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دانشج
ویانتربیتبدنی،
چشم ان
تظ
ار
نگ
اه تازه

روزنامه

تجلیل از بر

ترین های بسکتبال

همایش تجلیل
از برترین هــای
بسکتبال با حضور
مسئوالن استانی
و  800نفر از
اعضای خانواده
بسکتبال
در بجنورد برگزار
شد.رئیس هیئت بسکتبال
استان که از
مدت ها قبل برای این
همایش برنامه ریزی
کرده بود
گفت :امسال نمی
خواستیم اوقات فراغت را
بدون برنامه
خاصی به پایان برسانیم
و به همین خاطر
جشنواره اوقات
فراغت دختران و
برای
پسران بسکتبالی را
دومین سال پیاپی
برگزار
کردی
م.غفوریان افزود:
تشویق بچه
ها و ایجاد انگیزه
برای اعضای خانواده

بسکتبال از مهم
ترین هدف های ما
در این رقابت ها
بود.وی بیان کرد:
برای ما مهم بود
که انگیزه رقابت
و تمرین
ایجاد شود و در این
جشنواره عالوه بر بچه
های فعال
در اوقات فراغت از
قهرمان لیگ استان ،تیم
اخالق مسابقات،
داوران ،مربیان،
قهرمانان
کشوری
در رده
های سنی جوانان و
نونهاالن دختر و نونهاالن
پسر تجلیل و
قدردانی شد.وی ا
ظهارکرد :برای ما سال
 97سال
خوبی بود؛ سه تیم به
رقابت های کشوری
اعزام کردیم و سه
نتیجه گرفتیم ،به
خصوص در بخش

روی

دادهای ورزشی

ه

همایش
استعدادیابی تنیس
خراسان شمالی برگزار
تربیت
بدنی همایش تنیس
شد.نایب رئیس هیئت
استان با رویکرد اس
تنیس استان گفت:
شد.زهره
به مناسبت هفته
تعدادیابی رده سنی پایه
اسدی افزود :این
در زمین های تنیس
مسابقات با همکاری
آموزان دختر و
شهربازی بجنورد برگزار
معاونت تربیت بدنی و
پسر بجنوردی ،برای
سالمت آموزش و پرورش
آشنایی با تنیس و
بجنورد ،بین دانش
کشف استعدادها،
مطابق با تقویم آموزشی
هیئت برگزار شد.
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وی
که  19سال مدیر
گروه رشته تربیت
بدنی دلگرم تر
است ،یادآور می
کند.وی ادامه می
شود :جذب دانشجو،
دهد :طی سال
نظم و هایی که
انضباط در گروه
در ایــن دانشگاه
تربیت بدنی و تعامل با
و
بــودم  60درصد
استاد آقــایــان و
دانشجو از کارهایی
 40درصــد خانم
است که انجام آن
هــا از ایــن رشته
من
برای استقبال
بسیار مهم است.
کرده اند که بزرگ
ترین دغدغه شان
آینده
وی تصریح
می
شغلی
کند:
است
دان
و
برگزار
شجوهای تربیت
نشدن استخدامی
اگــر عالقه و
بدنی هــا نــگــران
شــان مــی کند ول
استعداد و البته تــالش
ــی بــه ایــن رشته
باشند
داشته اشتیاق
موقعیت شغلی شان
دارنــد و این را می
بهتر است زیرا در
تــوان در کارهای
بدترین حالت
اگر
شان متوجه شد.
نتوانند
شغل مورد
شان
عالقه اعظمی
را پیدا کنند یا به
تصریح می کند:
دست بیاورند می
امکانات دانشگاه با
توانند
داشتن  4سالن مجزا و
باشگاه داری یا به
تخصصی خوب است
عنوان و امسال
تجهیزات بعضی از
مربی در باشگاه هــا
رشته ها را به روز
فعالیت کردیم
کنند.
ولی نمی توان از این
دغدغه گذشت که
نبود منابع
وی یــــادآور مــی
مالی گریبان همه
از جمله دانشگاه
شـــود :وزیــر ها
را گرفته است و در
آمــوزش و
برگزاری
پــرورش
در
بعضی
از
آخرین
برنامه
ها
محدود تر می شــویـ
مصاحبه اش گفته
ـم.وی بیان می کند:
اســت که خ
23
وشبختانه از بهمن سال
هزار معلم ورزش
 96اسم این رشته
کمبود به علوم
ورزشی تغییر کرد و
داریـــــم ک ــه ام
کاربردی تر شد و
ـــیـــدوارم درس
هایی مانند پیالتس،
زودتر این
تی آر ایکس و نحوه
جذب انجام کوچ و
مربیگری هم به دروس
ش ــود تــا ایــن اتـ
اضافه شد که خود
ـفــاق نگرشی
خوب در این رشته
خوب دانشجویان و
است.وی یادآور می
شود:
تربیت
بدنی جدا از
دانــش آموختگان
تالش ،عالقه هم می
خواهد و امیدوارم نگاه
تـ
ـربــیــت بــدنــی را
مسئوالن به آینده این
رشته جدی تر و
دلگرم کننده تر شود.

