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رگبار با احتمال رعد و برق

دوئل کرونا و ورزش

راه ناهموار تارتان
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 رئیس کل دادگستری به مدیران متولی برداشت از معادن هشدار داد:

پیگرد قانونی برای مدیران کم کار در حوزه 
برداشت غیرمجاز از معادن

 وعده جدید بهره برداری
 از موزه فرش 

صفحه ۴

عبور مرغداران از مصوبه دولتی
متخلفان بازار مرغ به تعزیرات معرفی می شوند

خراسان شمالی در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت

بازگشت برخی محدودیت ها به استان
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صفحه ۴

 کرونا تار و پود فرش 
استان را به هم ریخت

 اخبار 

جاماندگان سهام عدالت بخوانند

2500 نفر در اولویت ثبت نام 
سهام عدالت در استان

۲500 نفر از 13۲ هزار و 9۲ نفر از جاماندگان سهام عدالت، در اولویت ثبت 
نام قرار گرفتند.مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان شمالی 
روز گذشته با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود: با موافقت نمایندگان مجلس 
جدید  های  نام  ثبت  شد  داده  فرصتی  عدالت،  سهام  جاماندگان  نام  ثبت  برای 
سهام  نام  ثبت  از  مرحله  این  در  افزود:  شود.»قربانی«  انجام  عدالت  سهام  برای 

عدالت، اولویت با مددجویان کمیته امداد و ...
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جواد حشمتی- از صبح دیروز مرغ در بازار شیروان 
و برخی شهرهای استان کمیاب شد و شهروندان و 
بازاریان را با مشکل مواجه کرد. در بررسی میدانی 
خبرنگار ما مشخص شد مرغ در روز گذشته  توسط 
به  ــردم  م و  نشده  ــال  ارس کشتارگاه  به  مــرغــداران 
داشتند.کرکره  گالیه  شده  ایجاد  وضعیت  از  شدت 
بسیاری از مرغ فروشی ها پایین بود و آن هایی هم 
که باز بودند در حال نظافت بودند و خبری از مرغ در 
گوشت  تأمین  برای  مردم  و  نبود  ها  آن  یخچال های 
مرغ با مشکل مواجه شده بودند.یکی از شهروندان 
شیروانی با بیان این که از صبح امروز ۵ مغازه مرغ 
نیست،  مــرغ  از  خبری  امــا  ام  زده  دور  را  فروشی 
افزود: در روز اول هفته به جای این که مغازه ها پر 
از مرغ باشند متاسفانه قفسه های خالی خودنمایی 
بیان  با  نیز  شیروان  فروشان  مرغ  از  کنند.یکی  می 

دهند،  نمی   کشتارگاه  به  مرغ  مــرغــداران  که  این 
این است که قیمت  اعالمی  افزود: حرف مرغدارها 
مرغ  کشتار  برای  اقتصادی  صرفه  دولت  تنظیمی  و 
ندارد و از این  رو دیشب کشتاری انجام  نشد.یکی از 
با اشاره به هزینه های باالی  مرغداران شیروان نیز 
معین  نرخ  متاسفانه  گفت:  مــرغ،  عرضه  و  پــرورش 
 اعالم شده برای هر کیلو مرغ توسط دولت ۱۵ هزار 
تولید  های  هزینه  که  حالی  در  است  تومان   ۵۰۰ و 
ما بیشتر از مبلغ فروش است.یکی از مرغداران که 
در  گفت:  ــت،  داش اعتراض  مــرغ  مصوب  قیمت  به 
حالی که مرغداران سراسر کشور جوجه و نهاده ها 
را به قیمت یکسان تهیه می کنند و باید قیمت مرغ 
زنده  مرغ  شمالی  خراسان  در  اما  باشد  یکسان  هم 
۱۰ هزار و ۱۵۰ تومان است اما در خراسان رضوی 
۱۱ هزار و 8۰۰ و در گنبد ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 

این  به  توجه  با  کرد:  اظهار  شود.وی  می  خریداری 
از  باید  است  محروم  استانی  شمالی  خراسان  که 
تولیدکنندگان حمایت شود نه این که جلوتر از دیگر 
استان ها قیمت های مصوب را اعمال کنند.به گفته 
استان،  در  زنده  مرغ  نرخ  بودن  ارزان  دلیل  به  وی، 
دالالن دیگر استان ها از تولیدی های استان خرید 
تومان  هزار   ۱8 تا   ۱7 را  مرغ  کیلو  هر  و  کنند  می 
می فروشند که با این شرایط نه تنها با گرانی مقابله 
می  متضرر  محل  این  از  مرغداران  بلکه  شود  نمی 
صورتی  در  گفت:  نیز  مرغداران  از  دیگر  شوند.یکی 
می توانیم از قیمت های مصوب تبعیت کنیم که در 
شود  عرضه  قیمت  همین  با  مرغ  نیز  ها  استان  تمام 
در حالی که تنها خراسان شمالی در کاهش قیمت 
ها پیشرو شده است.وی خاطرنشان کرد: در حالی 
که گاهی نهاده دیر می رسد و ناگزیر به خرید آن با 
نرخ آزاد می شویم اما ما را ملزم به فروش با نرخ های 
مصوب می کنند.وی اظهار کرد: در چنین شرایطی 
از تولیدکنندگان حمایت کند و  انتظار داریم دولت 
دیگر  بگیرد.یکی  نظر  در  را  آزاد  نرخ  با  نهاده  هزینه 

از مرغداران نیز گفت: اگر خراسان شمالی در تأمین 
نهاده های دولتی پیشرو باشد و مرغداران با مشکل 
مصوب  نــرخ  ــرای  اج در  تواند  می  نباشند،  مواجه 
دیگر  شبیه  شرایط  تمام  که  این  نه  باشد  پیشرو  هم 
مصوب  های  قیمت  اجــرای  در  اما  باشد  ها  استان 
شیروان  کشاورزی  جهاد  اداره  باشد.رئیس  پیشرو 
هم با اشاره به این که اکنون ۵۰ واحد مرغداری به 
در  قطعه   8۴۰ و  هزار   ۳8۳ و  میلیون  یک  ظرفیت 
تولید  با  شیروان  افزود:  است،  فعال  شهرستان  این 
ساالنه ۱۱ هزار  و ۳۰۰ تن گوشت سفید 7۰ درصد 
را تامین می کند.به  نیاز استان  گوشت سفید مورد 
گفته »حیاتی«، ۶۰ درصد نهاده های مرغداری ها 
جهاد  توسط  دولتی  ارز  با  تیبا  ذرت  و  سویا  شامل 
احتساب  با  مرغدارها  و  شود  می  تامین  کشاورزی 
اعالمی  شده  تمام  قیمت  با  را  مرغ  باید  شرایط  این 
کرد:  تاکید  برسانند.وی  کننده  مصرف  دست   به 
پیش بینی و هماهنگی  الزم جهت کشتار مرغ برای 
روزهای آینده صورت گرفته تا مشکل کمبود موقت 

مرغ رفع شود.

