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آمار مبتالیان به کرونا در خراسان شمالی به 469 نفر رسید

غول کرونا همچنان در استان می تازد

شــورای  مجلس  در  شــیــروان  ــردم  م نماینده  زاده-  عــوض 
از  کــه  مبالغی  ــاوه  ع بــه  را  خــود  حقوق  از  مــاه   3 اســامــی 
مبلغ  به  جمعًا  بود  شده  اهــدا  تهران  در  خیران  از  تعدادی 
اختصاص  کرونا  ویروس  با  مقابله  برای  تومان  میلیون   ۱۲۰
کمک  منظور  به  را  مبلغ  این  عزیزی«  »عبدالرضا  داد.دکتر 
کادر  و  پرستاران  پزشکان،  برای  محافظتی  اقام  تامین  به 
ویروس  با  مقابله  بــرای  امکانات  سایر  و  درمــان  و  بهداشت 
کرد. واریز  شیروان  سامت  خیرین  مجمع  حساب  به  کرونا 

عزیزی ۳ ماه از حقوقش را برای مقابله 
با کرونا اختصاص داد

سارت سیل و سرمازدگی در کمین استان

کشاورزان جدی بگیرید

کرونا انگار نه انگار؛

بعضی سبزی فروش ها
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رزمایش ضد عفونی به وسعت شهر

جنگ سپاه با کرونا
 گزارش ویژه 

در گفت و گو با »جعفرزاده« مشخص شد

قدم های بلند هیئت 
فوتبال در استان

 خسارت سیل و سرمازدگی در  کمین استان، 
کشاورزان جدی بگیرند

صدیقی- اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با پیش بینی تداوم بارش ها و کاهش ۱4 درجه ای دما با توجه به رگباری بودن بارش ها، در خصوص آب گرفتگی 
تا  با فعالیت سامانه بارشی برای سه شنبه )امروز(  معابر و سیابی شدن مسیل ها در منطقه هشدار داد. به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، 
چهارشنبه)فردا( وزش باد، بارش باران و در پاره ای از نقاط به ویژه نیمه جنوبی رگبار و رعد و برق و در نقاط مستعد احتمال بارش تگرگ و در ارتفاعات و نقاط سردسیر 
بارش برف و مه گرفتگی پیش بینی می شود.»عظیم زاده« با بیان این که شدت بارش ها تا اوایل چهارشنبه شب است، افزود: از این رو با توجه به رگباری بودن بارش ها 
احتمال وقوع رواناب و سیابی شدن مسیل ها دور از انتظار نیست و هم استانی ها از هر گونه اتراق در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند. وی تصریح کرد: 
با توجه به نفوذ جریانات سرد دما تا صبح پنج شنبه ۱4 درجه کاهش می یابد و باغداران برای جلوگیری از سرمازدگی تمهیدات الزم را در نظر بگیرند. بر اساس اعام 
هواشناسی استان بیشترین میزان بارندگی طی ۲4 ساعت منتهی به صبح دوشنبه مربوط به ایستگاه های سیساب با ۱7.3 میلی متر، بام با ۱5.4 میلی متر، قوشخانه 

با ۱5 میلی متر، مایوان با ۱4.9 میلی متر و بجنورد نیز با 6.6 میلی متر بود. 
 

روح بلند شهید سالمت مشعشع شد
کانون »شهید دکتر وحید یحیوی« نخستین شهید مدافع سامت خراسان شمالی به پاس قدردانی از مدافعان سامت راه اندازی می شود.  مدیر ستاد هماهنگی کانون 
های فرهنگی، هنری مساجد خراسان شمالی از راه اندازی کانون فرهنگی، هنری »شهید دکتر وحید یحیوی«، نخستین شهید مدافع سامت این استان به منظور ارج 
نهادن به تاش های بی وقفه پزشکان و پرستاران در مقابله با بیماری کووید ۱9 خبر داد. »هاشم شیرازیان« افزود: این کانون از کانون های تازه تأسیس شهر بجنورد 

است که در مسجد امام علی )ع( دانشگاه علوم پزشکی فعالیت خواهد کرد و پیش از این و در ابتدا »شهید گمنام« نام داشت.
 

