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کاهش 10 درجه ای دما 

 429 مبتال و46فوتی
 بر اثر کرونا در استان

نخستین شهید سالمت

توقیف خودروی حامل سنگ معدن قاچاق
و ۴۰  تن  حامل ۲  خــودروی  دستگاه  یک  توقیف  از  اسفراین  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
کیلوگرم سنگ معدن قاچاق از نوع سرب خبر داد.به گفته سرهنگ  دوم »مجید یگانه پور«، در 
راستای اجرای طرح مبارزه با استفاده غیرمجاز از معادن، مأموران پاسگاه عباس آباد در حین 

گشت زنی در  حوزه استحفاظی موفق به شناسایی یک ...
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در خطبه های مجازی نماینده ولی فقیه مطرح شد:

تهدیدها و فرصت های 
صفحه 2فضای مجازی

 سوء استفاده برخی اصناف
 از چرت بهاری ناظران

 بریمانلو؛ می ماند یا خداحافظی می کند؟

صفحه ۲

صفحه ۳

صفحه ۴

از »زیر خاکی« تا »نفوذ«

سریال های جدید زیر تیغ کرونا

 راه اندازی ۸ دکل آنتن 
تلفن همراه در راز و جرگالن
به گفته فرماندار راز و جرگالن ۸ دکل آنتن تلفن همراه  در روستاهای آدینه 
بهار  و  انقالب  سوخسو  بویاخلی،  قاولقا،  قوریدره،  سنگسار،  دره،  بش  قلی، 
اینترنت پرسرعت همراه نیز  از  راه اندازی شده است و ساکنان این روستاها 
اندازی این دکل ها، در ۷  از راه  اند.»حسین پور« گفت: پس  برخوردار شده 
روستای دیگر راز و جرگالن نیز باید برای پوشش آنتن و اینترنت تلفن همراه، 

دکل آنتن راه اندازی شود...
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خاموش  چــراغ  فعالیت  و  قانون  دورزدن  اســدی- 
برخی اصناف غیر اولویت دار که طبق دستورالعمل 
تجاری  های  فعالیت  تمام  باید  کرونا  با  مقابله  ستاد 
در  دیگری  حکایت  به  کردند  می  متوقف  را  خــود 
اگر  اســت.  شده  تبدیل  بهداشتی  بحرانی  ــای  روزه
چه عموم اصناف با دستورالعمل های فاصله گذاری 
کسانی  ــد  دارن وجــود  امــا  هستند  همراه  اجتماعی 
با  حال   عین  در  کنند.  نمی  تبعیت  قانون  این  از  که 
تشدید  یا  ها  نظارت  از  اخباری  گاهی  از  هر  که  این 
نظارت شنیده یا خوانده می شود اما واقعیت با اخبار 
گالیه  و  ما  خبرنگار  مشاهدات  دارد.  آشکار  تناقضی 
از این داستان دارد.  برخی از شهروندان هم نشانی 
برخی از اصناف به راحتی شب ها یا روزها با خاموش 
کردن چراغ مغازه به راحتی مشتری را در مغازه های 
خود می پذیرند و در را نیز قفل می کنند تا به ظاهر 

تعطیل باشند اما در باطن حکایتی دیگر دارند.یکی 
از شهروندان بجنوردی با ابراز نگرانی از فعالیت غیر 
چند  ما  خانه  مجاورت  در  گفت:  کسبه،  برخی  مجاز 
صنف وجود دارند که هیچ کدام جز مشاغل اولویت 
دار نیستند، اما شب ها  یا به شکل پنهانی کسب  و کار 
می کنند و این امر ما را نگران کرده است، زیرا تردد 

در این مغازه ها باالست.
فروشندگان  از  ها  مغازه  این  از  یکی  کرد:  بیان  وی 
برای  ضــرورتــی  هیچ  و  اســت  فرهنگی  محصوالت 
فعالیت این گونه اصناف وجود ندارد اما شب ها چراغ 
مغازه را خاموش می کند و کار خود را انجام می دهد.
از  برخی  گفته  صحت  تایید  برای  ما  خبرنگار  البته 
شهروندان سری به چند خیابان در شهر می زند. در 
لباس  فروشگاه  یک  جنوبی  بهشتی  شهید  خیابان 
زنانه کرکره مغازه را تا نیمه باال داده است و بدون 

پذیرد.  می  مشتری  کند،  روشن  را  چراغی  که  این 
او  و  رود  می  فروشنده  ســراغ  به  البته  ما  خبرنگار 
مستاجر و بدهکار بودن را دلیل این کار خود اعالم 
می کند.کم نیستند این گونه اصنافی که هنوز تهدید 
را جدی نگرفته اند و پول را به جان خود و شهروندان 
که  این  با  نیز  ها  آپاراتی  از  برخی  دهند.  می  ترجیح 
مشتری ندارند باز هستند و برخی از آن ها هر روز یک 
صندلی مقابل مغازه می گذارند و فقط سکوت شهر 
را تماشا می کنند، گاهی نیز همچون گذشته با هم 
سن و سال های خود در همان مکان جمع می شوند و 

