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هوا تا اواسط هفته گرم است

خسارت تندباد در اسفراین 

مرگ پسر بچه در استخر پرورش ماهی
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 جشن های میالد امام رضا)ع( 
در باب الرضا)ع(

مدیر عامل بنیاد علوی:

اعتبارات بنیاد علوی برای عمران 
صفحه ۲مانه و سملقان ۴ برابر شد

صفحه ۲

چرا تسهیالت کرونایی دولت به مشاغل زیان دیده خراسان شمالی نرسید؟

فقط پاس کاری؛ پاسخ یک خبرنگار از استانداری تا چند مدیر کل

گزارشی از واگویه های مربیان باشگاه ها که این روزها دل پر دردی دارند

صفحه ۳پشت مربیان به خاک رسید

صفحه ۲

صفحه ۳

گزارشی از جشنواره بازی های بومی و محلی در شیروان

یه ُقل دو ُقل، هفت سنگ 

 ادب و هنر 

سوز غم در ساز 
موسیقی ترکمن

دوتار، کمانچه و نوای موسیقی ترکمن صدایی است که از تاریخ می آید؛ از ایامی 
که نوازنده ترکمن »دون« می پوشید، »تلپک« بر سرش می گذاشت و روی اسب 
جرگالن،  در  باشد.  ترکمن  قوم  منش  و  فرهنگ  صدای  تا  کرد  می  یله  را  خود 

شادی و سوز و غم موسیقی ترکمن دیگر صدایی ندارد...

۴

نسخه شفا بخش خانم امینی برای کاراته

آتش  به کمربند جدال



IIشهردارIیکIازIدرخواست
شده  هم  بار  یک  لطفا  بجنورد   2 منطقه  شهردار 
سری  سوم  متری   16 ویژه  به  فرهنگیان،  کوی  به 
بزند و مشاهده کند وضعیت آسفالت چه بالیی سر 

خودروهای مان آورده است.
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جشن های میالد امام 
رضا)ع( در باب الرضا)ع(

جشن های  و برنامه های ویژه سالروز والدت امام 
با  الرضا)ع(  موسی  بن  علی  حضرت  ها،  مهربانی 
الرضا)ع(،  باب  در  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 
بندی  ــن  آذیـ شــد.  ــزار  ــرگ ب ــا  ه معرفت  گنجینه 
ــا)ع(،  رض امــام  میالد  روز  و  شب  در  امامزادگان 
سیدعباس)ع(  امــامــزاده  آستان  در  نورافشانی 
طرح  اجرای  شیروان،  الرضا)ع(  حمزة  و  بجنورد 
های  کـــاروان  قالب  در  کــرامــت«  نسیم  ــاروان  »کـ
امام  میالد  عصر  در  معنوی  نشاط  برنامه  شــادی، 
مداحی،  و  ســرود  گــروه  رسمی  ــرای  اج با  هشتم 
همراه  به  امامزادگان  باز  فضای  در  سرور  و  جشن 
مسابقات  اجــرای  خــوانــی،  مــولــودی  سخنرانی، 
بین  در  معیشتی  هــای  بسته  تــوزیــع  و  فرهنگی 
که  بود  هایی  برنامه  جمله  از  نیازمند  خانواده های 
توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برگزار 
امــام  میالد  جشن  هــم  بجنورد  ــرداری  ــه ش ــد.  ش
رضا)ع( را با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 

شد.

IIرفتIخورشیدIپرچمIزیرIاسفراین
نجفیان- کاروان »زیر سایه خورشید« خدام آستان 
رئوف  امام  میالد  سالروز  با  همزمان  رضوی  قدس 

)ع( مهمان اسفراین، دیار دارالقرآن شد.
نمایندگی  رابط  آبادی«  حسین  »علیرضا  گفته  به 
آستان  خــدام  اسفراین،  در  رضــوی  قدس  آستان 
جمعه  خورشید  سایه  زیر  کاروان  در  رضوی  قدس 
در  کشوری،  پهلوان  میدان  در  استقبال  از  پس 
قائم  پــارک  کوهساران  در  گمنام  شهدای  گلزار 

حضور یافتند.
نمازجمعه  مصالی  در  حضور  گفت:  او  که  طور  آن 
با  دیـــدار  خــمــیــنــی)ره(،  امـــام  اعــظــم  مسجد  در 
سرهنگ   امنیت  مدافع  و  خدمت  شهید  خانواده 
در  حضور  انتظامی،  فقید  فرمانده  مهری«  »جاوید 
بیمارستان امام خمینی)ره( و عیادت از بیماران و 
برنامه  ترین  مهم  از  رضوی  میالد  جشن  در  حضور 

های کاروان »زیر سایه خورشید« در اسفراین بود.

هوا تا اواسط هفته گرم 
است

اداره  یابی  پیش  هــای  نقشه  بررسی  صدیقی- 
کل هواشناسی خراسان شمالی بیانگر ماندگاری 
هوای گرم تا اواسط هفته در منطقه است. به گفته 
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
و  گرد  احتمال  و  باد  وزش  دوشنبه  تا  غالب  پدیده 

غبار محلی و افزایش ابر خواهد بود. 
از لحاظ دمایی تغییرات  »هادی زاده« اعالم کرد: 
تا دوشنبه در استان نخواهیم  قابل مالحظه ای را 

داشت.