IIبسازیدIدرمانگاه
تعداد درمانگاه های خیریه شبانه روزی در بجنورد 
به  شوند،  می  بیمار  شب  که  ــرادی  اف و  اســت  کم 

دردسر می افتند.

IIبازیIخاکIوIگرد
گرد و خاکی که از بازی بچه ها و جوانان در زمین 
خود  هم  شــود  می  ایجاد  شهربازی  ــازی  ب هــای 
که  را  مردمی  هم  و  کند  می  اذیت  را  ورزشکاران 

در اطراف این محل می نشینند یا راه می روند.
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حال  در  روزها  این  مرغ  خود  همچون  مرغ  بازار 
قیمت  و  کاغذ  روی  دولتی  مصوبات  است؛  پرواز 
فروشی  مرغ  در  مصوبات  آن  از  کرده  عبور  های 
نکردند  کشتار  مرغداران  برخی  دیروز  البته  ها. 
و مدیران همچنان می  و دیگ جلسه مرغداران 
جوشید ولی از این جلسه مرغی برای مردم پخته 
نشد. گویا مدیران بر اجرای مصوبه و مرغداران 
آهنگ  چرا  حاال  داشتند  اصرار  تمکین  عدم  بر 
و  ــت  اس مــتــفــاوت  شمالی  ــان  ــراس خ در  قیمت 
ناشی  که  را  بــازار  در  مرغ  نبود  مجبورند  مردم 
امری  کنند  تحمل  است،  مصوبه  تمکین  عدم  از 
اختالف  حل  برای  رسد  می  نظر  جدی.به  است 

مرغداران و مدیران باید از »ظریف« دعوت کرد تا 
یا مرغداران از قانون تمکین کنند و پنجره خالف 
تغییر  را  مصوبه  ها  دولتی  یا  شود  بسته  قانون 
با رئیس  باالخره جلسه دیروز مرغداران  دهند. 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  صمت،  سازمان 
قیمت  کاهش  تفاهم  به  استانداری  نماینده  و  
با  و کار متخلفان  ختم نشد، فقط اعالم شد سر 

تعزیرات خواهد بود.

زنده  مرغ  تحویل  و  توزیع  در  که  مرغدارانی  اسدی- 
به کشتارگاه ها از نرخ نامه انحراف دارند به تعزیرات 
سازمان  شوند.رئیس  می  معرفی  قضایی  مراجع  و 

اعالم  مطلب  ایــن  بیان  با  شمالی  خــراســان  صمت 
از مرغداران جهت اصالح قیمت ها به  کرد: تعدادی 
سازمان صمت آمده بودند و همه حرف شان نرسیدن 
به موقع نهاده بود و تقاضای اجرا نشدن نرخ نامه در 
استان را داشتند.»فیروزه« ادامه داد: تا زمانی که نرخ 
نامه به شکل کشوری اصالح نشود ما مکلف به اجرای 

آن هستیم و با متخلفان نیز برخورد می کنیم.
با  توزیع  تا  تولید  زنجیره  مدیریت  که  این  بیان  با  وی 
جهاد کشاورزی است، ادامه داد: ما مدیریت بازار پس 

از تحویل مرغ و عرضه آن را برعهده داریم.
جهاد  سازمان  ــازار  ب تنظیم  مسئول  زاده«  »محمد 
کشاورزی نیز به خبرنگار ما اعالم کرد: در این جلسه 

تا  شد  ارائه  فروشان  مرغ  و  مرغداران  به  پیشنهاد   ۳
استان  در  دولتی  نرخ  با  مرغ  قیمت  راهکار   ۳ این  با 
با  مرغداران  قــرارداد  انعقاد  افــزود:  شــود.وی  عرضه 
ستاد  نــرخ  با  کشتارگاه  به  مــرغ  عرضه  و  کشتارگاه 
تنظیم بازار تا انتهای سال، ارائه مرغ ها به کشتارگاه 
به نرخ ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان و در نهایت عرضه آن 
با قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و ارائه مرغ  در بازار 
نهاده  که  ــدی  درص با  متناسب  مــرغــداران  ســوی  از 
اند ۳ پیشنهادی است که به  یارانه ای دریافت کرده 
کشتارگاه، مرغداران و مرغ فروشان ارائه شده است.
وی اعالم کرد: مقرر شده این سه پیشنهاد از سوی آن 

ها بررسی و امروز نتیجه اعالم شود.

