
۲

۲

۳

زندگی دوباره با گذشت اولیای دم

شرور سابقه دار در تله افتاد

سایه سنگین کرونا بر ورزش
 سال ها برای توسعه ورزش و قرار دادن آن در برنامه روزانه خانواده ها تالش شد و درصد 
قابل توجهی از مردم، آن را در برنامه خود گنجاندند و تقریبًا تمام سالن های ورزشی مملو 
سالن  تعطیلی  و  کند  می  سنگینی  ورزش  بر  کرونا  سایه  بود.اما  مند  عالقه  ورزشکاران  از 
ها و اماکن ورزشی دست به دست هم داده تا دوباره ورزش به حاشیه برود و خانه نشینی 

ورزشی ها ادامه یابد...
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سیما وحدانی

دادن  قرار  و  ورزش  توسعه  برای  سال  های  سال   

و  شــد  ــاش  ت هــا  ــواده  ــان خ روزانـــه  برنامه  در  آن 

درصد قابل توجهی از مردم، آن را در برنامه خود 

گنجاندند و تقریبًا تمام سالن های ورزشی مملو از 

ورزشکاران عاقه مند بود.

و  کند  مــی  سنگینی  ورزش  بــر  کــرونــا  سایه  ــا  ام

تعطیلی سالن ها و اماکن ورزشی دست به دست 

خانه  و  برود  حاشیه  به  ورزش  دوبــاره  تا  داده  هم 

نشینی ورزشی ها ادامه یابد.

بردند،  می  لذت  ورزش  از  که  هایی  روزها آن  این 

نمی توانند آن را کنار بگذارند و بساط ورزش های 

می  ورزش  شان  های  خانه  در  و  مهیاست  مجازی 

کنند.

ایستگاه  شد؛  غافل  ها  پــارک  از  تــوان  نمی  البته 

شد  تعبیه  صبحگاهی  ورزش  بـــرای  کــه  هــایــی 

های  پروتکل  رعایت  با  و  اســت  برقرار  همچنان 

ها  پــارک  در  ورزش  رونــد  ادامــه  شاهد  بهداشتی 

هستیم.

تعدادی از ورزشکاران در ساعت های خلوت صبح 

آزاد، هر  و در هوای  اقدام می کنند  پیاده روی  به 

پیاده  برای  که  است  ورزشکار  چند  میزبان  پارکی 

روی و ورزش آمده اند تا جور دیگری به ورزش خود 

ادامه دهند.

فضای مجازی برای ورزش رونق زیادی پیدا کرده 

است و بسیاری از افراد با تمریناتی که مربیان شان 

در گروه های مجازی قرار می دهند، به ورزش می 

پردازند.

آمادگی  رشته  در  کــه  ورزشــکــار  بــانــوان  از  یکی 

جسمانی فعالیت می کند، در گفت و گو با خبرنگار 

می  گایه  ها  باشگاه  مدت  طوالنی  تعطیلی  از  ما 

کند اما در ادامه صحبت هایش به تمرینات مستمر 

همچنان  که  کند  می  اشاره  منزل  در  ورزشکاران 

برقرار است و ورزشکاران بسیاری برای پیشگیری 

از کم تحرکی و مشکات ناشی از آن به ورزش می 

پردازند.

در  خود  ورزشی  تمرینات  ادامه  از  دیگری  بانویی 

ساعت های خلوت شبانه روز در پارک ها خبر می 

دهد.

وی می افزاید: در ساعت هایی که احتمال حضور 

مردم در بیرون از منزل کمتر است به پارک ها می 

روم و  پیاده روی می کنم.

های  ایستگاه  به  ورزش  بــرای  که  بانوان  از  یکی 

روند  ادامه  از  کند  می  مراجعه  صبحگاهی  ورزش 

می  و  کند  می  امیدواری  ابراز  ها  پارک  در  ورزش 

سالن  در  تمرین  امکان  که  شرایط  این  در  افزاید: 

توان  نمی  نیست،  مهیا  ها  پــارک  و  ورزشــی  های 

نسبت به ورزش بی تفاوت بود.

بانوان که به فعالیت ورزشی در منزل می  از  یکی 

پردازد، می گوید: خوشبختانه کلیپ های ورزشی 

امکانات  حداقل  با  که  است  خوبی  بسیار  فرصت 

بتوانیم ورزش خود را از سالن به منزل ببریم.

خــراســان  همگانی  ــای  ه ورزش  هیئت   رئــیــس 

گوید:  می  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  شمالی 

های  ورزش  فدراسیون  جدید  رئیس  حضور  با 

همگانی طرح های ویژه ای برای ورزش همگانی 

در دستور کار است.

برای  باش  آمــاده  طرح  جــودت«،  »مجید  گفته  به 

طرح  این  در  و  است  شده  ارســال  ها  هیئت  تمام 

نقاشی  چینی،  لیوان  نظیر  گوناگونی  مسابقات 

کودکان، روپایی و گوی پردار برگزار خواهد شد.

می  خبر  صبحگاهی  هــای  ورزش  ادامـــه  از  وی 

دهد که همچنان برقرار است و تمام پروتکل های 

بهداشتی رعایت می شود.

به گفته وی، بانوان به پارک های نزدیک به  محل 

ورزشی  تمرینات  و  روی  پیاده  برای  خود  زندگی 

مراجعه می کنند که عموما یک مربی اختصاصی 

و  است  شده  گرفته  نظر  در  ها  آن  فعالیت  بــرای 

تمرینات شان را پیگیری می کنند.

»جودت« ابراز امیدواری می کند: شرایط به سال 

های گذشته بازگردد و شاهد پویایی دوباره ورزش 

این  در  اما  باشیم  همگانی  ورزش  در  رکوردزنی  و 

شرایط نمی توان ورزش را کنار گذاشت.

سایه سنگین کرونا بر ورزش

رویدادهای ورزشی   

 2 مدال برای

 کونگ فو کاران شیروانی

های  رقــابــت  در  شیروانی  فــوکــار  کونگ   2

کشوری توانستند مدال نقره و برنز را از آن 

ــاالن  س ــزرگ  بـ سنی  رده  کــنــنــد.در  خــود 

»فاطمه اسدی فر« در مسابقات ممای)فرم( به صورت مجازی 

مقام سوم و فهیمه مقدس مقام چهارم را کسب کرد.همچنین 

مجازی   صورت  به  ممای)فرم(  مسابقات  در  بیچرانلو  مبینا 

از آن خود  توانست مقام دوم جوانان فدراسیون کونگ فو را 

کند.

حمایت از مدال آوران

ــدار  دی در  شمالی  خــراســان  جــوانــان  و  ورزش   مدیرکل 

»شاهین مهردالن« امید کسب سهمیه المپیک و رکورددار 

قهرمانان  و  آوران  مدال  از  قد  تمام  حمایت  از  آسیا  پرتاب 

استان خبر داد.

»کوروش بهادری« اظهارکرد: ویروس کرونا اعتبارات ورزشی 

استان را محدود کرده است اما با همین بضاعت و اعتبارات 

در  و  هستیم  بومی  آوران  مدال  و  قهرمانان  کنار  در  محدود 

استان  ورزشی  های  رشته  و  ورزشکاران  از  حمایت  راستای 

یادآور شد:  را داریم.وی  آمادگی الزم  در لیگ های کشوری 

با دستور و حمایت دکتر »شجاعی« استاندار خراسان شمالی 

از جامعه ورزشی استان، بسیاری از پروژه ها به بهره برداری 

خواهد رسید.

 ظرفیت درخشش اسکیت

توانیم  می  اسکیت  استعدادهای  به  توجه   با 

المللی  بــیــن  حــتــی  و  مــلــی  هـــای  رده  در 

ورزش  معاون  سرایی«  بدرخشیم.»فرانک 

بانوان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی اظهار کرد: 

خراسان شمالی با توسعه زیرساختی اسکیت می تواند گامی 

قهرمانان  و  بــردارد  ورزش  این  اعتای  جهت  در  تاثیرگذار 

و  قهرمان  بستری  چنین  از  وقتی  و  دهد  پرورش  را  بسیاری 

ملی پوش داریم دور از انتظار نیست که در فضای اختصاصی 

بتوانیم قهرمان آسیا و جهان و البته لژیونر را به کشور تحویل 

دهیم.
 