خسارت تندباد در اسفراین 
نجفیان- معاون خدمات شهری شهرداری اسفراین 
از خسارت تندباد که منجر به سقوط درختان و وارد 
شد،  شهروندان  های  ــودروی  خ به  خسارت  شدن 
پنج  باد  تند  وزش  گفتار«،  »نیک  گفته  به  داد.  خبر 
سقوط  و  ها  شاخه  شدن  شکسته  سبب  شب  شنبه 
در  درختان  سقوط  آن  پی  در  و  شهر  در   درخت   ۳
وارد  باعث  و  الله  میدان  و  فرومندی  شهید  خیابان 
شدن خسارت به 2 خودروی پارک شده شهروندان 

در پیاده روها و زیر درختان این مناطق شد.
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لطفا پیام های 
خود را كوتاه 

و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی ۴۲ سال پیش 
           در روزنامه

سخنرانی »مهمان نواز« درباره 
برقراری جمهوری اسالمی

روزنامه خراسان در شماره 8548 که 19 دی 
ستون  در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1۳57
»خبرهای شهرستان ها« از سخنرانی »مهمان 
دربــاره  بجنوردی  راهپیمایان  جمع  در  ــواز«  ن
است.  داده  خبر  اسالمی  جمهوری  برقراری 
خراسان  »خبرنگار  خوانیم:  می  مطلب  این  در 
از بجنورد گزارش داد بدنبال اعالم سوگواری 
به وسیله آیات عظام بمناسبت وقایع اخیر کلیه 
شهرستان  ادارات  اغلب  و  ها  بانک  ها،  مغازه 
از ساعت 10  و  بجنورد بصورت تعطیل درآمد 
صبح دوشنبه هزاران نفر از اهالی و بانوان در 
در  و  کرده  تجمع  بجنورد  امامی  مسجد  محل 
حرکت  در  آنها  پیشاپیش  روحانیون  حالیکه 
بودند شعارهائی بطرفداری از آیت ا... العظمی 
خمینی ]سر می دادند[ و عکسها و پالکاردهائی 
نیز حمل میکردند از خیابانهای اصلی شهر عبور 
کردند حجت االسالم مهمان نواز امام جماعت 
بجنورد اظهار داشت نهضت و قیام ملت ایران 
ادامه  همچنان  اسالمی  جمهوری  برقراری  تا 
دارد. در این راه پیمائی پلیس حضور نداشت و 

تظاهرات با آرامش کامل پایان یافت.«

اخبار  حرف مردم    

خبر 

اخبار

برشمردن  ضمن  بجنورد  موقت  جمعه  امام   - آگاهی 
نــوژه،  کودتای  سالروز  جمله  از  هفته  هــای  مناسبت 
دهیاری  و  ها  شهرداری  روز  و  مالیات  هفته  قلم،  روز 
را  بهداشتی  هــای  پروتکل  کــرد  توصیه  ــردم  م بــه  هــا 

حجت  کنند.  رعایت  کرونا  به  ابتال  از  پیشگیری  برای 
االسالم »موسوی جاجرمی« در خطبه های دیروز نماز 
انقالب  معظم  رهبر  بیانات  به  اشــاره  با  بجنورد  جمعه 
گسترش  از  پیشگیری  به  مسئوالن  توجه  خصوص  در 

کرونا افزود: مسئوالن و مردم در ابتدای شیوع کرونا با 
طی  اما  کردند  مقابله  ویروس  این  با  جدیت  و  فداکاری 
این  به  نسبت  مردم  چه  و  مسئوالن  چه  اخیر  وقت  چند 

مسئله سست شده اند. 
وی تصریح کرد: با توجه به فرمایشات رهبری هم اکنون 
بر همه ما واجب است به عنوان یک تکلیف اجتماعی و 

اقدام  بیماری  این  گسترش  از  پیشگیری  برای  شرعی 
خصوص  در  رهبری  سخنان  به  همچنین  وی  کنیم. 
که  گونه  همان  کــرد:  اظهار  و  ــاره  اش فساد  با  مبارزه 
با ویروس کرونا  انقالب فرمود برای مقابله  رهبر معظم 
باید دست ها را شست باید برای مبارزه با فساد دست 

فاسدان را قطع کرد. 

مشاغل زیان دیده محروم از مرحله دوم تسهیالت 
در  پاسخ  از  محروم  خبرنگار  و  ــت  دول کرونایی 
خصوص این که چرا بجنوردی ها و اهالی خراسان 
از  باشند؛  محروم  تسهیالت  این  از  باید  شمالی 
استانداری تا چند مدیرکل و مدیران متولی همه و 
همه به جای پاسخ گویی به خبرنگار فقط پاس کاری 
کردند. آن چه به نتیجه نرسید یک خط جواب برای 
مشاغل  چرا  که  نداد  پاسخ  کس  هیچ  و  بود  مردم 
زیان دیده در این مرحله از تسهیالت محروم شده 
و  شدند  تسهیالت  از  محروم  ها  آن  باالخره  اند؟ 
حتی  و  شد  مسئوالن  پاسخ  از  محروم  ما  خبرنگار 
این سوال از استانداری بدون جواب برگشت. حال 
سوالی  این  بدهد؟  را  مردم  پاسخ  باید  کسی  چه 

است که منتظر جواب است.
از  تعاون  وزیــر  اشتغال  معاون  گذشته  هفته  اســدی- 
تسهیالت  دریافت  برای  بیمه  فاقد  های  بنگاه  نام  ثبت 
کرونا در همان هفته خبر داده و اعالم کرده بود: مطابق 
کارها  و  کسب  نام  ثبت  گذشته  هفته  از  ها  هماهنگی 
و  اســت  شــده  آغــاز  نیستند  بیمه  که  متقاضی  ــراد  اف و 
پرداخت تسهیالت به آن ها از این هفته شروع می شود. 
با این حال برخی مشاغلی که در استان بیمه نبودند و به 
دلیل شیوع ویروس کرونا بخشی از نیروی انسانی خود 

را تعدیل کرده بودند، می گویند که هیچ پیامکی برای 
که  آن  با  و  است  نیامده  شدن  مشمول  بر  مبنی  ها  آن 
شرایط دریافت تسهیالت مرحله دوم را دارند دوباره از 
دریافت آن جا مانده اند و از حمایت دولت هیچ سهمی 
سرپوشیده  هــای  ــارک  پ از  یکی  اند.مسئول  نداشته 
است،  تعطیل  تاکنون  کرونا  شیوع  دلیل  به  که  بجنورد 
می گوید: در مرحله اول در سامانه کارا ثبت نام کردیم 
ما  به  تسهیالتی  و  ارســال  مان  بــرای  پیامکی  هیچ  اما 