مصوبه دولتی عبور مرغداران از
متخلفان بازار مرغ به تعزیرات معرفی می شوند

حکایت توزیع مرغ دولتی در استان

قفسه خالی از مرغ در شیروان

جاماندگان سهام عدالت بخوانند

۲5۰۰ نفر در اولویت ثبت نام 
سهام عدالت در استان

از  نفر   92 و  هــزار   ۱۳2 از  نفر   2۵۰۰ شیری- 
جاماندگان سهام عدالت، در اولویت ثبت نام قرار 
سهام  گذاری  سرمایه  شرکت  گرفتند.مدیرعامل 
این  بیان  با  گذشته  روز  شمالی  خراسان  عدالت 
با موافقت نمایندگان  افزود:  به خبرنگار ما  مطلب 
عدالت،  سهام  جاماندگان  نام  ثبت  برای  مجلس 
سهام  برای  جدید  های  نام  ثبت  شد  داده  فرصتی 
عدالت انجام شود.»قربانی« افزود: در این مرحله از 
ثبت نام سهام عدالت، اولویت با مددجویان کمیته 
امداد و بهزیستی و همچنین افرادی است که قباًل 
متقاضی بودند اما بنا به دالیلی فرایند سهام داری 
جمعیت  به  اشاره  با  اســت.وی  نشده  تکمیل  شان 
اضافه  شمالی  خراسان  نفری   92 و  هــزار   8۶۳
نهایی  دار  سهام  نفر  هزار   7۳۱ اکنون  هم  کرد: 
شده در استان داریم که ۱۳2 هزار و 92 نفر سهام 
شناسایی  اساس  بر  میزان  این  از  و  ندارند  عدالت 
انجام شده، 2۵۰۰ نفر در اولویت ثبت نام هستند.
وی با بیان این که دولت از محل شرکت هایی که 
دارد سهام واگذار می کند، افزود: هنوز زمان ثبت 

نام جدید سهام عدالت ابالغ نشده است.

رگبار با احتمال رعد و برق

بررسی نقشه های پیش یابی و تصاویر دریافتی از 
ماهواره بیانگر وضعیت جوی نسبتًا ناپایدار تا صبح 
دوشنبه است که به این دلیل وزش باد شدید و در 
برخی ساعات بسیار شدید با احتمال گرد و خاک 
گزارش  طبق  نیست.  انتظار  از  دور  ابر  افزایش  و 
روز   2 در  شمالی،  خراسان  هواشناسی  کل  اداره 
مه  احتمال  و  شدید  باد  وزش  ابــر،  افزایش  آینده 
از  دور  استان  ارتفاعات  در  صبحگاهی  گرفتگی 
در  ویژه  به  شنبه  یک  شب  اوایل  تا  نیست.  انتظار 
باران  رگبار  استان  غربی  شمال  و  غربی  نواحی 
لحاظ  اســت.از  انتظار  قابل  برق  و  رعد  احتمال  با 
تا ۶ درجه ای دمای هوا در گرم  دمایی کاهش ۴ 

ترین ساعات پیش بینی می شود.

اختالل در تردد با سقوط 
یک درخت   

پوسیده  ــت  درخـ اصــلــه  ــک  ی ســقــوط  نجفیان- 
یک  اختالل  ایجاد  سبب  طالقانی،  خیابان  در 
ساعته تردد وسایل نقلیه شد.به گفته »قاسم نیک 
گفتار« معاون خدمات شهری شهرداری اسفراین، 

بر اثر پوسیدگی درخت این حادثه رخ داد.

فوت نصاب بجنوردی در پی 
سقوط به کابین آسانسور

نصاب ۴۱ ساله آسانسور که در حال کار در طبقه 
به  نامعلومی  دلیل  بــه  بــود  ساختمان  یــک  ســوم 
داخل کابین آسانسور سقوط كرد و به علت شدت 
جراحات وارد شده جان باخت.به گزارش خبرنگار 
ما، منابع مطلع با تأیید این خبر از در حال بررسی 

بودن نحوه وقوع این حادثه خبر دادند.

پیام کوتاه: 2000999
            تلفن: 32247222 -058 
            نمابر: 058-32247223

BOJNORD@khorasannews.com :ایمیل          
090 33 33         تلگرام: 7010

لطفا پیام های 
خود را كوتاه 

و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی ۴۲ سال پیش 
           در روزنامه

صف های طوالنی نفت

 ۱۶ که   8۵۶9 شماره  در  خراسان  روزنامه 
مطلبی  در  رســیــد،  ــاپ  چ بــه   ۱۳۵7 بهمن 
در  نفت  طوالنی  هــای  صف  از   2 صفحه  در 
می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر  شیروان 
شیروان  از  مــا  خبرنگار  ــزارش  »گـ خوانیم: 
کمبود  گذشته  روز  چند  در  کــه  حاکیست 
نفت در این شهر بشدت باعث ناراحتی و رنج 

اهالی شده است. 
کمبود  شیروان  در  میکند  اضافه  ما  خبرنگار 
بیش از حد نفت باعث وجود صف های طویل 
است...  شده  نفت  فروش  های  شعبه  جلوی 
یکی  که  حاکیست  ما  خبرنگار  دیگر  گزارش 
برای  که  شهر  این  دوست  مردم  فرهنگیان  از 
یاری به مردم در جهت تسریع و ایجاد عدالت 
در تقسیم نفت با فروشندگان همکاری میکرد 
و  ضرب  مورد  شهر  اوبــاش  از  ای  عده  توسط 
جرح قرار گرفت... بگزارش خبرنگار ما بنزین 
در این شهر نیز همین وضع را دارا می باشد.«

اخبار  حرف مردم    

خبر 

اخبار

به  مبتالیان  افزایش  و  بجنورد  وضعیت  شدن  قرمز  با 
کرونا در استان روز گذشته به دستور ستاد پیشگیری 
از کرونا برخی محدودیت ها به استان بازگشت. طبق 
استاندار  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  معاون  گفته 
در  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  شمالی،  خراسان 
سراسر استان مراسم عروسی، عزا و مکان های محل 
های  باشگاه  و  تاالرها  استخرها،  مانند  مردم  تجمع 

عادی  وضعیت  به  برگشت  و  ثانوی  اطالع  تا  ورزشی 
بازدید  حاشیه  در  حیاتی«  ا...  اســت.»ولــی  تعطیل 
بهداشتی  های  دستورالعمل  رعایت  نحوه  از  میدانی 
توسط اصناف و قشرهای مختلف، اظهار کرد: از هم 
استانی ها می خواهم پروتکل های بهداشتی و فاصله 
در  جز  به  مردم  افزود:  کنند.وی  رعایت  را  اجتماعی 
موارد ضروری از خانه های شان بیرون نیایند و هنگام 

حضور در مکان های عمومی حتمًا از ماسک استفاده 
ها  نظارت  شنبه(  فردا)یک  از  کرد:  اضافه  کنند.وی 

بیشتر و سختگیرانه تر می شود.

