روزنامه

سیاسی ،اقتصادی،

فرهنگی ،اجتماعی

خراسان شمالی

رویدادهای ورزشی

پنج

گفت و گو با نایب

تزیینی

مسابقات

قهرمان رقابت های

پاراآسیایی دوومیدانی

نیاز
معلوالن به سالن
تخ
صصی بدن سازی

کیک بوکسینگ

مسابقات قهرمانی کیک
بوکسینگ در رده
و بزرگ
های سنی جوانان
ساالن در استان
برگزار می شود.
کمیته
مسئول مسابقات
کیک بوکسینگ
هیئت انجمن های
ورزشی خراسان
شمالی در گفتوگو با
خبرنگار ما گفت:
آذر
این رقابت ها 5
ویژه آقایان با هدف
ارزیابی و گزینش
تیم منتخب کیک
بوکسینگ واکو
خراسان شمالی در سالن
شهید «صفا» (خانه
بوکس) برگزار می
شود« .انوشیروان
کیک
صابری» افزود :تمام
بوکسینگ کاران
 15تا  17ساله در
و
رده سنی جوانان
18تا  36ساله در
رده سنی بزرگ
این
ساالن می توانند در
مسابقات شرکت
کنند.وی
از مسابقات قهرمانی استان خاطرنشان کرد :این دوره
در اوزان 48
تا +90کیلوگرم
برگزار می شود که
منتخبان این رقابت
ها
خود
را
مسابقات
مهیای
انتخابی تیم
ملی خواهند کرد.
وی با بیان این که
داشتن بیمه ورزشی
برای حضور در این
رقابت ها الزامی
است ،اظهار کرد:
مسابقات با رعایت
پروتکل های بهداشتی
برگزار می شود و
وزن کشی رقابت ها
صبح روز مسابقات در
سالن شهید «صفا»
انجام خواهد شد.

وسیله نقلیه
مناسبی برای رفت و آمد
و
رزشکاران معلول
فراهم شود تا تعداد
این و
رزشکاران افزایش یابد

خراسان
برتر در شمالی دومین استان
پویش
تکریم سالمندان

گروه

گروه ورزش -این که
بارها گفته شده است
ای است و
معلولیت محدودیت نمی
نه غیر قابل باور،
آورد نه شعار کلیشه
مصداق آن را می توان
ورزش را کنار نگذاشته
در معلوالن فعال
و اجازه نداده اند
در ورزش دید که
پای
محرومیت ها بتواند آن
درددل های آن ها که
ها را محدود کند.
بنشینیم از سختی های
گویند،
رفت و آمد به سالن
شرایط سخت تردد و
های ورزشی می
که اص ً
رسیدن به سالن ورزشی
ال
آن هم سالن های
برای معلوالن تعبیه
غیر استانداردی
نشده است .نیاز آن ها
بتوانند
داشتن سالن های
همراه با معلوالن
اختصاصی است که
به ورزش بپردازند.
«اسماعیل
سعادتمند» نمونه
بارز ورزشکار معلول
های ورزشی
پرتالشی
است
دست
که
دارد
در
و قهرمانی
بسیاری از رشته
جهان ،هدف بلند
او که 4
مدت این ورزشکار
سال پیش طی بتن
خوش آتیه است.
ریزی در کار دستش
معلولیت
دچار آسیب می شود
اش شده است حتی
در
ایام
و قطع عضو سبب
کرونا
ورزش را
بلکه در
ترک نکرد و البته نه
رشته های مختلف
تنها در یک رشته
ورزشی فعالیت می
در کارنامه
کند و پیش از این نیز
ورزشی خود داشت.
مربیگری کونگ فو را