پرداخت نشد.
وی با بیان این که به دلیل باال بودن هزینه ها نتوانستیم 
دریافت  توقع  همین  بــرای  و  کنیم  بیمه  را  نیروها 
شرایط  تغییر  با  دهد:  می  ادامه  نداشتیم،  را  تسهیالت 
ما  به  تسهیالت  این  بودیم  امیدوار  تسهیالت  دریافت 
نیز پرداخت شود اما متاسفانه این بار هم پیامکی برای 
مان ارسال نشد.یکی از کاسبان قدیمی شهر می گوید: 
و  حق  تمام  و  بود  تعطیل  ام  مغازه  کامل  طور  به  ماه   2
نشده  تعدیل  نیرویی  و  شد  پرداخت  کارگرانم  حقوق 
نشده  آن  دریافت  مشمول  ما  چرا  دانم  نمی  اما  است 
ایم؟ او بیان می کند: اصناف بسیاری از آهن فروشان، 
بزازان، طال فروشان و تعمیرات رایانه را می شناسم که 
آن ها نیز تسهیالتی دریافت نکرده اند.وی با بیان این 
انتظار داشتیم در این مرحله پیامک مشمول شدن  که 

کند:  می  اعالم  گالیه  ابــراز  با  شود،  ارســال  مان  برای 
در  شدیم  محروم  تسهیالت  دریافت  از  ما  هم  بار  این 
حالی که چند روز گذشته مدارک و مستندات تعطیلی 
فروشگاه و میزان خسارت را برای دارایی استان بردیم 
این  شویم.ذکر  معاف  مالیات  از  بخشی  پرداخت  از  تا 
نکته نیز ضروری است که همچنان برخی رانندگانی که 
شرایط دریافت تسهیالت را دارند به دلیل محروم شدن 
از این تسهیالت، بالتکلیف و نگران هستند.اما »مهدی 
امیدوار« رئیس اتاق اصناف بجنورد در این باره با بیان 
این که ما نیز متوجه موضوع شده ایم، می افزاید: نامه 
تا  ایم  کرده  ارسال  شمالی  خراسان  استاندار  به  را  ای 
استان  در  مشمول  مشاغل  به  تسهیالت  نگرفتن  تعلق 
پیگیری شود اما تاکنون پاسخی به ما داده نشده است.

استاندار  بــا  ای  جلسه  در  حتی  کــه  ایــن  بیان  بــا  وی 
تمام  دهــد:  می  ادامــه  اســت،  شده  مطرح  موضوع  این 
هیچ  اما  اند  شده  ثبت  کارا  سامانه  در  مشمول  اصناف 
اظهارمی  اســت.وی  نشده  ارسال  ها  آن  برای  پیامکی 
و  کار  تعاون،  کل  اداره  طریق  از  باید  موضوع  این  کند: 
رفاه اجتماعی استان نیز پیگیری شود.وی تصریح می 
عمل  مورد  این  در  تعهداتش  به  دولت  متاسفانه  کند: 
مطرح  موضوع  خصوص  در  ما  است.خبرنگار  نکرده 
دفتر  مدیرکل  با  تماسی  در  »امــیــدوار«،  سوی  از  شده 

پاسخ  دریــافــت  خواستار  استانداری  اقتصادی  ــور  ام
شد، اما »بدری« اعالم کرد که در این باره مصاحبه ای 
انجام نمی دهد. خبرنگار ما از »مسعودی فر« سرپرست 
روابط عمومی استانداری خراسان شمالی هم خواستار 
هماهنگی برای مصاحبه با استاندار شد که وی در پاسخ 
اعالم کرد: استاندار هیچ گاه مصاحبه فوری انجام نمی 
»شجاعی«  دکتر  شــده  گرفته  تماس  زمــان  در  و  دهــد 
البته  ندارد.  گویی  پاسخ  امکان  که  است  ای  جلسه  در 
کمیسیون  دبیر  به  مربوط  موضوع  ایــن  که  گفت  وی 
هماهنگی امور بانک های استان است. »هدایتی« دبیر 
شمالی  خراسان  های  بانک  امور  هماهنگی  کمیسیون 
چرایی  خصوص  در  ما  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  هم 
ارسال نشدن پیامک دریافت تسهیالت برای متقاضیان 
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  که  این  از  پس  کرد:  اعالم 
می  مشمول  صنفی  چه  کرد  مشخص  استان  اجتماعی 
شود، در سامانه کارا گزینه تایید زده و اطالعات به بانک 
دریافت  و  شود  می  ارســال  متقاضیان  بــرای  پیامک  و 
اداره  و  ندارد  بانکی  سیستم  با  ارتباطی  پیامک  نکردن 
کل   مدیر  ــوری«  »ن است.اما  موضوع  این  مسئول  کار 
تماس  به  شمالی  خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
ها و پیام های خبرنگار ما پاسخی نداد. باالخره آن چه 

به جایی نرسید پاسخ برای مردم بود.

