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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مصوبه کدر شده
ورزشی
شیرازی
برگزاری شورای ورزش استان موضوعی است
که از سال ها پیش ،درست همان سالی که
تشکیل آن مصوب شد پیگیرش بودیم.
مدیر کل وقت اداره کل ورزش و جوانان از
وجود این شورا اطالع چندانی نداشت و در
نهایت قــرار شد بــرای بــرگــزاری آن پیگیری
کند.
از آن سال تاکنون مدیر کل ها آمدند و رفتند
و استاندارها تغییر کردند و این شورای عالی
ورزش استان در بیشتر استان ها تشکیل شد

اما استان ما همچنان در پیچ و خم تشکیل
شدنش است.
با اهالی ورزش خراسان شمالی بارها در این
مــورد صحبت کردیم و همه امــیــدوار بودند
روزی این شورا فعالیت خود را آغاز کند.
بــرگــزاری جلسه ای به ریاست استاندار و
مشارکت نماینده دستگاه های اجرایی حتما
می تواند دروازه ای برای موفقیت ورزش و
ورزشکاران باشد؛ جلسه ای که سال هاست
از اهالی ورزش خراسان شمالی دریغ شده
اســت.مــدیــرکــل جــدیــد اداره کــل ورزش و
جوانان استان هم البته از زمان فعالیت اش

اگر چنین
شورایی
هست باید
برگزاری
جلسه
خیلی خوب
و راهگشا
در عرصه
ورزش باشد

بر برگزاری این شورا تاکید کرده ولی هنوز این
اتفاق نیفتاده است.
«کــوروش بهادری» در اولین مصاحبه اش در
این مورد تاکید کرد که بعد از آسیب شناسی
هیئت های ورزشی استان برای برگزاری این
جلسه نامه نگاری و پیگیری خواهد کرد.آسیب
شناسی ها انجام شد و در آخرین صحبت که
در صفحه ورزش همین روزنامه هم چاپ شد
قرار شد این شورا تا نیمه دوم اردیبهشت ماه
تشکیل شود و حاال که اردیبهشت دارد جایش را
به خرداد می دهد هنوز از صحبت در مورد این
جلسه مهم و آینده ساز خبری نیست.
مدیر کل ورزش و جوانان خراسان شمالی در این
باره می گوید :در آخرین صحبت با استاندار قرار
شد بخشنامه به روز شده این شورا را در اختیارش
بگذاریم تا طبق آن آیین نامه جلسات برگزار شود
ولی با تماسی که با وزارت خانه داشتیم هنوز
آیین نامه جدید تدوین نشده است.
«کوروش بهادری» می افزاید :در حال پیگیری
مــوضــوع هستیم تــا بتوانیم اقــدامــات الزم و
کافی را برای برگزاری این جلسه انجام دهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استاندار خراسان شمالی نیز در این باره می

گوید :اگر چنین شورایی هست باید برگزاری
جلسه خیلی خوب و راهگشا در عرصه ورزش
باشد«.مجید پورعیسی» می افــزایــد :پیگیر
برگزاری جلسه شــورای ورزش باشید و در
کارگروه هایی که هستید مانند اجتماعی
یــا جــوانــان مشکالت
ورزش را مــطــرح
کــنــیــد تـــا بــتــوان
بیشتر به ورزش و
ورزشــکــاران کمک
کرد.

شیرازی
فوتبالی ها میزبان معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توسعه منابع استاندار ،مدیرکل دیوان محاسبات،
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه
ریزی و مدیرکل و معاون اداره کل ورزش و جوانان
خراسان شمالی بودند تا به بررسی مشکالت فوتبال
استان پرداخته شود؛ فوتبالی که  90دقیقه می تواند
مردم کشور و دنیا را پای تلویزیون نگه دارد و اشک
بریزند یا با تمام وجود شاد شوند.
رئیس هیئت فوتبال استان از مشکالت فوتبال می
گوید و از نبود اعتبار و مشکالتی که تیم ها برای حضور

