
استانی  جلسه  در  شمالی  خراسان  استاندار  آگاهی- 
شناسایی  برای  دستوراتی  دادن  ضمن  کرونا  با  مبارزه 
قشرها و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، به شدت 
انتقاد  شرایط  این  در  استان  صنایع  عملکرد  درخصوص 
کرد. به گزارش خبرنگار ما، »شجاعی« در این جلسه پس 
اصناف  مشکالت  درخصوص  هایی  گــزارش  شنیدن  از 
استان در این شرایط و پس از اجرای طرح فاصله گذاری 
مصوبه  با  مطابق  ضــروری  غیر  اصناف  گفت:  اجتماعی 
ملی ستاد کرونا تا تاریخ اعالم شده باید تعطیل باشند اما 
مشکل  دچار  و  تعطیل  که  واحدهایی  با  مرتبط  نهادهای 
ستاد  این  مصوبات  از  توانند  نمی  طرفی  از  و  شوند  می 
استان  در  بتوانیم  اگر  تا  شوند  شناسایی  شوند  مند  بهره 

را به ستاد ملی  یا موضوع  انجام دهیم  برای آن ها کاری 
به  اشــاره  با  هچنین  وی  دهیم.  گــزارش  کرونا  با  مبارزه 
دلیل  به  قشرها  برخی  جدی  آسیب  از  ها  گزارش  برخی 
تعطیلی کسب و کار و تحت پوشش نبودن بیمه، به اداره 
همکاری  با  داد  دستور  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل 
دیگر سازمان ها همچون تامین اجتماعی برای شناسایی 
تامین  بــرای  ساعتی  گاه  و  ــه  روزان طور  به  که  قشرهایی 
مخارج خود کار می کنند و تحت پوشش هیچ گونه بیمه یا 
حمایتی نیستند، اقدام و فکری به حال این قشرها شود. 
اگر  اما  کرد  شناسایی  را  همه  نتوان  شاید  داد:  ادامه  وی 
۶۰ درصد این افراد هم شناسایی شوند می توانیم برای 

رفع مشکل آنان فکری کنیم. 

از  باید خسران و زیان وارد شده  وی خاطرنشان کرد: ما 
سوی کرونا به بخش های مختلف از جمله کسب و کارها 
خسارت  این  جبران  و  کاهش  برای  زودتر  و  شناسایی  را 
کرد:  تصریح  وی  کنیم.  گیری  تصمیم  و  ریزی  برنامه  ها 
برای این موضوع باید برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت 
داشته باشیم. استاندار خراسان شمالی همچنین پس از 
شنیدن گزارشی از روند کمک صنایع استان و کمک های 
ناچیز صنایع با وجود پیگیری های بسیار با انتقاد شدید 
استان  این  صنایع  گفت:  استان  مادر  صنایع  عملکرد  از 
بدبختی  جز  به  استان  این  بــرای  و  هستند  مفت  خیلی 
وجود  با  صنایع  این  داد:  ادامه  وی  ندارند.  دیگری  چیز 
سود سرشاری که از این استان می برند اما حاضر نشدند 

داوطلبانه کمک کنند و با وجود پیگیری های مکرر تنها 
کمک های ناچیزی  داشتند. وی همچنین با بیان این که 
حتی گزارش هایی رسیده است که همین صنایع مانند 
مشکل  دچــار  شرایط  این  در  خود  درون  در  پتروشیمی 
شده اند، افزود: از این صنایع صد بار کمک خواسته شده 
است و اگر کمکی هم داشتند از سر رفاقت با برخی بوده 
است و این عملکرد صنایع جای تاسف دارد. وی تصریح 
کرد: به موقع چکشی وار به این نوع عملکرد صنایع ورود 
خواهم کرد. وی خاطرنشان کرد: عملکرد صنایع استان 
در این شرایط در حالی ناچیز است که در دیگر استان ها 

صنایع مادر کمک های قابل توجهی داشته اند.