IIکروناییIIقرمزIوضعیتIدرIشمالیIخراسان
استان های خراسان شمالی، خوزستان، آذربایجان 
شرقی، خراسان رضوی و هرمزگان در وضعیت قرمز 
قرار دارند. دکتر »الری« سخنگوی وزارت بهداشت 

با اعالم این خبر افزود: در 2۴ ساعت منتهی به 2۱ 
تیر ۱۳99 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 
در  کووید۱9  به  مبتال  جدید  بیمار   ۳97 و  هزار   2
کشور شناسایی و هزار و 7۳9 نفر از آن ها بستری 
شدند و متاسفانه در طول 2۴ ساعت منتهی به روز 
گذشته، ۱88 بیمار مبتال به کووید۱9 جان خود را 

از دست دادند.

خراسان شمالی در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت

بازگشت برخی محدودیت ها به استان
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رویدادهای ورزشی   

حضور در لیگ برتر کشتی 
آزاد، جام یادگار امام)ره(

تیم شهرداری بجنورد برای حضور در بیستمین دوره 
اعالم  ــام)ره(  ام یادگار  جام  آزاد،  کشتی  برتر  لیگ 
اترک  تیم  گذشته  سال  که  این  از  کرد.بعد  آمادگی 
خراسان شمالی در لیگ برتر کشتی آزاد حاضر شد 
جام  در  کرد،  پیدا  دست  قهرمانی  نایب  عنوان  به  و 
باشگاه های جهان با استفاده از شرایط میزبانی سوم 
اعالم  برتر  لیگ  جدید  فصل  برای  اکنون  هم  و  شد 
خود  آمادگی  بجنورد  است.شهرداری  کرده  آمادگی 
کشتی  برتر  لیگ  دوره  بیستمین  در  حضور  برای  را 
بدین  و  است  کرده  اعالم  امــام)ره(  یادگار  جام  آزاد، 
این  با  فصل  این  در  شمالی  خراسان  نماینده  ترتیب 

نام در مسابقات حاضر خواهد شد.

 

کاراته به دنبال کار تیمی
رئیس هیئت کاراته خراسان شمالی از تالش این  هیئت 
در راستای جلب اعتماد خانواده کاراته و انجام کار تیمی 
خبر داد.محمدرضا کیانفر اظهار کرد: خوشحال هستم 
خراسان  استان  کاراته  خانواده  اعتماد  توانستم  که 
شمالی را جلب کنم.به گفته وی، مبنای ما در هیئت 
کاراته خراسان شمالی، انجام کار تیمی و بهره مندی 
از خرد جمعی است.وی افزود:  قرار نیست تصمیمات 
مشورت  حسن  شــود،  گرفته  انــفــرادی  استان  کاراته 
گرفتن از بزرگان کاراته این است که به زوایای مثبت 
نهایت موجب  و در  بریم  و منفی هر تصمیمی پی می 

می شود بهترین تصمیم را برای کاراته استان بگیریم.

تسریع در احداث پیست 
تخصصی کاناپولو

وحدانی-رئیس ورزش و جوانان شهرستان اسفراین 
این  در  کاناپولو  تخصصی  پیست  احداث  در  تسریع  از 
شهرستان خبر داد.»بهمنیار« در گفت و گو با خبرنگار 
ما اظهارکرد: این پیست در استخر 5 هزار متری دایی 
آن  ساخت  بــرای  و  شــود  می  ــداث  اح زودی  به  امــان 
گفته  شد.به  خواهد  هزینه  اعتبار  تومان  میلیون   20
بهمنیار، فعال تنها خاستگاه کانوپولو در اسفراین و این 
شهرستان محروم از امکانات است و می طلبد مسئوالن 
هیئت استان برای تجهیز هیئت شهرستان اقدام کنند.

سوژه ویژه       

برمی  پرتاب هایش  و قدمت  »پرتاب« ورزش مورد عالقه اش شده  سیما وحدانی- سال هاست 
گردد به 10 سال پیش، وقتی که تازه با این ورزش آشنا شد. حاال این ورزش که بی مهری در تار 
و پودش تنیده شده باز هم قهرمانان را سر شوق می آورد تا باری دیگر با نگاه حرفه ای مسئوالن 
روزهای بهتری برای پرتابگران که کارنامه پرباری دارند، رقم بخورد.شاید سال ها آرزوی پیست 
تارتان را در سر پروراندن مقدمه ای بود برای تحقق وعده ای که می توانست روزی رویای دویدن 
ها و پرتاب ها را در فضای اختصاصی عملی کند. این در حالی است که با تحقق این آرزو دغدغه و 
مشکالت بسیاری همراه عالقه مندان به این رشته ورزشی شد و حاال دشواری راه دسترسی باعث 
شده گاهی با مشکالت بسیاری به محل تمرین بروند و آن ها را از این رویا دور کند.»آرزو کمالی 
نژاد« از پرتابگران خوش آتیه استان است که سال ها در این ماده مقام های بسیاری را کسب کرده 
است.وی هر روز 2 ساعت تمرین فشرده دارد و زیر نظر یکی از بهترین مربیان پرتاب کشور تمرین 
می کند.»کمالی نژاد« که مهم ترین هدف خود را رقابت در میادین بین المللی بیان می کند، هم 
اکنون با تمرینات فشرده، خود را برای مسابقات پیش کسوتان قهرمانی کشور که 2 مهر برگزار 
خواهد شد، آماده می کند.وی همچنین در رقابت های پیش کسوتان در پرتاب دیسک و 2 سال 
پیاپی در پرتاب وزنه به عنوان قهرمانی دست یافته است.وی از مهم ترین دغدغه های دوومیدانی 
کاران استان به دور بودن محل تمرین و نداشتن وسیله رفت و آمد اشاره می کند.به گفته وی، 
فضای استادیوم برای پرتابگران دیسک و چکش مناسب نیست و نمی توانند در این مکان تمرین 
کنند. برخی قهرمانان کشوری را در این رشته داشتیم که از این ورزش به خاطر نداشتن مکان 
تمرین خداحافظی کردند.وی می افزاید: جای دیگری برای ورزشکاران این رشته در نظر گرفته 
نشده تا امکان تمرین بیابند.وی که از پرتابگران وزنه است، شرایط تمرین مناسبی در استادیوم 
19 مهر دارد و انتظار وی از مسئوالن فراهم کردن شرایط برای تمرین سایر دوومیدانی کاران و 

پرتابگران است تا امکان تمرین بیابند و شرایط برای آن ها فراهم شود.

