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پرداخت اینترنتی فطریه

برای اولین بار در سالروز آزادسازی خرمشهر انجام می شود ؛

رزم نوازی

 تا یک شنبه انتظار 
کاهش دما نداشته باشید

درد دل های رکورددار پرتاب توپ سافت بال نوجوانان ایران

ماندن یا خداحافظی؟!

و  پایدار  بیانگر جوی  اداره کل هواشناسی خراسان شمالی  یابی  بررسی نقشه های پیش 
تداوم روند افزایش دما تا یک شنبه هفته آتی در منطقه است. به گفته کارشناس پیش بینی 

اداره کل هواشناسی استان، پدیده غالب از پنج شنبه)امروز( تا یک شنبه ...
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عبور برخی شهروندان از خط قرمز مقررات جدید کرونایی

در یکی از شهرداری های استان اتفاق افتاد؛

شنیده ها از بازداشت آقای معاون

صفحه ۲

صفحه ۲

صفحه ۳

روایتی از عملیات غرورآفرین »بیت المقدس«

»یوسف« گم گشته بجنوردی ها در خرمشهر

 اخبار 

 کرونا در حال
 » دیوانه شدن«!

آخرین روز نمایندگی

۲

پیش بینی ها درباره عید سعید فطر در یک شنبه

پیشاپیش عید بندگی 
صفحه ۲مبارک باد



اتحادیه صنف نانوایان شیروان و حومه

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در جمع خبرنگاران  
اولین  برای  خرداد  سوم   11 ساعت  در  مسلح  نیروهای  نوازی  رزم  از 
و  شهید  و  کارگر  خرمشهر،   میدان  شامل  استان  مرکز  نقطه   3 در  بار 
میادین اصلی شهرستان ها همزمان با لحظه آزادسازی خرمشهر خبر 
داد. سرهنگ »امیری« در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: اگر امروز 
دشمنان جرئت نمی کنند به کشور حمله کنند به واسطه درس هایی 
را  ما  های  توانمندی  و  اقتدار  زیرا  گرفتند،  مقدس  دفاع  در  که  است 
با اشاره به گرامی داشت  در دفاع مقدس  به خوبی درک کردند. وی 

چهلمین سالگرد حماسه تاریخی دفاع مقدس که در آن دوران جوانان 
و  آفریدند  حماسه  جنگی  مناطق  در  گسترده  حضور  با  بوم  و  مرز  این 
پیروزی های چشمگیری را رقم زدند، تصریح کرد: امسال بناست تنها 
به هفته دفاع مقدس اکتفا نکنیم و برنامه های گرامی داشت چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس را در بازه زمانی سوم خرداد تا اسفند برگزار کنیم.
صورت  به  برنامه  اجرای  و  مناسبت   43 در  محوری  برنامه   43 به  وی 
جداگانه از سوی دستگاه ها اشاره کرد و گفت: در واقع بیش از 5 هزار 
برنامه در طول سال توسط همه دستگاه ها اجرا می شود.وی با بیان 
دوران  های  عملیات  همه  تشریح  و  تبیین  به  ها  برنامه  این  در  که  این 
افزود:  کرد،  خواهیم  بازسازی  را  تعدادی  و  پردازیم  می  مقدس  دفاع 
بعضی از این برنامه ها با حضور رزمندگان شرکت کننده در آن عملیات، 
تشریح و تبیین می شود. وی پرداختن به نقش جوانان در دفاع مقدس، 
روحانیت، زنان، دانش آموزان و دانشجویان را از دیگر برنامه های در 

مقدس  دفاع  سالگرد  چهلمین  داشت  گرامی  برای  شده  گرفته  نظر 
بیان و تصریح کرد: با توجه به فرصتی که در برنامه های گرامی داشت 
خواهیم  حرم  مدافعان  شهدای  به  ــم  داری انقالب  سالگرد  چهلمین 
پرداخت و از نقش شهدای امنیت در حفاظت از مرزها و امنیت پایدار 
در کشور و مدافعان سالمت نیز غافل نخواهیم شد.وی از بهره برداری 
از فاز نخست باغ موزه دفاع مقدس در دهه فجر امسال  به عنوان  یکی 
که شامل  مقدس  دفاع  سالگرد  چهلمین  گرامی داشت  های  برنامه  از 
ساختمان مرکزی به مساحت هزار متر، در 2 طبقه مرکز نگهداری از 
اسناد دوران دفاع مقدس و کتابخانه تخصصی و کارگاه های آموزشی 
و  استانی  یادمان   5 از  بــرداری  بهره  و  ساخت  گفت:  و  خبرداد  است، 
کلنگ زنی 5 یادمان در کنار چاپ 50 عنوان کتاب با موضوع خاطرات 
دفاع مقدس، شعر و کودک و نوجوان در 2 قالب چاپی و صوتی نیز در 

دستور کار قرار گرفته است.

IIفاروجIشهرIنظافت
شهر  نظافت  به  خواهشمندیم  فاروج  شهرداری  از 

بیشتر اهمیت دهد.
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و  شهر  در  زدن  پرسه  حال  در  کرونا  که  انگار  نه  انگار 
ها  بوستان  دوباره  تعطیلی  همچون  هایی  محدودیت 
کودکان  دست  افرادی  است.  شده  اعالم  ها  پارک  و 
وارد  کرونا  بدون  روزهــای  مانند  و  اند  گرفته  را  شان 
پارک می شوند؛ کودکانی که پس از مدت ها قرنطینه 
خانگی  با شور و شوق کودکانه خود به سمت تاب  و 
حالی  در  این  روند.  می  کودک  و  مادر  پارک  سرسره 
شده  نصب  ای  نوشته  پرده  پارک  میانه  در  که  است 
است که به دلیل روند صعودی شیوع کرونا در استان 
این پارک تعطیل است اما گویا برخی پدرها و مادرها 
که  خواهند  نمی  یا  بینند  نمی  را  بزرگی  این  به  پرده 
مقابل  در  شان  کودکان  یا  ها  آن  بدن  انگار  ببینند. 
کرونا واکسینه شده است! چه کودکان و چه والدین 
نوبت  به  کودکان  دستکشی.  نه  و  دارنــد  ماسکی  نه 
روی تاب می نشینند و با دستان کوچک خود زنجیره 

