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جشنواره ملی تئاتر آیات برگزیدگان خود را شناخت

کرونا در صف تخفیف های فروشگاه ها

مرتضوی -آیین پایانی سومین جشنواره تئاتر آیات شب گذشته در مجتمع فرهنگی و هنری گلشن بجنورد برگزار شد
و در این مراسم برگزیدگان این دوره از جشنواره معرفی شدند .به گزارش خبرنگار ما ،هیئت داوران متشکل از «سعید
اسدی»«،محمد حیدری» و «حسین مسافر آستانه» در بخش بازیگر زن با اهدای لوح و جایزه نقدی از «سمیره بیگدلی»
برای بازی در نمایش «برزخ اروی شاعره آتش» از اصفهان تقدیر به عمل آورد.در این بخش هیئت داوران دیپلم افتخار و
جایزه نقدی خود را به «آزاده حیدرزاده» بازیگر نمایش «برای عشق» از خراسان شمالی اهدا کرد.بر اساس این گزارش،
در بخش بازیگر مرد لوح تقدیر و جایزه نقدی به «کیوان حبیبی» برای بازی در نمایش «شمر کشی» از قزوین رسید
و جایزه این بخش از سوی داوران شامل دیپلم افتخار و جایزه نقدی به «هاشم پور محمد» بازیگر نمایش «سپاسنامه
هانیه و چند روایت متقاطع» از کرمانشاه اهدا شد .این گزارش حاکی است :هیئت داوران در بخش طراحی صحنه هیچ
اثری را برگزیده اعالم نکرد و از «سید محسن هاشمی» طراح صحنه اثر نمایشی «می خواستم ببوسمت باران گرفت»
از خراسان رضوی با لوح و جایزه نقدی تقدیر کرد.در بخش موسیقی ،هیئت داوران هیچ اثری را برگزیده اعالم نکرد و
از «موسی غنی زاده» طراح صدا و موسیقی اثر نمایشی «باد سرخ» از اردبیل با اهدای لوح و جایزه نقدی تقدیر به عمل
آورد.بر اساس این گزارش ،در بخش طراحی لباس لوح تقدیر و جایزه نقدی به «فرزانه محمد نیا» برای نمایش «قند
خون» از استان مرکزی رسید.هیئت داوران در بخش متون نمایشی ،ضمن تقدیر از «میالد اکبرنژاد» نویسنده نمایش
«می خواستم ببوسمت باران گرفت» از خراسان رضوی ،جایزه این بخش شامل دیپلم افتخار و جایزه نقدی را به «لیلی
عاج» نویسنده نمایش «قند خون» از استان مرکزی اهدا کرد.هیئت داوران ،همچنین دیپلم افتخار و جایزه نقدی بخش
کارگردانی را به «مرتضی اسدی مرام» برای نمایش «سپاسنامه هانیه و چند روایت متقاطع» از کرمانشاه اهدا و از «اصغر
مرادی» کارگردان اثر نمایشی «برزخ اروی شاعره آتش» از اصفهان تقدیر کرد.

