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هشدار به شیروانی ها
رعايت نکردن فاصله  اجتماعی و بی توجهی به توصيه های خودمراقبتی می تواند موج دوم 
شيوع ويروس کرونا را در شهرستان شيروان با شدتی بيشتر و مرگبارتر از ماه های گذشته 
 45 اظهارکرد:  مطلب  اين  بيان  با  شيروان  درمان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست  بزند.  رقم 

درصد مبتاليان به کرونا در شهرستان شيروان را مردان و 55 درصد ...

 محدودیت های جدید کرونایی
در استان اعمال می شود

 مطالبه شهری چند ساله گرمه ای ها

تقدیر از کارآفرین جوان و مدافعان سالمت
نشان خدمت امام هشتم بر سینه بسیجیان

Kسه شنبه       10 تیر 1۳99    ۸ ذی القعده 1441   ۳0 ژوئن ۲0۲0      4 صفحه     شماره ۳۳0۶     قیمت۶000 ریال H O R A S A N S H O M A L I

 تکریم و معارفه 
دادستان بجنورد

شهردار بجنورد در دیدار سردبیر روزنامه های استانی »خراسان« خبر داد:

 غلتک آسفالت متوقف
بهمنيار پشت دیوار ۳ واحد مسکونی

صفحه ۲

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

۶
سه شنبه  1۰ تیر 1۳99     ۸ ذی القعده 1441      شماره ۳۳۰۶             سینما و تلویزیون

»رضا ناجی« شیمی درمانی می کند

روز ها  این  تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  بازیگر  ناجی«  »رضا  ضیغمی- 

مــی دهــد.وی دربــاره  انجام  را  خــود  شیمی درمانی  پایانی  مراحل 

وضعیت جسمانی خود به خبرنگار ما گفت: االن اندکی بهتر شده ام 

و البته شیمی درمانی ام ادامه دارد و مرحله یازدهم آن را می گذرانم 

و مرحله دوازدهم آن باقی مانده است.»ناجی« ادامه داد: اگر سی تی 

اسکن به خوبی جواب دهد کاماًل خوب می شوم در غیر این صورت 3 

یا 4 جلسه دیگر تمدید خواهد شد.برنده خرس نقره ای در جشنواره 

بزرگم داشتم که    برلین اظهارکرد: 15 سال پیش مشکلی در روده 

جراحی شدم و پزشکان تشخیص دادند چیزی نیست و به زندگی ام 

ادامه دهم اما بیماری دوباره سراغم آمد و این دفعه دکترم گفت باید 

تا بیماری به طور کلی از بین  عمل شوم و شیمی درمانی انجام شود 

برود.این بازیگر که متولد 5 دی 13۲1 و اصالتًا اهل تبریز است، در 

فیلم هایی همچون پا تو کفش من نکن، نهنگ عنبر یک و۲ ، سال های 

انتظار، مردی شبیه گرگ، نقش نگار، ترنج در ترنج،  من و زیبا، کمی 

شیرین، بسی فرهاد، مامان بهروز منو زد، نیمه  پنهان ماه، پاییز، پای 

پیاده، آواز گنجشک ها، باد در علفزار می پیچد، بید مجنون، پرنده باز 

کوچک، باران، تولد یک پروانه و بچه های آسمان نقش آفرینی کرده 

است. ناجی همچنین بازی در سریال هایی همچون از یاد رفته، موج و 

صخره، بیدار باش و دیواربه  دیوار را در کارنامه هنری اش دارد.

تصویربرداری سریال »خانه امن« از 

سر گرفته شد
شد.  گرفته  ســر  از  امـــن«  »خــانــه  ســریــال  تــصــویــربــرداری 

عهده  بر  را  سریال  این  تهیه کنندگی  صفری«  »ابوالفضل 

شیوع  با  که  وقفه ای  از  بعد  سریال  این  تصویربرداری  دارد. 

رعایت  با  شــد،  ایجاد  تصویربرداری  کــار  ــد  رون در  کرونا 

در  صحنه  سر  در  پزشک  حضور  و  بهداشتی  پروتکل های 

اطراف ساوه انجام می شود و تاکنون تصویربرداری آن از مرز 

5۰ درصد عبور کرده است. حمیدرضا پگاه، سیما تیرانداز، 

سامان صفاری و امین زندگانی از جمله بازیگرانی هستند 

رفته اند.»خانه  معظمی  احمد  دوربین  مقابل  پیشتر  که 

کشور  مختلف  شهر های  در  گذشته  مــاه  چند  در   ــن«  ام

داعش  تهدیدات  به  سریال  است. این  شده  تصویربرداری 

مالی  کمک های  و  غربی  کشور های  طراحی  چگونگی  و 

منطقه ای به این گروه تروریستی می پردازد.

رضا شفیعی جم

 135۰ تیر   9 متولد  طنز  های  نقش  بازیگر  این 

در تهران است. »رضا شفیعی جم« که با بازی در 

»مهران  کارگردانی  به  خوش«  »ساعت  مجموعه 

های  پله  سرعت  به  رسید،  شهرت  به  مــدیــری« 

منکر  تواند  نمی  کس  هیچ  کرد.  طی  را  پیشرفت 

خالقیت او در تیپ سازی و خلق تکیه کالم شود 

و حتی خیلی ها او را به عنوان یک کمدین مولف 

و  خالقیت  دنــبــال  بــه  همیشه  او  شناسند.  مــی 

نوآوری در کارش بوده و هست و بازی خوبش در 

سریال »میانبر« اخیرًا روانه آنتن شد. جالب است 

را  آیتم »کارآگاه درک« در »ساعت خوش«  بدانید 

بارانی  آن  شود  می  گفته  حتی  و  نوشته  خودش 

زن  پست،  ارتفاع  بــود.  پــدرش  به  متعلق  معروف 

بدلی، قلقلک، چارچنگولی، زندگی شیرین، یک 

جیب پر پول، دزدان خیابان جردن، دم سرخ ها و 

شفیعی  که  است  هایی  فیلم  جمله  از  آمپول  وای 

جم در آن ها به نقش ها جان بخشید.

»87 متر« دوباره جان گرفت

در  وقــفــه  ــک  ی از  بــعــد  مــتــر«   ۸۷« ــال  ــری س ضیغمی- 

تصویربرداری دوباره جلوی دوربین رفت.

مجموعه  کــارگــردان  و  کننده  تهیه  عــیــاری«  »کیانوش 

تلویزیونی ۸۷ متر در گفت و گو با خبرنگار ما خبر از ادامه 

فیلم برداری سریالش داد و افزود: پس از۷۰ روز تعطیلی 

این  بــرداری  فیلم  دوبــاره  کرونا،  بیماری  شیوع  از  ناشی 

سریال آغاز شده است.

فیلم  بهداشتی،  های  پروتکل  رعایت  با  کرد:  اضافه  وی 

برنامه  طبق  امیدوارم  و  ایم  کرده  آغاز  مجددًا  را   برداری 

جلو برویم.

سابق  بازیکن  انصاریان  علی  تازگی  به  داد:  ادامــه  وی 

و  آبادی  علی  مرتضی  و  کرد  بازی  سریال  این  در  فوتبال 

محب  حسین  یاد  زنده  فرزندان  نقش  در  صدیقی  مانی 

اهری جلوی دوربین رفته اند.

فریبا  رجــبــی،  مــهــران  ــردی،  ــک ده علی  اســت،  گفتنی 

تسلیمی،  شهین  اهری،  محب  حسین  زنده یاد  کامران، 

فریده  سلیمانی،  حسین  سنجری،  سونیا  زاهــدی،  دیبا 

جمله  از  پیردوست  سعید  و  بحرانی  محمد  منصور،  سپاه 

این سریال هستند. »۸۷ متر« داستان زندگی  بازیگران 

پسرش  و  دختر  دو  همسر،  همراه  به  پوردورانی  علیرضا 

نام  به  فروشنده  یک  از  را  ای  خانه  که  کند  می  روایت  را 

فرج ناصری خریداری می کنند اما در روز اسباب کشی 

متوجه می شوند خانه به فرد دیگری به نام محسن خلیلی 

دو  و  همسر  پسر،  همراه  به  محسن  است.  شده  فروخته 

و  رسیده  خانه  به  ها  پوردورانی  از  زودتر  صبح  دخترش 

وسایل شان را در خانه گذاشته اند اما با رسیدن خانواده 

پوردورانی، ماجرای کالهبرداری مشخص می شود.

مجموعه تلویزیونی »۸۷ متر« کاری از گروه فیلم و سریال 

شبکه یک سیماست که در4۰ قسمت 45 دقیقه ای در 

حال تولید است.

همایون اسعدیان سریال 
کمدی می سازد

سریال  است  قرار  اسعدیان  همایون  ضیغمی- 

برعهده  ســریــال  ایــن  نــگــارش  بــســازد.  کمدی 

بابک کایدان است که پیش از این سریال های 

خانگی  نمایش  شبکه  برای  را  »دل«  و  »مانکن« 

اسعدیان  همچنین  ــود.  ب درآورده  نگارش  به 

کارگردانی این سریال را برعهده دارد که اولین 

تجربه کارگردانی اش در شبکه نمایش خانگی 

تلویزیون  برای  اسعدیان  سریال  آخرین  است. 