آن را محکم می فشارند. البته در شهر بجنورد که قدم 
بزنی افراد زیادی را می بینی که از ویروس ناشناخته 
و مخوف کرونا دیگر ترسی ندارند. برخی افراد حتی 
زمین های رها شده را نیز برای خود تبدیل به پارک 
کرده اند. به عنوان نمونه در زمینی در مقابل یکی از 
سال  میان  حتی  یا  جوان   30 تا   20 بجنورد  ادارات 
دور یکدیگر جمع شده اند و مشغول تیله بازی در آن 
هستند. برخی ها کودکان خود را نیز به همراه دارند 
گر  نظاره  یا  دویــدن  مشغول  خاکی  زمین  در  آنــان  و 

بازی پدران خود هستند.
قربانیان  تعداد  ها  استان  برخی  در  که  حالی  در 
در  شده  بستری  افراد  تعداد  و  رسیده  صفر  به  کرونا 
رسانه  روز  هر  اما  است  شمار  انگشت  ها  بیمارستان 
های خراسان شمالی از افزایش آمار بیماران  مبتال به 
کووید 19 در استان خبر می دهند ولی برای بعضی 

از مردم  گویا این هشدار از یک گوش وارد و از گوش 
می  دانشجو  پــارک  به  وقتی  شــود.  می  خــارج  دیگر 
خانواده  از  بسیاری  نیز   جا  آن  در  که  بینیم  می  رویم 
یا  ماسک  گونه  هیچ  بــدون  شان  کودکان  همراه  ها 
تونل  در  یادگاری  عکس  گرفتن  مشغول  دستکشی 
های  شب  در  هستند.  نــورانــی  اجسام  کنار  یا  نــور 
و  جمع   هم  دور  جوانان  از  ای  عده  حتی  رمضان  ماه 
از  آکروباتیک می شوند. یکی  انجام حرکات  مشغول 
افرادی که نظاره گر بی توجهی مردم به روند صعودی 
شیوع کرونا در استان است سری تکان می دهد و با 
او  با  را در پیش می گیرد. وقتی  اظهار تأسف راهش 
و  چشم  که  مردم  برخی  گوید:  می  شوم  می  همکالم 
متولیان  و  مسئوالن  انگار  اما  اند  بسته  را  شان  گوش 
نمی  برخورد  آن  با  که  بینند  نمی  را  وضعیت  این  هم 
با  نیز  کودک  و  مادر  پارک  رهگذران  از  یکی  کنند. 

گالیه از سهل انگاری برخی خانواده ها و بی توجهی 
مسئوالن به این موضوع تصریح می کند: پارک مادر 
شهرداری  فرهنگی  معاونت  قدمی  چند  در  کودک  و 
قرار گرفته است و مسئوالن به راحتی می توانند این 
موارد را مشاهده کنند و جلوی تردد افراد را بگیرند. 
به  هشدار  بــرای  پــارک  در  فــردی  حضور  »حصاری« 
مردم و پیشگیری از حضور آنان را خواستار می شود 
از مردم  انگاری عده ای  ادامه می دهد: دود سهل  و 
مسئوالن  بنابراین  رود  می  شهر  مردم  تمام  چشم  به 
از  انگار  سهل  افــراد  این  با  برخورد  با  دارنــد  وظیفه 
سراغ  کنند.  پیشگیری  شهر  در  کرونا  بیشتر  شیوع 
یکی از والدین که کودکش را به پارک مادر و کودک 
آورده است، می روم و می پرسم مگر کرونا از بین رفته 
هم  بماند  خانه  در  اگر  بچه  دهد:  می  پاسخ  او  است؟ 

خودش را مریض می کند و هم ما را!

عبور برخی شهروندان از خط قرمز مقررات جدید کرونایی

برای اولین بار در سالروز آزادسازی خرمشهر انجام می شود ؛

رزم نوازی

فرازی از دعای روز بیست و هفتم

من  فیِه  أموری  وَصّیْر  الَقْدِر  َلْیَلِة  َفْضَل  فیِه  اْرُزْقنی  »اللهّم 
به  قدر  شب  که  باشید  شنیده  شاید  الُیْسِر«.  الی  الُعْسِر 
شب  است؛  پنهان  شب  چند  میان  در  اش  عظمت  لحاظ 
های 19 ،21 و23 که توجه و احتمال بیشتر به یکی از این 
3 شب داده شده است و همچنین در سیره و روایات، شب 
27 ماه رمضان هم ذکر شده و اهل سنت هم آن را قوی تر 
می دانند، البته دستور داده شده در آن شب و هم در شب 
نیمه شعبان، شب والدت آقا امام زمان)عج( محروم از احیا 

و دعا نباشید.
شبی  آن  به  رسیدن  برای  بیشتر  تالش  اش  دلیل  شاید   
دعای  در  ظرافتی  با  لذا  است،  ماه  هزار  از  بهتر  که  است 
امروز یادآوری می شود که از شب بیست و هفتم هم غفلت 
دوم  فراز  در  الَقْدِر«.  َلْیَلِة  َفْضَل  فیِه  اْرُزْقنی  »اللهّم  نکنید: 
هم یک خواسته بجا و شامل حال همه در این دوره و زمانه 
خداوند  از  است  کرده  احاطه  را  بشریت  ها  گرفتاری  که 
داریم: »وَصّیْر أموری فیِه من الُعْسِر الی الُیْسِر«؛ خدایا امور 

