند.  آمده  است،  قدیمی 

دارند کهن شهری ها را مدرن کنند.
طنز  هم  هزارپایان«  »افسانه  گفت:  توان  می   
اجتماعی و هم سیاسی است و خیلی فضای 
دوست  را  آن  که  دارد  تخیلی  تاریخ  و  فانتزی 

دارم.
سریال با اشخاص مختلف و معروف 

شوخی و از مشکالت و مسائل روز 
جامعه نقد می کند، به مسئوالن 

تلنگر می زند و به چند شخصیت 
ادای دین دارد. خودتان چقدر 

بازتاب دریافت کردید؟
بازتاب خوبی گرفتم و مردم خوش شان آمده 
سوم  شبکه  از  سریال  پخش  زمان  اگر  است. 

سیما بهتر بود، بازتاب بیشتری داشت.
با بازیگران زیادی در سریال 

همکاری داشتید؛ همکاری با آن ها 
چگونه بود؟

همکاری با دوستان خیلی عالی بود و همگی 
حرفه ای و باسابقه بودند، جزو افتخاراتم بود 
که با آن ها هم بازی شدم اما مشکالت مالی 
شیرینی کار را کم کرد. البته کارگردان تالش 

خود را کرد که از کیفیت سریال کم نشود.
در دوران شیوع کرونا »بچه محل« را 

ضبط می کردید. شرایط کار برای 
شما که نمی توانید جلوی دوربین 

ماسک بزنید چه سختی هایی 
داشت؟

کار خیلی پراسترس بود و عوامل پشت صحنه 
پروتکل های بهداشتی را رعایت می کردند اما 
بازیگران در معرض خطر بودند چون گریم می 
می  مان  صورت  به  گریم  لــوازم  انــواع  و  شدیم 
خورد و مدام نگران بودیم که بیمار نشویم و به 
خانواده های مان آن را منتقل نکنیم. من از روز 

اول ضبط کار از خانواده ام واقعا جدا بودم.
بینندگان اغلب شما را با بازی در 
آثار طنز می شناسند می خواهم 

بدانم آیا در زندگی واقعی عصبانی 
می شوید؟

شوم.  می  عصبانی  هم  من  ها  آدم  همه  مثل 
گاهی  و  شـــادی  گــاهــی  واقــعــی  زنــدگــی  در 

عصبانیت است. 
بازیگری  ام  حرفه  چون  که  نیست  طور  این 
در  و  بگیرم  ــرار  آن ق فضای  تاثیر  تحت  است 

زندگی ام اعمال کنم.
بارزترین ویژگی ابراهیم شفیعی 

چیست؟
باید از اطرافیان پرسید اما بیشتر با خوشرویی 

و بی حاشیه بودن من را می شناسند.
از زمانی که معروف و دیده شدید 

وقتی در اماکن عمومی قرار 
می گیرید در مواجهه با مردم که 

دوست دارند با شما عکس بگیرند 
این خصلت را اگر حال خوبی 

نداشته باشید، حفظ می کنید؟
مردم  با  ام  کرده  سعی  همیشه  صد.  در  صد 
نمی  ها  آن  زیرا  باشم  داشته  خوبی  برخورد 

ندارم  دوست  و  است  چگونه  ام  زندگی  دانند 
از بین  از من در ذهن شان دارند  تصوری که 
شرایطی  هر  در  همیشه  همین  بــرای  ــرود،  ب
نگه  خوب  مــردم  با  را  روابطم  ام  کــرده  سعی 
با آن ها حرف بزنم و عکس  دارم و با حوصله 
بیندازم چون هر چه دارم از توجه و طرفداری 
هنرمندی  نباشند  ــردم  م اگــر  و  اســت  ــردم  م

وجود ندارد.
موافق ورود دختر و پسرتان به 

حرفه بازیگری با توجه به مشکالتش 
هستید؟

موسیقی  هــنــرســتــان  در  »کــســری«  پــســرم 
تحصیل می کند و تیتراژ مجموعه »ناخونک« 
را او خوانده است. دخترم 8 سالش است که 
اگر عالقه داشته باشد حرفی ندارم ولی تاکید 
دوست  شوند.  حرفه  این  وارد  که  کنم  نمی 
کنند.  انتخاب  را  مسیرشان  خودشان  دارم 
بروند  ای  حرفه  دنبال  عالقه  با  اگر  معتقدم 

بیشتر موفق خواهند شد.
وقتی آثار شما را می بینند نقدتان 

هم می کنند؟
و  است  کارگردانی  اش  رشته  همسرم  بله. 
بیشتر نقدم می کند و ایرادهایم را می گوید.

و  هستند  تیزبین  طــور  همین  هم  فرزندانم 
درباره کارهایم صحبت می کنیم.

به عنوان سوال پایانی بفرمایید آن 
چه که در نوجوانی تصور می کردید 

اکنون به آن جایگاه رسیده اید؟
 هر فردی در هر جایگاهی که هست، دوست 
با  دارم  دوست  هم  من  و  کند  پیشرفت  دارد 
تالش و مطالعه خودم را باالتر بکشم ولی در 
کل از جایگاه کنونی ام راضی هستم، خدا را 

شکر می کنم.

دوستی تان با »شهاب عباسی« سبب شد بازی در این سریال را بپذیرید یا 
نقش و فیلم نامه خوب بود؟

هر دو، یعنی هم به واسطه دوستی ام با شهاب و هم نقش خوب و بامزه ای بود و دوستش 
داشتم و بازی کردم. »افسانه هزار پایان« سریال پرزحمتی بود.

 گفته می شود، تولید این گونه آثار پر بازیگر و تاریخی با توجه به بودجه 
سازمان دچار مشکالت مالی می شود. دستمزدتان را پرداخت کرده اند یا 

خیر؟
خیر، بخشی از دستمزدم را پرداخت نکرده اند.

تا چه حد از حضورتان در سریال راضی هستید؟
مشکالت مالی سبب شد آن چه که در ذهن داشتیم محقق نشود و کیفیت کار پایین بیاید. 
با وجود این که سریال روی آنتن رفته است و مردم آن را دوست دارند ولی توقع مان باالتر 

از آن چه بود که می بینید.
قبول دارید که وقتی دستمزد بازیگر پرداخت و توقعش از کار برآورده نشود، 

از کار دلسرد می شود و دل به آن نمی دهد؟
دقیقا همین طور است. مشکالت مالی سبب می شود بین گروه ها کدورت پیش بیاید و 
همدلی که سبب خوب از کار در آمدن مجموعه می شود، به وجود نیاید و روی کیفیت کار 

تاثیر مستقیم دارد.
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