بدون رعایت فاصله مناسب صحبت می کنند.
شمالی  بهشتی  شهید  خیابان  در  مشاغل  از  برخی 
یک  در  که  شهروندان  از  یکی  هستند.  گونه  این  نیز 
فروشگاه مواد غذایی در حال خرید است نیز گفت: 
مانند  کنند،  می  فعالیت  همچنان  کسبه  از  برخی 

فروشگاه لباس زنانه ای که در یکی از کوچه هاست 
و تعطیل نیز نشده است.او با انتقاد از وضعیت نظارت 
ها، افزود: متاسفانه نظارت ها فقط در چند خیابان 
اصلی شهر انجام می شود و دستگاه های متولی نیز 
اند و فقط  انداخته  انگار نظارت ها را بر دوش مردم 

اعالم می کنند که مردم به ما اطالع دهند.
ستاد  اگر  نیست،  بیراه  پر  شهروندان  نگرانی  این 
مبارزه با کرونا در کشور برای پیشگیری و مبارزه با این 
ویروس دستورالعمل هایی را در نظرگرفته است باید 
در استان ها به بهترین شکل به آن عمل شود. البته 
خبرنگار ما با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
برای اقدامات این دستگاه در خصوص برخورد با این 
اصناف متخلف نیز تماس گرفت، اما یک مسئول در 
این دستگاه اعالم کرد که اطالعات را در روز دیگری 

در اختیار ما قرار می دهد.

IIهاIکوچهIاندازIدست
بجنورد  شهرداری  جدید  سال  آغاز  از  پیش  که  این  با 
اما  کرد  گیری  لکه  را  ها  کوچه  برخی  خراب  آسفالت 
اقــدام  ایــن  از  فردوسی  خیابان  انتهایی  هــای  کوچه 
نامناسب  ها  آن  آسفالت  وضعیت  و  نداشتند  سهمی 
شهر  تمام  به  خصوص  این  در  شهرداری  لطفًا  اســت. 

خدمات رسانی کند.

IIفرسودهIبافتIپروژه
یک سال دیگر هم گذشت و با وجود وعده های فراوان 
باز هم از تحویل کامل واحدهای مسکونی پروژه ارمغان 
مسئوالن  انگار  نشد.  خبری  بجنورد  فرسوده  بافت  در 
را  آن  سهامداران  و  محوری  و  مهم  پــروژه  این  استان 

فراموش کرده اند.

IIقدردانیIوIتشکر
برخی  باالخره  که  بجنورد  شهر  در  داروخانه  چند  از 
اقالم بهداشتی را در روزهای تعطیل تهیه کردند و در 
اختیار مردم گذاشتند تشکر می کنم. کاش همه هوای 

همدیگر را در این روزهای سخت داشته باشیم.

IIهاIتاکسیIنظافت
تاکسی  از  بــار  یک  شــدم  مجبور  تعطیل  روزهـــای  در 
استفاده کنم، دستگیره های بیرونی و داخلی و فضای 
از  شدم  مجبور  که  بود  آلوده  و  کثیف  قدری  به  تاکسی 
برخی  آیا  کنم.  ترک  را  تاکسی  بیماری  به  ابتال   ترس 

شهروندان نمی دانند که کرونا در کمین است؟
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در  شمالی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده  اسدی- 
خود  گذشته  روز  مجازی  و  غیرحضوری   های  خطبه 
مجازی  فضای  در  موجود  های  فرصت  و  تهدیدها  به 
پرداخت و با اشاره به آفت های فضای مجازی، گفت: 
ساز،  شبهه  نشود،  مدیریت  درستی  به  فضا  این  اگر 
را  سالم  های  انسان  و  است  سوز  بصیرت  و  خطرناک 
با برنامه های مبتذل ممکن است به انحراف بکشاند.

آیت ا... »یعقوبی« با اشاره به توصیه های رهبر انقالب 
افــزود:   مجازی،  فضای  در  شــدن  قــوی  خصوص  در 
صدور  و  معرفی  ــرای  ب خوبی  ابــزار  مجازی  فضای 
و  برد گسترده  و دارای  و دینی کشور  انقالبی  فضای 
جهانی است.امام جمعه بجنورد ادامه داد: تهاجمی 
مانند  انقالب،  رهبر  تعبیر  به  شده  شــروع  اینک  که 
بمباران شیمیایی است و اگر کسی در فضای مجازی 

شیمیایی شد به این آسانی نمی تواند در مسیر درست 
قرار گیرد.وی از والدین خواست در این روزها توصیه 
های الزم را در این خصوص داشته باشند  و فرزندان 
خود را از اعتیاد به فضای مجازی بر حذر دارند و آن 

ها را با ارزش های دینی و اسالمی آشنا کنند.
به  ــاره  اش با  استان  عمومی  فرهنگ  ــورای  ش رئیس 
پیامبر  گفته  به  ــزود:  اف اســـالم)ص(  پیامبر  سخنان 
هدف  مــورد  اسالمی  جامعه  در  نقطه  دو  ــرم)ص(  اک
دشمن است؛ یکی جوان ها و یکی زنان و باید بسیار 

حواس مان به این اهداف باشد.
بیان  جوانان  به  خطاب  و  اشاره  نیز  جوان  روز  به  وی 
کرد: جوان ایرانی باید خود را با حضرت علی اکبر)ع( 
تراز کند و مراقب و علی اکبر زمان باشد و  و  بسنجد 

نگذارد هجمه دشمنان ایران و اسالم در او اثر کند.