فصل به
فصل کتاب ورزشی
این ورزشکار پر از
ترین ها می توان به
روزهای تلخ و شیرینی
نایب قهرمانی او در
است که از شیرین
کرونا
رقابت های انتخابی
را عامل زمین گیر
پاراآسیایی اشاره کرد .او
شدن ورزش می داند.
او که
عناوین قهرمانی
بسیاری در لیگ های
ورزشکاران
استانی دارد از مهم
معلول ،به مشکل
ترین دغدغه های
رفت و آمد به محل
دهد:
تمرین اشاره می
وسیله نقلیه مناسبی
کند و پیشنهاد می
برای رفت و آمد
ورزشکاران معلول فراهم
ورزشکاران افزایش یابد.
شود تا تعداد این
«سعادتمند» به اختصاص
فضاهای ورزشی
کند و می افزاید:
مناسب برای تمرین این
معلوالن نیازمند سالن
ورزشکاران اشاره می
تخصصی
بدن
مشابه ضمن
سازی هستند
درک کردن شرایط،
تا در یک شرایط
او به
به ورزش بپردازند.
محیط های تمرینی
نیز اشــاره می کند
پرداختند و همین
که در زمین های
امر
آسفالت
آسیب
به
تمرین می
دیدگی را به دنبال
مربی خاصی به
دارد.این ورزشکار
تمرین نمی پــردازد و
هم استانی زیر نظر
او تمرینات
«محمد براتی بریمانلو»
دوومیدانی را انجام می
داد
و
قهرمان کشور همراه با
به
هم
پاراتکواندو نیز
کمک می کردن
فعالیت و در رقابت
د«.سعادتمند» در رشته
های انتخابی تیم
یکی از رشته های
ملی شرکت کرده
تمرینی اش قهرمانی
و امیدوار است در
جهان در کارنامه
اش به ثبت برسد.

در پویش تکریم
سالمندان کمیته های
همگانی هندبال
کشور ،خراسان
شمالی با کسب امتیاز
دوم
مورد نظر در جایگاه
استان های برتر قـ
ـرار گرفت .رئیس
هیئت
کمیته همگانی
هندبال خراسان
شمالی در گفت و
گو با خبرنگار ما
گفت :کمیته همگانی
فدراسیون هندبال
با همکاری کمیته
های همگانی هیئت
هندبال استان ها
به مناسبت هفته
تکریم سالمندان به
برگزاری پویش توپ و
هدف اقدام کرد که
خراسان شمالی بعد از
مازندران
در
جایگاه دوم قرار گرفت.
«ابراهیم عنایت
فرخنده» افزود :آثار از
سوی استان ها باید با
شرکت یک نفر از نسل
جوان و یک سالمند
از
خراسان
ارسال می شد که
شمالی
حدود  20اثر از  8مهر
برای
به مدت یک هفته
شرکت در این پویش به
فدراسیون ارسال شد.
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ورزش