بچه  پایان،  بی  راه  و  بود  میش«  و  گرگ  »لحظه 

از  دیگر  هم  جــادو  چــراغ  غــول  و  خیابان  هــای 

محمدی  ایرج  اوســت.  تلویزیونی  های  سریال 

شبکه  در  را  اسعدیان  سریال  کنندگی  تهیه  نیز 

نمایش خانگی برعهده دارد که پیش از این تهیه 

کنندگی سریال مانکن را  برعهده داشت.

گپ 

 تازه های سیما  

 تولد ماه  

 تازه های شبکه نمایش خانگی   

 راهنمای اکران 

ضیغمی- در روز هایی که »کرونا ویروس« در جهان شیوع پیدا کرده بسیاری از مشاغل کار خود را با رعایت 

پروتکل های بهداشتی آغاز کرده اند اما خانواده ها بیش از هر زمانی با یکدیگر وقت می گذرانند. اگر از اکثر 

افراد پرسیده شود که در خانه به چه کاری مشغول هستند فیلم دیدن از پاسخ های مشابه بیشتر آن هاست. 

سینماها هم بعد از مدت ها از اول تیر دوباره با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی شد. در چند سال 

اخیر فیلم های کمدی سهم بیشتری از فروش در سینماها را به خود اختصاص داده اند. در این مطلب برخی 

فیلم های کمدی به یادماندنی ایرانی را مرور می کنیم؛ فیلم هایی که سال ها از ساخت آن ها گذشته اما هنوز 

می توان با دیدن آن ها لحظات خوشی را تجربه کرد.

کمدی های به یادماندنی

اجاره نشین ها

ــوش  داری توسط   13۶5 ســال  در  کــه  »اجاره نشین ها« 

نظرسنجی های  در  که  سال هاست  شد  ساخته  مهرجویی 

بوده  ــران  ای سینمای  کمدی  بهترین های  جــزو  مختلف 

است. این فیلم داستان ساختمانی است که وارثی ندارد و 

»عباس آقا سوپرگوشت«، مباشر ساختمان و به نوعی جای 

صاحبخانه را گرفته است. عباس آقا فکری به حال تعمیر 

مختلف  طبقات  از  هم  مستاجران  و  نمی کند  ساختمان 

ــزت ا...  ع درخشان  بــازی   هستند.  اجتماعی  و  فرهنگی 

انتظامی، حمیده خیرآبادی، حسین سرشار و اکبر عبدی 

در  این فیلم به یادماندنی است.

مهمان مامان

مامان«  »مهمان  در  عفت«  »مامان  همان  یا  آدینه«   »گالب 

مادری ایرانی است که باید به بهترین و بی نقص ترین شکل 

ممکن از مهمان هایش که زوج جوانی هستند پذیرایی کند. 

»مهمان مامان« از فیلم های درخشان »داریوش مهرجویی« 

برنده  فیلم  ایــن  شــد.  ساخته   13۸3 ســال  در  که  اســت 

سیمرغ بلورین بهترین فیلم شد.

دایره زنگی

»دایره زنگی« اولین ساخته بلند سینمایی »پریسا بخت آور« و 

فیلم نامه آن را همسرش »اصغر فرهادی« نوشته است. دایره 

زنگی یک فیلم اجتماعی است که حرف های خود را در قالب 

می زند.  طنز  چاشنی  با  مختلف  تیپ های  از  آدم هــا  انتخاب 

ستاره های  و  شد  ساخته   13۸۶ سال  در  کمدی  فیلم  این 

آن سال های سینما به خوبی آن چه را که فرهادی و بخت آور 

می خواستند به مخاطب نشان دادند.

لیلی با من است

که  مشکینی«  »صـــادق  اســـت«،  مــن  بــا  »لیلی  فیلم   در 

با وجود ترس  بازی می کند  را  »پرویز پرستویی« نقش آن 

از جنگ دارد و برای گرفتن وام به جبهه رفته  باالیی که 

آن  به  شود  دورتر  مقدم  خط  از  می خواهد  چه  هر  است، 

این   13۷3 سال  در  تبریزی«  »کمال  می شود.  نزدیک تر 

نشده  شوخی  این  از  پیش  که  چه  آن  با  تا  ساخت  را  فیلم 

بود صحنه های طنز جذابی را خلق کند. فیلم در آن زمان 

برنده  سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه شد.

سن پطرزبورگ

در  هستند  شهره  طنز  عالم  در  که  »قاسم خانی«   بــرادران 

سال 13۸۸ فیلم نامه ای به نام »سن پطرزبورگ« نوشتند و 

»محسن تنابنده« و »پیمان قاسم خانی« بازیگران نقش های 

اصلی آن بودند. دو دزد خرده پا که به صورت اتفاقی نقشه 

گنج تزار روسیه به دست شان می رسد مجبور می شوند در 

قالب نقش های مختلف بروند تا خودشان را به گنج نزدیک 

باالشهری  با  اصطالح  به  خالفکار  یک  میان  تقابل  کنند. 

خلق  را  بامزه ای  موقعیت های  پایین شهری،  خالفکار  یک 

می کند که ریشه در خاستگاه طبقاتی و تفاوت نگرش آن ها 

که  است  افخمی«  »بهروز  از  اثــری  پطرزبورگ  سن  دارد. 

آثاری همچون شوکران و گاوخونی را در پرونده خود دارد.

۳
سینما و 
تلویزیون

 اخبار 

بی خیالی های کرونایی 
در دوشنبه بازار

يک هفته از بازگشايی دوشنبه و پنج شنبه بازار بجنورد می گذرد، با اين که مردم 
محل  که  مکان  اين  به  مراجعه  برای  و  دهند  خاتمه  کرونا  به  توجهی  بی  به  بايد 
توزيع و عرضه ميوه و تره بار است و تجمع بااليی نيز دارد، ماسک بزنند اما نه تنها 
بازار هم روز گذشته  از فروشندگان دوشنبه  از آن ها بلکه تعداد زيادی  بسياری 
دستورالعمل های بهداشتی را رعايت نمی کردند و با خيالی آسوده مانند گذشته 

کاسبی می کردند...

صفحه 4 »سفر« مرگ  ساعتی در دورهمی
 »ال اس دی« بازها
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صفحه ۲



بازار  شنبه  پنج  و  دوشنبه  بازگشایی  از  هفته  یک 
بجنورد می گذرد، با این که مردم باید به بی توجهی 
مکان  این  به  مراجعه  برای  و  دهند  خاتمه  کرونا  به 
که محل توزیع و عرضه میوه و تره بار است و تجمع 
بسیاری  تنها  نه  اما  بزنند  ماسک  دارد،  نیز  باالیی 
از فروشندگان دوشنبه  بلکه تعداد زیادی  از آن ها 
بازار هم روز گذشته دستورالعمل های بهداشتی را 
رعایت نمی کردند و با خیالی آسوده مانند گذشته 
این  از  ما  خبرنگار  کردند.مشاهدات  می  کاسبی 
و  شهروندان  برخی  که  دارد  این  از  حکایت  بــازار 
به  و  ندارند  ویــروس  شیوع  از  نگرانی  داران  غرفه 
و   10 کنند. ساعت  نمی  توجه  نیز  دیگران  دغدغه 
او  بود؛  کاالها  چیدن  حال  در  داران  غرفه  از  یکی 
و  مردم  از  بسیاری  متاسفانه  گفت:  ما  خبرنگار  به 
فروشندگان الزامات مقابله با کرونا را رعایت نمی 
کنند. او که خود ماسک و دستکشی نداشت، ادامه 
داد: غرفه من با دیگر غرفه ها فاصله دارد و هنگام 
چیدن کاالها از ماسک استفاده نمی کنم و هنگام 
مراجعه مشتریان ماسک می زنم.وی افزود: با این 
که پس از شیوع ویروس کرونا کسب و کار ما عماًل 

فلج شد و درآمدی نداشتیم اما قیمت غرفه ها بدون 
یافته  افزایش  ما  و معیشت  به وضعیت درآمد  توجه 

است.
وضعیت در غرفه توزیع میوه و تره بار خوشایند هیچ 
حال  در  فروشندگان  از  بسیاری  نبود،  ای  بیننده 
و  بودند  زمین  روی  و  ها  سینی  در  ها  میوه  چیدن 
ورانداز  را  ها  میوه  دستکش  بدون  هم  ها  مشتری 
خریدشان  سبد  در  را  ها  آن  بهترین  تا  کردند  می 
زمین  روی  ها  غرفه  برخی  دهند.صاحبان  قــرار 
پنیر  و  نان  خوردند،  می  صبحانه  و  بودند  نشسته 
در  لقمه  لقمه  و  بودند  گذاشته  خاک  روی  را  خود 
که  داران  غرفه  این  از  یکی  گذاشتند.  می  دهان 
پسر نوجوانی را نیز با خود به همراه داشت، گفت: 
به  و  هستیم  معیشت  تامین  و  درآمد  کسب  گرفتار 
کرونا حتی فکر هم نمی کنیم.پسر نوجوان که هم 
انجام  را  مشتری  درخواست  هم  و  گرفت  می  لقمه 
می داد، با همان دستی که غذا می خورد، میوه ها 
را درون پالستیک ها می ریخت و مدام این کار را 
تکرار می کرد. او در پاسخ به سوال خبرنگار ما که 
کسی  و  ندارم  ماسک  گفت:  ای؟  نزده  ماسک  چرا 