 »کمالی« رئیس هیئت انجمن های 

ورزشی شد

مجمع انتخاب رئیس هیئت انجمن های ورزشی بدون 

حضور مسئوالن فدراسیون با تنفیذ اختیار به مدیر کل 

اعضای  آرای  اساس  شد.بر  برگزار  جوانان  و  ورزش 

حاضر در مجمع هیئت، »علی کمالی« با کسب 

سال   4 مدت  به   ) رأی   ۱۵  ( آرا  حداکثر 

های  انجمن  هیئت  رئیس  عنوان  به 

ورزشی استان انتخاب شد.

سوژه ویژه       

و  شنی  هــای  زمین  وحــدانــی-  سیما 

میزبان  ــه  الی  4 پاستیکی  ــای  ه ــوپ  ت

سال های دور هندبالیست ها بود؛ سال 

نداشت  معنایی  هندبال  توپ  که  هایی 

با  ناچار  به  این ورزش  به  و عاقه مندان 

کردند  می  بازی  الیه   4 پاستیکی  توپ 

و حس و حال شان هنوز هم ادامه دارد. 

کمتر هندبالیستی این ورزش را رها می 

کند اما انگار این رشته کمتر مورد توجه 

قدرتمندتر  اگــر  حتی  اســت  مسئوالن 

فعالیت  بــه  توپی  ــای  ه رشته  دیگر  از 

قرار  مهری  بی  مــورد  بپردازند.هندبال 

با وجود ورزشکاران مستعد  گرفته است و 

ها  هندبالیست  چندان  استان  سراسر  در 

اردوهــای  برای  راهی  تا  شوند  نمی  یاری 

قهرمانی  شاهد  بتوان  و  بیابند  ملی  تیم 

بسیار آن ها بود.

در  که  استان  کارنامه  با  مربیان  از  یکی  با 

شهرآباد به مربیگری می پردازد گفت و گو 

می کنیم.

معتقد  و  بوده  دست  به  توپ  هاست  سال 

کنند  می  بازی  هندبال  که  کسانی  است: 

اگرچه  نیستند  ورزش  این  ترک  به  قــادر 

کمتر  و  نیست  مهیا  استان  در  آن  بستر 

نشان  خوش  روی  ورزش  این  به  مسئوالن 

می دهند.

خبری  هم  مالی  حامی  و  مالی  حمایت  از 

پخش  کمتربه  ــا  ه ــه  ــان رس چــون  نیست 

کنند  مــی  اقـــدام  ورزش  ــن  ای تلویزیونی 

جذب  بــرای  ها  تــاش  مانع  امــر  همین  و 

حامی مالی می شود.

هندبال  سالگی   ۱۱ از  خاکشور«  »زهــرا 

بازی می کند و تا ۱8 سالگی بازیکن تیم 

همراه  اســت  توانسته  و  بــود  شیروان 

این تیم مقام های بسیاری را کسب 

کند.

وی پیش از این همراه تیم خراسان 

نایب قهرمان کشور شده و از سال 

مربیگری  کــارت  دریافت  با   86

بازیکنان  پـــرورش  و  هــدایــت  بــه 

ورزشــی  رشته  ایــن  در  مستعد 

اقدام کرده است.»خاکشور« 

به رشد هندبال در سال 

می  اشاره  اخیر  های 

در  هندبال  وضعیت  گوید:  می  و  کند 

سال های اخیر رشد فزاینده ای داشته 

است و مسئوالن هیئت برای توسعه این 

برداشته  شماری  بی  هــای  گــام  ورزش 

راه  و  معلوالن  هندبال  جشنواره  انــد؛ 

اندازی هندبال ساحلی از گام های مهم 

توسعه این ورزش است.

تمام  فعالیت  به  استان  تجربه  با  مربی  این 

رده های سنی در این ورزش اشاره و تاکید 

سنی  هــای  رده  تمام  فعالیت  کند:  مــی 

اما عمده  بوده  و مربیان  مورد توجه هیئت 

متمرکز  پایه  های  رده  در  هیئت  فعالیت 

شده است.

به گفته وی، تاکنون در لیگ های مختلف 

شرکت کرده ایم و صعود تیم شهرآباد تا زیر 

گروه لیگ ادامه داشت.

شهرآباد  هندبال  بازیکنان  افزاید:  می  وی 

آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده 

سنی  رده  در  بازیکن   ۵  ،97 ســال  و  انــد 

نونهاالن منتخب تیم هندبال استان شدند 

و نتایج تیم قابل ماحظه بود.

I کمبود توپ

کمبودهای  تــریــن  مــهــم  از  ــور«  ــش ــاک »خ

به  سملقان  و  مانه  شهرستان  در  هندبال 

کمبود توپ اشاره می کند.

شهرآباد  در  ورزش  ایــن  از  استقبال  وی 

اشتیاق  و  شور  که  داند  می  توجه  قابل  را 

خاصی برای فعالیت در این رشته ورزشی 

دارند.

جایگاه  صاحب  رسانه  در  را  هندبال  وی 

های  کشور  در  کند:  می  بیان  و  داند  نمی 

می  توجه  بیشتر  ورزش  ایــن  به  اروپــایــی 

دارنــد  تکنیکی  خــوش  بازیکنان  و  کنند 

ولی متاسفانه در ایران کمتر به این ورزش 

پرداخته می شود.

I حمایت های کم رنگ

این  به  باید  مسئوالن  کند:  می  تاکید  وی 

ورزش بیشتر بپردازند زیرا کمبود حمایت 

از  ورزش  این  رشد  تاحدی  شد  سبب  ها 

حرکت باز بماند.

رشته  ایـــن  درخــصــوص  تبعیض  ــه  ب وی 

سال  از  که  کند  می  اشــاره  توپی  ورزشــی 

بها  این ورزش  بازیکنان  به  های دور کمتر 

داده اند.

بانوان به پارک های نزدیک 

به  محل زندگی خود برای 

پیاده روی و تمرینات ورزشی 

مراجعه می کنند که عموما یک 

مربی اختصاصی برای فعالیت 

آن ها در نظر گرفته شده است 

و تمرینات شان را پیگیری می 

کنند

 هندبال در زمین
 بی مهری ها

۳
ورزش

 اخبار 

سیل در روزهای آینده
اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با پیش بینی بارش باران با توجه به رگباری 
بودن بارش ها در خصوص آب گرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیل ها تا پایان 
هفته در منطقه هشدار داد. به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی 
استان، با فعالیت سامانه بارشی برای سه شنبه )امروز( وزش باد گاهی شدید با 

احتمال گرد و خاک محلی و بارش های پراکنده و از اواخر سه شنبه ...
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محمد آگاهی - دالیل اجرا نشدن برخی مصوبات 
استان،  در  کرونا  بیماری  مدیریت  استانی  ستاد 
استاندار  و  شد  بررسی  ستاد  این  دیــروز  جلسه  در 
انتظامی  نیروی  و  شهرداری  از  خصوص  همین  در 

توضیح خواست. 
نیز  اســتــان  در  فقیه  ولــی  نماینده  کــه  ایــن  ضمن 
خواستار در نظر گرفتن راه مناسبی برای برگزاری 
مراسم دهه نخست محرم شد. به گزارش خبرنگار 
ما، ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا روز گذشته 
و  بــررســی  قبلی  نشست  مصوبات  تــا  شــد  بــرگــزار 
در  شهر  های  پارک  در  مردم  حضور  شود.  ارزیابی 
تعطیلی  بر  مبنی  ستاد  مصوبه  وجود  با  هفته  پایان 
برگزاری  همچنین  و  شهرداری  نظارت  با  ها  پارک 
مراسم عروسی در مکان های غیررسمی و  برخورد 
وجود  با  مراسم  ایــن  کنندگان  بــرگــزار  با  نکردن 
جلسه  این  در  که  بود  موضوعی  دو  ستاد،  مصوبه 
به  توجه  با  شمالی  خراسان  استاندار  شد.  مطرح 
نیروی  و  شهرداری  از  مصوبه  دو  این  نشدن  اجــرا 

