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همایش خیران سالمت برگزار شد

نماینده ولی فقیه:

حسادت های مدیریتی باعث 
درجا زدن استان می شود
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آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن در استان از امروز

بوسه مالئک بر قدم ها 
 درخواست زائران از استاندار 
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دستور درباره کارتن خواب ها
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طرحی که کاربردی ندارد

جواد آگاهی

۸

 گفت و گو با یک ضدقهرمان 
دوست داشتنی

 عباس غزالی: 
 از کلیشه شدن 
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چراغ 35 پروژه آموزشی، 
 ورزشی و پرورشی 
در استان روشن شد
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رها شدن زباله ها
این روزها زباله های زیادی کنار مخازن زباله 
رها می شود در حالی که مخازن خالی است. 
از شهروندان درخواست می کنم به بهداشت 

عمومی توجه داشته باشند و شهرداری به موقع 
زباله های رها شده را جمع آوری کند.

مانع در مسیر جوی ها
برگ ریزان پاییز موجب شده بسیاری از جوی ها 
پر از برگ شوند و مانعی در مسیر آب ایجاد شود. 
بهتر است قبل از بارندگی های شدید، این برگ 

ها تخلیه شود.
تردد در حاشیه جاده بدرانلو

در جاده قدیم بدرانلو روستاهای زیادی قرار دارد 
و این موضوع باعث می شود تردد افراد پیاده 

در کنار جاده بیشتر شود، از آن جایی که برخی 
قسمت های این جاده حادثه خیز است مسئوالن 

باید توجه بیشتری به آن کنند.
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میلیارد   2 استان  به  دولــت  هیئت  سفر  در  معینی- 
تومان اعتبار به پروژه مجتمع فرهنگی و هنری جاجرم 
در  جــاجــرم  فــرمــانــدار  را  خبر  ــن  ای یــافــت.  اختصاص 
اعالم  شهرستان  این  عمومی  فرهنگ  شــورای  جلسه 
این  برای  تسهیالت  ابالغ  منتظر  اکنون  افزود:  و  کرد 
شده  ــاز  آغ آن  ساخت   86 ســال  از  که  هستیم  ــروژه  پ
اســت.»آذری« با انتقاد از این که کتاب در سبد روزانه 

مسئوالن جایی ندارد، تاکید کرد: باید در حوزه فرهنگ 
کتاب  وقتی  زیرا  شود  تعریف  مسئوالن  مطالعه، نقش 
در سبد روزانه مسئوالن جایی ندارد به طور قطع طرح 
ندارند.حجت  خود  کاری  حوزه  در  هم  کاربردی  های 
کتاب  گفت:  جاجرم  جمعه  امــام  »موسوی«  ــالم  االس
مایه  زیرا  است  جامعه  داشتن  نگه  زنده  برای  ابــزاری 
فرهنگ  کنیم  کمک  باید  بنابراین  است،  بشر  حیات 

کتاب خوانی تقویت شود. »فرخنده« مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: 
خوانی  کتاب  و  کتاب  زمینه  در  موثر  های  راه  از  یکی 
دسترسی به کتاب بیشتر است و نمایشگاه های کتاب 

ایده خوبی برای تقویت کتاب خوانی خواهد بود.
مظلوم بودن فرهنگ

میم پرور- حجت االسالم »نوروزی« امام جمعه فاروج  
از  شهرستان  ایــن  عمومی  فرهنگ  ــورای  ش جلسه  در 
مظلوم بودن حوزه فرهنگ سخن گفت و افزود: با وجود 
فعالیت های مختلف در حوزه فرهنگ، این حوزه مظلوم 

نمی  گرفته  نظر  در  آن  برای  مناسبی  بودجه  زیرا  است 
شود، البته بخشی از آن به شرایط کشور بر می گردد و در 
حوزه مسائل فرهنگی کمی غفلت شده است. »مسعود 
صادق تیتکانلو« فرماندار فاروج نیز در این جلسه با انتقاد 
از عملکرد شورای شهر در مباحث فرهنگی و مناسبت 
و  اقدامات  متأسفانه  شهر  شورای  افــزود:  مختلف  های 
و در مناسبت  عملکرد خوبی در فعالیت های فرهنگی 
باید  و  ــدارد  ن شهر  در  فرهنگی  و  مذهبی  دینی،  های 
ضمن توجه به این موضوعات مهم، حال و هوای شهر در 

مناسبت های مختلف تغییر کند.

گروه خبر- نخستین همایش تجلیل از خیران به همت 
شد.  برگزار  شمالی  خراسان  سالمت  خیرین  مجمع 
خیران  مجمع  دبیرکل  شهریاری«  »حسینعلی  دکتر 
بیشتر  که  این  بیان  با  همایش  این  کشور در  سالمت 
سرمایه  خــود  استان  و  شهر  در  ــد  دارن تمایل  خیران 
برای  مالی  منابع  خیران  مجمع  افزود:  کنند،  گذاری 
و راهنمایی  و رسالت آن هدایت  ندارد  سرمایه گذاری 
خیران  تشویق  دنــبــال  بــه  ــزود:  افـ وی  ــت.  اس خــیــران 
هستیم که اگر در استان خود ضرورتی ندارند، سرمایه 
گذاری ها را در مناطق دیگر کشور انجام دهند. وی بر 
برای  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  با  خیران  هماهنگی 
خراسان  کرد.استاندار  تاکید  کاری  مــوازی  از  پرهیز 
شمالی نیز در این همایش گفت: خّیر با نگاه بلند خود 
را  انسان ساز است که دغدغه همنوع خود  یک مکتب 
انتظار  دارد. دکتر »محمد علی شجاعی« تصریح کرد: 

می رود با توجه به مدیریت و تدبیر این انجمن کشوری، 
کمک های خیران به گونه ای برنامه ریزی شود که به 
ا...  شود.آیت  هدایت  نیز  محروم  های  استان  سمت 
خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده  یعقوبی«  »ابوالقاسم 
شمالی هم با بیان این که پول، موقعیت و شغل، فانی 
داد:  ــه  ادام اســت،  شــده  پوشانده  دنیا  بر  فنا  لباس  و 
کاری  توان  می  اما  ندارد  مفهومی  دنیا  در  ماندگاری 
شود. جاودانه  نیک  اعمال  با  خاطرمان  و  یاد  که  کرد 
وی با اشاره به این که انسان هر چه به حساب خداوند 
واریز می کند، ماندگار است و هر آن چه پیش خودش 
است از بین می رود، افزود: چرا شهدا باقی می مانند 
اند.سرپرست  به خداوند هدیه داده  را  چون جان خود 
این  در  هم  شمالی  خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مراکز  از  بسیاری  ساخت  که  این  به  اشــاره  با  همایش 
است،  خورده  رقم  خیران  مشارکت  با  سالمت  جامع 

اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی در راستای وظایفی 
که دارد برخی خدمات و مراکز را می سازد اما همیشه 
»سید  دارد.دکتر  وجود  منابع  کمبود  بخش  این  در 
منابع  کمبود  به  توجه  با  داد:  ادامه  هاشمی«  احمد 
های  سیاست  اجــرای  برای  خیران  وجود  دانشگاه، 
سالمت مغتنم است. وی با اشاره به این که 70 درصد 
بهداشتی  بخش  در  خیران  هــای  کمک  و  خدمات 
است، افزود: وقتی در حوزه بهداشت سرمایه گذاری 
بخش  در  جویی  صرفه  حال  در  واقــع  در  کنیم،  می 
سالمت  خیرین  مجمع  هستیم.مدیرعامل  ــان  درم
که  این  بیان  با  همایش  این  در  هم  شمالی  خراسان 
یکی از رویکردهای مجمع برای جذب خیران، نصب 
شمالی  خراسان  کرد:  اضافه  است،  خّیر  نام  به  تابلو 
شناخته  بــرخــوردار  کم  استان  یک  عنوان  به  شاید 
باالست . بسیار  آن  مردم  همت  و  بزرگواری  اما  شود 

پروژه   28 تاکنون  که  این  بیان  با  صفاری«  »علیرضا 
پزشکی  علوم  دانشگاه  تحویل  مجمع  ایــن  توسط 
دو  داد:  ادامــه  ــت،  اس شــده  داده  شمالی  خــراســان 
حدود  با  قارداش  بش  اورژانــس  مرکز  جمله  از  پروژه 
تحویل  زودی  ــه  ب فیزیکی  پیشرفت  ــد  درصـ  70
مود«  انصاری  »محمدحسین  دکتر  شــود.  می  داده 
شمالی  خــراســان  ســالمــت  خــیــریــن  مجمع  عــضــو 
تحوالت  شــاهــد  گذشته  ســال   40 در  گــفــت:  نیز 
با  ــه  ک ایـــم  ــوده  بـ پــزشــکــی  فــزایــنــده ای در جــامــعــه 
ــت.  اس گرفته  بیشتری  سرعت  مــردم  ــوب  خ  نگاه 
در این همایش جمعی از خیران آمادگی خود را برای 
سالمت  های  پایگاه  ساخت  منظور  به  زمین  اهــدای 
های  کمک  اعطای  همچنین  و  روستایی  و  شهری 
نقدی به مجمع خیران خراسان شمالی اعالم کردند 

و از 28 خیر سالمت تقدیر شد.

در جلسه شورای فرهنگ عمومی مطرح شد:

2 میلیارد تومان برای ساخت مجتمع فرهنگی و هنری جاجرم

در بجنورد برگزار شد؛همایش خیران سالمت برگزار شد

عید بیعت
ولی  حــضــرت  بــا  بیعت  مــردمــی  بـــزرگ  اجــتــمــاع 
عصر)عج( با عنوان »عید بیعت«، عصر پنج شنبه در 
بجنورد برگزار شد. نماینده ولی فقیه در خراسان 
امام زمان)عج( را  با شکوه،  این مراسم  شمالی در 
ذخیره عالم هستی بیان کرد و افزود: باید با تبعیت 
از والیت، خود را برای ایجاد تمدن آرمانی اسالم به 
سردمداری حضرت مهدی )عج( آماده کنیم. آیت 
ا... »یعقوبی« افزود: باید کاری کنیم که تبعیت از 
برویم  پیش  والیت  با  همگام  و  شود  فرهنگ  امام، 
و  کرد: تقدم  تصریح  وی  جلوتر.  نه  و  تر  عقب  نه 
باید  و  شود  نمی  پذیرفته  اسالم  در  والیت  از  تاخر 
جمعه  امام  گام برداشت.  امام  با  همگام  و  همراه 
بجنورد افزود: انقالب ما چهل سال پایداری کرده 
و با وجود تهدیدها، تحریم ها و تهاجم ها، سرافراز 
و  سالم  مدیریت  از  نشان  ایــن  و  اســت  رفته  پیش 

صالح دارد.

فرماندار اسفراین خواستار شد:

ضرورت ارتقای شاخص ها و 
زیرساخت های اورژانس

های  زیــرســاخــت  تقویت  بــر  اســفــرایــن   فــرمــانــدار 
ارائــه  ــرای  ب ارتــقــای شاخص هــای آن  و  اورژانـــس 
ــوری تــاکــیــد کــرد.»طــاهــر  ــات مــطــلــوب و فـ ــدم خ
های  داده  پایش  آموزشی  کارگاه  در  که  رستمی«  
بیمارستانی  بین  ــزام  اع رونــد  و  درمانی  مراقبت 
سخن می گفت، افزود: اگر پیشگیری و آموزش در 
درمان  حوزه  های  هزینه  شود  نهادینه  مردم  میان 

کاهش خواهد یافت.

امورایثارگران  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  »حسینی«   *
خراسان شمالی در جمع دانش آموزان ممتاز شاهد 
کسانی  امروزه  گفت:  شیروان  شهرستان  ایثارگر  و 
ابرقدرت جهان شوند که چهار راه های  توانند  می 

علم و دانش را در دست گرفته باشند.
»آتنا  نویسندگی  به  حسین«  سبز  »شــال  *کتاب 
فیروزجنگ«، در مراسم بازدید از کتابخانه روستای 

دشت رونمایی شد.
آبان  دوم  نیمه  و  است  شده  کامل  درق  کتابخانه   *
بهره  به  خوانی  کتاب  و  کتاب  هفته  با  همزمان 
عمومی  های  کتابخانه  رئیس  رســد.  می  ــرداری  ب
عمومی  هــای  کتابخانه  انجمن  جلسه  در  گرمه 
حدود  اعتبار  با  ــروژه  پ ایــن  گفت:  شهرستان  ایــن 
برکت  بنیاد  اعتبارات  محل   از  تومان  500میلیون 

ساخته شده است و افتتاح می شود.
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بفرستید

      خراسان شمالی 4۶ سال پیش 
           در روزنامه

ساخت مدرسه در کهنه 
جلگه

 23 که   7099 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   1352 آذر 
ستون »گزارش خبرنگاران ما از شهرستانها« 
با خودیاری  از ساخت مدرسه در کهنه جلگه 
می  مطلب  ایــن  در  ــت.  اس داده  خبر  ــردم  م
آمــوزگــاران  از  تن  سه  همکاری  »بــا  خوانیم: 
روستای کهنه جلگه واقع در 250 کیلومتری 
روستا  این  ده  انجمن  و  بجنورد  غربی  شمال 
پایان  کالسه   5 دبستان  باب  یک  ساختمان 
یافت. این دبستان 250 متر مربع زیربنا دارد 
معلمان  خوابگاه  درس،  کالس   5 دارای  که 
ریــال   300000 و  بــوده  کامل  ســرویــس  و 
هزینه آن با خودیاری مردم تامین شده است 
سال  آموز  دانش  نفر   110 حاضر  حال  در  و 
مشغول  مدرسه  این  در  ابتدائی  دوم  و  اول 
این  در  دیگر  مطلبی  در  هستند.«  تحصیل 
عمومی  »واکسیناسیون  اســت:  آمــده  ستون 
علیه بیماریهای آبله و کزاز و دیفتری توسط 9 
اکیپ بهداشتی بجنورد و بهداری کل استان 
 190000 جمعیت  با  بجنورد  شهرستان  در 
تاریخ  از  واکسیناسیون  این  شد.  شــروع  نفر 
14 آذر شروع می شود و مدت 15 روز ادامه 

خواهد داشت.«

اخبار  حرف مردم    

بدون تیتر 

اخبار

عرضه  و  تولید  ملی  ــدام  اق طــرح  نــام  ثبت  شیری- 
مسکن همزمان با 4  استان دیگر در خراسان شمالی 
و  شهری  بازآفرینی  شود.معاون  می  آغــاز  ــروز  ام از 

شمالی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  مسکن 
ملی  طرح  افــزود:  ما  خبرنگار  به  مطلب  این  بیان  با 
آن  نواقص  اصــالح  و  مهر  مسکن  جایگزین  مسکن، 

است که ثبت نام آن از شنبه )امروز( به شکل رسمی 
آغاز می شود.»عمادیان فر« گفت: از 10 استان آماده 
نام نویسی در 4 استان سیستان و  اجرای این طرح، 
بلوچستان، قم، خراسان شمالی و خراسان رضوی از 
شنبه به طور رسمی آغاز می شود که متقاضیان می 
 www.tem.mrud.ir سایت  به  مراجعه  با  توانند 

شروط ثبت نام را مطالعه کنند.وی خاطرنشان کرد: 
وزارت  استعالم  سامانه  دارها،  خانه  شناسایی  برای 
راه و شهرسازی به سازمان ثبت متصل شده است.وی 
در  نام  ثبت  برای  بیشتری  جزئیات  هنوز  کرد:  اضافه 
این طرح اعالم نشده است و با اعالم آن متعاقبًا اطالع 

رسانی خواهد شد.

آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن در استان از امروز

استان صاحب پردیس سینمایی می شود

فرهنگ  کل  اداره  منابع  و  مدیریت  توسعه  شود. معاون  می  سینمایی  پردیس  صاحب  شمالی  خراسان  مرتضوی- 
و ارشاد اسالمی استان در گفت و گو با خبرنگار ما، از سفر معاون سازمان امور سینمایی کشور به استان در هفته 
و  داد  خبر  شیروان  در  سینمایی  پردیس  ساخت  برای  شده  گرفته  نظر  در  زمین  قطعه   3 از  بازدید  منظور  به  جاری 
از انتخاب زمین مورد نظر، کار ساخت آن آغاز خواهد  تصریح کرد: با انعقاد تفاهم نامه با شهرداری شیروان، پس 
شد.»طهماسبی« همچنین به کمک بالعوض یک میلیارد و 300  میلیون تومانی برای ساخت پردیس سینمایی از 
تومان سهم وزارت کشور و 500  ارشاد اسالمی اشاره کرد و گفت: 700 میلیون  و  و فرهنگ  سوی وزارت کشور 
میلیون تومان سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.وی با اشاره به این که ساخت این پروژه به بخش خصوصی 

واگذار می شود، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد طی 3 سال ساخت پردیس سینمایی به اتمام برسد.

برگزاری جلسه همکاری حوزه و آموزش و پرورش در 
شیروان

حشمتی- جلسه کمیته همکاری حوزه و آموزش و پرورش در شیروان برگزار شد. حجت االسالم »کوثری« 
امام جمعه شیروان در این جلسه گفت: یکی از دسترس ترین و زیباترین کارها اقامه نماز است. با اقامه نماز 
در مدارس خیلی از موضوعات حل می شود و می طلبد همکاری حوزه با آموزش و پرورش دو چندان شود.

»علی ابراهیمیان« مدیر آموزش و پرورش شیروان هدف از همکاری حوزه و آموزش و پرورش را مصونیت 
بخشی نسبت به آسیب های اجتماعی دانست و با بیان این که امروز آسیب های متعددی متوجه دانش 
آموزان است، اظهار کرد: شبهات فراوانی برای دانش آموزان مطرح است و با ورود حوزه می توان آن ها 

را برطرف کرد.
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چراغ 35 پروژه آموزشی، ورزشی و پرورشی در استان روشن شد
پرورشی  و  ورزشی  آموزشی،  پروژه   35 افتتاح  آیین 
آموز  دانش  نام  به  که  روزی  در  درس  کالس   145 با 
ــش آمـــوزان دختر  ــود، بــرگــزار شــد. دان مزین شــده ب
شاهد  آمــوز  دانــش  روز  در  دخترانه،  دبیرستان  یک 
روشن شدن چراغ های مدرسه تازه سازشان بودند و 
مسئوالن استانی و شهرستانی نیز با دست هایی پر و 
خبرهایی خوش آمدند تا از این مدرسه به طور نمادین 

رونمایی کنند. 

IIکنیدIسازیIتمدنI
شمالی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
را  آمــــوزان  ــش  ــن، دانـ ــی آی ایـــن  در 
مخاطب خود قرار داد و گفت: شما 
شما  زیرا  باشید  تر  موفق  ما  از  باید 
دنیا  به  معنوی  و  نورانی  فضای  در 
آمدید ولی ما در دوران طاغوت به دنیا 

آمدیم و طاغوت یعنی تاریکی.
آیت ا... »یعقوبی« ادامه داد: در بیانیه گام دوم انقالب 

41 مرتبه به شما جوانان اشاره شده است. 
و  علم  کمربندهای  شماست،  آن  از  آینده  گفت:  وی 
دانش را محکم ببندید، این کشور را برای ظهور امام 
زمان)عج( آماده  و تمدن سازی کنید زیرا امروز دیگر 

ایران سازی و تمدن سازی باید وجهه همت ما باشد.
امام جمعه بجنورد بیان کرد: امروز باید به 3 کلید واژه 
استبداد، استکبار و استقالل نگاه دوباره داشته باشیم 
خودساخته  که  هایی  آن  و  ظالمان  است.  شامل  که 
کردند  می  حکومت  ما  بر  بودند  بیگانه  نوکر  و  نبودند 
به  وابسته  مستبدان  ــن   ای و  بــود  مستبد  نامشان  و 
اسالمی  انقالب  ولی  بودند  بیگانگان  و  مستکبران 
هر دوی این موانع را برداشت و مردم، دانش آموزان 
را  پهلوی  ننگین  رِژیم  خود  شهادت  با  دانشجویان  و 
واژگون کردند و پس از انقالب، ارباب مستبدان را با 

تسخیر النه جاسوسی گوش مالی دادند.
وی خاطرنشان کرد: تسخیر النه جاسوسی یعنی یک 

ضربه شست به استکبار. 
هم  و  استکبار  هم  ما  کــرد:  بیان  »یعقوبی«  ا...  آیت 
استبداد را برداشتیم و امروز باید کلید واژه ای به نام 
»استقالل« را در هاله ای از گل  و نور ببینیم و برای آن 

باید هزینه بدهیم و مقاومت کنیم. 
بی  ما  گناه  کرد:  بیان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
گناهی است چنان که حضرت یوسف بی گناه بود و ما 
ملت ایران نیز مانند حضرت یوسف هستیم و جرممان 
بی گناهی است و باید تهدید شویم و فشار اقتصادی 
می  ها  آن  و  »خدا«  گوییم  می  ما  زیرا  کنیم  تحمل  را 

گویند »کدخدا«.
خواهیم  می  خدایی  گوییم  می  ما  داد:  ــه  ادام وی 
باید  و  کدخداییم  ما  گویند  می  ها  آن  و  کنیم  زندگی 
نمی  کدخدا  گوییم  می  هم  ما  بیایید.  ما  یوغ  زیر  به 

و  زیر پرچم خدا می خواهیم زندگی کنیم  و  خواهیم 
به استکبار نیازی نداریم. 

امام  به  انقالب  در  مردم  حضور  کرد:  خاطرنشان  وی 
امت قدرت داد و امام)ره( نیز به ما شخصیت داد.

IIبزرگIافتتاحیه
عمرانی  امـــور  هماهنگی  ــاون  ــع م
هم  شمالی  خــراســان  اســتــانــدار 
که  این  به  اشــاره  با  آیین  این  در 
آموز،  دانش  روز  یــادآور  آبان   13
تبعید  و  جاسوسی  ــه  الن تسخیر 
امام)ره( به ترکیه بود، گفت: امنیت 
نعمت بزرگی است و زمانی آدم قدر آن را می داند که 

آن را ندارد. 
به  نگاهی  ــا  ب داد:  ادامـــه  زاده«  »رجـــب  مهندس 
آن  آمــوزان  دانــش  که  بینیم  می  منطقه  کشورهای 
خونریزی  و  جنگ  ــای  ه صحنه  دیــدن  بــا  مــدام  هــا 
مواجه هستند و دیگر انگیزه ای برای درس خواندن 
بابت که امنیت در کشور حاکم است  این  از  و  ندارند 
همه  و  رهبری  معظم  مقام  های  درایت  قدردان  باید 
آورده  وجود  به  را  امن  فضای  این  که  هایی  دستگاه 
افتتاح  را  آموزشی  پروژه   35 افتتاح  باشیم.وی  اند، 
بزرگی دانست که  دیگر دانش آموزان با خیال راحت 
می توانند در فضای ایمن درس بخوانند و بیان کرد: 
استان  در  درس  کالس  هزار   2 حدود  انقالب  اوایل 
درس  کالس   400 و  هــزار   7 به  اکنون  که  داشتیم 
افزایش یافته است.وی سرانه فضای آموزشی استان 
فضای  سرانه  افزود:  و  کرد  اعالم  مربع  متر   5.06 را 
چندانی  اخــتــالف  و  ــت  اس  5.21 کشور  آمــوزشــی 
نداریم و تقریبا 0.15 درصد اختالف داریم تا خود را 

فضای  سرانه  لحظ  از  کشور  میانگین  به  و  دهیم  ارتقا 
حدود  اندک  مقدار  همین  برای  که  برسانیم  آموزشی 
96 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. وی میزان سرانه 
فضای آموزشی استاندارد کشور را 8.39 اعالم کرد 
هزار  حدود  برسیم  عدد  این  به  بخواهیم  اگر  گفت:  و 
و 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که بتوانیم به 
دشوار  و  طوالنی  راه  و  برسیم  کشور  استاندارد  سرانه 
ای  بودجه  ردیف  یک  افــزود:  وی  داریــم.  رو  پیش  در 
داریم که اگر 30 درصد اعتبار یک مدرسه را خیران 
استان تامین کنند بقیه اعتبار احداث از بودجه های 
دولتی به استان پرداخت می شود اما به دلیل آن که 
این  از  خیلی  داریم  کمتر  ساز  مدرسه  خّیر  استان  در 
ردیف بودجه بهره مند نیستیم و خیلی از استان هایی 
که برخوردار هستند و افراد متمول بیشتری دارند و به 
تبع آن خیر مردسه ساز هم بیشتر دارند از این ردیف 
قانونی بیشتر استفاده می کنند. البته وی متذکر شد 
اگر سفر مقام معظم رهبری به استان نبود این جهش 
را در بحث احداث مدارس نداشتیم به طوری که هزار 
و  هــزار  که  بود  سفر  تعهدات  تومان  میلیارد   700 و 
از  بخشی  اگر  و  شد  انجام  تعهد  تومان  میلیارد   800
پروژه ها به اتمام نرسید به دلیل آن است که شاید در 
این سال ها دولت به تعهدات خود عمل نکرده است 
ولی تهدات اعتبارات سفر رهبری 100 درصد انجام 

شده است. 

IIIجمعIمدارسIازIگازیIهایIبخاریIهمه
آوریIمیIشود

به  اشاره  با  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بیان  گذشته  سال  در  نفتی  های  بخاری  آوری  جمع 
کرد: به زودی تا پایان این ماه و ماه آینده همه بخاری 

و  شد  خواهد  آوری  جمع  نیز  مــدارس  از  گازی  های 
و  استاندارد  که  هرمتیک  هــای  بخاری  آن  جــای  به 
اعتبار خوبی استان  ایمن است نصب خواهد شد که 
گذاشته و اعتبار خوبی هم استاندار توانسته است از 
کشور بگیرد. وی افزود: همچنین مدارس سنگی هم 
از استان برچیده خواهد شد و با اتفاق هایی که طی 
یکی 2 ماه آینده خواهد افتاد وضعیت ما خیلی خوب 
خواهد بود و دیگر نگرانی نخواهیم داشت زیرا حتی 

مدارس ما در روستاها نیز ایمن خواهد بود.  

IIIدرIدیگرIمدرسهI8IتاI7IاحدثIبهIنیاز
Iشهرگلستان

پـــرورش  ــوزش و  ــ ــر کـــل آمـ ــدی م
گفت:  نیز  شمالی  ــان  ــراس خ
آبان   13 روز  در  آموزان  دانش 
دانش  که  روزی  یاد  به  امسال 
ــوزان ایــن مــرز و بــوم کهن به  آم
ستیز دژخیم زمانه رفتند و با خون 
جای  بر  را  استقالل  و  آزادی  نــام  به  یــادگــاری  خــود 
و  کردند  برگزار  باشکوهی  راهپیمایی  گذاشتند، 
دانش آموزان با دانش آموزان آن دوران پیمان دوباره 

بستند.
»سعیدی« از حضور گسترده دانش آموزان در مراسم 
راهپیمایی13 آبان تقدیر کرد و افزود: دانش آموزان 
پیمان  تجدید  پیش  سال   40 آموزان  دانش  با  امروز، 
کردند و جلوه و شکوه خاصی به این مراسم بخشیدند. 
مدرسه  باب   4 شهر  گلستان  در  که  این  بیان  با  وی 
احداث شده است، اظهار کرد: در حال حاضر 2 هزار 
این  اول  متوسطه  و  ابتدایی  مــدارس  در  آموز  دانش 
به  توجه  با  ولی  هستند  تحصیل  به  مشغول  شهرک 

رشد جمعیت از سال آینده و تا 5 سال آینده جمعیت 
است  ممکن  که  رسید  خواهد  حدی  به  آموزان  دانش 
از  وی  کنیم.  پشتیبانی  را  ها  آن  خوبی   به  نتوانیم 
نیاز آموزش و پرورش استان به احدث 7 تا 8 مدرسه 
دیگر در گلستان شهر خبر داد و افزود: تخمین ما این 
هزار   4 به  شهرک  این  آمــوزان  دانش  تعداد  که  است 
از خیران مدرسه ساز و مسئوالن  و  و 500 نفر برسد 
می خواهیم تا در این زمینه به یاری آموزش و پرورش 

بشتابند. 

IIIاعتبارIتومانIمیلیاردI29IازIبیشIکردIهزینه
برایI35IپروژهIآموزشی،Iورزشی،Iتربیتی

تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  کل  مدیر 
هم  شمالی  خــراســان  مــدارس 
 35 کــرد:  اظهار  آیین  این  در 
ــروژه آمـــوزشـــی، ورزشـــی،  ــ پ
کالس   145 شامل  تربیتی 
 13 از  بیش  زیربنای  با  و  درس 
هزینه  بــا  و  مربع  متر   800 هـــزار  
کرد بیش از 29 میلیارد تومان اعتبار به طور نمادین 
افتتاح شد.مهندس »امین فالح کوشکی« ادامه داد: 
به  که  »ایــران«  کالسه   9 دبیرستان  اجرایی  عملیات 
سال   10 شد،  افتتاح  متمرکز  شکل  به  نمونه  عنوان 
مسکوت  اعتبار  کمبود  دلیل  به  اما  شد  شروع  پیش 
ماند و در حال حاضر با تامین اعتبار و همت پیمانکار 
مشکل  تا  کنیم  آماده  را  آن  توانستیم  ماه   4 مدت  در 
فضای آموزشی در گلستان شهر رفع شود. وی ادامه 
و  هــزار  با  آموزشی  ساختمان  شامل  پــروژه  این  داد: 
500 متر مربع زیربنای آموزشی و 3 هزار و 300 متر 
مربع محوطه سازی است که فضایی کاماًل استاندارد 
فضاهای  ریز  و  مرکزی  گرمایشی  سیستم  لحاظ  از 
استاندارد دارد. وی به انجام برخی اقدامات نیز اشاره 
و اظهارکرد: در سال گذشته 48 میلیارد تومان اعتبار 
در قالب پروژه های ملی، استانی و مشارکتی داشتیم 
که این پروژه ها آغاز شده و ثمره آن ها  افتتاح پروژه 
سازمان  های  اولویت  از  یکی  وی  است.  امــروز  های 
آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس را اجرای 
طراحی  نیز  استان  در  که  دانست  سبز«  »مـــدارس 
است. مطالعه  و  طراحی  دست  در  مدرسه  نخستین 
استاندار،  تدبیر  و  همت  به  گذشته  سال  افــزود:  وی 
توانستیم همه بخاری های نفتی استان را حذف کنیم 
و اولین استانی بودیم که بساط بخاری های نفتی را 
همچنین  داد:  ادامــه  کوشکی«  »فالح  کردیم.  جمع 
مــدارس  گذشته  ســال  که  بودیم  استانی  نخستین 

خشتی وگلی را از استان برچیدیم. 