زندگی ما را از سختی به آسانی بگردان.
فقر،  خاطر  به  نوعی؛  به  کدام  هر  و  گرفتارند  مردم  اکثر 
مریضی، همسر و فرزند بد و... . گاهی این سختی ها اگر 
ادامه پیدا کند انسان را ناامید از زندگی، عبادت و نشاط 
می کند. باید دعا کنیم خدا سختی ها را آسان کند و البته 
به عوامل دخیل در به وجود آمدن مشکالت هم باید توجه 
گرفتاری  تمام  ریشه   ،14 آیه  سجده  سوره  در  خدا  کنیم. 
هر  کند.  می  ذکر  قیامت  فراموشی  آخرت  و  دنیا  در  را  ها 
دنیا  در  ما  زندگی  روی  اثراتی  شود  می  انجام  که  گناهی 
خداوند  دارد.  آخرت  در  هم  ای  کننده  بیچاره  عقوبت  و 
َیْوِمُكْم َهَذا«؛ »بچشید  ِلَقاء  ِبَما َنِسیُتْم  می فرماید: »َفُذوُقوا 
فراموش  )قیامت(  امــروز  از  که  ایــن  خاطر  به  را  ــذاب  ع
36، منشأ  ــه  آی روم  ــوره  س در  دیگر  جایی  در  کــردیــد«. 
ُتِصْبُهْم  »َوِإن  کند؛  می  معرفی  انسان  خود  را  ها  گرفتاری 
َأْیِدیِهْم«. از این آیه به خوبی استفاده می  َمْت  َئٌة ِبَما َقدَّ َسیِّ
شود که الاقل، بخشی از مصایب و گرفتاری هایی که دامن 
گیر انسان می شود نتیجه اعمال و گناهان اوست. خدایا 
گناهان ما را ببخش و عذر ما را بپذیر و سختی ها را بر ما 

آسان بفرما. آمین.
استاد دافعی  

تا یک شنبه انتظار کاهش دما 
نداشته باشید

کل  اداره  یــابــی  پیش  ــای  ه نقشه  بــررســی   - صدیقی 
تداوم  و  پایدار  جوی  بیانگر  شمالی  خراسان  هواشناسی 
روند افزایش دما تا یک شنبه هفته آتی در منطقه است. به 
استان،  هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  کارشناس  گفته 
آتی  هفته  شنبه  یک  تا  شنبه)امروز(  پنج  از  غالب  پدیده 
آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود. 
شنبه  یک  صبح  تا  دما  افزایش  روند  افزود:  زاده«  »هادی 

هفته آتی در استان ادامه خواهد داشت. 

پیش بینی ها درباره عید سعید فطر در یک شنبه

پیشاپیش عید بندگی 
مبارک باد

ــد ستاد  ــژاد، عــضــو ارشـ ــدن ــوح ــالم م ــت االس ــج ح
کرد:  اظهار  رهبری  معظم  مقام  دفتر  استهالل 
بر  همچنین  و  شعبان  ماه  بودن  کامل  به  توجه  با 
 29 امسال  رمضان  ماه  کارشناسان،  نظر  اساس 
روزه خواهد بود و به احتمال قوی، یک شنبه چهارم 
خرداد، اول ماه شوال و عید فطر است. به گزارش 
تسنیم، وی تصریح کرد: گروه های استهالل از روز 
تا  می شوند  مستقر  مختلف  استان های  در  شنبه 
»خراسان  روزنامه  کنند.  رصد  را  شوال  ماه  هالل 
عبادات  و  طاعات  قبولی  آرزوی  ضمن  شمالی« 
شما مردم خداجوی استان در ماه مبارک رمضان، 
پیشاپیش عید بندگی را تبریک می گوید. گفتنی 
است، شماره بعدی روزنامه »خراسان شمالی«، سه 

شنبه هفته آینده منتشر می شود.
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و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

     خراسان شمالی ۴۳ سال پیش 
           در روزنامه

عملیات ساخت 1۷5 واحد 
مسکونی در شیروان

آذر   9 که   8261 شماره  در  خراسان  روزنامه 
صفحه  در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1356
از عملیات ساخت 175 واحد مسکونی در   2
می  مطلب  ایــن  در  اســت.  داده  خبر  شیروان 
خوانیم: »از یک ماه قبل هیئتی بریاست معاون 
با عضویت  و  امور عمرانی استانداری خراسان 
مدیران کل مسکن و شهرسازی و تعاون و امور 
خانه  طرحهای  به  رسیدگی  مامور  روستاها 
سازی در مناطق زلزله زده جنوب خراسان و نیز 
مناطق قوچان، شیروان، بجنورد و کالت شده 
است... کارهای ایجاد 175 واحد مسکونی در 
مذکور  هیئت  بازبینی  و  بررسی  مورد  شیروان 
قرار گرفته و بموجب گزارش این هیئت از این 
تعداد واحدها بیست دستگاه آماده بهره برداری 
شده و بقیه آنها نیز تا پایان اسفند ماه سال جاری 

بپایان خواهد رسید.«

ماه خدا   

خبر   

حرف مردم   

خبر 

اخبار

در یکی از شهرداری های استان اتفاق افتاد؛

شنیده ها از بازداشت آقای معاون
شنیده ها از تشکیل پرونده تخلف مالی در شهرداری یکی از شهرهای استان و بازداشت معاون مالی این 

شهرداری حکایت دارد.
گرفته  صورت  مالی  تخلف  برای  قضایی  پرونده  تشکیل  پی  در  است  شده  شنیده  ما،  خبرنگار  گزارش  به   
استان  مرکز  ــرای  دادس به  شهرداری  این  معاون  استان،  تأسیس  تــازه  شهرهای  از  یکی  در شــهــرداری 
حال  در  هنوز  پرونده  این  ما،  خبرنگار  های  شنیده  مطابق  شد.  صادر  بازداشت  قرار  او  برای  و  فراخوانده 
انجام تحقیقات و تکمیل شدن است و در این راستا این احتمال وجود دارد که طی روزهای آتی تعدادی 
دیگر از مدیران شهری این شهر نیز مورد بازخواست قرار گیرند. مسئوالن مرتبط در استان تا عصر دیروز 

در این خصوص اطالعیه رسمی یا خبری منتشر نکردند.

کرونا در حال »دیوانه شدن«!

با ابتالی 55 نفر دیگر به کرونا در استان طی روز گذشته، آمار مبتالیان به کووید 19 در خراسان شمالی 
به هزار و 819 نفر افزایش یافت. آمارها به این شکل شده که اگرچه این اصطالح، یک اصطالح پزشکی 
نیست اما اگر خواسته باشیم از اصطالحات اجتماعی استفاده کنیم باید بگوییم کرونا در استان در حال 
»دیوانه شدن« است!سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: با اعالم نتایج قطعی آزمایش 
به کووید 19 در استان هزار و 819 نفر، تعداد  اردیبهشت، تعداد مبتالیان  تا ظهر 31  انجام شده  های 
فوتی ها 115 نفر، تعداد بهبود یافتگان 667 نفر، تعداد نمونه های منفی گزارش شده 2308 مورد و 
تعداد بستری شدگان در بیمارستان ها 172 نفر بود. دکتر »سیداحمد هاشمی« تصریح کرد: هم اکنون 
بستری  تعداد  و  باشد  منوال  همین  به  وضعیت  آینده  هفته  تا  اگر  و  است  هشدار  وضعیت  حد  در  استان 

شدگان یا مرگ و میرها افزایش یابد، محدودیت های شدیدتری اعمال خواهد شد.