الله های  گرمه روی کرونا را کم کرد

محمودیان- رویش الله های واژگون در گرمه ۱۰ درصد افزایش یافت. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرمه با اعام این خبر افزود: این افزایش به دلیل کمتر شدن 
ترددها و افزایش بارندگی ها بوده است. به گفته »امامی« الله های واژگون در شهرستان گرمه، امسال از نیمه فروردین گل داده اند و ماندگاری آن ها تا نیمه اردیبهشت است.
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هول کرونا پراید را به تیر برق دوخت

آگاهی

شتاب  با  کرونا  به  مشکوک  بیمار  حامل  پراید  راننده 
با  بیمار  و  شد  تصادف  باعث  بیمارستان  مسیر  در  خود 

مصدومیت روی تخت بیمارستان  قرار گرفت. 
هفته  این  شب  شنبه  شامگاه  ما،  خبرنگار  گــزارش  به 
اش  خانواده  کرونای  تست  اولیه  جواب  وقتی  مردی 
شتابان  خواهرش  و  همسر  همراه  شد،  اعــام  مثبت 
راهی بیمارستان امام حسن)ع( شد. او که بدون توجه 
به لغزندگی جاده در پی بارش باران، پایش را روی پدال 
خداقلی  روستای  هوایی  پل  از  پس  بود،  گذاشته  گاز 

را  خودرویش  کنترل  سمند  خودروی  از  سبقت  هنگام 
خودش  خــودروی  هم  آن،  با  برخورد  با  و  داد  دست  از 
این  پی  در  کرد.  پرتاب  جاده  پایین  به  را  سمند  هم  و 
پراید  خودروی  اما  شد  واژگون  سمند  خودروی  حادثه 
آن،  کنار  تابلوی  کندن  بر  عاوه  جاده  از  خروج  از  پس 
حادثه  این  در  پراید  خودروی  کرد.  برخورد  برق  تیر  با 
رو مچاله  به  رو  از  برق،  تیر  با  مستقیم  دلیل برخورد  به 
راهی  آمبوالنس  با  پراید  جای  به  آن  سرنشینان  و  شد 
از  پس  ما،  خبرنگار  اطاعات  طبق  شدند.  بیمارستان 
جواب  برخاف  خودرو  این  سرنشینان  قطعی  آزمایش 
اولیه تست کرونای آنان در بیمارستان منفی اعام شد 

و حداقل این مصدومان از کرونا در امان ماندند. رئیس 
خودروی  حادثه،  این  وقوع  تایید  با  بجنورد  راه  پلیس 
هنگام  در  مطمئنه  سرعت  از  تخطی  دلیل  به  را  پراید 
و گفت: خوشبختانه  از سمند مقصر اعام کرد  سبقت 
در این حادثه تنها یک سرنشین خودروی پراید به دلیل 
شدت جراحات بستری شد اما سرعت راننده ممکن بود 
به قیمت جان خود یا سرنشینانش تمام شود. سرهنگ 
هرگز  از  بهتر  رسیدن  دیر  که  این  بیان  با  نژاد«  »کیوان 
نرسیدن است، به افراد توصیه کرد: در هنگام رانندگی 
مطمئنه  سرعت  با  بارندگی  موقع  ــژه  وی به  ــاده  ج در 

حرکت کنند تا شاهد وقوع چنین حوادثی نباشیم.

رزمایش ضد عفونی به وسعت شهر

جنگ سپاه با کرونا

 مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از تعهد سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 برای باغ موزه دفاع مقدس خبر داد

خبر خدا پسندانه

سارت سیل و سرمازدگی در کمین استان

کشاورزان جدی بگیرید

فرمانده انتظامی راز و جرگالن خبر داد:

کشف 1۰ کیلو موادمخدر

بیولوژیکی،  دفـــاع  ــری   ــراس س ــش  ــای رزم
بجنورد،   معابر  ضدعفونی  و  گندزدایی 
نفر   100 حــضــور  ــا  ب گذشته  روز  صبح 

حضرت  سپاه  بسیجیان  و  ــداران  ــاس پ از 
عملیات  این  شد.   انجام  جواداالئمه)ع( 
ــه حضرت  ــای پ تــیــپ مـــردم  ــا مــشــارکــت  ب

و  نوین  جنگ  گـــردان  و  ــه)ع(  ــم ــواداالئ ج
کرونا  با  مــبــارزه  هــدف  با  بجنورد  ناحیه 

انجام شد.