بانوان عملکرد
فوق العاده ای دا
شتیم.وی یادآور شد:
از داورانی
که در رقابت های
کشوری امسال قضاوت
کردند نیز تجلیل
شد.وی با اشاره به
برنامه های پیش
روی هیئت
بسکتبال بیان کرد:
نیمه دوم سال کالس
های ارتقای
داوری و مربیگری را
برگزار می کنیم چون
بسکتبال
استان نیاز به ارتقا و
آموزش دارد و مربیان و
داوران ما بیشتر
درجه
سه
هستند
که باید روی آن ها
کار شود.وی
ادامه داد :آذرماه
کالس ارتقای مربیگری
دو
درجه سه به را در
بخش بانوان داریــم و
کالس
برگزاری نونهاالن،
های ارتقا به طور کلی
مینی بسکتبال،
پروسه سختی دارد و
خواهیم
نوجوانان و جوانان را در
می دو بخش
میزبان خوبی باشیم تا
دختران و پسران برگزار
را هم
بتوانیم بقیه کالس ها
برگزار
هدف
می کنیم و امسال
را
بر
کنیم.وی
رده
اظهار کرد :لیگ و
سنی پایه گذاشته
ایم تا بتوانیم آینده
مسابقات این رشته
را قوی تر بنا کنیم.

