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منتظر باران باشید

مدیرکل حفظ آثار از تالش ها برای تدوین دایرة المعارف دفاع مقدس خبر داد

خاطرات سراسر افتخار استان

تذکر به اماکن ورزشی فعال
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بنا بر تصمیم ستاد استانی مبارزه با کرونا صورت گرفت؛

 تعطیلی سینماهای استان
صفحه ۲

با افزایش نرخ بیکاری در بهار امسال اتفاق افتاد؛

عقب افتادن استان از میانگین کشوری
خراسان شمالی در مشارکت اقتصادی قابل دفاع است

پرواز معکوس مرغ با ۲ بال اما و اگر

صفحه ۲

صفحه ۲

صفحه ۲ مرغ دیروز طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار عرضه شد

رویدادهای ورزشی   

تذکر به اماکن ورزشی فعال

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد از ممنوعیت 

و  شهرستان  این  ورزشی  اماکن  در  ورزشی  فعالیت  و  ورزش 

تذکر به  مدیران باشگاه های فعال خبر داد.»حامد صاحبی« 

در گفت و گو با خبرنگار ما به بازدید از باشگاه های بجنورد 

و  ــاره  اشـ ورزشـــی  ــای  ه فعالیت  و  ورزش  ممنوعیت  پیرو 

اظهارکرد: بازدید از باشگاه های بجنورد با توجه به ممنوعیت 

کارشناسان  توسط  استان  سراسر  در  ورزشی  اماکن  فعالیت 

در  مداوم  بازدیدهای  و  پیگیری  از  شد.وی  انجام  اداره  این 

خواست  ورزشی  اماکن  مدیران  از  و  داد  خبر  آینده  روزهای 

کرونا  با  مبارزه  استانی  ستاد  با  سفید  وضعیت  به  رسیدن  تا 

همکاری کنند.

پیگیری برای فضای اختصاصی 

اسکیت

پیگیری  از  شمالی  خراسان  ورزش  توسعه  معاون  وحدانی- 

برای احداث فضایی مناسب به منظور فعالیت و تمرین اسکیت 

سال  کرد:  اظهار  بروحی«  داد.»محمد  خبر  ای  حرفه  ســواران 

گذشته جلسه ای با هیئت اسکیت داشتیم و قرار شد فضایی در 

استادیوم 19 مهر به همین منظور اختصاص یابد که این هیئت 

اسکیت  که  این  بیان  با  نداشت.وی  خصوص  این  در  پیگیری 

سواران حرفه ای استان انگشت شمارند، تصریح کرد: پیش از 

این پیگیری برای تمرین در استان های همجوار انجام شده و 

افراد می توانند برای تمرینات خود به مشهد، گرگان 

و مازندران بروند و از پیست های اختصاصی آن 

ها استفاده کنند.
  

اعتبار ۳۵ میلیاردی برای 

پروژه های با پیشرفت باالی 

80 درصد

اماکن  از  بــهــره بــرداری  جهت  تومان  میلیارد   35

خراسان  در  درصد   ۸۰ باالی  پیشرفت  دارای  ورزشــی 

نماینده  ــدی،  ج یابد. علی  می  اختصاص  شمالی 

اسالمی  ــورای  ش مجلس  در  شــیــروان  ــردم  م

جوانان  و  ورزش  ــر  وزی با  خــود  دیــدار  در 

ورزشی  پــروژه هــای  تکلیف  تعیین  از 

اولویت  با  شمالی  خراسان  ناتمام 

فیزیکی  پیشرفت  دارای  طرح های 

گفته  داد.به  خبر  درصد   ۸۰ باالی 

مردم  نماینده  که  دیدار  این  در  وی، 

اسفراین و استاندار نیز حضور داشتند، 

اختیارات  از  تومان  میلیارد   35 شد  مقرر 

وزیر ورزش جهت بهره برداری از طرح های ورزشی دارای 

پیشرفت باال اختصاص پیدا کند.

سوژه ویژه       

شلیک توپ های رنگی

سیما وحدانی- پینت بال از ورزش های همگانی و مفرحی که در سال های اخیر باب 

شده و به شکل خانوادگی و دوستانه می توان ساعت های دلچسبی را با یکدیگر سپری 

کرد، چندان در استان مورد استقبال قرار نگرفته و شاید مهم ترین دلیل آن هم نا شناخته 

بودن این ورزش است.با این حال این ورزش، چیزی بیشتر از »بنگ بنگ« دارد که بچه ها 

انجام می دهند و البته تاکتیک و تجهیزات و سالح هم وجود دارد و هر یک از این مولفه ها 

می تواند به شما یک نکته خاص در زمین بدهد.تنها مربی خانم پینت بال استان در گفت 

و گو با خبرنگار ما اظهار می کند: پینت بال در استان شناخته نشده و نیاز است بیشتر 

مربیگری  مدرک  که  است  سال   14 کالته«  شود.»عفت  اقدام  ورزش  این  معرفی  برای 

آمادگی جسمانی دارد و 3 سال پی در پی نیز مربی برتر و فعال بوده است. او بعد از کسب 

مدرک مربیگری پینت بال به عنوان نایب رئیس کمیته پینت بال استان معرفی شد.به 

گفته کالته، ورزش پینت بال زیر مجموعه یکی از ورزش های همگانی  است. این ورزش 

بسیار هیجان انگیز است و در فضای باز  و با شلیک گلوله های رنگی انجام می شود و 

همین بر جذابیت های آن می افزاید.وی با اشاره به زمین پینت بال تاکید می کند: زمین 

این ورزش شامل بسیاری از موانع طبیعی و مصنوعی است و درآن سنگرهایی وجود دارد 

که افراد با مخفی شدن در پشت این سنگرها بازی را شروع می کنند.

II
رعایتIفاصله،IآسیبIکمتر

یک  بال  پینت  کند:  می  اظهار  و  داند  می  اهمیت  حائز  را  ورزش  این  بودن  گروهی  وی 

ورزش گروهی و از قوانین خاصی برخوردار است و افراد با پوشیدن لباس های مناسب، 

نیستند  مهلک  رنگی  های  گلوله  ببرند،  لذت  بازی  این  از  توانند  می  دستکش  و  کاله 

ولی اگر فاصله رعایت نشود و اشخاص قوانین بازی را جدی 

به  بازهم  ولی  دارد   وجود  جزئی  آسیب  امکان  نگیرند 

خاطر جذابیتی که این بازی دارد این مورد به چشم 

پیش  از  اســدی  سرهنگ  زحمات  از  ــد.وی  آی نمی 

خراسان  در  بال  پینت  برجسته  استادان  و  کسوتان 

باشگاه  تنها  افــزایــد:  می  و  کند  می  تقدیر  شمالی  

دهکده  در  ورزشی  رشته  این  مربیان  نظر  زیر  مجوزدار 

و  ایمنی  اصول  رعایت  خوشبختانه  و  است  بسیج  مقاومت 

امنیت خانواده مورد توجه قرار گرفته است.
II

ل،IشطرنجIزندهIدرIجهان
پینتIبا

وی می افزاید: حدود 15 سال است که پینت بال به طور رسمی 

المپیک  المللی  بین  کمیته  به  که  است  سال   5 و  شود  می  بازی 

معرفی شده تا در بازی های المپیک به عنوان ورزشی جدید وارد 

نام برده می  از پینت بال به عنوان شطرنج زنده در جهان  شود. 

تازه  یک  اگر  وی،  گفته  شود.به 

خوبی  ایـــده  هستید،  وارد 

ــوازم خـــود را  ــ ــه ل اســـت ک

ببینید  ــا  ت کنید  ــاره  ــ اج

دوســت  را  ورزش  ــن  ای

 3 اکنون  نــه.  یا  ــد  داری

که  دارد  ــود  ــ وج چــیــز 

بازی  ها  آن  با  باید  شما 

ــــالح و  ــات، س ــم ــه ــد؛م ــی ــن ک

لوازم محافظ. مهمات پینت بال 

با  شامل گوی هایی سبک است که 

از  نازکی  غشای  با  و  آب  در  محلول  رنگ 

ژالتین پوشانده شده است.

