
گفت و گو   

اخبار   

قیمت  تاکنون   98 آذر  از  که  حالی  در  شیری- 
هنوز  اما  شده  برابر   2 به  نزدیک  برنج  کیسه  هر 
دلیل  ــه  ب ــان  ــت اس ــه  ب وارداتــــی  بــرنــج  ــن  ت  550
مشکالت بانکی وارد مراحل گمرکی نشده است 

و سرنوشت آن مشخص نیست.
به  باره  این  در  شمالی  خراسان  گمرک  مدیرکل 
خبرنگار ما گفت: حدود 4 ماه قبل 550 تن برنج 
تا پس از تخصیص  با اعتبار تجار وارد استان شد 
اما  شــود  بــازار  وارد  گمرکی  مراحل  طی  و  ارز 
صورت  ارزی  تخصیص  گونه  هیچ  مدت  این  طی 
منطقه  در  وارداتی  های  برنج  همچنان  و  نگرفته 
ویژه اقتصادی باقی مانده است. دکتر »جعفری« 
افزود: در حالی که در برخی گمرک های کشور 
برنج ها رسوب شده اما در خراسان شمالی هیچ 

برنجی در گمرک موجود نیست و این میزان برنج 
گمرکی  مراحل  انجام  مرحله  به  هنوز  شده  وارد 
نرسیده است. وی خاطرنشان کرد: اگر تخصیص 
ارز به این محصول انجام شود، وارد چرخه گمرک 
می شود و طی 24 ساعت تمام فعالیت ها انجام و 
محصول ترخیص خواهد شد. وی اظهار کرد: هم 
وارداتی  محصول  این  مشکل  درصد   90 اکنون 
تأمین نشدن ارز است. »صالحی« یک واردکننده 
برنج نیز در این باره گفت: یک محموله 550 تنی 
استفاده  با  و  ارز  تخصیص  امید  به  آذر  در  را  برنج 
از  خبری  هنوز  اما  کردیم  وارد  خودمان  اعتبار  از 
باقی  بالاستفاده  محصول  و  نیست  ارز  تخصیص 
کیسه  هر  قیمت  که  این  بیان  با  وی  است.  مانده 
است،  شده  تومان  هزار   180 برنج  کیلویی   10

برنج  کیسه  هر  قیمت  آذر  که  حالی  در  افــزود: 
100 هزار تومان بود واردات انجام شد اما اکنون 
قیمت آن به 180 هزار تومان رسیده است و هنوز 
شود.  نمی  انجام  ارز  تخصیص  برای  اقدامی  هم 
وی اظهار کرد: اگر تخصیص ارز انجام نشود پس 
از این بیماری و باز شدن مرزها ناگزیر به  از گذر 
صادرات یا مرجوع کردن محصول می شویم. وی 
جایی  آن  از  گفت:  دالر  نرخ   افزایش  به  اشاره  با 
نشده  انجام  حمایتی  هیچ  برنج  واردات  برای  که 
هستیم.  دالر  کنونی  نرخ  با  آن  صادرات  به  مجاز 
استانی  مسئوالن  اگر  کرد:  تصریح  همچنین  وی 
برای تخصیص ارز پیگیری و حمایت های الزم را 
ارز  تأمین  مشکل  که  این  احتمال  باشند  نداشته 

باقی بماند، وجود دارد.
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 مدیرکل آموزش و پرورش:

تحصیل دوباره دانش آموزان در مقاطع 
فعلی صحت ندارد
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با صدور بیانیه ای صورت گرفت؛

قدردانی بزرگان اهل سنت استان از 
تدابیر رهبری برای مقابله با کرونا

 خراسان شمالی
 از رئیس جمهور »تقدیر« گرفت

صفحه 2

در گفت و گوی اختصاصی با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مطرح شد:

ناگفته ها از کرونا در استان

بالتکلیفی 4 ماهه 550 تن برنج

صفحه 2

صفحه2

برنامه های متفاوت نیمه شعبان اعالم شد

جشن منجی

 ورزش 

بدمینتون خراسان شمالی بدون تالطم در روزهای 
خوبی به سر می برد و ارتقای رتبه هیئت استان 
در کشور روز به روز بیش از گذشته محسوس 
بدمینتون  هیئت  آید.رئیس  می  چشم  به 

خراسان شمالی به کارنامه ...

گفت و گوی اختصاصی با رئیس حوزه هنری خراسان شمالی

 گلستانی
 از هنرهای متعهد

مرتضوی

ها  همپای  ســال  ایــن  در  اســتــان،  هنر  و  فرهنگ   
زمان  هم  و   امروز  و  کرد  رشد  انقالب  تناور  درخت 
با روز هنر انقالب اسالمی، شاهد بارور شدن آن در 
جامعه  پرشور  حضور  واسطه  به  مختلف  های  شاخه 
خراسان  هنری  حــوزه  همت  با  هنری  و  فرهنگی 
را  بــاری  پر  های  سال  نهاد،  این  شمالی هستیم. 

پشت سر گذاشته به گونه ای که دنیای پر
خالی  هنری  بزرگ   های  اتفاق  از  هنر  نگار  و  نقش 
کارتون  ملی  جشنواره  دوره   10 میزبانی  و  نماند 
اکران  و  آیینی  ادبیات  کنگره  دوره   3 کاریکاتور،  و 
از  دیگر  مرزی، فصلی  مناطق  در  روز  به  های  فیلم 
فرهنگ  عرصه  در  »متعهد«  هنر  های  جوانه  رویش 
و هنر استان را رقم زد.رئیس حوزه هنری خراسان 
شمالی به بیان بخشی از دستاوردها و اقدامات 10 

ساله این نهاد انقالبی در استان پرداخت. 
و  انقالبی  هنر  تفاوت  و  چیستی  به  نمازی«،  »وحید 
از هنر می شود پرداخت  متعهد و سایر تعاریفی که 
با سالروز شهادت  را که مصادف  بیستم فروردین  و 
شهید "آوینی" است به عنوان  مصداق عملی و عینی 

تحول هنرمند متعهد انقالبی یاد
کرد که در راستای ارج نهادن به فعالیت ها و آرمان 
شکوهمند  انقالب  شهدای  دیگر  و  شهید  این  های 
انقالب  هنر  جریان  در  متعددی  مصادیق  اسالمی، 

شکل گرفته است.
استان  هنری  حــوزه  ســال  هر  که  ایــن  بیان  با  وی 
برنامه های متعددی را در این ایام برگزار کرده بود، 
تصریح کرد: امسال به دالیل پیش آمده و اقدامات 
جمعی  هــای  برنامه  کــرونــا از  شیوع  از  پیشگیرانه 
گرفته  خود  به  مجازی  ها رنگ  فعالیت  و  شد  پرهیز 

است.
  10 این  در  استان  هنری  حوزه  که  این  از  »نمازی« 
سال فعالیت های هنری در چارچوب هنر انقالب را 
شروع و تالش کرد جریانی را در هنر انقالب شکل 
بخش  در  خوشبختانه  افــزود:  و  گفت  سخن  دهد، 

و  شد  توفیقاتی حاصل  و هنر  فرهنگ  های مختلف 
شکل  سازی  جریان  و  منسجم  بسیار  های  حرکت 
و  معرفی  کشور  سطح  در  را  خود  توانستیم  و  گرفت 
با حرکت ها و فعالیت هایمان به یکی از مراکز فعال 

کشور در جبهه فرهنگی انقالب تبدیل شویم.
وی یک بخش از فعالیت های حوزه هنری را تبیینی 
قالب  در  ســال   10 ایــن  در  ــرد:  ک تصریح  و  ــالم  اع
مطالعاتی  طرح  مثل  مختلف  های  طرح  برگزاری 
های  پــژوهــش  و  ــقــالب  ان کــرامــت  حــیــات،  نسیم 
اسالم،  دین  تبیین  در  هنر  نقش  چون  هم  متعدد 
معماری عفیفانه و برگزاری نشست های پژوهشی و 
تخصصی متعدد نسبت به تبیین مبانی هنر انقالب 
اقدام شد و حتی با نگاه بومی، فعالیت های خوبی 