هم برایم ماسک نمی خرد.کمی آن طرف تر مردی 
میان سال بساط کرده بود و لباس های مردانه می 
فروخت. او هم بدون ماسک نشسته بود. از یکی از 
ندارد  ماسک  چرا  که  پرسیدم  کناری  داران  غرفه 
او  است؟  نکرده  رعایت  را  اجتماعی  فاصله  چرا  و 
از زمان  و برخی هم روستایی های مان  گفت: من 
ماسک  از  گــاه  هیچ  االن  تا  کرونا  ــروس  وی شیوع 

استفاده نکرده و هیچ کدام هم مبتال نشده ایم.
 یکی از غرفه داران که شنونده این گفت و گو بود، 
ماسک  زدن  تیر   15 از  که  شده  اعالم  ما  به  گفت: 
در این بازار الزامی است و غرفه دارانی که ماسک 
را  بهداشتی  های  دستورالعمل  و  باشند  نداشته 
رعایت نکنند جریمه می شوند. اما دیگر غرفه داران 

از این موضوع ابراز بی اطالعی کردند.
ساعت نزدیک 11 می شد و مشتری ها کم کم وارد 
دوشنبه بازار می شدند. با این که نسبت به ساعت 
از  و  بود  کمتر  ورودها  گذشته  سال  در  مشابه  های 
ترافیک های سنگین در این ساعت خبری نبود اما 
شدن  مطلع  با  که  بودند  معتقد  داران  غرفه  برخی 
از  زیادی  میزان  دوباره  روزبازار  بازگشایی  از  مردم 

مراجعه کنندگان وارد این بازار می شوند.
از داستان بودند؛ بسیاری  مشتریان بخش دیگری 
می  دست  ها  میوه  به  دستکش  بدون  هم  ها  آن  از 

هندوانه  خواست  می  ها  آن  از  یکی  حتی  و  زدنــد 
یا  چاقو  که  این  بدون  بخرد،  چاقو  شرط  به  را  ای 
میوه ضدعفونی شده باشد و توجهی هم به نگرانی 

اطرافیان نداشت.
فرنگی  گوجه  خرید  حال  در  بجنوردی  بانوی  دو 
دستکش  با  و  داشت  ماسک  ها  آن  از  یکی  بودند. 
درون  و  ــت  داش برمی  سبد  ــل  داخ از  را  هــا  میوه 
پالستیک می گذاشت اما دیگری ماسک نداشت. 
یکی از آن ها گفت: اگر همه رعایت کنیم با خیال 
آسوده می توانیم از این بازار خرید کنیم اما با زیاد 
ماسک  افراد  شدن  کمتر  و  خریداران  تعداد  شدن 

دار نمی توان به راحتی وارد این بازار شد.
وی با بیان این که بیشتر مردم به دلیل ارزانی میوه 
را از روزبازار می خرند، ادامه داد: اگر برخی مردم و 
فروشندگان دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 
نکنند، نمی توان به راحتی وارد این بازار شد و این 

نه برای مردم خوب است و نه برای غرفه داران.
دستورالعملی  هنوز  که  گفتند  داران  غرفه  برخی 
به آن ها ابالغ نشده  برای رعایت اصول بهداشتی 
بهداشت  رعایت  به  اعتقادی  که  هم  برخی  و  است 
نداشتند.عقربه های ساعت می گذشت و به تعداد 
مشتری ها افزوده می شد. به نظر می رسد بساط 

شادی برای کرونا فراهم شده است!

IIگیالسIقیمت
گیالس در شهر نرخ های مختلفی دارد، این میوه 
می  فروخته  تومان  هزار   20 تا   10 از  بجنورد  در 

شود و انگار ناظران هم این موضوع را ندیده اند.

IIمستاجرIیکIهایIدرددل
با  مستاجرم و در حاشیه شهر بجنورد در خانه ای 
ماهانه  و  رهن  تومان  میلیون  یک  با  چوبی  سقف 
اکنون  کنم،  می  زندگی  اجاره  تومان  هزار   300
ندارم.  کافی  پیش  پول  و  کنم  خالی  را  خانه  باید 
کسی هم به ما خانه نمی دهد، حتی سهام عدالت 
و 3 فرزند  و یک زن مریض  بفروشم  ندارم  که  هم 

دارم، خدا به داد ما برسد.

IIبخواندIفاروجIشهردار
مرمت  بــرای  خواهشمندیم  ــاروج  ف شــهــرداری  از 

تابلوی خیابان ها اقدام کند.

IIزبالهIهایIسطل
نظافت  بر  داریــم  تقاضا  فــاروج  بهداشت  مرکز  از 
به  توجه  با  شهر  داخــل  زباله  های  سطل  ــراف  اط
نظارت  گرما  فصل  ــاز  آغ و  کرونا  بیماری  شیوع 

بیشتری داشته باشد.

IIناشکیباIشکیبای
روی  ــه  ب رو  شکیبا،  مــتــری   1۶ بــه  ســری  لطفا 
شهرداری بزنید. تمام جوی ها پر از آشغال و نخاله 
ساختمانی است، دلیل اش هم زمین بزرگی است 
و  مصالح  ریختن  محل  به  و  شده  رها  ها  سال  که 

زباله های ساختمانی تبدیل شده است.

IIزنIچشمکIچراغ
شهید  خیابان  اول  در  بود  قرار  بجنورد  شهرداری 
مین باشی در شرق سپاه چراغ چشمک زن نصب 
بار  هر  و  افتاده  اتفاق  تصادف  ها  ده  تاکنون  کند. 

قول می دهند ولی عمل نمی کنند.

IIIهاIخوراکیIقیمتIافزایش
 ۸ قیمت  به  را  بیسکویت  بسته  یک  گذشته  هفته 
هزار تومان خریدم. روز گذشته برای خرید همین 
بسته بیسکویت 11 هزار تومان پرداخت کردم. آیا 

نظارتی بر افزایش قیمت ها نیست؟
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 3 معطل  محله  یک  آسفالت  و  زیباسازی  عملیات 
در  بجنورد  شهردار  »زارعــی«  است.  مسکونی  منزل 
چاق  ضمن  شمالی«  »خراسان  روزنامه  اهالی  دیدار 
سالمتی و تعارف در جلسات خداقوتی، سعی داشت 
به نقش رسانه ها در تنویر افکار عمومی بپردازد ولی 
شده  وارد  های  زخم  و  انتقادات  به  ناخواسته  طور  به 
که  حالی  در  پرداخت،  استان  منتقد  رسانه  سوی  از 
گزارش  برخی  گویا  نشود.  گالیه  وارد  داشت  سعی 
خاطرش  از  ماه،  چند  گذشت  وجود  با  روزنامه  های 
شده  یاد  های  گزارش  شکر  را  خدا  و  بود  نشده  پاک 
بر تعجیل شهردار افزوده است و او نیز به تاثیر آن ها 
پرداخت. خدا را شکر از این که مردم بهره مند شدند 
نشد،  پاک  بیهوده  و  داد  ثمر  ها  گــزارش  آن  جوهر  و 
او هم تحسین داشت به خصوص  انتقاد پذیری  البته 
چه  اگــر  نـــدارد«.  جــواب  حق  »حــرف  گفت  که  وقتی 
جلسه خبری نبود ولی »زارعی« 2 پروژه خبری را هم 

خبر  عصر)عج(  ولی  شهرک  آسفالت  از  او  زد؛  کلید 
داد و گفت: عملیات آسفالت این شهرک و به سازی 
صادقیه شروع شده و به زودی کوچه ها و خیابان های 
دیگر  و  کنند  می  خداحافظی  خاک  با  شهرک   2 این 
البته قدرشناسی  شرمنده مردم آن ها نخواهیم بود. 
تاثیر قرار  این 2 محله، شهردار را شدیدًا تحت  مردم 
داده است و از مردم آن مناطق خیلی تشکر می کرد 
کرده  شرمنده  را  خــود  جهادی  خادمان  که  ایــن  از 
جهادی  عملیات  کلنگ  داســتــان  به  »زارعـــی«  انــد. 
خبرنگار  سوال  جواب  در  و  پرداخت  ناظرآباد  در  اش 
جهادی  عملیات  اولین  کلنگ  باالخره  پرسید  که  ما 
شهرداری در ناظرآباد به زمین خورد ولی گویا هنوز از 
زمین بیرون نیامده، آیا بنا ندارید روبان پایان عملیات 
به  ببندید؟ گفت: کلنگ شهرداری  را  برداری  بهره  و 
دیوار 3 خانه مسکونی برخورد کرده و مارش تعطیلی 
عملیات را این 3 واحد مسکونی به صدا درآورده اند و 

همه عملیات، زیباسازی و آسفالت به بن بست رسیده 
اعتبارات  گفت:  قبراق  و  مطمئن  خیلی  اســـت.او 
آماده است ولی اکنون 3  آسفالت، قیر و همه و همه 
این  در  هستند!!شهرداری  راه  سد  مسکونی  واحد 

احداث  قبیل  از  را  بسیاری  اقدامات  محله 
صــدور  سلیمانی«،  »قــاســم  شهید  پــارک 

زیباسازی  و  ــازی  س بــه  و  رایــگــان  پــروانــه 
انشعابات  تمام  اکنون  و  است  داده  انجام 
یاد  واحدهای  ولی  شده  انجام  خوبی  به 
پایان  به  عملیات  که  اند  شده  باعث  شده 

های  روزنامه  نرسد.سردبیر 
استانی خراسان نیز در 

این دیدار با تقدیر از 
جهادی  ــات  ــدام اق
بجنورد  شهرداری 
ــازی  ــ سـ ــه  ــ بـ در 

شهرداری  اقــدامــات  گفت:  نشین  حاشیه  مناطق 
دلیل  همین  به  و  شود  می  انجام  وسیعی  گستره  در 
به همین  باالست.  بدنه شهرداری  از  انتظارات مردم 
خاطر نقاط قوت کمتر و نقاط ضعف شهرداری بیشتر 
دیده می شود. حجت االسالم »ولی زاده« از 
آمادگی روزنامه »خراسان شمالی« برای 
شهرداری  جهادی  اقــدامــات  بازتاب 
روزنــامــه  داد:  ــه  ادامـ و  گفت  سخن 
بیان  کــنــار  در  شــمــالــی«  ــان  ــراس »خ
انتقادات، خواسته ها و مطالبات بحق 
مسئوالن  شایسته  اقدامات  مردم 
مطابق  نیز  را  متولیان  و 
انعکاس  خود  رسالت 

خواهد داد. 