تشکیل ۲7 پرونده کرونایی در تعزیرات
یک  صبح  تــا  امــســال  اسفند  ــوم  س از  صدیقی- 
تعزیرات  در  شده  تشکیل  های  پرونده  تعداد  شنبه 
فقره   27 به  کرونا  بحث  به  مربوط  استان  حکومتی 
رسید. همزمان با شیوع ویروس نحس کرونا و لزوم 
از لوازم بهداشتی، عده  با استفاده  پیشگیری مردم 
با  آلود سوء استفاده کردند و  از آب گل  ای سودجو 
احتکار اقام بهداشتی از قبیل دستکش، ماسک و 
الکل ضدعفونی کننده مشغول ماهیگیری کرونایی 
تشدید  ها،  گریزی  قانون  این  مــوازات  به  که  شدند 
در  نظارتی  مراجع  ســوی  از  ها  نظارت  و  برخورد 

استان آغاز شد. به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی 
کرونا  ویروس  شیوع  آغاز  زمان  از  شمالی  خراسان 
سایر  با  مشترک  های  گشت  طی  تعزیرات  بازرسان 
مراجع نظارتی با  180 اکیپ، هزار و 155  بازرسی 
طی 2 نوبت صبح و عصر از بازار استان انجام دادند. 
»سیدالموسوی« اعام کرد: این بازرسی ها منجر به 
تشکیل 21 پرونده گران فروشی و 6 پرونده احتکار 
مدیرکل  گفته  به  شد.  تعزیرات  در  کرونا  بحث  در 
تعداد  این  از  شمالی،  خراسان  حکومتی  تعزیرات 
 218 پرداخت   به  مورد   17 فروشی  گران  پرونده 

میلیون ریال و در بحث احتکار نیز به پرداخت 178 
محکوم  دولــت  حق  در  نقدی  جــزای  ریــال  میلیون 

شدند. 
جزای  بر  عــاوه  که  ایــن  بیان  با  »سیدالموسوی« 
سیستم  در  کــاال  عرضه  به  ملزم  متخلفان  نقدی 
برخورد  و  بــازار  بر  ها  نظارت  افــزود:  شدند،  توزیع 
اقام  کمبود  شدن  برطرف  زمان  تا  با سودجویان 
بهداشتی ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده 
برابر  فروشان  گران  و  محتکران  با  تخلف  گونه  هر 

قانون به شدت برخورد خواهد شد.

آغاز  از  بارندگی های شدید  محمودیان- 
امسال تاکنون در نقاط مختلف گرمه  10 
این  کــشــاورزی  اراضــی  به  ــال  ری میلیارد 
شهرستان خسارت وارد کرده است. مدیر 
مطلب  این  بیان  با  گرمه  کشاورزی  جهاد 

ارائه   آمارهای  بر اساس جدیدترین  افزود: 
10میلیارد   تاکنون  ها  بارندگی  شــده، 
شهرستان  این  کشاورزی  بخش  به  ریــال 
مربوط  آن  عمده  که  کــرده  وارد  خسارت 
آبی  منابع  و  باغی  ــی،  زراع بخش های  به 

مزارع  بین  های  جــاده  و   ها  قنات  شامل 
بوده است.

بیشترین خسارت  »رمــضــانــی«،  گفته  به 
های وارد شده مربوط به اراضی گندم، جو 

و کلزا بوده است.

در  تریاک  نوع  از  مخدر  مواد  کیلوگرم   10
راز  انتظامی  ماموران  پلیسی  عملیات  پی 
فرمانده  گفته  به  شــد.  کشف  جرگان  و 
و  رصــد  پی  در  جــرگــان،  و  راز  انتظامی 
پلیس  مــامــوران  میدانی  و  فنی  اقــدامــات 
مخدر  مواد  توزیع  باند  یک  شهرستان  این 
آن،  اعضای   دستگیری  ضمن  و  شناسایی 
سرهنگ  شد.  کشف  مخدر  مواد  کیلو   10