 ایستگاه هایی برای 
ورزش صبحگاهی

سیماIوحدانی

 ورزش کردن آن هم در صبح زود، حال و هوای 

انسان را تغییر می دهد. انرژی و حال خوش گام 

های سریع و صدای ضربان قلب و نفس هایی که 

در دویدن ها به شماره می افتد این روزها با کرونا 

نرفتن های شان  و  و مردم در رفتن  عجین شده 

تردید دارند و دل شان می خواهد زمان برگردد 

و  بود  عــادی  چیز  همه  وقتی  پیش،  ماه  چند  به 

رسید.به  می  نظر  به  تر  خوب  کمی  ورزش  حال 

گفته رئیس هیئت ورزش های همگانی خراسان 

شمالی ایستگاه های ورزش صبحگاهی افزایش 

شده  سعی  و  است  رسیده  مــورد   11 به  و  یافته 

منظور  به  استان  های  پارک  تمام  در  تعدادشان 

دسترسی عموم  به اماکن ورزشی بیشتر شود که 

همه  گاهی  و  شود  نمی  تبلیغ  هنوز  موضوع  این 

اطالعی از برپایی این برنامه ورزشی ندارند.

II
تقبالIازIایستگاهIهایIورزشIصبحگاهی

اس

یکی از مربیان ورزش صبحگاهی در گفت و گو با 

خبرنگار ما اظهار خوشحالی می کند از حضور و 

استقبال بانوانی که صبح ها برای ورزش به پارک 

می آیند و یک ساعت تمرین مفید و تحرک بدنی 

امسال  کند:  می  تصریح  دشتیانی  دارند.مریم 

نتوانستیم  و  نداشتیم  تبلیغات  اجازه  متاسفانه 

بنری در پارک ها برای این موضوع نصب کنیم و 

همین امر باعث شده بسیاری از بانوان اطالعی 

از وجود این ایستگاه ها نداشته باشند.

II
IبرایIبهداشتیIهایIکل

لزومIرعایتIپروت
ورزشIدرIپارکIها

دشتیانی بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی 

می  و  کند  می  تاکید  ها  پــارک  در  ورزش  بــرای 

گوید: تمام ورزشکاران ماسک دارند و با رعایت 

این  بیان  با  کنند.وی  می  ورزش  قانونی   فاصله 

ها  باشگاه  از  استقبال  کرونا  شیوع  خاطر  به  که 

بسیار کم شده و تعدادی از باشگاه ها اصاًل ثبت 

مردم  خوشبختانه  کند:  می  اظهار  ندارند،  نامی 

با  و  آیند  می  ها  پارک  به  ورزش  برای  زود  صبح 

رعایت پروتکل های بهداشتی ورزش می کنند.

ها  باشگاه  در  ها  سال  مردم  این  افزاید:  می  وی 

حاال  و  کردند  می  ورزش  متعدد  های  رشته  در 

و  باشند  داشته  تحرک  کمی  تا  آیند  می  پارک  به 

مانع از بی تحرکی و ابتالی خود به بیماری های 

ورزش  هــای  ایستگاه  تاثیر  به  شــونــد.وی  دیگر 

که  کند  می  اشاره  سالمت  همان  یا  صبحگاهی 

سبب شده بسیاری از بانوان استقبال کنند و یک 

ساعت تمرین ورزشی مفید داشته باشند.

 ایستگاه های ورزش 

صبحگاهی افزایش یافته و به 

11 مورد رسیده است و سعی 

شده تعدادشان در تمام پارک 

های استان به منظور دسترسی 

عموم  به اماکن ورزشی بیشتر 

شود

تمرینات  این  در  روزانه  که  کسانی  وی،  گفته  به 

می  و  ندارند  باشگاه  به  نیازی  یابند  می  حضور 

بــرخــوردار  رایــگــان  ورزشـــی  خــدمــات  از  توانند 

پارک  تمام  در  تقریبًا  نیز  تمرینات  کیفیت  شوند. 

ها باالست و مربیان ورزش های اصولی را برای 

تمام قشرها ارائه می کنند.

دوها،  انــواع  ها  ایستگاه  این  در  افزاید:  می  وی 

و  کشش  نرمش،  جسمانی،  آمادگی  تمرینات 

پارک  به  ورزش  برای  افراد  و  شود  می  انجام   ...

مربی  دیگر  ــاوری  ی کنند.الهام  می  مراجعه  ها 

ایستگاه سالمت است که از استقبال باالی بانوان 

از  وی،  گفته  دهد.به  می  خبر  ایستگاه  ایــن  از 

ورزش های صبحگاهی استقبال خوبی می شود 

در حالی که تبلیغات خاصی در این زمینه صورت 

نگرفته است.

وی می افزاید: عموم مردم  تمرین در باشگاه ها 

و  پارک  به  و  پسندند  نمی  کرونایی  شرایط  در  را 

فضاهای آزاد برای پیاده روی مراجعه می کنند.

کننده  ضدعفونی  مواد  و  ماسک  از  استفاده  وی 

تمرینات  انجام  آب بـــرای  بطری  یک  داشتن  و 

صبحگاهی را توصیه می کند و از سویی به عالقه 

مندان به ورزش صبحگاهی هشدار می دهد که 

می  اظهار  نپردازند.وی  ورزش  به  خالی  معده  با 

کند: روزانه 45 دقیقه تمرین ورزشی کافی است 

و در این مدت عمومًا تمریناتی انجام می شود که 

برای تمام سنین مفید است.

II
IاختصاصیIفضایIازIهاIک

محرومیتIپار
برایIپیادهIروی

پیکران دیگر مربی که 4 سال است در  انیسه مه 

یکی از پارک های استان به مربیگری می پردازد، 

بانوان  ورزش  برای  مناسب  فضایی  اختصاص  به 

این  از  ها  پــارک  که  کند  می  اشــاره  روی  پیاده  و 

استانداردها محرومند و این مورد می تواند به ضرر 

افرادی باشد که برای پیاده روی و تمرین به پارک 

ها مراجعه می کنند.

های  ورزش  ایستگاه  از  ــانــوان  ب استقبال  وی 

افزاید:  می  و  کند  می  بیان  بــاال  را  صبحگاهی 

تبلیغات محدود،  با وجود  نیز  خوشبختانه امسال 

داشتیم.وی  صبحگاهی  ورزش  سابق  همچون 

عمده افرادی را که برای ورزش به پارک می آیند 

در رده سنی 35 سال به باال بیان می کند و می 

برای  سازی  فرهنگ  اخیر  های  سال  طی  افزاید: 

ورزش های پارکی انجام شده و بانوان راحت تر به 

ورزش می پردازند.
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ورزش
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ورزش

 اخبار 

ورود کووید ۱9 به حریم اطفال معصوم

 5 کودک مقتول
 کرونا در استان

کووید ۱۹ به حریم اطفال معصوم در استان ورود کرد. سرپرست دانشگاه علوم 
ابتدای شیوع ویروس  از  پزشکی خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت:5 کودک 

کرونا تاکنون در استان فوت کرده اند...