های  صحبت  پایان  در  و  خواست  پاسخ  انتظامی 
عنوان  به  فــرمــانــداران  از  »شجاعی«  شــده  مطرح 
با  خــواســت  شهرستان  هــر  تأمین  شـــورای  رئیس 
بسیج  نیروی  جمله  از  ها  ظرفیت  تمام  از  استفاده 

برای اجرای کامل این دو مصوبه اقدام کنند.
نشست  مصوبه  دیگر  گــردهــا  زبــالــه  آوری  جمع   
بود  استان  در  کرونا  بیماری  مدیریت  ستاد  قبلی 
خصوص  ــن  ای در  بجنورد  شــهــردار  ــی«  ــ »زارع کــه 
پروتکل های  رعایت  با  زباله گرد   ۶۰ حدود  گفت: 
بهداشتی در شهر بجنورد مشغول جمع آوری زباله 
شهرداری  ســوی  از  نیز  رسمی  کــارت  که  هستند 
امرار  طریق  این  از  آن ها  و  شده  صادر  ها  آن  برای 
شدید  انتقاد  با  ادامه  در  استاندار  می کنند.  معاش 
ــدام شــهــرداری، صــدور کــارت رسمی به  ایــن اق از 
امری  را  زباله گردها  برای  زباله  جمع آوری  منظور 
غیرقانونی، غیرمجاز و به دور از شأن افراد دانست 
شده  صادر  کارت های  اکنون  هم  از  کرد:  اظهار  و 
قرار  زیرا  است  باطل  گردها  زباله  برای  استان  در 

و  کند  آوری  جمع  را  زباله گردها  شــهــرداری  بــود 
شود  تامین  زباله  طریق  از  افراد  این  معیشت  نباید 
حاضر  نماینده  اســت.  غیربهداشتی  کار  این  زیــرا 
این  در  هــم  اســتــان  در  انتظامی  نــیــروی  ســوی  از 
جلسه  این  ادامه  کرد.در  ارائه  توضیحاتی  خصوص 
آخرین  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
وضعیت بیماری کرونا در استان را تشریح کرد و با 
بیان این که پیک این بیماری در استان در مجموع 
اندکی کاهش یافته است، افزود: بجنورد، فاروج و 
بحث  در  نخست  های  شهرستان  جزو  شیروان  بعد 
تصریح  »هاشمی«  هستند.  ویروس«  »کرونا  به  ابتال 
بیمارستان ها  در  شدگان  بستری  تعداد  آمار  کرد: 
کمتر  کشوری  موارد  به  نسبت  که  است  نفر   ۲۵۵
فوتی   ۲۸۲ و  منفی  نفر   ۷۶۲۳ تست  البته  بوده و 
نیز ثبت شده است. وی خاطرنشان کرد: روند این 
بیماری در استان همچنان بحرانی است. »دلشاد« 
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
گرفته  صــورت  میدانی  تحقیقات  به  ــاره  اش با  نیز 
گفت:  هوا  مکنده  دستگاه  از  استفاده  با  تهران  در 
آزمایش ها نشان داده است هر گونه تجمعی باعث 
انتقال ویروس کرونا می شود حتی اگر همه ماسک 
مدیریت  توسعه  معاون  زاده«  باشند.»بیگ  داشته 
ابتالی ۳۸۷  از  این جلسه  نیز در  و منابع استاندار 

داد  خبر  کرونا  به  استان  اجرایی  دستگاه  کارمند 
حال  در  تعداد  این  از  نفر   ۴۸ اکنون  هم  گفت:  و 
درمان هستند.آیت ا... »یعقوبی« نماینده ولی فقیه 
طبق  که  این  بیان  با  جلسه  این  در  هم  استان  در 
دیانت  کنار  در  باید  عقالنیت  حسین)ع(  امام  گفته 
لیسیدن  به  که  را  افــرادی  افــراط  ما  افــزود:  باشد، 
طرفی  از  اما  نداریم  قبول  کنند  می  اقــدام  ضریح 
برگزاری مراسم محرم همچون شب های قدر ما را 
به مدت یک سال شارژ روحی می کند، بنابراین باید 
برگزاری  برای  را  ای  میانه  راه  و  بنشینند  متولیان 
مراسم محرم در این شرایط پیدا کنند. وی با اشاره 
کامل  رعایت  با  قدر  های  شب  مراسم  برگزاری  به 
پروتکل های بهداشتی اظهار کرد: برگزاری مراسم 
از  بیش  مذهبی  افراد  که  داد  نشان  قدر  های  شب 
اصول  مذهبی  مراسم  برگزاری  هنگام  در  دیگران 

بهداشتی را رعایت می کنند.
 امام جمعه بجنورد همچنین با اشاره به نام گذاری 
نهی  و  معروف  به  امــر  دهــه  نــام  به  محرم  اول  دهــه 
فریضه  ایــن  خصوص  در  باید  همه  گفت:  منکر  از 
احساس مسئولیت کنیم و این فریضه تنها منوط به 
شد  آن  خواستار  همچنین  وی  شود.  نمی  آن  ستاد 
میدان  به  ادارات  همه  مواسات  طرح  اجرای  در  که 

بیایند.

IIآسفالتIنامناسبIIوضعیت
 لطفًا سری به شرق سپاه بزنید تا وضعیت نامناسب 
به  های  دوربرگردان  و  ها  کوچه  و  خیابان  آسفالت 
ضعیف  قشر  از  ما  چون  ببینید.  را  آن  خراب  شدت 

جامعه هستیم از نهضت آسفالت برخوردار نیستیم؟
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ماهه   1۲ تورم  دهد  می  نشان  ها  بررسی  خسروی- 
است،  باالتر  کشوری  میانگین  از  شمالی  خراسان  در 
ضمن این که شاهد افزایش نرخ تورم نقطه ای و ماهانه 
به نقطه  در استان هستیم. بررسی جداول تورم نقطه 
دهنده  نشان  هم  مصرفی  خدمات  و  کاالها  ساالنه  و 
افزایش قابل تأمل قیمت ها در خراسان شمالی است.

نرخ  ایران،  آمار  مرکز  توسط  شده  ارائه  جدول  مطابق 
 ۲۶.۶ به  امسال  تیر  در  استان  در  نقطه  به  نقطه  تورم 
شمالی  خراسان  اساس  این  بر  یافت.  افزایش  درصد 
ای  نقطه  تورم  نرخ  بیشترین  دارای  استان  هفتمین 
در  تورمی  شاخص  این  نرخ  البته  است.  شده  معرفی 
استان از میانگین کشوری آن ۰.۳ درصد کمتر است. 
در  استان   ای  نقطه  تورم  نرخ  مقایسه  این،  بر  عالوه 
شاخص  این  درصدی   ۴ افزایش  نشانگر  خرداد  با  تیر 

شمالی  خــراســان  ترتیب  به  ها  بررسی  است.طبق 
دارای ششمین نرخ تورم نقطه ای خانوارهای شهری 
خانوارهای  نقطه  به  نقطه  تــورم  نــرخ  دوازدهمین  و 
در  نقطه  به  نقطه  ــورم  ت نــرخ  ــت.  اس کشور  روستایی 
بود. درصد   ۲۲.۶ امسال  خرداد  در  شمالی  خراسان 
خدمات  و  کاالها  کل  قیمت  شاخص  جدول  اساس  بر 
مصرفی خانوارهای کشور و درصد تغییرات شاخص به 
تفکیک استان ها، نرخ تورم ماهانه و 1۲ ماه منتهی به 
تیر امسال در خراسان شمالی به ترتیب ۵.۲ و ۲۶.9 
 ۲۶.۴ و   ۶.۴ ترتیب  به  آن  کشوری  میانگین  و  درصد 
به عبارتی شاهد کمتر بودن  درصد اعالم شده است؛ 
در  ماهه   1۲ تورم  نرخ  بودن  باالتر  و  ماهانه  تورم  نرخ 
تورم  نرخ  هستیم.  کشوری  میانگین  به  نسبت  استان 
ماهانه و 1۲ ماه منتهی به خرداد امسال در خراسان 