پی  در  اظــهــارکــرد:  ــاره  ب ایــن  در  صادقی 
در  مخدر  مــواد  توزیع  باند  یک  شناسایی 
شهرستان راز و جرگان، اعضای این باند 
قرار  تعقیب  تحت  نامحسوس  صــورت  به 
آن  اختفای  محل  شناسایی  با  و  گرفتند 
با  بجنورد،  حاشیه  محات  از  یکی  در  ها 
عملیات  طی  قضایی  دستگاه  هماهنگی 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ماموران  با  مشترک 

استان، عملیات دستگیری این افراد انجام 
شد. بر اساس اظهارات این مقام انتظامی، 
قاچاقچیان  که  هنگامی  عملیات  این  در  
شلیک  با  داشتند  ــرار  ف و  مقاومت  قصد 
 ۳ شدند.  دستگیر  و  گیر  زمین  ماموران 
از  پس  مخدر  مــواد  قاچاق  باند  این  عضو 

تشکیل پرونده راهی زندان شدند.

مرتضوی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
پروژه  نیاز  مورد  اعتبار  تامین  برای  استان 
داد.  تعهد  استان  مقدس  دفــاع  مــوزه  باغ 
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس خراسان شمالی با بیان این که این 
پروژه در شرایط موجود و ایام نوروز تعطیل 
نشد، افزود: در بازدیدی که رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان از این پروژه 
داشت، ضمن تاکید بر تعطیل نکردن آن، 
داد.  تعهد  نیاز  مــورد  اعتبار  تامین  بــرای 
پــروژه  ایــن  ایــن که  به  با اشــاره  »امــیــری« 
آماده  ها  آن  فونداسیون  و  بلوک   5 دارای 
بهره  به  فاز   ۳ قالب  در  است  شده  مقرر  و 
نخست  فاز  کــرد:  تصریح  برسد،  ــرداری  ب
شامل ساختمان اسناد و کتابخانه در هزار 
مترمربع  است که مرحله دیوارکشی آن رو 

آغاز  نازک کاری  به زودی  و  پایان است  به 
می شود. 

وی رقم اعتباری را که پیش از این سازمان 
داده  قول  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
افزود:  و  کرد  اعام  تومان  میلیارد   ۳ بود، 
یک میلیارد تومان از آن که در قالب اسناد 

خزانه بود، تامین شده است.
وی ادامه داد: مقرر شد سازمان مدیریت 
خــرداد  پــایــان  تــا  اســتــان  ــزی  ری برنامه  و 
را  تومانی  میلیارد   ۳ بقیه اعتبار  امسال 
تامین کند و از سوی دیگر سازمان  برنامه 
و بودجه کشور قول داد از طریق سازمان 
این  به  استان  ــزی  ری برنامه  و  مدیریت 
حمایت  با  امیدواریم  و  کند  کمک  پروژه 
های  ارزش  نشر  و  آثــار  حفظ  های بنیاد 
دفاع مقدس کشور بتوانیم فاز نخست را 

از منابع ملی به سرانجام برسانیم.وی کل 
اعتبار هزینه شده برای این پروژه را که از 
پایان  تا  بود  قرار  و  خورد  کلید   97 سال 
بیش  برسد  برداری  بهره  به  گذشته  سال 
با  افزود:  و  کرد  بیان  تومان  میلیارد   ۳ از 
توجه به شرایط اقتصادی نمی توان برای 
پروژه ای که ۳8 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد، رقم اعتباری مشخص و آن را اعام 

کرد. 
وی پیشرفت فاز نخست را 55 درصد بیان 
و تصریح کرد: امیدوارم تا دهه فجر امسال 
این پروژه را به بهره برداری برسانیم. پیش 
از این مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش 
از  شمالی  خــراســان  مقدس  دفــاع  ــای  ه
تومانی  میلیارد   ۳ اعتبار  نیافتن  تخصیص 

باغ موزه دفاع مقدس انتقاد کرده بود.