2



بازار  تنظیم  ستاد  مصوبه  طبق  دیروز  شیری- مرغ 
عرضه شد ولی با اما و اگر. از روز شنبه دو سازمان 
جهاد کشاورزی و صمت در تالش هستند قیمت مرغ 
با نرخ مصوب در بازار عرضه شود و عالوه بر مخالفت 
مرغداران با نرخ مصوب، کشتارورزان هم که مرغ را 
با نرخ های باالتر از دیگر استان ها تهیه کرده بودند 
مخالف عرضه مرغ با نرخ مصوب بودند به طوری که 
جهاد  حمایت  با  کشتارگاه  یک  تنها  شنبه  یک  روز 
اعالم  مصوب  نــرخ  با  مــرغ  عرضه  بــرای  کــشــاورزی 
کشتار  که  این  با  ها  کشتارگاه  دیگر  و  کرد  آمادگی 
انجام داده بودند روز یک شنبه اجازه توزیع نداشتند 
و روز گذشته )دوشنبه( هم با همکاری مرغ فروشان 
مرغ های آن ها در بازار توزیع شد و با نرخ مصوب به 

دست مصرف کننده رسید.در حالی که روز گذشته 
بار  این  اما  بود  شده  تأمین  بجنورد  نیاز  مورد  مرغ 
ها  آن  از  یکی  داشتند.  هایی  گالیه  فروشندگان 
گفت: با این که 10 درصد سود قانونی برای اصناف 
در نظر گرفته شده است اما تا مدتی با 7 درصد و بعد 
با 4 و 3 درصد سود، مرغ را عرضه کردیم که به نوعی 

اجحاف در حق فروشنده است.
وی خاطرنشان کرد: برای این که بازار مرغ به دلیل 
افزایش قیمت ها مدتی نا به سامان بود، روز دوشنبه 
فقط به منظور همکاری از سود خود گذشتیم و مرغ 
با نرخ 15 هزار و 200 تومان توزیع  شد و با نرخ 15 
رسید. کننده  مصرف  دست  به  تومان   500 و  هزار 
مرغ  که  این  برای  اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان  وی 

زنجیره  از  افراد  روز   هر  شود،  عرضه  مصوب  نرخ  با 
تولید تا مصرف از حقوق خود صرف نظر می کنند 
اندیشیده شود. باید چاره ای اساسی  در حالی که 
یکی دیگر از مرغ فروشان نیز در این باره گفت: روز 
دوشنبه با عرضه مرغ با نرخ 15 هزار و 500 تومان 
فروشندگان و توزیع کنندگان متضرر شدند اما برای 
روزهای آینده باید برنامه ریزی شود.وی خاطرنشان 
باید هر کیلو مرغ  این که متضرر نشویم  برای  کرد: 
به  و  شود  توزیع  تومان   500 و  هــزار   14 قیمت  به 
نرخ 15 هزار و 500 تومان به دست مصرف کننده 
مرغ  گفت:  نیز  استان  کشتارورزان  برسد.نماینده 
مورد نیاز استان در روز دوشنبه به هر طریقی تامین 
کشاورزی  جهاد  سازمان  بعد  روزهای  برای  اما  شد 
باید اعالم بار کند تا بتوانیم بارگیری و کشتار انجام 
مرغ  دوشنبه  روز  که  این  بیان  با  چی«  دهیم.»جین 
هایی را که از قبل کشتار کرده بودیم با قیمت »ضرر« 
در بازار توزیع کردیم، افزود: برای تأمین مرغ روز سه 

شنبه هم باید شب کشتار کنیم و برای عرضه در بازار 
باید برنامه ریزی های اساسی وجود داشته باشد.

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
گفت:  نــیــز  شــمــالــی  ــراســـان  خـ
اگر  تصمیم داریم پیشنهاد دهیم 
مرغ  قیمت  آینده  روز  چند  طی 
مرغداران  از  نهاده  تحویل  با  باشد،  باال  همچنان 
مصوب  نــرخ  با  را  شــان  هــای  مــرغ  تا  کنیم  حمایت 
چه  چنان  افزود:  نشوند.»یوسفی«  متضرر  و  بدهند 
مشکل قیمتی مرغ برطرف نشود و همچنان گران 
باشد، به طور حتم باید تصمیمی در سطح ملی یا در 
ستاد تنظیم بازار کشور گرفته شود.وی اضافه کرد: 
التفاوت  مابه  ازای  به  توانیم  می  روز  چند  تنها  ما 
قیمت، به مرغداران نهاده تحویل دهیم اما بیشتر از 
کرد:  اضافه  اســـت.وی  ــارج  خ هم  ما  عهده  از  آن 
امیدوارم برای این که مشکلی در بازار مرغ نداشته 

باشیم، مرغداران همکاری الزم را داشته باشند.

در  بجنورد  شهردار  »زارعی«  مهندس  پیش  چندی 
روزنامه  سردبیر  زاده«  »ولی  االسالم  حجت  دیدار 
منطقه  پـــروژه  توقف  از  ــان،  ــراس خ استانی  ــای  ه
ناظرآباد به خاطر وجود 3 منزل مسکونی خبر داد 
محله  یک  آسفالت  و  زیباسازی  عملیات  که  گفت  و 

با  تنها  و  اکنون  است.اما  مسکونی  منزل   3 معطل 
گذشت چند روز، زمزمه توافق شهرداری بجنورد با 
مالکان این 3 منزل شنیده می شود تا بازگشایی در 
بن بست ناظرآباد صورت گیرد و می توان گفت که 
شهرداری یکی از گره های کور پروژه های شهری 

آغاز  از  پس  بجنورد  است.شهرداری  کــرده  باز  را 
کارهای  اتمام  برای  ناظرآباد،  در  سازی  به  پــروژه 
به  ملک   3 خاطر  به  بود  داده  را  قولش  که  عمرانی 
بن بست رسید و پس از پیگیری ها، صاحبان ملک 
ها پای میز توافق حاضر شدند تا با ارائه بسته های 
توسعه  برای  ها  آن  مشارکت  شهرداری،  تشویقی 
آالت  ماشین  توافق،  از  پس  و  شــود  جلب  منطقه 
خیابان  مسیر  که  ملکی   3 تخریب  برای  شهرداری 
منطقه  در  بود،  کرده  مسدود  را  منطقه  این  اصلی 

ابــراز  با  بجنورد  شدند.شهردار  حاضر  ناظرآباد 
که  شوقی  و  اهالی  بــاالی  مشارکت  از  خرسندی 
ساکنان این محله برای دریافت خدمات شهرداری 
این  بازگشایی  که  کرد  اشــاره  نکته  این  به  دارنــد، 
و تکمیل  تردد  بر تسهیل در  تواند عالوه  مسیر می 
تکمیل  ــرای  ب را  شــرایــط  شهری  فــاضــالب  پـــروژه 

آسفالت منطقه مهیا سازد.
به گفته مهندس »زارعی«، توافق با مالکان در قبال 

معاوضه ملک و پرداخت وجه نقد صورت گرفت.

یک راه روستایی
راه روستای »آب باریک« جلگه شوقان بسیار باریک 

است و مشکل دارد. لطفًا مسئوالن توجه کنند.
رفتار نامناسب با ارباب رجوع

با  مالیاتی  امــور  کل  اداره  کارکنان  برخی   رفتار 
ارباب رجوع نامناسب است.
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خراسان  در  بیکاری  نرخ  دهد  می  نشان  ها  بررسی 
شمالی در بهار امسال نسبت به بهار پارسال افزایش و 
نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال کاهش یافته 
است، به عبارتی استان در خصوص کاهش دادن نرخ 
نتایج  است.  مانده  عقب  کشوری  میانگین  از  بیکاری 
طرح آمارگیری نیروی كار در بهار 1399 روز گذشته 

از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که بر اساس آن، 
نرخ بیکاری در خراسان شمالی نسبت به مدت مشابه 
نرخ  که  این  ضمن  یافته،  افزایش  درصد   4 قبل  سال 
 2.2 آن  کشوری  میانگین  از  استان  این  در  بیکاری 
تعبیری تالش ها در خراسان  به  درصد بیشتر است؛ 
شمالی برای رسیدن به میانگین کشوری نرخ بیکاری 

قافله  از  استان  زمینه  این  در  و  نبوده  بخش  نتیجه 
کشوری عقب افتاده است. طبق آن چه توسط درگاه 
مشارکت  بیکاری،  است نرخ  شده  منتشر  آمار  ملی 
در  شمالی  خراسان  در  اشتغال  نسبت  و  اقتصادی 
بوده  درصد   39 و   44.3 ترتیب12،  به  امسال  بهار 
است. در جدول شاخص های عمده بازار كار جمعیت 
بهار  با  مقایسه  در   1399 بهار  در  بیشتر  و  ساله   15
1398، نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال در 
خراسان شمالی به ترتیب 5.5 و 6.8 درصد کاهش 
را نشان می دهد.  بر این مبنا نرخ مشارکت اقتصادی 
از  امسال  بهار  طی  استان  این  در  اشتغال  نسبت  و 
میانگین کشوری آن به ترتیب 3.3 و 2.1 درصد باالتر 
مشارکت  بیکاری،  نرخ  است.میانگین  شده  اعــالم 

اقتصادی و نسبت اشتغال در کشور طی بهار امسال 
به ترتیب 9.8، 41 و 36.9 درصد بود. طبق بررسی 
ها، در بهار امسال، خراسان شمالی هشتمین استان 
دارای  استان  ششمین  بیکاری،  نرخ  باالترین  دارای 
استان  نهمین  و  اقتصادی  مشارکت  نرخ  بیشترین 
به  دارای بیشترین نسبت اشتغال در کشور بود.الزم 
فعالیت  اقتصادی)نرخ  مشارکت  نرخ  است،  یادآوری 
فعال  جمعیت  نسبت  از  اســت  عبارت  اقتصادی(  
)شاغل و بیکار( 15 ساله و بیشتر به جمعیت در سن 
همچنین   ،100 در  ضــرب  بیشتر،  و  ساله   15 کــار 
نسبت اشتغال عبارت است از نسبت جمعیت شاغل 
15 ساله و بیشتر به کل جمعیت در سن کار 15 ساله 

و بیشتر، ضرب در 100 .