شهردار بجنورد در دیدار سردبیر روزنامه های استانی »خراسان« خبر داد:

غلتک آسفالت متوقف پشت دیوار ۳ واحد مسکونی

بی خیالی های کرونایی در دوشنبه بازار

تقدیر از کارآفرین جوان 
و مدافعان سالمت

نشان خدمت امام هشتم بر سینه 
بسیجیان

تقدیر از جوان پیشگام امر تولید ملی و جهادگران 
کرامت  و  مهرورزی  کارنامه  در  سالمت  مدافعان  و 
حضور  روز  دومین  در  خورشید«  سایه  »زیر  کاروان 
خادمان حرم رضوی در خراسان شمالی ثبت شد.

رضوی  قدس  آستان  خــدام  حضور  از  روز  دومین 
ــرح »زیــرســایــه خــورشــیــد« بــا نشست  و اجـــرای ط
مولودی  و  مداحی  و  شد  آغــاز  بجنورد  بسیجیان 

خوانی در رثای امام هشتم را به همراه داشت.
هشتم توسط  امــام  خدمت  نشان  مراسم  این   در 
خادمان حرم مطهر رضوی بر سینه بسیجیان فعال 
جهادگر  غسال  از  بست.تقدیر  نقش  بجنوردی 
و  سالمت  مدافعان  از  تقدیر  کرونایی،  متوفیان 
مجتبی)ع(  حسن  امام  بیمارستان  درمان  پرسنل 
با  ماسک  تولید  کارگاه  در  حضور  و  بازدید  نیز  و 
حضور سفیران بارگاه ملکوتی ثامن الحجج)ع( نیز 
خدام  حضور  روز  دومین  های  برنامه  ترین  مهم  از 
رضوی در مرکز استان بود.به گزارش خبرنگار ما، 
امر  در  پیشگام  و  ایزی«  »سینا  جوان  کارآفرین  از 
جهادگر  گروه  اعضای  از  نیز  و  ملی  تولید  ارتقای 
که در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کمک به 
آسیب دیدگان از بیماری کووید 19 ساعی بودند، 

با حضور خدام رضوی قدردانی شد.

 مطالبه شهری چند ساله 
گرمه ای ها

ها  مــیــدان   شــهــری،  هــر  در  محمودیان-  زینب 
مشخص  را  شهری  توسعه  میزان  و  چهره  وضعیت 
از  پس  باشید،  کرده  سفر  گرمه  به  اگر  می کنند. 
ورود از مسیر جاده چمن بید، میدان قائم)عج( را 
به عنوان اولین میدان این شهر مشاهده می کنید. 
فلز،  و  بتن  از  شده  ساخته  ای  سازه  میدان  این  در 
ولی نیمه کاره خودنمایی می کند؛ المانی که قرار 
گرمه  ورودی  در  شهر  این  تاریخی  نماد  زمانی  بود 
باشد اما این روزها چهره ناتمام آن منظره ورودی 
نشدن  است.تکمیل  کــرده  مخدوش  را  شهر  این 
پروژه میدان ورودی شهر بعد از گذشت سال ها از 
افتتاح آن ضرورت توجه بیشتر به این نماد را نشان 
می دهد.به گفته »علیزاده« بارها در اخبار و رسانه 
ها از زبان مسئوالن شهر شنیده ایم که این میدان 
این  هاست  سال  اما  شد  خواهد  تکمیل  زودی  به 

پروژه مورد بی مهری مسئوالن قرار گرفته است.
آن طور که »احمدی« می گوید: میدان ورودی در 
و  دهد  می  نشان  را  آن  یافتگی  توسعه  شهری  هر 
اولین میدان ورودی گرمه وضعیت مناسبی ندارد 

و نیازمند سامان دهی ویژه است.
این که میدان قائم)عج( گرمه  بیان  با  »قهرمانی« 
تبدیل  راکد  طرح  یک  به  جذاب،  ماکت  و  طرح  با 
میدان  ناتمام  پروژه  دهد:  می  ادامه  است،  شده 
قائم)عج( گرمه چند سال است به حال خود رها 
شده و با وجود درخواست  های مکرر برای اصالح 
نگرفته  صــورت  زمینه  ایــن  در  اقدامی  هنوز  آن 

است.
از  نمادی  را  قائم)عج(  میدان  المان  نیا«  »علی 
برای  مربوط  مسئوالن  از  و  کند  می  بیان  مزار  باغ 
چند  گذشت  از  پس  میدان  المان  نشدن  تکمیل 
سال گالیه مند است.رئیس شورای اسالمی شهر 
قائم)عج(  میدان  هندسی  اصالح  گوید:  می  گرمه 
ــوادث  ح و  ترافیکی  مشکالت  بـــروز  مــوجــب  کــه 
رانندگی در سال های قبل شده بود در سال 9۸ به 
میلیون   700 از  بیش  آن  بر  عالوه  و  رسیده  اتمام 
شامل  میدان  ایــن  عمرانی  عملیات  صــرف  ریــال 

زیرسازی و جدول گذاری آن شده است.
این  ــاره  کـ نیمه  الــمــان  خــصــوص  در  »یــعــقــوبــی« 
ابعاد  با  متناسب  المان  افــزایــد: ایــن  می  میدان 
از  دیگر  یکی  به  اســت  ــرار  ق و  میدان نیست  ایــن 
با  متناسب  المانی  و  شود  منتقل  شهر  میدان های 
فرهنگی  و  محلی  بومی،  نماد  که  میدان  این  ابعاد 

شهر را داشته باشد در این محل نصب شود.
ساختمانی  عملیات  تکمیل  کند:  می  اظهار  وی   
دار  اولویت  های  پروژه  از  گرمه  قائم)عج(  میدان 
شهرداری بوده و اعتبارات الزم برای آن در بودجه 
امسال شهرداری در نظر گرفته شده است تا شاهد 

تکمیل آن باشیم.

هشدار به شیروانی ها

بی  و  اجتماعی  نکردن فاصله   رعایت  حشمتی- 
موج  می تواند  خودمراقبتی  توصیه های  به  توجهی 
شیروان  شهرستان  در  را  کرونا  ویروس  شیوع  دوم 
با شدتی بیشتر و مرگبارتر از ماه های گذشته رقم 
شیروان  درمان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست  بزند. 
با بیان این مطلب اظهارکرد: 45 درصد مبتالیان 
 55 و  ــردان  م را  شیروان  شهرستان  در  کرونا  به 
دکتر  دهند.  می  تشکیل  زنان  را  مبتالیان  درصد 
های  عفونت  موارد  بیشتر  کرد:  اضافه  »هاشمی« 
حاد و شدید تنفسی در 2 گروه سنی30  تا 40 و 
کرد:  اظهار  وی  است.  شده  دیده  سال   ۶0 باالی 
 70 سنی  گروه  در  شده  فوت  افراد  سنی  میانگین 
 19 کووید  به  ابتال  موارد  درصد   73 و  است  سال 
در  شهر و 27 درصد در روستاهای این شهرستان 

مشاهده شده است.

پلمب تجهیزات بازی 
غیراستاندارد شهربازی

صدیقی- تجهیزات بازی غیراستاندارد شهربازی 
استاندارد  مدیرکل  گفته  به  شد.  پلمب  بجنورد 
بــازرســی کــارشــنــاســان  خــراســان شــمــالــی، در 
استاندارد به منظور حفظ سالمت و ایمنی استفاده 
کنندگان از تجهیزات تفریحی یک دستگاه سرسره 
غیراستاندارد  یوریانجی   و  ترامپولین  بـــادی، 
نــواز«  »مهمان  شــد.  پلمب  بجنورد  شهربازی  در 
بازی  وسایل  در  ایمنی  نکات  رعایت  کرد:  اعالم 
مشمول  هــا  شــهــربــازی  و  هــا  پـــارک  تجهیزات  و 
کنندگان  استفاده  و  اســت  اجــبــاری  اســتــانــدارد 
بودن  استاندارد  از  وسایل  این  از  استفاده  هنگام 
این  اســت،  گفتنی  کنند.  حاصل  اطمینان  آن هــا 
غیراستاندارد  تفریحی  و  بازی  تجهیزات  دومین 

است  که در هفته اخیر در بجنورد پلمب شد.