  آمار مبتالیان به کووید 19 
در استان 455 نفر شد

دانشگاه  سرپرست  رسید.  نفر   455 به  شمالی  خراسان  در   19 کووید  به  مبتالیان  شمار 
علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان این مطلب اظهارکرد: با اعالم نتایج قطعی آزمایش 
های انجام شده تا ظهر 17 فروردین،  455 نفر در خراسان شمالی به ویروس کرونا مبتال 
شده اند و تعداد آمار فوتی ها بدون تغییر نسبت به روز قبل از آن همان 4۶ نفر است. دکتر 
نفر، در فاروج 23  نفر، در شیروان 47  ادامه داد: در شهرستان بجنورد 21۶  »هاشمی« 
نفر، در مانه و سملقان 31 نفر، در جاجرم 2۰ نفر، در گرمه 21 نفر، در راز و جرگالن 8 
نفر و در اسفراین 89 نفر به طور قطعی به بیماری کووید 19 دچار شده اند. به گفته وی، 
تاکنون 297 نفر از مبتالیان به این بیماری بهبود یافته و از مراکز درمانی مرخص شده اند. 
وی ادامه داد: آزمایش 585 نفر از موارد مشکوک نیز منفی گزارش شده است و هم اکنون 

148 بیمار مشکوک به کووید 19 بستری هستند.

ذبح مشکالت کشتارگاه 
شهردار: کشتارگاه در روزهای پایانی سال مشکالتی 

داشت که اکنون برطرف شده است

اکنون  که  داشت  مشکالتی  سال  پایانی  روزهــای  در  بجنورد  صنعتی  کشتارگاه 
برطرف شده است؛ این خبر بسیار حائز اهمیت را شهردار بحنورد دکتر »زارعی« 

در جلسه دیروز شورای شهر اعالم کرد.
روزنامه خراسان شمالی در اسفند 5 گزارش و خبر از کشتارگاه درج کرد و به طور 
استان  مرکز  کشتارگاه  تنها  معضالت  به  کنم  عرض  چه  که  مشکالت  به  اجمالی 
پرداخت. در این گزارش ها خبرنگار ما به تاریک خانه اخبار وارد شد که برخی از آن 
ها مصداق ضرب المثل »در را ببندید از پنجره وارد می شود« و آن روزها 90 درصد 
بهداشتی  موازین  رعایت  و  کرونایی  هوای  و  حال  بود.  مدیران  میل  با  اطالعات  از 
رسالت مان را پررنگ کرده بود و به ناچار قلم را مرتب جوهر می کردیم و تا آخرین 
معضالت  پیگیری  به  دوبــاره  امسال  شماره  اولین  در  بودیم.  پیگیر  سال  شماره 
چه  آن  تمام  اگرچه  گذشته  سال  خبرهای  در  البته  شد.  درج  دیروز  که  پرداختیم 
دیده بودیم ننوشتیم ولی همان میزان هم که نوشتیم باعث کم توقعی برخی دست 
اندرکاران شد. انصافًا باید گفت این کمبودهای فاجعه گونه در کشتارگاه مربوط به 
دوران شهردار جدید و مدیریت جدید کشتارگاه نیست و ارثی بود که از گذشتگان 
که  داد  می  نشان  زارعی  دکتر  اقدامات  و  است  رسیده  شهری  کنونی  مدیریت  به 
برای مجموعه مدیریت شهری هم شاید این مشکالت قابل تحمل نبود. در آخرین 
شماره سال گذشته، نماینده ولی فقیه به همراه فرمانده سپاه بازدیدی از کشتارگاه 
داشت که شهردار قول داد در ایام تعطیالت نوروز مشکالت موجود کشتارگاه را 
حل کند و از حضور نماینده محترم ولی فقیه و فرمانده محترم سپاه به خاطر این 
خبر  اما  کرد.  تشکر  باید  دارد،  مردم  سالمت  به  ها  آن  اهتمام  از  نشان  که  بازدید 
خسته  واقعًا  کشتارگاه  بهداشتی  مشکالت  رفع  درخصوص  زارعی  دکتر  دیروز 
این  در  خصوص  به  است،  اهمیتی  حائز  بسیار  اقدامات  گفت  باید  و  دارد  نباشید 
اوضاع کرونا کاری است کارستان و جا دارد به مجموعه مدیریت شهری که در این 
اقدام سهیم است خداقوت گفت، زیرا مشکالتی که خبرنگار ما دیده بود رفع شان 
امر ساده ای نبود و کار اعتبار قابل توجهی را می طلبید.   البته ما تقاضا داریم زمینه 
حضور خبرنگاران برای تهیه گزارش فراهم شود تا بر اعتماد عمومی افزوده شود. 
همت  و  ها  رسانه  پیگیری  و  شد  محقق  مردم  بحق  انتظار  که  شکر  را  خدا  باالخره 