نماینده ولی فقیه در استان با تشکر از عموم مردمی 
که در سیزدهم فروردین در خانه ماندند و جهاد اکبر 
افزود: هر چند سیزده بدر ریشه دینی ندارد  کردند، 
در  امسال  که  است  عمومی  و  ملی  ریشه  دارای  اما 
این روز مردم در خانه و از بسیاری از آفت ها درامان 
ماندند.آیت ا... »یعقوبی« با بیان این که اکنون ماندن 
ادامه داد:  الناس است،  در خانه همانند رعایت حق 
ویروس  این  گسترش  به  و  نماند  خانه  در  کسی  اگر 
کمک کند حق الناس را ضایع کرده است و ما نباید 
نیز  دیگران  به  باید  بلکه  باشیم  خودمان  فکر  به  تنها 

بیندیشیم و حق الناس را رعایت کنیم.
که  این  بیان  با  و  شعبان  نیمه  اعیاد  به  اشــاره  با  وی 
امروز تمام بشریت مستضعف هستند و ظلم و استکبار 
امام  اظهارکرد:  است،  گرفته  ها  آن  از  را  پرواز  توان 

و  ظلم  زنجیر  در  گرفتار  بشریت  و  آید  می  عصر)عج( 
ستم را رها می کند و آن را به پرواز درمی آورد.

آن  راستین  منتظر  و  مواظب  باید  که  این  بیان  با  وی 
بهترین  علی)ع(  امام  گفته  به  افزود:  باشیم،  حضرت 
کارها در نزد خدا انتظار فرج است و انتظار فرج یعنی 

کاری کنیم که فرج نزدیک شود.
امام جمعه بجنورد با بیان این که باید در عمل منتظر 
ظهور باشیم و انتظار خود را به منصه ظهور برسانیم، 
افزود: انتظار فرج با دعا تحقق پیدا می کند بنابراین 

باید برای تعجیل در فرج دعا کنیم.
ما  سراغ  مصلح  تا  شویم  صالح  باید  کرد:  تصریح  وی 
ایم،  زده  گول  را  خودمان  نشویم  صالح  اگر  و  بیاید 
و  حالل  و  باشیم  داشته  بخش  امید  و  سازنده  انتظار 

حرام را از هم جدا کنیم.

در خطبه های مجازی نماینده ولی فقیه مطرح شد:

تهدیدها و فرصت های فضای مجازی

سوء استفاده برخی اصناف از ُچرت بهاری ناظران

کاهش 1۰ درجه ای دما 

اداره کل هواشناسی خراسان شمالی  صدیقی - 
ای  درجه   10 کاهش  و  باران  بارش  بینی  پیش  با 
دما با توجه به رگباری بودن بارش ها در خصوص 
مسیل  شدن  سیالبی  و  معابر  آب گرفتگی  احتمال 
ها در منطقه هشدار داد. به گفته کارشناس پیش 
تا  غالب  پدیده  استان  هواشناسی  کل  اداره  بینی 
روز سه شنبه افزایش ابر، بارش باران و رگبار و رعد 
و برق خواهد بود. »هادی زاده« اعالم کرد: شدت 
بارش ها از اواخر شنبه )امروز( تا اواخر یک شنبه 
)فردا( خواهد بود و با توجه به رگباری بودن بارش 
ها احتمال سیالبی شدن مسیل ها و آب گرفتگی 
معابر دور از انتظار نیست. به گفته این کارشناس، 
جریانات  نفوذ  به  توجه  با  که  شود  می  بینی  پیش 
می  کاهش  درجــه   10 دوشنبه  صبح  تا  دما  سرد 

یابد.

4۲۹ مبتال و4۶فوتی بر اثر 
کرونا در استان

با اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده، تا 
ظهر 15 فروردین، 429 نفر در خراسان شمالی 
به ویروس کرونا مبتال شدند و متاسفانه 4 نفر به 
مجموع  در  و  شد  افــزوده  استان  های  فوتی  آمار 
46 نفر در استان بر اثر ابتال به کرونا فوت کردند. 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
بجنورد  شهرستان  در  افــزود:  خبر،  این  اعالم  با 
210 نفر، در شیروان  43 نفر، در  فاروج 20نفر، 
18نفر،  جاجرم  در  25نفر،  سملقان  و  مانه  در 
در  و  نفر  جرگالن7  و  راز  در  نفر،   20 گرمه  در 
اسفراین 86 نفر به طور قطعی به بیماری کووید 

19 مبتال شده اند. 
تاکنون  کــرد:  اظهار  هاشمی«  »سیداحمد  دکتر 
217 نفر از مبتالیان به این بیماری بهبود یافته اند 

و از مراکز درمانی مرخص شده اند.
وی افزود: آزمایش 546 نفر از موارد مشکوک نیز 
بیمار   154 اکنون  هم  و  است  گزارش شده  منفی 

مشکوک به ابتال به کووید 19 بستری هستند.
هزار   212 از  بیش  تاکنون  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  سنجی  تب  مــورد  استان  ورودی  مبادی  در  نفر 

غربالگری قرار گرفته اند.