IIدغدغهIترینIبزرگ
»کمالی نژاد« بزرگ ترین دغدغه دوومیدانی کاران را دسترسی دشوار به استادیوم می داند که 
سبب شده تا حدی زمینه بی انگیزگی آن ها فراهم شود.وی که به گفته خود بیشترین تجهیزات 
تمرینی اش را عمومًا از معاونت تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش تهیه یا خودش اقدام به 
خرید آن ها کرده است، تصریح می کند: ساعت 17 تا 19 برای تمرین به ما اختصاص داده شده 

است اما اگر سرویس رفت و برگشت نداشته باشیم باید از رفتن انصراف دهیم.

IIمجربIمربیانIحضورIبهIنیاز
به گفته وی، هم اکنون اکثر دوومیدانی کاران در رشته های مختلف زیر نظر مربی خود در حال 
تمرین هستند و هر ماده زیر نظر یک مربی اداره می شود اما در استان به حضور مربیان مجرب 
برای فعالیت در حوزه قهرمانی نیاز داریم.وی ضمن تشکر از مربی خودش و مسئوالن هیئت به 

خاطر پیگیری های شان برای رونق این ورزش انتظار دارد نگاه مسئوالن ویژه شود.

IIمرزیIبرونIهایIرقابتIهدف؛
این پرتابگر مهم ترین هدف خود را رقابت در رویدادهای برون مرزی بیان می کند و این روزها 
تمرکز خود را روی این رقابت کشوری گذاشته است تا سهمیه حضور در رویداد جهانی را کسب 
کند.وی که از سال 91 فعالیت خود را در این رشته آغاز کرده است، دو سال می شود که به شکل 
حرفه ای کار می کند و تنها ترس خود را نداشتن مربی می داند که بارها در گذشته سبب شده 

از این ورزش کناره گیری کند.

سیماIوحدانی

وقفه  ایجاد  آن  پی  در  و  کرونا  ــروس  وی شیوع  با 
عوارض  ورزشــی،  های  فعالیت  مــدت در  طوالنی 
متوجه  جسمی  و  روانــی  روحــی،  نظر  از  فراوانی 

فعاالن این عرصه شده است.
ــداوم  م ورزش  دارد  اهمیت  بسیار  چــه  آن  ــا  ام
آن  انتقال  بــرای  ها  ســال  که  اســت  ورزشکارانی 
و نگرانی  ــود  ب ــده  ــالش ش ت ــواده هــا  ــان تــوســط خ
ــی قــهــرمــانــان از افـــت بــدنــی شـــان و  ــس ــواپ و دل

بالتکلیفی ورزشکاران محسوس است.
برخی ورزشکارانی که عالقه مند به حضور در 
باشگاه های ورزشی بودند و به نوعی عادت به 
ورزش داشتند، کناره گیری از آن برای شان 
ورزشی  فعالیت  ادامــه  از  و  است  شده  عادت 
از سویی  و  اماکن ترس دارند  و  باشگاه ها  در 
ابراز  باشگاه  به  نرفتن  از  شدت   به  ها  برخی 
مراجعه  جا  آن  به  البته  و   کنند  می  دلتنگی 

نمی کنند.
می  سالی   10 خودش  گفته  به  که  بانوان  از  یکی 
شود در کالس های آمادگی جسمانی، ایروبیک، 
تعطیلی  داشــتــه،  فعالیت  آریکس  تی  و  فیتنس 
اتفاق  بدترین  را  کرونا  ویروس   شیوع  و  ها  باشگاه 
ممکن برای خودش می داند. سال ها تالش کرده 
شود  اش  ــره  روزم زندگی  از  جزئی  ورزش  تا  بود 
فعالیت  ادامه  نگران  تعطیلی  ها  ماه  از  بعد  حاال  و 

اش است.
موضوع  را  هــا  بــاشــگــاه  ــه  ب نرفتن  از  تــرس  وی 
بسیاری  کنونی  در  شرایط  که  دانــد  می  مهمی 
درگیر  را  ورزش  به  مندان  عالقه  و  ورزشکاران  از  
با  ها  باشگاه  بازگشایی  وی،  گفته  است.به  کرده 

شرایط کنونی چندان مطلوب نیست و می افزاید: 
قطعا در این شرایط رفتن به باشگاه همراه با ترس 
است.  سخت  بهداشتی  هــای  پروتکل  رعایت  و 
داشتن ماسک و استفاده مداوم از مواد ضد عفونی 
کننده سختی های بسیاری دارد که عطای ورزش 

را به لقایش می بخشم.
یکی دیگر از بانوان می گوید: ورزش روزانه انرژی 
برای  حتی  متاسفانه  اما  داشت  ما  برای  مضاعفی 
ها  ــارک  پ به  ــوان  ت نمی  عمومی  روی  پیاده  یک 

مراجعه کرد.

IIورزشIترکIاثرات
یک کارشناس ورزش می گوید: ترک ورزش اثرات  
سوء بی شماری بر سالمت انسان دارد و تغییرات 
خلقی ممکن است نخستین موردی باشد که خود 

را نشان می دهد.