IIمهمIپروژهI2
خراسان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  کل  مدیر 
شمالی از در دست داشتن 2 پروژه مهم هم خبر داد 

کالس   40 با  سنگی  مدرسه   17 استان  در  گفت:  و 
مدارس  که  داریــم  برنامه  در  امسال  که  داریــم  درس 
سیستم  امیدواریم  همچنین  و  کنیم  حذف  را  سنگی 
سرما  فصل  از  قبل  تا  را  مرکزی  گرمایش  و  حرارتی 

آماده کنیم. 

IIرهبریIسفرIبرکات
بــه اســتــان،  بــرکــات سفر رهــبــری  بــه  ــاره  بــا اشـ وی 
رهــبــری  معظم  مــقــام  ســفــر  ــا  ب کـــرد:  خــاطــرنــشــان 
زیرساخت های استان در زمینه فضای آموزشی ارتقا 
مصوبات  با  کــرد:  بیان  کوشکی«  »فــالح  کــرد.  پیدا 
را  سفر مقام معظم رهبری، 4 پروژه فنی و حرفه ای 
با 44 کالس درس در استان به اتمام رساندیم، یک 
مجتمع  یک  قارداش،  بش  در  فرهنگی  اردوگاه  باب 
 7 خــوابــگــاه،   2 و  آمــوزشــی  فضای   2 بــا  استثنایی 
خوابگاه دانش آموزی در دورافتاده ترین نقاط استان 
  3 استاندارد،  ورزشی  سالن   9 استاندارد،  سرانه  با 
با  آموزشی  فضای   48 و  فکری  پرورش  کانون  مرکز 
456 کالس درس آماده و به آموزش و پرورش تحویل 

داده شد.   

IIIمیلیاردI25IتخصیصIIباIرهبریIدفترIموافقت
تومانIاعتبارIبهIاستان

گفت:  و  داشت  آمــوزان  دانش  برای  خوشی  خبر  وی 
با رایزنی های انجام شده و موافقت دفتر مقام معظم 
رهبری، طی یک هفته آینده 25 میلیارد تومان اعتبار 
به استان تخصیص خواهد یافت تا 2 مرکز فنی و حرفه 
سالن  یک  استخر،   5 ــم،  داری اجــرا  دســت  در  که  ای 
ورزشی، یک مرکز کانون پرورش فکری و 20 مدرسه 
با 129 کالس درس را که در دست اجراست، بتوانیم 
میلیارد   175 تاکنون  وی  گفته  به  برسانیم.  اتمام  به 
به  رهبری  معظم  مقام  سفر  اعتبارات  محل  از  تومان 
تومان  میلیارد   25 و  است  شده  تزریق  اعتبار  استان 
نوسازی،  کل  مدیر  شد.  خواهد  ابالغ  هفته  این  هم 
افزود: سال  توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی 
را  آموزشی  پروژه   20 حدود  اجرایی  عملیات  گذشته 
ملی  بازسازی  و  تخریب  پروژه  شامل  که  کردیم  آغاز 
آسفالت  مربع  متر  هزار   30 همچنین  بود،  استانی  و 
مدارس را تاکنون انجام دادیم و به همین میزان نیز در 
دست اقدام داریم و همچنین حدود 4 میلیارد تومان 
تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی برای مدارس اجرا 

و مدرسه های جایگزین هزینه شد. 

IIIدانشIبرایIدارIچرخIهایIکانکسIخرید
آموزانIعشایری

برخی  دیــدن  آسیب  و  امسال  سیل  واقعه  وی  البته 
برای  گفت:  و  نبرد  یاد  از  را  عشایر  کانکسی  مدارس 
این منظور کانکس های عشایری چرخ دار خریداری 
شده است و به محض این که آماه کوچ شوند به محل 

حمل خواهد شد. 

گزارش مصور ازافتتاح 35 پروژه آموزشی، ورزشی و پرورشی در استان

آموزشگاه شادروان مهندس فرشته محمدزاده آموزشگاه3کالسه شهیدعربخانی آموزشگاه4کالسه امیدتجارت  آموزشگاه6کالسه شهیدحمیدرضاعزیزی

آموزشگاه2کالسه روستای سرخ قلعه آموزشگاه امام سجاد)ع( روستای گراتی دبیرستان 9کالسه ایران گلستان شهر آموزشگاه فاروق منصورعباسی سالن ورزشی دانش آموزی هنرستان محمودیه



مستمری کارگر فوت شده

آیا خانواده کارگر متوفی که بیمه نشده، می تواند مستمری 
دریافت کند؟ به عبارتی اگر کارگر بیمه شده ای در محل کار 

فوت کند، تکلیف تامین اجتماعی درخصوص خانواده بازمانده 
چیست؟

اگر فوت ناشی از کار باشد، فرد به هیچ سابقه بیمه پردازی نیاز ندارد و 
به  حقوق  تمام  دهد،  رخ  فوت  به  منجر  حادثه   کار،  اول  روز  در  اگر  حتی 
نیاز  کند،  فوت  بیماری  اثر  بر  کارگری  اگر  می شود.اما  پرداخت  خانواده 
است در ۱۰ سال آخر عمر، حداقل یک سال و در سال آخر هم ۹۰ روز 
سابقه بیمه پردازی داشته باشد. این دو شرط باید برقرار باشد تا سازمان 
تامین اجتماعی بتواند به بازماندگان مستمری بپردازد.اگر کارفرما، کارگر 
را بیمه نکرده باشد، بازماندگان باید با اسناد و مدارک به شعبه بروند و به 
واحد نام نویسی و حساب های انفرادی مراجعه کنند و تقاضای بخشنامه 

ماده ۵۳۹ را بدهند. اگر مدارک احراز شد، حقوق پرداخت می شود.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی شنبه  ۱۸ آبان ۱۳9۸     ۱۱ ربیع االول ۱44۱      شماره ۳۱۳۰            4 اجتماعی

پیاز یک عدد متوسط، هویج یک عدد مکعبی خرد شده، کرفس2 
شاخه خرد شده، سیر 2 حبه خرد شده، فلفل سیاه یک سوم قاشق 
چای خوری، قارچ4 عدد خرد شده، نمک به مقدار الزم، ریحان 
خشک یک قاشق چای خوری، رزماری، پونه کوهی وآویشن 
مخلوطی از هر سه یک قاشق چای خوری، اسفناج یک دسته، 

پاستا نیم پیمانه، پنیر پارمزان، روغن زیتون و خامه رقیق به مقدار 
الزم.

خوانندگان عزیز روزنامه می توانند سواالت حقوقی خود را طی 
تماس با دفتر روزنامه مطرح کنند تا پاسخ آن ها را از کارشناسان 

جویا شویم. در این شماره »نبی ا... داوری« وکیل پایه یک دادگستری 
به سوال یکی از خوانندگان پاسخ می دهد.

سوپ اسفناج و پاستا
طرز تهیه  پیاز را خرد می کنیم و داخل روغن زیتون تفت می دهیم تا 
سبک شود بعد سیر، کرفس، هویج و قارچ خرد شده را اضافه می کنیم، 
کمی تفت می دهیم و در قابلمه را می گذاریم تا با حرارت کم سبزیجات نیم 
پز شود.ادویه ها را اضافه می کنیم و تفت می دهیم سپس آب و سبزیجات را 
اضافه می کنیم و وقتی جوشید پاستا را می افزاییم. وقتی پاستا کاماًل نرم 
شد از روی حرارت برمی داریم و اسفناج را اضافه می کنیم. موقع سرو روی 

آن پنیر پارمزان و خامه می ریزیم.
 

 اعزام دانش آموزان دختر 
به اردوی راهیان نور از 18 آبان

راهیان  اردوی  راهی  آبان   ۱8 از  استان  دختر  آمــوزان  دانش  علوی- 
شمالی،  خراسان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیر  گفته  به  شوند.   می  نور 
قرار است دانش آموزان دختر در قالب ۹ کاروان راهی این اردو شوند 
بیاموزند.  زندگی  درس  و  کنند  استفاده  بار  پر  سفر  این  معنویات  از  تا 
»سعیدی« تعداد دانش آموزان دختر در هر کاروان را 2۳۰ نفر دانست و 
گفت: دانش آموزان پسر نیز از اول بهمن در قالب 7 کاروان 2۳۰ نفره 

اعزام خواهند شد.

 آشپزی   مشاوره حقوقی 

 خبر 

علوی

می  فــروشــگــاه  آن  بــه  فــروشــگــاه  ــن  ای از   
روند، در تب و تاب آن هستند که بهترین 
نیاز را  مارک های لباس و کاالهای مورد 
آن  باردار  بانوی  دغدغه  کنند.  خریداری 
قدر زیاد است که رنج ساعت های طوالنی 
بیرون ماندن از خانه را به جان می خرد، 
انتخاب  در  و  شود  می  همراه  مــادرش  با 
هر یک از وسایل آن قدر وسواس به خرج 
می دهد و وقت می گذارد که مادرش نیز 
خسته می شود. دوست دارد هر چه زودتر 

خریدهای شان تمام شود.
زن و مرد جوان اتاق کودک را مرتب کرده 
اند.  چیده  هم  کنار  زیبایی  به  را  وسایل  و 
با دقت کاغذ دیواری های عروسکی  مرد 
آمــدن  ــرای  ب و  چسباند  مــی  دیـــوار  بــه  را 

کودک شان لحظه شماری می کند.

I سردرگمی
اکنون ۳ ، 4 سالی از آن روزها می گذرد، 
درگیر  هم  با  شــدت  به  ــوان  ج مــرد  و  زن 
کوچک  مسائل  سر  توانند  نمی  و  هستند 
پدر  بگیرند.  واحد  تصمیمی  خود  فرزند 
بر  دیگر  حرفی  مــادر  و  ــد  زن مــی  حرفی 
سردرگم  میان  این  در  کودک  آن،  خالف 

مانده است چه کند؟

I تخریب روش های تربیتی
یکی از شهروندان می گوید: من و همسرم 
به لحاظ فرهنگی با هم اختالف زیادی و 
در حالی که گره های باز نشده زیادی در 
شدن  دار  بچه  به  اقــدام  داشتیم  زندگی 
مان  کودک  تربیت  برای  اکنون  و  کردیم 
مانده ایم چه کنیم. وی که تمایلی به ذکر 
ــه می دهــد: کــاری را  ادام نــدارد،  نامش 

می  فرزندم  به  است،  درست  نظرم  به  که 
همسرم  که  زمانی  اما  دهد  انجام  گویم 
می  را  آن  خالف  بیند،  می  دور  مرا  چشم 
گوید تا انجام دهد. گاهی پیش می آید در 
حضور یکدیگر دست به تخریب روش های 
تربیتی هم می زنیم. وی می افزاید: اوایل 
چندانی  مشکل  بود  کوچک  فرزندم  که 
پیش نمی آمد اما اکنون که حدود ۵ سال 
هم  از  را  مسائل  برخی  تواند  می  و  دارد 
یک  هیچ  حرف  به  دیگر  دهــد،  تشخیص 
مشکالت  درگیر  و  کند  نمی  گوش  ما  از 

زیادی شده ایم.

I اختالف نظر در تربیت فرزند 
مادری که کودکش اکنون 2 ساله است، 
می گوید: من و همسرم در تربیت کودک 
مان دچار اختالف های شدیدی شده ایم 
و متاسفانه هر روز سر مسائل جزئی با هم 

مشاجره می کنیم.

I حضور در کلینیک روان شناسی
کلینیک  یک  در  مستاصل،  مادری  و  پدر 
روان شناسی نشسته اند، وقتی به آرامی 
می  اطمینان  و  کنم  می  معرفی  را  خودم 
ذکر  ها  آن  از  نامی  جایی  هیچ  در  دهــم 
همه  به  ما  کنند:  می  بیان  شد،  نخواهد 
دادیــم  مثبت  پاسخ  فرزندمان  نیازهای 
ــاره  دربـ خــود  نــاآگــاهــی  کــردیــم  سعی  و 
فرزندپروری را با خریدن اسباب بازی های 
مختلف جبران کنیم ولی رفتار دخترمان 
هر روز بد و بدتر می شد و ما به جای آن که 
باشیم،  مناسبی  حل  راه  یافتن  دنبال  به 
می  مشاجره  یکدیگر  با  او  حضور  در  فقط 
می  دیــگــری  از  پنهان  یــک  هــر  و  کــردیــم 
خواستیم به دخترمان بفهمانیم ما مقصر 
است  مقصر  مــان  مقابل  طــرف  و  نبودیم 

بلکه این گونه از بار عذاب وجدان خود کم 
ادامه  ساله   ۱۰ دختربچه  این  پدر  کنیم. 
می دهد: این کار ما ادامه یافت تا این که 
اوضاع وخیم شد و خیلی دیرهنگام به فکر 
چندین  از  پس  اکنون  و  افتادیم  چاره  راه 
که  ایم  شده  متوجه  تازه  مشاوره،  جلسه 
و  دانستیم  نمی  چیزی  فــرزنــدپــروری  از 
چنین  فکر  به  شدن  دار  بچه  از  قبل  باید 

روزهایی می شدیم.

I وقتی سیسمونی مهم تر می شود
به  که  شناسی  روان  ارشد  کارشناس  یک 
با چنین مواردی  گفته خودش این روزها 
زیاد برخورد داشته است، اظهار می کند: 
همسران باید قبل از بارداری توافق های 
سپس  و  خود  مسائل  خصوص  در  را  الزم 
فرزند پروری داشته باشند و همه تعارض 

های خود را رفع کنند.
ــد:  ــی ده ــه م ــ ــان« ادام ــدی ــاب »نــســتــرن ع
تهیه  بــه  هــا  ــواده  ــان خ بــرخــی  متاسفانه 
سیسمونی بچه اهمیت می دهند ولی به 
ندارند  توجهی  فرزندپروری  های  روش 
بــارداری  هــای  آزمــایــش  به  که  قــدر  آن  و 
اهمیت  فــرزنــدشــان  جسمی  ســالمــت  و 
ارزش  او  روان  سالمت  بــرای  دهند  می 

چندانی قائل نیستند.
دارای  که  هایی  زوج  کند:  می  بیان  وی   
باید  هستند  ــروری  ــدپ ــرزن ف در  تــعــارض 
صورت  در  و  کنند  رفع  را  خود  مشکالت 
ناتوانی از مشاور کمک بگیرند زیرا تربیت 
کودک  به  رسیدن  آسیب  باعث  چندگانه 
می شود، تنش ها و مشاجره های والدین 
تاثیر منفی بر او می گذارد و کودک از این 
بابت بسیار ناراحت می شود و درون ریزی 
پرخاشگری  باید  وی،  گفته  به  کند.  می 

کودکان ریشه یابی و علت آن در رفتار پدر 
خاطرنشان  وی  شود.  جو  و  جست  مادر  و 
خواهند  می  مراجعان  از  بعضی  کند:  می 
دیگران  به  را  خود  کودکان  پرخاشگری 
همه  ریشه  که  صورتی  در  دهند  نسبت 
که  زمانی  است.  خانواده  درون  مشکالت 
آرامش  و  ای  نمونه  الگوهای  مادر  و  پدر 
کودکان  توانند  می  باشند  داشته  کافی 
از  افزاید:  می  وی  کنند.  تربیت  را  آرامی 
اساسی  نقش  مــادر  خانه  در  آرامــش  نظر 
روان  ســالمــت  از  خـــودش  اگـــر  و  دارد 
سالمی  کودک  تواند  می  باشد  برخوردار 

را پرورش دهد. 
که  هایی  کند: خانواده  می  توصیه  وی 
از  اســت  بهتر  ــد  دارن ناسازگار  فــرزنــدان 
رفــع  ــال  ــب دن ــه  ب ــی  ــودک ک دوران  هــمــان 
در  خــوبــی  آیــنــده  زیـــرا  باشند  مشکالت 
در  ــود و  ب نخواهد  کــودکــان  ــن  ای انتظار 
سنین بلوغ به سمت بیرون از خانه تمایل 

پیدا می کنند. 
وی تاکید می کند: همان طور که والدین 
سرماخوردگی  مانند  هایی  بیماری  به 
آن  بالفاصله  و  هستند  حساس  کودکان 
ها را نزد پزشک می برند باید به تعارض و 
ناسازگاری آن ها حساسیت داشته باشند 
و هر چه زودتر درصدد رفع آن ها برآیند. 
را  ها  خانواده  و  جوانان  ســازی  آگــاه  وی 
ها  خانواده  از  و  داند  می  ضروریات  جزو 
خود  فرزندان  به  کافی  توجه  خواهد  می 

داشته باشند و تعادل را برقرار کنند.
جای  به  است  بهتر  کند:  می  توصیه  وی   
درمان  فکر  به  نوجوانی  دوران  در  که  آن 
کودکی  دوران  در  باشیم  مــان  فــرزنــدان 

برای آن ها وقت بگذاریم.