مسئوالن نتیجه داد و قولی که شهردار به نماینده ولی فقیه داده بود، عملی شد.
تغییرات وضعیت کشتارگاه صنعتی بجنورد در جلسه  دیروز شورای شهر  موضوع  علوی- 
هم مطرح شد و شهردار به اقدامات صورت گرفته برای رعایت مسائل بهداشتی در کشتارگاه 
پرداخت. »زارعی« در این جلسه گفت: همه موارد بهداشتی در کشتارگاه صنعتی بجنورد به 
طور احسن انجام می شود.  شهردار بجنورد افزود: کشتارگاه بجنورد در روزهای پایانی سال 
گذشته مشکالتی داشت که اکنون برطرف شده است. وی با بیان این که در آرامستان ها 
مشکل دفن اموات متاثر از شیوع کرونا را داشتیم زیرا پروتکل های شدیدی به ما داده شده 
بود، ادامه داد: اما توانستیم رضایت خانواده های اموات جهت اجرای این پروتکل را جلب 
کنیم. »زارعی« برخی فعالیت های شهرداری در آستانه نوروز و ایام عید را برشمرد و گفت: 
در حوزه عمرانی از 1۰ روز مانده به عید تاکنون با وجود بارندگی های موجود در حد محدود 
برخی ترمیم های آسفالت انجام شده است. وی از شست و شو و ضدعفونی کردن خیابان 
های اصلی شهر، مناطق مختلف، ایستگاه های تاکسی و اتوبوس، باکس های زباله، اجرای 
طرح ضربتی برخورد با سد معبر، اجرای طرح ممنوعیت ورود به پارک ها، ضدعفونی کردن 
اداره ها، بیمارستان ها و نمایشگاه بین المللی با همکاری سپاه خبر داد. »دلیریان« رئیس 
برخی  عوارض  خواست  شهردار  از  جلسه  این  در  شهر  شورای  جوانان  و  ورزش  کمیسیون 
قشرها مانند رانندگان تاکسی های تلفنی و اصناف که به دلیل شیوع ویروس کرونا نتوانستند 
ردیف  تا  شد  خواستار  هم  شورا  عضو  دیگر  نشود. »باغچقی«  دریافت  کنند،  کسب  درآمدی 

اعتباری برای کمک به مردم ایجاد شود و دولت راهکارهای بهنگام و مناسبی داشته باشد.
استانداری  در  ای  جلسه  برگزاری  به  اشاره  با  جلسه  این  در  شهر  شورای  رئیس  »محمدی« 
اظهارکرد: در این جلسه مقرر شد شهرداری و چند نهاد فرهنگی اقدام به پخش موسیقی در 

محالت کنند و از برگزاری جشن در خیابان ها خودداری شود.
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در استان 455 نفر شد

انتقاد شدید استاندار از  کمک های 
ناچیز صنایع در شرایط کرونایی

ذبح مشکالت کشتارگاه 
شهردار: کشتارگاه در روزهای پایانی سال مشکالتی داشت که اکنون برطرف شده است

انتقاد شدید استاندار از   کمک های ناچیز صنایع در شرایط  کرونایی

بهمنیار

بجنورد در کمتر از یک ساعت  باز هم  ونیز شد

 گزارش ویژه 

گفت و گوی اختصاصی با رئیس هیئت ورزش های 
همگانی خراسان شمالی

 مهجوریت 
ورزش همگانی

IIکروناییIهایIدستورالعمل
تبعات  با  مقابله  هــای  دستورالعمل  زودتـــر  کــاش 
اقتصادی کرونا به کسبه و مشاغل اعالم شود چون 

ما زیر بار کرونا و مسائل اقتصادی کمر خم کرده ایم.

IIبهداشتIنشدنIرعایت
برخی مشاغل مانند بعضی از سبزی فروشی ها در 
بجنورد با وجود انتشار ویروس باید به مردم خدمات 
رسانی کنند ولی متاسفانه اصول بهداشتی را رعایت 
نمی کنند و شهروندان می مانند که از آن ها خرید 
کنند یا نه؟ اکنون که تعداد مشاغل دایر کم شده است 
به راحتی می توان بر فعالیت این واحدها نظارت کرد، 

مسئوالن به این موضوع توجه کنند.