محدودیت های جدید کرونایی 
در استان اعمال می شود

از  شمالی  خراسان  در  کرونایی  جدید  محدودیت های 
سیاسی،  معاون  »حیاتی«  می شود.  اعمال  آینده  هفته 
امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: با 
توجه به کاهش میزان پایبندی به پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی به 20 درصد و رعایت نکردن 
سختگیرانه  محدودیت های  صنوف،  و  مردم  توسط  آن 

جدیدی از هفته آینده اعمال می شود.
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     خراسان شمالی ۴۲ سال پیش 

           در روزنامه

آزمایشگاه های سیار برای 
مدارس روستایی

 1۶ که   ۸514 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   1357 مهر 
ستون »خبرهای شهرستان ها« به برنامه تهیه 
روستایی  مدارس  برای  سیار  های  آزمایشگاه 
ــت. در ایــن مطلب  ــرده اس ــاره ک شــیــروان اش
کمک  بمنظور  اســت  نظر  »در  خوانیم:  می 
بامر آموزش دانش آموزان ]شیروان[ در امور 
مرکز  از  سیار  آزمایشگاههای  عملی  دروس 
اکثر روستاهائی که مدارس  به  و  تهیه  استان 
اقدام  این  شــود.  فرستاده  دارنــد  راهنمائی 
چنانچه جامه عمل بپوشد خود یک نوع ابتکار 
و  آموزش  رئیس  سوی  از  که  آید  می  بحساب 

پرورش این شهرستان بعمل خواهد آمد.«

اخبار  حرف مردم    

اخبار 

اخبار

  گزارش جلسه 

  از میان خبرها 

تکریم و معارفه دادستان بجنورد
رئیس  ــوی  س از  حکمی  طــی  آگــاهــی-  محمد 
جدید  انقالب  و  عمومی  دادستان  قضاییه،  قوه 
بجنورد معرفی و مراسم تکریم و معارفه دادستان 
رئیس  شد.  برگزار  گذشته  روز  عصر  استان،  مرکز 
مراسم،  این  در  شمالی  دادگستری خراسان  کل 
قضایی  دستگاه  پیشاهنگ  و  پیشانی  را  دادســرا 
دانست و گفت: دستگاه قضایی در نظام جمهوری 
اسالمی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است به 
گونه ای که در کمتر نظامی دستگاه قضایی چنین 
دستگاه  این  پیشاهنگ  در  دادستان  و  جایگاهی 
این  بیان  با  »جعفری«  االســالم  حجت  دارد.  قرار 
که در بسیاری از کشورها حتی کشورهای مدعی 
نصب  و  عــزل  ها  دولــت  توسط  دادســتــان  دنیا  در 
کامل  استقالل  از  اسالمی  ایران  در  اما  شود  می 
برخوردار است، ادامه داد: یک روی دادستانی در 
تمام  با  که  است  چرخانی  شمشیر  ما  قضاییه  قوه 
مفسدان اقتصادی در هر مقام و منصبی که باشند 
و تمام کسانی که حقوق عامه و حقوق شهروندی 
را نقض می کنند مبارزه می کند. وی خاطرنشان 
و  منفعل  تنها  نه  امــروز  ما  قضایی  دستگاه  کــرد: 
سست نیست بلکه در کنار دولت و حتی پیشتر از 
دولت در امر اقتصاد مقاومتی فعال است و  تالش 
و  کشور  در  تولیدی  واحد  هیچ  ندهد  اجازه  دارد 
یک  و  بیکار  کارگری  تا  شود  تعطیل  استان  این 
سنگر عزت حذف و باعث خوشحالی دشمن شود. 
وی همدلی موجود در میان اقوام خراسان شمالی 
را  استان  در  مختلف  مسئوالن  میان  همدلی  و 
سرمایه اجتماعی دانست که باید از ظرفیت آن ها 

در راستای توسعه استان استفاده شود. دادستان 
از  پیشگیری  مراسم،  ایــن  در  نیز  بجنورد  سابق 
 4 و  سال   ۶ طی  خود  اصلی  اولویت  را  جرم  وقوع 
ماه از فعالیت در دادسرای مرکز استان بیان کرد 
و گفت که در این مدت بیشترین زمان فعالیت اش 
اعتیاد  از  پیشگیری  جمله  از  موضوع  این  صرف  را 
یقه  با  برخورد  یــاران«  محمد  »مسلم  است.  کرده 
موضوع  دیگر  را  اداری  فساد  با  مبارزه  و  سفیدها 
داد:  ادامــه  و  برشمرد  مدت  این  در  خود  فعالیت 
رهبر  جــدی  مطالبات  از  اداری  فساد  با  مبارزه 
معظم انقالب اسالمی است و  در این مدت از کنار 
هیچ گونه گزارش مردمی یا دستگاه های نظارتی 

بــازگــشــت بخش  ــردم. وی  ــک ن بــه ســادگــی عــبــور 
مفسدان  توسط  شــده  اختالس  مبالغ  از  ــادی  زی
افتخارات  از  را  دوران  این  طی  استان  اقتصادی 
خود دانست و ادامه داد: طی این مدت در راستای 
دادســـرای  نیز  اســتــان  کیفری  جمعیت  کاهش 
بود.  کشور  در  برتر  های  رتبه  جزو  همواره  استان 
معارفه  از  پس  نیز  استان  مرکز  جدید  دادستان 
حقوق  از  ــاع  دف ــرم،  ج ــوع  وق از  پیشگیری  ــود،  خ
تولید  از  اقتصادی و حمایت  با فساد  عامه، مبارزه 
های  اولویت  جزو  را  سال  شعار  تحقق  راستای  در 
کاری خود بیان کرد و افزود: در بخش پیشگیری 
های غیر قهری تالش خواهم کرد از ظرفیت های 

در  اما  کنم  استفاده  دینی  و  فرهنگی  آموزشی، 
کرد  خواهم  تالش  قهری  های  پیشگیری  بخش 
کسانی که به حقوق عامه و امنیت مردم تعرض می 
تصریح  وی  ببینند.  را  عدالت  شمشیر  برق  کنند 
در  اما  هستند  فهیم  شمالی  خراسان  مردم  کرد: 
نظام  قرمز  خطوط  از  بخواهد  فــردی  که  صورتی 
برخورد  با  کند  عبور  مجازی  فضای  در  ویــژه  به 
به  رو  گذشته،  از  شدیدتر  حتی  دادستانی،  سخت 
از  سال   17 کرد:  خاطرنشان  وی  شد.  خواهد  رو 
و  گذرد  می  شمالی  خراسان  در  ام  فعالیت  مدت 
این مردم را فهیم و مدیران را پاکدست می دانم اما 
بدون شک با قاطعیت با معدود مدیرانی که به بیت 
المال دست درازی کنند به شدت برخورد خواهم 
کرد. به گزارش خبرنگار ما، در پایان این مراسم از 
جواد  »سید  و  تقدیر  محمدیاران«  »مسلم  زحمات 
معرفی  بجنورد  جدید  دادستان  عنوان  به  ایاللی« 
جاجرم  دادستانی  بجنورد،  جدید  دادستان  شد. 
و مستشاری دادگاه های تجدید نظر استان را در 
و  قضایی  معاون  این  از  پیش  و  دارد  اش  کارنامه 
استان  کل  دادگستری  اطالعات  حفاظت  رئیس 

بود.

IIسملقانIوIمانهIدادستانIمعارفهIوIتکریم
گذشته  روز  ــت،  اس حاکی  مــا  خبرنگار  گـــزارش 
همچنین در مراسم تکریم و معارفه دادستان جدید 
سابق  دادستان  جایی«  »فیروز  سملقان،  و  مانه 
سملقان  و  مانه  جدید  دادستان  عنوان  به  جاجرم 
این  سابق  دادستان  »ایزانلو«  زحمات  از  و  معرفی 

شهرستان تقدیر شد.

درخشش ۵ داستان نویس اسفراینی در جشنواره ملی

در  اسفراینی  نویس  داستان   5 درخشش  از  اسفراین  شخص  سوم  داستان  کارگاه  دبیر  نجفیان- 
دومین جشنواره ملی داستان کوتاه »آب« در اصفهان خبر داد.به گفته »شیرازی«، در بخش داستان 
نوجوان، »ماهور هژبری« و »مهنا ولی پور« هردو از اسفراین با داستان های »اجداد ستاره ای« و »یک 

قطره آب صبور« به بخش نهایی راه یافتند.
ناهید  و  قــدردان  معصومه  هژبری،  مجتبی  سال،  بزرگ  داستان  بخش  در  گفت:  او  که  طور  آن 
فهرست  در  شان  نام  داد،  آب  مــادرم  و  ریسک  چرخ  ماهی،  مادمازل  های  داستان  سدیدی با 
نویسندگان برگزیده و راه یافتگان به بخش نهایی قرار گرفت.به گفته وی، جشنواره داستان کوتاه 

»آب« هرسال به صورت ملی و با پرداختن به موضوع آب در اصفهان برگزار می شود.