این  بر  بــود.  درصــد   ۲۸.۸ و   1.۸ ترتیب  به  شمالی 
نرخ  کاهش  و  ماهانه  تورم  نرخ  افزایش  شاهد  اساس، 
قبل  ماه  به  نسبت  تیر  طی  استان  در  ماهه   1۲ تورم 
درگاه  در  شده  منتشر  اطالعات  هستیم.طبق  آن  از 
ملی آمار، 1۶ استان در ماه گذشته، نرخ تورم ماهانه 
باالتری از خراسان شمالی داشتند. همچنین خراسان 
نرخ  بیشترین  دارای  استان  هشتمین  تیر،  در  شمالی 
تورم  جدول  بررسی  بین،  این  بــود.در  ماهه   1۲ تورم 
خانوارهای  مصرفی  خدمات  و  کاالها  نقطه  به  نقطه 
تیر  در  اصلی  های  گروه  و  ها  استان  تفکیک  به  کشور 
و  ها  »خوراکی  تــورم  نرخ  که  دهد  می  نشان  امسال 
میانگین  و   ۲۰.۸ شمالی  خراسان  در  ها«  آشامیدنی 
تورم  نرخ  همچنین،  بــود.  درصــد   ۲۰.9 آن  کشوری 
نقطه ای »پوشاک و کفش«، »مسکن، آب، برق، گاز و 

سایر سوخت ها«، »مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری 
معمول از آن ها«، »بهداشت و درمان«، »حمل و نقل«، 
و  »هتل  ــوزش«،  »آم فرهنگ«،  و  »تفریح  »ارتباطات«، 
رستوران« و »کاالها و خدمات متفرقه« در استان طی 
 ،۲۵.۳  ،۳۵.۷  ،۲1.۳  ،۳۵.۶ ترتیب  به  گذشته  ماه 
بود.  درصــد   ۳۳ و   ۲1.۴  ،1۲.۵  ،۲9  ،1۳  ،۴۵.۴
ها  »خوراکی  ساالنه  تورم  نرخ  شمالی،  خراسان  برای 
 ،۴1.۶ کفش«  و  »پوشاک   ،۲۳.9 ها«  آشامیدنی  و 
 ،1۸.9 ها«  سوخت  سایر  و  گاز  بــرق،  آب،  »مسکن، 
ها«  آن  از  معمول  نگهداری  و  خانگی  لوازم  و  »مبلمان 
نقل«  و  »حمل   ،۲۳.1 درمــان«  و  »بهداشت   ،  ۳9.۸
 ،۳۳.۵ فرهنگ«  و  »تفریح   ،۶.۸ »ارتباطات«   ،۴1
»کاالها  و   ۳1.۲ رستوران«  و  »هتل   ،1۵.۴ »آموزش« 

و خدمات متفرقه« هم ۳۰.۷ درصد اعالم شده است.

خراسان شمالی باالتر از میانگین کشوری؛ اما در تورم
تورم قابل تأمل کاالها و خدمات مصرفی در استان

مأموریت شورای تأمین شهرستان ها برای محدودیت های کرونایی

اعتراض استاندار به صدور کارت برای زباله گردها

زندگی دوباره با گذشت 
اولیای دم

دادستان عمومی وانقالب مانه وسملقان از گذشت 
اولیای دم مقتول و نجات محکوم به قصاص از پای 
چوبه دار در این شهرستان خبر داد.» فیروز جایی« 
با اعالم این خبر افزود: در حالی که همه چیز مهیای 
با  وجود  این  با  بود،  نفس  قصاص  فقره  یک  اجرای 
تداوم تالش های صورت گرفته برای گرفتن رضایت 
نتیجه  به  اصالحی  مذاکرات  سرانجام  دم،  اولیای 
رسید و در واپسین لحظات و در محل اجرای حکم 
اولیای دم مقتول رضایت خویش را از محکوم علیه 
اعالم کردند و بدین ترتیب سازش دیگری در پرونده 
قتل عمدی در خراسان شمالی به ثبت رسید.وی با 
در  گذشت  و  عفو  خداپسندانه  امر  اهمیت  به  اشاره 
دم  اولیای  گذشت  شمالی،  خراسان  مردم  فرهنگ 
مقتول را نشانه درک و شناخت دقیق آنان از تفسیر 
عملی آیه قرآنی و تمسک واقعی به آموزه های دینی 

در حوزه عفو و بخشش دانست.

شرور سابقه دار در تله افتاد

یک سابقه دار که در نظم و امنیت عمومی اسفراین 
را  خبر  شد.این  دستگیر  بــود،  کــرده  ایجاد  خلل 
کرد:  اظهار  و  اعــالم  اسفراین  انتظامی  فرمانده 
فرد  این  سوابق  از  آمــده  عمل  به  های  بررسی  در 
شرارت،  سابقه  مورد  چند  دارای  وی  شد  مشخص 
و  مزاحمت  مخدر،  مواد  فروش  و  حمل  زورگیری، 
مقام  هماهنگی  با  که  است  وحشت  و  رعب  ایجاد 
در  غافلگیرانه  عملیات  یک  انجام  پی  در  و  قضایی 
مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.
به گفته سرهنگ »مجید یگانه پور« در بررسی های 
تکمیلی انجام شده مشخص شد که این فرد دارای 
از  بعد  نهایت  در  و  است  شــرارت  سابقه  فقره   ۲۶
تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شد.

گوشت شکار در گلوی 
شکارچیان متخلف گیر کرد

صدیقی- دو شکارچی متخلف در تور قانون گرفتار 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  گفته  به  شدند. 
شیروان دو شکارچی متخلف که به شکار یک رأس 
بز وحشی در منطقه حفاظت شده گلیل اقدام کرده 
بودند طی تعقیب و گریز از سوی محیط بانان دستگیر 
شدند. »فخرانی« با بیان این که متخلفان برای سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود: 
غیرمجاز،  زنی  گلوله  سالح  قبضه  یک  متخلفان  از 
الشه یک رأس بز وحشی و سایر ادوات شکار و صید 

کشف و ضبط شد.

کشف داروی قاچاق
 صدیقی- از یک قاچاقچی در بجنورد حدود هزار 
و ۶۰۰ قلم انواع دارو از سوی پلیس کشف و ضبط 
حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  »سیدالموسوی«  شد. 
از  پس  افزود:  مطلب  این  بیان  با  شمالی  خراسان 
و  تعزیرات  شعب  در  پرونده  به  رسیدگی  و  بررسی  
بر ضبط  احراز تخلف صورت گرفته متخلف عالوه 
پرداخت ۴۵ میلیون ریال جزای نقدی در  به  کاال 

حق دولت محکوم شد.
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      خراسان شمالی ۴۱ سال پیش 
           در روزنامه

تأثر استاندار از وضعیت 
خانه های ساکنان ساربان 

محله بجنورد
 ۲۵ که   ۸۶۷۲ شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1۳۵۸ خرداد 
صفحه ۲ از تأثر استاندار خراسان از وضعیت 
بجنورد  محله  ســاربــان  ساکنان  هــای  خانه 
تیتر »اولین  با  این مطلب  خبر داده است. در 
محله  ساربان  به  شد  حاضر  که  استانداری 
معتمدین  پیشنهاد  به  »بنا  خوانیم:  می  برود« 
محله  ســاربــان  از  خــراســان  اســتــانــدار  شهر 
هیچگونه  که  خانه  هزاران  دارای  که  بجنورد 
بازدید کرد  وسایل رفاهی در آن وجود ندارد 
در  و  نموده  سرکشی  ها  خانه  تک  تک  به  و 
بود  شده  متاثر  مسئله  این  از  سخت  حالیکه 
گفت  نــواز  مهمان  االســالم  حجت  به  خطاب 
رسیدگی به وضع ساکنین این محل از همین 
االن شروع گردد و در مورد خانه سازی جهت 
آنان هر گونه کمکی را تقبل می کنم. در این 
بازدید رئیس بهداری، حاج بابا مرتضوی عضو 
تشریح  ضمن  یاهوئیان  احمد  حاج  و  کمیته 
وضع ساکنین ساربان محله تعهد نمودند که 