در حال تخلیه مغازه بودند و ناراحتی را به 
در  دید.  ها  آن  چشمان  در  شد  می  وضوح 
خصوص کسبه ای صحبت می کنم که زیر 
تیغ کرونا رفته اند و در میدان مبارزه با این 
شکست  آن  اقتصادی  مشکالت  و  ویروس 
خورده اند و اینک به دلیل مشکالت مالی 
و تراز نبودن دخل و خرج شان مجبور شده 
اند کسب و کار خود را برای همیشه تعطیل 

کنند. 
سر  بجنورد  خیابان  چند  به  گذشته  روز 
همه  از  بیشتر  که  چیزی  ابتدا  در  زدم. 
مجاور  آشپزخانه  ــرد،  ک جلب  را  نظرم 
خانه مان بود؛ متصدی آن در حال تخلیه 
مکانی بود که چند ماه گذشته راه اندازی 

کرده بود. 
سراغ صاحبان کسب و کار ورشکسته رفتم 
که دو نفری به همراه چند کارگر تجهیزات 
ــی کــردنــد.  ــت م ــوار وانـ ــز را سـ پ پــخــت و 
جریان  در  شریک  دو  بین  گویی  و  گفت 
نمی  دیگر  گفتند،  مــی  کــه  شنیدم  ــود،  ب
این  و  کنند  پرداخت  را  واحد  اجاره  توانند 
دارد. را  ها  آن  ورشکستگی  حکم   تعطیلی 
که  ما  خبرنگار  به  پاسخ  در  ها  آن  از  یکی 
ماجرای  گفت:  شد،  کار  این  دلیل  جویای 
مانند  هم  ما  شد  جدی  که  کرونا  ویــروس 
جان  حفظ  به  توجه  دلیل  به  مشاغل  بقیه 
تعطیل  را  محل  این  شهروندان  سالمت  و 

کردیم با این تصور که حتمًا ستاد مقابله با 
و  اقتصادی  مسائل  برای  را  تدابیری  کرونا 

مالی ما اندیشیده است.
تعطیلی  این  مدت  در  که  این  بیان  با  وی 
تا  کردم  مراجعه  مربوطه  صنف  به  بار  چند 
شاید کمکی وجود داشته باشد، ادامه داد: 
پس  امروز  و  گشتم  بازمی  تر  ناامید  بار  هر 
از یک ماه تعطیلی موقت، به دلیل ناتوانی 
نکردن  همکاری  و  بها  اجــاره  پرداخت  در 
صاحب ملک برای همیشه کسب و کارمان 

را تعطیل کردیم.
آهسته  من  و  بودند  مغازه  تخلیه  حال  در 
صد  چند  گرفتم.  فاصله  ها  آن  از  آهسته 
نظرم  دیگری  خالی  مغازه  تر  طرف  آن  متر 
گذشته  هفته  چند  تا  جا  این  کرد.  جلب  را 
صدای  و  بــود  ای  رایانه  هــای  بــازی  محل 
می  بــازی  بــرای  که  جوانانی  و  نوجوانان 
روز  در  اما  شد،  می  شنیده  همیشه  آمدند 
جز  نبود  مکان  این  از  اثــری  هیچ  مراجعه 

پلمبی که شکسته شده بود.
تجاری  ملک  این  مجاور  فروشگاه  صاحب 
گیم  قطعی  تعطیلی  از  پس  که  کرد  اعالم 
شد  می  تعطیل  نیز  مکان  این  باید  ها  نت 
ها  دستورالعمل  بــه  چندانی  تــوجــه  ــا  ام
از  تا این که پس از چند بار اخطار  نداشت 
داد:  ادامه  وی  شد.  پلمب  متولیان  طرف 
این ملک اجاره ای بود و صاحب این شغل 

کسب  محل  این  از  درآمدی  توانست  نمی 
کند، بنابراین یک شب پلمب را شکست و 
تجهیزات بازی را برد و قفل تعطیلی کرونا 

بر در این مغازه نیز زده شد.
مشاغل  از  بسیاری  داستان  این  روزها  این 
پایان  گویا  کــه  داستانی  ــت؛  اس شهر  در 
نظر  در  شود  می  گفته  زیرا  نــدارد  خوشی 
گرفتن تدابیر حمایتی الزم هنوز در دست 

انداز صادر نشدن دستورالعمل هاست. 
ــان دیـــگـــر نـــیـــز مــی  ــابـ ــیـ ــه چـــنـــد خـ ــ ب
دارد. ادامــــــه  ــان  ــ ــت ــ داس ایــــن  و   روم 

هیچ  رســیــدم،  آشپزخانه  یک  به  دوبـــاره 
است  نــمــانــده  بــاقــی  شغل  ــن  ای از  اثـــری 
که  شیشه  پــشــت  بـــزرگ  ای  ــرگــه  ب ــز  ج
رعایت  »جهت  بود؛  شده  نوشته  آن  روی 
ــان شــهــرونــدان  ــ ــظ ج ــف ــی و ح ــت ــالم س
 تـــا اطــــالع ثـــانـــوی تــعــطــیــل هــســتــیــم«.