شکل گرفت.
و  آمــــوزش  ــت،  ــی ــرب ت ــوزه  ــ ح داد:  در  ــه  ــ ــ وی ادام
شکل  خوبی  بسیار  اقــدامــات  نیز  توانمندسازی 
مختلف  سطوح  در  هایی  نشست  و  کارگاه  و  گرفته 
مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته با شیوه های مختلف 
انجام شده است که تقریبًا سابقه برخی از کارگاه ها 
هم چون کارگاه عکس و شعر آیینی، داستان و شعر 

به بیش از 10 سال پیاپی می رسد.
دوره  آن،  کنار  در  البته  کرد:  خاطرنشان  »نمازی« 
توانمندی هم در رشته هایی هم چون  های متعدد 
موشن گرافی، فیلم سازی و گرافیک برگزار کردیم.
جشن  اجرای  شمالی  خراسان  هنری  حوزه  رئیس 
ای  حاشیه  مناطق  در  آفتاب  سفیر  مردمی  هــای 
محله،  مسجد،  در  ها  نمایشگاه  برگزاری  شهرها، 
مدرسه و انتشار در فضای مجازی در کنار مشارکت 
و  خیابانی  تئاتر  اجرای  شهری،  محیط  تبلیغات  در 
فعالیت  حوزه  در  را  محصوالت  معرفی  و  ای  صحنه 
های  فیلم  اکــران  ــزود:  اف و  برشمرد  ترویجی  های 
فعالیت  از  گذشته  سال  در  خصوص  به  سینمایی 
های دیگر بود که در 40 نقطه مرزی استان نسبت 
برای  و  کردیم  ــدام  اق روز  به  هــای  فیلم  ــران  اک به 
توانستند  مرزی  های  دهستان  مردم  بار  نخستین 
همزمان فیلم های "23 نفر"، "منطقه پرواز ممنوع" 

و "بنیامین" را تماشا کنند که اتفاق بسیار مهمی در 
این راستا بود.

زمینه  در  سال  چند  این  در  کــرد:  وی خاطرنشان 
مصادیق هنر متعهد و انقالبی در رشته های مختلف 
عنوان   ۶0 تولید  که  داشتیم  ای  ــژه  وی تولیدات 
13آلبوم  از   بیش  اخیر،  دهه  یک  در  مکتوب  کتاب 
موسیقی و 100 فیلم کوتاه و ده ها نمایش صحنه 
توجه  قابل  آثــار  و  تولید  مسجدی  و  خیابانی  ای، 
کاریکاتور  خوشنویسی،  گرافیک،  های  حــوزه  در 
تولید  حــوزه  بــه  را  دیــگــری  ــگ  تصویرسازی  رن و 
با  استان  در  انقالب  فرهنگی  جبهه  محصوالت 
را  استان  و  بخشیده  هنرمندان  همراهی  و  حمایت 

پرچمدار تولیدات شاخص کرده است.
و  کارتون  ملی  جشنواره  دوره   10 بــرگــزاری  وی 
کاریکاتور و تبدیل شدن استان به یکی از مهم ترین 
 2 برگزاری  ایران،  کاریکاتور  و  کارتون  های  پایگاه 
ماه،  حریم  گرافیک  و  پوستر  ملی  جشنواره  دوره 
کمپین  آیینی،  ادبیات  کنگره  دوره   3 بــرگــزاری 
تئاتر، یک  میدانی اجرای سرود، 5 دوره جشنواره 
محافل  و  تئاتر  ای  منطقه  جشنواره  میزبانی  دوره  
و استانی هم چون  ادبی متعدد ملی  و رویدادهای 
حلقه رندان و شب شعرهای  ملی، استانی هم چون 
»یاران خراسانی«، برگزاری رویدادهای موسیقی و 
اتفاق  به ویژه  و  محافل خاطره گویی ملی، استانی 
از اشرف«، حوزه  ناب و بی نظیر شب خاطره »فرار 
توانایی  که   مراکزی  از  یکی  به  را  استان  هنری 
ملی  سطوح   در  در  هنری  رویــدادهــای  بــرگــزاری 
کرده  بدل  دارد،  المللی  بین  حتی  و  ای  منطقه  و 

است.
وی تقویت ادبیات پایداری را از دیگر اقدامات جریان 
حــوزه  ــرد:  ک تصریح  برشمرد  و  هنری  ــوزه  ح ســاز 
هنری استان در این 10 سال با حمایت هنرمندان 
و برخورداری از پیشینه و سابقه فرهنگی و هنری و 
ظرفیت های ویژه استان با حرکت و جهشی مستمر 
به یکی از حوزه های هنری شناخته شده در کشور و 

قابل اعتنا در سطح ملی تبدیل شده است.

بالتکلیفی ۴ ماهه 550 تن برنج

خراسان شمالی از رئیس جمهور »تقدیر« گرفت

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

خسارت ۴29 میلیارد ریالی بارندگی در استان

خراسان  استاندار  با  تماس  در  جمهور  رئیس 
شمالی از طریق ویدئو کنفرانس از عملکرد استان 

در کنترل کرونا تقدیر کرد. 
»حسن  ــر  ــت دک المسلمین  و  االســــالم  حــجــت 
روحانی« در این گفت و گوی تصویری با استاندار 
افــزود:  شیروان  اتــرک  شیمی  پــاک  کارخانه  در 
خوشبختانه خراسان شمالی در  زمینه پیشگیری 
اقــدامــات  ــروس«  ــ وی ــا  ــرون »ک بــیــمــاری  کنترل   و 

ارزشمندی را انجام داده است.
الملل  بین  امــور  و  عمومی  روابـــط  گـــزارش  بــه 
با  جمهور  رئیس  شمالی،  خراسان  استانداری 
حائز  ما  کشور  برای  همیشه  تولید  که   این  بیان 
»کرونا  بیماری  شرایط  در  و  است  بــوده  اهمیت 
کننده  ضدعفونی  مواد  و  الکل  تولید  ــروس«،  وی
استان  عملکرد  از  دارد،  مضاعفی  ارزش  نیز 
خراسان  اســتــانــدار  ــرد.  ک تقدیر  زمینه  ایــن  در 
آخرین  تشریح  بــا   نشست  ایــن  در  نیز  شمالی 

کنترل  پیشگیری،  راستای  در  استان  اقدامات 
کــرد:  اظــهــار  ویـــروس«  »کــرونــا  بیماری  مهار  و 
خوبی  بــه  کــشــور  در  ویـــروس«  ــا  »کــرون بیماری 
تدابیر  تــوانــســت  ــت  دولـ مجموعه  داد  نــشــان 
دارد. تقدیر  جای  که  باشد  داشته   ارزشمندی 
و  تدبیر  کــاروان  تیر  سفر  در  افــزود:  »شجاعی« 
قدرت  که  دادیم  نشان  شمالی  خراسان  به  امید 
مردم  و  مسئوالن  بین  انسجام  استان  این  قوت  و 
بحث  در  استان  سفید  وضعیت  آن  بــارز  نمونه  و 
تخلفات  کاهش  و  کشور  اغتشاشات  و  سوخت 
رئیس  نشست  ایــن  ــه  ادام در  ــت.  اس انتخاباتی 
شمالی  خراسان  آمادگی  چگونگی  از  جمهور 
فروردین   23 از  کارها  و  کسب  بازگشایی  برای 
اگر  ایم  گرفته  یاد  ما  گفت:  شجاعی  که   پرسید 
بر  مشکل  باشیم  جلوتر  مشکلی  هر  از  قدم  یک 
وظایف  تقسیم  با  بنابراین  کرد  نخواهد  غلبه  ما 
بین اجزای حاکمیت و حساب کشی در جلسات 

مختلف توانستیم شرایط خود را حفظ کنیم. وی 
اوایل  تا  اسفند   25 از  هرچند  کرد:  خاطرنشان 
این  در  مسافر  میلیون   3 تــردد  شاهد  فروردین 
»کرونا  بیماری  کنترل  موضوع  که  بودیم  استان 
ویروس« را تحت تاثیر قرار داده بود اما این بحث 

به خوبی پیشگیری شد.
طرح  استان  در  گفت:  شمالی  خراسان  استاندار 
جامع دیگری را با عنوان جلوگیری از آثار مخرب 
فوریت  تحت  هــا  بخش  سایر  بــر  کــرونــا  ویـــروس 
شرح  با  مدت  بلند  و  مدت  کوتاه  مدت،  میان  ها، 
کردیم  سعی  که  ایم  کرده  آغاز  مشخص  وظایف 
»شجاعی«  کنیم.  استفاده  هــا  داشــتــه  تمام  از 
تفاهم  یک  قالب  در  همچنین  کرد:  خاطرنشان 
دیوان  نظارتی،  های  دستگاه  با  جانبه  سه  نامه 
دهیاری  سازمان  با  سپاه  و  بازرسی  و  محاسبات 
بسته  هزار   120 ها  دهیاری  اعتبارات  محل  از 

بهداشتی رایگان در میان روستاییان توزیع شد.