چرا تسهیالت کرونایی دولت به مشاغل زیان دیده خراسان شمالی نرسید؟

فقط پاس کاری؛ پاسخ یک خبرنگار از استانداری تا چند مدیر کل

عمرانی،   ــور  ام ــرای  ب علوی  بنیاد   - آگاهی  محمد 
اجرایی و زیرساختی امسال 40 میلیارد تومان در مانه 
و سملقان هزینه می کند که این اعتبار نسبت به سال 

گذشته 4 برابر شده است. 
نشست  در  شنبه  پنج  کشور  علوی  بنیاد  عامل  مدیر 

اعالم  را  خبر  این  استانی  مدیران  دیگر  و  استاندار  با 
کرد و گفت: عالوه بر این اعتبار بنیاد علوی 5 میلیارد 
بهره  و  کشت  دام،  امور  وری  بهره  افزایش  بابت  تومان 
برداری از گیاهان دارویی در مانه و سملقان اختصاص 
برای کشت گیاهان  می دهد که البته اختصاص زمین 

از  همچنین  »منصوری«  است.  استان  برعهده  دارویی 
دامی،  امور  به  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۳0 تخصیص 
اظهار  و  داد  خبر  شهرستان  این  در  کشاورزی  و  باغی 
مردم  تسهیالت  اعطای  امور  تسهیل  با  کرد:  امیدواری 
این اعتبار بهره  از  بتوانند به طور کامل  مانه و سملقان 

مند شوند. 
وی حضور این بنیاد در مانه و سملقان را طی یک برنامه 
بنیاد  این  »منصوری«  گفته  به  کرد.  اعالم  ساله   5 تا   ۳
سملقان  و  مانه  در  تومان  میلیارد   10 گذشته  ســال 

کرد.  هزینه  شهرستان  این  زیرساخت  و  عمران  بابت 
به  اشــاره  با  نیز  شمالی  خراسان  استاندار  »شجاعی« 
انعقاد تفاهم نامه استانداری با بنیاد علوی برای عمران 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  از  سملقان  و  مانه  آبادانی  و 
آینده یک سند توسعه همه  ریزی خواست طی 2 هفته 
در  داد:  ادامــه  و  کند  تنظیم  سال   ۳ مدت  به  را  جانبه 
مدت  در  سملقان  و  مانه  جانبه  همه  توسعه  سند،  این 
سه سال برنامه ریزی و این سند چراغ راه برای اجرای 

اقدامات بعدی در این شهرستان شود. 

تأکید امام جمعه موقت بجنورد بر رعایت پروتکل های بهداشتی

مدیر عامل بنیاد علوی:

اعتبارات بنیاد علوی برای عمران مانه و سملقان 4 برابر شد

به  منجر  ماهی  پــرورش  استخر  در  ساله   8 پسربچه  سقوط 
 8 پسربچه  یک  مرگ  از  گرمه  انتظامی  شد. فرمانده  مرگش 
ساله بر اثر سقوط در استخر پرورش ماهی خبر داد. سرهنگ 
»پوربه« گفت: در پی اعالم خبری مبنی بر این که یک پسربچه 
در استخر پرورش ماهی در منطقه »سفید دالی« سقوط کرده 
محل  به  فرماندهی  این  انتظامی  ماموران  بالفاصله  است، 

حادثه  این  در  که  این  به  اشاره  با  شدند.وی  اعزام  نظر  مورد 
این  علت  افزود:  داد،  دست  از  را  خود  جان  ساله   8 پسربچه 
حادثه در دست بررسی است.یکی فرد مطلع نیز در خصوص 
برای  خانواده  یک  مراجعه  هنگام  گفت:  حادثه  این  جزئیات 
دو  کشاورزی،  زمین  به  خود  جوی  یا  گندم  محصول  دروی 
از حضور در زمین کشت نخود متوجه  تا 8 ساله پس  پسر 7 

استخر پرورش ماهی و به دلیل کنجکاوی به آن نزدیک می 
آن ها  از  یکی  استخر  به  کودک   2 این  نزدیکی  از  پس  شوند. 
پایش سر می خورد و به درون آن می افتد و تا زمانی که پسر 
دیگر فردی را برای نجات او پیدا می کند و می آورد با توجه به 
بزرگی استخر و کدر بودن آب کاری از دست آن فرد بر نمی 

آید و این کودک جانش را از دست می دهد.

مرگ پسر بچه در 
استخر پرورش ماهی
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سیما وحدانی

و  ایــثــار  و  ذوق  عشق،  نیست،  شغل  مربیگری   
فداکاری است، باید با پوست، گوشت و استخوانت 
مربی باشی تا بفهمی چه می گویند. با دم و بازدم 
عرق  کنی،  می  شروع  تمرین  طول  در  شاگردانت 
فریادهایی  شــود،  می  خشک  گلویت  ریــزی،  می 
هیجان  و  استرس  دهی،  می  سر  وجود  اعماق  از 
را درک می کنی اما باید برای همه مظهر اعتماد 
دیدگی  آسیب  که  شاگردانی  باشی.با  نفس  به 
هم  تو  کشند،  می  درد  تمرین  حین  در  و  ــد  دارن
و  قید  بی  تعهد  یعنی  بودن  کشی.مربی  می  درد 
با  بودن.کسی  تاب  و  تب  در  همیشه  یعنی  شرط، 
تمرین  باید  شد،  نخواهد  مربی  ورزشی  سِت  یک 
کنی، عرق بریزی و از تمام وجودت برای ورزشکار 
ساعت  عصر  و  صبح  هاست  بگذاری.سال  مایه 
است  ورزشکارانی  با  کــارش  و  سر  بسیاری  های 
که گاهی برای کاهش و گاهی برای افزایش وزن 
خود و از همه مهم تر گذراندن ساعت هایی بدون 
لبخند  همیشه  آیند.  می  باشگاه  به  شاد  و  دغدغه 
کالس  وارد  لبخند  بدون  گاه  هیچ  و  دارد  لب  بر 
نشده است. سال های زیادی است که در باشگاه 
همراه  خود  با  را  بسیاری  ورزشکاران  متعدد  های 