خراسان شمالی

مایش ا
ستعدادیابی تنیس

شیرازی

تحصیلی
شان گره بخورد.
این بار ،در روزهای
تربیت
آغازین
بدنی و علوم ورزشـ
هفته تربیت بدنی
ـی سال هاست که
سال  97سراغ با
سابقه
آکادمیک شده و اگر چه
ترین مدیر گروه یکی
نگاه آکادمی به آن
از دانشگاه های
هنوز در
استان
ورزش ایــران کم
رفتیم تا با او که سال
رنــگ و در استان
هاست با دغدغه
خیلی کم
های دانشجویان
رنگ تر است اما
تربیت بدنی آشناست،
مگر می شود از
گفت
و گو کنیم.
اهمیت تحصیالت
دانشجوهای
تربیت بدنی غافل شد؟
مگر می
19
ســال اســت که نـ
شود دانشجویانی را
ـام
که
به
تربیت
«مهدی
خاطر
بدنی
عشق
اعظمی» را
به این
به عنوان
رشته و استوار نگه
مدیر گروه مورد
بدنی
داشتن علم تربیت تربیت بدنی شنیده ایم .اقبال دانشجویان اگر عالقه و
سال ها ،کالس های
عملی و تئوری را
با
او از
استعداد و
اشتیاق گذرانده اند و
وضعیت کلی ثبت نام
می گذرانند نادیده
دانشجویان در این
گرفت.
رشته
راستشمیدرد دارد دیدن دانشجوهای اسالمیراضی است و می گوید :دانشگاه آزاد البته تالش
مستعدی که
بجنورد
و
توانند
با
علم
و عمل شان
ورزش
50
دانشکده سما نزدیک به داشته باشند
را بسازند ولی به
رشته تحصیلی دارن
جای آن یا جویای
ــد و امسال ثبت
نام
م
کــارنــد
ی
ـ
ـا
در
کنندگان
وقعیت
بخش هــای
در رشته تربیت
خصوصی کــه هیچ
بدنی بیش از 10
ارتباطی با ورزش
ندارد
کاری
درصد ثبت نامی های دانشگاه هستند و این شغلی شان
کوچک
و غیر
تخصصی
باعث خوشحالی
انجام می دهند.
پا برجاست .ماست که عشق به این رشته بهتر است
اص ـ ً
ال
انگار کمبود معلم
ورزش در مــدارس
ایران آن
مهدی
قدر به چشم نمی
اعظمی بیان می
آید که بخواهند این
کند :تربیت بدنی
 23هزار
یکی از رشته های با
نفر را جبران کنند.
انگار علم و قدرت
شهریه باال در دانشگاه
ورزش
اسـ
هنوز آن طور که
ـت که امسال خ
باید بــرای مسئوالن
وشبختانه در دانشکده
سما
شناخته شده
 50آقــا و  20خانم
نیست .انگار درد
ورزش
تمام
حضور دارنــد و در
مقطع ک
شدنی نیست.
ارشناسی پیوسته
 15خانم و  5آقا
ولــی تلخ
و در ک
نباشیم ،از عشق
ارشناسی ناپیوسته
به تربیت بدنی
 20آقا و  15خانم
ثبت
بگوییم و
از ساعت هایی
نامی داشتیم و حـ
بنویسیم که پای
ـدود  10نفر هم در
کــالس
صف
علم
ثبت
نام
ورزش گذشت
هستند که
و خــاطــراتــی که
دان
قطعی نشده اند .وی
ادامه می
شجوهای تربیت بدنی پـ
دهد :در مقطع ک
ـای کــالس های
ارشناسی ارشد و
علمی و
دکترا
عملی جا گذاشتند
البته  100نفر ثبت
و این روزهــا در
نام کرده اند و 9
جست
هیئت
و جوی آینده ای
علمی و  30استاد
هستند که با رشته
مدعو در دانشگاه
فعالیت می کنند.

سیاسی ،اقتصادی،

فرهنگی ،اجتماعی

نماینده ولی فقیه در جلسه ستاد
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی تحلیل کرد:

افتتاح

درون اتاق های عملیاتی دشمن

زمین چمن
شماره یک تختی

چمن
مصنوعی زمین شماره یک
ورزشگاه تختی بجنورد
گفت :این افتتاحیه با
افتتاح شد.قاسم زاده،
برگزاری بازی دوستانه
دبیر هیئت فوتبال
پیش کسوتان استان
استان به خبرنگار ما
گلستان و خراسان
شمالی انجام شد.

پیش کسوتان در

زمین بدمینتون

دومین مرحله رنکینگ
بدمینتون پیش کسوتان
استان گفت :این
به مناسبت هفته
تربیت بدنی برگزار
رقابت ها با استقبال
خوب ورزشکاران
 35تا 45
شد.رئیس هیئت بدمینتون
برگزار شد.وثوق
سال و باالی 45
افزود :این مسابقات
سال برگزار شد که
در رده های سنی
در رده سنی  35تا
محسن وحیدی مقام
 45سال در بخش
های اول و دوم را
به دست آوردند و
شدند.وی بیان
انفرادی ،علی رستمیان و
احمد محجوب و
کرد :در بخش دو
میثم حسین نیا به
نفره این رده سنی
طور مشترک سوم
بهمدی دوم شدند و
محسن وحیدی و ناصر
مرتضی
براتی
عزیزی
و
اول
و
مهدی
علی رستمیان
سالمی و مجتبی
باالی  45سال نیز
نیز در جایگاه سوم
در بخش انفرادی
ایستادند.وی اظهار
محمد رحمانی و
سوم شد و
در
محمد
کرد :در رده سنی
رضا
بخش
صادقی
دو نفره نیز
اول و دوم شدند و
محمد رحمانی و
مقام
الیاس ابراهیمی
الیاس ابراهیمی اول
دوم را کسب کردندو
محمدرضا صادقی و
شدند ،علیرضا خزایی
و حسین خالقی
محسن میرزایی نیز در
جایگاه سوم ایستادند.