در لیگ های کشوری با آن ها روبه رو هستند«.حسین
جعفرزاده» از فوتسال بانوان می گوید و نبود حامیان
مالی و تیمی که جایش در لیگ خالی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار
خراسان شمالی که زودتر از مدیر کل به این جلسه آمده
بود و بازدیدی هم از استادیوم تختی داشت ،می گوید:
ورزش نشاط و سالمت جامعه را تضمین می کند و برای
تحقق سیاست شادی میان مردم باید نهضت ورزشی در
استان داشت و به همین خاطر از ورزش و هیئت های
ورزشی حمایت می کنیم.مجید پورعیسی می افزاید:
همیشه گفته ام که بیایید هیئت های ورزشی را تقسیم
کنید تا آن هایی را که فعالند یا فعال نیستند شناسایی

کنیم و فعال ها را چه در بخش بانوان و چه آقایان به
طورخاص ببینیم .پیشنهاد می کنم در برنامه ای از
مدیران با نفوذ حتی شده به صورت افتخاری به عنوان
پشتیبان در هیئت های ورزشی استفاده کنید تا نماینده
دولت در ورزش باشند.وی بیان می کند :ببینید چه
امکاناتی می خواهید ،زمین  19مهر را تعیین تکلیف
کنید ،گفته بودم که ده تا  12نیرو در اختیارتان قرار می
دهیم که آن جا راه بیفتد.
او بیان می کند :طبق برآوردی که اعالم کردید حدود
 2میلیارد تومان الزم است تا استادیوم تختی جان
دوباره بگیرد و می شود مقداری از این مبلغ را با کمک
سازمان برنامه و بودجه تامین کرد.
وی تصریح مــی کند :امکانات و وضعیت موجود
باید شناسایی و برنامه زمــان بندی معینی برای
توسعه ورزش استان ارائــه شــود بنابراین سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان منطبق بر سند بخش
تربیت بدنی جداول عملیاتی این حوزه را متناسب
بــا اولــویــت ه ــای ورزشــــی هــر منطقه ارائــــه دهــد.
پورعیسی تاکید می کند :شناسایی امکانات مورد
نیاز شهرستان ها در حــوزه هــای مختلف ورزشــی
برای مکاتبه با فرمانداران باید در دستور کار سازمان
مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل ورزش و جوانان باشد.
وی یادآور می شود :اداره کل ورزش و جوانان برای

رویدادهای ورزشی

چمن مصنوعی برای استادیوم
جاجرم

معینی -کار نصب پــروژه چمن مصنوعی استادیوم
جــاجــرم آغـــاز شــد.رئــیــس اداره ورزش و جــوانــان
شهرستان جاجرم به خبرنگار ما گفت :این پــروژه با
 900میلیون تومان اعتبار که  500میلیون تومان
آن ارزش افــزوده و  400میلیون تومان آن از طرف
فرمانداری تخصیص پیدا کرده است ،آغاز به کار کرد.
فخرانی افزود :از ابتدای تاسیس اداره ورزش و جوانان
جاجرم زمین چمن این شهرستان وضعیت مناسبی
نداشت و به خاطر کمبود آب چمن طبیعی احیا نشد.
وی ادامه داد :پیمانکار  3ماه قرارداد دارد تا این پروژه
را تحویل دهد.

برای نونهاالن و نوجوانان برگزار شد

اولین رنکینگ بدمینتون

وقت اضافه ای برای فوتبالی ها
حل مشکالت هیئت فوتبال استان و اعالم درخواست
ها و نیازهای ایــن حــوزه باید از فرصت حضور در
شوراها ،کارگروه ها و کمیته های تخصصی استان
مانند شورای جوانان و کارگروه امور اجتماعی بهره
ببرد تا در شورای برنامه ریزی و توسعه استان طرح
موضوع شود و همچنین برای حل مشکالت شهرستان
ها موضوعات در کمیته برنامه ریــزی شهرستان با
ریاست فرماندار مطرح شود.
«پورعیسی» تصریح می کند :تمام هیئت های ورزشی
استان باید خودشان منبع درآمــد داشته باشند و از
طرح های این حوزه با این هدف استقبال خواهیم کرد
و حمایت مان را برای تسهیل در روند امور اعالم می
کنیم.وی بیان می کند :باید از ظرفیت های استان
مانند پتروشیمی ،کارخانه سیمان ،آلومینای جاجرم و
شرکت های بزرگی که در استان مستقر هستند برای
تیم داری در لیگ های ورزشی و فوتبال استفاده کرد
تا تیم ها و ورزشکاران و کادر فنی دغدغه مالی برای
تمرین و حضور در مسابقات نداشته باشند.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه
ریزی خراسان شمالی نیز می گوید :در این چند سال
سرانه فضای ورزشی روباز و بسته افزایش پیدا کرده
و اتفاق های خوبی افتاده است«.عربی» می افزاید:
به نظر من باید بــرای ساخت سالن ها و امکانات