نخستین شهید سالمت

و  انکولوژی  تخصص  فوق  یحیوی«  »وحید  دکتر 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
رفت  دنیا  از  کرونا  بیماری  علت  به  که  شمالی 
استان  سالمت  مدافع  شهید  نخستین  عنوان  به 

شناخته شد.
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بفرستید

      خراسان شمالی 44 سال پیش 
           در روزنامه

شناسنامه بهداشتی 
برای دانش آموزان

 10 که   7939 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1355 آبــان 
برنامه  از  هــا«  شهرستان  »خبرهای  ستون 
دانــش  بـــرای  بهداشتی  شناسنامه  صـــدور 
این  در  اســت.  داده  خبر  شیروان  در  آمــوزان 
ریاست  دستور  اثــر  »بــر  خوانیم:  می  مطلب 
ابالغ  طبق  شیروان  پــرورش  و  آمــوزش  اداره 
این  ــدارس  م بهداشت  مسئولین  به  ــادره  ص
تمام  بــه  کــه  شــد  داده  ماموریت  شهرستان 
جهت  و  مــراجــعــه  منطقه  ایــن  ــای  ــاه ــت روس
صادر  بهداشتی  شناسنامه  آمـــوزان  ــش  دان
معالجه  جهت  را  بیماران  نامبردگان  نمایند. 
تا  مینمایند  معرفی  آموزشگاهها  بهداری  به 
پس از معالجه و بهبودی در سر کالس درس 

حاضر شوند.«

اخبار  حرف مردم    

اخبار

توقیف خودروی حامل سنگ معدن قاچاق
نجفیان- سرپرست فرماندهی انتظامی اسفراین از توقیف یک دستگاه خودروی حامل 2 تن و 40 کیلوگرم 
سنگ معدن قاچاق از نوع سرب خبر داد.به گفته سرهنگ  دوم »مجید یگانه پور«، در راستای اجرای طرح مبارزه با 
استفاده غیرمجاز از معادن، مأموران پاسگاه عباس آباد در حین گشت زنی در  حوزه استحفاظی موفق به شناسایی 
یک دستگاه خودروی نیسان حامل سنگ معدن غیرمجاز از نوع سرب به ارزش بیش از 163 میلیون ریال در این 
شهرستان شدند که در نتیجه آن 2 تن و 40 کیلوگرم سنگ معدن کشف و ضبط شد.وی خاطرنشان کرد: در این 
خصوص یک متهم دستگیر و بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده و خودرو به پارکینگ منتقل و 

سنگ معدن کشف شده هم به اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان تحویل داده شد.

 راه اندازی ۸ دکل آنتن تلفن همراه در راز و جرگالن
دره،  بش  قلی،  آدینه  روستاهای  در  همراه   تلفن  آنتن  دکل   8 جرگالن  و  راز  فرماندار  گفته  به  نجاهی-   
سنگسار، قوریدره، قاولقا، بویاخلی، سوخسو انقالب و بهار راه اندازی شده است و ساکنان این روستاها از 

اینترنت پرسرعت همراه نیز برخوردار شده اند.
»حسین پور« گفت: پس از راه اندازی این دکل ها، در 7 روستای دیگر راز و جرگالن نیز باید برای پوشش آنتن 

و اینترنت تلفن همراه، دکل آنتن راه اندازی شود.
اینترنت  و  آنتن  از  جرگالن  و  راز  روستاهای  از  تعدادی  اهالی  محرومیت  خصوص  در  گزارشی  این  از  پیش 

همراه در روزنامه خراسان شمالی به چاپ رسیده بود.
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سیما وحدانی

امید  تنها  ایـــران  جـــودوی  فــدراســیــون  تعلیق 
از  اتفاقًا  که  را  کشورمان  در  رشته  این  المپیکی 
ورزشکاران بنام و توانمند خراسان شمالی است 
در انتظار رأی دادگاه حکمیت ورزش)CAS( نگه 
داشته است تا بعد از فروردین برای المپیک آماده 
شود یا به کلی از جودو خداحافظی کند.»محمد 
برای  خود  آمادگی  پیک  در  بریمانلو«   محمدی 
دارد  را  نرفتن  یا  رفتن  دغدغه  المپیک  به  رفتن 
در  حضور  آستانه  در  خداحافظی  اش  دلهره  و 

المپیک است.

I انتظار برای درخشش با پرچم ایران
و  اروپایی  کشورهای  از  که  گوید  می  بریمانلو 
آمریکایی نیز دعوت نامه داشته اما منتظر خارج 
شدن فدراسیون ایران از تعلیق است تا هر طور 
شده پرچم ایران را به اهتزاز درآورد و درخشش 
هر  بگیرد  جشن  اش  میهن  نام  سایه  در  را  خود 
رشته  ایــن  از  اش  گیری  کناره  قیمت  به  چند 

باشد.
زیر نظر »مهنانی«  اکنون در بجنورد  بریمانلو هم 
یکی از مربیان شاخص این رشته ورزشی تمرین 

می کند و امید به جواب مثبت CAS دارد.
وی قهرمانی کوراش کشور در سال 98 را نیز در 
نتواند  اگر  و  رساند  ثبت  به  خود  ورزشی  کارنامه 
در جودو فعالیت کند باید در رقابت های کوراش 
بود  قــرار  بپردازد.»محمد«  ای  حرفه  ورزش  به 
قرقیزستان  آسیایی  های  رقابت  در  اردیبهشت 
حضور یابد و مرداد 98 در مسابقات کاپ جهانی 