اند  شده  مربی  خودش  مثل  شاگردانش یا  کرده، 
و  سالمتی  انــدام،  تناسب  که  شــان  ــداف  اه به  یا 
ادامه می دهد  اند. همچنان  نشاط است، رسیده 
می  اش  مجدانه  تمرینات  از  ها  ســال  وقتی  امــا 
همراهی  و  شدید  های  ورزش  رمق  دیگر  و  گذرد 
با ورزشکاران تازه نفس را ندارد باید کنار بکشد، 
هیچ  و  بازنشستگی  حقوق  ــدون  ب بیمه،  ــدون  ب
مزایایی. مظلومیت مربیان بی مثال است و تاکنون 
هر بار پای درددل های شان نشسته ایم از نداشتن 
بیمه گالیه مند بوده اند.ایام کرونا سبب شده ماه 
همیشه  مانند  و  کنند  زندگی  حقوق  ــدون  ب ها 
خود  همیشگی  مظلومیت  در  مربیان  نزنند،  دم 
کسی  و  اند  کــرده  سرخ  سیلی  با  را  شان  صــورت 
ــداری هــای شــان و  ن به حــال زارشـــان،  نبوده که 
درددل  بیندیشد.پای  شان  نداشته  های  حقوق 
نشستیم،  استان  های  باشگاه  مربیان  از  تعدادی 
گالیه مند بودند و دل پری داشتند از هزینه های 
می  سنگینی  شــان  دوش  روی  حــاال  که  زندگی 
تاثیرگذار  بسیار  شان  زندگی  در  هم  کرونا  و  کند 
که  استان  های  باشگاه  مربیان  از  است.یکی  بوده 
تحت  گوید:  می  دارد،  مربیگری  در  زیادی  سابقه 
پوشش بیمه نبودن سبب شده مربیان با مشکالت 
مربیگری  به  و  کنند  نــرم  پنجه  و  دســت  بسیاری 

وی،  گفته  کرد.به  نگاه  توان  نمی  شغل  عنوان  به 
و  رسیده  صفر  به  ایام  این  در  مربیان  درآمد  سطح 
حمایتی از آن ها نشده است و مالکان باشگاه نیز 
قادر  مسئوالن  سوی  از  نشدن  حمایت  خاطر  به 
می  خاطرنشان  نیستند.وی  مربیان  از  حمایت  به 
کند: رایزنی برای اعطای کمک بالعوض در مورد 
پرداخت قبوض نیز حداقل کاری بود که مسئوالن 
انجام  داران  باشگاه  به  کمک  برای  توانستند  می 
دهند اما انجام نگرفت.وی همچنین از جای خالی 
از  حمایت  برای  ها  باشگاه  به  ای  یارانه  تخصیص 
باشگاه داران  و خرید مواد ضدعفونی کننده و ... 
خبر می دهد که مورد توجه مسئوالن قرار نگرفته 
است.به گفته وی، شهریه باشگاه ها کم است و در 
با ریزشی که در باشگاه ها صورت گرفته  ایام  این 
گذاریم،  که می  وقتی  و  ساعت  جوابگوی  شهریه 
نیست.وی از مدیرکل ورزش و جوانان می خواهد 
تامین  محل  که  ها  باشگاه  به  وام  تخصیص  پیگیر 
مهم  ــن  ای و  باشد  انــد،  جامعه  نشاط  و  سالمت 

بهترین اتفاق برای باشگاه داران است.

I تعداد کم ورزشکاران
کالس  در  ورزشکاران  کم  تعداد  از  دیگری  مربی 
رعایت  وجــود  با  افزاید:  می  و  کند  می  گالیه  ها 
عموم  سوی  از  متاسفانه  ضدعفونی  و  بهداشت 
انگشت  تعداد  و  نداریم   استقبالی  چندان  مردم 
نیست  حاضر  که  وی  آیند.  می  باشگاه  به  شماری 
باال  گوید:  می  کند،  بیان  گــزارش  در  را  خود  نام 
شده  سبب  ها  باشگاه  شهریه  و  ها  هزینه  بــودن 
و  شوند  مواجه  بسیاری  مشکالت  با  مربیان  است 
اجازه باال بردن شهریه را نیز ندارند.به گفته وی، 
شود  گرفته  نظر  در  شغل  عنوان  به  مربیگری  اگر 

امکان بیمه مربیان فراهم می شود.

I  حمایت  نکردن از مربیان و باشگاه داران
در ایام کرونا

مربی دیگری که خود نیز باشگاه دار است از حمایت 
نکردن از مربیان و باشگاه داران در ایام کرونا گالیه 
شهریه  نــداریــم  اجـــازه  گوید:  می  اســـت.وی  مند 
ورزشکاران  تعداد  سویی  از  و  ببریم  باال  را  باشگاه 
هم  باشگاه  هزینه  جوابگوی  تعداد  این  و  است  کم 
نمی شود.وی با بیان این که در ایام کرونا فهمیدیم 
متاسفانه  کند:  می  اظهار  نیست،  شغل  مربیگری 
از هیچ جا حمایت نمی شویم و تا زمانی که جوان 
هستیم و انرژی داریم درآمد خواهیم داشت و بعد از 
میان سالی باید بدون حقوق و مزایای بازنشستگی 

از ورزش کناره گیری کنیم.

I پیگیری برای تشکیل اتحادیه باشگاه داران
خــراســان  همگانی  ــای  ه ورزش  هیئت  رئــیــس 
بــرای  هیئت  پیگیری  از  ــه  ادامـ در  نیز  شمالی 
که  دهد  می  خبر  داران  باشگاه  اتحادیه  تشکیل 
جودت«  .»مجید  اتمام است  حال  در  اکنون  هم 
داران  باشگاه  اتحادیه  تشکیل  با  کند:  می  اظهار 
بیمه و مسائل دیگر مربیان و باشگاه داران برطرف 
خواهد شد و امیدواریم به زودی شاهد تشکیل این 

اتحادیه باشیم.