ورزش

۵

هدفمندتر حرکت و بیشتر سرمایه گذاری کرد.وی
بیان می کند :باید پیگیری هایی انجام و جلسات
بیشتری برگزار شود و با منابع و حامیان مالی رایزنی
کرد تا وارد میدان شوند.مدیرکل دیوان محاسبات
استان نیز می گوید :ورزش بحث فراگیری در دنیاست
و باید یک برنامه  10ساله تدوین کرد و در پایان آن 10
سال دید کجا ایستاده ایم.
«پاکدامن» می افــزایــد :باید در ایــن بخش جلسات
بیشتری برگزار شود و طرحی را مصوب کرد تا سرانه
ورزشی باالتر برود و تصمیم ها زخمی نشود و به طور
کامل مشکالت حل شود.
وی اظهار می کند :به طور نامحسوس به ورزشگاه ها
سر زدم و رقابت های ورزشی به خصوص فوتبال را
دیدم و از این ظرفیت برای توسعه استان باید استفاده
کرد.مدیر کل ورزش و جوانان استان نیز می گوید:
فوتبال حتما مخاطبانش به انــدازه تمام هیئت های
ورزشی استان است ولی توجه به هیئت های فعال
وظیفه ماست و امیدوارم روزی ورزشکارانی که برای
توسعه ورزش تالش می کنند به هدف شان برسند.
«بهادری» می افزاید :امسال توانستیم با پیگیری
هایی که کردیم به هیئت های ورزشی کمک خوبی
بکنیم ولی برای کسب مدال و توسعه ورزش همگانی
و قهرمانی این کافی نیست.

شیرازی  -اولین مرحله رنکینگ بدمینتون انتخابی
تیم های نونهاالن و نوجوانان پسر استان در بجنورد
برگزار شد.رئیس هیئت بدمینتون استان به خبرنگار
ما گفت :این رقابت ها با حضور  15بازیکن نونهال
و  21بازیکن نوجوان برگزار شد که حضور خانواده
ها و استقبال ورزشکاران از نکات قابل توجه آن بود.
وثوق افزود :در رده سنی نونهاالن میالد شیردل ،سید
جواد وکیلی و ایلیا اصالن پناه و در رده سنی نوجوانان
شاهرخ شرفی ،سجاد ابراهیم زاده و علیرضا مهنان
مقام های اول تا سوم این رقابت ها را از آن خود کردند.

«مهردالن» در بازی های
آسیایی

شیرازی« -شاهین مهردالن» دو و میدانی کار استان
توانست مجوز حضور در بازی های آسیایی را به دست آورد.
سرپرست هیئت دو و میدانی خراسان شمالی به خبرنگار
ما گفت :مهردالن با ثبت رکورد  19متر و  63سانتی متر
در پرتاب وزنه توانست جواز حضور در بازی های آسیایی
جاکارتا را به دست آورد.صابری افزود :مهردالن در مرحله
دوم مسابقات دو و میدانی لیگ طالیی آقایان توانست حد
نصاب امتیاز این بازی ها را به دست آورد.

کارگاه آموزشی در استخر شنا
باحضور نوجوانان وجوانان روستای باالدشت کارگاه
آموزشی کاهش آسیب های اجتماعی در استخر شنای
بدر الدین جاجرمی برگزار شد.باقری رئیس اداره
ورزش و جوانان گرمه گفت:این کارگاه یک روزه با
هدف ترویج سبک زندگی اسالمی و مقابله با تهاجم
فرهنگی برگزار شد.