 429 استان  در  ها  بارندگی  خسارت  شیری- 
میلیارد و 405 میلیون ریال برآورد شد. مدیرکل 
شمالی  خــراســان  اســتــانــداری  بــحــران  مدیریت 
ما  خبرنگار  به  مطلب  ایــن  بیان  با  گذشته  روز 
 377 تاکنون  فــروردیــن  ابــتــدای  از  اظهارکرد: 
کشاورزی  بخش  به  ریال  میلیون   205 و  میلیارد 
ابنیه  و  راه  به  ریال  میلیون   200 و  میلیارد   52 و 

افزود:  است.»نظری«  شده  وارد  خسارت  استان 
تگرگ،  شامل  مــدت  ایــن  در  ها  خسارت  عمده 
بوده است و چون  رواناب و سیالب های مقطعی 
آماده  شنبه  سه  از  دارد  ادامــه  ها  بارندگی  هنوز 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  وی  ایم.  کرده  اعالم  باش 
به  چهارشنبه  در  هوا  دمای  که  هواشناسی  اعالم 
سرمازدگی  احتمال  و  رسد  می  درجــه  صفر  زیر 

جهاد  ــژه  وی به  ها  دستگاه  همه  به  دارد،  ــود  وج
کشاورزی، دفتر روستایی و بخشداری ها هشدار 
اندیشیده  الزم  تمهیدات  تا  ایم  داده  قرمز  سطح 
داشته  ضمنی  آمادگی  و  شــود  رسانی  اطــالع  و 
تمام  اول  گام  در  کــرد:  خاطرنشان  وی  باشند. 
خسارت های برآورد شده از طریق سامانه به مرکز 

اعالم شده است.

بدمینتون در اوج
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 19 کووید  به  مبتال  فرد  نخستین  نام  حیدرزاده- 
در خراسان شمالی در 12 اسفند سال گذشته ثبت 
شد و تا ظهر روز گذشته این آمار به 479 نفر رسید 
ضمن این که در این مدت 49 نفر در اثر ابتال به این 

ویروس جان خود را از دست دادند. 
دکتر »سیداحمد هاشمی« سرپرست دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان شمالی ظهر روز گذشته در گفت 
و گوی اختصاصی با خبرنگار ما به جزئیات ابتال به 
این ویروس در استان اشاره کرد و گفت: بیشترین 
استان  ایــن  در  ــروس«  وی »کرونا  به  مبتالیان  آمــار 
البته  و  باالست  به  سال   40 سنی  گروه  به   مربوط 
در این گروه سنی، افراد باالی 60 سال بیشترین 
دیگر  عبارتی  به  اند  داده  اختصاص  خود  به  را  آمار 
می  نشان  استان  در  بیماری  این  به  مبتالیان  آمار 
دهد بیش از 95 درصد افراد مبتال باالی 40 سال 
در  که  دارند  سال   60 باالی  درصد   75 از  بیش  و 

بیمارستان های استان بستری هستند.
طور  همین  نیز  میرها  و  مرگ  در   که  این  بیان  با  او 
سال   60 باالی  ها  آن  درصد   75 از  بیش  و  است 
هستند، در پاسخ به این پرسش که تعداد مبتالیان 
مبتالیانی  جنسیت  گفت:  زن؟  یا  است  بیشتر  مرد 
اند  شده  بستری  استان  های  بیمارستان  در  که 
 45 و  هزار  از  و  ندارد  چشمگیری  اختالف  خیلی 
نفری که بستری هستند 559 نفر مرد و 512 نفر 
اثر  بر  شنبه  روز  تا  که  افــرادی  بین  از  و  هستند  زن 
ابتال به این بیماری جان خود را از دست دادند  25 

نفر مرد و 21 نفر زن بودند.
در  کرونا  قربانیان  بین  از  کــرد:  خاطرنشان  وی 
تا 6  استان دو نفر  کودک بودند که یکی حدود 5 
ساله و دیگری هم یک ساله بود که  بیماری زمینه 

ای آسم و تنفسی داشتند و تست آن ها مثبت بود.
مبتال  ــروس«  وی »کرونا  به  اغلب  ها  بچه  ــزود:  اف او 
نمی شوند و  اگر هم مبتال شوند عالیم شان خفیف 

است.
بیماری  مبتالیان،  تمام  »هاشمی«  دکتر  گفته  به 
اما مرگ و میرها بیشتر مربوط  زمینه ای نداشتند 

داشتند،  ای  زمینه  بیماری  که  اســت  ــرادی  اف به 
ضمن این که افرادی هم داشتیم که بیماری زمینه 

ای نداشتند و فوت کردند.
او درباره وضعیت کرونا در استان تصریح کرد: روند 
در   19 کووید  به  مبتال  بیماران  ترخیص  و  بستری 

3، 4 روز گذشته کاهشی است.
توجه  با  شیروان  و  اسفراین  بجنورد،  داد:  ادامه  او 
وضعیت  بیماری  ایــن  به  افــراد  ابتالی  مــوارد  به 
دارند  ها  شهرستان  سایر  به  نسبت  تری  خطرناک 
افرادی  با  افراد مبتال  این  این جاست که  و مشکل 
پرخطر  شهرها  این  دلیل  این  به  و  بودند  تماس  در 

هستند.
شمالی  خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
در خصوص وضعیت مهار بیماری کرونا  در استان 
گفت: اگر مردم رعایت نکنند این روند کاهشی که 
مردم  خورد؛  می  هم  به  داشتیم  بستری  موارد  در 
به  جهت  بی  و  شود   کم  ترددها  کنند،  رعایت  باید 
مواردی  همین  اگر  و  نروند  ها  خیابان  و  ها  کوچه 
کنند  رعایت  داشتند  تعطیالت  هفته  دو  در  که  را 
روند  آینده  هفته   2 یکی،  در  که  بگوییم  توانیم  می 
کاهشی، می تواند ادامه یابد و بیماری کنترل شود 
وضعیت  از  قبل  به  برگردیم  و  نشود   رعایت  اگر  اما 
خیلی  وضعیت  که  باشید  مطمئن  استان  در  کرونا 

بدتر خواهد شد.
وی با تاکید بر این که اگر ترددها و اجتماعات زیاد 
بد  وضعیت  نشود،  رعایت  بهداشتی  مسائل  و  شود 
مرگ  و  وضعیت  هم  االن  کرد:  اضافه  شد،  خواهد 
و مردم در یکی، 2 هفته گذشته  زیاد نیست  و میر 
رعایت کردند و البته خیلی ها نیز رعایت نکردند و 
البته آن هایی که رعایت نکردند بیشترین آسیب  را 

دیدند.
کرونا  به  6 نفر   ،5 خانواده  یک  در  اظهارکرد:  او 
مبتال و از این تعداد 4 نفر بستری شدند و متاسفانه 
آن  دهد  می  نشان  امر  این  که  کرد  فوت  نفر  یک 