یک کارشناس ارشد تربیت 
بدنی، بی نشاطی، رخوت روانی 
و حرکتی، کاهش میزان توجه و 
تمرکز، افسردگی و اضطراب را 
از عوارض مهم ورزش نکردن 

دراین ایام می داند

دست  از  خون،  فشار  افزایش  »ریحانی«،  گفته  به 
از دست  دادن کنترل قند خون، تحلیل عضالت، 
دادن استقامت بدن، اضافه وزن و شکننده شدن 

از  بعد  کــه  اســت  مهمی  عــوامــل  از  هــا  استخوان 
افتاد.یک  اتفاق خواهد  آن  و ترک  سال ها ورزش 
کارشناس ارشد تربیت بدنی، بی نشاطی، رخوت 
تمرکز،  و  توجه  میزان  کاهش  حرکتی،  و  روانــی 
ورزش  مهم  عــوارض  از  را  اضطراب  و  افسردگی 

نکردن دراین ایام می داند.
منظم  شکل  به  که  افــرادی  »احــمــدی«،  گفته  به 
بدن  دفاعی  و  ایمنی  سیستم  کنند  می  ورزش 
شان در برابر بیماری ها و حتی عفونت ها  نسبت 
است.  تر  قوی  نیستند،  ورزش  اهل  که  افرادی  به 
این تحقیقات درخصوص مقاومت باالی افراد اهل 
رسیده  تایید  به  آنفلوانزا  ویروس  برابر  در  ورزش 
به  که  شــده  پژوهش  نیز  کرونا  ــورد  م در  و  اســت 

مقاومت بدنی باالتری نیاز دارد.
یکی از کارشناسان ورزشی می گوید: کرونا سبب 
و  ای  حرفه  ورزش  های  فعالیت  روند  است  شده 
نیمه حرفه ای، همگانی و تفریحی تحت تاثیر قرار 

گیرد.

IIورزشکارانIبدنیIافت
یکی از مربیان در خصوص افت بدنی ورزشکاران 
ــی رســـد اغــلــب مــربــیــان و  ــه نــظــر م ــد: ب ــوی ــی گ م
آمادگی  کاهش  نــگــران  ای  حرفه  ورزشــکــاران 
و  اضــطــراب  هستند،  وزن  افــزایــش  و  جسمانی 
استرس دارند و از طرفی زنان نگران کم تحرکی، 

چاقی وعوارض ناشی از آن هستند.
نشینی  خــانــه  و  قرنطینه  »ریــحــانــی«،  گفته  بــه 
هم  به  باعث  حقیقت  در  مــردم  و  ورزشــی  فعاالن 
شده  ها  آن  جسمانی  آمادگی  و  تعادل  ــوردن  خ
است  آورده  وجــود  به  را  شرایطی  وضعیت  این  و 
کسوتان   پیش  و  قهرمانان  ویژه  به  ورزشکاران  که 

احساس و ابراز دلتنگی می کنند.

دوئل کرونا و ورزش

راه ناهموار 
تارتان



آغاز طرح ملی »تابستانه فهما« 
در کانون های مساجد استان

طرح ملی »تابستانه فهما« در کانون های مساجد 
ــام فــراغــت کــودکــان و  ای ــژه  خــراســان شمالی وی
گستره  با  تابستان  تعطیالت  ایــام  در  نوجوانان 
ستاد  ــر  ــدی ــد.م ش مــجــازی آغــاز  هـــای  فعالیت 
مساجد  هنری  و  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی 
خراسان شمالی با اعالم این خبر گفت: طرح ملی 
»تابستانه فهما« با هدف غنی سازی اوقات فراغت 
کودکان و نوجوانان در کانون های مساجد استان 

اجرا می شود.
شیوع  از  ناشی  های  محدودیت  شیرازیان،  هاشم 
ویروس کرونا را مورد توجه قرار داد و گفت: در این 
در  حضور  و  آموزشی  های  برنامه  شده  سعی  باره 
مساجد شهرهایی که از لحاظ شیوع این بیماری 
یا  سفید  وضعیت  در  و  هستند  کمتری  خطر  در 
مجوز  استانی  ستاد  سوی  از  و  دارند  قرار  نارنجی 
را  آمــوزشــی  و کــالس هــای  بــرگــزاری نشست ها 
های  پروتکل  کامل  رعایت  با  اند،  کرده  دریافت 

بهداشتی انجام گیرد.

وعده جدید بهره برداری از 
موزه فرش 

سال  بــود  قــرار  شیروان  فــرش  مــوزه  مرتضوی- 
برسد  بـــرداری  بهره  به  ــت  دول هفته  در  گذشته 
حضور  بر  تاکید  و  بسیار  اگرهای  اما و  از  بعد  ولی 
می  نظر  به  افتتاحیه،  آیین  در  کشوری  مسئوالن 
بهره  به  امسال  دولــت  هفته  در  اســت  قــرار  رســد 
سال  خرداد  اواخر  از  که  ای  موزه  برسد؛  برداری 
میراث  ســازمــان  ابالغی  نامه  شیوه  طبق   ،90
تخته   20 گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
فرش نفیس از موزه ملی فرش ایران برای نمایش 
دایمی در گنجینه فرش خراسان شمالی به بجنورد 
همکاری  و  مناسب  مکان  نبود  اما  یافت  انتقال 
نکردن مسئوالن وقت برای تامین فضا موجب شد 
در  نفیس  فرش های  و  نشود  راه انــدازی  موزه  این 
انبار خاک بخورد. اگرچه یک سالی است که طبق 
نظر مسئوالن مکان مناسبی در شیروان برای راه 
افتتاح  اما  شده  داده  اختصاص  موزه  این   اندازی 
منتظر  حــاال  ــال،  س  9 گذشت  از  بعد  مکان  ایــن 
گفته  طبق  و   ــت  اس کــشــوری  مسئوالن  حضور 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  معاون  »مستوفیان« 
فرش  مــوزه  شمالی  خــراســان  دستی  صنایع  و 
استاندار  نظر  مد  که  این  به  توجه  با  و  است  آماده 
بود،  افتتاحیه   آیین  در  مقامات  از  یکی  حضور 
برسد. برداری  بهره  به  دولت  هفته  در  امیدواریم 
فضایی  محدودیت  خاطر  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
شده  داده  نمایش  مکان  این  در  فرش  تعداد  یک 
است و بقیه فرش ها در مخزن نگهداری می شود.