مسابقه کتاب خوانی »من زنده ام« برگزار می شود

مسابقه کتاب خوانی »من زنده ام« به همت کانون فرهنگی، هنری مشکات اسفراین، ویژه دختران 
باالی 14 سال و به مناسبت ایام پربرکت دهه کرامت در خراسان شمالی برگزار می شود. »زهرا 
به  خوانی  کتاب  برگزاری مسابقه  اعالم  اسفراین با  مشکات  هنری  فرهنگی،  کانون  مدیر  براتی«، 
مناسبت دهه کرامت ویژه دختران گفت: سواالت مسابقه از کتاب »من زنده ام« به قلم »معصومه 

آباد« طراحی شده است. 
وی افزود: با توجه به محدودیت های فعلی ناشی از شیوع ویروس کرونا و لغو همایش ها و برنامه 
های جمعی و جشن ها سعی شده فعالیت ها بیشتر در فضای مجازی طراحی و اجرا شود که مسابقه 

کتاب خوانی »من زنده ام« ویژه دختران در دست اجرا قرار گرفت.
 وی ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی با سبک زندگی جهادی و ارزش های فرهنگ دینی و نیز معرفی 

فرهنگ ایثار و مقاومت برای دختران جوان را از اهداف اصلی برگزاری این مسابقه بیان کرد.



»رضا ناجی« شیمی درمانی می کند
روز ها  این  تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  بازیگر  ناجی«  »رضــا  ضیغمی- 
مراحل پایانی شیمی درمانی خود را انجام می دهد.وی درباره وضعیت 
البته  و  ام  شده  بهتر  اندکی  االن  گفت:  ما  خبرنگار  به  خود  جسمانی 
شیمی درمانی ام ادامه دارد و مرحله یازدهم آن را می گذرانم و مرحله 
اسکن  تی  سی  اگر  داد:  ادامه  است.»ناجی«  مانده  باقی  آن  دوازدهم 
 4 یا   3 صورت  این  غیر  در  می شوم  خوب  کاماًل  دهد  جواب  خوبی  به 
جلسه دیگر تمدید خواهد شد.برنده خرس نقره ای در جشنواره برلین 
اظهارکرد: 15 سال پیش مشکلی در روده بزرگم داشتم که   جراحی 
شدم و پزشکان تشخیص دادند چیزی نیست و به زندگی ام ادامه دهم 
باید عمل شوم  این دفعه دکترم گفت  و  آمد  اما بیماری دوباره سراغم 
برود.این  بین  از  کلی  طور  به  بیماری  تا  شود  انجام  درمانی  شیمی  و 
بازیگر که متولد 5 دی 13۲1 و اصالتًا اهل تبریز است، در فیلم هایی 
انتظار،  سال های   ، و۲  یک  عنبر  نهنگ  نکن،  من  کفش  تو  پا  همچون 
مردی شبیه گرگ، نقش نگار، ترنج در ترنج،  من و زیبا، کمی شیرین، 
بسی فرهاد، مامان بهروز منو زد، نیمه  پنهان ماه، پاییز، پای پیاده، آواز 
کوچک،  باز  پرنده  مجنون،  بید  می پیچد،  علفزار  در  باد  گنجشک ها، 

باران، تولد یک پروانه و بچه های آسمان نقش آفرینی کرده است. 

تصویربرداری سریال »خانه 
امن« از سر گرفته شد

شد.  گرفته  سر  از  امن«  »خانه  سریال  تصویربرداری 
بر  را  سریال  این  تهیه کنندگی  صفری«  »ابوالفضل 
وقفه ای  از  بعد  سریال  این  تصویربرداری  دارد.  عهده 
تصویربرداری  کار  روند  در  کرونا  ویروس  شیوع  با  که 
حضور  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  شد،  ایجاد 
پزشک در سر صحنه در اطراف ساوه انجام می شود 
عبور  درصــد   5۰ مرز  از  آن  تصویربرداری  تاکنون  و 
سامان  تیرانداز،  سیما  پگاه،  حمیدرضا  است.  کرده 
هستند  بازیگرانی  جمله  از  زندگانی  امین  و  صفاری 
که پیشتر مقابل دوربین احمد معظمی رفته اند.»خانه 
امن« در  چند ماه گذشته در شهر های مختلف کشور 
تهدیدات  به  سریال  است. این  شده  تصویربرداری 
و  غــربــی  کــشــور هــای  ــی  ــراح ط چگونگی  و  داعـــش 
تروریستی  گــروه  این  به  منطقه ای  مالی  کمک های 

می پردازد.

رضا شفیعی جم
 135۰ تیر   9 متولد  طنز  های  نقش  بازیگر  این 
در تهران است. »رضا شفیعی جم« که با بازی در 
»مهران  کارگردانی  به  خوش«  »ساعت  مجموعه 
های  پله  سرعت  به  رسید،  شهرت  به  مــدیــری« 
منکر  تواند  نمی  کس  هیچ  کرد.  طی  را  پیشرفت 
خالقیت او در تیپ سازی و خلق تکیه کالم شود 
و حتی خیلی ها او را به عنوان یک کمدین مولف 
و  خالقیت  دنــبــال  بــه  همیشه  او  شناسند.  مــی 
نوآوری در کارش بوده و هست و سریال »میانبر« 
با بازی خوب او اخیرًا روانه آنتن شد. جالب است 
را  آیتم »کارآگاه درک« در »ساعت خوش«  بدانید 
بارانی  آن  شود  می  گفته  حتی  و  نوشته  خودش 
زن  پست،  ارتفاع  بــود.  پــدرش  به  متعلق  معروف 
بدلی، قلقلک، چارچنگولی، زندگی شیرین، یک 
جیب پر پول، دزدان خیابان جردن، دم سرخ ها و 
شفیعی  که  است  هایی  فیلم  جمله  از  آمپول  وای 

جم در آن ها به نقش ها جان بخشید.

»87 متر« دوباره جان گرفت
تصویربرداری  در  وقفه  یک  از  بعد  متر«   ۸۷« سریال  ضیغمی- 

دوباره جلوی دوربین رفت.
تلویزیونی  مجموعه  کارگردان  و  کننده  تهیه  عیاری«  »کیانوش 
برداری  فیلم  ادامه  از  خبر  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  متر   ۸۷
شیوع  از  ناشی  تعطیلی  روز  از۷۰  پس  افــزود:  و  داد  سریالش 

ویروس کرونا، دوباره فیلم برداری این سریال آغاز شده است.
وی اضافه کرد: با رعایت پروتکل های بهداشتی، فیلم برداری را  

مجددًا آغاز کرده ایم و امیدوارم طبق برنامه جلو برویم.
وی ادامه داد: به تازگی علی انصاریان بازیکن سابق فوتبال در 
در  صدیقی  مانی  و  آبادی  علی  مرتضی  و  کرد  بازی  سریال  این 
نقش فرزندان زنده یاد حسین محب اهری جلوی دوربین رفته 
کامران،  فریبا  رجبی،  مهران  دهکردی،  علی  است،  اند.گفتنی 
زنده یاد حسین محب اهری، شهین تسلیمی، دیبا زاهدی، سونیا 
سنجری، حسین سلیمانی، فریده سپاه منصور، محمد بحرانی و 
این سریال هستند.مجموعه  بازیگران  از جمله  پیردوست  سعید 
یک  شبکه  سریال  و  فیلم  گــروه  از  کــاری  متر«   ۸۷« تلویزیونی 

سیماست که در4۰ قسمت 45 دقیقه ای در حال تولید است.

همایون اسعدیان سریال 
کمدی می سازد

سریال  است  قرار  اسعدیان  همایون  ضیغمی- 
برعهده  ســریــال  ایــن  نــگــارش  بــســازد.  کمدی 
بابک کایدان است که پیش از این سریال های 
»مانکن« و »دل« را برای شبکه نمایش خانگی به 

نگارش درآورده بود. 
را  سریال  این  کارگردانی  اسعدیان  همچنین 
اش  کارگردانی  تجربه  اولین  که  دارد  برعهده 
سریال  آخرین  است.  خانگی  نمایش  شبکه  در 
میش«  و  گرگ  »لحظه  تلویزیون  برای  اسعدیان 
غول  و  خیابان  هــای  بچه  پایان،  بی  راه  و  بــود 
تلویزیونی  های  سریال  از  دیگر  هم  جادو  چراغ 
نیز تهیه کنندگی سریال  ایرج محمدی  اوست. 
برعهده  خانگی  نمایش  شبکه  در  را  اسعدیان 
دارد. او پیش از این تهیه کنندگی سریال مانکن 

را  برعهده داشت.

 راهنمای اکران تازه های شبکه نمایش خانگی   تولد ماه   تازه های سیما  گپ 

ضیغمی- در روز هایی که »کرونا ویروس« در جهان شیوع پیدا کرده بسیاری از مشاغل کار خود را با رعایت 
پروتکل های بهداشتی آغاز کرده اند اما خانواده ها بیش از هر زمانی با یکدیگر وقت می گذرانند. اگر از اکثر 
افراد پرسیده شود که در خانه به چه کاری مشغول هستند فیلم دیدن از پاسخ های مشابه بیشتر آن هاست. 
سینماها هم بعد از مدت ها از اول تیر دوباره با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی شد. در چند سال 
اخیر فیلم های کمدی سهم بیشتری از فروش در سینماها را به خود اختصاص داده اند. در این مطلب برخی 
فیلم های کمدی به یادماندنی ایرانی را مرور می کنیم؛ فیلم هایی که سال ها از ساخت آن ها گذشته اما هنوز 

می توان با دیدن آن ها لحظات خوشی را تجربه کرد.