دست  به  را  نقره  مدال  جودو  رشته  در  قزاقستان 
دارد  تمرین  ساعت   2 روزی  اکنون  هم  آورد.وی 
نماینده  تک  به  ضربه  ترین  بزرگ  است  معتقد  و 
تواند  می  المپیک  رنکینگ  در  ــران  ای ــودوی  ج
مدال  فصل  اوج  در  جــودو  پایان  سخت  کابوس 

آوری اش باشد.
می  ــی  ورزش و  استانی  ارشــد  مسئوالن  از  وی 
خواهد بیش از پیش به این ورزش بپردازند زیرا 
دارند  زیادی  های  هزینه  المپیکی  ورزشکاران 
تیم ملی 2 میلیون و 500  در حالی که حقوق 
هزار تومان است و هزینه های مکمل، خوراک و 
لباس از آلمان با یورو تامین می شود که سرسام 
آور است و معمواًل به خود ورزشکار تحمیل می 

شود.

I دغدغه شغل
های  دغدغه  ترین  مهم  از  را  شغل  مسئله  وی 
مسئوالن  از  و  داند  می  ای  حرفه  ورزشکاران 
شأن  در  که  را  مناسبی  های  شغل  خواهد  می 
بگیرند  نظر  در  برای شان  هستند  ورزشکاران 
آوران  مقام  تنها  که  قانون  این  وی  اعتقاد  به  و 
ادارات  در  توانند  مــی  المپیکی  و  جهانی 
استخدام شوند کم لطفی به سایر ورزشکارانی 
ــدازه  ان و  آوری شــان در حــد  ــدال  اســت کــه م

جهانی است.
سال  در  و  کرد  شروع  را  جودو  سالگی   9 از  وی 
های  رده  هــای  قهرمانی  و  شد  پــوش  ملی   87
سنی نوجوانان، جوانان و بزرگ ساالن در آسیا، 
آسیایی،  های  بــازی  برنز  جهان،  قهرمانی  برنز 
نقره کاپ جهانی قراقستان و دو برنز رقابت های 

کسب سهمیه المپیک در مسابقات ترکیه و چین 
را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

I خاطره خوب
خاطرات  بهترین  از  استان  کارنامه  با  جودوکار 
اشاره  جهان   2018 قهرمانی  مسابقات  به  خود 
می کند که روز سختی را باید می گذراند؛ 128 
کردند  می  رقابت  باید  کیلوگرم   73 وزن  در  نفر 
ورزش  این  آوران  مدال  و  ها  برترین  از  همگی  و 
ثانیه   10 در  مسابقه   7 از  بعد  توانست  که  بودند 
حریف خود را ضربه فنی کند و عنوان دومین فنی 

کار سال 2018 را به نام خود به ثبت برساند.
وی با بیان این که وعده های مسئوالن خانه، کار 
و خودرو بوده اما تاکنون محقق نشده است، می 
به  مانده  ماه   5 خواهم  می  مسئوالن  از  افزاید: 
این  در  شان  استانی  هم  نماینده  تک  از  المپیک 
رقابت ها حمایت کنند و تیم ملی مربی و وسایل 
نیاز  کمترین  که  را  ورزش  این  نیاز  مــورد  اولیه 
که  نکرده  فراهم  است،  المپیکی  ورزشکار  یک 
این کمبودها  بتوانند  امیدوارم مسئوالن استانی 

را جبران کنند.

علم ورزش   

تمرینات کششی را 
فراموش نکنید

باعث می شوند  تمرینات کششی در مجموع  سیما وحدانی- 
عضالت شما دور از هر گونه تنش و کاماًل ریلکس باشند.

کششی  تمرینات  انجام  بر  تاکید  با  بدنی  تربیت  دکترای  یک 
توانایی  خستگی،  موجب  عضالنی  های  تنش  کند:  می  اظهار 
نداشتن در انجام حرکات و گاهی اوقات درد و همچنین باعث 
محدوده  و  دامنه  آن،  به  مربوط  عضله  و  مفصل  هر  شوند  می 
حرکتی طبیعی خود را حفظ کند و فرد از انعطاف پذیری باالیی 

برخوردار باشد.
اصلی  مرحله  اتمام  از  بعد  کند:  می  تصریح  ابراهیمی«  »رضا 
این  های  فعالیت  رسد.  می  فرا  شدن  خنک  مرحله  تمرینات، 
مرحله با توجه به نوع تمرینات اصلی متفاوت است. برای مثال 
بعد از تمرینات تقویت عضالت، مرحله خنک شدن ممکن است 
شامل تقلید آهسته و کنترل شده تمرینات اصلی توأم با کش و 
فعالیت  به  پذیر  انعطاف  تمرینات  از  بعد  معمواًل  اما  باشد  قوس 

های خنک شدن نیاز نیست.
شدن  خنک  تمرینات  قلب،  تقویت  تمرینات  در  وی،  گفته  به 