هایی که رعایت کردند کمترین صدمه را دیدند.
رفت  گذشته  هفته  دو  در  که  ایــن  به   ــاره  اش با   او 

از  بعد  اما  کم  بود  منزل  از  بیرون  در  مــردم  آمد  و 
بیشتر  باید  مــردم  رسد  می  نظر  به  15  فروردین 
تنگناهای  ــات  اوقـ بــرخــی  البته  کــه  کنند  تــوجــه 
امیدواریم  و  شود  می  تردد  ایجاد  باعث  اقتصادی 
طرح فاصله گذاری هوشمند که از 23 فروردین با 
بتوان  تا  شود  رعایت  شود  می  انجام  هایی  پروتکل 

این جنب و جوش اجتماعی را کنترل کرد.
و  کــرد  ــاره  اش نیز  دانشگاه  ایــن  مشکالت  به  او 
ماسک،  مانند  مصرفی  ــالم  اق اعتبار،  کمبود 
جمله  از  را  کننده  ضدعفونی  مواد  و  لباس  گان، 
را  مصرفی  اقــالم  کــرد:  تصریح  و  دانست  ها  آن 
در  اقــالم  این  کنیم؛  می  تهیه  سختی  به  خیلی 
کشور تا به حال به اندازه کافی تولید نمی شد و 
تنگناهایی داشتیم ضمن این که استان هایی که 
بیشتر درگیر بودند بیشتر امکانات گرفتند اما در 
مصرفی  لوازم  این  سازنده  کارخانه  که  ما  استان 
قرار  بیشتری  تنگنای  در  شده  باعث  نداشتیم  را 
تا  کنیم  می  فراهم  را  ها  آن  وجود  این  با  گیریم 

کارکنان دچار مشکل نشوند.
از  نفر   500 و  ــزار   ه  3 ــدود  ح که  ایــن  بیان  با  او 
طور   به  استان  در  درمــان  و  کارکنان  بهداشت 
ایام مشغول خدمت  این  و غیرمستقیم در  مستقیم 
تخت  اشغال  ضریب  داد:  ادامــه  هستند،  رسانی 
پایین  اکــنــون  هــم  اســتــان  در  بیمارستانی   هــای 
است و به مرحله بحرانی نرسیده ایم؛  650 تخت 
آماده  کرونا  به  مبتال  بیماران  بــرای  بیمارستانی 
طوری  به  است  اشغال  تخت   140 حدود  و  داریم 
های  تخت  از  درصد   20 گفت تقریبًا  توان  می  که 
مشکلی  و  است  اشغال  استان  کل  در  بیمارستانی 
نداریم ولی اگر وضعیت بیماری مانند استان های 
گیالن، قم و مازندران شود این تخت ها و حتی دو 

برابر آن  نیز جوابگو نخواهد بود.
کرونا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  »هاشمی«  دکتر 
اگر  گفت:  یابد،  می  کاهش  زمانی  چه  استان  در 
رعایت  مردم  و  برود  پیش  منوال  همین  به  وضعیت 
هفته   2 یکی،  حالت  ترین  بینانه  خوش  در  کنند 

در  و   کنیم  قضاوت  اســت  زود  هنوز  ولــی  دیگر، 
کرد  بینی  پیش  توان  می  نیز  حالت  ترین  بدبینانه 

این بیماری تا مرداد ادامه داشته باشد.
سر  به  خانگی  قرنطینه  در  که  افرادی  درباره  او 
با  غربالگری  افــراد  این  کرد:  تصریح  برند،  می 
4030  شناسایی  سامانه  و  شــده  انجام  هــای 
و  شود   می  پیگیری  ها  آن  وضعیت  و  شوند  می 
اگر مورد مشکوکی باشد همکاران ما وارد عمل 
می شوند و حتی اگر نیاز باشد به در منازل این 
بیماران در روستاها و شهرها مراجعه می کنند و 
روزی یک بار با آن ها تماس گرفته و عالیم شان 
بدتر شده  و  اگر وضعیت فردی  و  چک می شود 
به بستری نیاز داشته باشد او را به پزشک ارجاع 

می دهند.
در  که  ساعته   16 مراکز  در  افــراد  این  او،  گفته  به 
خراسان شمالی 12 مرکز است ویزیت می شوند و 
اگر به بستری نیاز نداشته باشند به آن ها دارو داده 

می شود و مرخص می شوند.
وی با بیان این که حدود 130 نفر که نیاز به بستری 
اظهارکرد:  شدند،  شناسایی  طریق  این  از  داشتند 
8 هزار نفر تحت مراقبت قرار گرفتند که اکثر آن ها 

نیاز به کار خاصی نداشتند.
همچنان  مردم،  به  ما  توصیه  کرد:  خاطرنشان  وی 
ترک  و  بهداشتی  مسائل  رعایت  خانه،  در  ماندن 
و بغل کردن است،  عادت های غلط مثل روبوسی 
تجمعات باید  به حداقل برسد و مراسم و دورهمی 
ها  به هیچ وجه برگزار نشود زیرا بیشتر افرادی که 

مبتال شده اند  فکر نمی کردند مبتال شوند.  
مدت  طــول  در  شــود  مبتال  نفر  یک  اگــر  ــزود:  اف او 
آلــوده  را  نفر   10 تواند  می  حداقل  اش  بیماری 
نداشته  را  بیماری  عالمت  اکثرًا  است  ممکن  کند؛ 
باشند یا چند روز عالمت داشته باشند ولی برخی 
دارند  ای  زمینه  بیماری  یا  هستند  مسن  که  افراد 
و  مرگ  امکان  و  گیرند  می  قــرار  خطر  معرض  در 
و  مرگ  شدن  کم  بــرای  پس  باالست  نیز  میرشان 

میرها، در خانه ماندن را توصیه می کنیم.

IIهاIعابربانکIآلودگی
گفته می شود برخی عابربانک ها از منابع آلوده به 
ویروس کرونا و چنان کثیف هستند که روی صفحه 
کلید آن ها سیاه شده است. لطفًا بانک های عامل 

هر چند وقت یک بار این دستگاه ها را تمیز کنند.

IIصنوفIبرخیIتخلف
چه  که  کرد  اعالم  کرونا  با  مقابله  ستاد  که  این  با 
فاصله  رعــایــت  ــرای  ب کلی  طــور  بــه  باید  صنوفی 
برخی  در  امــا  باشند  تعطیل  اجتماعی  گـــذاری 
بجنورد  شمالی  های  خیابان  جمله  از  ها  خیابان 
با  که  هستیم  صنوف  این  از  بعضی  فعالیت  شاهد 
خیال راحت و بدون نظارت مغازه های خود را باز 
می کنند. برخی از این مغازه ها پشت درهای بسته 
خدمات رسانی می کنند در حالی که باز هستند و 

مشتری دارند و فقط در را بسته اند.

IIمشاغلIIتعطیلی
آن  فضای  که  داشتم  بجنورد  در  ای  آشپزخانه 
مشاغل  تعطیلی  ویروس،  شیوع  با  بود،  ای  اجاره 
کسب  بیماری،  دلیل  به  مردم  نکردن  استقبال  و 
و کارم به طور کلی تعطیل شد. با وجود این که از 
با مستاجران مدارا  صاحبان ملک ها خواسته شد 
از  زودتــر  حتی  را  اجــاره  ملک  این  صاحب  کنند، 
گذشته  هفته  شدم  مجبور  من  و  کرد  طلب  موعد 
آشپزخانه و تنها منبع درآمدم را جمع کنم و خانه 

نشین شوم.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی چهارشنبه  ۲۰ فروردین 1۳99     1۴ شعبان 1۴۴1      شماره ۳۲۴۳            2