برخی  آهسته  آهسته  تعطیلی  کنار  در 
خراسان  اصــنــاف  ــاق  ات رئیس  مشاغل، 
آسیب دیده  کسبه  ــرد:  ک ــالم  اع شمالی 
های  دســتــورالــعــمــل  انــتــظــار  در  اســتــان 
 حمایتی از سوی اتاق اصناف ایران هستند. 

و  کرونا  ویــروس  شیوع  افــزود:  »امــیــدوار« 
 25 از  استان  در  کارها  و  کسب  تعطیلی 
اسفند تا 15 فروردین باعث آسیب هایی 
شد که اکنون باید تمهیدات کشوری برای 
شود. اندیشیده  ها  خسارت  این   جبران 

شرایط  کسبه  کــه  حالی  در  گفت:  وی 
 98 سال  در  را  ضعیفی  بسیار  اقتصادی 
پایان  ــازار  ب امید  به  بودند،  کــرده  تجربه 
سال حتی با قرض و دریافت وام اقدام به 
کردند  ایام  این  در  مردم  ملزومات  تامین 
و  کسب  تعطیلی  و  بیماری  این  شیوع  با  و 

کار، مقروض تر شدند.
کیف  فــروشــان،  گل  فــروشــان،  آجیل  وی 
پوشاک  فروشندگان  و  فروشان  کفش  و 
کسب  در  دیدگان  آسیب  بیشترین  از  را 
اکنون  ــرد:  کـ خــاطــرنــشــان  و  ذکــر  کــار  و 
بـــا ایـــن شـــرایـــط نــمــی تــوانــیــم بـــه شکل 
حمایتی  تمهیدات  کسبه  ــرای  ب استانی 
مکاتباتی  دلیل  همین  به  باشیم  داشته 
اتاق  با  کــارگــران  بیمه  و  حقوق  بر  مبنی 
داشتیم. ــداری  ــان ــت اس و  ایـــران   اصــنــاف 
شرایط  دلیل  به  کسبه  عمده  ــزود:  اف وی 
بانکی استفاده  می  از تسهیالت  اقتصادی 
کردند و با شرایط موجود سرمایه در گردش 
ندارند و الزم است تسهیالتی با سود پایین 
شود. پرداخت  ها  آن  حیات  ــه  ادام  بــرای 
پرداخت  ــرای  ب اگــرچــه  ــرد:  ک اضــافــه  وی 
فروردین  اسفند،  ماه   3 طی  بیکاری  بیمه 
رفــاه  و  کــار  تــعــاون،  وزارت  اردیبهشت  و 
اما  است  اندیشیده  تمهیداتی  اجتماعی 
با  هم  کارگری  بیمه  پرداخت  برای  کسبه 

مشکل مواجه هستند.
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      خراسان شمالی 44 سال پیش 
           در روزنامه

آغاز احداث سیل برگردان در 
اسفراین

 18 که   7945 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1355 آبــان 
در  برگردان  سیل  احــداث  آغــاز  از   2 صفحه 
می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر  اسفراین 
مسکن  کل  اداره  عمومی  »روابــط  خوانیم: 
قــرارداد  داد  گــزارش  خراسان  شهرسازی  و 
شامل  آبــادانــی  و  عمرانی  طــرح  ده  اجـــرای 
فریمان،  شاندیز،  طرقبه،  خیابانهای  آسفالت 
چناران و خیابان کمربندی و همچنین احداث 
و  قوچان  اسفراین،  درگــز،  بــرگــردان  سیل 
بیرجند و نیز توسعه لوله کشی آب آشامیدنی 
شیروان بامضاء رسید و مبادله شد و عملیات 
اجرایی این طرحها آغاز گردید. هزینه اجرای 
ریال   45۶۰25۰۰ مبلغ  مذکور  طرحهای 
برآورد شد که از محل اعتبارات وزارت مسکن 
ای  ناحیه  خــاص  طرحهای  و  شهرسازی  و 