دورخیز بد
مینتون بازان استان
برای سکوی اول

ورزش
آب و هوای این
منطقه نیز چندان
دور رفت
مناسب شرایط I
بازیکنان استان
رقابت های لیگ دسته
دیدارهای تدارکاتی و
نبود و اگرچه یک
یک بدمینتون در
حالی
رقابت های بیشتر
روز جلوتر او
در محل مسابقه
برگزار شد که تیم های
همچنین دیدارهای
حاضر شدند اما نبود
قائم شهر و تهران که
مربیان
تدارکاتی و رقابت های
گرمایشی در
سیستم بیشتر را
شاخص و مجربی
سالن و از سویی
را به خدمت گرفته
عامل اساسی تقویت
شرجی بودن آب
و سابقه فعالیت
بودند هوا سبب
تیم می داند و می
و افزاید :تیم
شد بازی را واگذار
بیشتری نسبت به تیم
استان پیش از این
کنیم .به گفته وی،
استان تیم قائم
رقابت ها حداقل 3
داشتند ،با خراسان
بازی تدارکاتی
شهر با داشتن سابقه
شمالی هم گروه شدند.
داشت و برای دور
فراوان ،مسابقه را 4
تیم خراسان
بر یک به
برگشت نیز بازی
دوستانه ای را در
نفع خود پایان داد.
شمالی با بازیکنان و
خود،
پیش خواهد داشت.
مربی بومی او به
به گفته
رقابت های نزدیک و
رقابت های تهران نیز
وی ،طبق نتایج دور
حساسی داشت .این
تیم
اشاره می کند و می
رفت ،تیم خراسان
در سال های ،96
گوید :در ایــن
شمالی با  4امتیاز در
 97و  98تجربه
رقابت ها اگرچه
حضور
جایگاه
تهران
در
دوم
ق
ـ
از
ـرار
متشکل
لیگ را داشت
دارد و
بازیکنان
رقابت تیم
و در دوره اخیر،
باتجربه و شاخصی
های اول هر گــروه،
امیدوار به کسب
بود اما خراسان
سکوی اول است.
رتبه های اول تا
شمالی توانست 5
چهارم ،رقابت
بر صفر این تیم را
تیم های دوم هر
رئیس هیئت
گروه ،رتبه های
او یادآور می
شکست دهد .پنجم
تا
بدمینتون
شود:
خ
ـ
هشتم
و
ـراس
ـ
تهران،
تیم
ً
ـان شمالی
رقابت تیم های
تقریبا آماده ای بود
سوم نیز رتبه های
می و «علی شاه
گوید :نیمی از ترکیب
نهم تا دوازدهم را
تیم در سال های
حسینی» مربی این تیم
مشخص می کند.
بازیکنان
گذشته از دنیا
رنکینگ 70او از
را در کارنامه خود
غیربومی تشکیل شده
حمایت هــای گــروه
دارد اما این تیم
بود اما این دوره با
بازیکنان
ماشین ســازی پــارس
نتوانست صنعت
در مقابل بازیکنان
بومی استان راهی
سخن می گوید که با
رقابت ها شد و 3
استان ،قد علم کند.
از
حمایت مالی این تیم،
نفر «وثوقی» با
بدمینتون بازان از رده
شرایط برای
بیان این که بازی
سنی بزرگ ساالن و
حضور تیم استان
های برگشت این
بقیه رقابت ها
از رده های سنی
در لیگ دسته یک
25
فراهم
آذر
شد.
نوجوانان
و
وی
برگزار
جوانان،
ابراز امیدواری
می شود و تیم های
ترکیب تیم گروه
ً
را تشکیل دادند.
می کند :با حمایت
همین صنایع
مجددا به رقابت می
استان از تیم های هم
«برات
پردازند ،می افزاید:
استانی بتوان ورزش
پیش بینی
وثوقی» با تاکید بر
ما کسب جایگاه
قهرمانی را توسعه داد.
این که با تیم های
شهر
دومی است اما برای
قائم کسب مقام
و تهران هم گروه
اولی می جنگیم.
هستیم و خراسان
در بازی
شمالی وی به
نخست بازی را به
تمرینات مستمر این تیم
قائم شهر میزبان
اشاره می کند که
واگذار پیش از
کرد ،می افزاید:
این در ایام کرونا با
متأسفانه در نخستین
داشتن مجوز تمرینات
تیم قائم شهر
بازی با اعضای
پیش
آن پیگیری شد و با
شرایط مناسبی وجــود
بینی ما کسب جایگاه
نداشت و به
آمادگی  80درصدی
رقابت ها اعزام شدند.
دومی است

اما برای کسب مقام
اولی می جنگیم

 2پیروزی پی در

معلوالن در انتظار
امکانات ورزشی

پی برای «کیمیا»

3

راهاندازی سامانه امداد
هوشمند و کارآمد در استان

3
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ورزش
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سوژه ویژه

سرمربی تیم
فوتسال «کیمیا» از 2
تیم
پیروزی پی در پی این
اسفراینی در لیگ
برتر کشور خبر
داد«.زهـــرا خانی»
با بیان این که با
وجود مشکالت مالی
بسیار ،بازیکنان با
اتحاد و همدلی این
نتایج را رقم زدنــد،
خواستار برطرف
شدن مشکالت
مالی نماینده فوتسال
برتر
بانوان استان در لیگ
کشور شد .وی با
اشاره به پیروزی تیم
فوتسال کیمیای
اسفراین در مقابل
پارس آرای شیراز در
هفته چهارم لیگ
برتر فوتسال کشور
اظهار کرد :اگر تیم از
شود اتفاقات
لحاظ مالی حمایت
خوبی در انتظار
کیمیا
خواهد
داد :در نیمه
بود .وی ادامه
نخست حمالت پیاپی
آن
داشتیم که فقط  2مورد
منجر به گل شد و
در نیمه دوم نیز
حریف
توانستیم دروازه تیم
را  2بار دیگر باز
کنیم و گلهایی
به
که دریافت کردیم
خاطر اشتباهات
فردی بود که باید
تکرار
تالش کنیم این موارد
نشود« .خانی» با
اشاره
به
تأخیر
زیاد
در بسته شدن تیم
گفت :رفته رفته تیم ما
شکل واقعی خود را
در
پیدا میکند چون
دقیقه  90شرایط
حضور تیم در لیگ
افـ
برتر فراهم شد .وی
ـزود :به نظر میرسد
باید مسائل فنی
مشکالت
را رها و برای رفع
مالی تالش کنیم.