هر چه زودتر در این مورد اقدام نمایند.«   

اخبار  حرف مردم    

خبر 

اخبار

سیل در 
روزهای آینده

شمالی  خراسان  هواشناسی  کل  اداره  صدیقی- 
بودن  رگباری  به  توجه  با  بارش باران  بینی  پیش  با 
سیالبی  و  معابر  گرفتگی  آب  خصوص  در  ها  بارش 
شدن مسیل ها تا پایان هفته در منطقه هشدار داد. 
اداره کل هواشناسی  بینی  به گفته کارشناس پیش 

شنبه  سه  بــرای  بارشی  سامانه  فعالیت  استان، با 
)امروز( وزش باد گاهی شدید با احتمال گرد و خاک 
محلی و بارش های پراکنده و از اواخر سه شنبه شب 
می  بینی  پیش  برق  و  رعد  و  پراکنده  رگبار  جمعه  تا 
شود. »هادی زاده« با بیان این که دما برای سه شنبه 

توجه  با  افزود:  یابد،  می  کاهش  درجه   ۶ تا  )امــروز( 
به رگباری بودن بارش ها سیالبی شدن مسیل ها و 
آب گرفتگی معابر طی روزهای مذکور دور از انتظار 
نیست و هم استانی ها از اتراق در حاشیه رودخانه ها 

و مسیل ها خودداری کنند.
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سیما وحدانی

دادن  قرار  و  ورزش  توسعه  برای  سال  های  سال   
و  شــد  ــاش  ت هــا  ــواده  ــان خ روزانـــه  برنامه  در  آن 
درصد قابل توجهی از مردم، آن را در برنامه خود 
گنجاندند و تقریبًا تمام سالن های ورزشی مملو از 

ورزشکاران عاقه مند بود.
و  کند  مــی  سنگینی  ورزش  بــر  کــرونــا  سایه  ــا  ام
تعطیلی سالن ها و اماکن ورزشی دست به دست 
خانه  و  برود  حاشیه  به  ورزش  دوبــاره  تا  داده  هم 

نشینی ورزشی ها ادامه یابد.
بردند،  می  لذت  ورزش  از  که  هایی  روزها آن  این 
نمی توانند آن را کنار بگذارند و بساط ورزش های 
می  ورزش  شان  های  خانه  در  و  مهیاست  مجازی 

کنند.
ایستگاه  شد؛  غافل  ها  پــارک  از  تــوان  نمی  البته 
شده  تعبیه  صبحگاهی  ورزش  ــرای  ب کــه  هایی 
های  پروتکل  رعایت  با  و  اســت  برقرار  همچنان 
ها  پــارک  در  ورزش  رونــد  ادامــه  شاهد  بهداشتی 

هستیم.
تعدادی از ورزشکاران در ساعت های خلوت صبح 
آزاد، هر  و در هوای  اقدام می کنند  پیاده روی  به 
پیاده  برای  که  است  ورزشکار  چند  میزبان  پارکی 
فعالیت  به  دیگری  جور  تا  اند  آمده  ورزش  و  روی 

خود ادامه دهند.
فضای مجازی برای ورزش رونق زیادی پیدا کرده 
است و بسیاری از افراد با تمریناتی که مربیان شان 
در گروه های مجازی قرار می دهند، به ورزش می 

پردازند.
آمادگی  رشته  در  کــه  ورزشــکــار  بــانــوان  از  یکی 
جسمانی فعالیت می کند، در گفت و گو با خبرنگار 

می  گایه  ها  باشگاه  مدت  طوالنی  تعطیلی  از  ما 
کند اما در ادامه صحبت هایش به تمرینات مستمر 
همچنان  که  کند  می  اشاره  منزل  در  ورزشکاران 
برقرار است و ورزشکاران بسیاری برای پیشگیری 
از کم تحرکی و مشکات ناشی از آن به ورزش می 

پردازند.
در  خود  ورزشی  تمرینات  ادامه  از  دیگری  بانویی 
ساعت های خلوت شبانه روز در پارک ها خبر می 

دهد.
وی می افزاید: در ساعت هایی که احتمال حضور 
مردم در بیرون از منزل کمتر است به پارک ها می 

روم و  پیاده روی می کنم.
های  ایستگاه  به  ورزش  بــرای  که  بانوان  از  یکی 
روند  ادامه  از  کند  می  مراجعه  صبحگاهی  ورزش 
می  و  کند  می  امیدواری  ابراز  ها  پارک  در  ورزش 
سالن  در  تمرین  امکان  که  شرایط  این  در  افزاید: 
توان  نمی  نیست،  مهیا  ها  پــارک  و  ورزشــی  های 

نسبت به ورزش بی تفاوت بود.
بانوان که به فعالیت ورزشی در منزل می  از  یکی 
پردازد، می گوید: خوشبختانه کلیپ های ورزشی 
امکانات  حداقل  با  که  است  خوبی  بسیار  فرصت 

بتوانیم ورزش خود را از سالن به منزل ببریم.
خــراســان  همگانی  ــای  ه ورزش  هیئت   رئــیــس 
گوید:  می  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  شمالی 
های  ورزش  فدراسیون  جدید  رئیس  حضور  با 
همگانی طرح های ویژه ای برای ورزش همگانی 

در دستور کار است.
برای  باش  آمــاده  طرح  جــودت«،  »مجید  گفته  به 
طرح  این  در  و  است  شده  ارســال  ها  هیئت  تمام 
نقاشی  چینی،  لیوان  نظیر  گوناگونی  مسابقات 

کودکان، روپایی و گوی پردار برگزار خواهد شد.

می  خبر  صبحگاهی  هــای  ورزش  ادامـــه  از  وی 
دهد که همچنان برقرار است و تمام پروتکل های 

بهداشتی رعایت می شود.
به گفته وی، بانوان به پارک های نزدیک به  محل 
ورزشی  تمرینات  و  روی  پیاده  برای  خود  زندگی 
مراجعه می کنند که عموما یک مربی اختصاصی 
و  است  شده  گرفته  نظر  در  ها  آن  فعالیت  بــرای 

تمرینات شان را پیگیری می کنند.
»جودت« ابراز امیدواری می کند: شرایط به سال 
های گذشته بازگردد و شاهد پویایی دوباره ورزش 
این  در  اما  باشیم  همگانی  ورزش  در  رکوردزنی  و 

شرایط نمی توان ورزش را کنار گذاشت. 

سایه سنگین کرونا بر ورزش
رویدادهای ورزشی   

 2 مدال برای
 کونگ فو کاران شیروانی

های  رقــابــت  در  شیروانی  فــوکــار  کونگ   2
کشوری توانستند مدال نقره و برنز را از آن 
ــاالن  س ــزرگ  بـ سنی  رده  کــنــنــد.در  خــود 
»فاطمه اسدی فر« در مسابقات ممای)فرم( به صورت مجازی 
مقام سوم و فهیمه مقدس مقام چهارم را کسب کرد.همچنین 
مجازی   صورت  به  ممای)فرم(  مسابقات  در  بیچرانلو  مبینا 
از آن خود  توانست مقام دوم جوانان فدراسیون کونگ فو را 

کند.

حمایت از مدال آوران
ــدار  دی در  شمالی  خــراســان  جــوانــان  و  ورزش   مدیرکل 
»شاهین مهردالن« امید کسب سهمیه المپیک و رکورددار 
قهرمانان  و  آوران  مدال  از  قد  تمام  حمایت  از  آسیا  پرتاب 

استان خبر داد.
»کوروش بهادری« اظهارکرد: ویروس کرونا اعتبارات ورزشی 
استان را محدود کرده است اما با همین بضاعت و اعتبارات 
در  و  هستیم  بومی  آوران  مدال  و  قهرمانان  کنار  در  محدود 
استان  ورزشی  های  رشته  و  ورزشکاران  از  حمایت  راستای 
یادآور شد:  را داریم.وی  آمادگی الزم  در لیگ های کشوری 
با دستور و حمایت دکتر »شجاعی« استاندار خراسان شمالی 
از جامعه ورزشی استان، بسیاری از پروژه ها به بهره برداری 

خواهد رسید.