ممکن است ادامه همان فعالیت با شدت کمتر باشد.
شدن  کاسته  مانع  شدن  خنک  های  فعالیت  افزاید:  می  وی 
به  و  شود  می  بدن  نهایی  اندام  به  خون  جریان  مقدار  ناگهانی 
خون  و  برگردد  اولیه  حالت  به  تدریج  به  دهد  می  فرصت  قلب 

اضافی رانده شده به بافت ها به قلب بازگردد.
شوند،  قطع  باره  یک  اصلی  تمرینات  نباید  که  این  بیان  با  وی 
تصریح می کند: اگر تمرینات اصلی را یک باره قطع کنید قلب 
شما به مدت چند دقیقه به همان شدت می تپد و خون فراوان 
را به ماهیچه ها می فرستد اما به دلیل این که ماهیچه ها دیگر 
منقبض نمی شوند تا خون را به طور مجدد به سوی قلب برانند، 
از  بعضی  در  نتیجه  در  و  شود  می  انباشته  آن  در  اضافی  خون 

شود  می  رفتن  حال  از  یا  سرگیجه  موجب  موارد 
بنابراین معمواًل یک دوره 5 تا 10 دقیقه ای 

برای خنک شدن کافی است.
تا   5 کنید  توجه  کند:  مــی  تاکید  وی 
کاهش  برای  آهسته  دویدن  دقیقه   10
زاید  مــواد  دفــع  و  بــدن  دمــای  تدریجی 
حاصل از متابولیسم در عضالت )اسید 
حرکات  دقیقه   10 تــا   5 و  الکتیک( 
کاهش  بـــرای  ــا  ــوی پ و  ایــســتــا  کششی 

اسید  دفع  و  عضالت  درد  گرفتگی، 
ورزشی  فعالیت  از  پس  الکتیک 

باید  اصلی  تمرینات  پایان  در 
مورد توجه قرار گیرد.

داشته  تــوجــه  وی،  گفته  بــه 
ورزشی  فعالیت  هر  در  باشید 

نوع  با  متناسب  آن  مرحله   3
فعالیت باید رعایت شود.

سوژه ویژه       

گل به خودی به خاطر بی تجربگی
سیما وحدانی

»بستر فعالیت فوتبال و فوتسال برای بانوان مهیاست و همچون سال های گذشته مشکل 
نبود فضای تمرین کمتر به این ورزش آسیب می زند. عالوه بر بستر فعالیت، امکانات و 
تجهیزات مناسبی داریم و ورزشکاران استان از ظرفیت و توانمندی باالیی برخوردارند اما 
آن چه سبب شده است تاکنون از کسب عنوان بازبمانیم بی تجربگی بازیکنان و نداشتن 
این  بیان  با  بجنورد  فوتبال  هیئت  رئیس  نایب  وحدانی«  »سمیه  است.  مستمر  تمرینات 
مطلب، کم تجربگی بازیکنان و نداشتن تمرین را از مهم ترین موانعی ذکر می کند که بر 
دالیل کسب نشدن عنوان صحه می گذارد.طی سال های اخیر، رشد فزاینده ای را در 

فوتسال و فوتبال بانوان شاهد بوده ایم.

I سطح باالی مربیان
وی با بیان این که مربیان فوتسال و فوتبال بانوان سطح باالیی دارند و هم اکنون مربیان 
نونهاالن و نوجوانان دارای مدرک سطح یک فوتسال آسیا هستند و سراستعدادیاب برتر 
کشور از بانوان استان است، تصریح می کند: خوشبختانه همه چیز برای به اوج رساندن 
این ورزش مهیاست و بازیکنان استان با کسب تجربه بیشتر به طور قطع صاحب رتبه می 

شوند.

I میزبانی و ارتقای بازیکنان
اتفاق  ساالن  بزرگ  سنی   رده  در  بانوان  فوتبال  یک  دسته  لیگ  از  میزبانی  وی،  گفته  به 
خوبی برای فوتبال استان بود و برگزاری چنین رویدادهایی به ارتقای سطح بازیکنان می 
انجامد.وی خاطرنشان می کند: خوشبختانه مشکل فضای تمرین نداریم و آن چه برای 

یک تمرین استاندارد مورد نیاز بوده، فراهم است.
های  ها، همایش  فستیوال  و  تختی  استادیوم  در  تمرینات  عمده  دهــد:  می  ادامــه  وی 

استعدادیابی و مسابقات در زمین استادیوم 19مهر پیگیری می شود.
فوتبالیست  بانوان  فعالیت  به  نامناسبی  های  ساعت  عمدتًا  که  این  بیان  با  »وحدانی« 
زمستان  در  بانوان  فوتبال  تمرینات  افزاید:  می  یابد،  می  اختصاص 
تعطیل شد و عمومًا به شکل فصلی تمرین می کنند.وی یادآور می 
مسابقات  و  ندارد  تیم  برتر  لیگ  در  استان  بانوان  فوتسال  شود: 
لیگ دسته یک به شکل مجتمع برگزار می شود.وی به وضعیت 
لیگ  در  کند:  می  اظهار  و  ــاره  اش استان  فوتسال  تر  مناسب 
تیم  اسفراین  کیمیای  اکنون  هم  بانوان  فوتسال  یک  دسته 
 97 سال  و  چهارم  گذشته  سال  جوانان  برتر  لیگ  در  و  دارد 
سال  که  ایــن  ضمن  شدیم،  کشور  ششم 
گرایی  جوان  رویکرد  تیم  گذشته 
تیم  به  اخــالق  کاپ  و  داشــت 
یافت . اخــتــصــاص  اســتــان 
سال  »وحدانی«،  گفته  به 
لیگ  مــیــزبــانــی  گــذشــتــه 
دسته3فوتسال را داشتیم 
قبولی  ــل  ــاب ق حــد  در  کــه 
توسط  هیئت  این  از  و  برگزار 
تقدیر  فدراسیون 

شد.