مدیرکل کمیته امداد خبر داد:

گروه
ورزش -بانوان استان
در لیگ باشگاهی
و
پاراتنیس روی میز کشور
صاحب مدال شدند .در
خوش درخشیدند
این رقابت ها «زهرا
 8را به خود
علی آبادی» و «زهرا
اختصاص دادند،
نمازی» مقام دوم کالس
«مرضیه ایزدی» و
از آن
«فاطمه باغچقی» مقام
خود کردند و «راضیه
سوم کالس  8را
گریوانی» نیز مقام سوم
بانوان
کالس  9تور ایرانی
کشور را کسب کرد.
پاراتنیس روی میز
«زهرا ایزدی» بانوی
ورزشکاری که  8سال از
ورزشی می گوید
فعالیت اش در پاراتنیس
که حق هر معلولی
می گذرد از امکانات
است تا با ورزش و
هایش برطرف شود .او
سالمت جسم خود
بخشی از دغدغه
یکی از نیازهای هر
می
معلولی را فراهم کردن
داند که متاسفانه
بستر
چندان
به
مناسب
آن
ورزشی
توجه نمی شود.
در این
«ایزدی» از حضور
رقابت ها می گوید که
حریفان سرسخت
اکثر آن ها بازیکنان
حساسیت
تیم ملی را تشکیل
مسابقات را باال برد و
ً
دادند و همین امر
تقریبا بازیکنان جدال
این بانوی
نزدیکی را تجربه کردند.
ورزشکار شیروانی از
جدا شدن رشته
و معلوالن
ورزشی پاراتنیس از
می گوید که با قرار
هیئت جانبازان
گرفتن آن در پوشش
متفاوت تر شد.
هیئت تنیس روی
میز ،کمی شرایط
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اعالم نتایج رایزنی های هیئت تجاری استان در آسیای میانه

خراسان شمالی در مسیرکشت فراسرزمینی در قزاقستان
I

تمرینات بدون مربی

به گفته وی،
اکثر معلوالنی که از
به
ویلچر استفاده می
خاطر پله ای بودن
کنند نمی توانند از
سالن تعبیه شده
سالن استفاده کنندو
سالن ایثار شیروان
ورزشی است و بدون
مختص تمام رشته های
مربی ،تمرینات در این
سالن انجام می شد.

یکی از نیازهای
هر معلولی ،فراهم
کردن بستر مناسب
ورزشی است که
متاسفانه چندان به
آن توجه نمی شود

مسابقات تنیس روی میز
کارکنان دستگاه های
اجرایی

مسابقات
انتخابی تنیس
روی میز کارکنان
دستگاه هــای
اجــرایــی استان
در بخش بانوان
صبح دیروز
به کار خود پایان
داد .معاون ورزش
بانوان اداره
کل ورزش و جوانان
خراسان شمالی
گفت :در
پایان این رقابت ها،
«زیور بالغی» و «زینب
نودهی» اول و دوم
و «فاطمه جمالی»
به طـ
و «افسانه گرامی»
ـور مشترک ســوم
شدند« .محبوبه
حــری» ســرداور و
«سحر هاشمی»،
«کیانا امینی» و «زهرا
این
علی آبادی» داوران
مسابقات
بودند.
«فرانک سرایی» افـ
ـزود :این دوره از
مسابقات با همکاری
اداره کل ورزش و
جوانان و هیئت
تنیس روی میز برگزار
شد و نفرات برتر به
که
مسابقات کشوری
بهمن برگزار می شود،
اعزام خواهند شد.