مواد الزم

ی
ین

زی
ت

دیوارهای زخمی
و  است  روزگار  مناطق شهر زخمی  برخی  دیوارهای  علوی- 
حال خوشی ندارد. انگار آن هایی که می خواهند کارشان را به 
دیگران عرضه کنند، از تبلیغات و نوشتن روی حتی دیوارهای 
فرسوده و درحال ریزش هم نمی گذرند و آن جا را غنیمت می 
دانند. البته شاید به نظرشان این شیوه بهتر است و گمان می 
کنند با پر کردن دیوارهای کاهگلی شهر از تبلیغات و نوشته 

های گوناگون، نظر رهگذران بیشتر جلب می شود.

 دوربین اجتماعی 

عاقبت خودخواهی در تربیت فرزند

وقتی پدر و مادر ساز خودشان را می زنند
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مردم را به مسجد جامع؛ بزرگ ترین مرکز مسقف 
و  مسجد  فضای  جمعیت  و  ــرد  ک هــدایــت  محل 
اطراف آن را به صحنه ای شبیه پشت پنجره فوالد 

امام رضا)ع( تبدیل کرده بود. 

IIIعاشقانهIخادمی
سینه  سخنرانی،  مراسم  مفصل  برگزاری  از  پس 
به قرعه کشی رسید؛ کارت های  زنی و...، نوبت 
قرعه کشی بین زائران پیاده نه اهالی محل، زیرا 
بودند  میزبان  آباد  مقصود  و  شیرین  دهنه  مردم 
عاشقانه  انصافًا  و  بس  و  بود  خادمی  آنان  سهم  و 
که  پیرغالمانی  تا  سیدروحانی  از  کردند؛  خادمی 

محاسن برفی داشتند، همه و همه بودند. 

II...IشدندIکربالیی
مجری اعالم کرد: حاال نوبت به قرعه کشی رسید، 
شماره ها را آماده کنید. شماره ها در ظرف چند 
آرام  ها  سینه  در  ها  نفس  و  شدند  رو  و  زیر  نوبت 
نداشتند. خدایا امام حسین)ع( و امام رضا)ع( چه 
مدیرکل  روحانیان،  حضور  طلبند.  می  را  کسانی 
بــود.  پــررنــگ  جلسه  در  دیگر  مــدیــران  و  اوقـــاف 
سادات  از  یکی  را  اسم  اولین  کرد  تقاضا  مجری 
باالخره  ــردارد...  ب جامع(  مسجد  جماعت  )امــام 
15شماره انتخاب و اسامی سه نفر کربالیی اعالم 
شد. در حالی که اشک پهنای برخی صورت ها را 
به عشق امام حسین)ع( پر کرده بود، اولین برنده 
کنار مجری آمد. مجری پرسید: چه حالی داری؟ 
پیاده  امــروز  وقتی  کنم.  وصف  توانم  نمی  گفت: 
حرکت کردم گفتم خدایا می شود روزی زائر امام 
حسین)ع( شوم و اکنون ممنونم از امامزاده حمزه 
از  تقدیر  با  مراسم  از  بخش  این  شــدم.  برنده  که 

فعاالن حوزه وقف اسفراین به پایان رسید.

IIIکمکIبدونIنفرIهزارI3IازIپذیرایی
دستگاهIهایIدولتی

خبرنگار ما از رئیس هیئت امنای امامزاده درباره 
سوال  آنان  از  پذیرایی  چگونگی  و  جمعیت  تعداد 
کرد که او گفت: زائران پیاده و سواره که از صفی 
آباد، قمبرباتی، دهنه شور، عادل آباد، عارفی و ... 
مراسم  این  هستند،  نفر  هزار  سه  حدود  اند  آمده 
همت  به  ــا)ع(  رض امــام  شهادت  روز  در  سال  هر 
بیت)ع(  اهل  مشتاقان  و  شود  می  برگزار  خیران 
از فاصله 20، 30 و 40کیلومتری پیاده و سواره 
را  مسیر  برهنه  پای  با  برخی  حتی  و  پیدا  حضور 

طی می کنند.
البته در طول مسیر توسط موکب هایی که اهالی 
روستای مجاور خودجوش برپا می کنند، پذیرایی 
مختصری می شوند و هیچ کدام از دستگاه های 
پذیرایی  مخارج  و  مراسم  این  برگزاری  در  دولتی 

نقشی ندارند. 
خیلی  اهالی  همکاری  از  خانی  االســالم  حجت 
راضی است و می گوید: در سال حدود سه مراسم 
سنگین با حضور اهالی منطقه در امامزاده برگزار 
همایش  همین  آن،  ترین  سنگین  که  شــود  می 

رضویون و جاماندگان است.
شد  مشکل  کــار  خیلی  بـــاران،  ــارش  ب با  امسال   
وجود  جمعیت  قواره  و  قد  در  مسقف  فضای  زیرا 

نداشت.
خیر  یک  را  کربال  سفر  سه  هزینه  کرد:  اضافه  او 
را  مشهد  12ســفــر  هزینه  و  کـــرده  تقبل  محل 
شده  متقبل  اوقاف  مدیرکل  را  نفر  سه  و  امامزاده 

است. 

II...بگوییدIاستاندارIبه
استاندار  به  ما  جانب  از  گفت:  ــزاداران  ع از  یکی 
بگویید یک مرتبه زائر امامزاده شود. ما شنیده ایم 

که مدیر دلسوز و قاطعی است.
 شاید راهی برای توسعه رواق امامزاده پیدا شود. 
فقط  خواهیم  نمی  مالی  اعتبار  استاندار،  از  ما 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  با  را  ما  مشکل 

مقصر  بــاالخــره  کند،  حل  گردشگری  و  دستی 
و  گل  میان  در  گونه  این  زائران  باید  چرا  کیست؟ 
الی باشند یا در هوای داغ تابستان بسوزند. آقای 

استاندار این تیغ را دستور بدهید، بردارند. 
های  حرف  از  را  گزارشی  داد  وعده  ما  خبرنگار 
آن  منتظر  کند؛  تهیه  فرهنگی  میراث  و  ــردم  م

باشید.

IIتوصیفIازIشرمندهI،قلم
جان سخن این که، عاشقان اهل بیت)ع( صحنه 
ای را خلق کرده بودند که فقط باید گفت: مالئکه 
مفتخر بودند بوسه بر قدم های آنان بزنند و قلم از 

توصیف آن شرمنده بود.
از  تــعــدادی  خالی  ــای  ج جمعیت  میان  در  ــا  ام  
مشابهی  مراسم  در  )شاید  مشهود  محلی  مدیران 
بود.  پررنگ  بسیار  روحانیان  حضور  و  بــودنــد( 
آباد  صفی  و  بام  جمعه  امام  سراغ  به  ما  خبرنگار 
از دفتر توصیه های وی بگیرد ولی  تا برگی  رفت 

موفق نشد. 
برندگان  همه  بــه  مــجــری  کنم  نمی  ــوش  ــرام ف
این  الزیاره  نایب  شما  گفت  می  زیارتی  سفرهای 
به  باید  جمع هستید. جای همه مشتاقان خالی، 
ا... و به مردم روستای دهنه شیرین  زائران تقبل 
و مقصودآباد و هیئت امنای امامزاده که عاشقانه 
تا  گــفــت.  نباشید  خسته  کــردنــد،  مــی  خــادمــی 

دیداری دیگر، بدرود. 

بوسه مالئک بر قدم ها
درخواست زائران از استاندار

عاشقان اهل 
بیت)ع( صحنه 

ای را خلق 
کرده بودند که 
فقط باید گفت: 
مالئک مفتخر 
بودند بوسه 

بر قدم های 
آنان بزنند و 

قلم از توصیف 
آن شرمنده 

بود

 15 عزادار در کمتر از 20دقیقه به کربال و مشهد 
و  معلی  کربالی  برنده  قرعه،  قید  با  و  طلبیده 
به  رضــا)ع(  امام  شهادت  روز  شدند.  مشهدالرضا 
عنوان خبرنگار به جمع آن ها نرفته بودم اما چنان 
را  ام  خبری  ذهن  ناخودآگاه  که  بود  خبری  سوژه 
تحریک کرد و نتوانستم دیکته خبری ام را ننویسم.

II!دیدنیIوIبودIغوغا
فقط می توانم بگویم غوغا بود و دیدنی! قطعًا قلم 
ایجاد  موج  آن  مقابل  در  باشد  پررنگ  هم  قدر  هر 
شده، کم رنگ و مجبور است احساس عجز کند از 
توصیف آن رویداد بزرگ؛ اجتماع بزرگ رضویون 

در امامزاده حمزةبن موسی)ع( را می گویم. 
آباد  صفی  از  پیاده  پای  با  نفر،  هــزار  سه  از  بیش 
در  صبح  خــوان  خــروس  از  مجاور،  روستاهای  و 
قالب گروه های چند نفری و خانوادگی به سمت 
جاماندگی  تا  کردند  می  حرکت  حمزه  امامزاده 
خود از زیارت حضرت رضا)ع( را با زیارت برادرش 

جبران کنند. 

IIخورشیدIدورIستارگان
بود  خورشیدی  همچون  امــامــزاده  ظهر،  نزدیک 
زمان  و  بودند  گرفته  را  او  گرد  ستارگان  خیل  که 
فشردگی  ــد،  ش مــی  تــر  نــزدیــک  ظهر  بــه  چــه  هــر 

با  مختلف  جــات  دسته  شــد.  می  بیشتر  جمعیت 
وصف  ــوای  ه و  حــال  محلی،  هــای  نوحه  و  نواها 
ناپذیری را ایجاد کرده بودند به گونه ای که فضای 
روستا  فضای  و  نبود  جمعیت  پاسخگوی  امامزاده 
که  زائرانی  خیل  کرد.  می  کوچکی  احساس  هم 
همایش  قالب  در  کیلومتری   40 و   30  ،20 از 
امامزاده حمزه شدند،  زائر  و جاماندگان  رضویون 
از کنترل خارج بود و هرکسی حال و هوای خودش 
را داشت. صدای نوحه و حال و هوای زائرانی که 
تصویر  بــود،  گرفته  را  شــان  صــورت  پهنای  اشــک 
زائر  )همه  بــود.  کــرده  خلق  را  خدایی  و  روحانی 

بودند و همه میزبان(. 
 

IIعشقIباران
باران  مراسم  با  همزمان  که  این  وجود  با  امسال 
رحمت الهی می بارید، باز مشتاقان تصویر محبت 
خود را به نمایش گذاشتند و باران عشق می بارید. 

فقط باید گفت: غوغا بود، غوغا. 
بطلبد،  حسین)ع(  امــام  باید  بــودم  شنیده  بارها 
از  کند  می  فراهم  را  زمینه  خودش  طلبید  وقتی 

طریقی که حتی خود زائر هم فکر نمی کند.

IIفوالدIپنجرهIپشتIشبیه
دلیل  به  بــودم  شاهد  حمزه  امــامــزاده  در  روز  آن 
امامزاده  امنای  هیئت  هوا،  برودت  و  باران  بارش 
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صدیق از »سلفی با رستم« می گوید
ضیغمی- »امیرحسین صدیق« این روزها مشغول بازی در فیلم سینمایی »سلفی با رستم« است.این بازیگر 
سینما و تلویزیون که چندی پیش با سریال »مرضیه« مهمان شبکه دوم سیما بود در گفت و گو با خبرنگار 
ما درباره فعالیت اخیر بازیگری اش گفت: این روزها مشغول بازی در فیلم سینمایی »سلفی با رستم« 
ساخته حسین قناعت هستم که فیلم برداری آن در شمال کشور در حال انجام است.امیرحسین صدیق 
با بیان این که »سلفی با رستم« در ژانر کودک تولید می شود، اظهارکرد: این فیلم تجربه ای نو در حوزه 
سینمای کودک است چون سعی شده با برخورداری از فضای فانتزی به فرهنگ ملی کشورمان پرداخته 

شود تا نسل آینده این سرزمین بهتر گذشته خود را بشناسد.

سعید امیرسلیمانی
پیش  این  و  امیرسلیمانی  سعید  سینمایی  فعالیت  آخرین  پا«  »هزار 
جنگجوی  هــا،  فوتبالیست  اســت.   1321 آبــان   17 متولد  کسوت 
پیروز، کمیته مجازات، مهریه بی بی، لبه تیغ، دلشدگان، دندان طال، 
ناصرالدین شاه آکتور سینما، روز باشکوه، سوفی و دیوانه و آشوب از 
جمله فیلم هایی هستند که امیرسلیمانی در آن ها ایفای نقش کرده 
پرکار  بازیگران  از  کمند(  و  )سپند  امیرسلیمانی  فرزند  دو  هر  است. 

تلویزیون کشورمان هستند. 
هنرمند،  این  تلویزیونی  فعالیت  آخرین  هم  ماهان«  دکتر  »خانواده 

خرداد روانه آنتن شد.

در این شماره، اخبار و نقل قول های مهم سینما و تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار می دهیم.
این روزها توسط نیما جعفری جوزانی در حال  * »مردن در آب مطهر« جدیدترین ساخته برادران محمودی که 

تدوین است، به مرحله صداگذاری رسید.
* »کتونی زرنگی« نخستین سریال تلویزیونی علی مالقلی پور به تهیه کنندگی محمدرضا شفاه با پایان پیش تولید، 
جعفری  علیرضا  و  جعفری  محمود  سلیمانی،  علی  شریفی نیا،  ملیکا  آزاد،  چهره  افسانه  هاشمی،  هدایت  بازی  با 

جلوی دوربین رفت.
* مهرداد صدیقیان به عنوان اولین بازیگر مرد  فیلم »شهربانو« به این پروژه سینمایی پیوست.

شاهرخ  حبیبی،  الناز  پورشیرازی،  حسن  آن  بازیگران  و  گذشت  نیمه  از  »پیتوک«  سینمایی  فیلم  فیلم برداری   *
فروتنیان، مهتاب کرامتی و هادی حجازی فر هستند.