 ظرفیت درخشش اسکیت

توانیم  می  اسکیت  استعدادهای  به  توجه   با 
المللی  بــیــن  حــتــی  و  مــلــی  هـــای  رده  در 
ورزش  معاون  سرایی«  بدرخشیم.»فرانک 
بانوان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی اظهار کرد: 
خراسان شمالی با توسعه زیرساخت اسکیت می تواند گامی 
قهرمانان  و  بــردارد  ورزش  این  اعتای  جهت  در  تاثیرگذار 
بسیاری را پرورش دهد. وقتی از چنین بستری قهرمان و ملی 
اختصاصی  فضای  در  که  نیست  انتظار  از  دور  داریــم  پوش 
بتوانیم قهرمان آسیا و جهان و البته لژیونر را به کشور تحویل 

دهیم.
 

 »کمالی« رئیس هیئت انجمن های 
ورزشی شد

مجمع انتخاب رئیس هیئت انجمن های ورزشی بدون 
حضور مسئوالن فدراسیون با تنفیذ اختیار به مدیر کل 

اعضای  آرای  اساس  شد.بر  برگزار  جوانان  و  ورزش 
حاضر در مجمع هیئت، »علی کمالی« با کسب 

سال   4 مدت  به   ) رأی   ۱۵  ( آرا  حداکثر 
های  انجمن  هیئت  رئیس  عنوان  به 

ورزشی استان انتخاب شد.

سوژه ویژه       

و  شنی  هــای  زمین  وحــدانــی-  سیما 
میزبان  ــه  الی  4 پاستیکی  ــای  ه ــوپ  ت
سال های دور هندبالیست ها بود؛ سال 
نداشت  معنایی  هندبال  توپ  که  هایی 
با  ناچار  به  این ورزش  به  و عاقه مندان 
کردند  می  بازی  الیه   4 پاستیکی  توپ 
و حس و حال شان هنوز هم ادامه دارد. 
کمتر هندبالیستی این ورزش را رها می 
کند اما انگار این رشته کمتر مورد توجه 
قدرتمندتر  اگــر  حتی  اســت  مسئوالن 
فعالیت  بــه  توپی  ــای  ه رشته  دیگر  از 
قرار  مهری  بی  مــورد  بپردازند.هندبال 
با وجود ورزشکاران مستعد  گرفته است و 
ها  هندبالیست  چندان  استان  سراسر  در 
اردوهــای  برای  راهی  تا  شوند  نمی  یاری 
قهرمانی  شاهد  بتوان  و  بیابند  ملی  تیم 

بسیار آن ها بود.
در  که  استان  کارنامه  با  مربیان  از  یکی  با 
شهرآباد به مربیگری می پردازد گفت و گو 

می کنیم.
معتقد  و  بوده  دست  به  توپ  هاست  سال 
کنند  می  بازی  هندبال  که  کسانی  است: 
اگرچه  نیستند  ورزش  این  ترک  به  قــادر 
کمتر  و  نیست  مهیا  استان  در  آن  بستر 
نشان  خوش  روی  ورزش  این  به  مسئوالن 

می دهند.
خبری  هم  مالی  حامی  و  مالی  حمایت  از 
پخش  کمتربه  ــا  ه ــه  ــان رس چــون  نیست 
کنند  مــی  اقـــدام  ورزش  ــن  ای تلویزیونی 
جذب  بــرای  ها  تــاش  مانع  امــر  همین  و 

حامی مالی می شود.
هندبال  سالگی   ۱۱ از  خاکشور«  »زهــرا 
بازی می کند و تا ۱8 سالگی بازیکن تیم 
همراه  اســت  توانسته  و  بــود  شیروان 
این تیم مقام های بسیاری را کسب 

کند.
وی پیش از این همراه تیم خراسان 
نایب قهرمان کشور شده و از سال 
مربیگری  کــارت  دریافت  با   86
بازیکنان  پـــرورش  و  هــدایــت  بــه 
ورزشــی  رشته  ایــن  در  مستعد 
اقدام کرده است.»خاکشور« 
به رشد هندبال در سال 
می  اشاره  اخیر  های 

در  هندبال  وضعیت  گوید:  می  و  کند 
سال های اخیر رشد فزاینده ای داشته 
است و مسئوالن هیئت برای توسعه این 
برداشته  شماری  بی  هــای  گــام  ورزش 
اند؛ برگزاری جشنواره هندبال معلوالن 
و راه اندازی هندبال ساحلی از گام های 

مهم توسعه این ورزش است.
تمام  فعالیت  به  استان  تجربه  با  مربی  این 
رده های سنی در این ورزش اشاره و تاکید 
سنی  هــای  رده  تمام  فعالیت  کند:  مــی 
اما عمده  بوده  و مربیان  مورد توجه هیئت 
متمرکز  پایه  های  رده  در  هیئت  فعالیت 

شده است.
به گفته وی، تاکنون در لیگ های مختلف 
شرکت کرده ایم و صعود تیم شهرآباد تا زیر 

گروه لیگ ادامه داشت.
شهرآباد  هندبال  بازیکنان  افزاید:  می  وی 
آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده 
سنی  رده  در  بازیکن   ۵  ،97 ســال  و  انــد 
نونهاالن منتخب تیم هندبال استان شدند 

و نتایج تیم قابل ماحظه بود.

I کمبود توپ
کمبودهای  تــریــن  مــهــم  از  ــور«  ــش ــاک »خ
به  سملقان  و  مانه  شهرستان  در  هندبال 

کمبود توپ اشاره می کند.
شهرآباد  در  ورزش  ایــن  از  استقبال  وی 
اشتیاق  و  شور  که  داند  می  توجه  قابل  را 
خاصی برای فعالیت در این رشته ورزشی 

دارند.
جایگاه  صاحب  رسانه  در  را  هندبال  وی 
های  کشور  در  کند:  می  بیان  و  داند  نمی 
می  توجه  بیشتر  ورزش  ایــن  به  اروپــایــی 
دارنــد  تکنیکی  خــوش  بازیکنان  و  کنند 
ولی متاسفانه در ایران کمتر به این ورزش 

پرداخته می شود.

I حمایت های کم رنگ
این  به  باید  مسئوالن  کند:  می  تاکید  وی 
ورزش بیشتر بپردازند زیرا کمبود حمایت 
از  ورزش  این  رشد  تاحدی  شد  سبب  ها 

حرکت باز بماند.
رشته  ایـــن  درخــصــوص  تبعیض  ــه  ب وی 
سال  از  که  کند  می  اشــاره  توپی  ورزشــی 
بها  این ورزش  بازیکنان  به  های دور کمتر 

داده اند.

بانوان به پارک های نزدیک 
به  محل زندگی خود برای 
پیاده روی و تمرینات ورزشی 
مراجعه می کنند که عموما یک 
مربی اختصاصی برای فعالیت 
آن ها در نظر گرفته شده است 
و تمرینات شان را پیگیری می 
کنند

 هندبال در زمین
 بی مهری ها
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جامعه

گزارش خبری 

اخبار 

است  خم  غدیر  سعید  عید  شنبه 
نشده  عیدانه  هنوز  شهر  چهره  اما 
که  کارهایی  ــد  دارن انتظار  مــردم  و 
قرار است دستگاه ها برای این عید 
سعید انجام دهند زودتر انجام شود. 
ضــرورت  و  کرونا  شیوع  به  توجه  با 
بسیاری  شهر،  در  مردم  کمتر  تردد 
ها  خانه  در  االمکان  حتی  آن هــا،  از 
که  است  این  بر  انتظار  و  مانند  می 
این  با  متناسب  و  مفرح  هایی  برنامه 
شرایط و البته با رعایت پروتکل های 
زودتر  والیــت  عید  بــرای  بهداشتی 
حالی  در  این  شود.  دیده  و  اجرایی 
ــدارک  ت ــای  ه برنامه  ــز  ری کــه  ــت  اس
اعالم  ها  دستگاه  توسط  شده  دیده 
که  دارنــد  گالیه  مردم  است.  نشده 
شهر  بندی  آذیــن  و  زیباسازی  چــرا 
غدیر  سعید  عید  از  استقبال  برای 
برخی  شود؟  نمی  انجام  زودتــر  خم 
شهروندان اعتقاد دارند استاندار به 
عنوان نماینده عالی دولت در استان 
که برای حل بسیاری از موضوعات و 
است  کــرده  ورود  استان  مشکالت 
را بگیرد  این جا هم دست مردم  در 
استان  چهره  تا  بگوید  »یاعلی«  و 
والیتمدار خراسان شمالی برای عید 
عید  با  همرنگ  خــم،  غدیر  سعید 

والیت باشد.