مرتضوی- نیمه شعبان دیگری در راه  است و باز هم  
روزهای  تمام  و  نیستی  تو  جان  آقا  انتظار.  و  انتظار  
مان رنگ انتظار گرفته است و ما در حسرت دیدارت 
شوره  بر  وانفسا  این  در  و  بیا  ایــم،  نشسته  نظاره  به 
های  دست  ببار.  ــان  دارم تب  و  خسته  های  دل  زار 
پرشکوه  میالد  آستانه  در  و  ها  شب  ایــن  در  را  مــان 
می  آسمان  به  استغاثه  نشانه  به  بشریت  عالم  منجی 
کنیم. می  دعا  زمان)عج(  امام  آقا  فرج  برای  و    بریم 

موعود)عج(،  مهدی  میالد  و  شعبان   نیمه  آستانه  در 
با توجه به شیوع کرونا، جشن های نیمه شعبان رنگ 
استان  خداجوی  مردم  و  است  گرفته  خود  به  دیگری 
برگزاری  با  شعبان  نیمه  روز  و  شب  در  سال  هر  که 
می  غوغا  اصطالح  به  گسترده  و  ــژه  وی هــای  جشن 
جشن  این  مجازی  شکل  به  است  قرار  امسال  کردند 

ها را برگزار کنند. 
هنری  فرهنگی،  های  کانون  هماهنگی  ستاد  مدیر 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  شمالی  خراسان  مساجد 
نیمه شعبان در کانون ها در قالب  به جشن های  ما،  
مهربانی  طعم   با  نان  نذر  و  مهدوی  های  خانه  پویش 
با توجه به اهمیت موضوع  اشاره کرد و گفت: امسال 

های  خانه  پویش  کرونا،  ویــروس  شیوع  از  پیشگیری 
مهدوی ویژه عموم برگزار می شود. »هاشم شیرازیان« 
احیای شب نیمه شعبان  و قرائت دعای آل یاسین  در 
خانه ها را مورد توجه قرار داد و افزود: در پویش خانه 
و  معنوی  های  ارزش  کنیم  می  تالش  مهدوی  های 
شدن  عملی  و  گیرد  قرار  توجه  مورد  ایام  این  تربیتی 
شــود.»شــیــرازیــان«   منعکس  تصویر  قــاب  در  هــا  آن 
ساعت  در  هــرشــب  فــرج   ــای  دعـ ــری  ــراس س ــت  ــرائ ق
تهیه  و  مهربانی  نذر  های  پویش  اندازی  راه   ،20:55
خانواده  میان  در  ها  آن  توزیع  و  ارزاق  هــای  بسته 
گوسفند  ذبح  و  رایگان  نان  شامل  که  نیازمند  های 
اقــالم  تــوزیــع  و  تهیه  نیز  و  قــربــانــی  گــوشــت  تهیه  و 
ضدعفونی  و  شوینده  مواد  و  ماسک  از  اعم  بهداشتی 
برشمرد. ها  کانون  اقــدامــات  دیگر  از  اســت   کننده 
شمالی  ــان  ــراس خ خیریه  امـــور  و  ــاف  اوقـ  مــدیــرکــل 
و  کرد  ــاره  اش حضور«  »تسنیم  برنامه  ــرای  اج به  هم  
های  ــروه  گ و  خــوانــان  مــولــودی  هماهنگی  با  گفت: 
فراهم  امکان  این  ها،  شهرستان  در  مداحی  و  هنری 
شود. بــرگــزار  شهر  در  خوانی  مــولــودی  تا  شــود  می 
دعای  هزار   3 پخش  افــزود:  »آســوده«  االسالم  حجت 

سالمتی امام زمان )عج( و صحیفه سجادیه را همراه  
داشــت.  خواهیم  استان  در  بهداشتی  های  بسته   با 
وی خاطرنشان کرد: در شب و روز نیمه شعبان نیز ثبت 
سیدعباس)ع(  امامزاده  آستان  طریق  از  مجازی  نام 

برای احیا و شب زنده داری انجام می گیرد.

IIIازIاسالمیIتبلیغاتIهماهنگیIشورایIدعوت
IIشعبانIنیمهIشبIدرIاستغاثهIبرایIمردم

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان شمالی 
آحاد  از  فراخوانی  ارائــه   با  شعبان  نیمه  آستانه  در 
باب  شمالی؛  خراسان  استان  متدین  و  شریف  مردم 
فرصت  کرد  درخواست  ها  معرفت  گنجینه  الرضا، 
گران بهای شب نیمه شعبان و بازبودن ابواب رحمت 
به  استغاثه  با  و  بشمرند  مغتنم  را  بندگان  روی  الهی 
مقتدای  و  موال  فرج  در  تعجیل  تعالی،  حق  درگــاه 
عالم هستی را طلب کنند و برای رفع ابتالی اغلب 
خطرناک  بیماری  بالی  به  بشری  جوامع  و  کشورها 
حضرت  به  کرونا  منحوس  ویــروس  شیوع  از  ناشی 
شوند  متوسل  )عج(  موعود  مهدی  االعظم،  ولی ا... 
جمعی،  نجوای  و  استغاثه  برکت  به  که  امید  این  با 
رحمت واسعه الهی شامل همگان و به یاری خداوند 

برطرف  نگرانی ها  بال،  این  رفع  و  کرونا  شکست  با 
در  با  است:  آمده  فراخوان  این  دیگر  بخش  شود.در 
اماکن  تعطیلی  و  تجمعات  ممنوعیت  نظرگرفتن 
بزرگ  عید  یمن  به  نشاط  و  شادمانی  ابراز  مذهبی، 
خجسته میالد مهر سپهر سروری، حجت بن الحسن 
العسکری)ع( نصب پرچم در سردر منازل، چراغانی 
و تزیین واحدهای مجاز به فعالیت اولویت و اهمیت 
قرائت  بــرای  همه  از  بــاره  همین  در  دارد،  خاصی 
البال...«  عظم  »الهی  فرج  دعای  و  یاسین  آل  زیارت 
شامگاه   20:45 ساعت  در  زنده  پخش  با  همزمان 
نیمه  شب  با  مصادف  فروردین  بیستم  چهارشنبه 
ملکوتی  حرم  و  جمکران  مقدس  مسجد  از  شعبان 
در  الرضا)ع(  موسی  بن  علی  حضرت  الحجج  ثامن 
منازل و جمع با صفای خانوادگی و بعد رأس ساعت 
»یا حجت بن  و  »یا مهدی ادرکنی«  21 طنین شعار 
عطرآگین  فضای  در  ظهورک«  علی  عّجل  الحسن 
منازل،  های  بام  فراز  از  اسالمی  میهن  نقاط  اقصی 
و  مسکونی  مجتمع های  بالکن های  و  پنجره ها 
با  تــوأم  مذهبی  اماکن  دیگر  و  مساجد  مأذنه های 

نورافشانی دعوت به عمل می آید.

برنامه های متفاوت نیمه شعبان اعالم شد

جشن منجی

در گفت و گوی اختصاصی با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مطرح شد:

ناگفته ها از کرونا در استان

با صدور بیانیه ای صورت گرفت؛

قدردانی بزرگان اهل سنت 
استان از تدابیر رهبری برای 

مقابله با کرونا
در  شمالی  خراسان  سنت  اهل  روحانیان  و  علما 
بیانیه ای ضمن قدردانی از تدابیر بی نظیر ولی امر 
مسلمین جهان، برای مقابله با ویروس کرونا بیانیه 
ای را منتشر کردند که نسخه ای از آن به تحریریه 

روزنامه خراسان شمالی ارسال شده است.
در این بیانیه آمده است:

بسیج مردمی و تالش بی وقفه مدافعان سالمت برای 
مدیریت کرونا تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری، 
در اوج تحریم های ظالمانه، موجب شگفتی سازمان 
همبستگی  نوع  این  اســت.  شده  المللی  بین  های 
فراگیر،  بیماری  یک  برابر  در  کشور  همه  بسیج  و 
هوشمندانه  اقدام  زیرا  است  تشکر  و  تقدیر  شایسته 
و به موقع رهبری مبنی بر بسیج همه مسئوالن ذی 
را  اسالمی  ایران  مردم،  و  دستگاه ها  نهادها،  ربط، 
رسانی  خدمت  در  جهان  برتر  کشورهای  زمــره  در 
تبلیغات  و  است. باور  داده  قرار  سالمت  و  بهداشت 
کشورهای  که  بود  این  بر  مبتنی  بیگانه  های  رسانه 
نوین  فناوری  داشتن  با  جنایتکار  آمریکای  و  غربی 
دیگر  تعبیری  به  یا  بهداشت  و  سالمت  ــوزه  ح در 
اقتصادی  اجتماعی،  رفاه  باالی  سطح  بودن  حاکم 
سریع  بیماری  این  کشورها،  این  در  بهداشتی،  و 
مدیریت خواهد شد ولی جهانیان به خوبی مشاهده 
و  جهانی  استکبار  کوتاه  خیلی  زمانی  در  کردند 
اسپانیا،  ایتالیا،  همچون  اروپایی  کشورهای  برخی 
انگلیس و... در مقابله با کرونا به دلیل ناتوان بودن 
خوردند. شکست  جهانی  ویــروس  این  مدیریت  در 
ما امروز مشاهده می کنیم که در برخی کشورهای 
و  معابر  در  ها  انسان  از  بسیاری  اجساد  اروپــایــی 
کلیساها انباشته و رها شده  است در حالی که رهبر 
و  درایت  با  کرونا،  بحرانی  شرایط  در  انقالب  معظم 
تیزبینی از هیچ احکام و ارزش اسالمی چشم پوشی 
استفتایی  مسلمانان  حرمت  حفظ  برای  و  نکردند 
ارائه دادند مبنی بر این که به  مجرد ابتالی فرد به این 
بیماری موجب سقوط احکام واجب مربوط به میت 
حنوط،  غسل،  مورد  در  واجب  حداقل  و  نمی شود 
کفن، نماز میت و دفن باید انجام گیرد که این موجب 
کرونا  قربانیان  های  خانواده  خاطر  آرامــش  و  تألم 
با  حقیقت  در  رهبری،  معظم  گردید.مقام  ایران  در 
صدور فرمان فعال شدن قرارگاه بهداشتی و درمانی 
انقالب  نیروهای مسلح به خصوص سپاه پاسداران 
اسالمی، دلگرمی ویژه ای به فرزندان خود در حوزه 
مسلح  نیروهای  امکانات  همه  تا  بخشیدند  سالمت 
و جان برکف بهتر و کامل در کنار مدافعان سالمت 
برای خدمت رسانی به مردم باشد و امروز نه تنها اهل 
سنت بلکه باید تمام مردم ایران، قدرشناس مکتبی 
باشند که تربیت یافتگان آن، بسیجیانی هستند که 
در قالب گروه های جهادی با رعایت موازین و اصول 
بهداشتی به مبارزه با ویروس کرونا به پا خاسته اند  تا 
مردم را در رهایی از شر این بیماری مهلک و کشنده 

یاری کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش:

تحصیل دوباره دانش آموزان 
در مقاطع فعلی صحت ندارد

جزئیاتی از برنامه ادامه تحصیل 
دانش آموزان

علوی- تحصیل دوباره دانش آموزان در مهر آینده 
 در همین مقاطعی که امسال بودند، صحت ندارد.
در  شمالی  خراسان  ــرورش  پ و  ــوزش  آم مدیرکل 
گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما در پاسخ به 
این سوال که برخی شایعات مبنی بر این که طرح 
آینده در  دو فوریتی تحصیل دانش آموزان در مهر 
بودند  تحصیل  مشغول  امسال  که  مقاطعی  همین 
وجود دارد، با رد این موضوع اظهارکرد: به دنبال 
درس  تدریس  بــرای  اجتماعی  شبکه  ــدازی  ان راه 
آن  کار  و  ساز  اگر  که  هستیم  آمــوزان  دانش  های 
فراهم شود در اردیبهشت تدریس فشرده خواهیم 
داشت. »سعیدی« ادامه داد: اگر این شبکه نیز راه 
استانی  شبکه  طریق  از  ها  آمــوزش  نشود  انــدازی 
ارائه  خواهد شد. وی بیان کرد: درس های امسال 

به سال آینده موکول نخواهد شد.

گشت ویژه آموزش و 
پیشگیری از کرونا در 

شیروان راه اندازی می شود
 فرماندار شیروان از راه اندازی گشت ویژه آموزش 

و پیشگیری از کرونا در این شهرستان خبر داد.
گشت  انــدازی  راه  تجربه  که  این  بیان  با  »مرآتی« 
ویژه مقابله و پیشگیری از کرونا در این شهرستان 
اظهار  داشــت،  پی  در  را  مردم  رضایت  و  استقبال 
پرورش  و  آمــوزش  آمادگی  اعالم  به  توجه  با  کرد: 
برای فعالیت داوطلبانه در ستاد مقابله و پیشگیری 
و  آمــوزش  ویــژه  گشت  شهرستان،  این  کرونای  از 
پیشگیری از کرونا با استفاده از ظرفیت فرهنگیان 

راه اندازی خواهد شد.
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بفرستید

      خراسان شمالی ۴۴ سال پیش 
           در روزنامه

بازار سیاه قیر در شیروان

 25 که   7951 شماره  در  خراسان  روزنــامــه 
در  مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   1355 ــان  آب
سیاه  از  بازار  ها«  شهرستان  »خبرهای  ستون 
قیر در شیروان خبر داده است. در این مطلب 
می خوانیم: »با فرا رسیدن فصل پائیز و ریزش 
باران مردم بفکر تعمیر ساختمان ها افتاده اند و 
خاطره بارندگی شدید سال گذشته و آب چکه 
سقف ها مردم را واداشته است که به قیر گونی 
کردن مجدد سقف اتاقها بپردازند اما چیزی که 
باعث نگرانی و تاسف اهالی شیروان شده است 
نایابی قیر در این شهر است... قیر به شیروان 
نمی  تکافو  شود  می  هم  اگر  و  شود  نمی  وارد 
تا  بازار سیاه پیدا کرده و  کند بدین ترتیب قیر 
چهار برابر قیمت بفروش میرسد. اینجای قضیه 
جالب است که همراه با کمیاب شدن قیر گونی 
نیز کمیاب شده است و آنها که با هزار زحمت 
موفق به خرید قیر با 4 برابر قیمت اصلی شده 
اند مجبورند گونی را نیز بهمین نحو از بازار سیاه 

تهیه نمایند!«  

اخبار   

اخبار   

حرف مردم   

خبر 

اخبار

شده  بیکار  کارگران  از  نفر   500 و  هزار   2 شیری- 
استان در سامانه بیکاری ثبت نام کردند.

خــراســان  اجتماعی  رفـــاه  و  ــار  ک ــاون،  ــع ت مــدیــرکــل 

خبرنگار  به  مطلب  این  بیان  با  گذشته  روز  شمالی 
طرح  اجرای  و  کرونا  ویروس  شیوع  با  اظهارکرد:  ما 
فاصله گذاری اجتماعی، برخی مشاغل تعطیل شدند  

که برای حمایت از کارگران بیکار شده مشمول قانون 
کار، سامانه بیمه بیکاری راه اندازی شد. نوری افزود: 
تمام کارگرانی که شرایط اولیه قانون کارگری، تامین 
اجتماعی و بیمه بیکاری را دارند، برای برقراری بیمه 
بیکاری فقط به سامانه مراجعه کنند. وی خاطرنشان 
در  نفر  هــزار   295 سامانه  ایــن  ــدازی  ان راه  با  کــرد: 
نفر در خراسان شمالی ثبت  کشور و 2 هزار و 500 

نام کردند و چون برخی افراد مشمول این طرح نمی 
شوند پس از پایش، مقرری بیمه بیکاری آن ها برقرار 
آمار  ها  استان  برخی  در  کــرد:  اضافه  ــود.وی  ش می 
ثبت نام ها به اندازه ای باال بود که ناگزیر سامانه بیمه 
خراسان  در  کــرد:  تصریح  شــد.وی  مسدود  بیکاری 
به  نسبت  مشمول  غیر  افراد  نام  ثبت  تعداد  شمالی، 

آمار  کشوری کمتر است.