با افزایش نرخ بیکاری در بهار امسال اتفاق افتاد؛

عقب افتادن استان از میانگین کشوری
خراسان شمالی در مشارکت اقتصادی قابل دفاع است

مرغ دیروز طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار عرضه شد

پرواز معکوس مرغ با ۲ بال اما و اگر

با توافق شهرداری با مالکان ۳ منزل صورت گرفت؛

بازگشایی بن بست ناظرآباد

ورود کووید ۱9 به حریم اطفال معصوم

5 کودک مقتول کرونا در 
استان

در  معصوم  اطفال  حریم  به   19 کووید  شیری- 
استان ورود کرد. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
از  خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت: 5 کودک 
ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون در استان فوت 
کرد:  اضافه  هاشمی«  »سیداحمد  اند.دکتر  کرده 
کودک   5 تاکنون  کرونا  ویــروس  شیوع  ابتدای  از 
کردند  فوت  کرونا  اثر  بر  استان  در  ساله   9 تا  صفر 
که 3 کودک بیماری زمینه ای داشتند.وی افزود: 
با توجه به اهمیت موضوع و موج دوم شیوع ویروس 
به  کرونا توصیه می شود مردم حتمًا اخبار مربوط 
این بخش را از کانال های رسمی وزارت بهداشت 
اظهار  کنند.وی  پیگیری  پزشکی  علوم  دانشگاه  و 
منتشر  منابع  ایــن  طریق  از  که  را  اخباری  کــرد: 
نشود تأیید نمی کنیم. متأسفانه در موج دومی که 
مجبور  و  است  شده  زیاد  شایعات  هستیم  آن  دچار 
هستیم بر این موضوع تأکید کنیم.وی خاطرنشان 
و  ــا  داروه انــواع  ناموثق  اخبار  در  متأسفانه  کــرد: 
دستورالعمل ها پیشنهاد می شود که هیچ کدام را 

تأیید نمی کنیم.

منتظر باران باشید

کل  اداره  یابی  پیش  های  نقشه  بررسی  صدیقی- 
و  بــاران  بــارش  احتمال  بیانگر  استان  هواشناسی 
رگبار پراکنده  تا پنج شنبه در استان است. به گفته 
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، 
پدیده غالب در استان تا پنج شنبه، وزش باد گاهی 
برق  و  رعد  و  رگبار  احتمال  و  ابر  افزایش  شدید، 
زاده«  »عظیم  بــود.  خواهد  بــاران  پراکنده  بــارش  و 
تغییرات  شنبه  پنج  تا  دمایی  لحاظ  از  کرد:  اعالم 
قابل مالحظه ای در استان نداریم. براساس اعالم 
هواشناسی استان طی 24 ساعت منتهی به صبح 
به  مربوط  بارندگی  میزان  بیشترین  دوشنبه،  روز 

ایستگاه رباط قره بیل با 17.8 میلی متر بود. 

بدون  ا ــراورده  ف  98 تاکنون  امسال  ابتدای  از 
عالمت استاندارد، فاقد کد 10 رقمی و مشکوک 
شناسایی  استان  در  استاندارد  عالمت  جعل  به 
مدیرکل  نــواز«  »مهمان  گفته  به  شدند.  توقیف  و 
توسط  مدت  این  در  شمالی،  خراسان  استاندارد 
و300  هــزار  از  بیش  کل  اداره  ایــن  کارشناسان 
بازرسی و 79 نمونه برداری انجام و  منجر به کشف 

اقالم مذکور شد. 

بنا بر تصمیم ستاد استانی مبارزه با 
کرونا صورت گرفت؛

 تعطیلی سینماهای استان

ستاد  تصمیم  بر  بنا  شمالی  خراسان   سینماهای 
تعطیل  ثانوی  اطــالع  تا  کرونا  با  مــبــارزه  استانی 
و  فرهنگ  کل  اداره  هنری  معاون  شد.»حیدری« 
ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  استان  اسالمی  ارشاد 
با بیان این مطلب افزود: فعالیت های هنری دیگر 
با رعایت پروتکل  آزاد هنری  شامل آموزشگاه های 
مسئول  زاده«  پابرجاست. »سیدی  بهداشتی  های 
از  نیز  اســتــان  هنری  حــوزه  ادبــی  ــای  ه آفرینش 
دلیل  به  ادبی  های  آفرینش  جلسات  تمام  تعطیلی 
وضعیت موجود استان در شرایط کرونایی خبر داد.
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بفرستید

      خراسان شمالی ۴۲ سال پیش 
           در روزنامه

برپایی نمایشگاه اسالید 
و تصاویر شهدای انقالب 

اسالمی در بجنورد

 23 که   8575 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1357 بهمن 
صفحه 3 از برپایی نمایشگاه اسالید و تصاویر 
شهدای انقالب اسالمی در بجنورد خبر داد. 
در این مطلب می خوانیم: »از دو هفته پیش 
]وتصاویر[  طرحها  و  اسالید  از  نمایشگاهی 
و  نوار  پخش  اسالمی،  انقالب  راه  شهیدان 
]یک[  سالن  در  انقالبی  پوسترهای  ــواع  ان
دبیرستان در بجنورد تشکیل که بطور صبح 
طبقات  از  ــادی  زی تعداد  روزه  همه  عصر  و 
بخصوص  کنند  می  بــازدیــد  آن  از  مختلف 
و  گرفته  قرار  توجه  مورد  که  اسالید  نمایش 
گذاشته  نمایش  معرض  به  سئانس   4 روزانه 

می شود.«  

اخبار   

بدون تیتر   

حرف مردم   

خبر 

اخبار

 

از  آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس  مدیرکل حفظ 
تالش ها برای تدوین دایرة المعارف دفاع مقدس در 
خراسان  افتخار  سراسر  خاطرات  تا  داد  خبر  استان 
گفت  در  »امیری«  شود.سرهنگ  آوری  جمع  شمالی 

در  کــه  ــن  ای بیان  بــا  مــا  خبرنگار  بــا  گــو  و 
گذشته  ســال  جلسه  نخستین 

850 میلیون تومان اعتبار 
المعارف  دایرة  این  برای 

که به نقش استان در دوران دفاع مقدس  می پردازد، 
 200 نخست  مرحله  در  شــد  مــقــرر  و  مــصــوب 
اختصاص  طرح  این  به  اعتبار  تومان  میلیون 
یابد، تصریح کرد: این طرح قرار بود 2 ساله به 
سرانجام برسد اما بعید به نظر می رسد طرحی 
که از سال گذشته آغاز شده است، سال آینده به 
با بیان این که 470  اتمام برسد.وی  
مدخل در گروه اجتماعی، نظامی 
و شخصیتی برای این طرح در 

برای  مداخل  این  اساس  بر  و  است  شده  گرفته  نظر 
آماده سازی آن اقدام می شود، افزود: تمام اقدامات 
انجام گرفته از سوی استان در دوران دفاع مقدس در 

این دایرة المعارف گنجانده می شود.
گذشته  سال  به  مربوط  اعتباری  رقم  داد:  ادامه  وی 
را  مبلغ  شد  مقرر  فعلی  شرایط  به  توجه  با  اما  بــود، 
مشخص و  نیازهای مان را برآورد کنیم و با بهره گیری 
از  ظرفیت ادارات و استادان دانشگاه کار پخته تری 

را ارائه دهیم.