رویدادهای ورزشی   

گزارشی از جشنواره بازی های بومی و محلی در شیروان

یه ُقل دو ُقل، هفت سنگ 
محلی  و  بومی  های  بازی  و  روستایی  های  ورزش  هیئت  رئیس  وحدانی- 
خراسان شمالی از برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی در شیروان 
جشنواره  کرد:  اظهار  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  نعمتی«  ــور  داد.»زی خبر 
بازی های بومی و محلی به مناسبت سالروز والدت امام رضا)ع( با همکاری 
برگزار  شیروان  شهرستان  روستایی  های  ورزش  هیئت  توسط  شهرداری 
های  پروتکل  رعایت  با  انفرادی  های  رشته  در  مسابقات  وی،  گفته  شد.به 
بهداشتی برگزار شد.وی افزود: مسابقاتی در 6 رشته مار پله، دوز فیزیکی، 
یه قل دو قل، هفت سنگ مهارتی، چوب کشی و هوالهوپ برگزار شد.وی 
این که  این مسابقات جوایزی اهدا شد، ضمن  به برترین های  تصریح کرد: 
بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  مردم  عموم  توسط  نیز  مسابقات  تماشای 
در  محالت  های  همایش  برگزاری  از  گرفت.وی  صورت  اجتماعی  فاصله  و 
کرونا  ایام  در  نشاط  و  شور  ایجاد  منظور  به  شهرداری  که  داد  خبر  شیروان 
اقدام به برگزاری مسابقات انفرادی نظیر دارت و هفت سنگ مهارتی کرده 
است و محالت در حاشیه شهر توسط شهرداری انتخاب می شوند و تاکنون 
دو هفته از اجرای این برنامه فرهنگی، ورزشی گذشته است.وی همچنین از 
جشنواره دیگری به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در شیروان خبر 
داد که در پارک کوثر شیروان برگزار شد.به گفته وی، پیگیری هیئت استان 
به منظور برگزاری این جشنواره ها در بجنورد در حال انجام است.وی افزود: 
جلسه ای با معاون فرهنگی، اجتماعی  شهردار و فرماندار به منظور کسب 
مجوز برای برگزاری این جشنواره ها خواهیم داشت و به زودی این مسابقات 

را در بجنورد نیز برگزار می کنیم.

سایت دوچرخه سواری در حال راه اندازی

نفس بکش، رکاب بزن
اندازی  راه  برنامه  از  بجنورد  شهر  شورای  جوانان  و  ورزش  کمیسیون  رئیس 
پیگیری  با  کرد:  اظهار  دلیریان«  داد.»مصطفی  خبر  سواری  دوچرخه  سایت 
های بی وقفه این کمیسیون در خصوص راه اندازی سایت دوچرخه سواری، 
این سایت در نهالستان شهرداری بجنورد راه اندازی می شود.به گفته وی، هم 
اکنون عملیات مربوط به بهره برداری از این فضا با تجهیزات و ظرفیت های 
شهرداری بجنورد در حال انجام است.وی افزود: در این فضا الین دوچرخه 
سواری بین 3 تا 4 کیلومتر برای رفاه حال عالقه مندان به این رشته ورزشی 
با راه اندازی  و عموم مردم تعبیه خواهد شد.»دلیریان« ابراز امیدواری کرد: 
این سایت مشکل دوچرخه سواران و کسانی که مایل به فعالیت در این رشته 
ورزشی به صورت همگانی یا قهرمانی هستند، برطرف می شود.وی حمایت 
راه  منظور  به  نهاد  این  های  ظرفیت  و  تجهیزات  اختصاص  و  شهرداری  های 

اندازی این سایت را اقدامی تاثیرگذار برای این شهرستان دانست.

سوژه ویژه       

نسخه شفا بخش خانم امینی برای کاراته

آتش  به کمربند جدال
مطلوب  جایگاه  از  کاراته  فدراسیون  رئیس   نایب  وحدانی-  سیما 
بانوان کاراته کای کشور خبر می دهد.»اشرف امینی« در گفت و گوی 
اختصاصی با خبرنگار روزنامه »خراسان شمالی« با اشاره به کسب دو 
هم  کند:  می  اظهار  کشورمان  کاهای  کاراته  توسط  المپیک  سهمیه 
امیدواریم  و  بانوان داریم  المپیک در بخش کومیته  اکنون دو سهمیه 
با بهتر شدن اوضاع و از سرگیری جدی تمرینات بتوانیم یک سهمیه 
المپیکی دیگر نیز کسب کنیم.وی کاراته را جزو ورزش های المپیکی 
و مهمی می داند که ظرفیت خوبی در کشور دارد و می توانیم جایگاه 

بهتری را کسب کنیم.

I نبود همدلی و وفاق در بین مربیان، پیش کسوتان و داوران
وی وضعیت این رشته را در خراسان شمالی به خاطر نداشتن همدلی 
چندان  ورزش  این  داوران  و  کسوتان  پیش  مربیان،  بین  در  وفــاق  و 
مناسب ارزیابی نمی کند و معتقد است که با وجود داشتن تعداد زیادی 
ورزشکار توانمند و مربی باسابقه، انتظار از وضعیت این ورزش بیش از 
این هاست و امیدواریم با کنار گذاشتن اختالفات شاهد رونق دوباره 

در بخش بانوان باشیم.
هیئت  توسط  که  هایی  ریزی  برنامه  با  کند:  می  امیدواری  ابــراز  وی 
المللی  بین  عرصه  در  موفقیت  شاهد  شود  می  انجام  استان  کاراته 
باشیم و کاراته کاهای استان بتوانند در بخش قهرمانی بدرخشند.وی 
بیان می کند: ظرفیت خوبی در  کاراته این استان داریم اما نتوانسته 
اند جایگاه خود را در کشور تثبیت کنند.به گفته وی، خراسان شمالی 
که  حالی  در  دارد  کاراته  خانه  و  است  کاراته  اختصاصی  بستر  دارای 
بسیاری از استان ها به تازگی صاحب خانه اختصاصی کاراته شده اند 
از  بیش  استان  این  در  ورزش  این  رشد  انتظار  بنابراین  ندارند  اصاًل  یا 
گرفته  نظر  در  ها  آن  برای  مناسب  فضایی  که  است  هایی  استان  سایر 
نشده است.وی در ادامه صحبت هایش به حاشیه هایی که برای جا به 
جایی خانه کاراته و جودو پیش آمده، اشاره می کند و از قول مدیرکل 
کاراته  برای  بهتر  مکانی  اختصاص  منظور  به  استان  جوانان  و  ورزش 
خبر می دهد.وی به تمرینات ملی پوشان اشاره می کند و می افزاید: 
با توجه به تعویق مسابقات المپیکی عجله ای برای برگزاری تمرینات و 
اردوهای مشترک وجود ندارد.به گفته وی، باید تمرینات زیر نظر مربی 
سازی  بدن  تمرینات  و  شده  ارائه  ها  برنامه  که  شود  پیگیری  ملی  تیم 
ورزشکاران  از  کدام  هر  و  شود  می  انجام 
به طور شخصی تمرینات خود را انجام 
و  مشکالت  رفــع  پیگیر  و  دهند  می 
کسب  و  هستیم  ها  آن  های  دغدغه 
انتظار  از  دور  نیز  المپیک  در  مدال 
سال  یــک  افــزایــد:  مــی  نیست.وی 
تمرینات  تا  اســت  مناسبی  فرصت 
اختصاصی تر و بهتر از قبل پیگیری 
توسط  مدال  کسب  شاهد  و  شود 