  قاب حادثه 

تصادف 2 خودرو در چهارراه شهربازی بجنورد

کرونا انگار نه انگار؛

بعضی سبزی فروش ها

آمار مبتالیان به کرونا در خراسان شمالی به 469 نفر رسید

غول کرونا همچنان در استان می تازد

در  همیشه  بهداشت  رعایت  و  سامت  تامین 
اولویت قرار دارد اما این روزها که بحران مبتا 
شدن به کرونا جهان را در نوردیده مردم توجه 
انتظارها  البته  دارند   موضوع  این  به  بیشتری 
اســت؛  داشــتــه  افــزایــش  خصوص  ایــن  در  نیز 
انتظارهایی که افزایش نظارت های بهداشتی 
دستورالعمل  متاسفانه  اما  کند  می  مطالبه  را 
استانی  و  ملی  ستادهای  از  که  مختلفی  های 
رعایت  برخی  توسط  چندان  شود  می  اعــام 
اولویت داری  نمی شود، توسط برخی صنوف 
نیازها  و  انــد  ــوده  ب بــاز  تعطیات  تمام  در  که 
روزانه مردم را تامین می کرده اند. از مشکات 
ها  آن  به  ــزارش  گ چندین  در  که  ها  نانوایی 
گایه  شنونده  بار  این  گذریم،  می  پرداختیم 
فروشی  مرغ  و  بار  تره  سبزی،  از  شهروندان 
در  هم  چفت  به  چفت  که  اصنافی  هستیم؛  ها 
قرار  بهشتی  شهید  خیابان  و  کارگر  میدان 

تبدیل  تجمعات  کانون  به  روزهــا  این  و  دارنــد 
تعداد  بر  کم  کم  و  بــود  انــد.ســاعــت11  شــده 
مشتری های این صنوف اضافه می شد، نمی 
اباغ  ها  آن  به  بهداشتی  دستورالعمل  دانــم 
شده یا نه؟ اما بسیاری از آن ها تا رعایت موازین 
متصدی  داشتند.  بسیاری  فاصله  بهداشتی 
های  ماهی  ها  فروشی  ماهی  و  مــرغ  از  یکی 
روزهای  همانند  و  داده  قرار  یخ  داخل  را  تازه 
عادی پوششی روی آن ها نگذاشته بود. برخی 
مشتری ها حتی برای انتخاب ماهی مورد نظر 
به همه آن ها دست می زدند و این صحنه برای 
مشتری دیگر هم تکرار می شد. هر چند گفته 
از  اولیه  مواد  شدن  پخته  با  ویــروس  شود  می 
می  که  نیست  معنا  بدین  این  اما  رود  می  بین 
به دلخواه  اولیه خوراکی  توان برای تهیه مواد 
 رفتار کرد و اصول بهداشتی را زیر پا گذاشت.

خانم جوانی که در حال خرید بود، گفت: تامین 

نیازهای اولیه ضروری است و من در روزهای 
به  خرید  برای  بار  چندین  تعطیات  و  گذشته 
این مغازه ها آمده ام اما بیشتر آن ها و مشتری 
کنند. نمی  رعایت  را  بهداشتی  مسائل   ها 
متوجه  کنید  نگاه  ــر  اگ کــه  ــن  ای بیان  بــا  وی 
خودش  را  کارها  تمام  فروشنده  شوید  می 
نــدارد،  ماسک  و  دستکش  و  دهــد  می  انجام 
ماسکش  و  ــش  ــک ــت دس ــی  ــت ح داد:  ــه  ــ ادامـ
ــز تــعــویــض نــمــی شـــود.  نــیــز انـــگـــار هـــرگـ
های  دستکش  گفت  مــی  هــم  راســـت  البته 
رنگش  ــا  ام ــود  ب سفید  کــه  ــن  ای بــا  فــروشــنــده 
ماسک  هــم  ــی  ــرخ ب و  ســبــز  و  ــرده  ــ ک تغییر 
ــف شــــده بـــود. ــی ــث  شــــان چــــرک آلـــــود و ک
را  اجتماعی  گــذاری  فاصله  نیز  ها  مشتری 
و در برخی سبزی فروشی  رعایت نمی کردند 
فروشنده  و  نبود  انداختن  سوزن  برای  جا  ها 
 تاشی برای سامان دادن به اوضاع نمی کرد.