مرتضوی

در  را  اقتصادی  فعالیت های  کرونایی،  شــوک   
باف  ــت  دس ــرش  ف ویـــژه  بــه  مختلف  بخش های 
تحت تأثیر قرار داده و از سویی قیمت آن کاهش 
یافته و از سوی دیگر نرخ مواد اولیه پس از شیوع 
کرونا، روند افزایشی داشته و این امر سبب گالیه 
نوسانات  بازار،  رکود  است.  شده  تولیدکنندگان 
کرونایی  تسهیالت  از  نشدن  مند  بهره  و  ارزی 
کرده  دوچندان  را  عرصه  این  فعاالن  مشکالت 
استان  در  فرش  تولیدکنندگان  از  یکی  اســت. 
مشکالت فعاالن این عرصه را تنها منوط به دوران 
کرونا نمی داند و می گوید: کرونا شرایط را سخت 
تر کرده است و باید بگویم طی 4 ماه گذشته حتی 

یک تخته فرش نفروخته ایم.
دیگر  از  را  اولیه  مــواد  قیمت  افزایش  »ترکانلو« 
می  بیان  عرصه  این  فعاالن  روی  پیش  مشکالت 
کند و می افزاید: کاهش تولیدات در کنار دپوی 

محصوالت مزید بر علت شده است.
می  سخن  گذشته  به  نسبت  ــازار  ب رکــود  از   وی 
اشاره  بافندگان  درصدی   20 کاهش  به  و  گوید 
موجود  شرایط  به  توجه  با  افزاید:  می  و  کند  می 
تالش می کنیم به هر قیمتی مشتریان مان را نگه 
از  خارج  در  تولیدات  فروش  متاسفانه  زیرا  داریم 
نوروز فروش چندانی در  از  به غیر  و  استان است 

استان نداریم.
از  عرصه  ــن  ای فــعــاالن  نشدن  مند  بهره  از  وی 
می  و  گوید  می  مــان  ــرای  ب کرونایی  تسهیالت 
افزاید: متاسفانه با وجود اقدام برای دریافت این 

تسهیالت، تاکنون از آن بهره مند نشده ایم.

که  ایــن  بیان  بــا  کنندگان  تولید  از  دیگر  یکی 
فرش  بــرای  آینده ای  نمی توان  بحران  وجــود  با 
پیش بینی کرد، اظهار می کند: به دلیل نبود بازار 
به خاطر  و ما  انبارها خاک می خورد  فرش ها در 
رو  به  رو  نقدینگی  شدید  کاهش  با  مشتری  نبود 
هستیم.وی ادامه می دهد: با رکود در بازار فرش 
دست باف حتی توان پرداخت دستمزد بافندگان 
صورت  چک  با  مان  معامالت  بیشتر  و  نداریم  را 
انتظار  چشم   کــه  زمــانــی  در  ــت  درس می گیرد. 
فرش  این  مهم  مشتریان  که  خارجی  گردشگران 
فرش  بــازار  بر  منفی  تأثیر  کرونا  بودیم،  هستند 

گذاشت و چالش هایی را برای ما به ارمغان آورد.
چاره ای  مسئوالن  اگر  کند:  می  خاطرنشان  وی 
برای این صنعت نیندیشند ممکن است در آینده 
فرش دست باف با تنزل شدید تقاضا روبه رو شود.

کارشناس فرش خراسان شمالی با اشاره به این 
که تولید فرش و دست بافته های داری در دوران 
میان  ایــن  در  و  اســت  کــرده  پیدا  افزایش  کرونا 
داشتند،  تولید  در  دست  این  از  پیش  که  افرادی 
کند: تحت  می  تصریح  شدند،  چرخه  این  وارد 
و  شد  اولیه گران  مــواد  نرخ  دالر  نوسانات  تاثیر 
اولیه  مــواد  قیمت  درصــدی    30 افزایش  شاهد 
هستیم. »احراری« ادامه می دهد: از سوی دیگر 
وجود  فرش  ــادرات  ص امکان  که  این  واسطه  به 
ندارد و به خاطر تحریم های موجود، شاهد تقاضا 
داخلی  بازار  به  ها  آن  نقشه  که  هایی  فرش  برای 
در  گشایشی  خرداد  اول  و از  هستیم  خورد،  می 

این گونه فرش ایجاد شد.
صادراتی  های  فرش  بــرای  کند:  اظهارمی  وی 
تقاضایی وجود و سابقه ندارد که دالر گران شود 

با  بلکه  نکند  پیدا  قیمت  افزایش  تنها  نه  فرش  و 
می  خاطرنشان  شود.وی  رو  به  رو  قیمت  کاهش 
مواد  قیمت  افزایش  تضاد  یک  با  واقع  در  کند: 
اولیه و دستمزد و از سوی دیگر به دلیل قفل بودن 
صادرات با کاهش قیمت فرش رو به رو هستیم و 
در  که  است  نقوشی  و  ها  طرح  به  مربوط  تقاضا 
تامین  خواستار  دارد.وی  مصرف  داخلی  بــازار 
گردش  در  سرمایه  و  کنندگان  تولید  نقدینگی 
مناسب برای فعاالن این عرصه می شود تا حداقل 
تولید تعطیل نشود و از سوی دیگر با بهره گیری 
های  نمایشگاه  برپایی  و  اینترنتی  بازاریابی  از 
دهی  سامان  شاهد  استان  در  حقیقی  و  مجازی 
این وضعیت باشیم.وی تاکید می کند: دولت باید 
همت کند تا شرایط برای بیمه فعاالن این عرصه 
تسهیالت  برخی  دادن  قرار  اختیار  در  با  و  مهیا 
این  پیشران های  عنوان  به  تولید کنندگان  برای 

مناسب  قیمت  با  تولید  منظور  به  بستر  ــوزه،  ح
افزایش  کند:  می  خاطرنشان  وی  شود.  فراهم 
تولید از یک جایی به بعد در صورت نبود گشایش 
به  رسیدن  ضرر  به  و  منجر  دارد  سنگینی  تبعات 
تصریح  شــد.»احــراری«  خواهد  کنندگان  تولید 
مشاغل  توسعه  برای  را  فرصتی  کرونا  کند:  می 
خانگی ایجاد کرده است و در صورت برخورداری 
توان  می  روز  فنی  دانش  گردش  و  در  سرمایه  از 
از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد.پیش 
از این مدیر عامل اتحادیه صنایع دستی خراسان 
دستی  صنایع  فعال  هزار   24 فعالیت  به  شمالی 
این که اکثر کارگاه های صنایع دستی  و  و فرش 
تعطیل شدند و تولیدات تا 60 درصد کاهش پیدا 
کرده است،  اشاره کرده و گفته بود: آمار دقیقی از 
کارگاه های صنایع دستی در استان وجود ندارد 
اما به طور میانگین 50 درصد کارگاه ها به دلیل 