مدیرکل حفظ آثار از تالش ها برای تدوین دایرة المعارف دفاع مقدس خبر داد

خاطرات سراسر افتخار استان

بر اساس ارزیابی های انجام شده نهاد ریاست جمهوری در برگزاری دیدارهای مردمی صورت گرفت؛ 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خراسان شمالی بر سکوی دوم کشوری 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ابراز 
و  هزار   832 و  میلیون  دو  مساحت  کل  از  کرد: 
529 هکتاری استان، مساحتی حدود دو میلیون 
درصد   72 حدود  یعنی  هکتار    66 و  هزار   33 و 
این  در  و  دهد  می  تشکیل  طبیعی  منابع  را  آن 
و  میلیون  یک  حدود  استان  مراتع  مساحت  میان 
414 هزار و 850 هکتار )70 درصد(، مساحت 
 550 و  هــزار   434 با  برابر  استان  های  جنگل 
)21 درصد( و مساحت بیابان ها و اراضی بیابانی 
حدود 183 هزار و 636 هکتار )9 درصد( از کل 

مساحت منابع طبیعی استان است.

مساحت جنگل های استان:
استان  آبــخــیــزداری  و  طبیعی  منابع  کــل  مدیر 
بیشه  و  هــا  جنگل  كــل  سطح  گفت:  همچنین 
زارهای خراسان شمالی434550 هكتار برآورد 
19211/29هكتار  سطح  این  از  كه  است  شده 
هكتار   116570/49 و  انبوه  های  جنگل  جزء 
 285239/16 و  انبوه  نیمه  جنگلهای  جــزء 
بالغ  سطحی  و  تنک  ــای  ه جنگل  ــزء  ج هكتار 
دست  هــای  جنگل  جــزء  هكتار  بـــر3718/60 
بیشه  عنوان  تحت  هكتار   9810/43 و   كاشت 

زار و درختچه زار طبقه بندی شده است.

مساحت مراتع استان :
ــل مــراتــع  ــزود: ســطــح ك ــ مــهــنــدس »وحـــیـــد« افـ
است  شــده  بـــرآورد  هكتار  اســـتـــان1414850 
8درصد(  )معادل  هكتار   112615 میزان  كه 
معادل  سطحی  و  عالی  تا  خــوب  مراتع  جــزء   آن 
جزء  آن  درصــد(   44 )معادل  هكتار   627244
 674991 مساحت  به  بقیه  و  متوسط  مراتع 
تا  فقیر  مراتع  جــزء   48درصـــد(  )معادل  هكتار 
خیلی فقیر است و به طور كلی در مقایسه با مراتع 

كل كشور، مراتع استان )حدود1/67درصد( از 
مراتع كل كشور را شامل می شود .

بیابان های استان 
وی ابراز کرد: خراسان شمالی دارای183636 
كه  اســت  بیابانی  مناطق  در  ــی  اراض از  هكتار 
تحت  اراضی  كل  مساحت  از   153410 معادل 

تاثیر فرسایش بادی كشور است .

حوضه های آبخیز اصلی استان:
وی ادامه داد: خراسان شمالی دارای سه حوضه 
آبخیز اصلی شامل حوضه آبخیز اترك، كال شور 

وگرگان رود است. 
مساحت حوضه های مذكور :

1-اترك   1،491،324   هكتار
2-كال شور  1،227،682   هكتار     

3-گرگان رود  99،235  هكتار   
كه  دارد  جریان  اصلی  رودخانه   3 استان  این  در 

مشخصات كلی آن ها به شرح ذیل است:
*رودخانه اترك به طول 211  كیلومتر

* رودخانه كال شور به طول 195  كیلومتر   
* رودخانه گرگان رود به طول 40  كیلومتر  

از  حاصل  آب  كل  میزان  کــرد:  تصریح  وی 
 8/3 استان  سطح  در  سالیانه  بارندگی 

با  كه  شود  می  برآورد  مكعب  متر  میلیارد 
توجه به 6/1 میلیارد متر مكعب تبخیر 

از  شــده،  محاسبه  تعرق  و 
متر  میلیارد   2/2

بارندگی  مكعب 
سالیانه،  مفید 

مــتــر   0/88
به  آن  مكعب 
آب  مـــنـــابـــع 

متر  میلیارد   1/32 و  كند  می  نفوذ  زیرزمینی 
مكعب رواناب سطحی سالیانه به اشكال مختلف 

جاری و از استان خارج می شود.
به گفته وی، متوسط فرسایش در استان 17/5 
تن در هكتار در سال و میزان كل فرسایش آبی در 

استان 32/5 میلیون تن در سال است. 

جواد حشمتی

 در ارزیابی های انجام شده مرکز ارتباطات مردمی 
نهاد ریاست جمهوری، اداره کل منابع طبیعی و 
ادارات کل  آبخیزداری خراسان شمالی در میان 
رتبه  کشور  سراسر  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
دوم را در برگزاری دیدارهای مردمی داشته است 

و در سال 9۸ هم بر اساس بخشنامه ابالغ شده 
دیدارهای  برگزاری  شمالی،  خراسان  استاندار 
مردمی، مورد تاکید مرکز ارتباطات مردمی نهاد 
ریاست جمهوری است و این  ارزیابی در این  راستا 
صورت  گرفته است.مهندس »حسن وحید« مدیر 
شمالی  خراسان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل 
در این  راستا از مجموعه بزرگ این اداره کل که 

 تکریم ارباب رجوع را سرلوحه کار خود قرار داده 
اند تقدیر و تشکر کرد.الزم به ذکر است مالقات 
های مردمی با مدیر کل در سال 9۸ در سه ماهه 
اول )فصل بهار( برابر ۳4 مورد، در سه ماهه دوم 
)پاییز( 65  سوم  ماهه  سه  مورد،  )تابستان( 4۲ 
و  مورد   5۸ )زمستان(  چهارم  ماهه  سه  و  مورد 

جمعًا در کل سال ۱99 مورد بوده است. 

از کل مساحت دو میلیون و ۸۳۲ 
هزار و ۵۲۹ هکتاری استان، 

مساحتی حدود دو میلیون و ۳۳ 
هزار و ۶۶  هکتار یعنی حدود 
۷۲ درصد آن را منابع طبیعی 

تشکیل می دهد
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4 سکانس از بازگشایی ها در مرکز استان

گام به گام تا توسعه متوازن شهر بجنورد 
شهرداری  حقوقی  و  امالک  مدیر  گفته  به 
شمال  نبش  مانند  دیگری  موارد  بجنورد، 
غربی تقاطع 19 مهر و خیابان شهید چمران، 
جاده  جنوبی  متری   ۲۴ باند  از  بخشی 
بجنورد به گلستان، حاشیه خیابان فردوسی 
نبش، تعدادی منازل مسکونی در امتداد ۳۲ 
متری استقالل و همچنین ۳۲ متری امتداد 
کوی کمیته از دیگر بازگشایی های صورت 

گرفته طی 8 ماه اخیر بوده اند.
هم  موضوع  این  به  »قلیچی«  مهندس 
اشاره کرد که توافق برای تملک ملکی به 
مساحت هزار و 500 متر مربع در خیابان 
معراج و رعایت عقب نشینی آن و همچنین 
امیریه  های  خیابان  تقاطع  قوس  بازگشایی 
بازگشایی  دیگر  صفا  شهید  و   شمالی 
صورت گرفته طی دوران مدیریتی مهندس 

»زارعی« شهردار بجنورد بوده است .
با  که  کرد  امیدواری  ابراز  همچنین  وی 

توجه به حصول توافقات دیگری در 
قانونی  انجام فرآیند  و  شهر 

در  و  زودی  به  ها،  آن 
شهرداری  کاری  فصل 
گرامی  شــهــرونــدان 
های  بازگشایی  شاهد 
در  دیگری  اساسی 

که  بود  خواهند  شهر 
هر یک سهم به 

یی  ا سز
ر  د

منظر  و  سیما  بهبود  و  ترافیک  روانسازی 
شهری خواهد داشت.