دام  گله  یک  به  پلنگ  قــالده  یک  حمله  در  صدیقی- 
سبک اهالی روستای »نیستانه« دو رأس از دام ها تلف 
و دو رأس نیز ناپدید شدند. به گفته رئیس اداره حفاظت 
از  گزارشی  شنبه  سه  روز  طی  بجنورد  زیست  محیط 
قالده  یک  حمله  بر  مبنی  نیستانه  روستای  دهیاری 
داده  ارجــاع  اداره  این  به  سبک  دام  گله  یک  به  پلنگ 

حفاظت  کارشناسان  توسط  میدانی  بررسی  با  که  شد 
محیط زیست در حالی دو رأس میش تلف شده در محل 
الشه  روی  پلنگ  حمله  از  آثــار  ناشی  که  شدند  کشف 
پلنگ  حمله  که  این  بیان  با  »خالقی«  نشد.  مشاهده  ها 
آثار  افزود:  به دام ها هنوز برای ما مسجل نشده است، 
شکستگی روی الشه ها ناشی از سقوط از ارتفاع مسجل 

شد اما با توجه به شرایط صخره ای محیط و چراگاه که 
ها  دام  زیاد  احتمال  به  آید  می  شمار  به  پلنگ  زیستگاه 
به خاطر حمله پلنگ طی شب وحشت زده و با سقوط از 
ارتفاع دو رأس از دام ها تلف و دو رأس دیگر هم ناپدید 
می شوند. گفتنی است، این ششمین حمله پلنگ به دام 

و انسان طی امسال در استان است.

 حمله پلنگ
 به دام های نیستانه



دبیر شورای زکات استان خراسان شمالی: 

پرداخت اینترنتی فطریه امکان  پذیر شد
دبیر شورای زکات استان خراسان شمالی با اشاره به تمهیدات این نهاد برای جمع آوری فطریه از طریق درگاه های اینترنتی گفت: هم  وطنان می توانند از طریق کد دستوری 

فطریه خود را به نیازمندان و محرومان بدهند.» مجید الهی راد« با اشاره به این که دبیرخانه شورای زکات استان متولی و مجاز به   *۸۸۷۷ *۰۵۸ *۵ #
جمع آوری فطریه است، افزود: امسال به دلیل شیوع کرونا شیوه های جدید اینترنتی برای تسهیل فرآیند پرداخت فطریات پیش بینی شده است. وی با بیان این که 

در این راستا چهار شماره کارت به  صورت مجازی برای پرداخت فطریه، کفارات عمد و غیر عمد و فطریه سادات پیش بینی شده است، افزود:

 شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۸۹۷۵  برای فطریه عام             ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۷۲۴۰  برای فطریه سادات

 ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۵۵۱۶  برای کفاره غیر عمد        ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۳۷۸۳  برای کفاره عمد 
در نظر گرفته  شده است.وی با اشاره به این که امسال هر مسجد به عنوان یک پایگاه جمع آوری فطریه پیش بینی شده است، تصریح کرد: در همین 

زمینه هزار و ۲۳۰ پایگاه  مستقر در ادارات کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و میادین شهرهای استان آماده جمع آوری فطریه هستند و عالوه بر این 
سایت کمیته امداد به آدرس emdad.ir پذیرای فطریه روزه داران عزیز است
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درگیری در آن انجام شده بود رفتیم، پیکر شهدا و 
اجساد عراقی روی هم افتاده بودند. بین شهدا را 

گشتیم اما خبری از یوسف نبود.
را  او  پیکر  تــا  رفتیم  خیز  سینه  را  کیلومتر   2  
نزدیک  نبود.  که  نبود  او  از  اثــری  اما  کنیم  پیدا 
و  آبی  بی  شدت  از  که  برگشتیم  حالی  در  ظهر 
که   این  بیان  با  او  بودیم.  مرگ  حال  در  تشنگی 
عملیات  درگیر  خرداد  سوم  تا  اردیبهشت   10 از 
در  کند:  می  اضافه  بودیم،  خرمشهر  ــازی  آزادس
نهایت پس از عقب نشینی عراقی ها به خرمشهر 
ما نیز وارد آن شدیم و عراقی ها گروه گروه اسیر 
شدند. در یک نقطه از شهر 18 تا 20 هزار اسیر 
عراقی جمع شده و بسیاری تشنه بودند، کمی آب 
فریاد  ها  آن  از  یکی  و  دادم  ها  آن  به  و  کردم  پیدا 
او بقیه این جمله  زد »الموت الصدام« و به دنبال 
را تکرار می کردند. وی می افزاید: این دشمنان 
بعثی در حالی مرگ بر صدام می گفتند که اگر ما 
را تکه و پاره می کردند، حاضر نبودیم حتی کلمه 
ای نابجا در خصوص رهبر و امام بگوییم، من این 
بارها  گوید:  می  رزمنده  گفتم.این  ها  آن  به  را 
غیبی  امدادهای  خاطر  به  گریستم؛  عملیات  در 
مقابل  در  کامل  تجهیزات  با  دشمن  زیرا  گریستم 
ما صف کشیده بود و ما با تجهیزات جنگی ناچیز 
مبارزه می کردیم و بحق باید گفت که خرمشهر را 

خدا آزاد کرد.
خصوص  در  رزمندگان  از  دیگر  یکی  »چوپانی« 
ــازی  ــ آزادس بــاعــث  کــه  الــمــقــدس  بیت  عملیات 
از  قبل  ــب  ش کــنــد:  ــی  م ــام  اعـ شــد،  خرمشهر 
عملیات، برای آغاز آن آماده می شدیم که خمپاره 
شدت  به  آن  موج  اثر  بر  من  و  خورد  زمین  به  ای 

مجروح شدم و از حضور در عملیات بازماندم.
او می افزاید: آن زمان 22 سال داشتم و در 11 

عملیات شرکت کرده بودم.