گپ  

 تولد ماه   

  کافه سینما   

   تازه های سینما  

بی صدا حلزون
»بهرنگ  سینمایی  ساخته  اولــیــن  ــزون«  ــل ح ــدا  ص ــی  »ب فیلم 
دزفولی زاده« مراحل صداگذاری خود را سپری می کند. »پدرام 
»کار  و  شد«  کامل  ماه  که  »شبی  فیلم  با  پیش  چندی  شریفی« 
در  فیلم  این  در  شریفی  بود.  کشور  سینماهای  مهمان  کثیف« 
علیرضا  کیایی،  محسن  احمدی،  مهران  توسلی،  هانیه  کنار 
کاری  کارنامه  به  را  دیگر  نقشی  بختیاری  بهنوش  و  جاللی تبار 
اش افزود. »بی صدا حلزون« داستان زنی است که بین احساس 
این  از  پیش  دزفولی زاده  است.  تصمیم گیری  حال  در  منطق  و 
کرده  عکاسی  را  تلویزیونی  سریال  و  سینمایی  فیلم   ۸۰ از  بیش 
و سازنده ۹ فیلم کوتاه مستند و داستانی بوده است که این فیلم 

ها در جشنواره های مختلف خارجی و داخلی حضور داشته اند.

گفت و گو با یک ضدقهرمان دوست داشتنی

عباس غزالی: از کلیشه شدن بیزارم

همکاری با »داریوش یاری«، کارگردان، 
را چطور دیدید و چگونه به کار راه پیدا 

کردید؟
در  یاری«  »داریــوش  با  پیش  سال   ۸ من  همکاری   
فیلم »حرف مردم« آغاز شد. بارها پیشنهاد بازی به 
من داد اما به دالیلی شرایط فراهم نشد تا به قصه 
»پناه آخر« رسیدیم. البته ابتدا نام سریال »مجلس 
همگی  پخش  از  قبل  روز   3  ،2 که  بود  حیرانی« 
غافلگیر شدیم و نام  آن تغییر کرد که به این اتفاقات 
در  رسید  دستم  به  که  نامه  فیلم  ایم.  کرده  عادت 
تمرکز  آن  روی  بیشتر  تا  بود  فرصتی  و  بودم  سفر 

کنم، عمیق شوم و در ذهنم ته نشین شود.
از نقش تان در سریال »پناه آخر« و چگونگی 
پرداختن به شخصیت »امیرعلی« تا چه حد 

رضایت دارید؟
این  بــرای  دارم  کــار  انتخاب  بــرای  وسواسی  اگــر   
است که دوست دارم خودم را در جلد کاراکترهای 
و  بیزارم  شدن  کلیشه  و  تکرار  از  و  بسنجم  مختلف 
هستم  کردن  حرکت  جلو  به  رو  و  تفاوت  دنبال  به 
آثاری حضور پیدا کنم  این که دوست دارم در  کما 
و در شأن آن هاست.  ارزشمند  برای مخاطبان  که 
من  برای  بازیگری  اندازه  همان  به  و  تماشاگر  نگاه 
مقدس است به این جهت امیرعلی قصه مرا جذب 
کرد. نویسنده در پس این قصه مناسبتی موضوعی 
شد.  آن  درگیر  ابتدا  از  تماشاگر  که  بازگو کرد  را 
و  داشتم  نقش  اجتماعی  قصه  این  در  خوشحالم 

امیدوارم مخاطب آن را دوست داشته باشد.
اشاره کردید ماندگاری برای تان مهم و 
سال هاست شما را می شناسیم و نقش 

هایی را که خلق کرده اید ماندگار شده اند. 
فکر می کنید نقش امیرعلی هم مثل دیگر 

نقش های تان ماندگار شده است؟
ام چون هر  را مقایسه نکرده  هیچ وقت نقش هایم 
و  بازیگر  از  دارد؛  را  خــودش  خاص  شرایط  اثــری 
عوامل گرفته تا شبکه ای که فیلم از آن پخش می 
شود و عوامل پس از تولید و تدوین. یک اثر زمانی 

به نتیجه می رسد که همه عوامل درست عمل کرده 
است.  متفاوت  دیگر  کاری  با  کار  بــرآورد  و  باشند  
این مقدمه را گفتم که بگویم من هر کاری را با خود 
دانم  می  چون  دیگری  کار  با  نه  سنجم  می  کار  آن 
»وضعیت  مثل  سریالی  برداری  فیلم  مثال  طور  به 
سفید« 2 سال طول کشید و حدود یک سال برای 
ساخت و ساز لوکیشن وقت صرف و بعد از یک سال 
تدوین و روانه آنتن شد. نمی خواهم بگویم خوب یا 
بد است می خواهم بگویم برآوردش، زمان و گروه 
بندی اش متفاوت است اما سریال »پناه آخر« 1۰ 
قسمت بود و در 2 ماه فیلم برداری شد. می خواهم 
بگویم همه این ها تفاوت دارد. زمانی برای یک اثر 
وقت و انرژی می گذارند و الف ویژه می شود و در 
شرایط  و  فشار  در  دوستان  آخر«  »پناه  مثل  اثری 
سختی کار می کنند تا به پخش برسد. می خواهم 
که  چه  آن  اما  دارد  تفاوت  خیلی  کار  با  کار  بگویم 
که  اســت  ایــن  آیــد  برمی  دوستانم  و  من  عهده  از 
وجدان  و  بگذاریم  لحظه  آن  در  را  مان  انرژی  تمام 
نقش  بازیگر  عنوان  به  خودم  باشیم.  داشته  کاری 
متفاوت امیرعلی معتقدم که به عنوان کار مناسبتی 

آبرومند، با کیفیت و در شأن مخاطب بود.
تفاوت این نقش با دیگر نقش های تان در 

چه بود؟
شمایل،  و  شکل  و  پوشش  گویی،  دیالوگ  شکل   
دیگر  با  امیرعلی  روحیات  و  کاراکتر  نوع  و  گریم 
هایی  شخصیت  اگــر  بــود.  متفاوت  کاراکترهایم 
همچون بهروز »وضعیت سفید«، رضا شکری »مینو« 
یا فرزاد »مادرانه«را که بازی کرده ام در قالب یک 
فرم کنار هم بگذارید می بینید که متفاوت هستند 
دنبالش  به  بازیگری  در  که  است  آن چیزی  این  و 
هستم و آموخته ام و هنوز دارم می آموزم. سعی می 
کنم در کار از خودم خارج شوم و در جلد شخصیت 
دیگری نفوذ و با آن زندگی کنم و امیرعلی امروز در 

پرونده کاری ام ثبت شده است.
اشاره کردید که هر اثری شرایط خاص 

خودش را دارد، همان گونه که هر نقشی 

رنگ و بوی خاص خودش را دارد. بگویید 
برای خلق نقش های ضد قهرمان متفاوت 

چه می کنید؟
جلد  از  وقتی  نیست.  ای  ساده  کار  اصواًل  بازیگری 
دیگری  کاراکتر  جلد  در  و  شــوی  می  خــارج  خــود 
بشناسی،  را  او  جغرافیای  و  فرهنگ  باید  روی  می 
برایش شناسنامه طراحی و آن را رنگ آمیزی کنی 
زندگی  او  جای  به  باید  واقع  در  و  بپردازی  آن  به  و 
همه  و  شوی  خوشحال  و  غمگین   ناراحت،  کنی، 
سختی  و  گذارد  می  تاثیر  بازیگر  روح  روی  ها  این 
های خاص خودش را دارد. بی دلیل نیست که می 
دنیاست  مشاغل  ترین  سخت  جزو  بازیگری  گویند 
ولی باز هم می گویم که اگر عاشق رسالت بازیگری 
دوام  فضا  این  در  توانی  نمی  هم  ثانیه  یک  نباشی 
بیاوری. اگر سختی ها را به جان می خرم به خاطر 

این است که عاشق بازیگری هستم.
به عنوان بازیگر نقش ضد قهرمان از کدام 

یک از نقش ها بیشتر لذت بردید و آن را 
دوست داشتید؟

کمک  به  را  ها  نقش  و  روم  می  که  ها  ــروژه  پ سر 
دوستان خلق می کنم، آن ها بخشی از وجودم می 
فرزندانش  بین  تواند  نمی  که  مادری  مثل  و  شوند 
ــور اســت.  ــذارد بـــرای مــن هــم همین ط ــگ ــرق ب ف
حقیقت این است که من با بهروز »وضعیت سفید« 
قالب  در  سال   2 به  نزدیک  کــردم،  زندگی  خیلی 
تاثیر  به دلیل طوالنی بودن نقش  و  آن نقش بودم 
فراموش  و  گذاشته  وجودم  و  ذهن  در  تری  عمیق 
است  هنوز  که  هنوز  که  بینید  می  و  است  نشدنی 
این  و  دارد  یاد  به  کاراکتر  این  با  را  من  مخاطب 
قهرمان  نقش  اصواًل  است.  ارزشمند  خیلی  برایم 
خودش  خاص  های  سختی  دو  هر  قهرمان  ضد  و 
است  سخت  قهرمان  ضد  نقش  آوردن  در  دارد.  را 
به این دلیل که تماشاگر چه بخواهد و چه نخواهد 
تو ضد قهرمانی و خیلی  و  با قصه همراه می شود 
سخت است نظر بیننده را به خودت برگردانی و آن 
ضد قهرمان را دوست داشتنی بازی کنی ولی این 

کار جزئی از بازیگری است و  برایم همیشه چالش 
راهم  به  حساسیت  این  با  مطمئنًا  و  بوده  قشنگ  و 

ادامه می دهم.
فیلم کوتاه »خواب عمیق« ساخته شما به 

بخش مسابقه فستیوال فیلم راک مولداوی 
راه یافت. به نظر شما سطح فیلم کوتاه در 

ایران با جهان برابری می کند؟
کنم  می  فکر  کارگردانی  مقوله  به  که  است  مدتی 
یعنی  دارم  خوبی  حس  ام،  خوانده  را  درســش  و 
کنار  در  مطمئنًا  دارم.  را  ذوقش  کنم  می  احساس 
فیلم  داد.  خواهم  ادامــه  را  آن  تر  جدی  بازیگری 
پیدا  خوبی  جایگاه  ــران  ای در  اســت  مدتی  کوتاه 
و  است  رسیده  خودش  حقیقی  جایگاه  به  و  کرده 
جوانان خوب و با استعدادی وارد فیلم سازی شده 
اند. اکنون هم شنیده ام در  گروه سینمایی هنر و 
می  نمایش  به  را  کوتاه  های  فیلم  فصل  هر  تجربه 
به  را  مردم  دارند  که  معناست  بدین  این  و  گذارند 
سوی دیدن فیلم کوتاه سوق می دهند و اصواًل فیلم 
کوتاه تاثیر زیادی دارد چون در مدت زمان کوتاهی 
و این سختی خاص خودش را  را بزنی  باید حرفت 
دارد اما خیلی لذت بخش است و برای من هم که 
ساختم  را  عمیق«  »خواب  کوتاه  فیلم  اول  قدم  در 
لذت داشت و راضی هستم، مطمئنًا این مسیر را با 

جدیت بیشتری دنبال می کنم.
برنامه آینده تان چیست؛ همان گونه که 

گفتید کارگردانی را  به شکل جدی دنبال 
می کنید یا یک ضد قهرمان دیگر را خلق 

خواهید کرد؟
فیلم  دو  و  است  اصلی  شاخه  و  مهم  برایم  بازیگری 
»من یوسفم مادر« و »پریسا« در نوبت اکران هستند 
فیلم  به  راه  ادامــه  در  ببینم.  را  ها  این  منتظرم  و 
سازی فکر می کنم اما به این زودی ها قصد ساخت 
فیلم بلند را ندارم تا فیلم نامه مورد نظرم کامل شود 
و  سینما  تئاتر،  در  بازی  پیشنهاد  بازیگری  در  ولی 
سریال  در  بازی  زیاد  احتمال  به  و  دارم  را  سریال 

»شاهرگ« را بپذیرم.

مریم ضیغمی- در معرفی »عباس غزالی« می توان گفت که او یکی از ضد قهرمان های دوست داشتنی 
است چرا که هر نقشی را متفاوت با دیگری ایفا می کند به گونه ای که به اصطالح به دل و جان بیننده می 
نشیند. بینندگان تلویزیون به احتمال بسیار زیاد، نقش بهروز »وضعیت سفید«، رضا شکری »مینو« و فرزاد 
»مادرانه« را به یاد دارند که او هنرمندانه به شخصت ها جان بخشید. غزالی این بار با نقش امیرعلی قصه 
»پناه آخر« به قاب شیشه ای بازگشت. در گفت و گوی پیش روی تان به بهانه بازی در این سریال با غزالی 

به گفت و گو نشستیم.

متفرقه

سنگ کاری 
وکاشی کاری ترکانلو
 09159876028

همشهری گرامی  به منظور رفع نیازهای روزمره شما تعداد زیادی آگهی در نیازمندی های خراسان شمالی چاپ  می شود از آنجایی که وظیفه این رسانه  اطالع رسانی به منظور سهولت در داد وستد میباشد ،لذا مسئولیتی درباره  محتوای آگهی ندارد 

لطفًا هنگام داد وستد ،با روشهای مقتضی ،اطمینان الزم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید .

گچبری پیش ساخته  
فروش و نصب انواع 

گچبری پیش ساخته 
شامل دور المپی ، ابزار 

سقفی و گلویی ،اپن 
و ستون در طرحهای 

متنوع گچکاری  
گچبری پیش ساخته 

ودستی،نقاشی 
ساختمان،کاغذ 

دیواری  شومینه و 
انواع کفپوش اپوکسی  

فروش انواع کاغذ و 
پوستر دیواری همراه   

  09153840748
مومنی 

افتخار داریم که 
در خدمت مردم 
خراسان شمالی 

هستیم تعمیرات 
بخاری آبگرمکن 

لوله کشی سردگرم  
جوشکاری طراحی 

نرده راه پله لوله 
قوطی  ،ولت 

پست راویز کاری  
آدرس ملکش نبش 

سیداشهدای 
10 تماس 

 09157867784
عزیزی کارازما 
رضایت ازشما

تاسیسات  باران 

تعمیرات  بخاری 

آبگرمکن در منزل 

 09151893318

پذیرفته میشود

نمایندگی مجاز 
بوتان  پکیج 

آبگرمکن نصب 
-تعمیر  همراه 

   09155841130
دفتر 

 09158871130
امیریه شمالی 
خ نامجو جنب 

حسینیه حاج حجت 

جواد پورعلی  

کناف ایران 

فروش مصالح سقف 
کاذب کناف به 

قیمت درب کارخانه 
در تنها عاملیت 
فروش خراسان 

شمالی

09152480038

 انواع سیمانکاری  
آستر،رویه تگرگی  

در طرح واندازه 
مختلف رنگی 

سیمانکاری 
دور باغات 

وخرده کاربنایی   
 09159845026

استاد کارمحمد 

یک طبقه روی پیلوت 

فروشی واقع در میدان 

CNGخ گلستان 

13)خ18متری( 

دونبش،پیلوت مسکونی 

،90متر .فی:570 م. 

    09154896299

 09151869799

فروشی یک قطعه باغ 

1500 متری دارای 

سند مادر واقع در جاده 

سالمت بش قارداش 

به فروش میرسد . 