آن طور که وی به آن اشاره کرد، با توجه 
به سیاست کاری شهردار فعلی، هم اکنون 
شهرداری  امالک  فروشی  خام  هرگونه  از 
ارزش  ایجاد  از  پس  و  شود  می  خودداری 
یا  و  ساخت  طریق  از  امــالک  افـــزوده، 
طریق  از  شهرداری،  توسط  سازی  آماده 
محترم  متقاضیان  به  عمومی  مزایده  آگهی 
ظرفیت  از  استفاده  به  شود.وی  می  واگذار 
امالک  مستندسازی  در   GIS سیستم  های 
شهرداری به منظور فراهم کردن بسترهای 
از  جلوگیری  همچنین  و  گذاری  سرمایه 
افراد سودجو در تضییع حقوق  سوءاستفاده 
بیت المال در این دوره اشاره و اظهار کرد 
محترم  شهردار  تاکیدات  به  توجه  با  که 
به  افزاری،  نرم  امکانات  از  مندی  بهره  در 
حوزه  کار  دستور  در  موضوع  ویژه  صورت 

امالک این مدیریت قرار دارد.
زحمات  از  پایان  در  »قلیچی«  مهندس 
دست  همه  ــده  ارزن های  دیدگاه  و 
جمله  از  حوزه  این  در  اندرکاران 
اعضای  و  رئیس  بجنورد،  شهردار 
بجنورد  شهر  اسالمی  شورای  محترم 
توافقات  کمیسیون  اعضای  و  رئیس  و 
مساعی  تشریک  با  که  شــهــرداری 
بیشتر  هرچه  رسانی  خدمت  موجبات 
این  در  شهرداری  مجموعه 
حوزه را فراهم می سازند 

تقدیر و تشکر کرد. 

محمد آگاهی

سکانس نخست:
»با آن که چراغ راهنمایی چهارراه مخابرات برای خودروهای 
جنوبی  شریعتی  سمت  به  شمالی  شریعتی  سمت  از  عبوری 
به  معروف  کوچه  مقابل  از  شده  ایجاد  ترافیک  اما  است  سبز 
هیچ  به  حرکت  اجــازه  مخابرات  چهارراه  تا  "حکمتی"  دکتر 

خودرویی را از چهار راه نمی دهد.
ها  ده  گوش  جمله  از  مردم  گوش  خودروها  ممتد  های  بوق 

بیماری را که راهی کوچه پزشکان هستند می آزاد.
حامل  ــای  ــودروه خ از  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  مأمور 
پزشکان  کوچه  وارد  سریعتر  چه  هر  که  خواهد  می  بیماران 
از  بیش  تردد  ظرفیت  کوچه  انتهای  متری   3 عرض  اما  شوند 

آن را ندارد«. 
و  اند  دیده  بارها  و  بارها  بجنورد  مردم  را  تکراری  صحنه  این 
در چهارراهی که در گذشته به نام چهارراه »چه کنم« مشهور 
بود، درمانده مانده اند که چه کنند. قریب به 40 سال انتهای 
پزشکی  خدمات  دیگر  یا  پزشکان  به  آن  تمام  که  ای  کوچه 
اختصاص دارد با یک کوچه بن بست تفاوتی نداشت. انتهای 
ترافیکی  گلوی  مترمربع   135 مساحت  به  ملکی  کوچه  این 
این کوچه را فشرده  بود و صدها خودرویی که اغلب آنان بیمار 
و  کنند  عبور  آن  از  توانستند  می  سختی  به  داشتند  همراه  به 
 40 درد  باالخره  شد.  می  افزده  بیماران  رنج  بر  دیگر  رنجی 
ساله کوچه پزشکان با تملک ملک انتهای کوچه درمان و با 4 
برابر شدن عرض کوچه در کنار اضافه شدن بخشی از تملکات 
باز  کنم«  »چه  چهارراه  ترافیکی  گره  از  ای  گره  پارکینگ،  به 

می شود.
که  نیز  رانندگی  و  راهنمایی  مأمور  یک  بزرگ  توافق  این  با 
تواند  می  حاال  ایستاد  می  پزشکان  کوچه  مقابل  باید  همیشه 

در قسمتی دیگر از شهر برای راهنمایی مردم مستقر شود.

سکانس دوم:
یا  شرق  به  بجنورد  مسیر  از  نفر  میلیون   20 از  بیش  ساالنه 
روز  در  عبوری  خــودروی  صدها  کنند.  می  تردد  کشور  غرب 
برای تردد از بجنورد از دو مسیر بولوار مدرس یا بولوار شهید 
»سلیمانی« )32 متری شهدا( استفاده می کنند و با توجه به 
گذر  کنار  همچنین  و  شمالی  گذر  کنار  پروژه  نشدن  تکمیل 
نشده  عملی  های  وعده  جور  شهری  بولوار  دو  این  جنوبی، 
را  بجنورد  گذر  کنار  دو  به  اعتبار  اختصاص  برای  مسئوالن 
به  کنارگذر  نبود  در  جاده  قلدرهای  ها،  کامیون  می کشند. 
شرق  به  تردد  برای  »سلیمانی«  شهید  بولوار  بولوار  از  ناچار 
و  جــاده  آسفالت  تخریب  ضمن  و  کنند  می  استفاده  کشور 
ترافیک  برای  بولوار  این  ظرفیت  اشغال  با  مرگبار،  حوادث 

سنگین این بولوار می شوند قوز باالی قوز.
سال  به  سالی  از  گذرها  کنار  از  برداری  بهره  که  شرایطی  در 
توانند  نمی  دیگر  که  شهری  مسئوالن  شود  می  موکول  دیگر 
روی این وعده ها حساب باز کنند دست به کار می شوند و با 
ایجاد بولوار شهیدان  امامی فرد توافقات برای تملک اراضی 

واقع در مسیر را آغاز می کنند.
جوادیه  محله  محدوده  در  بولوار  این  در  واقع  منازل  تملک  با 
سیل تقدیر و تشکرها به سمت شهرداری و شورای شهر به راه 
کشیدن  نفس  و  مردم  خوشحالی  تکمیل  برای  اما  افتاد.  می 
است.  مانده  باقی  هایی  گام  هنوز  »سلیمانی«  شهید  بولوار 
واحد توافقات در دوران شهرداری مهندس »زارعی« دست به 
کار می شود تا با بازگشایی 11500 متر مربع از عرصه مسیر 
بازگشایی  راستای  در  بلندی  گام  فرد  امامی  شهیدان  بولوار 
این بولوار برداشته شود. مذاکرات و چانه زنی ها برای خرید 
بولوار  تکمیل  با  تا  رسد  می  نتیجه  به  مسیر  در  واقع  امالک 
شهید  بولوار  ترافیکی  حجم  از  بخشی  فرد  امامی  شهیدان 
»سلیمانی« به این بلوار منتقل شود و ضمن آن که مسیر مردم 
مناطق شرق بجنورد برای تردد به سمت باباامان و یا شیروان 
محروم  محالت  توانمندسازی  و  توسعه  به  شود  می  تر  کوتاه 

سکانس سوم:شرق بجنورد نیز کمک قابل توجهی می کند.
آغاز عملیات جهادی شهرداری در ناظرآباد. این خبری بود که دی ماه سال گذشته، رسانه های استان 
را در برگرفت و موجب خرسندی حاشیه نشینان شد. تمام ظرفیت شهرداری بجنورد در این راستا به کار 
گرفته شد تا چهره این محله محروم تغییر کند.با گذشته 3 ماه از آغاز عملیات تجهیزات و مواد الزم برای 
اتمام شبکه فاضالب و آسفالت ناظرآباد فراهم می شد اما در این میان وجود چند منزل مسکونی برای 

پایان عملیات مشکل ساز شد. توافق با مالکان آغاز شد اما ...
دریافت رضایت مالکان سخت بود اما برای پایان یک حرکت جهادی راهی جز توافق وجود ندارد. چانه 
زنی ها ادامه می یابد تا این که واحد توافقات امالک شهرداری باالخره می تواند نظر مالکان را جلب کند 

و حاال دیگر مانعی بر سر راه پایان عملیات در ناظرآباد وجود ندارد.