تنها امید المپیکی جودوی 
ایران منتظر رأی دادگاه 

حکمیت ورزش

  بریمانلو؛ می ماند 
یا خداحافظی می کند؟
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سینما و 
تلویزیون

محمود پاک نیت از »دخترم 
نرگس« می گوید

ســریال  پاک نیــت«  »محمــود  ضیغمــی-   
»دختــرم نرگــس« را در نوبــت پخــش دارد.
ایــن بازیگــر پیــش کســوت ســینما و تلویزیــون 
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مــا دربــاره فعالیــت 
در  ام  بــازی  گفــت:  اش  بازیگــری  اخیــر 
ســریال »دختــرم نرگــس« بــه پایــان رســید 
ــازی  ــن ب ــا م ــریال ب ــن س ــم در ای ــرم ه و همس
مــی کــرد و بــه دلیــل تعهــد کاری بــازی در 
ــا  ــی کی ــم حاتم ــد ابراهی ــم جدی ــروج«، فیل »خ
ایــن کــه ســریال  بــا بیــان  را نپذیرفتــم.وی 
پیــران  حبیــب  باقــر  را  نرگــس«  »دختــرم 
نوشــته اســت و کارگردانــی مــی کنــد، اظهــار 
کــرد: ایــن ســریال مضمونــی اجتماعــی دارد 
ــری  ــدر و دخت ــاف پ ــاره اخت ــه اش درب و قص
او  پــدر  شــود  مــی  متوجــه  بعــد  کــه  اســت 
تاکنــون  را  ســریال  ایــن  دســتمزد  نیســت. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت« ب ــاک نی ــداده اند.»پ ــا ن ــه م ب
بــه  قســمت   ۲۶ در  ســریال  ایــن  کــه  ایــن 
ســفارش ســیمای اســتان هــا بــرای پخــش 
ســاخت  حــال  در  سراســری  شــبکه های  از 
اســت، دربــاره هــم بــازی هایــش توضیــح داد: 
آذربایجــان  اســتان های  از  بومــی  بازیگــران 
غربــی و شــرقی، کردســتان و زنجــان در کنــار 
ــم  ــز، رحی ــین زرخی ــون حس ــی همچ بازیگران
نــوروزی، جمــال ذوالقــدر، مریــم خدارحمــی 
ــش  ــای نق ــریال ایف ــن س ــی در ای ــا طالب و فریب

کردنــد.

خورشید
با فیلم »آواز گنجشک ها« در بخش سودای سیمرغ  »مجید مجیدی« در سال 8۶ 

جشنواره  فیلم فجر حضور داشت و سال گذشته در سی و هشتمین دوره 
سیمرغ   همچون  مختلفی  جوایز  »خورشید«  فیلم  با  جشنواره  این 

مجیدی  مجید  را  خورشید  نامه  فیلم  برد.  خانه  به  را  فیلم  بهترین 
به  مجیدی  سینمایی  فیلم  دهمین  نوشته اند.  جاویدی  نیما  و 

کودک  ای  عده  کنار  در  عزتی  جواد  و  می پردازد  کار  کودکان 
نابازیگر در آن نقش آفرینی کردند.

امیر علی دانایی
سوپراستار  تعریف  است.  تاثیرگذاری  سینما  در  حضور  از  من  هدف 

برای  توانست  می  مسیر  این  است.  متفاوت  سینما  در  من  برای 
به  که  کردم  را  تاشم  همه  اما  باشد  این  از  تر  کوتاه  خیلی  من 

عنوان یک بازیگر شناخته شوم، حاال چقدر موفق بوده ام نمی 
دانم اما تاشم را می کنم و پای هدفی که داشتم و آن هم 

تاثیرگذاری در سینما بوده است، ایستاده ام.

میز مصاحبه   سخن ستارگان    تازه های سینما  

مریم ضیغمی- سریال های تلویزیونی طرفداران بسیاری در بین بینندگان دارند. در تعطیالت نوروز امسال هم سریال های تلویزیونی با توجه به شیوع کرونا که مردم را خانه نشین کرده بود، بیش از پیش بیننده داشت. اسفند سال گذشته اخباری از پروژه های در دست ساخت سیما منتشر و در خصوص ادامه روند 
تولید سریال ها با توجه به شیوع این ویروس ابراز نگرانی شد. در این بین برخی پروژه ها تعطیل شد و گفته می شود برخی هم در کنار تیم پزشکی برای مقابله با این ویروس به کار خود ادامه دادند. در مطلب پیش روی تان چند سریال در دست تولید را معرفی می کنیم. البته درباره این که روند تولید این سریال 

ها در روزهای اخیر چگونه بوده و این که تولیدشان متوقف شده است یا خیر، خبر جدیدی منتشر نشده است.