I شهید تشنه لب
است  رزمندگانی  از  دیگر  یکی  ارحامی«  »رسول 
این  داشت.  حضور  المقدس  بیت  عملیات  در  که 
رزمنده نیز روایتی از این عملیات دارد؛ داستانی 
را  از شهید هم استانی که تشنه لب، دعوت حق 
با  که  داشتم  سال   22 گوید:  می  او  گفت.  لبیک 
»قاسمی«  فرماندهی  به  »کامیاب«  شهید  گردان 

در  کـــردم،  شرکت  المقدس  بیت  عملیات  در 
آن  در  هایم  استانی  هم  از  بسیاری  که  گردانی 
عین  »اسماعیل  شهید  همچون  داشتند  حضور 
و  کــمــال«  جیرانی  اصغر  »علی  شهید  بیگی«، 

مرحوم »یوسف مدرسی فر«.
از لشکر زرهی  ادامه می دهد: شب عملیات  وی 
ــا)ع(  رض ــام  ام  21 تیپ  به  و  شدیم  تقسیم   92
رفتیم. ما عملیات را آغاز کردیم تا دژی را که عراق 
برای حفاظت از بصره در نظر گرفته بود فتح کنیم 

زیرا این دژ نقطه استراتژیک بود.
وی می افزاید: ما شبانه به سمت دژ حمله کردیم، 
شهید »علی اصغر جیرانی کمال« همراه من بود. 
روی دژ چهارلول و دو لول توسط دشمن مستقر 
شده بود، آن ها ما را به رگبار بستند اما به این دژ 
بکشانیم  سمت  این  به  را  دشمن  تا  کردیم  حمله 
وارد  بتوانند  ــان  م هــمــرزمــان  دیگر  سمت  از  و 

خرمشهر شوند.
هم  از  بسیاری  بــود؛  خــون  و  رگبار  گلوله،  شب 
شدند.  شهید  عملیات  این  در  مان  های  گردانی 
ادامــه  و  کند  می  نقل  »ارحــامــی«  را  مطلب  ایــن 
و  دشمن  آتش  زیر  پیاده  را  کیلومتر   3 دهد:  می 
خمپاره رفتیم، دژ 10 متر عرض و 2.5 تا 3 متر 

ارتفاع داشت و شهید زخمی بود. 

دشمن روی دژ برای زدن بچه ها مستقر شده بود، 
پیاده رفتیم و در راه نفس شهید به دلیل جراحت 
گردنش گرفت.از او خواستم ادامه ندهد اما گریه 
کند،  شرکت  عملیات  در  تا  آمده  که  گفت  و  کرد 
روی او را بوسیدم و با هم به راه افتادیم اما به دلیل 

داشتن مهمات اضافه راه رفتن سخت شده بود.
وی ادامه می دهد: وارد خط که شدیم از هم جدا 
دژ  فتح  به  موفق  ما  بود،  سختی  عملیات  شدیم، 
نشدیم و بازگشتیم، در بین راه هر کس به فکر هم 
گردانی خود بود اما خبری از شهید جیرانی نبود. 
»سهراب بدخشان« یکی از بجنوردی ها را دیدم و 
سراغ شهید را گرفتم.او گفت که هنگام برگشت 
شهید  کــرد  نگاه  وقتی  گــرفــت،  را  پایش  کسی 
جیرانی را دید که گلوله خورده و چهره اش غرق 
تمیز  را  شهید  خونی  صورت  و  سر  بود.  خون  در 
کرده و او آب خواسته بود اما 2 قمقمه خالی بود 
نداشت. ای  فایده  آب  یافتن  برای  جو  و  جست  و 
در  لب  تشنه  کمال،  جیرانی  کند:  می  اضافه  او 

آغوش سهراب بدخشان شهید شد.
باقی  شهدا  پیکر  ــد:  ده می  ــه  ادام رزمــنــده  ایــن 
ماندند و در عملیات رمضان آن ها را بازگرداندیم.
او می گوید: پس از این عملیات ها به عنوان نیروی 
تا  کردیم  شرکت  خرمشهر  عملیات  در  پشتیبان 
خرمشهر  به  ورود  هنگام  کنیم،  جا  به  جا  را  اسرا 
خرمشهر  گمرک  دیدیم؛  را  عجیبی  های  صحنه 
یکی از بزرگ ترین گمرک های کشور در آتش 
حفر  کانال  خرمشهر  دور  تا  دور  و  سوخته 
برای  قراضه  خــودروهــای  از  و  بــود  شــده 
استفاده  هلیکوپتر  ــرود  ف از  جلوگیری 

کرده بودند.
مبارزه ای سخت شکل گرفت تا باالخره 

سوم خرداد خرمشهر، شهر خون و قیام 
آزاد شد.

روایتی از عملیات غرورآفرین »بیت المقدس«

»یوسف« گم گشته بجنوردی ها در خرمشهر

     با نیروهای عراقی درگیر شدیم، فرمانده 
گردان ما »یوسف ارکانی فر« بود، پس از 
درگیری با بعثی ها متوجه شدیم یوسف گم شده 

است، با سرهنگ »امیری« در گرمای 48 
درجه به دنبال او رفتیم اما هیچ 

گاه او را نیافتیم

     جیرانی کمال، تشنه لب در آغوش سهراب 
بدخشان شهید می شود

زهره اسدی

گردان  فرمانده  شدیم،  درگیر  عراقی  نیروهای  با 
با  درگــیــری  از  پس  ــود،  ب فــر«  ارکــانــی  »یوسف  ما 
با  اســت،  شده  گم  یوسف  شدیم  متوجه  ها  بعثی 
دنبال  به  درجه   48 گرمای  در  »امیری«  سرهنگ 
او رفتیم اما هیچ گاه او را نیافتیم و یوسف گردان 
منتظر  هم  هنوز  شد،  جاویداالثر  همیشه  برای  ما 
روایــت  از  بخشی  ایــن  هستیم؛  یوسف  بازگشت 
عملیات  در  حاضر  رزمندگان  از  ایمانی«  »محمود 
ــت کــه موجب  غــرورآفــریــن »بــیــت الــمــقــدس« اس
سال   67 اکنون  که  او  شد.  خرمشهر  ــازی  آزادس
دارد، خاطراتی را از عملیات بیت المقدس روایت 
می کند و می گوید: عراقی ها در 25 کیلومتری 
انجام عملیات  آماده  خرمشهر بودند که گردان ما 