 09303058900

یک طبقه روی پیلوت  
چهارراه تختی امامی 
30     165 متر زمین 
110 متر طبقه اول  

پیلوت مسکونی مجاز 
2 خواب  جنوبی و 

نورگیری عالی  سال 
ساخت 86  قیمت 820 
م  قابل معاوضه با زمین 

سند دار تا 300 م 
 09375841361

خرید و 
فروش خودرو   

09159866654 شرکت نرده سازان 
خراسان شمالی اجراو 

طراحی نرده ساختمان 
لوله وقوطی حفاظ 

روی دیوار وجوشکاری  
گاز وغیره تماس 

09157867784عزیزی

تیبا صندوق دار 
مدل98خشک 

معاوضه با 
پراید دوگانه 

،سمند، پارس 
09151895467

خودرو

مغازه تجاری  
کمربندی مدرس، 

بین چهارراه خوشی 
و میدان دفاع  26 

متر 30سال فروشگاه 
لوازم یدکی بودقیمت 
900 م  قابل معاوضه 

با زمین یا آپارتمان 
 09375841361

تریل 

فالت250سی سی 

انژکتورمدل98در

حدخشک،توافقی

،معاوضه باماشین 

  09151895467

تنها تولیدکننده 
سازه های  زیرسازی 

کناف  اف - یو - 
نبشی و انواع پانل 
های گچی کناف 
- پارس- باتیس  

بجنوردسازه 
  09151862364

مشاورامالک جواد بابیش 

از20سال تجربه درخدمت 

همشهریان عزیز به محل 

جدیدخودواقع در بلوار 

آیت  اهلل بجنوردی روبروی 

درب خروجی میدان میوه 

وتره بار نقل مکان کرد 

وهمچنان مشاورمشتریان 

عزیز درخرید فروش اجاره 

ومعامالت سهام شرکت های 

کشت وصنعت جوین سپاد 

ونویدواحیا خراسان هستیم 

تلفکس32315633 همراه 

 09151840875

 09011840875

امالک ثامن مشاور 
شما در خرید و 

فروش و رهن اجاره 
آدرس :خ گلستان 

بین گلستان 
13و11جنب 

لبنیاتی 

 09151869799
 09154896299

پاکدل 

به تعدادی استا 
کار و شاگرد ماهر و 
نیمه ماهر جهت کار 
در کارگاه ام دی اف 

نیازمندیم تماس 
09155842024

استخدام

امالک

به یک شاگرد 
جهت کار در کارگاه 

mdf و نمایشگاه 
نیاز مندیم سن 
زیر 22  با بیمه 
و حقوق خوب  

 09355615752
تمری

به یک بازاریاب 

با حقوق ثابت 

700تومان و 

20درصد از سود 

فروش اجناس - 

آشنا به  دکوراسیون 

داخلی به ویژه 

کناف  )بجنوردسازه 

  )09151862364

به یک حسابدار  

باتجربه و مسلط 

به نرم افزار کلیک 

5 نیازمندیم 

 09151840475

شایگان 

شرکت پخش 

موادغذایی نیاز به 

تعدادی بازاریاب 

باتجربه دارد.   

 09151874794

به یک منشی  

جهت کار دفتری 

نیازمندیم 

تماس فقط0 الی 12 

09389061885

آپارتمان فروشی ،شهرک 
گلستان،مجتمع همیار 
گلستان ،موقعیت عالی 

،جنوبی3نبش،فول 
امکانات ،فوری/آپارتمان 

فروشی خ تختی، 
تختی12، کال دو 

واحدی طبقه 2. 92متر 
،جنوبی، قیمت:370م 

)امالک پاکدل(  
 09151869799

09154896299 

به یک نفر شاگرد 

جهت کار در لوازم 

یدکی نیازمندم .  

 09389061885

به یک فروشنده 
باروابط عمومی 

باال جهت 
کاردرنمایندگی 

فروش موتورسیکلت 
نیازمندیم 

بجنورد موتور 
فروشی ابراهیمی 

 32742064

به تعدادی چرخکار و 
برشکار حرفه ای مانتو  

زنانه   نیازمندیم

 09359780029
صحتی

رهن آپارتمان  خ ژاله  
120 متری دو خواب  

3 طبقه 6 واحد  
طبقه 1 و 3 نوساز  
تحویل آخر ماه هر 
طبقه 100 م رهن  
   09375841361

رهن واجاره: آپارتمان واقع 

در بلوار فلسطین کوچه 

انرژی پالک4/2طبقه 

اول 130متر  سه خواب  

اسانسور  کولر گازی  کاغذ 

دیواری  رهن 50 میلیون 

تومان اجاره 1200000یک  

میلون  و دویست  تومن   

 09216029701
آپارتمان 70متری 

در32متری 
شهدا حاشیه 

شهید نوری رهن 
10م اجاره 700                         
 09158870618

فروشی پراید 
131 صفر  

09153192966

خریداریک 
دستگاه وانت   

09154752966

خریداریک دستگاه 
پراید مدل پایین 

09153192966

حمل بار  
وانت،خاور،با کارگر  
09153192966
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فاروج امام جمعه؛ حجت االسالم »نوروزی«
میم پرور- امام جمعه فاروج گفت: از جمله ابتکارات تاریخ ساز و سرنوشت ساز امام)ره( نام 

گذاری 12 تا 17 ربیع االول به نام هفته وحدت است و وحدت بین ملت ها و جوامع اسالمی 
به  اشاره  با  »نــوروزی«  االسالم  حجت  شود.  می  مستکبران  های  توطئه  شدن  اثر  کم  باعث 

داد:  ادامه  برجامی  تعهدات  در  چهارم  گام  برداشتن  خصوص  در  گرفته  صورت  اقدامات 
آمریکایی ها و اروپایی ها هیچ عزمی برای پایبندی به تعهدات خود نداشتند.

هفته  گــذاری  نام  انسان،  در  حسادت  آگاهی- تأثیر 
انقالب  در  ــرد  ــب راه و  ــدف  ه یــک  عــنــوان  بــه  وحـــدت 
عملی  راستای  در  ایــران  چهارم  گام  و  ایــران  اسالمی 
اشــاره  ــورد  م موضوعات  برجامی  هــای  ــده  وع نشدن 
نماینده ولی فقیه در استان در خطبه های دیروز نماز 
جمعه بجنورد بود. آیت ا... »یعقوبی« با اشاره به آیات 
موجب  و  ها  خوبی  برنده  بین  از  را  حسادت  روایات،  و 
گرفته شدن دین از انسان اعالم کرد و با بیان این که 
آدم حسود به جایی نمی رسد، اظهار کرد: گاه اگر یک 
مدیر استانی نیز خوب کار کند مدیر دیگری حسادت و 
برای او سنگ تراشی می کند و اگر این قبیل حسادت 
ها در استان وجود داشته باشد استان در جا خواهد زد 
و پیشرفتی نمی کند. خطیب جمعه بجنورد این قبیل 
حسادت ها را در میان اصناف، معلمان و استادان نیز 
مثال زد و با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم)ص( در این 
باره ادامه داد: افرادی که نمی توانند فضیلت دیگران 
را ببینند در واقع با نعمت های خدا دشمنی می کنند.
وحدت،  هفته  تبریک  با  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
و  را یک هدف  امام راحل  این هفته توسط  نام گذاری 
راهبرد انقالب اسالمی دانست و گفت: هدف امام)ره( 
هدر  اسالمی،  امت  وحدت  از  ما  انقالب  اندیش  دور 
تفرقه  اقدامات  از  و پیشگیری  انرژی مسلمانان  نرفتن 
پیروزی  همه  کرد:  تصریح  وی  بود.  استکباری  انگیز 
شد  خواهد  ایجاد  وحدت  سایه  در  اسالمی  امت  های 
دشمن  اما  ماست  اسالمی  نظام  نهایی  هدف  این  و 
از  مختلف  های  توطئه  با  و  است  واقف  قدرت  این  به 
از  پیشگیری  دنبال  به  منطقه  در  اخیر  وقایع  در  جمله 
جمع  مان  حــواس  باید  ما  بنابراین  است  وحــدت  این 
باشد. وی خاطرنشان کرد: دولت های مستکبر غربی 
و  است  نسوخته  اسالمی  های  امت  حال  به  شان  دل 
های  سیاست  از  تفرقه،  آلود  گل  آب  از  گرفتن  ماهی 

ا...  آیت  است.  انگلیس  ویژه  به  ها  دولت  این  اصلی 
به  اسالمی  کشور   4 تبدیل  کــرد:  تصریح  »یعقوبی« 
این  جمله  از  بزرگ  خاورمیانه  عنوان  تحت  کشور   14
کاخ  برداشتن  َتَرک  به  همچنین  وی  هاست.  سیاست 
در  شرک  نمادهای  دیگر  رفتن  بین  از  و  انوشیروان 
بیان  و  اشــاره  محمد)ص(  حضرت  تولد  روز  در  ایــران 
است  نشینان  کوخ  طرفدار  و  ستیز  ظالم  اسالم،  کرد: 
و خواب را از مستکبران عالم می گیرد. وی همچنین 
با تشکر از برگزاری مراسم باشکوه 13 آبان در استان، 
این حضور را نشانه بلوغ فکری و شعور مردم دانست. 
از  دیگری  بخش  در  همچنین  بجنورد  جمعه  خطیب 
آغاز  و  عـــزاداری  مراسم  پایان  به  ــاره  اش با  سخنانش 
تــدارک  خواستار  جــاری  مــاه  در  مختلف  هــای  جشن 
سیما  و  صدا  از  و  شد  آور  نشاط  و  مناسب  های  برنامه 
چهارم  باشد.گام  موضوع  این  به  حواسش  خواست 
برجامی ایران دیگر موضوع مورد اشاره رئیس شورای 
کرد:  اظهار  باره  این  در  و  بود  استان  عمومی  فرهنگ 
نرم  حرکت  یک  رهبری،  معظم  مقام  رهنمودهای  با 
ما  دشمنان  های  توطئه  کردن  خنثی  برای  کشور  در 
از گذشته در  امروز دست دشمنان ما بیش  و  آغاز شد 
و کینه توزی در خصوص نظام ما آشکار شده  نامردی 
از  استکباری  کشورهای  هدف  داد:  ادامه  وی  است. 
مذاکره، فرصت طلبی، وقت کشی و عوام فریبی است 
و ما هر چند از تصمیم دولتمردان تمکین می کنیم اما 
ای کاش دولتمردان گام های بلندتری بردارند و گام 
که  راحل  امام  همچون  کنند؛  گام  یک  را  بعدی  های 

آمریکا  گفت  و  برداشت  بلند  گام  یک 
دیگر  و  بکند  تواند  نمی  غلطی  هیچ 
طماع  و  غارتگر  گرگ  این  با  مــدارا 

بس است.
 

بام و صفی آباد  امام جمعه؛ حجت االسالم »هوشمندنژاد«
سجادی- امام جمعه بام و صفی آباد با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بر توجه به 
سیره نبی اکرم )ص( در شیوه تمدن سازی و رعایت اخالق فردی و اجتماعی تاکید کرد. 

حکمت  و  علم  مدینه  و  حسنه  اسوه  را  )ص(  اکرم  پیامبر  نژاد«،  »هوشمند  االسالم  حجت 
دانست.

آشخانه امام جمعه؛ حجت االسالم »احمدزاده«
امام راحل  تاریخ  ساز  و  ابتکارات سرنوشت  ساز  از جمله  امام جمعه آشخانه گفت: هفته وحدت 

بوده است؛ ابتکاری که برای همیشه بخش عمده ای از توطئه های دایمی استکبار را بی اثر 
و در ایران اسالمی و بسیاری از مناطق دیگر جهان، وحدت را  به یکی از گفتمان ها تبدیل 
کرده است. حجت االسالم »احمدزاده« از حضور قشرهای مختلف مردم در راهپیمایی  13 

آبان تقدیر و تشکر کرد و افزود: این راهپیمایی، اقتدار و عزت ایران را به جهانیان نشان 
داد.

غالمان امام جمعه حجت االسالم »نوباغی«
روحیه  نتوانست  خود  ای  رسانه  و  خبری  امپراتوری  تالش  همه  با  جهانی  استکبار  گفت:  غالمان  جمعه   امام 

استقالل طلبی و مقاومت در مقابل بیگانگان را در جوانان ایران اسالمی از بین ببرد به گونه 
ای که نسل جوان کنونی از لحاظ انگیزه ایستادگی و مقاومت  اگر از نسل اول انقالب جلوتر 
با  آمریکا  ساله   40 چالش  به  اشاره  با  »نوباغی«  االسالم  حجت  نیست.  هم  عقب تر  نباشد 
ایران گفت: حقیقت این است که طرف پیروز در این چالش، ایران اسالمی است زیرا هدف 

آمریکا در این مدت، سیطره مجدد بر ایران بوده است اما با وجود همه توطئه ها و فتنه 
انگیزی ها نتوانسته به این هدف دست پیدا کند .

جاجرم امام جمعه  حجت االسالم »موسوی«
موجب  که  برجامی  مسائل  در  چهارم  گام  برداشتن  از  وحدت  هفته  تبریک  ضمن  جاجرم  جمعه  امام  معینی- 

استقالل و عزت مردم شده تقدیر و تشکر کرد و گفت: عوامل ایجاد وحدت، ایجاد رحمت و محبت 
باید همگانی  با دشمنان خداست که این دشمنی  در بین مسلمانان، قرآن و والیت و دشمنی 
باشد. حجت االسالم »موسوی« تصریح کرد: باید دقت داشته باشیم با وحدت حول محور والیت 

تولید داخل را به عنوان بهترین وسیله دنبال و از ظرفیت داخلی استفاده کنیم.

عکس: خراسان شمالی آیین عبادی، سیاسی نمازجمعه روز گذشته درشیروان 

راز و جرگالن  امام جمعه؛ حجت االسالم »نادعلیزاده«
رحمانی- حجت االسالم »نادعلیزاده« امام جمعه راز و جرگالن با اشاره به تحول در ساخت و سازها و تسهیالت 

افزایش  و  روستایی  و  شهری  منازل  سازی  مقاوم  فرسوده،  های  بافت  تغییر  برای  مسکن  بنیاد 
متقاضیان، از مسئوالن خواست پیگیر دریافت تسهیالت بیشتر باشند.وی ضمن تبریک هفته 
ایجاد  اختالف  ها  قومیت  و  مذاهب  بین  می کنند  تالش  همواره  دشمنان  داد:  ادامه  وحدت 

کنند که امام راحل با نام گذاری یک هفته به نام هفته وحدت، تمام این فتنه ها و توطئه های 
استکبار جهانی را خنثی کرد.

سنخواست امام جمعه؛ حجت االسالم»علیزاده«
امام جمعه سنخواست گفت: اعتمادکردن به آمریکا بی فایده است. حجت االسالم »علیزاده«  
افزود: مذاکره با آمریکا یعنی نفوذ در داخل  کشور. وی گفت: کشورهای مستکبر به دنبال 

این هستند که کشورهای مسلمان نه مجلس داشته باشند و نه قانون تا بتوانند اموال آن 
ها را به راحتی چپاول کنند.

اسفراین امام جمعه؛ حجت االسالم »محمدیان«
نجفیان- امام جمعه اسفراین  سالروز ازدواج نبی مکرم اسالم با حضرت خدیجه )س( را گرامی داشت . حجت 
االسالم »محمدیان« با تبریک  سالروز میالد باسعادت رسول اکرم )ص(، ابتکار عمل امام )ره( در نام گذاری هفته 
وحدت را ارج نهاد و تصریح کرد: هفته وحدت بسیاری از توطئه ها و دسیسه های دشمنان اسالم را برای ایجاد 

اختالف و شکاف میان فرقه ها و مذاهب اسالمی، نقش بر آب کرد.وی از برداشتن گام چهارم 
علیه بدعهدی آمریکا و اروپا قدردانی کرد و افزود: بنا ندارم از ضعف های برجام سخن بگویم.
وی با اشاره به بازار داغ انتخابات، بر اصلح گزینی تاکید و اظهار کرد: صداقت و امانتداری باید 

مورد توجه مردم در تحقق انتخاب اصلح باشد.