دالر  و  ارز  نرخ   از  برگرفته  که  اولیه  مواد  گرانی 
بود:  داده  ادامه  اند.»ایزانلو«  شده  تعطیل  است، 
30 درصد فعاالن صنایع دستی در حالت تعلیق، 
بیکاری و در انتظار تغییر وضعیت بازار هستند.وی 
با بیان این که تسهیالت به تنهایی کارساز نیست 
بلکه باید امهال وام های بانکی را به مدت یک تا 
2 سال برای تولید کنندگان فرش و صنایع دستی 
انجام دهند زیرا هیچ گونه خرید و فروشی وجود 
ندارد و نمایشگاهی در سطح ملی و استانی برگزار 
نشده است، خاطرنشان کرده بود: تسهیالت 12 
تا 16 میلیون تومانی دردی را از تولید کنندگان 
برای  ساله   2 تا  یک  مهلت  باید  کند،  نمی  دوا 
شود.  داده  بخش  این  فعاالن  به  فروش تولیدات 
و  بــازار  نبود  دلیل  به  فروش  بود:  کرده  بیان  وی 
دپو  و  رسیده  صفر  به  ها  توریست  نکردن  مراجعه 

چندین برابر شده است.

 کرونا تار و پود فرش استان را به هم ریخت

در واقع با 
یک تضاد 

افزایش قیمت 
مواد اولیه 
و افزایش 

دستمزد و از 
سوی دیگر به 

دلیل قفل بودن 
صادرات با 

کاهش قیمت 
فرش رو به رو 

هستیم

اخبار    خبر  

 رئیس کل دادگستری به مدیران متولی برداشت از معادن هشدار داد:

پیگرد قانونی برای مدیران کم کار در حوزه برداشت غیرمجاز از معادن
هر گونه سهل انگاری و کوتاهی در انجام وظیفه از سوی مسئوالن 
در خصوص برداشت های غیر قانونی از معادن به عنوان ترک فعل 

از سوی مدعی العموم پیگیری می شود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در سومین نشست شورای 
برداشت  مطلب،  این  بیان  با  امسال  طی  المال  بیت  حقوق  حفظ 
را باعث بروز هرج  از معادن  های غیرقانونی و بدون دریافت مجوز 
و مرج و اتالف منابع مربوط به حقوق عامه دانست و افزود: نظارت 
از مراحل برداشت و توزیع منابع-  قانونی در تمام فرایندها - اعم 
باید به صورت جدی انجام شود. حجت االسالم »جعفری« ظرفیت 
صیانت  راستای  در  را   استان  المال  بیت  حقوق  حفظ  ــورای  ش
و  برشمرد  مهم  بسیار  طبیعی  منابع  و  ملی  اراضــی  از   حراست  و 

خاطرنشان کرد: این شورا به اعتبار نقش و جایگاه ویژه و ممتازی 
که در متن مناسبات اجتماعی دارد در حقیقت می تواند گره گشای 
با  وی  باشد.  انفال   حوزه  در  ویژه  به  عمومی  مشکالت  از  بسیاری 
بیت  حقوق  حفظ  شورای  اعضای  قانونی  وظایف  تبیین  بر  تأکید 
المال گفت: از مسائلی که باید در همه محورها رعایت شود سرعت 
بخشیدن به امور و رسیدن به سطح متعالی و قابل توجه از پیشرفت 
تعهدات  به  باید  همه  اهداف  به  رسیدن  برای  است و   کار  انجام  در 

خود جامه عمل بپوشانند.
قاضی القضات استان با بیان این که هر تصمیم گرفته شده از سوی 
و  ارزنــده  برکات  و  آثار  تواند  می  المال  بیت  حقوق  حفظ  شــورای 
انفعال  از  بر ضرورت پرهیز  را در برداشته باشد،  پیامدهای مثبتی 

در اقدام تأکید کرد و به مسؤالن ذی ربط در عمل به وظایف قانونی 
با اشاره  المال استان  هشدار داد.رئیس شورای حفظ حقوق بیت 
امانت  عنوان  به  انفال  از  مسئوالن  مراقبت  و  حفاظت  ضرورت  به 
مرتبط  فعالیت  و  کار  حوزه  در  قصور  گونه  هر  پذیرش  عدم  و  مردم 
با حقوق عامه اظهارکرد: دستگاه قضایی هرگز اجازه نمی دهد در 
نتیجه برخی کم توجهی ها و بی مباالتی ها و همچنین برخوردهای 

منفعالنه زمینه سوء استفاده عده ای معدود فراهم شود.
وی افزود: الزم است عملکرد مسئوالن برای مردم علی الخصوص 
در حوزه انفال شفاف باشد زیرا انفال در واقع متعلق به همه است و 

مردم در بهره مندی از این ذخایر ارزشمند سهم دارند.
اراضی  واگذاری  نحوه  به  ادامه  در  استان  قضایی  مقام  ترین  عالی 

و...  عمرانی  اقتصادی،  های  پروژه  و  ها  طرح  اجرای  برای  دولتی 
اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به سطوح قابل قبولی از توسعه و 
پیشرفت در حوزه های اقتصادی و عمرانی ضرورت دارد گام های 
واگــذاری  روند  جمله  از  سازوکارها  تمام  و  شود  برداشته  بزرگی 
قانونی  کامال  صورت  به  باید  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  به  اراضی 
اراضی  میزان  باید  افــزود:  »جعفری«  االســالم  گیرد.حجت  انجام 
منطبق  و  شفاف  مسیر   در  امر  این  و  شود  مشخص  شده  ــذار  واگ
های  حوزه  در  و  گیرد  صورت  شده  تعیین  بندی  زمان  و  اهداف  با 
تا انتهای کار  از ابتدا  مدیریتی و نظارتی به گونه ای عمل شود که 
پروسه پیشرفت فیزیکی امور از سوی سرمایه گذار در مدار قانون و 

دور از هر گونه انحراف باشد.
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