شد.
به  اول  شب  ــود.  ب شکن  خط  و  پیاده  ما  ــردان  گ  
خراسانی  بسیجی  چند  و  امیری  سرهنگ  همراه 
عراقی  حمله  خط  به  تا  کردیم  حرکت  نقشه  طبق 

ها بزنیم.
را روشن  ادامه می دهد: آن شب مهتاب فضا  وی 
کرده بود. خوب به یاد دارم که بی سیم چی ما که 
اهل نیشابور بود به همراه فرمانده گردان در کنارم 
بودند. به سمت خط عراقی ها حرکت کردیم، بین 

جاده آسفالت و ریل راه آهن باتاقی وجود داشت 
و ما تا یک متر در آن فرو رفته بودیم. نور باعث شده 
لو  عملیات  نوعی  به  و  ببینند  را  ما  ها  عراقی  بود 

رفته بود.
با این حال ما پیش رفتیم. عراقی  وی می افزاید: 
ها تجهیزات جنگی خود را در جاده مستقر کرده 
بودند و عملیات سختی آغاز شده بود. گردان ما در 
مقابل آن ها تجهیزاتی نداشت، کاشینکف و یک 
آر پی جی زن داشتیم، این موجب شد بسیاری از 

افراد شهید شوند.
رسیدیم.  ها  عراقی  مین  میدان  به  تا  رفتیم  پیش 
شب قبل گردانی دیگر روی مین ها رفته و میدان 
را پاک سازی کرده بود، ما از میدان گذشتیم و به 
به  را  ما  و  بودند  آماده  ها  عراقی  اما  رسیدیم  خط 
افراد شهید شدند و  از  چهار لول بستند، بسیاری 

ما مجبور به عقب نشینی شدیم.
او ادامه می دهد: نزدیک صبح بود، نماز خواندیم 
در  دیگر  گــردان  و  ما  گــردان  افــراد  از  تعدادی  اما 
ها  آن  صدای  و  بودند  مانده  مجروح  مین  میدان 
تا  کردیم  نشینی  عقب  متر   200 شد.  می  شنیده 
این که فرمانده گردان اعام کرد باید برای آوردن 
مجروحان و شهیدان از میدان مین اقدام کنیم وبه 

افراد داوطلب نیاز داریم.
من، سرهنگ امیری و بسیجی های خراسانی که 

در مجموع 18 نفر می شدیم داوطلب شدیم و به 
اما  رسیدیم  آسفالت  جاده  به  دوباره  افتادیم.  راه 
این بار عراقی ها ما را با چهار لول به رگبار بستند و 
در این زمان 8 نفر از بسیجی های خراسانی شهید 
شدند. وی می افزاید: 10 نفر دیگر تا باتاق پیش 
از  تعدادی  و  نرسیدیم  مین  میدان  به  اما  رفتیم 

شهدای باتاق را به عقب بازگرداندیم.
بود،  سختی  عملیات  دهد:  می  ادامه  رزمنده  این 
دشمن  به  را  سختی  ضربات  نهایت  در  و  مقاومت 
وارد کردیم تا باالخره خط شکسته شد و عراقی ها 

به سمت خرمشهر فرار کردند.
وارد  دیگری  محور  از  بعد  شب  که  این  بیان  با  او 
»یوسف  عملیات  این  در  دهد:  می  ادامــه  شدیم، 
گردان  فرمانده  ها،  بجنوردی  از  یکی  فر«  ارکانی 
بود. شب تا صبح با دشمن درگیر شدیم و تعدادی 

دیگر از دوستان ما شهید شدند.
وی می افزاید: فرمانده ما »یوسف« جوانی 25 
خوش  و  خوب  اخــاق  زیبا،  ای  چهره  با  ساله 

صبح  شد.  گم  عملیات  شب  در  که  بود  برخورد 
پیدا  را  یوسف  و  برویم  بیا  گفت  امیری  سرهنگ 

کنیم و ما چنین کردیم.
وی ادامه می دهد: دمای هوا به بیش 

می  ــراد  گـ ســانــتــی  ــه  درجـ  48 از 
قبل  شب  که  کانالی  از  رسید، 



سیما وحدانی

ایران   رکورد دار پرتاب توپ سافت بال نوجوانان 
کشور  امیدهای  لیگ  نیزه  پرتاب  قهرمان  نایب  و 
ماه  یک  از  بیش  فجر  جام  المللی  بین  مسابقات  و 
در  گویا  و  گذاشته  کنار  را  خود  تمرینات  که  است 
فکر خداحافظی از این رشته ورزشی است. اگرچه 
را  خود  اوج  در  روزهای  باید  و  ندارد  سالی  و  سن 
که  دارد  گالیه  هایی  مهری  بی  از  اما  کند  تجربه 
چند صباحی سبب شد فکر خداحافظی را در سر 

بپروراند.
هایش  ــدال  م که  ربــانــی«  ــا  »رض

کارنامه  در  است  زرینی  برگ 
اســتــان،  ــی  ــدان ــی دووم هیئت 
بیشتر  حمایت  و  توجه  ــرای  ب

او  دارد.  انتظار  مسئوالن  از 
توقع دارد که مسئوالن 

قهرمانان  به  بیشتر 
دهند  بــهــا  ــان  ــت اس
های  نــاهــمــواری  و 
را  سخت  ــای  ــ روزه
ــرای رســیــدن به  ــ ب

اوج هموار کنند.
گفت  در  »ربانی« 
خبرنگار  بــا  گــو  و 
مــا امــیــدوار است 
بهتری  روزهــــای 

را  انـــتـــظـــارش 

فعالیت  ابتدایی  پنجم  کالس  از  بکشد.»ربانی« 
ششم  سال  در  آغاز،  ورزشی  رشته  این  در  را  اش 
این  از  دستش  انگشت  قطع  دلیل  به  ابتدایی 
به طور مجدد  از 3 سال  بعد  ورزش کناره گیری، 
خود  در  را  باالیی  استعداد  و  آغاز  را  خود  فعالیت 
این رشته ورزشی احساس می  برای قهرمانی در 

کند.
آسیا  جــوانــان  ــای  ه رقــابــت  در  پــارســال  کــه  وی 
رقابت  این  سنی  شرایط  و  یابد  حضور  نتوانست 
فضای  در  سخت  تمرین  سال  یک  نداشت،  را  ها 
نامطلوب را به جان خرید تا امسال بتواند یکی از 
سکوهای این رقابت ها را به خود اختصاص دهد 

که متاسفانه برگزار نشد.