تیتکانلو امام جمعه؛ حجت االسالم »حسن زاده«
 امام جمعه تیتکانلو گفت: برادران مسلمان ما اعم از شیعه و سنی باید اصول و محورهای مشترک وحدت بخش را 
مورد توجه قرار دهند و برادری، برابری و مودت را بیشتر کنند زیرا ارتباط و تعامل بین عالمان و دانشمندان جهان 
اسالم اعم از شیعه و سنی موجبات ناکامی دشمنان را فراهم خواهد آورد. حجت االسالم »حسن زاده« افزود: امروز 
آمریکا در اوج ذلت و خواری است و ملت بزرگ ما مقاوم تر از گذشته پای آرمان های امام)ره( و شهدا ایستاده و در 

یک کالم باید گفت که ناقوس افول شیطان بزرگ در جهان به صدا در آمده است.وی با اشاره 
به چالش های کشاورزی که در شهرستان فاروج و بخش خبوشان در باب کشت زعفران به 
وجود آمده است، ادامه داد: امروز خراسان شمالی مقام سوم کشت زعفران را در کشور دارد و 

شهرستان فاروج قطب زعفران خراسان شمالی است.وی ابراز کرد: از کشاورزان تقاضا می 
شود الگوی کشت را رعایت کنند و هیجانی تصمیم نگیرند.

شیروان امام جمعه؛ حجت االسالم »کوثری«
پیامبر  بنیان گذار اخوت دینی،  به اخوت اسالمی و دینی اظهار کرد:  با اشاره  امام جمعه شیروان  عوض زاده- 
اکرم)ص( بود که بین مهاجران و انصار، عقد اخوت جاری کرد و حضرت علی)ع( را به عنوان برادر خود برگزید. 
حجت االسالم »کوثری« با تبریک سالروز آغاز امامت امام زمان)عج( گفت: سزاوار است که با موالی خود عهد و 
پیمان ببندیم و در مسیر تحقق خواسته های امام زمان)عج( گام برداریم.وی با تبریک سالروز والدت پیامبر وحدت 
و رسول رحمت)ص( و هفته وحدت خاطرنشان کرد: خمیرمایه الفت اسالمی و وحدت کارآمد، اطاعت از پیامبر 
افکنان است. وی گام چهارم جمهوری اسالمی در جهت کاهش تعهدات برجامی  تفرقه  با  و مبارزه  اسالم)ص( 

را حق مسلم ملت ایران و مایه شکستن هیمنه دشمنان و موجب اقتدار و نشانه مقاومت نظام اسالمی دانست.

نماینده ولی فقیه:

حسادت های مدیریتی باعث درجا زدن استان می شود

قاضی امام جمعه  حجت االسالم »شریعتی نژاد«
 امام جمعه قاضی با تبریک آغاز هفته وحدت گفت: امام)ره( از  12 تا 17 ربیع االول را به 
نام هفته وحدت نام گذاری کرد تا در بین مسلمانان اتحاد، اخوت، برادری، مهر و محبت 

باشد. حجت االسالم »شریعتی نژاد« افزود: اگر اطاعت از خدا و رسول ا...)ص( نباشد 
در بین مسلمین نزاع و جنگ به وجود می آید که این خواست دشمنان اسالم است.

درق امام جمعه موقت؛ حجت االسالم »امانی«
محمودیان- امام جمعه موقت درق با اشاره به سالروز میالد پیامبر)ص( و آغاز هفته وحدت گفت: وحدت امت 
اسالمی هم زیربناهای محکم قرآنی دارد و هم در شرایط فعلی یک ضرورت محسوب می شود. حجت االسالم 
»امانی« با اشاره به حضور گسترده و باشکوه مردم در راهپیمایی یوم ا... 13 آبان، افزود: این راهپیمایی نشان 

دهنده اقتدار و اتحاد مردم ایران و اوج انزجار ما از آمریکاست.

گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم »تاتاری«
 امام جمعه گرمه با اشاره به هفته وحدت گفت: دشمنان اسالم همواره از وحدت مسلمانان 

وحشت داشته اند و امروز نیز با تمام توان برای از بین بردن وحدت در جوامع اسالمی تالش 
می کنند. حجت االسالم »تاتاری« با اشاره به راهپیمایی 13 آبان افزود: این راهپیمایی  

هم برای دشمنان خارجی و هم برای دلبستگان و مرعوبین داخلی پیام دارد.

 4 زنی  کلنگ  و  افتتاح  آیین  زاده-  عوض 
گذشته  شنبه  پنج  سالمت،  حوزه  در  پروژه 
که  مراسم  این  در  شد.  برگزار  شیروان  در 
با حضور دکتر »شهریاری« دبیر کل مجمع 
ــالم  االس حجت  کــشــور،  ســالمــت  خیرین 
»عبدالرضا  دکتر  و  جمعه  امــام  »کــوثــری« 
و  اجتماعی  کمیسیون  رئــیــس  ــزی«  ــزی ع
شورای  مجلس  در  شیروان  مردم  نماینده 
سرپرست  ــی«  ــم ــاش »ه ــر  ــت دک اســـالمـــی، 
شمالی،  خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
»حسن  شهردار،  شاهرخی«  »شاهرخ  دکتر 
اسالمی  شورای  رئیس  نایب  اسکندریان« 
رئیس  »صــفــاری«  شــیــروان،  شهر  شــورای 
جمعی  و  اســتــان  سالمت  خیرین  مجمع 
دیگر از مسئوالن و خانواده های خیرین این 
شهرستان برگزار شد، مرکز خدمات جامع 
خدمات  مرکز  و  دویــن  روستایی  سالمت 
جامع سالمت شهری زیارت به طور رسمی 
افتتاح شد و کلنگ ساخت پایگاه سالمت و 
اورژانس 115 شهری حضرت جواداالئمه 
به  شــیــروان  سعدی  سالمت  پایگاه  و  )ع( 

زمین خورد.
تمایل خیران برای سرمایه گذاری در شهر 

و استان خود 
خیرین  مجمع  کل  دبیر 
این  در  کشور  سالمت 
آیین بر لزوم تخصیص 
ــارات  ــب ــت ــع اع ــوق بــه م
بــرای  شــده  داده  ــده  وع
اضافه  و  تاکید  ها  پروژه  این 
موقع  به  تخصیص  با  هستیم  امیدوار  کرد: 
تکمیل  سرعت  به  ها  پروژه  اعتبارات،  این 

شود و مورد بهره برداری قرار گیرد.
این  بیان  با  شهریاری«  »حسینعلی  دکتر 
و  شهر  در  دارنــد  تمایل  خیرین  بیشتر  که 
گفت:  کنند  ــذاری  گ سرمایه  خــود  استان 
بــرای  مالی  منابع  ــود  خ خیرین،  مجمع 
سرمایه گذاری ندارد و رسالت آن هدایت و 

راهنمایی خیرین است.
برای  ارز  تامین  برای  بهداشت  وزیر  دستور 

خرید دستگاه »ام آر آی« شیروان
کمیسیون  رئیس  و  شیروان  مردم  نماینده 
هم  اســالمــی  ــورای  شـ مجلس  اجتماعی 
گذشته  هفته  کــه  صحبتی  طبق  گــفــت: 

ــر  ــا دکــتــر »نــمــکــی« وزی ب
ــت، درمــــان  ــداشـ ــهـ بـ
پــزشــکــی  آمـــــوزش  و 
دستور  از  وی  داشتم، 
خرید  ــرای  ب ارز  تامین 
 )MRI( آی  آر  ام  دستگاه 
بیان  با  »عزیزی«  داد.دکــتــر  خبر  شیروان 
به  ویژه ای  نگاه  امید  و  تدبیر  این که دولت 
کنار  در  افزود:  است،  داشته  سالمت  حوزه 
در  خیرین  ارزشمند  نقش  دولت،  خدمات 

حوزه سالمت قابل چشم پوشی نیست.
کمک خیرین به احداث پروژه های درمانی 

حسنه جاری استیـــــــــک 
نیز  شیروان  جمعه  امــام 
بیان  بــا  آیــیــن  ــن  ای در 
خیرین  کمک  که  این 
های  پروژه  احداث  به 
حسنه  ــک  یـ درمـــانـــی 
ــزود: همه  ــ افـ ــت  ــاری اسـ ــ ج
تا  دهند  هم  دست  به  دست  باید  مسئوالن 
و  احداث  زودتر  چه  هر  عمرانی  های  پروژه 
بهره برداری شود.حجت االسالم »کوثری« 
در  زندگی  به  امید  سن  افزایش  به  اشاره  با 
این  کــرد:  خاطرنشان  سال   75 به  جامعه 
سالمت،  جایگاه  دهــنــده  نشان  مــوضــوع 

بهداشت و باعث خرسندی است.
شهری  ســالمــت  پایگاه  تجهیز  و  ســاخــت 
همکاری  به  نیاز  )ع(  االئمه  جواد  حضرت 

مسئوالن و مجمع خیرین سالمت دارد
علوم  دانشگاه  سرپرست 
پـــزشـــکـــی خـــراســـان 
ایــن  در  نــیــز  شــمــالــی 
قدردانی  ضمن  آیین 
از حسن نظر و همکاری 
شـــهـــردار شـــیـــروان بــرای 
که  بود  آرزوهــایــم  از  گفت:  زمین،  ــدای  اه
هرچه زودتر زمینه احداث دو پایگاه سالمت 
با  هاشمی«  احمد  »سید  شود.دکتر  فراهم 
پایگاه  زمین  جانمایی  در  که  این  به  اشاره 
)ع(  االئمه  جــواد  حضرت  شهری  سالمت 
با  کرد:  خاطرنشان  داشــت،  وجود  مشکل 
شهر  شورای  اعضای  و  شهرداری  همکاری 
شیروان زمین مناسبی برای احداث پایگاه 
مرکز  ــن  ای تجهیز  و  ساخت  کــه  شــد  ــدا  اه

خیرین  مجمع  و  مسئوالن  همکاری  به  نیاز 
سالمت دارد. وی افزود: با هماهنگی هایی 
آمــوزش  و  ــان  درم بهداشت،  وزارت  با  که 
تکلیف  ها  پیگیری  ادامــه  و  انجام  پزشکی 
هفته  دو  ظرف  شیروان  آی  آر  ام  دستگاه 

آینده مشخص خواهد شد. 
اهدای زمین توسط شهرداری برای ساخت 

دو پایگاه سالمت
با  نیز  شــیــروان  شــهــردار 
زمین  اهدای  به  اشاره 
ــط شـــهـــرداری  ــوسـ تـ
برای ساخت دو پایگاه 
با  کرد:  اظهار  سالمت، 
توجه به این که ساخت پایگاه 
سالمت در این دو نقطه کمک فراوانی برای 
تسریع و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان 
می کرد و جمعیت زیادی نیز تحت پوشش 
تصویب  با  گرفت  خواهد  قرار  مرکز  دو  این 
اسالمی  شورای  محترم  اعضای  همراهی  و 
شبکه  اخــتــیــار  در  زمــیــن  دو  ایـــن  شــهــر، 
گرفت. قرار  شهرستان  درمــان  و  بهداشت 
دکــتــر »شــاهــرخ شــاهــرخــی« افـــزود: بهره 
برای  زیادی  کمک  مرکز  دو  این  از  برداری 
برخورداری و برقراری عدالت اجتماعی در 

حوزه سالمت در این مناطق خواهد کرد.
ساخت  پــــروژه  درصــــدی   40 پــیــشــرفــت 

تخصصی  بیمارستان  آی«  آر  »ام  ساختمان 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی شیروان

شبکه  سرپرست  گفته  به 
بــهــداشــت و درمـــان و 
عالی  آموزش  مجتمع 
ســـالمـــت شـــیـــروان، 
حــــوزه  در  ــن  ــریـ ــیـ خـ
شهرستان  این  در  سالمت 
باید  و  اند  داشته  بدیلی  بی  نقش  همواره 
بود. حوزه  این  در  آنان  مشارکت  قــدردان 

دکتر »علی آرمیده« با اشاره به بهره برداری 
روستایی  سالمت  جامع  خدمات  مرکز  از 
مرکز  این  ساخت  برای  کرد:  اظهار  دوین 
که  بنا  متر   500 و  مساحت  متر  هزار   2 در 
با مشارکت خیر حوزه سالمت مرحوم »حاج 
شده،  انجام  وی  فرزندان  و  کاظمی«  احمد 
یک و نیم میلیارد تومان هزینه شده است.

مرکز  رسمی  افتتاح  و  بــرداری  بهره  به  وی 
نیز  زیــارت  شهری  سالمت  جامع  خدمات 
اشاره کرد و با بیان این که این مرکز نیز با 
همان تیپ مرکز دوین ساخته شده و یک و 
نیم میلیارد تومان هزینه شده  است، تصریح 
کرد: زمین این مرکز به مساحت 2 هزار متر 
»براتعلی  حاج  نیکوکار  واقف  توسط  مربع 
درستکار« به حوزه سالمت اختصاص یافته 
است.دکتر »آرمیده« به کلنگ زنی دو پروژه 

کرد:  اظهار  و  اشاره  سالمت  حوزه  در  دیگر 
حضرت   115 اورژانـــس  و  سالمت  پایگاه 
جواد االئمه )ع( که در جنب اداره فرهنگ 
پایگاه  و  شهرستان  ایــن  اسالمی  ــاد  ارش و 
سالمت سعدی که در خیابان سعدی کلنگ 
زنی شد می تواند در ارائه خدمات مطلوب 
شدت  به  شهر  جنوبی  و  شمالی  نقاط  در 
تاثیر گذار باشد.وی با بیان این که زمین هر 
شد،افزود:  اهدا  شهرداری  توسط  پروژه  دو 
االئمه  جواد  حضرت  سالمت  پایگاه  پــروژه 
نیاز  سعدی  سالمت  پایگاه  پـــروژه  و  )ع( 
دارد  اعتبار  تومان  میلیارد  نیم  و  یک  به 
اعتبار  تامین  آن  تومان  میلیون  پانصد  که 
خیرین  کمک  محل  از  مابقی  و  است  شده 
سالمت و بخشی دیگر نیز از محل اعتبارات 
به  اشاره  با  شد.وی  خواهد  تامین  استانی 
ساختمان  ساخت  روند  از  مسئوالن  بازدید 
آیت  تخصصی  بیمارستان  در  آی«  آر  »ام 
اشاره  با  شیروان  رفسنجانی  هاشمی  ا... 
اظهار  پروژه،  این  درصدی   40 پیشرفت  به 
کرد: امیدوار هستیم تا دو ماه آینده عملیات 
عمرانی این ساختمان به پایان برسد که در 
این  از  برداری  بهره  و  تجهیز  با  صورت  این 
شیروان  از  نفر   40 تا   30 به  روزانــه  مرکز، 
رسانی  خدمات  مجاور  های  شهرستان  و 

خواهد شد.

