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آهنگ های امید بخش از سکانداری ورزش استان

ســکــانــدار ورزش اســتــان خیلی ســریــع از چــاق
سالمتی های متعارف گذشت و نشست با سردبیر و
خبرنگاران روزنامه خراسان شمالی را به کارگاه نقد
و بررسی و شیوه های فرهنگ سازی تبدیل کرد.
او اگرچه هنوز تازه استارت بازسازی کشتی به گل
نشسته ورزش استان را زده است ولی برنامه های
گوناگونی دارد که حاکی از امید برای آینده استان
اســت .مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی
به همراه مدیران این اداره کل در روز تربیت بدنی
و ورزش مهمان روزنامه خراسان شمالی شدند تا
هم تبریک روز تربیت بدنی باشد و هم نشستی با
سردبیر روزنامه های استانی خراسان داشته باشند
و در مورد مسائل ورزشی صحبت و تبادل نظر شود.
زمــان کم بــود ولــی در همان زمــان کم از فرهنگ
ورزش و نوع واژه نویسی ورزشــی و البته مسائل و

مشکالت ورزش صحبت شد.سردبیر روزنامه های
استانی خراسان در این دیــدار از نقش ورزش در
فرهنگ سازی گفت و بیان کرد :فرهنگ سازی در
ورزش بسیار مهم است ولی متاسفانه کم تر اتفاق
افتاده که باید تمام مدیران به خصوص در دستگاه
ورزش به این سو هم پیش بروند.
حجت االسالم «علی ولی زاده» افزود :استفاده از
واژه ها نیز در ورزش خیلی مهم است ،یک خبرنگار
گاهی برای استفاده از یک واژه و پربارتر کردن خبر
ساعت ها فکر می کند و مدیران نیز باید از این واژه
ها استفاده کنند تا خبرنگاران بیشتر برای واژه های
ورزشی و زیبا نویسی وقت بگذارند.
وی بر نقش مشاوران رسانه ای نیز تاکید و بیان
کــرد :مشاور رسانه ای داشتن بــرای همه مدیران
الزم است و ورزش نیز از این قاعده مستثنی نیست

که متاسفانه در استان خراسان شمالی خیلی کم
است.وی ادامه داد :باید به ورزش بیشتر پرداخته
شود و همیشه ارتباط ما با ورزش خوب بوده است
و همیشه برای پیشبرد اهداف ورزشی کنار اهالی
ورزش خواهیم بود.در این نشست ،مدیرکل ورزش و
جوانان خراسان شمالی نیز گفت :ورزش یک پدیده
تاثیرگذار اجتماعی است ولی متاسفانه اهمیت
و ارزش الزم را بــه ورزش نمی دهــنــد«.کــوروش
بهادری» افزود :اگر قرار است جرم و جنایت ،اعتیاد
یا هزینه درمان کم شود باید سراغ ورزش رفت.وی
بیان کرد :هیچ حسی مانند ورزش در روند فکری
خانواده تاثیر گذار نیست ،یک ورزشکار وقتی پرچم
جمهوری اسالمی را باال می برد می تواند اشک را در
چشم مردم از سر شوق ایجاد کند.
وی یادآور شد :صبح ها به پارک ها که سری بزنید
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می بینید که مــردم بجنورد و سایر نقاط استان،
خانوادگی ورزش می کنند ،کوهپیمایی می روند و
این نشان از عالقه مردم به ورزش دارد.
وی تصریح کرد :اعتقادم بر ورزش همگانی نیست
اعــتــقــادم بــر همگانی کـــردن ورزش اســـت ،اگر
بخواهیم فرزندانی سالم داشته باشیم باید ورزش را
تکلیف شرعی بکنیم.
وی افزود :هر فردی در حیطه کاری خود وظیفه ای
دارد گرچه ما دستگاه ورزش هستیم ولی خروجی
ورزش خیلی مهم است و همه باید حمایت کنند.
وی اظهارکرد :انتظار دارم روزنامه وزین خراسان
شمالی که مخاطبان زیادی دارد طوری کارشناسی
شده حرکت کند که تمام دستگاه های اجرایی را
به حمایت از ورزش هدایت کند تا ورزش بتواند
از ظرفیت هــای آن هــا اســتــفــاده کــنــد.وی ادامــه
داد :بیشتر دستگاه های دولتی فضاهای ورزشی
بسیاری دارند ولی کمتر با ما هماهنگ هستند و
باید برنامه ریزی کنیم تا به ما کمک کنند و خودشان
بگویند در به روی همه شما باز است و برنامه ریزی
کنید.وی یــادآور شد :مــاده  88دست و بال ما را
بسته است و مجبوریم اماکن ورزشــی را به بخش
خصوصی واگــذار کنیم و بعد پول وارد خزانه می
شود و تا دوباره به خودمان برگردد باید خرج تعمیر و
تجهیز کنیم که در عمل به نفع ورزش نیست .به طور
کلی مشکل ما در ورزش زیاد است از زیر ساخت
بگیرید تا بقیه مسائل.
محمد فرحی ،مدیرگروه ورزش همگانی اداره کل
ورزش و جوانان استان نیز در ایــن جلسه گفت:
استفاده از واژه در ورزش خیلی تاثیر گذار است.
جالب است که در ذهن همه ما این قرار دارد که
ورزش دشمن اعتیاد است و من به آن ایراد می گیرم
که چرا دشمن اعتیاد؟ چرا واژه مثبت و منفی کنار
یکدیگر باید باشد؟ باید بنویسیم و بگوییم ورزش
مساوی است با سالمتی ،شادابی و نشاط تا این
حال خوب در ورزش باقی بماند.
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نماینده ولیفقیه در سازمان دام پزشکی کشور اعالم کرد:

سهم پایین ایران از تجارت حالل در دنیا
شیری -سهم ایران از تجارت حالل نسبت به کشورهای به ظاهر غیراسالمی کمتر است.نماینده ولیفقیه
در سازمان دام پزشکی کشور با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران بجنورد افزود :کشورهای فرانسه ،آمریکا،
برزیل و تایلند که کشورهایی به ظاهر غیراسالمی هستند در تجارت حالل سهم بیشتری نسبت به کشور ما
دارند.حجت االسالم «کالنتری» اضافه کرد :با این شرایط اکنون الزم است دستگاه های متولی و مرتبط
وارد عمل شوند و برای اقتصادی شدن تجارت حالل در کشور تالش کنند.به گفته وی در حالی که بیش از
 3هزار میلیارد دالر از گردش مالی کاال و خدمات حالل در اختیار کشورهایی است که  4تا  5درصد جمعیت
مسلمان دنیا را دارند ،اما کشور ما نسبت به سهم خود حضور کمتری در بازار حالل دنیا دارد.وی با اشاره
به این که برای رسیدن به تجارت حالل نیاز به تالش دو چندان داریم ،خاطرنشان کرد :اگر این تجارت را
بتوانیم به درستی انجام دهیم درآمدهایی بیشتر از درآمدهای نفتی خواهیم داشت.وی افزود :با دسترسی
به این بازار ،می توان ساالنه  60میلیارد دالر و چندین برابر درآمدهای نفتی گردش مالی داشت زیرا در حال
حاضر  16درصد جمعیت مسلمان دنیا به محصوالت برند حالل ایران دسترسی دارند .وی گفت :به منظور
رفع بیکاری باید در زمینه تجارت حالل سرمایه گذاری هایی انجام و قدم های مؤثری برداشته شود.وی
اولین شرط اعطای برند حالل به مواد پروتئینی را حضور ناظران شرعی ذکر و اضافه کرد :با تعیین ضوابط
حالل تاکنون  20استان تحت پوشش نشان حالل قرار گرفته اند.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد:

 300منتخب در «مدهامتان» رقابت می کنند

 300نفر از منتخبان استانی دوازدهمین جشنواره «مدهامتان» با یکدیگر رقابت می کنند .مسئول دبیرخانه
کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی با اعالم این خبر به خبرنگار ما گفت :این جشنواره در 7
بخش قرائت ،مفاهیم قرآن ،اذان ،نهج البالغه ،آموزش قرائت صحت اذکار نماز ،حفظ  20جزء و کل قرآن و ترتیل
برگزار می شود«.هاشم شیرازیان» افزود :این جشنواره برای خواهران در رشته های قرائت ،حفظ کل قرآن و
مفاهیم برگزار می شود .وی با بیان این که گروه های سنی در نظرگرفته شده برای تمامی بخش ها  18تا 30سال
است و در بخش قرائت صحت اذکار نماز نیز بین  8تا  15سال خواهد بود ،خاطرنشان کرد :منتخبان مرحله
استانی  28ماه جاری با یکدیگر رقابت می کنند و برگزیدگان رشته های مختلف به مرحله کشوری جشنواره که
بیست و چهارم آذرماه به میزبانی خراسان رضوی برگزار می شود ،راه خواهند یافت.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی اعالم کرد:

بانوان؛ یک سوم بیماران سرطانی استان

علی نیا -یک سوم بیماران مبتال به سرطان در استان را بانوان تشکیل می دهند.رئیس انجمن حمایت از
بیماران سرطانی با اشاره به این که  28مهرماه روز ملی سالمت زنان است ،گفت :در روز ملی سالمت زنان
باید تمهیدات ویژه ای برای سالمت این قشر زحمتکش که سکاندار خانواده محسوب می شوند ،اندیشید
زیرا وجود یک بیماری صعب العالج در مادران کل اعضای خانواده را مستاصل و نگران می کند «.حریری»
همچنین با توجه به این که طبق اسناد سازمان جهانی بهداشت از  40درصد سرطان ها می توان پیشگیری
کرد،ادامه داد :اگر زنان ما در سایه خود مراقبتی نگاه امیدوارانه به اثر بخشی روش های تشخیصی و درمانی
داشته باشند ،با مراجعه به موقع و زود هنگام می توانند در صورت وجود بیماری برای درمان آن اقدام کنند.
وی اظهارکرد :شاید اگر بانوان بدانند که دست کم نیمی از سرطان ها با درمان مناسب عالج خواهند شد
زودتر به عالیم مشکوک خود توجه کنند.وی ادامه داد :موارد و نکات زیادی وجود دارند که اثرات ثابت شده
ای در ایجاد یا پیشگیری از سرطان دارند که پژوهش ها درباره نقش این موارد به نتیجه رسیده اند و با به
کارگیری آن ها می توانند احتمال ایجاد سرطان را در خود کاهش دهند.وی بیان کرد :عالوه بر این که
آگاهی دادن به زنان خانواده درباره شناخت سرطان و راه های مقابله با آن دارای اهمیت است عادت دادن
افراد خانواده به تغذیه سالم می تواند بسیاری از سرطان ها را از ما دور کند.وی افزود :در حال حاضر حدود
 552زن مبتال به سرطان در حال درمان هستند که  312نفر از آن ها مبتال به سرطان های مختص زنان
شامل  251خانم مبتال به سرطان برست و  61زن مبتال به کانسر سرویکس هستند.