سامانه  در  استان  مردم  درصد   92 از  بیش  علوی- 
سیب دانشگاه علوم پزشکی استان مشارکت کردند. 
علوم  دانشگاه  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیر 
با خبرنگار ما  پزشکی خراسان شمالی در گفت و گو 

اظهارکرد: تا دوشنبه 81٥ هزار نفر از مردم استان در 
این سامانه غربالگری شدند که نشان از مشارکت بیش 
از 92 درصدی مردم دارد. دکتر»فیضی« با بیان این 
که خوشبختانه مشارکت مردم مرکز استان در روزهای 

اخیر افزایش یافته است، اضافه کرد: مشارکت مردم 
بجنورد در روزهای اخیر به 88 درصد رسیده که این 
رقم در شیروان 90 درصد، در فاروج 9٤ درصد، در راز 
و جرگالن و مانه و سملقان صد درصد ، در گرمه 9٦ 

درصد و در اسفراین 93 درصد است. وی اظهارکرد: 
تعدادی از این افراد در سامانه سالمت، خوداظهاری 
کرده اند و تعدادی دیگر که پرونده پزشکی در مراکز 

بهداشت داشته اند، غربالگری شده اند.

مشارکت بیش از 9۲ درصد مردم استان در سامانه سیب 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد:

ثبت نام ۲۵۰۰ نفر در سامانه بیمه بیکاری

8۵ اخطاریه زیست محیطی طی یک سال

صدیقی- طی سال گذشته 85 اخطاریه زیست محیطی برای صنایع و کارگاه های متخلف صادر شد. به 
گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در سال 98 عالوه بر موارد ذکر شده 232 تخلف 
نیز کشف شد که میزان ضرر و زیان متعلق به آن بیش از 12 میلیارد و 846 میلیون ریال است. »اله پور« 
 60 شکاری،  غیرمجاز  سالح  قبضه   10 ها  آن  از  و  شدند  دستگیر  متخلف   364 خصوص  این  در  افزود: 
قبضه سالح شکاری مجاز و یک قبضه سالح جنگی کشف و ضبط شد. همچنین بر اساس اعالم مدیرکل 
 35 گذشته  سال  یک  طی  گرفته  صورت  محیطی  زیست  تخلفات  جمله  از  استان  زیست  محیط  حفاظت 
فقره شکار غیرمجاز مربوط به چهارپایان، 104 فقره زنده گیری غیرمجاز مربوط به پرندگان، 208 مورد 
مربوط به  شکار غیرمجاز پرندگان، 10 مورد مربوط به زنده گیری حیوانات وحشی و 17 مورد نیز مربوط 
به نگهداری و خرید و فروش در خصوص حیات وحش بود. »اله پور« تصریح کرد: در این مدت 85 مورد 
اخطاریه زیست محیطی برای مشاغل آالینده و مزاحم و غیره صادر شد و عالوه بر آن 11 مورد آلودگی 

زیست محیطی و تخریب بیش از 375 هزار مترمربع از مراتع نیز کشف شد. 

افزایش تعداد قربانیان کووید19 در استان

خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  یافت.سرپرست  افزایش  شمالی  خراسان  در   19 کووید  قربانیان  تعداد 
شمالی گفت: با اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده، تا ظهر 19 فروردین،  479 نفر در خراسان 

شمالی به ویروس کرونا مبتال شدند و تعداد آمار فوتی ها نیز به 49 نفر افزایش یافت.
دکتر »سیداحمد هاشمی« افزود: در شهرستان بجنورد 228 نفر، در شیروان 50 نفر، در فاروج 26 نفر، 
در مانه و سملقان 32 نفر، در جاجرم 22 نفر، در گرمه 21 نفر، در راز و جرگالن 9 نفر و در اسفراین 91 

نفر به طور قطعی به بیماری کووید 19 دچار شده اند.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون 298 نفر از مبتالیان به این بیماری بهبود یافته اند و از مراکز درمانی مرخص 
شده اند. وی افزود: آزمایش 633 نفر از موارد مشکوک نیز منفی گزارش شده است و هم اکنون 142 
بیمار مشکوک به ابتال به کووید 19 بستری هستند.وی با اشاره به غربالگری 816 هزار و 654 نفر در 
استان گفت: غربالگری بیش از 92 درصد جمعیت استان اقدامی ارزشمند بوده و به معنای ممانعت از 

مراجعه بدون ضرورت این افراد به مراکز درمانی و بیمارستان هاست.



عملکرد هیئت بدمینتون خراسان شمالی در سال 98
بهار

خرداداردیبهشتفروردین

بانوانآقایانبانوانآقایانبانوانآقایان

تعمیرات سالن 

 تکمیل خوابگاه 
ورزشکاران

برگزاری دوره مربیگری 
درجه 3 بانوان با حضور 

18 نفر

 برگزاری مسابقات 
 جام رمضان در اکثر 

شهرستان های استان

 برنامه های 
آموزشی

 برگزاری جلسه با 
 اداره  و هیئت شهرستان

 شیروان 

برگزاری مسابقه 
جام رمضان در اکثر 

شهرستان های استان

 برگزاری کالس های
 تمرینی 

برگزاری کارگاه مربیگری 
بانوان با حضور 12 نفر

اردوی آمادگی  تیم های 
استانی برای شرکت در 

مسابقات کشوری

اردوی آمادگی  تیم های 
استانی برای شرکت در 

مسابقات کشوری

برگزاری اولین مرحله 
انتخابی بدمینتون 
همگانی کشوری با 
حضور 20 بازیکن

برگزاری اولین مرحله 
انتخابی بدمینتون 
همگانی کشوری با 
حضور 20 بازیکن

اردوی آمادگی  تیم های 
استانی برای شرکت 
درمسابقات کشوری

اردوی آمادگی  تیم های 
استانی برای شرکت در 

مسابقات کشوری
 

 