با حضور دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور انجام شد؛

افتتاح و کلنگ زنی 4 پروژه در حوزه سالمت در شیروان

آیین افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت روستایی دوین

آیین کلنگ زنی پایگاه سالمت سعدی

آیین کلنگ زنی پایگاه سالمت و اورژانس 115 جواد االئمه )ع(

بازدید و افتتاح رسمی مرکز خدمات جامع سالمت زنده یاد احمد طالچیان شهر زیارت



روسیه از طرح امنیتی ایران برای تنگه هرمز حمایت می کند

طرح  از  مسکو  کرد:  اعالم  روسیه  خارجه  امور  وزیر  معاون  ایرنا: 

»سرگئی  می کند.  حمایت  هرمز  صلح  عنوان  با  ــران  ای امنیتی 
ریابکوف« روز جمعه در کنفرانس خبری در حاشیه کنفرانس عدم 
اشاعه در هتل لوته مسکو افزود: طرح ایران تمام کشورهای منطقه 
را در برمی گیرد و روسیه نیز همزمان با مقامات کشورهای منطقه 

به منظور اجرای طرح امنیتی خود برای خلیج فارس ارتباط دارد.

حفظ منافع ایران مهم تر از حفظ یک توافق است

مهر: معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: ایران به اندازه کافی 

مسیر  در  نکند،  تغییر  شرایط  اگر  و  داده  فرصت  دیپلماسی  به 
کاهش تعهدات حرکت خواهیم کرد. سید عباس عراقچی، معاون 
وزیر امور خارجه در حاشیه »کنفرانس بین المللی منع گسترش 
منافع  حفظ  که  این  بیان  با  ســالح«  خلع  و  هسته ای  تسلیحات 
افزود:  توافق است،  از حفظ یک  تر  ایران مهم  جمهوری اسالمی 
ایران از یک سو اراده خود برای عمل به تعهدات برجامی و از سوی 
به  کشورها  دیگر  نکردن  عمل  صورت  در  تعهدات  کاهش  دیگر 

تعهدات شان را به طور شفاف نشان داده است. 

خودداری »بولتون« از شهادت در پرونده تحقیقات 
استیضاح »ترامپ«

مهر: »جان بولتون« مشاور امنیت ملی سابق رئیس جمهور آمریکا 

مورد  در  شهادت  بــرای  نمایندگان  مجلس  جلسه  در  حضور  از 
تحقیقات استیضاح »دونالد ترامپ« خودداری کرد.

از گوشه و کنار 

خسارت ۶ میلیارد دالری حوادث اخیر به عراق
نیروهای مسلح  تسنیم: عبدالکریم خلف، سخنگوی فرمانده کل 

عراق از وارد آمدن دست کم ۶ میلیارد دالر خسارت به این کشور 
در نتیجه حوادث اخیر خبر داد.

 داور سری النکایی به جای »مخادمه« اردنی
قاضی  اردنی  مخادمه«  »ادهم  جای  به  سری النکایی  داور  ایرنا: 

دیدار عراق و ایران شد. با اعالم فیفا، »کریشانتا دیالن پررا«، داور 
شناخته شده سری النکایی قاضی مسابقه عراق و ایران در خاک 

اردن خواهد بود.

ایران خودرو: قطعات ایمنی خودروها حذف نشده است

ایمنی  قطعات  کرد:  اعالم  ای  اطالعیه  در  خودرو  ایران  تسنیم: 

تحویل  خودروهای  تولیدات  از  هرگز  خــودرو  ایــران  محصوالت  
دریافت  با  همچنان  خــودروهــا  ایــن  و  اســت  نشده  حــذف  فــوری 

استانداردهای موجود و مانند گذشته واگذار می شود.
 

سوری ها با سنگ و لنگه کفش به استقبال نیروهای 
ترکیه رفتند

ایرنا:  سوری ها در یکی از مناطق استان کردنشین الحسکه واقع در 

شمال سوریه با سنگ و لنگه کفش به پیشواز نیروهای ترکیه رفتند.
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اخبار

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

همایش  هجدهمین  در  قضاییه  قــوه  رئیس 
تخصصی دادستان های سراسر کشور، با تاکید 
تشویق  مورد  باید  فساد  گزارشگران  که  این  بر 
این  در  بدانند  باید  آن هــا  گفت:  گیرند،  قــرار 
مورد  است  فساد  گزارشگر  که  کسی  جامعه 
عیب  از  سخن  البته  گیرد؛  می  قــرار  تشویق 
که  نیست  آن  و  این  زندگی  در  رفتن  و  جویی 
این مسئله مردود است، اما اگر کسی فسادی 
کرد،  ــالم  اع اهلش  و  قانون  به  جامعه  در  را 
باید مورد تشویق قرار بگیرد. به گزارش  حتمًا 
گفت:  رئیسی  ا...  آیــت  مــیــزان،  خبرگزاری 
نظارت بر زندان ها بر عهده دادستان است. هر 
روز که قاضی به محکمه می رسد، باید فهرست 
روز  هر  دادستان ها  و  کند  چک  را  زندانیان 
فهرست  اول  باید  می شوند،  دادســرا  وارد  که 

زندانیان را نگاه کنند و ببینند چند بازداشتی 
دارد و آیا می شود از تعداد آن ها بکاهند؟ وی با 
تاکید بر دفاع از تولید و تولید کننده، کارآفرین 
شفافیت  گفت:  اقتصادی  عرصه  تالشگر  و 
کاسبی  باشد.  موثر  بسیار  می تواند  اقتصادی 
مفسدان اقتصادی در عدم شفافیت اقتصادی 
شفافیت  کرد:  تاکید  قضاییه  قوه  رئیس  است. 
اقتصادی پشت ویترین قرار گرفتن تمام روابط 
برای  نه  است؛  مردم  همه  چشم  در  اقتصادی 
بیگانگان. این موضوع از بسیاری از نارسایی ها 
همچنین  می کاهد.  اقتصادی  کــژی هــای  و 
قانون  طبق  باید  خصوص  این  در  سامانه هایی 
جرم  کاهش  به  موضوع  ایــن  که  شوند  فعال 
حتمًا  را  جهت  ایــن  دادستان ها  می انجامد. 

دنبال خواهند کرد.

رئیس قوه قضاییه:

گزارشگران فساد باید مورد تشویق قرار گیرند

گوناگون 

دستور درباره کارتن خواب ها

پس از انتشار مطلب و تصویری از کارتن خوابی در زیر یک پل در بجنورد، استاندار خراسان شمالی صبح 
زود پس از رویت این کارتن خواب به شهرداران و فرمانداران دستور داد این موضوع سروسامان بگیرد و 

گفت: حتی حضور یک کارتن خواب در شهر نیز قابل تحمل نیست.
 تصویری از این کارتن خواب چند شب گذشته در فضای مجازی منتشر شد که واکنش سریع استاندار را 

به همراه داشت.

واکنش ها به حضور پیش از موعد برخی نامزدهای احتمالی

احتمالی،  نامزدهای  برخی  است  مانده  باقی  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  تا  ماه  چند  که  حالی  در 
خودشان را  پیش از موعد و بیشتر به مردم نشان می دهند و در جلسات مختلف شرکت می کنند و حتی 
تریبون را نیز در اختیار می گیرند. در این بین، یکی از نامزدهای احتمالی که مشخص نیست کم شانسی یا 
شانس آورد، بیشتر در فضای مجازی درباره حضور او در یک مراسم واکنش صورت گرفت. برخی نوشتند: 
اکنون چون قرار است  فردی کاندیدا شود باید گوشه نشین شود و در اجتماع ظاهر نشود یا مسئوالن و 

مردم نباید به دلیل این که او قرار است در آینده کاندیدا شود دیگر به او نزدیک شوند؟!
برخی دیگر نوشتند: مگر ما در مورد مردم چه فکری کرده ایم! چون مدیری با یکی از کاندیداها چند قدمی 
راه برود، ناهار بخورد یا صحبت کند می شود بگوییم مردم ترغیب به ریختن آرای خود به نفع آن کاندیدا 

می شوند؟!
برخی دیگر هم نوشتند: اجازه دهیم مردم بررسی و خود انتخاب کنند و نگذاریم برخی افکار روند و جریان 
انتخابات را تغییر دهد. نباید از امکانات دولتی به نفع کاندیدایی استفاده کرد اما چند قدم راه رفتن و سالم 

کردن به فردی که شاید کاندیدا شود که گناه نیست!

طرحی که کاربردی ندارد

یکی از کانال های فضای مجازی نوشت: طی سال های گذشته طرحی برای نصب صندوقچه های پستی 
روی در منازل اجرا و در ازای آن مبلغی از شهروندان دریافت شد؛ طرحی که از همان ابتدا مورد استقبال 
بجنورد  شهر  حواشی  و  شهر  منازل  در های  روی  بسیاری  صندوق های  روزها  این  نگرفت.  قرار  چندانی 

نصب شده است که تقریبًا هیچ کاربردی ندارد.

رتبه بندی معلمان قطعًا امسال اجرا می شود
گزارش  به  می شود.  اجرا  امسال  قطعًا  معلمان  رتبه بندی  می کنم  تأکید  دوباره  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
به  عنایت  با  نوشت:  توئیتر  در  خود  شخصی  صفحه  در  پرورش  و  آموزش  وزیر  حاجی میرزایی  محسن  فارس، 
نگرانی های معلمان عزیز که با من در میان گذاشتند، دوباره تأکید می کنم رتبه بندی معلمان قطعًا امسال اجرا 
تبدیل وضعیت مربیان  برای فرهنگیان اجرا خواهد شد.  ابتدای مهر ۹۸  از  می شود و هر زمان مصوب شود 

پیش دبستانی، خریدخدمت و حق التدریس هم با رفع ابهامات طی چند هفته آتی اجرا می شود.

اجباری کردن استفاده از رمزپویا هم اکنون مقدور نیست

دلیل  به  اما  کرده اند،  شروع  را  پویا  رمز  فعال سازی  بانک،   ۳۰ از  بیش  کرد:  اعالم  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
هوشمند نبودن خیلی از موبایل ها، اجباری کردن استفاده از رمزپویا هم اکنون مقدور نیست. به گزارش ایرنا، 
»عبدالناصر همتی« در یادداشتی ضمن اشاره به فعالیت بانک ها در مورد رمز پویا، به مواردی در مورد فیشینگ 
اشاره کرد و افزود: مسئولیت حفاظت از اطالعات مشتریان بر عهده بانک ها بوده و هرگونه ضرر و زیان وارد 
بانک ها اطالع رسانی در خصوص مزایای استفاده  این که  بیان  با  بر عهده آن هاست. وی  ناحیه  این  از  شده 
از رمز پویا را آغاز کرده اند، اظهارکرد: هم اکنون رمز ایستا و رمز پویا توأمان فعال هستند و مشتریان به دلیل 

راحتی، ترجیح می دهند از رمز ایستا استفاده کنند.

جواد آگاهیمجازی های داغ 

۶ نفر در زلزله »ترک« 
آذربایجان شرقی جان باختند

زمین لرزه ای به بزرگی 5.۹ ریشتر بامداد 
آذربایجان  استان  در  ترک  حوالی  جمعه 
استان  در ۶  آن  لرزش  که  لرزاند  را  شرقی 
احساس شد و بر اثر آن ۶ نفر از هموطنان 
نفر  ــد و ۳۱۲  از دســت دادن را  جــان خــود 
ایرنا  گــزارش  شدند.  درمانی  مراکز  راهی 
حاکی است، شدت زمین لرزه ای که ساعت 
زمین  کیلومتری   ۸ عمق  در  جمعه   ۲:۱7
شهرستان  »ترک«  شهر  کیلومتری   ۱۹ در 
میانه روی داد، به اندازه ای بود که عالوه بر 
تمام شهرستان های آذربایجان شرقی، در 
استان های اردبیل، زنجان، قزوین، گیالن 
و آذربایجان غربی نیز احساس شد. در این 
 ۱۴5 و  شهر   ۶ ریشتری،   5.۹ لرزه  زمین 
روستا تحت تاثیر بوده اند. رئیس جمهور در 
پی وقوع زلزله در آذربایجان شرقی و تماس 
تلفنی با استاندار این استان،  دستور بسیج 
امکانات و امدادرسانی موثر به زلزله زدگان 

را صادر کرد.

 آغاز تولید مجدد اورانیوم 
غنی شده در فردو

فعالیت مجدد سایت فردو برای غنی سازی 
رئیس  و  جمهور  رئیس  ابــالغ  با  اورانــیــوم 
گزارش  به  شد.  آغــاز  ملی  امنیت  شــورای 
هزار   ۲ حاوی  مخزن  انتقال  از  پس  ایرنا، 
احمدی  شهید  سایت  از   uf۶ کیلوگرم 
روشن )نطنز( به سایت شهید علیمحمدی 
ــزن بـــه خــطــوط  ــخ ــردو( و اتـــصـــال م ــ ــ )ف
کلیه  موفقیت آمیز  انجام  و  خــوراک دهــی 
سازی  خأل  شامل  مرتبط  فنی  عملیات 
و  سانتریفیوژ  های  ماشین  کنترل  نهایی 
شیرها و چک نمودن سیستم های کنترل 
های  بخش  ــدازی  انـ راه  و  اتوماسیون  و 
پسیواسیون،  عملیات  اتمام  و  جمع آوری 
پس از دقایق اولیه روز پنج شنبه عملیات 
ــا و مــاشــیــن هــای  گـــازدهـــی زنــجــیــره ه
اورانیوم  آوری  جمع  و  تولید  و  سانتریفیوژ 
تمام  و  شد  آغاز  فردو  سایت  در  شده  غنی 
بین المللی  آژانـــس  نظر  تحت  اقــدامــات 
آژانس  است.  پذیرفته  انجام  اتمی  انــرژی 
با  شنبه  پنج  روز  اتمی  انــرژی  بین المللی 
ایــران در خصوص  اقــدام  بیانیه ای  صدور 
هگزافلوراید  ــاز  گ سیلندر  یــک  انتقال 
به  آن  اتصال  و  ــردو  ف سایت  به  ــوم  ــی اوران

سانتریفیوژها در این مرکز را تأیید کرد.

انهدام یک پهپاد متجاوز 
خارجی قبل از رسیدن به 

اماکن حساس

گفت:  ارتش  هوایی  پدافند  نیروی  فرمانده 
بامداد دیروز یک فروند پهپاد متجاوز توسط 
هوایی  پدافند  نیروی  بومی  سامانه های 
ماهشهر  عمومی  منطقه  در  مستقر  ارتــش 
تحت هدایت شبکه یکپارچه قرارگاه پدافند 
هوایی کشور منهدم شد. به گزارش ایسنا، 
فرد  صباحی  علیرضا  ستاد  سرتیپ  امیر 
تصریح کرد: این اقدام قاطع و شلیک موشک 
در واکنش به تجاوز یک فروند پهپاد متجاوز 
بوده  کشورمان  هوایی  حریم  به  خارجی 
است و پهپاد متجاوز قبل از رسیدن به اماکن 
یکپارچه  شبکه  کامل  هوشیاری  با  حساس 

پدافند هوایی کشور منهدم شد.

طال در مسیر ثبت بزرگ 
ترین کاهش هفتگی 

ــوط ۲  ــق ایــســنــا:قــیــمــت طــال پــس از س

تاثیر  درصدی در روز پنج شنبه که تحت 
چین  و  آمریکا  تجاری  توافق  دورنــمــای 
بازار  جمعه  روز  معامالت  در  داد،  روی 
جهانی تغییر چندانی نداشت و در مسیر 
 ۲ در  هفتگی  کاهش  ترین  بــزرگ  ثبت 

سال و نیم گذشته قرار گرفت.
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