سکانس چهارم:
به رو  نام فرودگاه بجنورد رو  به  با بن بستی  اند در نهایت  انتها پیموده  تا  را  کسانی که خیابان طالقانی 
شده اند و با توجه به ترافیک باالی بولوار دولت و بولوار والیت آرزو کرده اند که ای کاش با ادامه خیابان 
طالقانی، میان بری به ناظرآباد و جاده بجنورد به گلستان زده شود. بازگشایی انتهای خیابان طالقانی 
عالوه بر کوتاه کردن مسیر بجنوردی ها به سمت جاده آشخانه گره دیگری از ترافیک شهری بجنورد را 
در دو بولوار والیت و دولت باز خواهد کرد ضمن آن که اهالی محروم مناطق جوار فرودگاه نیز از مزایای 
اقتصادی این پروژه بهره مند خواهند شد.اهمیت پروژه بازگشایی انتهای خیابان طالقانی تیم توافقات 
تملک  با  را  نخست  گام  تا  دارد  می  آن  بر  را  بجنورد  شهردار  »زارعی«  مهندس  مدیریت  تحت  شهرداری 
منازل واقع در مسیر بردارند.مذاکرات از مدت ها پیش شروع شده است و هر چند سخت اما در نهایت 
از  دیگری  بخش  و  برداشته  بجنورد  شهری  ترافیک  برای  موانع  از  دیگر  یکی  تا  شود  می  نتیجه  به  منتج 
برای  نیز  بجنورد  فرودگاه  همکاری  میان  این  در  شود.البته  بازگشایی  فرودگاه  جنوب  ضلع  متری   32
بازگشایی کامل مسیر ضروری است و حاال با توافق شهرداری با مالکان این انتظار وجود دارد تا مدیران 
فرودگاه نیز شهرداری بجنورد را در این مسیر یاری کنند.این موارد بخشی از توافقات شهرداری بجنورد 
با مالکان برای بازگشایی خیابان ها و گره های کور ترافیک بجنورد طی امسال است که هر چند خرج 
شهر  ترافیک  روانسازی  در  سزایی  به  سهم  آن  مدت  بلند  اثرات  اما  است  گذاشته  شهرداری  دست  روی 

بجنورد دارد.



رویدادهای ورزشی   

تذکر به اماکن ورزشی فعال
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد از ممنوعیت 
و  شهرستان  این  ورزشی  اماکن  در  ورزشی  فعالیت  و  ورزش 
تذکر به  مدیران باشگاه های فعال خبر داد.»حامد صاحبی« 
در گفت و گو با خبرنگار ما به بازدید از باشگاه های بجنورد 
و  ــاره  اشـ ورزشـــی  ــای  ه فعالیت  و  ورزش  ممنوعیت  پیرو 
اظهارکرد: بازدید از باشگاه های بجنورد با توجه به ممنوعیت 
کارشناسان  توسط  استان  سراسر  در  ورزشی  اماکن  فعالیت 
در  مداوم  بازدیدهای  و  پیگیری  از  شد.وی  انجام  اداره  این 
خواست  ورزشی  اماکن  مدیران  از  و  داد  خبر  آینده  روزهای 
کرونا  با  مبارزه  استانی  ستاد  با  سفید  وضعیت  به  رسیدن  تا 

همکاری کنند.

پیگیری برای فضای اختصاصی 
اسکیت

پیگیری  از  شمالی  خراسان  ورزش  توسعه  معاون  وحدانی- 
برای احداث فضایی مناسب به منظور فعالیت و تمرین اسکیت 
سال  کرد:  اظهار  بروحی«  داد.»محمد  خبر  ای  حرفه  ســواران 
گذشته جلسه ای با هیئت اسکیت داشتیم و قرار شد فضایی در 
استادیوم 19 مهر به همین منظور اختصاص یابد که این هیئت 
اسکیت  که  این  بیان  با  نداشت.وی  خصوص  این  در  پیگیری 

سواران حرفه ای استان انگشت شمارند، تصریح کرد: پیش از 
این پیگیری برای تمرین در استان های همجوار انجام شده و 

افراد می توانند برای تمرینات خود به مشهد، گرگان 
و مازندران بروند و از پیست های اختصاصی آن 

ها استفاده کنند.
  

اعتبار ۳۵ میلیاردی برای 
پروژه های با پیشرفت باالی 

80 درصد
اماکن  از  بــهــره بــرداری  جهت  تومان  میلیارد   35

خراسان  در  درصد   ۸۰ باالی  پیشرفت  دارای  ورزشــی 
نماینده  ــدی،  ج یابد. علی  می  اختصاص  شمالی 

اسالمی  ــورای  ش مجلس  در  شــیــروان  ــردم  م
جوانان  و  ورزش  ــر  وزی با  خــود  دیــدار  در 

ورزشی  پــروژه هــای  تکلیف  تعیین  از 
اولویت  با  شمالی  خراسان  ناتمام 
فیزیکی  پیشرفت  دارای  طرح های 
گفته  داد.به  خبر  درصد   ۸۰ باالی 

مردم  نماینده  که  دیدار  این  در  وی، 
اسفراین و استاندار نیز حضور داشتند، 

اختیارات  از  تومان  میلیارد   35 شد  مقرر 
وزیر ورزش جهت بهره برداری از طرح های ورزشی دارای 

پیشرفت باال اختصاص پیدا کند.

سوژه ویژه       

شلیک توپ های رنگی
سیما وحدانی- پینت بال از ورزش های همگانی و مفرحی که در سال های اخیر باب 
شده و به شکل خانوادگی و دوستانه می توان ساعت های دلچسبی را با یکدیگر سپری 
کرد، چندان در استان مورد استقبال قرار نگرفته و شاید مهم ترین دلیل آن هم نا شناخته 
بودن این ورزش است.با این حال این ورزش، چیزی بیشتر از »بنگ بنگ« دارد که بچه ها 
انجام می دهند و البته تاکتیک و تجهیزات و سالح هم وجود دارد و هر یک از این مولفه 
ها می تواند برای شما جذابیت داشته باشد.تنها مربی خانم پینت بال استان در گفت 
و گو با خبرنگار ما اظهار می کند: پینت بال در استان شناخته نشده و نیاز است بیشتر 
مربیگری  مدرک  که  است  سال   14 کالته«  شود.»عفت  اقدام  ورزش  این  معرفی  برای 
آمادگی جسمانی دارد و 3 سال پی در پی نیز مربی برتر و فعال بوده است. او بعد از کسب 
مدرک مربیگری پینت بال به عنوان نایب رئیس کمیته پینت بال استان معرفی شد.به 
گفته کالته، ورزش پینت بال زیر مجموعه یکی از ورزش های همگانی  است. این ورزش 
بسیار هیجان انگیز است و در فضای باز  و با شلیک گلوله های رنگی انجام می شود و 
همین بر جذابیت های آن می افزاید.وی با اشاره به زمین پینت بال تاکید می کند: زمین 
این ورزش شامل بسیاری از موانع طبیعی و مصنوعی است و درآن سنگرهایی وجود دارد 

که افراد با مخفی شدن در پشت این سنگرها بازی را شروع می کنند.

IIکمترIآسیبI،فاصلهIرعایت
یک  بال  پینت  کند:  می  اظهار  و  داند  می  اهمیت  حائز  را  ورزش  این  بودن  گروهی  وی 
ورزش گروهی و از قوانین خاصی برخوردار است و افراد با پوشیدن لباس های مناسب، 
نیستند  مهلک  رنگی  های  گلوله  ببرند،  لذت  بازی  این  از  توانند  می  دستکش  و  کاله 
ولی اگر فاصله رعایت نشود و اشخاص قوانین بازی را جدی 
به  بازهم  ولی  دارد   وجود  جزئی  آسیب  امکان  نگیرند 
خاطر جذابیتی که این بازی دارد این مورد به چشم 
پیش  از  اســدی  سرهنگ  زحمات  از  ــد.وی  آی نمی 
خراسان  در  بال  پینت  برجسته  استادان  و  کسوتان 
باشگاه  تنها  افــزایــد:  می  و  کند  می  تقدیر  شمالی  
دهکده  در  ورزشی  رشته  این  مربیان  نظر  زیر  مجوزدار 
و  ایمنی  اصول  رعایت  خوشبختانه  و  است  بسیج  مقاومت 

امنیت خانواده مورد توجه قرار گرفته است.