علی نیا -در روزهای اخیر تخفیف های زیادی توسط برخی اصناف در بجنورد مشاهده
می شود و در شرایط کرونایی سبب شده است بعضی ها بدون رعایت فاصله اجتماعی
و پروتکل های بهداشتی برای خرید وارد فروشگاه ها شوند که مخاطره آمیز است.یکی
از بانوان گفت :از شنیدن خبر تخفیف یک فروشگاه بسیار خوشحال شدم و وقتی به
آن جا مراجعه کردم ،همهمه ای برپا بود و بسیاری از مراجعه کنندگان فراموش کرده
بودند کرونا در کنارمان کمین کرده است و فقط به دنبال جنس دلخواه شان بودند.یکی
دیگر از شهروندان که از تخفیف باالی یک فروشگاه دیگر مطلع شده بود ،گفت :در این
شرایط اقتصادی از تخفیف های خوب استقبال می کنیم اما به شرطی که پروتکل های
بهداشتی رعایت شود نه این که بعد از خرید راهی بیمارستان شویم.
وی تصریح کرد :از صاحبان فروشگاه هایی که این گونه تخفیف ها را ارائــه می کنند
انتظار داریم به تعداد محدود اجازه دهند مشتریان وارد مغازه شوند تا هم پروتکل ها
رعایت و هم از شیوع کرونا جلوگیری شود«.امیدوار» رئیس اتاق اصناف بجنورد در این
باره گفت :در این شرایط کرونایی طبق نامه ای که به اتحادیه ها ارسال شده است ،در
نظر گرفتن تخفیف های هیجانی که باعث هجوم مردم شود ،ممنوع است .وی ادامه داد:
بازرسان بعد از مطلع شدن از این نوع تخفیف ها به شکل ضربتی در شهر حضور می
یابند و با اصنافی که به شکل غیرقانونی به ارائه تخفیف های نامتعارف اقدام می کنند،
برخورد خواهند کرد.

افزایش تعداد
زباله گردها در
فاروج

میم پرور -افزایش تعداد زباله گردها و استقرار انبارهای
ضایعات در نقاط پرتردد و خیابان های اصلی شهر موجب
گالیه فاروجی ها شده است .یکی از شهروندان می گوید:
یک مکان ضایعاتی در محله ما وجود دارد که انواع و اقسام
زباله ها در آن پیدا می شود و طی روز زباله گردها به این
مکان برای فروش زباله هایی که از سطل های زباله شهر
جمع آوری کــرده انــد ،رفت و آمد می کنند و این موضوع
باعث انتشار آلودگی و ترس و اضطراب اهالی به خصوص

در شرایط شیوع ویروس کرونا شده است.وی با بیان این که
عده ای بهداشت را رعایت و حتی در زمان فعالیت از ماسک
استفاده نمی کنند ،ادامه می دهد :مسئوالن شهری برای
رفع این معضل باید چاره ای بیندیشند.سخنگوی شورای
شهر فاروج با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص
سامان دهی اماکن خرید و فروش ضایعات در این شهر می
گوید :قرار است مکانی در بیرون از شهر برای فعالیت این
گروه در نظر گرفته و فعالیت های این بخش به مکان مورد

 ۲مصدوم در یک تصادف
روز پنج شنبه یک فقره تصادف جرحی در بجنورد و در مسیر روستای حصار حسینی رخ داد که بر اثر آن
 2نفر مصدوم شدند.رئیس پلیس راه خراسان شمالی با بیان این مطلب درخصوص بارش برف در روز پنج
شنبه و مسدود شدن محور بجنورد -آشخانه اظهار کرد :با توجه به پیش بینی بارش برف آمادگی الزم برای
مدیریت محورهای جاده ای استان به ویژه جاده های برف گیر وجود داشت و با بارش برف تردد خودروهای
سنگین در گردنه های برف گیر ممنوع شد .سرهنگ «کیوان نژاد» افزود :در پی کوالک شدید روز پنج
شنبه محور بجنورد -آشخانه از ساعت  11تا حدود  17مسدود بود که پس از آن با تالش نیروهای راهداری
بازگشایی شد.

ماسک ،از ما و اطرافیانمان
در برابر ویروس کرونا
محافظت میکند

نظر منتقل شود.دکتر «علی رجب پور» می افزاید :بارها در
خصوص جلوگیری از بــروز مشکالت ناشی از فعالیت این
گروه تذکر داده ایم و طی جلسه ای با حضور این افراد ،مقرر
شد همه شاغالن در این حوزه در مکانی در خارج از شهر
فعالیت کنند .وی خاطرنشان می کند :متأسفانه تعداد افراد
زباله گرد در شهر خیلی زیاد است و شاهد هستیم که این
افراد نکات بهداشتی را به خوبی رعایت نمی کنند و همین
موضوع باعث نگرانی شهروندان شده است.
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