خبرنگار  میدانی  بررسی  در  گذشته  روز  البته 
ها  حداقل  صنف  این  در  که  کسانی  بودند  ما 
اجــاره  ها  مشتری  به  کــردنــد،  می  رعایت  را 
زدن  دادنــد،  نمی  را  خــوان  کــارت  از  استفاده 
رمز کارت توسط مغازه دار انجام می شد و روی 
دستگاه های کارت خوان سلفون کشیده شده 
و حتی یک مغازه الکل برای ضدعفونی کردن 
داده  قــرار  پیشخوان  روی  ها  مشتری  دســت 
کسانی  شد  می  دیــده  بیشتر  چه  آن  اما  بــود، 
 بودند که توجهی به بهداشت و کرونا نداشتند.
بعضی از مرغ فروشی ها روی تمام محصوالت 
خود را پوشانده بودند و برخی هم ماهی ها را 
نیز  ها  قصابی  از  تعدادی  و  ویروس  معرض  در 
در  ظرفی  در  پوشش  بدون  را  جگر  و  سیرابی 
بودند. گذاشته  فروش  برای  رو  پیاده   حاشیه 
مثل همیشه یک سوال در ذهن مخاطبان باقی 

می ماند که جای نظارت ها کجاست؟

ــان  ــراس بـــه کـــرونـــا در خ مــبــتــایــان  تـــعـــداد 
ــت. ــاف ی افـــزایـــش  ــر  ــف ن  ٤٦9 ــه  بـ ــی  ــال ــم  ش

خراسان  در  کرونا  به  مبتا  بیماران  تعداد 

به  نسبت  نفر   1۴ افزایش   با  ــروز  دی شمالی 
روز یک شنبه از ۴55 نفر به ۴69 نفر رسید. 
در  نفر،   221 بجنورد  در  مبتایان  تــعــداد 

مانه  در  2٦نفر،  ــاروج  ف در  ٤9نفر،  شیروان 
در  نفر،  ــرم20  ــاج ج در  سملقان۳2نفر،  و 
در  و  9نفر  جرگان  و  راز  در  21نــفــر،  گرمه 

جان  تعداد  همچنین  است.   نفر  اسفراین91 
باختگان بر اثر کرونا در خراسان شمالی از ۴6 

به ۴7 نفر افزایش یافت.



در گفت و گو با رئیس هیئت مطرح شد:

گام های بزرگ هیئت فوتبال خراسان شمالی
از برگزاری جلسه هیئت رئیسه فدراسیون در بجنورد، تا حضور در لیگ دسته ۲ و موفقیت های داوران استان و دوره های آموزشی

اترک نام آوران استان در لیگ دسته دو
جعفرزاده اظهار می کند:حضور تیم فوتبال اترک نام آوران استان نیز در لیگ 

دسته دو از دیگر اتفاقات مهم سالی بود که گذشت.

فعالیت 16 مدرسه فوتبال دارای مجوز 
دارای  که  داریم  استان  در  فوتسال  و  فوتبال  مدرسه   16 زاده  جعفر  گفته  به 
مجوز هستند،14 مدرسه فوتبال  و 2 مدرسه فوتسال در استان فعال هستند 
و نظارت های محسوس و نامحسوس نیز به منظور تائید مربیان دارای مدرک 
و  تغذیه و سرویس های رفت  امکانات، استاندارد مدارس،  و  معتبر، تجهیزات 

برگشت و کارت های بیمه و ... انجام می گیرد.

معرفی 12 استعدادیاب استان به فدراسیون
جعفرزاده به استعدادیابی مرحله ای در استان اشاره می کند که هر ساله در چندین 
دوره در رده های سنی مختلف انجام می شود ضمن این که 12 استعدادیاب به 

فدراسیون معرفی کرده ایم که دارای مدرک مربیگری A و B هستند.

برگزاری فستیوال ها و اعزام به المپیاد
رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی از حضور تیم دختران در المپیاد استعداد 
های برتر  فوتسال به میزبانی تهران و حضور تیم پسران به میزبانی قم اشاره می کند 
که تیم پسران در این المپیاد در جایگاه هشتم کشور قرار گرفتند در بخش المپیاد 

فوتبال نیز اعزام تیم پسران به شهریار و دختران به کرج اعزام شدند.