رصد تیم خبری ما در روز گذشته نشان 
حداقل  یا  ها  دستگاه  هنوز  که  داد  می 
موضوع  ــن  ای بــا  مرتبط  ــای  ه دستگاه 
شهر  چهره  و  اند  نــداده  خود  به  تکانی 
این  از  شایسته  میزبانی  آمــاده  چندان 
خبری  تیم  گذشته  نــیــســت.روز  عید 
خیابان  در  شمالی،  خراسان  روزنامه 
های بجنورد حضور یافت تا نشانه های 
تغییر چهره شهر را برای استقبال از عید 

سعید غدیر ببیند. 

II!نیستIخبری
خیابان فارابی یکی از مقاصدخبرنگاران 
کوچکی  بنر  که  خیابان  این  در  ماست، 
توسط اداره کل تبلیغات اسالمی نصب 
شده است، خبری از تغییر و نصب ریسه، 
دوشنبه   16 ساعت  نیست.  بنر  و  پرچم 

و  شرقی  طالقانی  خیابان  در  اســت، 
صحنه  رضــا)ع(  امــام  بولوار  از  بخشی 

های مشابهی وجود دارد. 

IIکوچکIبنرهایI
در  شرقی)ره(   خمینی  امام  خیابان  در 
تبریک  کوچک  بنر  دو  استقالل  تقاطع 
فرا رسیدن عید غدیر از سوی شهرداری 
و پتروشیمی خراسان نصب شده است. 
و  شـــهـــرداری  فرهنگی  ســازمــان  نـــام 
پتروشیمی خراسان  روی تمام بنرهایی 
می  دیده  است،  شده  نصب  شهر  در  که 
شهر  چهره  انــدک  تغییر  در  گویا  شــود 
نزدیک  بنزین  اند.پمپ  داشته  دستی 
اســت.  شــلــوغ  نیمه  خرمشهر  مــیــدان 
خبرنگار ما به هر طرف سرش را بر می 
تغییری  چرخاند  می  چشم  و  گــردانــد 
بیند.  نمی  شهر  چهره  شدن  غدیری  از 
کارگر  میدان  ســوی  به  خیابان  ایــن  از 
میدان  ــن  ای البته  شــود،  مــی  رهسپار 
حاشیه  در  دارد.  مشابهی  داستان  نیز 
بزرگ  بنر  یک  نیز  خــرداد   15 چهارراه 
به استقبال عید سعید غدیر رفته است. 
کارگر  میدان  در  نیز  کوچک  بنر  یک 
رویت  قابل  سختی  به  که  شــده  نصب 
کانون  و  ــاف  اوق ساختمان  به  ــت.او  اس
زند،  می  سری  نیز  استان  مساجد  های 
تغییر  را  ــود  خ چهره  هنوز  کــه  اوقـــاف 
ریسه  مساجد  هــای  کــانــون  امــا  نـــداده 
کرده  نصب  ساختمان  داخــل  را  هایی 
است و گویا آهسته آهسته خود را آماده 
از  عبور  بــرای  کند.خودروها  می  عید 
خیابان شتاب دارند اما خبرنگار ما برای 

گذشتن از خیابان ها عجله ای ندارد، به 
میدانی،  در  شاید  تا  رود  می  آهستگی 
بولواری یا کوچه ای اثری از تغییر ببیند 
البته  نیست.  که  نیست  خبری  هیچ  اما 
چه  آن  اساس  بر  گذشت،  نباید  حق  از 
مشاهده  ها  خیابان  این  در  ما  خبرنگار 
کرد تنها بنرهای کوچک و اندک نصب 
شده در این خیابان ها و مسیر ها متعلق 
خراسان  پتروشیمی  و  ــرداری  ــه ش بــه 
مربوطه  مسئوالن  از  شهر  ــردم  م ــود.  ب
شهر  دارند  توقع  دارنــد؛  بیشتری  توقع 
برای عیدغدیر فراهم  و بساط  چراغانی 
شود. در حاشیه یکی از خیابان ها یکی 
و  کــرده  نصب  تبریک  بنر  ها  هیئت  از 
به  دولتی  ادارات  از  بسیاری  از  جلوتر 

استقبال عید سعید غدیر رفته است.

IIبنرIیکIتنها
به  توجه  با  نویسد:  می  ما  خبرنگار  دیگر 
قرار داشتن 11 دستگاه اداری در بولوار 
بیش  بولوار  این  که  دارم  انتظار  دولت 
والیت  و  امامت  دهه  نام  به  جایی  هر  از 
تزیین شده باشد اما در سرتاسر آن تنها 
یک بنر بزرگ دور میدان و در انتهای آن 
یک بنر کوچک نصب شده که متعلق به 
شهرداری است. با گذشتن از این بولوار 
اکنون  هم  چند  هر  اندیشم،  می  خود  با 
وضعیت اختصاص بودجه به ادارات کم 
شده است اما این 11 اداره که بسیاری 
مردمی  مراجعات  باالی  تردد  از  آنان  از 
را  ناچیزی  مبلغ  اگر  هستند  برخوردار 
دادند  می  اختصاص  موضوع  این  بابت 
دهه  این  نام  به  بولوار  این  سرتاسر  باید 

دوران  در  اکــنــون  هــم  شــد.  مــی  تزیین 
شیوع کرونا قرار داریم و دیگر مانند سال 
دسته  مراسم  توانیم  نمی  گذشته  های 
شرایط  ایــن  در  کنیم،  بــرگــزار  جمعی 
به  که  بولواری  و  ادارات  در  سر  تزیین 
نام بولوار دولت معروف است، می تواند 
و  ها  ارزش  اشاعه  ــرای  ب مهمی  گزینه 
فرهنگ اسالمی باشد اما دریغ از هزینه 

کرد از سوی این ادارات. 

II!نیستIروشنIچراغیIجاIاین
مسیرهای  و  ــا  ه خــیــابــان  از  بــســیــاری 
خبری  و  اســت  کــور  و  ســوت  شهر  اصلی 
در  ادارات  گویا  و  نیست  چــراغــانــی  از 
آستانه  در  هم  آن  برند؛  می  سر  به  خواب 
یکی  مدرس  بولوار  خم.مسیر  غدیر  عید 
بین  ذره  زیر  که  است  مقاصدی  از  دیگر 
قرار  خم  غدیر  عید  آستانه  در  خبری  تیم 
شده  روشــن  چراغی  آیــا  ببیند  تا  گرفت 
است تا حال و هوای مردم در این روزهای 
منتهی به عید کمی تغییر کند؟ اما دریغ 
از یک بنر تا نشان دهد که شهر از چند روز 
مانده به عید غدیرخم خود را آماده کرده 

والیت  و  امامت  عید  استقبال  به  و  است 
بنر  چند  تنها  مهر   19 پل  رود.در   می 
تبریک به مناسبت سالروز تاسیس شورای 
شده  نصب  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
نیست. عیدانه  بنرهای  از  خبری  و  است 
سید  امامزاده  خرمشهر،  میدان  اطــراف 
بعدی  مقاصد  استانداری،  و  عباس)ع( 
است که توسط تیم خبرنگاران رصد می 
شود اما با دیگر نقاط شهر تفاوتی ندارد و 
خبری از تغییر و نصب بنر، پرچم و حتی 
ریسه و چراغانی نیست.در اطراف میدان 
دفاع مقدس و در حاشیه استانداری فقط 
یک بنر نیمه افراشته به چشم می خورد. 
توسط  خرمشهر  میدان  حاشیه  در  تنها 
چند  خــراســان  پتروشیمی  و  شــهــرداری 
بنر کوچک تبریک فرا رسیدن عید غدیر 

نصب شده است.