اعزام مربی به کارگاه 
 دانش افزای 

کشور  - تهران 1 مربی

اعزام به کارگاه آموزشی 
استعداد یابی کشوری 

1 مربی

   
 شرکت در همایش 
 تخصصی مدیریت 

استرس - تهران 1 مربی

اردوی آمادگی  تیم های 
استانی برای شرکت در 

مسابقات کشوری

    
 اعزام مربی به کارگاه 
 استعداد یابی - تهران

1 مربی
 

    
اردوی آمادگی  تیم های 
استانی برای شرکت در 

مسابقات کشوری
 

تابستان
شهریورمردادتیر

بانوانآقایانبانوانآقایانبانوانآقایان

 دعوت از بازیکنان 
 زیر 15 سال به 
 اردوی تیم ملی

2 بازیکن- تهران 

مسابقه مادر و دختردر 
بجنورد با حضور 7 تیم

دومین مرحله همایش 
خانوادگی شیروان 

32 بازیکن خانم و آقا

دومین مرحله 
همایش خانوادگی 
 شیروان 32 بازیکن

خانم و آقا

برگزاری جلسه داوران 
استان

برگزاری دومین 
مرحله رنکینگ 

نونهاالن استان 18 
نفر

اولین مرحله رنکینگ 
نونهاالن استان 

اولین مرحله رنکینگ 
نوجوانان استان

اولین مرحله رنکینگ 
نونهاالن استان با 
حضور 17 بازیکن

اعزام داور به مرحله 
 اول ارتقا

2 به 1 - قم

مسابقه دوستانه با 
قوچان 6 بازیکن

برگزاری اولین مرحله 
رنکینگ جوانان و 
 بزرگساالن استان 

 با حضور 31 بازیکن

برگزاری دومین 
مرحله رنکینگ 

نوجوانان استان 12 با 
حضور بازیکن

برگزاری مسابقات 
فضای بازبجنورد با 
حضور 20 بازیکن

اولین مرحله رنکینگ 
نوجوانان استان با 
حضور 17 بازیکن

برگزاری مسابقه دو 
نفره استانی  با حضور 

12 تیم

اعزام به مسابقات 
قهرمانی نونهاالن 

کشور6 بازیکن

اعزام تیم نوجوانان به 
المپیاد استعداد های 
برتر کشور - زنجان با 

حضور 6 بازیکن 

اعزام به دومین دوره 
استعداد های برتر 
کشور - قزوین 6 

بازیکن

شرکت رئیس هیئت 
 در مجمع 

عمومی فدراسیون

برگزاری مسابقه 
بدمینتون جاجرم با 

حضور 20 بازیکن

اردوی آمادگی  تیم 
های استانی برای 

شرکت در مسابقات 
کشوری

اعزام به ارتقای 
داوری 3به 2 - 

مشهد 1 داور 

حضور داور استان برای 
قضاوت مسابقات دومین 

مرحله   استعداد های 
برتر کشور - زنجان

برگزاری دوره داوری 
درجه 3 با حضور 25 

داور

برگزاری اولین مرحله 
همایش خانوادگی 
 شیروان 32 بازیکن

خانم و آقا

اعزام به مسابقات 
دومین مرحله رنکینگ 

جوانان کشوربه 
میزبانی کرمان 2 

بازیکن

 
اعزام به استعداد 
پروری کشوری 1 

بازیکن

مسابقات بدمینتون 
درون کالسی 

برگزاری دوره تئوری 
مربیگری درجه 3 

)تجدیدی(

اعزام مربی به کارگاه 
دانش افزای 3 به 2  

 -تهران 
2 مربی

برگزاری اولین مرحله 
همایش خانوادگی 

شیروان 32 بازیکن 
خانم و آقا

 

اردوی آمادگی  تیم 
های استانی برای 

شرکت در مسابقات 
کشوری

 انتخاب 2 بازیکن برای 
مسابقات استعداد های 

برتر کشور

 انتخاب یک بازیکن از 
مسابقات استعدادهای 

برتر کشور

اردوی آمادگی  تیم 
های استانی برای 

شرکت در مسابقات 
کشوری

اردوی آمادگی  تیم 
های استانی برای 

شرکت در مسابقات 
کشوری

  
اردوی آمادگی  تیم های 
استانی برای شرکت در 

مسابقات کشوری

اردوی آمادگی  تیم 
های استانی برای 

شرکت در مسابقات 
کشوری

پاییز
آذرآبانمهر

بانوانآقایانبانوانآقایانبانوانآقایان

میزبانی دور رفت از 
 مرحله

 گروهی لیگ دسته 1 
مردان کشور

 اردوی آمادگی  تیم های
  استانی برای شرکت در 

مسابقات کشوری

 میزبانی مسابقات 
همگانی شرق کشور 

 میزبانی مسابقات 
همگانی شرق کشور 

 جلسه هم اندیشی 
 هیئت استان با مربیان 

خانم و آقا

برگزاری مسابقات 
دانشگاهی با حضور 8 

تیم و 18 بازیکن

 
 اعزام داور به دوره ارتقا

یزد 1 نفر

 اردوی آمادگی  تیم های
  استانی برای شرکت در 

مسابقات کشوری

 برگزاری دوره تئوری 
مربیگری

برگزاری مسابقات 
نوجوانان اسفراین با 

حضور 12 بازیکن

اعزام تیم استان به 
مسابقات دور برگشت  
از مرحله گروهی لیگ 
دسته 1 مردان کشور

 
 برگزاری سومین مرحله
  رنکینگ نونهال استان

 برگزاری مسابقه 
 دونفره پیشکسوتان 
 با حضور 34 بازیکن

برگزاری مسابقات 
بزرگساالن اسفراین با 

حضور 14 بازیکن

 
 برگزاری سومین مرحله
  رنکینگ نوجوان  استان

 دورهمی و پذیرایی 
از پیشکسوتان 

 اردوی آمادگی  تیم های
  استانی برای شرکت در 

مسابقات کشوری

 برگزاری مسابقه 
بدمینتون  درشهرستان 

گرمه
 

اعزام تیم خراسان 
 شمالی به  دور رفت

مرحله نهایی لیگ دسته 
1 کشور - اراک

 

 میزبانی دور برگشت 
مرحله نهایی لیگ 

 دسته1 
کشور 

 

اردوی آمادگی  تیم های 
استانی برای شرکت در 

مسابقات کشوری 
 

 اردوی آمادگی  تیم های
  استانی برای شرکت در 

مسابقات کشوری
 

 اردوی آمادگی  تیم های
  استانی برای شرکت در 

مسابقات کشوری
 

زمستان

اسفندبهمندی

بانوانآقایانبانوانآقایانبانوانآقایان
برگزاری مسابقه 

 بدمینتون 
نونهاالن دانش آموز - 
اسفراین با حضور 48 

بازیکن

 برگزاری مسابقات 
 دانشگاهی منطقه 9
  کشور با حضور 60 

بازیکن به صورت تیمی 
و آزاد

 جلسه هم اندیشی هیئت
  بدمینتون گرمه با اداره 

ورزش و جوانان 

برگزاری دور رفت از 
مرحله گروهی  لیگ 

بدمینتون استان با حضور 
12 تیم 

 به علت جلوگیری از
 شیوع ویروس 

کرونااماکن وفعالیت های 
ورزشی تعطیل بوده 

 به علت جلوگیری از
 شیوع ویروس 

کرونااماکن وفعالیت های 
ورزشی تعطیل بوده 

برگزاری مسابقه 
 بدمینتون 

نوجوانان  دانش آموز - 
اسفراین با حضور 27 

بازیکن

اردوی آمادگی  تیم           
 های

  استانی برای شرکت در 
مسابقات کشوری

شرکت رئیس هیئت در 
 مراسم 

اختتامیه مسابقات بین 
 المللی 

دهه فجر - شیراز

برگزاری مسابقه مدارس 
  جاجرم 

برگزاری مسابقه 
 بدمینتون 

 جوان و بزرگسال استان
 با حضور 28 بازیکن

 

 برگزاری مسابقه انتخابی
 خردساالن استان 

برگزاری مسابقه 
 خردساالن

 اسفراین

 اردوی آمادگی  تیم های
  استانی برای شرکت در 

مسابقات کشوری
  

 اردوی آمادگی  تیم های
  استانی برای شرکت در 

مسابقات کشوری
 

 اردوی آمادگی  تیم های
  استانی برای شرکت در 

مسابقات کشوری
   

سیما وحدانی- بدمینتون خراسان شمالی بدون تالطم در روزهای 
استان در کشور  رتبه هیئت  ارتقای  و  برد  به سر می  خوبی 
روز به روز بیش از گذشته محسوس به چشم می آید.
رئیس هیئت بدمینتون خراسان شمالی به کارنامه 
پر برگ و بار این هیئت اشاره می کند که سال 
و  سمت  به  تری  بلند  های  گام  توانست   98
و  بردارد  کشور  بدمینتون  های  زمین  سوی  
دهد. اختصاص  خود  به  بیشتری  سکوهای 
سوم  مقام  کسب  گوید:  می  وثوق  برات 
“متین  از  آقایان، دعوت  لیگ دسته یک 

عزیزی”  و »میالد شیر دل« بدمینتون بازان استان به اردوی تیم ملی و دعوت 
از دو نونهال استان به اردوی تیم ملی پسران، نشان دهنده وجود ورزشکاران 
با استعداد استان است که با اندک توجه و حمایت توانستند در کشور حرف 
برای گفتن داشته باشند.وی با بیان این که هیئت بدمینتون جزء هیئت های 
برتر در زمینه برگزاری برنامه های اوقات فراغت شده است، اظهار می کند: 
داشتن برنامه های اوقات فراغت در تمامی رده های سنی مورد توجه مسئوالن 
قرار گرفت و مورد تقدیر قرار گرفتیم.به گفته وی، حضور دو آقا و یک خانم 
در رقابت های انتخابی استعداد های برتر کشور  و ارتقای جایگاه بدمینتون 
از مهم ترین شاخص های ویژه هیئت بدمینتون استان در  استان در کشور 

سالی بود که گذشت.

بدمینتون در اوج
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