لیگ مدارس فوتبال
جعفرزاده می افزاید:برای نخستین بار لیگ مدارس فوتبال استان در 2 رده سنی 
8 تا 10 سال و 10 تا 12 سال در هر رده سنی با حضور 14 مدرسه فوتبال برگزار 

شد و هر هفته یک مدرسه میزبانی این رقابت ها را بر عهده داشت.

قضاوت داوران در لیگ های کشور
این  در  دهد،  می  خبر  کشور  های  لیگ  در  داوران  سطح  ارتقای  از  جعفرزاده 
فصل یوسف مغروری 12 قضاوت در لیگ برتر فوتبال در کارنامه دارد، میالد 
حمزه با حضور مستمر در لیگ های برتر فوتسال، زهرا فدایی قضاوت در لیگ 
مالزی  در  داوران   البت  کالس  در  رحیمی  ساحلی،  فوتبال  و  فوتسال   برتر 
حضور یافت و عنوان اولین داور بین المللی استان را به خود اختصاص داد و 

سمیرا وحیدی قضاوت در لیگ برتر فوتبال کشور را در کارنامه دارد.

دوره های آموزشی مربیان هیئت فوتبال استان اشاره 
شهرستان  ا مربیان  برای  فوتبال  مدارس  مربیان  توجیهی  کالس  برگزاری 

بجنورد  با حضور 30 مربی 

 برگزاری کالس مربیگری فوتبال Dآسیا با حضور 25 شرکت کننده ا

برگزاری کالس مربیگری  فوتسال سطح یک آسیا باحضور 20شرکت کننده  ا

حضور  ا با  آسیا  فوتبال    B Aو  مربیان  ویــژه  افزایی  دانــش  دوره  برگزاری 
30شرکت کننده  

به  ا فوتبال  مربی   10 و  استعدادیاب   سر  عنوان   به  فوتبال  مربی  معرفی3 
عنوان استعداد یاب استان

فوتبال  برای  گذشت  که  سالی  وحدانی-  سیما 
و فوتسال استان سال پر رزومه ای بود و هیئت 
به فصل  فوتبال خراسان شمالی توانست فصل 
ثبت  بــه  خــود  کارنامه  در  ای  سابقه  بــی  ــار  آم
رساند و گام های بزرگی را بردار. برگزاری بیش 
و   98 سال  در  فوتسال  و  فوتبال  بازی   600 از  
بار  اولین  برای  رئیسه  هیئت  جلسه  برگزاری 
خارج از محل فدراسیون و در یک استان دیگر 

بود  ای  برنده  برگ  شمالی   خراسان  در  هم  آن 
حاصل  و  گذشت  آن  از  توجه  بی  توان  نمی  که 
امتیاز  گرفتن  استان،  میزبانی  به  جلسه  این 
لیگ دسته ۲ فوتسال و حضور شاهین بجنورد 
فوتبال  هیئت  شــد.رئــیــس  ختم   ۲ لیگ  در 
دیدار  به  جلسه  این  ثمرات  از  شمالی  خراسان 
استاندار،  با  فدراسیون  رئیسه  هیئت  اعضای 
و  امکانات فوتبال)استادیوم 19 مهر  از  بازدید 

فوتبال  هیئت  سالیانه  مجمع  تختی(،برگزاری 
استان و دریافت مجوز سهمیه حضور در لیگ 
همچنین  وی  کرد.  اشــاره  فوتسال  دوم  دسته 
فدراسیون  رئیسه  هیئت  اعــضــای  حضور  از 
شهدا  مقام  از  تجلیل  و  شهدا  گلزار  در  فوتبال 
حضور  با  جعفرزاده  حسین  گفته  داد.بــه  خبر 
تجلیل  بجنورد  در  فوتبال  فدراسیون  اعضای 
شهدای  و  حرم  مدافع  شهدای  خانواده   6 از 

دفاع مقدس به همراه اهدای پیراهن قاب شده 
تیم ملی  انجام گرفت.تقدیر از دو خیر ورزشی 
با  محروم  مناطق  در  که  اشراقی  ایمان  جمله  از 
هزینه شخصی به آموزش و توزیع اقالم ورزشی 
اقدام کرده و تقدیر از خانواده شادلو به منظور 
قدردانی برای اهدای زمین استادیوم تختی به 
اعضای  حضور  با  هیئت  های  برنامه  در  فوتبال 

فدراسیون قرار داشت.