از »زیر خاکی« تا »نفوذ«

سریال های جدید زیر تیغ کرونا

زمین گرم
کارگردان: سعید نعمت ا...

تهیه کننده: محمدرضا شفیعی
درباره سریال: این سریال در ۳۰ قسمت برای پخش 
گانه  سه  ادامه  که  شود  می  سیما آماده  سوم  از شبکه 
برادرانه و خانوادگی  سعید نعمت ا... در همان فضای 

است.
مضمونی  ــه  ک گـــرم«  ــن  ــی »زم داســـتـــان  ــه  ــاص خ در 
سال ها  از  بعد  است:  آمده  دارد،  مذهبی  اجتماعی- 
آخرین  که  بزرگ تر  بــرادر  هم،  از  بــرادر  دو  بی خبری 
برادر  سر می گذارد سراغ  را پشت  ساعات حیات خود 
زندگی  که  وصیتی  کند؛  وصیت  تا  مــی رود  کوچک تر 

برادر کوچک را دستخوش چالشی بزرگ می کند.

بچه مهندس)فصل 3(
کارگردان: یعقوب غفاری

تهیه کننده: سعید سعدی
جعفری،  بهناز  فــوالدونــد،  انــدیــشــه  رهــنــمــا،  بــهــاره  پورحسینی،  پــرویــز  آفــریــنــان:  نقش 
طهماسبی،  سوگل  محدث،  فرزین  پــور،  چراغی  سیاوش  فرخنده،  نخعی، سلمان  افشین 
عباس جمشیدی فر و حمید شریف زاده از جمله بازیگرانی هستند که هم در فاز یک و هم در فاز 
از  پیش  پیوسته اند.  کار  به  هم  دیگری  بازیگران  ها  آن  کنار  در  و  داشتند  حضور  سریال  این   ۲
ا... گل  فرج  اسداللهی،  صحرا  نائل،  مهران  نکیسا،  نسرین  اوسیوند،  علی  تیرانداز،  این سیما 
نوجوانی  رحمانی نقش  مانی  و  بودند  شده  اضافه  سریال  این  به  اشعریون  سیامک  و  سفیدی 

جواد را بازی می کند.
درباره سریال: بچه مهندس در سال ۹۷ به کارگردانی علی غفاری تولید شد. این سریال دارای 
سه فصل است که دو فصل آن تاکنون تولید و از شبکه دوم سیما پخش شده و فصل سوم این سریال 

در حال تصویربرداری است. موضوع اصلی این سریال مربوط به پسری به نام جواد جوادی است.

زیرخاکی
تهیه کننده: رضا نصیری نیا

کارگردان: جلیل سامان
ــر، پــژمــان  ــادی حـــجـــازی فـ ــ ــان: ه ــن ــری نــقــش آف
ایرج  خیراندیش،  صامتی، گوهر  ژاله  جمشیدی، 
سنجری، نادر فاح، اصغر نقی زاده و رایان سرلک 

در سریال زیرخاکی به ایفای نقش پرداختند.
درباره سریال:  قصه این مجموعه درباره مردی است 
گنج  یافتن  بــرای  و  اســت  »زیرخاکی«  دنبال  به  که 
درگیر ماجراهای خنده داری می شود. »زیرخاکی« 
با گذشت سه سال از پخش آخرین ساخته تلویزیونی 
سامان یعنی »نفس« برای پخش آماده خواهد شد. این 

سریال مفرح و دارای دو فصل و ۲۵ قسمت است.

ایلدا
تهیه کننده: علیرضا سبط احمدی

کارگردان: راما قویدل
نقش آفرینان: مجید مظفری، پوریا پورسرخ ، فاطمه 
گودرزی، خسرو شهراز، علی دهکردی، جعفر دهقان، 
زند،  سلیمانی، امیرمحمد  کوروش  آزاد،  هژیر  کاظم 
غامرضا علی اکبری، سینا رازانی، مهدی صبایی و 

شهین تسلیمی در ایلدا نقش آفرینی می کنند.
درباره سریال: راما قویدل کارگردان سریال خانواده 
سراغ  اش  تلویزیونی  جدید  تجربه  در  ماهان  دکتر 
سریالی در حوزه دفاع مقدس رفته است .سریال ایلدا 
داستان ایثار و فداکاری مردم غرب کشور در سال های 

1۳۵8 و 1۳۵۹ را روایت می کند.

نفوذ
کارگردان: جواد شمقدری

تهیه کننده: محسن علی اکبری
نقش آفرینان: امین اسکندریان، کیمیا اکرمی، احمد 
نجفی، حمید گودرزی، رحیم نوروزی، علیرام نورایی، 
سعیدی،  زهــرا  لرستانی،  شهره  میرزاآقایی،  صالح 
فرجاد،  جلیل  هاشمی،  سیدمحسن  حجت االسام 
ماشاا... شاه مرادی، کاوه سماک باشی، امیرمحمد 
بازیگر  تعدادی  و  بلوچی  شیوا  افشاری نیا،  یلدا  زند، 

خارجی از جمله بازیگران این سریال هستند.
درباره سریال: »نفوذ« تاریخ انقاب را از بهمن ۵۷ 
تا آبان ۵8 نشان می دهد. این سریال قرار بود مهر 

۹۹ آماده پخش  شود.
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