تامین و پرداخت میشود.«

حرف مردم   

اسدی- آب گرفتگی معابر در هنگام بارش 
ها به داستان و مشکل همیشگی در بجنورد 
تبدیل شده است و با این که هر سال وعده 
زیر  ســازی  به  و  کــردن  فراهم  بــرای  هایی 
داده  خصوص  این  در  شهری  های  ساخت 
برای  بار  یک  نیست  قرار  گویا  اما  شود  می 
شهری  معابر  گرفتگی  آب  پرونده  همیشه 
کمتر  در  بجنورد  گذشته  روز  شــود.  بسته 
بارندگی  شد،  ونیز  هم   باز  ساعت   یک  از 
و  هــا  کــوچــه  بــرخــی  گرفتگی  آب  مــوجــب 
برای  را  مشکالتی  و  شد  شهر  ایــن  معابر 

کرد.  ایجاد  خودروها  حتی  و  عابران  تردد 
چهارراه  و  کارگر  میدان  مانند  مناطقی 
امیریه و بسیاری از کوچه ها و حتی برخی 
خیابان های اصلی شهر دچار آب گرفتگی 
و بعضی از آن ها به استخرهای کوچک آب 
بارش  این  شهر  حاشیه  در  شدند.  تبدیل 
مناطق  این  مشکالت  بر  مضاعفی  درد  ها 
سراغ  شهری  مدیران  گذشته  روز  اگر  بود. 
که  یافتند  درمی  رفتند،  می  شهر  حاشیه 
و آب گرفتگی  بارش ها  از  مشکالت ناشی 
در این مناطق به تنهایی مثنوی هفتاد من 

کاغذ است. با این که بارش ها باعث شادی 
اما  شود  می  مردم  از  بسیاری  و  کشاورزان 
مشکالتی  و  ها  ناراحتی  کنار  از  توان  نمی 
مسائل  برخی  یا  توجهی  بی  دلیل  به  که 
شهروندان  ــرای  ب خصوص  ایــن  در  دیگر 
از  زاده«  »امــان  گذشت.  شــود،  می  ایجاد 
ساکنان ناظرآباد در تماس با خبرنگار ما در 
روز گذشته اعالم کرد: کوچه های ناظرآباد 
عماًل  و  شــده  تبدیل  آب  هــای  حوضچه  به 
در  است.  غیرممکن  مسیرها  این  در  تردد 
این بین برخی رانندگان در چاله هایی که 

ترمیم نشده بودند، می افتادند که به علت 
ها  آن  از  ای  نشانه  ها  کوچه  گرفتگی  آب 
اداره  یابی  پیش  های  نقشه  بررسی  نبود. 
بیانگر  شمالی  خراسان  هواشناسی  کل 
تداوم جوی ناپایدار و کاهش دما در منطقه 
گفته  به  اســت.  هفته  همین  شنبه  پنج  تا 
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی 
چهارشنبه  تا  ــردا(  )ف شنبه  سه  از  استان، 
ارتفاعات  در  و  بــرق  و  رعــد  و  ــاران  ب بــارش 
بارش برف و برای دوشنبه )امروز( افزایش 

ابر و وزش باد پیش بینی می شود. 

بجنورد در کمتر از یک ساعت  باز هم  ونیز شد
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گفت و گوی اختصاصی با رئیس هیئت ورزش های همگانی خراسان شمالی

مهجوریت ورزش همگانی 

ساخت سرود همگانی برای نخستین بار در کشور 
هنرمندان  توسط  همگانی  سرود  ساخت  از  شمالی  خراسان  همگانی  های  ورزش  هیئت  رئیس 
استان با توجه به فرهنگ خراسان شمالی خبر داد که این سرود مورد توجه وزارت ورزش و جوانان 
اقدامی  خصوص  دراین  دیگری  استان  تاکنون  و  گرفت  قرار  همگانی  های  ورزش  فدراسیون  و 
نداشته است.جودت اظهار می کند: طی نامه نگاری فدراسیون با دیگر استان ها همه هیئت ها 
جز  استانی  تاکنون  که  بودند  خود  استان  فرهنگ  و  بافت  به  توجه  با  سرود  این  ساخت  به  مجاب 

خراسان شمالی چنین اقدامی نداشته است.

فعالیت پر رنگ هیئت همگانی در حوزه قهرمانی 
رئیس هیئت ورزش های همگانی از درخشش اعضای هیئت در رقابت های قهرمانی کشور خبر 
می دهد.جودت تصریح می کند: یوگا کاران استان جزو تیم ملی هستند؛ سال 95 قهرمان یوگای 
کشور شدیم، دو پیشکسوت استان نیز به تازگی دو مدال نقره کسب کردند وامیدواریم امسال با 

افزایش اعزام ها شاهد کسب مدال های بیشتر باشیم.