کمدی های به یادماندنی

اجاره نشین ها

ــوش  داری توسط   13۶5 ســال  در  کــه  »اجاره نشین ها« 
نظرسنجی های  در  سال هاست  شد  ساخته  مهرجویی 
بوده  ــران  ای سینمای  کمدی  بهترین های  جــزو  مختلف 
است. این فیلم داستان ساختمانی است که وارثی ندارد و 
»عباس آقا سوپرگوشت«، مباشر ساختمان و به نوعی جای 
صاحبخانه را گرفته است. عباس آقا فکری به حال تعمیر 
مختلف  طبقات  از  هم  مستاجران  و  نمی کند  ساختمان 
ــزت ا...  ع درخشان  بــازی   هستند.  اجتماعی  و  فرهنگی 
انتظامی، حمیده خیرآبادی، حسین سرشار و اکبر عبدی 

در  این فیلم به یادماندنی است.

مهمان مامان
مامان«  »مهمان  در  عفت«  »مامان  همان  یا  آدینه«   »گالب 
مادری ایرانی است که باید به بهترین و بی نقص ترین شکل 
ممکن از مهمان هایش که زوج جوانی هستند پذیرایی کند. 
»مهمان مامان« از فیلم های درخشان »داریوش مهرجویی« 
برنده  فیلم  ایــن  شــد.  ساخته   13۸3 ســال  در  که  اســت 

سیمرغ بلورین بهترین فیلم شد.

دایره زنگی
»دایره زنگی« اولین ساخته بلند سینمایی »پریسا بخت آور« و 
فیلم نامه آن را همسرش »اصغر فرهادی« نوشته است. دایره 
زنگی یک فیلم اجتماعی است که حرف های خود را در قالب 
می زند.  طنز  چاشنی  با  مختلف  تیپ های  از  آدم هــا  انتخاب 
ستاره های  و  شد  ساخته   13۸۶ سال  در  کمدی  فیلم  این 
آن سال های سینما به خوبی آن چه را که فرهادی و بخت آور 

می خواستند به مخاطب نشان دادند.

لیلی با من است

که  مشکینی«  »صـــادق  اســـت«،  مــن  بــا  »لیلی  فیلم   در 
با وجود ترس  بازی می کند  را  »پرویز پرستویی« نقش آن 
از جنگ دارد و برای گرفتن وام به جبهه رفته  باالیی که 
آن  به  شود  دورتر  مقدم  خط  از  می خواهد  چه  هر  است، 
این   13۷3 سال  در  تبریزی«  »کمال  می شود.  نزدیک تر 
نشده  شوخی  این  از  پیش  که  چه  آن  با  تا  ساخت  را  فیلم 
بود صحنه های طنز جذابی را خلق کند. فیلم در آن زمان 

برنده  سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه شد.

سن پطرزبورگ
 برادران »قاسم خانی« که در عالم طنز شهره هستند در سال 
و  نوشتند  را  پطرزبورگ«  »سن  نام  به  نامه ای  فیلم   13۸۸
»محسن تنابنده« و »پیمان قاسم خانی« بازیگران نقش های 
اصلی آن بودند. دو دزد خرده پا که به صورت اتفاقی نقشه 
گنج تزار روسیه به دست شان می رسد مجبور می شوند در 
قالب نقش های مختلف بروند تا خودشان را به گنج نزدیک 
باالشهری  با  اصطالح  به  خالفکار  یک  میان  تقابل  کنند. 
خلق  را  بامزه ای  موقعیت های  پایین شهری،  خالفکار  یک 
می کند که ریشه در خاستگاه طبقاتی و تفاوت نگرش آن ها 
که  است  افخمی«  »بهروز  از  اثــری  پطرزبورگ  سن  دارد. 

آثاری همچون شوکران و گاوخونی را در پرونده خود دارد.
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راهی دورهمی »ال اس دی« بازها یا همان »سفر 
کنندگان« می شوم. 

از  یکی  طریق  از  خطرناک  مــاده  ایــن  تازگی  به 
بی  های  هپروتی  دورهمی  وارد  غریبه  مهمانان 
فضایی  قهقهه  ــت.  اس شــده  کــار  عاقبت  از  خبر 

ها شنیدنی و دیدنی بود.
در  و  رفتند  می  مسافرت  به  و  زدنــد  می  »سفر« 
دنیای فانتزی و خیالی خودشان اسیر می شدند. 
برای  زمان  و  بودند  افتاده  گیر  زمان  گذر  در  گویا 
آن  امــا  رفــت  مــی  پیش  کند  دیــگــری  و  تند  یکی 
دنیای  مشاهده  و  خیاالت  در  غرق  بود،  پیدا  چه 
اسم  با  را  یکدیگر  مــدام  و  بودند  شان  انیمیشن 
شخصیت های کارتونی صدا می زدند. به محض 
مصرف  از  یکی  شهر  حاشیه  در  خانه  به  ورودمــان 
خطاب  دی«  اس  »ال  زا  توهم  ــاده  م کنندگان 
پس  ــوری؟!  ــط چ »لــوک  گــویــد:  مــی  همراهم  بــه 
شده! راستی  تنگ  براش  دلم  کجاست  بوشویک 
برای اسبت یونجه ریختی که زیاد حرف نزنه؟!« با 
شنیدن این جمالت عده ای از مهمانان دورهمی 
بودند،  نــزده  »سفر«  خودشان  گفته  به  هنوز  که 
دهان شان تا بنا گوش از شدت خنده باز می شود 

و وسط اتاق ریسه می روند. 
نبودند  خود  طبیعی  حال  در  کننده  مصرف  افراد 
و مدام چیزها و صداهایی را که وجود نداشت می 

دیدند و می شنیدند.

IIدیوارIباIزدنIحرف
گهگاهی با دیوار حرف می زدند که چرا این قدر 
کنندگان  مصرف  واقع  در  زند!  می  تند  ضربانش 
ماده مخدر »ال اس دی« صدای تند ضربان قلب 
شان را می شنیدند و در وهم آن را به دیوار نسبت 

می دادند.
 این سوغاتی مرگبار را یکی از  افراد ساکن تهران 
دوستان  کــار  ایــن  با  تا  بــود  آورده  زادگــاهــش  به 
هپروتی اش را مهمان دنیای فانتزی و انیمیشنی 
را  واقعی  دنیای  و  بهشت  خودش  قول  به  و  کند 

تجربه کنند.
صاحب ماده مخدر »ال اس دی« بنا به درخواست 
و  خیالی  دنیای  تجربه  به  که  کنندگان  شرکت 
خودشان  کارتونی  نظر  مد  های  شخصیت  دیدن 
مربع  کاغذهای  را  که  زا  توهم  ماده  بودند،  مایل 
کوچک با تصاویر شخصیت های کارتونی بود روی 

دایره می ریزد. 
هپروتی ها و افراد تازه وارد که با هیچ ماده توهم 
زایی آشنایی ندارند با دیدن این کاغذ های طرح 
حتی  و  شوخی  نوعی  را  ماجرا  ابتدا  کوچک  دار 
سرکاری تلقی می کنند. یکی از آن ها به شوخی 
اسید  گرفتی؟  رو  ما  »داداش  گوید:  می  طرف  به 
می  کاغذ  تکه  این  با  اینه؟  گفتی  می  که  اشید  و 
خوای ما رو بفرستی مسافرت؟« دوباره فضا برای 
لحظاتی عوض می شود و صدای خنده حضار در 

محیط می پیچد.

II»سفر«Iارباب
شرکت  از  یک  هر  به  سمی  ماده  این  آورنــده  فرد 

تصاویر  حــاوی  کوچک  کاغذ  تکه  یک  کنندگان 
می  ها  آن  از  و  دهد  می  را  شان  دلخواه  کارتونی 
جذب  تا  بگذارند  شــان  زبــان  روی  را  آن  خواهد 
نفر  از 10  اغلب شرکت کنندگان که بیش  شود. 
هستند، دستورات ارباب »سفر« را یک به یک اجرا 

می کنند.
 من به اتفاق همراهم منتظر عکس العمل مصرف 
خواهد  رخ  اتفاقی  چه  ببینم  تا  هستم  کنندگان 
داد. البته یکی از مصرف کنندگان که تجربه قبلی 
افراد  با  را  فاصله مان  دهد  می  اخطار  ما  به  دارد 
خیال  در  ها  آن  زیــرا  کنیم  حفظ  کننده  مصرف 
العمل  عکس  مغزشان  روی  مواد  تاثیر  بر  بنا  شان 
سینه  در  ها  نفس  دهند.  می  نشان  خطرناکی 
تیک  فقط  و   شــود  می  حبس  لحظاتی  بــرای  ها  
تاک ساعت و ضربان قلب افراد شنیده می شود. 
نگران  و  شود  می  افزوده  ما  استرس  بر  لحظه  هر 
و  یکدیگر  با  کنندگان  شرکت  فیزیکی  برخورد 

حتی با خودمان هستیم. 
منتظر  و  ــود  ش مــی  سپری  کندی  بــه  هــا  لحظه 
می  دی«  اس  »ال  کنندگان  مصرف  های  واکنش 
مانیم. ناگهان بعد از گذشت دقایقی عکس العمل 

مصرف کنندگان شروع می شود. 
سرخوشی  جوان  که  کنندگان  مصرف  از  یکی 
است، رو به دوستش می گوید: »واقعیت خالص 
دنیای  چه  کنم،  پرواز  خوام  می  کنار  برید  اینه، 
کنار  بریم  یــای  می  شجاع  پسر  هی  قشنگی، 
رودخونه ماهی بگیریم؟!« دوست مقابلش پاسخ 
می دهد: »هی روباه مکار باالخره تونستی سکه 
های پینو کیو را بگیری یا نه؟ احتماال گربه نره 
سرت کاله گذاشته و با سکه هات فلنگ رو بسته 
زا روی مغزش  نفر بعدی که ماده توهم  رفیق!« 
اثر کرده است به نفر بغل دستی اش می گوید: 
»هی بهشت رو ببین!! روحت داره کجا می ره؟ 
بیا این پروانه ها رو ببین چقدر بزرگ و قشنگ 

اند. 
راستی چرا این درخت میوه نداره؟ بیا همه جارو 

بگردیم. چه رنگ هایی و آبشاری این جا داره.«
 مصرف ماده مخدر »ال اس دی« بنا به شخصیت 
مصرف  بین  که  دارد  منفی  و  مثبت  ــرات  اث فــرد 
تعبیر  بد  و  ناخوشایند  و  خوب  سفر  به  کنندگان 

می شود.