او که
اکثر تمریناتش را در
سالن مرکز استان زیر
پیگیری کرده
نظر «محبوبه حری»
است از تمرینات
انفرادی تیم بدون
معتقد است
مربی می گوید و
اگر تمرینات جدی
تر انجام می شد
ً
حاصل می شد.
قطعا نتایج بهتری

I

مهم ترین هدف

«ایــــزدی» مهم تــریـ
ـن هــدف خــود را
عضویت در تیم
ملی و کسب مقام
قهرمانی می
داند.او از تعداد باالی

ورزشکاران
معلولی می گوید که
در سالن های
غیر استاندارد به
تمرین می پردازند.
او مهم ترین
دغدغه ورزش معلوالن
را نداشتن سالن
اختصاصی ،مربی
و
تجهیزات مــی دان
ــد و تصریح می
کند :با تکمیل این
موارد ،زمینه موفقیت
بازیکنان
استان در تمام رشته
ها فراهم می شود.
به گفته وی،
تنیس روی میز ورزش
پر هزینه ای است
و راکت های
معمولی حدود 3
میلیون تومان هزینه
می برد
که برای تمرینات
قهرمانی چندان مناسب
نیست و اگر
تمرینات جدی باشد
میز ،راکت و توپ
ها هزینه های
باالیی خواهند داشت.

صفحه ۲

در جلسه شورای اداری صورت گرفت؛

تکریم و معارفه امام جمعه جاجرم

تجمع بزرگ بسیجیان بجنورد برگزار شد

2
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حماسه حضور و اقتدار

2

صفحه 2

آغاز شانزدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی

چراغ های « سن
دوباره روشن شد

شبستان -روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه

»

4

ترفندهای برخی سودجویان برایگران فروشی میوه

رکوردشکنی لوله گستر اسفراین

صفحه ۲

فرزندا ن فرهيخته هم کاران پتروشیمی خراسان

تعلیم و تعلم عبادت است

ایرنا

2

امام خمینی (ره)

مح
قبولي رد دااگشنه عالوه رب حس خوشايند و ماندگار رد ذهن و ضمير ،ورودي فرخنده هب يطي است هك رد آن جا انديشه هب پويايي مي رسد و روح با عطر جانبخش دانش جال مي گيرد.
خرسندم هك اين فرصت رباي شما فراهم شد ات اين احساس ارزشمند را تجرهب كنيد و رباي آيندهاي بهتر هب سمت پويايي ،آفرينش و بالندگي قدم ربداريد .آرزوي من هم رد كنار اولیای اتن ،همرهی توفيق ،سعادت و سالمت ربای شماست.

علیرضا بابازاده  -مدری عامل و عضو هیئت مدریه

مبین نیازی

برق -الکترونیک و ابزار دقیق
آموزشکده فنی و حرفه ای
پسران بجنورد (دارالفنون)

سیده ساناز موسویان
کارشناسی ارشد فناوری
اطالعات سالمت
دانشگاه دولتی کاشان

احمد رضا صف آرا

کارشناسی ارشد مهندسی برق؛
مکاترونیک
دانشگاه دولتی گرگان

امیرحسین حیدری

فرزانه انتضاری ایوری

پرهام نودهی

رضا آذرگشب

دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی -بجنورد

دانشگاه بجنورد

آموزشکده فنی و حرفه ای
پسران شیروان

آموزشکده فنی و حرفه ای
پسران بجنورد (دارالفنون)

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

پزشکی

کارشناسی ارشد مهندسی
عمران سازه

مبینا منظوری

ملیکا کلماتی زاوه

مینا اکبرزاده سرحدی

دانشگاه شهید بهشتی تهران

دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی -بجنورد

دانشگاه فرهنگیان بجنورد

حقوق

پزشکی

آموزش ابتدایی

حسابداری

نیکتا یزدانی

برق -الکترونیک و ابزار دقیق

کارشناسی ارشد
روان شناسی بالینی
دانشگاه آزاد اسالمی نیشابور

بهزاد رضائی رضوان

دکتری تخصصی -مهندسی برق-
مخابرات

امیرحسین سرایانی
شاندیز
مهندسی عمران

دانشگاه مازندران -بابلسر

ملیکا محمدزاده

شیوا فرید گرگانی نیا

دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران
بجنورد (انقالب اسالمی)

مهندسی نفت

تربیت بدنی

کیانا نوروزی پور

عرفان هادی خادر

علی رضا ناطقی

مهدی هاشم آبادی

متین محجوب فر

دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی -بجنورد

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه آزاد اسالمی بابل

دانشگاه پیام نور خراسان شمالی-
بجنورد

پزشکی

روابط عمومی پتروشیمی خراسان

پزشکی

دندانپزشکی

دامپزشکی

مهندسی عمران