کاراته کاهای استان باشیم.

 گزارشی از واگویه های مربیان باشگاه ها
 که این روز ها دل پر دردی دارند

 پشت مربیان 
به خاک رسید



سخنی با پاسداران قلم
کلثومه محمدی- قسم به آسمان، قسم به زمین، 
می  برابری  که  بزرگ  واژه  این  قلم؛  قلم.  به  قسم 
ستارگان  و  خورشید  با  زمین،  و  ها  آسمان  با  کند 
که خدا، این خالق هستی، بدان قسم یاد می کند. 
بزرگی اش را نمی توان وصف کرد زیرا بیانگر فکر 
است و اندیشه، بیانگر ایده است و نظر و تمام آن 
چه که در باور انسان موج می زند و روح را جال می 
زیباست  ما یسطرون«؛ چه  و  القلم  و  »نون  بخشد. 
این آیه و چه مقدس انگاشته شده در آن قلم. خدا 
در آن بر چیزی که نوشته می شود قسم یاد کرده 
نه آن چه گفته می شود زیرا ماندگار است و حک 
می شود در خاطر زمان پس  قلم را رسالتی است، 
همچنین اهل قلم را؛ ساحتش پاک است و نباید 
پاکی  این  آلودگی کشیده شود و حفظ نکردن  به 

تاوانی دارد بس سنگین.
باشد،  داشته  را  اش  شایستگی  باید  قلم  پاسدار 
تک  تک  به  بعد  و  جو  و  جست  و  بپرسد  بخواند، 
نتیجه  به  وقتی  و  کند  فکر  شان  ارزش  و  کلمات 
دست  به  قلم  باشد.اگر  راهنما  و  بنویسد  رسید 
دارد  اثری  نویسید،  می  چه  هر  که  بدانید  هستید 
هر چند کوچک و جزئی، پس با واژه واژه فکرتان 
ساحت  که  را  کسانی  کنید  آگاه  و  بسازید  را  دنیا 
می  نباید،  که  را  چه  آن  و  کنند  می  ناپاک  را  قلم 
بر  سنگینی  بار  چه  که  کنید  شان  آگــاه  نگارند، 
برابر  در  مسئولند  چقدر  و  شده  نهاده  شان  دوش 

کلماتی که روی کاغذ می آورند.

شهری بین راهی 
احساس شهری بین راهی در من است

من در میانه ام ایستاده ام
میان آمدن

و رفتن ات...
علیرضا روشن  

رویای پرنده
پرواز هم دیگر رویای این پرنده نبود

دانه دانه پرهایش را چید
تا بر این بالشت خواب دیگری ببیند!

  گروس عبدالملکیان

بر باد
نامه هایت را

بی نشانی به باد بده
می رساند

خانه ام بر باد است...
رضا کاظمی  

محمود نجاهی

صدایی  ترکمن  موسیقی  نوای  و  کمانچه  دوتار، 
نوازنده  که  ایامی  از  آیــد؛  می  تاریخ  از  که  است 
می  سرش  بر  »تلپک«  پوشید،  می  »دون«  ترکمن 
گذاشت و روی اسب خود را یله می کرد تا صدای 

فرهنگ و منش قوم ترکمن باشد.
 در جرگالن، شادی و سوز و غم موسیقی ترکمن 
دیگر صدایی ندارد، کمتر گوش نوازی می کند، 
به وجد نمی آورد و به فکر فرو نمی برد زیرا دیگر 

رمقی ندارد و فراموش شده است.
اهالی جرگالن حاال پس از سال ها دیگر دوتار را 
کسی  و  دارند  نمی  نگه  خانه  در  هم  تزیین  برای 
نمی  بخشی  ــزد  ن یــادگــیــری  بــرای  را  فــرزنــدش 
هم  ازدواج  جشن  در  حتی  که  بخشی  فرستد؛ 

دیگر صدایش شنیده نمی شود.
تعداد فعاالن موسیقی ترکمن روز به روز کمتر می 
شود البته کمتر کسی وارد این حیطه می شود تا 
این کورسو، این چراغ نیمه جان شعله ور شود و 
موسیقی که تلفیقی از هنر و فرهنگ قوم ترکمن 

است به فراموشی سپرده نشود.
خواننده  و  نوازنده  محمدی«  »صفر  باره  این  در 
ترکمن که بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در این 
عرصه را دارد، حال موسیقی کم فروغ ترکمن را 
دیگر  گوید:  می  و  کند  می  توصیف  کننده  نگران 
و  ترکمن  موسیقی  فکر  به  کسی  گذشته  مانند 
حفظ این میراث ارزشمند نیست، هر چند مردم 
منطقه هنوز هم دوست دارند پای صدای بخشی 
اوقــات  بعضی  و  بنشینند  ــار  دوت و  ترکمن  هــای 
دعوت  همکارانم  و  من  از  محلی  های  جشن  در 