IIدادنIسرIکمکIفریاد
تاثیر بدی روی  از مصرف کنندگان که مواد  یکی 
غرق  دارد  که  زند  می  جیغ  مدام  گذاشته  مغزش 
که  فــشــاری  ــدت  ش از  مــواقــع  برخی  و  ــود  ش مــی 
از  سقوط  حال  در  و  شده  وارد  او  به  خیالش  در 
بلندی  است فریاد کمک سر می دهد و بقیه افراد 
هوشیار، خنده بر لب حرکات ناپایدار او را دنبال 
ترساندن  با  کردن  آرام  جای  به  را  او  و  کنند  می 
از  یکی  گفته  به  انــدازنــد.  می  وحشت  به  بیشتر 
این  تاثیر  دی«،  اس  »ال  ماده  کنندگان  مصرف 
در  و  ساعت  یک  از  بعد  خوراکی  مصرف  در  ماده 

صورت تزریق آنی است.

IIمخربIاثرات
منفی  و  مخرب  اثــرات  پزشک  روان  یک  گفته   به 
این ماده به شدت توهم زا، دیدن اشکال هندسی 
هیجان  بینایی،  و  شنوایی  توهمات  فانتزی،  یا 
وحشت،  ــرس و  تـ نــاگــهــانــی،  تغییرات  عمیق، 
هذیان  مکان،  و  زمــان  در  شــدن  گم  افسردگی، 
گویی و... است. گاهی اوقات مصرف کننده این 
که  کند  می  خطرناکی  رفتارهای  زا  توهم  مــاده 
ممکن است  منجر به صدمات جانی و حتی مرگ 

وی و دیگران شود.

IIکارتونیIکوچکIکاغذهایIتکهIآنI
یکی از افراد از نحوه آشنایی اش با این ماده مخدر 
مدتی  نوجوانم  پسر  گوید:  می  خطرناک  بسیار 
بود افسردگی گرفته بود و من و همسرم فکر می 
کردیم از بیکاری و سرخوردگی باشد. این ماجرا 
مدتی ادامه پیدا کرد تا  این که شبی با برداشتن 

یک چیز نوک تیز به من و مادرش حمله ور شد.
 از ترس شوکه شده بودیم تا این که با هر زحمتی 

بود پسرم را آرام کردیم. 
را  هایش  جیب  ــل  داخ وقتی  اتفاق  ایــن  از  بعد 
گشتیم چیزی جز چند تکه کاغذ با طرح و عکس 

های کارتونی پیدا نکردیم. 
تازه  بــردم  کمپ  یک  به  را  پسرم  بعد  روز  وقتی 
متوجه اصل داستان شدم، آن کاغذهای کوچک 
مخدر  ماده  اصل  در  ارزش  بی  ظاهر  به  کارتونی 
»ال اس دی« بودند که پسرم از طریق دوستانش 

به مصرف آن رو آورده بود.

IIزمانIداالنIدرIگرفتاری
 با این که آفتاب اشعه های طالیی خود را از زمین 
جمع کرده و ماه جای آن را گرفته بود اما مسافران 
سیر  خودشان  خیالی  دنیای  در  همچنان  فضایی 
دیوارهای  حتی  و  ها  رنگ  اشیا،  با  و  کردند  می 

اتاق حرف می زدند. 
»سفر«  یا  »اسید«  مخدر  مــاده  کنندگان  مصرف 
داالن  در  انگار  و  نبودند  زمان  گذر  متوجه  اصاًل 
یک  با  خود  توهم  در  کدام  هر  و  افتاده  گیر  زمان 
گو  و  گفت  و  ــازی  ب حــال  در  کارتونی  شخصیت 
می  فریاد  و  کردند  می  وحشت  ها  برخی  بودند. 
زدند و عده ای هم به نوعی در بهشت خیالی شان 

مشغول گپ و گفت بودند.
 آن چه مسلم است این است که باید نوجوان ها و 
جوان ها خیلی حواس شان را جمع کنند تا فریب 
تبلیغات گمراه کننده عده ای شیاد را نخورند. اگر 
چه در ظاهر این ماده توهم زا وابستگی جسمانی 
و  زوال  ــار  دچ را  فــرد  ــی  روح لحاظ  از  امــا  ــدارد  ن

دگرگون می کند.
کرده  پر  را  کوچه  فضای  ها  جیرجیرک   صــدای 
کــنــنــدگــان   ــرف  ــص م دورهـــمـــی  از  ــن  م و  اســـت 
اما  ــوم  ش مــی  خـــارج  دی«  اس  »اســیــد«  یــا  »ال 
در  خود  خیالی  جهان  در  همچنان  ها  هپروتی 
و  هستند  مرگبار  مسافرت  و  گــذار  و  گشت  حال 
مخ  با  واقعی  بیابان  کدام  در  و  کی  نیست  معلوم 

فرود بیایند و از هستی ساقط شوند!

ساعتی در  دورهمی »ال اس دی« بازها

»سفر« مرگ

 ماده مخدر 
»ال اس دی« 
شیمیایی و 

بسیار توهم 
زاست که به 

طور کامل 
روان فرد را 
دگرگون می 

کند

یوسفIصدیقی

 »سفر« می زنند و مثاًل به دنیای ناشناخته و فانتزی 
سفر می کنند. اسید می زنند و چیزها و صداهایی 
را که وجود ندارند، می بینند و می شنوند. به گفته 
خودشان با »ال اس دی« وارد دنیای واقعی خالص 

می شوند!
می  پــرواز  خود  تخیل  در  ها  کن  خشک  کاغذ  با   
کنند و به آسمان می روند و با کلی خاطره خیالی و 
زود گذر بر می گردند. افراد و دنیای اطراف شان 
را  انیمیشن و شخصیت های کارتونی می بینند و 

در آن رویا گم می شوند.

IIجدیدIزایIتوهمIماده
این روزها در گوشه و کنار شهر نام یک ماده مخدر 

شنیده  استان  به  وارد  تــازه  و  جدید  زای  توهم  و 
های  نام  با  که  زایی  توهم  و  مخدر  ماده  شود؛  می 
کن«  خشک  »اسید«،  »کاغذ  »مسافرت«،  »سفر«، 
هنوز  چند  هر  شود.  می  شناخته  دی«  اس  »ال  و 
این ماده مخدر خطرناک جای خود را در خراسان 
شمالی محکم نکرده و گمنام است اما عده ای این 
روزها به شکل خزنده و زیر پوستی در حال تدارک 
جوانان  و  نوجوانان  برای  آور  مرگ  و  تلخ  آش  یک 

ناآشنا با ترفندهای واهی و سرخوشانه هستند.
 به گفته یک روان پزشک، ماده مخدر »ال اس دی« 
کامل  طور  به  که  زاســت  توهم  بسیار  و  شیمیایی 
و  سمی  ماده  این  کند.  می  دگرگون  را  فرد  روان 
ماده  عنوان  به  ناآگاه  های  جوان  بین  در  زا  توهم 
»گل«  مخدر  ماده  مصرف  از  پس  اغلب  و  خطر  بی 

استفاده می شود. »ال اس دی« یکی از قوی ترین 
است  صنعتی  نیمه  زای  توهم  و  گردان  روان  مواد 
نوعی  یا  اسید  آن  دهنده  تشکیل  اصلی  ماده  که 
افراد  و  است  غالت  روی  یافته  رشد  سمی  قــارچ 
سودجو این قارچ سمی را در آزمایشگاه های غیر 

مجاز به کریستال ال اس دی تبدیل می کنند. 
تجربه  بــرای  را  زا  توهم  و  سمی  مــاده  این  برخی 
روی  گذاشتن  یا  بلعیدن   طریق   از  کــاذب   لذت 
زبان استفاده می کنند و فرد مصرف کننده بعد از 
دنیای  با  ارتباطش  و  خیال  و  وهم  دنیای  اسیر  آن 

واقعی برای ساعاتی قطع می شود.

IIخیالیIمسافرت
زا  تــوهــم  و  افسونگر  ــاده  مـ ایــن  نــام  شنیدن  ــا  ب
بعدازظهر یک روز گرم  به همراه یکی از راه بلدان 
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