رقابت های فوتبال خراسان شمالی
تیم قهرمانتعداد بازیتعداد تیم هارده سنی

سیاه جامگان شیروان7۲ بازی انجام شده17 تیمنونهاالن

پیام انتظار بجنورد53 بازی15 تیمنوجوانان

سیاه جامگان شیروان36 بازی9 تیمجوانان

کاوه نوین9 بازی4 تیمامیدها

رقابت های فوتبال لیگ دسته یک،دو و سه  بزرگساالن خراسان شمالی
تیم قهرمانتعداد بازیتعداد تیم هاعنوان لیگ

انتظار بجنورد56 بازی8 تیم لیگ دسته یک

شاهین بجنورد30 بازی6 تیملیگ دسته دو 

بربرقلعه10 بازی5 تیملیگ دسته سه

میزبانی های خراسان شمالی در لیگ های فوتبال کشوری

تعداد عنوان لیگ کشورینام تیم راه یافته 
تیم ها 

تعداد 
بازی

عنوان 
تیم

کاوه و پدیده ماهان بجنورد 
)پسران(

فوتبال امید های 
سوم15 بازی7تیممناطق کشور

سرخ پوشان اترک بانوان 
۲بازی3 تیمدسته 3 فوتسالفوتسال

سرخ پوشان اترک/ بانوان 
فوتبال

لیگ دسته یک فوتبال 
۲ بازی3تیمبانوان کشور

رقابت های فوتسال خراسان شمالی
تیم قهرمانتعداد بازیتعداد تیم ها رده سنی 

شهرداری دانش آموز جاجرم44 بازی13 تیمنونهاالن

گرمه صدرنشین۲5 بازی تاکنون9تیمنوجوانان

دانشگاه دولتی۲0 بازی5تیمبزرگساالن

حضور در لیگ های فوتسال کشور

مقام عنوان لیگ کشورنام تیم

صدرنشینی دور لیگ دسته اول کشورکیمیا اسفراین
رفت

هیئت فوتبال 
لیگ برتر جوانان کشوربجنورد

چهارمی کشور

کسب کاپ 
اخالق

حضور تیم های فوتبال استان در لیگ مناطق کشور
 تعداد عنوان مسابقهتیم استان

تیم ها
صعود

5لیگ مناطق کشور کاشمرنونهاالن سیاه جامگان

صعود به 5لیگ مناطق کشور مشهدنوجوانان پیام انتظار بجنورد
مرحله بعدی

4لیگ مناطق کشور/ قوچان15 ساله سرخپوشان اترک

5لیگ مناطق کشور/ قائمشهر17 ساله نصر خراسان شمالی

5لیگ مناطق کشور/ ساریجوانان سیاه جامگان شیروان

روزنامه خراسان شمالی: گروه چهارم نشریات 
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی
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دفترمرکزی: مشهد،بلوارشهیدصادقی)سازمان آب(

صندوق پستی: 91735-511
تلفن: 051-37634000

نمابردبیرخانه:  051-376۲4395
پیامك:  ۲000999    چاپ :شهرچاپ خراسان

تحریریه:3۲۲۲۲۲11-3۲۲47۲۲۲
نمابر: 3۲۲47۲۲3

 مسئول تحریریه:3۲۲300۲8
تلفن  و نمابرسرپرست: 3۲۲30014

آدرس: بجنورد،خیابان طالقانی غربی،خیابان صمدیه لباف، صمدیه لباف 16، کوچه دوم، پالک 9
تلفن اشتراک: 3۲۲30071

صندوق پستی:94155.1477
دفترمرکزی پذیرش آگهی:3۲۲45005
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 گزارش
 ویژه

اعزام به المپیاد برتر استعدادهای برتر دختران وپسران

تیم پدیده 
ماهان بجنورد 

میزبان مسابقات 
امیدهای مناطق 

کشور

تیم امید استقالل 
نوین بجنورد در 
لیگ دسته اول 
امید های کشور

تیم فوتبال اترک 
سرخپوشان 
میزبان لیگ 

دسته یک 
فوتبال کشور

تیم  کیمیای 
اسفراین  در 

لیگ دسته یک 
فوتسال کشور
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