IIجهانIدرIزندهIشطرنجI،بالIپینت
وی می افزاید: حدود 15 سال است که پینت بال به طور رسمی 
المپیک  المللی  بین  کمیته  به  که  است  سال   5 و  شود  می  بازی 
معرفی شده تا در بازی های المپیک به عنوان ورزشی جدید وارد 
نام برده می  از پینت بال به عنوان شطرنج زنده در جهان  شود. 
تازه  یک  اگر  وی،  گفته  شود.به 
خوبی  ایـــده  هستید،  وارد 
ــوازم خـــود را  ــ ــه ل اســـت ک
ببینید  ــا  ت کنید  ــاره  ــ اج
دوســت  را  ورزش  ــن  ای
 3 اکنون  نــه.  یا  ــد  داری
که  دارد  ــود  ــ وج چــیــز 
بازی  ها  آن  با  باید  شما 
ــــالح و  ــات، س ــم ــه ــد؛م ــی ــن ک
لوازم محافظ. مهمات پینت بال 
با  شامل گوی هایی سبک است که 
از  نازکی  غشای  با  و  آب  در  محلول  رنگ 

ژالتین پوشانده شده است.

 ایستگاه هایی برای 
ورزش صبحگاهی

سیماIوحدانی
 ورزش کردن آن هم در صبح زود، حال و هوای 
انسان را تغییر می دهد. انرژی و حال خوش گام 
های سریع و صدای ضربان قلب و نفس هایی که 
در دویدن ها به شماره می افتد این روزها با کرونا 
نرفتن های شان  و  و مردم در رفتن  عجین شده 
تردید دارند و دل شان می خواهد زمان برگردد 
و  بود  عــادی  چیز  همه  وقتی  پیش،  ماه  چند  به 
رسید.به  می  نظر  به  تر  خوب  کمی  ورزش  حال 
گفته رئیس هیئت ورزش های همگانی خراسان 
شمالی ایستگاه های ورزش صبحگاهی افزایش 
شده  سعی  و  است  رسیده  مــورد   11 به  و  یافته 
منظور  به  استان  های  پارک  تمام  در  تعدادشان 
دسترسی عموم  به اماکن ورزشی بیشتر شود که 
همه  گاهی  و  شود  نمی  تبلیغ  هنوز  موضوع  این 

اطالعی از برپایی این برنامه ورزشی ندارند.

IIصبحگاهیIورزشIهایIایستگاهIازIاستقبال
یکی از مربیان ورزش صبحگاهی در گفت و گو با 
خبرنگار ما اظهار خوشحالی می کند از حضور و 
استقبال بانوانی که صبح ها برای ورزش به پارک 
می آیند و یک ساعت تمرین مفید و تحرک بدنی 
امسال  کند:  می  تصریح  دشتیانی  دارند.مریم 
نتوانستیم  و  نداشتیم  تبلیغات  اجازه  متاسفانه 
بنری در پارک ها برای این موضوع نصب کنیم و 
همین امر باعث شده بسیاری از بانوان اطالعی 

از وجود این ایستگاه ها نداشته باشند.

IIIبرایIبهداشتیIهایIپروتکلIرعایتIلزوم
ورزشIدرIپارکIها

دشتیانی بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی 
می  و  کند  می  تاکید  ها  پــارک  در  ورزش  بــرای 
گوید: تمام ورزشکاران ماسک دارند و با رعایت 
این  بیان  با  کنند.وی  می  ورزش  قانونی   فاصله 
ها  باشگاه  از  استقبال  کرونا  شیوع  خاطر  به  که 
بسیار کم شده و تعدادی از باشگاه ها اصاًل ثبت 
مردم  خوشبختانه  کند:  می  اظهار  ندارند،  نامی 
با  و  آیند  می  ها  پارک  به  ورزش  برای  زود  صبح 
رعایت پروتکل های بهداشتی ورزش می کنند.

ها  باشگاه  در  ها  سال  مردم  این  افزاید:  می  وی 
حاال  و  کردند  می  ورزش  متعدد  های  رشته  در 

و  باشند  داشته  تحرک  کمی  تا  آیند  می  پارک  به 
مانع از بی تحرکی و ابتالی خود به بیماری های 
ورزش  هــای  ایستگاه  تاثیر  به  شــونــد.وی  دیگر 
که  کند  می  اشاره  سالمت  همان  یا  صبحگاهی 
سبب شده بسیاری از بانوان استقبال کنند و یک 

ساعت تمرین ورزشی مفید داشته باشند.

 ایستگاه های ورزش 
صبحگاهی افزایش یافته و به 
11 مورد رسیده است و سعی 
شده تعدادشان در تمام پارک 

های استان به منظور دسترسی 
عموم  به اماکن ورزشی بیشتر 

شود

تمرینات  این  در  روزانه  که  کسانی  وی،  گفته  به 
می  و  ندارند  باشگاه  به  نیازی  یابند  می  حضور 
بــرخــوردار  رایــگــان  ورزشـــی  خــدمــات  از  توانند 
پارک  تمام  در  تقریبًا  نیز  تمرینات  کیفیت  شوند. 
ها باالست و مربیان ورزش های اصولی را برای 

تمام قشرها ارائه می کنند.
دوها،  انــواع  ها  ایستگاه  این  در  افزاید:  می  وی 
و  کشش  نرمش،  جسمانی،  آمادگی  تمرینات 
پارک  به  ورزش  برای  افراد  و  شود  می  انجام   ...
مربی  دیگر  ــاوری  ی کنند.الهام  می  مراجعه  ها 
ایستگاه سالمت است که از استقبال باالی بانوان 
از  وی،  گفته  دهد.به  می  خبر  ایستگاه  ایــن  از 

ورزش های صبحگاهی استقبال خوبی می شود 
در حالی که تبلیغات خاصی در این زمینه صورت 

نگرفته است.
وی می افزاید: عموم مردم  تمرین در باشگاه ها 
و  پارک  به  و  پسندند  نمی  کرونایی  شرایط  در  را 
فضاهای آزاد برای پیاده روی مراجعه می کنند.

کننده  ضدعفونی  مواد  و  ماسک  از  استفاده  وی 
تمرینات  انجام  آب بـــرای  بطری  یک  داشتن  و 
صبحگاهی را توصیه می کند و از سویی به عالقه 
مندان به ورزش صبحگاهی هشدار می دهد که 
می  اظهار  نپردازند.وی  ورزش  به  خالی  معده  با 
کند: روزانه 45 دقیقه تمرین ورزشی کافی است 
و در این مدت عمومًا تمریناتی انجام می شود که 

برای تمام سنین مفید است.

IIIاختصاصیIفضایIازIهاIپارکIمحرومیت
برایIپیادهIروی

پیکران دیگر مربی که 4 سال است در  انیسه مه 
یکی از پارک های استان به مربیگری می پردازد، 
بانوان  ورزش  برای  مناسب  فضایی  اختصاص  به 
این  از  ها  پــارک  که  کند  می  اشــاره  روی  پیاده  و 
استانداردها محرومند و این مورد می تواند به ضرر 
افرادی باشد که برای پیاده روی و تمرین به پارک 

ها مراجعه می کنند.
های  ورزش  ایستگاه  از  ــانــوان  ب استقبال  وی 
افزاید:  می  و  کند  می  بیان  بــاال  را  صبحگاهی 
تبلیغات محدود،  با وجود  نیز  خوشبختانه امسال 
داشتیم.وی  صبحگاهی  ورزش  سابق  همچون 
عمده افرادی را که برای ورزش به پارک می آیند 
در رده سنی 35 سال به باال بیان می کند و می 
برای  سازی  فرهنگ  اخیر  های  سال  طی  افزاید: 
ورزش های پارکی انجام شده و بانوان راحت تر به 

ورزش می پردازند.
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