را  زمینه  این  در  مسئله  ترین  مهم  کنند.او  می 
اهمیت دادن و حمایت کردن از فعاالن موسیقی 
می داند و خواستار رسیدگی به وضعیت بخشی 
که  این  با  او  گفته  به  زیرا  شود  می  ترکمن  های 
جرگالن  در  موسیقی  عرصه  فعاالن  هاست  سال 
پیگیربیمه شان هستند، اما نتیجه ای نگرفته اند 
و کسی از آن ها آن طور که مستحق اش هستند، 

حمایت نمی کند.
او دغدغه تبلیغ این هنر را دارد که می تواند نقش 
موسیقی  اجــرای  با  وحــدت  تقویت  در  را  بزرگی 
کند:  اظهارمی  و  کند  ایفا  اقــوام  مشترک  های 
استانی  های  جشنواره  در  که  است  وقت  خیلی 
کمتر از فعاالن موسیقی این منطقه استفاده می 

شود و موسیقی ترکمن به دیده شدن نیاز دارد.
آن طور که این فعال موسیقی خبر می دهد: برای 
مکانی  هاست  مدت  موسیقی  خانه  انــدازی  راه 
اختصاص یافته اما اقدامی نشده و  برای حل این 

مسئله باید چاره اندیشی شود.
یکی دیگر از فعاالن این عرصه به بحث حضور در 
برای  گوید:  می  و  کند  می  اشــاره  محلی  مراسم 
نیاز داریم  اجرای موسیقی در جشن ها به مجوز 
ای  نتیجه  امــا  ایــم  گفته  مسئوالن  به  بارها  که 

نداشته است.
در  ترکمن  نوازندگان  از  باید  »رامین«  گفته  به 
جشنواره ها استفاده شود تا فرصتی برای تشویق 

عالقه مندان به این هنر به وجود بیاید.
و  آمــوزش  و  هنر  این  به  مستعد  جوانان  جذب  او 
فرهنگی  هــای  ارزش  حفظ  بــرای  ها  آن  تربیت 
نکردن  توجه  از  و  شمرد  برمی  مهم  را  قومی  و 
مسئوالن محلی به مقوله موسیقی ترکمن گالیه 

دارد.البته ناگفته نماند که سال گذشته مدیرکل 
موسیقی  فــعــاالن  بــا  اســتــان  ــاد  ارشـ و  فرهنگ 
پیگیری  قول  و  کرد  برگزار  را  نشستی  ترکمن 
حل مشکالت شان را داد اما به طور کامل عملی 

نشده است.
فرهنگ  کل  اداره  هنری  معاون  خصوص  این  در 
بیمه  بــرای  پیگیری  از  استان  اسالمی  ارشــاد  و 

شدن فعاالن این عرصه و تکمیل پرونده و ارسال 
به زودی  و می گوید:  به وزارتخانه خبر می دهد 

مسئله بیمه اهالی موسیقی حل می شود.
موسیقی  انجمن  تشکیل  به  اشاره  با  »حیدری« 
عرصه  فعاالن  جــرگــالن،  و  راز  شهرستان  در 
می  و  داند  می  استعداد  با  را  ترکمن  موسیقی 
توانمندی  هنرمندان  شهرستان  این  افزاید: 

در  گذشته  ســال  در  ظرفیت  ایــن  از  کــه  دارد 
های  برنامه  و  هــنــری  و  فرهنگی  ــای  ه شــب 
فرهنگی استفاده شده است و  در نظر داریم از 

این ظرفیت بهره گرفته شود.
آن طور که او می گوید: از هنرمندان این منطقه 
حمایت  فرهنگ  اعتالی  و  توسعه  حفظ،  بــرای 

خواهد شد.

سوز غم در ساز موسیقی ترکمن

دیگر مانند 
گذشته 

کسی به فکر 
موسیقی 

ترکمن و حفظ 
این میراث 
ارزشمند 

نیست، هر 
چند مردم  
این منطقه 

هنوز هم 
دوست دارند 

پای صدای 
بخشی های 

ترکمن و دوتار 
بنشینند

  یادداشت 

  بر بال خیال 

  تازه های هنر     قاصدک   

 نجوای شاعرانه »ملکوت هشتم«
شاعرانه  هشتم«  »ملکوت  شعر  عصر  دومین  در   شاعران 

های خود را نجوا کردند. 
خراسان  هنری  حوزه  ادبی  های  آفرینش  واحد  مسئول 
شمالی با بیان این که در این برنامه که همزمان با دهه 
کرامت و به مناسبت سالروز میالد امام رضا )ع( برگزار 
را  خود  های  نوسروده  استان  شاعران  از  تن   ۱0 شد، 
قرائت کردند، تصریح کرد: تماشای این برنامه به صورت 
زنده از طریق اینستاگرام برای عالقه مندان امکان پذیر 
همکاری  با  حرکت  این  ــزود:  اف زاده«  شد.»سیدی 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  و  رضــوی  قدس  آستان 

اسالمی برگزار می شود.

حال  ا در  روزهــا  این  درتومیان«  »منیژه 
نوسروده  و  آثــار  از  بخشی  آوری  جمع 
آینده  در  دارد  قصد  و  است  خود  های 
نظر  البته در  کند.  منتشر  نزدیک  ای 
را با  هایش  غــزل  از  ای  مجموعه  دارد 

همکاری حوزه هنری به چاپ برساند.

عرصه  ا فعاالن  از  یزدانی«  »ابوالقاسم 
های  فعالیت  سرلوحه  را  ــوزش  آم تئاتر، 
عــرصــه   در  و  اســـت  داده  ــرار  قـ خـــود 
نمایشنامه  و  کــارگــردانــی  بازیگری، 
سنی  گروه  به  آموزش  مشغول  نویسی 

بزرگ ساالن است.

اثر: عکاسی
هنرمند: مریم داورنیا

رد نهانخاهن جانم، گل یاد تو ردخشید
 باغ صد خاطره خندید

 عطر صد خاطره دیچیپ

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