استارت دو چرخه سواری همگانی
وی با بیان این که استارت دوچرخه سواری همگانی از دی 98 انجام شد تصریح می کند: همایش 
های دوچرخه سواری همگانی بارها برگزار شده و بعد از خروج از کرونا مجددا یکی از مهم ترین 

برنامه های هیئت فعالیت در این رشته ورزشی است.

افزایش مدرسان هیئت
رئیس هیئت ورزش های همگانی خراسان شمالی با بیان این که خراسان شمالی در بحث مدرس 
نقص دارد و باید در راستای افزایش تعداد مدرسان خود اقدام کند اظهار می کند: هم اکنون هیئت 
17 مدرس دارد که مدرک درجه 2 و 3 دارند و امسال در دوره های مدرسی اعزام خواهیم داشت.

رکورد زنی پیاده روی عمومی با 135 هزار نفر
روی  پیاده  برگزاری  با  که  سالی  کرد  معرفی  هیئت  این  برای  شکوهی  پر  سال  را   92 سال  وی 
همگانی  و حضور 135 هزار نفر رکوردی در تاریخ اتفاق افتاد و این اتفاق برگ زرینی از کارنامه پر 

برگ  و بار هیئت ورزش های همگانی استان است.

برگزاری بزرگ ترین همایش ورزش روزانه در جهان
روز  البته  و  پائیزی  سرد  روز  یک  در  نفر   6300 حضور  با  که  استان  روزانه  ورزش  همایش  جودت 
آفرینی حتی  این چنین حماسه غرور  از  کاری و غیر تعطیل برگزار شد رکوردی دانست که پیش 

در جهان نیز سابقه نداشته و از شبکه های مختلفی این برنامه پخش شد و مورد تقدیر قرار گرفت.
وی تاکید می کند:مردم خراسان شمالی فرهنگ ورزشی دارند و پای کار هستند،اما نداشتن فضا 
توجه  به  است.وی  شده  هیئت  های  برنامه  و  همایش  از  بسیاری  برگزاری  از  مانع  مناسب  بستر  و 

کمرنگ مسئوالن به ورزش های همگانی و ورزش بانوان اشاره کرد که همواره مهجور می ماند.

برگزاری مجمع ساالنه و تقدیر از مربیان فعال استان
جودت به برگزاری منسجم مجمع ساالنه اشاره می کند که گزارشی به اعضای مجمع ارائه و اعضا 
پیشنهاد می دهند برای فعالیت بهتر هیئت در سال های آینده چه اقدام مناسبی باید انجام دهند.به 
گفته وی پایان سال نیز جشنی به منظور تقدیر از حامیان مالی و باشگاهی، مربیان و داوران برگزار 
می شود و هیئت به مربیان طی خود اظهاری آن ها امتیازی می دهد و برترین ها را مشخص می کند.

وی به ادارات استان و برگزاری برنامه های متعدد با فعالیت و اجرای این هیئت اشاره می کند.

هیئت استان، برترین هیئت همگانی کشور
به گفته جودت سال 97 هیئت ورزش های همگانی استان برترین هیئت همگانی کشور معرفی 
شد و عامل این موفقیت توجه به خانواده و خانوادگی برگزار شدن برنامه و جشنواره ها بود.وی می 
افزاید: هیئت برای تمامی اقشار و رده های سنی برنامه دارد.وی تاکید می کند: امسال با حمایت 

اداره کل توجه ویژه ای به محالت و حاشیه های شهر و استان داریم.

هم اندیشی فصلی با مربیان
در  جلسات  این  طی  که  کند  می  اشاره  مربیان  با  فصلی  اندیشی  هم  جلسه  برگزاری  به  جودت 
خصوص آموزش، باشگاه، بیمه ورزشی و ... بحث و تبادل نظر صورت می گیرد و هیئت نقاط قوت 

و ضعف خود را بررسی می کند.

سیما وحدانی- هیئت ورزش های همگانی  سال هاست در کشور حرف برای گفتن دارد و 

از آن خود کند.  با رکورد زنی جایگاه نخست هیئت ورزش های همگانی کشور را  توانسته 

رئیس هیئت ورزش های همگانی خراسان شمالی و مشاور عالی فدراسیون، ایده های نوینی 

برای ورزش همگانی در این سال ها پیاده کرد و توانست شاهد حضور بسیار چشمگیر عالقه 

مندان به ورزش باشد گرچه دست و پای هیئت به خاطر نداشتن بستر فعالیت بسته است اما 

باز هم اجازه نمی دهند کمبودها سبب محدودیت در اجرای برنامه هایشان شود.