I روزهای بدون تمرین
وی به تمرینات در دوران قرنطینه اشاره می کند 
و  ورزش  اداره  از  را  امکاناتی  و  تجهیزات  که 
از  بعد  و  گرفت  تمرین  ــرای  ب جــوانــان 
اداره آن ها  این  با درخواست  مدتی 
از  بیش  اکنون  هم  و  برگرداند  را 
تمرین  امکان  که  اســت  روز   34

برایش فراهم نیست.
ــام  ای ایـــن  در  ــد:  ــوی گ ــی  م وی 
نمی  کسی  کــار  ــه  ب ــا  ــه ه وزن
را  توانستند آن ها  آمد و می 
اختیار  در  بیشتر 
دهند  قــرار  مــن 
ــن که  ــ ای ــن  ــم ض
استادیوم تختی نیز 

بسته بود و عماًل ورزشکار بدون تجهیزات و فضا از 
ادامه تمرینات بازمی ماند.

کرده  تهیه  بوکس  کیسه  اکنون  هم  که  »ربانی« 
می  ورزشــی  های  رشته  دیگر  به  منزل  در  و  است 
تا  دارد  حمایت  و  توجه  انتظار  مسئوالن  از  پردازد 
قهرمانی  و  کند  بالفعل  را  استعدادهایش  بتواند 

های بسیاری را برای استان به دست آورد.

I نیاز به مربی مجرب
مجرب  مربی  به  خود  نیازهای  ترین  مهم  از  وی 
مربی  این  به  نیاز  پیش  از  بیش  که  کند  می  اشاره 
احساس شده است و در ادامه می گوید: در رشته 
بدن سازی برای تمرینات به مربی نیاز داریم تا در 
سطح حرفه ای بتواند آموزش های مناسب پرتاب 

گران را ارائه دهد.
اشاره  استان  نیزه  با  گران  پرتاب  کم  تعداد  به  وی 
می کند که متاسفانه این رشته چندان مورد اقبال 
را  شمالی  خراسان  اســت.وی  نگرفته  قرار  عموم 
و  دانــد  می  توانمند  گــران  پرتاب  داشتن  مستعد 
در  ورزشــی  رشته  این  فعاالن  تمام  اســت:  معتقد 
سراسر کشور، خراسان شمالی را به داشتن پرتاب 

گران با استعداد می شناسند.
چمن  کنار  زمین  در  کند:  می  خاطرنشان  وی 
در  کردم،  می  نیزه  تمرین پرتاب  تختی  استادیوم 
نیزه  و  کردند  می  تمرین  ها  فوتبالیست  که  حالی 
بروز  باعث  لحظه  هر  بوده  ممکن  من  تمرین  های 
یک حادثه ناگوار شود. وی از مسئوالن می خواهد 
برای اختصاص مکانی به منظور فعالیت وی اقدام 

کنند.

درد دل های رکورددار پرتاب توپ سافت بال نوجوانان ایران

ماندن یا خداحافظی؟!
رویدادهای ورزشی   

»کشمیری« روی زین هیئت 
دوچرخه سواری

دوچرخه  هیئت  رئیس  عنوان  به  کشمیری«  »محمد 
گــزارش  به  شــد.  انتخاب  شمالی  خراسان  ــواری  س
دوچرخه  هیئت  مجمع  در  گذشته  روز  ما،  خبرنگار 
سواری استان 4 نفر کاندیدای ریاست این هیئت شده 
بودند که 2 نفر انصراف دادند و »کشمیری« با کسب 8 
رأی برای 4 سال دیگر به عنوان رئیس هیئت دوچرخه 

سواری خراسان شمالی انتخاب شد.

احداث سالن اختصاصی بانوان 
در دستور کار قرار گرفت

هــزار   ۱۱ از  بیش  شمالی  خــراســان   وحــدانــی- 
سالن  استان  در  اما  دارد  شده  بیمه  زن  ورزشکار 
این  با  نــداریــم،  ورزشــکــار  بانوان  ویــژه  اختصاصی 
این  اختصاصی  ورزشــی  های  سالن  احــداث  حال 
است.مدیرکل  گرفته  قــرار  ــار  ک دســتــور  در  قشر 
ورزش و جوانان خراسان شمالی با بیان این مطلب 
اظهارکرد:  تمام تالش خود را به کار بسته ایم تا هم 
شود  توجه  بانوان  ورزش  به  مــردان،  ورزش  سنگ 
باالی  های  عرصه  در  گفتن  برای  حرفی  بتوانند  تا 
بهادری«  باشند.»کوروش  داشته  جهانی  و  کشوری 
معاونت  سرپرست  پیگیری  و  حضور  با  داد:  ادامــه 
ورزش بانوان استان احداث چند سالن ورزشی ویژه 

آن ها در دستور کار قرار گرفته است.

ممنوعیت بازگشایی سالن 
های ورزشی در 4 شهرستان

شهرستان   4 در  ورزشـــی  ــای  ه سالن  بازگشایی 
ممنوع  فــاروج  و  جاجرم  جــرگــالن،  و  راز  بجنورد، 
است.معاون توسعه ورزش استان با بیان این مطلب 
خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  ابالغ  پی  در  افزود: 
مجدد  بــازگــشــایــی  ضــوابــط  خــصــوص  در  شمالی 
باالی  شیوع  به  باتوجه  استان،  ورزشی  های  باشگاه 
بیماری کرونا در برخی شهرهای استان و قرمز بودن 
جرگالن،  و  راز  بجنورد،  های  شهرستان  وضعیت 
در  ورزشــی  های  سالن  بازگشایی  فــاروج  و  جاجرم 
بروحی«  است. »محمد  ممنوع  ها  شهرستان  ایــن 
افزود: بر اساس پروتکل های ابالغی دانشگاه علوم 
پزشکی استان فعالیت رشته های کم خطر در دیگر 
های  دستورالعمل  کامل  رعایت  با  ها  شهرستان 

بهداشتی، بالمانع است.
 وی تصریح کرد: تمام باشگاه داران و مسئوالن اماکن 
ورزشی دولتی و خصوصی در شهرستان های مجاز 
باید اطالعات خود را در سامانه خود اظهاری سالمت 

به نشانی salamat.gov.ir ثبت  کنند.