ورزش
رقابت های

صفحه 2

خبر ورزشی
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هفته پارالمپیک

K H O R A S A N S H O M A L I

 8صفحه شماره  2۸۳۸قیمت 3000ریال

به مناسبت هفته
پارالمپیک رقابت
هایی در رشته های
جانبازان و معلوالن
مختلف برگزار شد.دبیر
استان گفت :این
هیئت ورزش های
رقابت ها به صورت
ویلچر و والیبال
استانی برگزار شد و در
نشسته نیز از ورزشکاران
ببر
رشته های بسکتبال با
استان های همجوار
یم«.بابک فیروزه»
دعوت کردیم تا شور و
افزود :امسال برخالف
سطح مسابقات را باال
سال های گذشته که پ
و هیئت جنبازان و
ارالمپیک فقط توسط
معموالن اجرا می شد
کمیته پارالمپیک
باشند تا با
مقرر شده سازمان
کمک آن ها بتوانیم
بهزیستی و آموزش
کاری
استثنایی
منسجم
و
هم
در
در
کنار ما
تیمی انجام
روز اول مسابقات
دهیم.وی بیان کرد :این
در  3رشته برگزار
مسابقات طی دو روز و
شد ،ورزش های
سینه تشکیل
همگانی
شد،
از
سه
ماده وی
مسابقات فوتبال دستی
لچررانی ،دارت و پرس
به صورت تیمی و
شد و رقابت های
تنیس روی میز به
رشته های فوتسال،
بسکتبال
با
یادآور
صورت انفرادی برگزار
شد :حدود
ویلچر و والیبال
نشسته هم در روز
 200ورزشکار که به
دوم انجام شد.وی
صورت حرفه ای در
داشتند که از
شهرهای بجنورد،
استان فعالیت دارند در
یکدیگر
این مسابقات حضور
شیروان ،اسفراین ،گرمه و
رقابت کردند.وی خ
فاروج و مهمانانی از
اطرنشان کرد :برای
رشته
آزادشهر ،گنبد و مشهد با
مدارس
دارت،
استثنایی هم روز گذشته
فوتبال ،تنیس روی میز و
مسابقاتی را در چهار
مچ اندازی برگزاری
پارالمپیک را با
کردیم و در روز دوشنبه
حضور مسئوالن در
برنامه داریم تا از و
مراسم بزرگداشت هفته
رزشکاران برتر تقدیر شود.

پرونده مسمومیت دانشجویان وارد فازجدید شد
گفت و گوی اختصاصی خبرنگار روزنامه با مدعی العموم

صفحه 4

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای استارت خورد
2

دادستان درخصوص حادثه پارک ملی گلستان خبر داد:

دستگیریمتهمان
شهادت محیط بان
4

تکریم و معارفه رئیس پارک علم و فناوری
2

بهمنیار

چوب حراج به تولیدات تاکستان ها

صفحه 5

اوراق خزانه ،دو سر ضرر برای پیمانکاران
صفحه 3

خطرات جاده ای در کمین  13مدرسه جرگالن
7

رئیس اتاق بازرگانی اعالم کرد:

نبود زیرساخت های
صادراتی در استان
زیرساخت های صادراتی در استان نداریم اما در بازارهای بین المللی حضور فعالی داریم.رئیس اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان شمالی روز گذشته با بیان این مطلب ...

5