مجید  شمالی،  خراسان  همگانی  های  ورزش  هیئت  رئیس  با  اختصاصی  گوی  و  گفت  طی 

جودت، تنها دغدغه هیئت را نداشتن سالن اختصاصی اعالم کرد و از شاخص ترین برنامه 

های هیئت نیز به افزایش تعداد مربیان و کمیته های هیئت اشاره کرد.

به گفته جودت، تنوع ورزش در باشگاه های استان افزایش یافته و همه بنا به سلیقه ای که 

دارند می توانند رشته های مورد عالقه خود را انتخاب کنند.

به گفته وی از 83 کمیته فعال فدراسیون ورزش های همگانی کشور خراسان شمالی 

54 کمیته فعال دارد و 740 مربی تحت پوشش این هیئت به فعالیت در باشگاه ها 

می پردازند که این رقم طی سال های اخیر رشد قابل مالحظه ای داشته است.

برگزاری جشنواره 
خانوادگی
جودت یکی از عوامل موفقیت هیئت را برگزاری 
جشنواره خانوادگی بیان می کند که به هر بهانه 
ای خانواده دور هم جمع می شوند و ضمن شادی 
و نشاط به ورزش نیز می پردازند.
وی تاکید می کند: سال 98 بیش از 600 هزار 
نفر  در برنامه هیئت شرکت کردند و فعالیت بدنی 
داشتند که از جمعیت استان این رقم قابل توجه 
بوده و هیئت به رسالت خود که ایجاد جامعه 
شاداب و بانشاط است رسید.
وی هیئت ورزش های همگانی خراسان شمالی 
را جزو نخستین هیئت هایی معرفی می کند که 
به برگزاری دوره های مربیگری در رشته های 
نوظهور فدراسیون و کارگاه های جدید اقدام کرده 
و نسبت به دیگر استان ها در این مقوله پیشرو 
است.

قهرمانی و نایب قهرمانی پرثوآ
به گفته وی ورزشکاران پرثوآ استان نیز حرف برای گفتن زیاد دارند به طوری که نوجوانان 

و جوانان استان هر سال عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی را از آن خود می کنند و استاد 
"ولی حصاری" رئیس کمیته پرثوآ برای قهرمانی در پرثوآ زحمات زیادی کشید.

جشنواره سن 
طالیی ها

جودت در ادامه به برگزاری 
جشنواره سن طالیی ها اشاره می 

کند و می گوید: افراد باالی 60 
سال دراین جشنواره و همایش 

های مرتبط می توانند حضور 
یابند  و عموما در بسیاری از 

برنامه های متعدد شاهد حضور 
850 سالمند در کمیته ورزش 

بزرگساالن هستیم تا ضمن 
برگزاری برنامه های مفرح و شاد، 

زمینه سالمتی آن ها را فراهم 
کنیم  

و حتی به مسابقات قهرمانی 
کشور  اعزام داشتیم و دو نماینده 
ورزشی این کمیته آقایان افشاری 
و دکتر اشراقی موفق به کسب دو 

مدال نقره شدند.

کمیته گردشگری، کمیته ای فعال
جودت کمیته گردشگری این هیئت را کمیته ای فعال معرفی کرد که در این مدت حسین شکرانی راهنمای برتر گردشگری 
کشور و چهره ماندگار هیئت در سال گذشته  بیش از هزار برنامه برگزار کرده و عموما در طول هفته چندین برنامه متنوع در 
دستور کار دارد.به گفته وی دوست داران ورزش طبیعی در جهت توجه به جاذبه های گردشگری  به نقاط مهم و بکر استان 
سفر می کنند و در برنامه های طبیعت گردی نیز با اصول طبیعت گردی و دوستی با طبیعت آشنا می شوند که این اقدام نیز 

به ارتقای فرهنگ استفاده از طبیعت کمک می کند.

جایگزینی موزیک محلی به جای موزیک غربی
آمادگی  های  رشته  در  توانسته  که  کند  می  معرفی  استانی  تنها  را  شمالی  خراسان  جودت، 

جسمانی و ایروبیک موزیک محلی را جایگزین موزیک غربی کند.
وی با بیان این که این اقدام فرهنگی است اظهار می کند: مردم استان از این اقدام در باشگاه 
ها استقبال کردند و مورد توجه عموم قرار گفته است ضمن این که تالش کردیم این مهم در 

فدراسیون نیز به ثبت برسد اما متاسفانه عملی نشد.
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