سوژه ویژه       

روزهای سخت مربیان و باشگاه داران و بی مهری مسئوالن

قوانین دست و پاگیر برای وام 2 میلیونی
آمادگی جسمانی استان مانند دیگر رشته های  کرونا سبب شده مربیان فعال  سیما وحدانی- 
حمایت  و  شغلی  امنیت  و  ورزشی  بیمه  نداشتن  ببرند.  سر  به  مدت  طوالنی  بیکاری  در  ورزشی 
است. شده  حرفه  این  از  ها  آن  گیری  کناره  و  انگیزگی  بی  سبب  گاهی  متولیان  سوی  از  نشدن 
هیئت ورزش های همگانی خراسان شمالی با 800 مربی فعال در رشته های مختلف در قرنطینه 
از مربیان که سرپرست خانوار هستند در پرداخت هزینه های  و بسیاری  برد  به سر می  کرونایی 
زندگی خود ناتوانند و کاری برای کمک به آن ها انجام نشده است به جز وام هایی که با نام حمایت 
و کمک اعالم شد اما برای دریافت این مبالغ کم چنان قوانین دست و پا گیری وضع کرده اند که 
بسیاری عطای دریافتش را به لقای این حمایت ها بخشیدند و قید کمک را زدند.این تعداد مربی 
به همراه باشگاه داران روزهای سختی را پشت سر می گذارند و معلوم نیست بتوانند ضررهایی را 

که به آن ها وارد شده است، جبران کنند یا نه؟

I فروش تجهیزات باشگاه
یکی از باشگاه داران به خبرنگار ما می گوید: به تازگی به تاسیس باشگاه اقدام کردم و چون خودم 
با دوران کرونا و تعطیلی باشگاه ها  انتظار پیشرفت زیادی را داشتم ولی تاسیس آن  مربی بودم 

همزمان شد و من با قسط و وام های بسیار ناچارم تجهیزات باشگاهم  را بفروشم.

I  دغدغه بیمه
یک مربی که در باشگاه خصوصی فعالیت می کرد از مسئوالن استانی بابت بیمه نبودن مربیان 
گالیه مند است و می افزاید: اگر مربیان بیمه می شدند می توانستند برای دریافت آن اقدام کنند، 
این در حالی است که بسیاری از باشگاه ها برای بیمه مربیان اقدام نکرده اند و این مسئله سبب 
های  پیگیری  که  شمالی  خراسان  همگانی  های  ورزش  هیئت  باشند.رئیس  آینده  نگران  شده 
بسیاری برای بیمه مربیان داشته و طی این سال ها حمایت از آن ها را سرلوحه کار خود قرار داده 
با  این که  بیان  با  باشگاه ها خبر می دهد.»مجید جودت«  اتحادیه  برای تشکیل  پیگیری  از  است 
تشکیل این اتحادیه باشگاه ها مانند یک صنف از قوانین یکسانی بهره مند خواهند شد، از تایید 
اتاق اصناف و امضای 50 باشگاه برای تشکیل این صنف خبر می دهد که روند کار اداری آن طی 

شده است.
شود  می  برطرف  داران  باشگاه  و  مربیان  مشکالت  از  بسیاری  اتحادیه  تشکیل  با  افزاید:  می  وی 
به نفع باشگاه داران و  را  اقدام  این  به راحتی فعالیت کنند.وی  توانند  به عنوان یک صنف می  و 
مربیان  می داند و اظهار می کند: نه باشگاه دار هستم و نه از نظر حقوقی به تشکیل این صنف 
احتیاج دارم، این اقدام تنها برای خدمت به مربیان و باشگاه دارانی است که از جایی حمایت نمی 
شوند و سختی های بسیاری همواره بر سر راه آن هاست.وی به وام های 2 میلیونی که قرار بود به 
مربیان داده شود و در نخستین صحبت های شان بنا بود مبلغ ۱6 تا ۱8 میلیون تومان به باشگاه 
هایی که مربیان خود را بیمه تامین اجتماعی کرده اند، پرداخت شود، اشاره می کند و یادآور می 
شود: زنان بی سرپرست را باید به اداره کل معرفی می کردیم، این هیئت 37 نفر را شناسایی و 
معرفی کرد که تنها 3 نفر به صندوق مهر معرفی شدند اما مبلغ تنها 2 میلیون تومان و با ضامن 
و قوانین دست و پا گیر بود که سبب شد از این اقدام صرف نظر کنند.وی همچنین به راه اندازی 
دوباره باشگاه های یوگا و آمادگی جسمانی اشاره می کند که وزارت ورزش و جوانان به اداره کل 

نامه زده است اما هنوز تاریخ شروع فعالیت آن ها مشخص نیست.

روزنامه خراسان شمالی: گروه چهارم نشریات 
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی

پنج شنبه اول خرداد 1399
2۷ رمضان1441. شماره 32۷9

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر : علی ولی زاده
دفترمرکزی: مشهد،بلوارشهیدصادقی)سازمان آب(

صندوق پستی: 91۷35-511
تلفن: 051-3۷634000

نمابردبیرخانه:  051-3۷624395
پیامك:  2000999    چاپ :شهرچاپ خراسان

تحریریه:32222211-3224۷222
نمابر: 3224۷223

 مسئول تحریریه:32230028
تلفن  و نمابرسرپرست: 32230014

آدرس: بجنورد،خیابان طالقانی غربی،خیابان صمدیه لباف، صمدیه لباف 16، کوچه دوم، پالک 9
تلفن اشتراک: 322300۷1

کدپستی:9415956596
دفترمرکزی پذیرش آگهی:32245005
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