IIدرشتIوIریزIبنرهای
شهید  ســـردار  خیابان  در  گذشته  روز 
»قاسم سلیمانی«، بر سر در حوزه علمیه، 
دفاع  های  ارزش  و  آثار  حفظ  کل  اداره 
بجنورد،  مرکزی  بخشداری  و  مقدس 
مربوط  مختلفی  درشــت  و  ریــز  بنرهای 
نصب  خــم  غدیر  سعید  عید  تبریک  بــه 
»صیاد  شهید  خیابان  در  امــا  بــود  شــده 
نه  و  بود  چراغانی  از  خبری  نه  شیرازی« 
خبری از نصب بنر. با این که بنر مشترک 
شهرداری و پتروشیمی برای عید سعید 
شهر  میدان  و  چهارراه  چند  در  غدیرخم 
چشم  به  شــهــرداری  چــهــارراه  جمله  از 
یا نصب بنر به  اما از چراغانی  می خورد 
از  بسیاری  در  سعید  عید  این  مناسبت 
نقاط شهر خبری نبود و به نظر می رسد 
سازمان های متولی باید تکان اساسی به 

عملکرد عیدانه خود بدهند.

گزارشی از کم کاری دستگاه ها در آستانه جشن های غدیر

آقای استاندار »یا علی« بگویید

صدیقی- شانه به شانه دور یکدیگر نشسته و بساط چای 
و تنقالت را به راه انداخته اند، گویا سیزده بدر است. هر 
کدام گوشه ای را قرق کرده اند و در گروه های چند نفری 
که حتی برخی مواقع به 10 نفر هم می رسند، گل می 

گویند و گل می شنوند.
 موقع صحبت با یکدیگر به هم نزدیک می شوند آن هم 
سوتر  آن  کمی  اجتماعی.  فاصله  رعایت  و  ماسک  بدون 
بازی  هم  مادران  گاهی  که  ها  بچه  سرسره  و  تاب  زمین 
بدون  مــادران  اســت.  شلوغ  شوند،  می  شــان  کودکان 
کوچک ترین دلهره ای که حکم تماشاچی را دارند آن ها 
را تشویق به ادامه بازی می کنند. این وضعیت تنها پارک 
موجود در یکی از شهرک های غربی بجنورد است و  فقط 
همیشگی  بلکه  نیست  هفته  یک  و  روز  یک  به  مختص 
هستند.  واکسینه  ویروس«  »کرونا  برابر  در  انگار  و  است 
قرمز  وضعیت  در  ویــروس«  »کرونا  شیوع  نظر  از  استان 
قرار گرفته و ستاد مدیریت بیماری کرونا نیز محدودیت 
هایی را برای قطع زنجیره آن به کار بسته که ممنوع بودن 

تجمعات در محل های عمومی از جمله آن هاست.
و  دار  خانه  زنان  حضور  با  پارک  و   است  همهمه  عصرها   
شوند  می  فوتبال  بازی  مشغول  که  نوجوانان  و   کودکان 

چنان شلوغ می شود که به اصطالح جای سوزن انداختن  
پیدا نمی شود به طوری که گاهی عبور از پارک برای هر 
محله  هــای  خانم  و  شــود.مــادران  می  سخت  رهگذری 
چفت در چفت هم نشسته اند و خوراکی های مختلف را 
ضدعفونی  لوازم  و  ماسک  از  خبری  اما  اند  دیده  تدارک 
کننده نیست. به غیر از کودکان و مادران آن ها گوشه ای 
پاتوق همیشگی  به نوعی  و  از پارک در تصرف نوجوانان 
توجهی  نیز  ها  آن  است.  یکدیگر  با  مالقات  برای  ها  آن 
به پروتکل های بهداشتی ندارند و مدام در حال  شوخی 
انداختن  خطر  به  با  را  شان  اوقات  تا  هستند  یکدیگر  با 
وقتی  رهگذر  های  خانم  از  یکی  کنند.  پر  شان  سالمتی 
اجتماع زنان را بدون رعایت فاصله اجتماعی می بیند می 
گوید: انگار نه انگار که کرونا وجود دارد و رعایت مباحث 
بی  همین  دهد:  می  ادامه  وی  است.  الزامی  بهداشتی 
سالمتی  کرونا  دوباره  روزها  این  شده  باعث  ها  توجهی 
بیمارستان  تخت  و  کند  تهدید   را  ها  خانواده  و  جامعه 
برای  محلی  ها  پارک  چه  اگر  شود.  مبتالیان  از  مملو  ها 
نشاط و سرگرمی اند اما گویا این روزها بیشتر به پاتوقی 
برخی  سوی  از  ویــروس«  »کرونا  شیوع  و  گسترش  برای  

افراد تبدیل شده که گوش شنوایی هم ندارند.

ــادواره  ی ــزی  ری برنامه  و  هماهنگی  نشست  نجفیان- 
در  شمالی  خراسان  صنعتی  و  کارگری  جامعه  شهدای 
از  مرحله  دومین  اجــرای  و  ایثار  شیفت  طرح  اسفراین، 

رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه برگزار شد.
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  الهامی«،  »اعظم  گفته  به 
اجتماعی فرماندار اسفراین بناست در چهلمین سالگرد 
صنعتی  و  کارگری  شهید   ۸1۴ یـــادواره  مقدس  دفــاع 

دلیل  به  که  شود  برگزار  اسفراین  در  شمالی  خراسان 
برای  آمادگی  شهرستان  ایــن  در  موجود  ظرفیت های 
طرح  اجرای  به  وی  دارد.  وجود  شهدا  یادواره  برگزاری 
دوم  مرحله  کــرد:  خاطرنشان  و  اشــاره  هم  ایثار  شیفت 
با  بناست  مومنانه  کمک  و  همدلی  مواسات،  رزمایش 
هدف کمک به خانواده های آسیب دیده از بیماری کرونا 

در دهه والیت و امامت برگزار شود.

دســت  از  ــی  ــش وح مــیــش  ــره  بـ رأس  ــک  ی حشمتی- 
شکارچیان غیرمجاز نجات یافت.

مطلب  این  بیان  با  شیروان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
یک  بــا  ــوران،  ــام م ــت  روی محض  بــه  شکارچیان  ــزود:  افـ
سرهنگ  شدند.  متواری  محل  از  موتورسیکلت  دستگاه 
»مسعود وحیدی« ادامه داد: با تالش ماموران یک رأس 
بره میش وحشی نژاد اوریال که از ناحیه پا مورد اصابت 

به  درمان  برای  و  پیدا  بود،  گرفته  قرار  شکارچیان  گلوله 
شهرستان  ایــن  زیست  محیط  حفاظت  اداره  مــامــوران 
تحویل داده شد.فرمانده انتظامی شیروان با بیان این که 
متهمان متواری شناسایی شده و تحت تعقیب پلیس این 
شهرستان قرار گرفته اند، خاطرنشان کرد: محیط زیست 
سرمایه و دارایی گران بهای ملی است و پلیس با اقتدار 

کامل از آن پشتیبانی می كند.

پررویی کرونا در پارک ها

تدارک اسفراین برای میزبانی از یادواره شهدا

نجات بره اوریال از دست شکارچیان 

نشست اصحاب رسانه و خبرنگاران با استاندار
نشست اصحاب رسانه و خبرنگاران استان با استاندار خراسان شمالی به مناسبت گرامی داشت روز خبرنگار، عصر 

دیروز برگزار شد. گزارشی از این جلسه در شماره آینده منتشر می شود.
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