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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رویدادهای ورزشی

گزارشی از روند پیشرفت پروژه های ورزشی ،روستایی اسفراین

سالن های ورزشی
روستایی که به بار ننشست
نجفیان
در ســال هــای متمادی کلنگ آغاز عملیات
اجرایی احــداث سالن ورزشــی در شماری از
روستاها از جمله در روستاهای اسفراین به
زمین خورد؛ کلنگ هایی که تاکنون ثمره ای
در این شهرستان نداشته اســت .سالن های
ورزشــی در روستاهای دهنه شیرین ،چهل
حصار و حسن آبــاد اردغـــان اسفراین چشم
انتظار تخصیص اعتبار و آغاز عملیات اجرایی
برای پیشرفت فیزیکی بیشتر ،تکمیل و بهره
برداری در آینده ای نزدیک هستند و دست کم
از عمر شروع عملیات اجرایی آنان تا امروز 6
سال گذشته است و گاهی به  8سال می رسد
و اکنون زیر غبار فراموشی از یادها رفته اند و
کماکان اهالی به ویژه جوانان و نوجوانان چشم
انتظار افتتاح آن ها هستند.
«احمدی» دهیار روستای حسن آباد اردغان
با بیان این که عملیات اجرایی پــروژه سالن
ورزشــی این روستا در سال  89آغاز شد ،می
افزاید :تا سال  91عملیات اجرایی احداث
سالن ورزشــی در روستای حسن آباد اردغان
ادامه یافت اما پس از آن متوقف شد.
وی با اشاره به این که اکنون پروژه احداث سالن
ورزشی در روستای حسن آباد اردغان بالتکلیف
رها شده و معطل تزریق اعتبار است ،می افزاید:
قول مساعد بــرای تزریق اعتبار به این پروژه

طی امسال داده شده است که با مناقصه روند
واگذاری پروژه در دستور کار قرار گیرد.
«آقایی» دهیار روستای چهل حصار هم با اشاره
به این که پــروژه احــداث سالن ورزشــی در این
روستا در اواخر دولت دهم کلنگ زنی و عملیات
اجرایی آن آغاز شد ،می گوید :تقریب ًا یک سال
عملیات اجرایی پــروژه ادامــه یافت اما پس از
گرانی مصالح ساختمانی پیمانکار پروژه را رها
کرد.
وی با اشاره به این که متاسفانه به دلیل این که
برای پیمانکار ماندگاری در پروژه صرفه مالی
نداشت پروژه را رها کرد ،می افزاید :قول داده
اند عملیات اجرایی سالن ورزشی روستای چهل
حصار طی امسال ادامه پیدا کند اما این قصه
مختص به چهل حصار نیست و چند روستای
دیگر هم کماکان معطل تزریق اعتبار هستند و
اکنون به واسطه نبود اعتبار ناتمام رها شده اند.
وی بیان می کند :ما و اهالی چهل حصار چشم
انتظار تزریق اعتبار برای تداوم عملیات اجرایی
و تکمیل پروژه سالن ورزشی روستا هستیم.
«ابراهیمی» دهیار روستای دهنه شیرین از
منطقه بام و صفی آباد هم با اشــاره به این که
پروژه احداث سالن ورزشی این روستا در اواخر
دولت دهم کلنگ زنی شد و تا مرحله بتن ریزی
پیش رفته و ستون های سوله آن آورده شده
اســت ،می گوید :بعد از آن کــار جــدی انجام
نشده و سال هاست که این پــروژه معطل کار

ورزش

۵

چند بار
پیمانکارها
آمده اند
وپروژه را
دیده اند اما
خبری از
حضور جدی
شان نبوده
و کار شروع
نشده است

برگزاری رالی خانوادگی در شیروان

روزی پر از شور و شوق برای خانواده ها

جدی و عملیاتی اســت.وی با تاکید بر این که
قول هایی داده اند که روند عملیات اجرایی
پــروژه سالن ورزشــی روســتــای دهنه شیرین
را پیگیری می کنند ،اضافه می کند :چند
بار پیمانکارها آمده اند و پروژه را دیده اند اما
خبری از حضور جدی شان نبوده و کار شروع
نشده است.وی تصریح می کند :اهالی روستای
دهنه شیرین کماکان چشم انتظار اختصاص
اعتبار ،تــداوم عملیات اجرایی و تکمیل این
پروژه ورزشی هستند.
رئیس اداره ورزش و جوانان اسفراین هم با
اشاره به این که سالن ورزشی روستای دهنه
اج ــاق تکمیل و ب ــرای بهره بـــرداری تحویل
دهــیــاری و اهــالــی روســتــا ش ــده اســـت ،می
گوید :به دلیل مضیقه اعتباری رونــد تــداوم
عملیات اجرایی احداث سالن های ورزشی در
روستاهای دهنه شیرین ،چهل حصار و حسن
آباد اردغان متوقف شد.
«مهدی بهمنیار» با اشاره به خاتمه پیمان پروژه
های سالن ورزشی در  3روستای اسفراین به
واسطه نبود اعتبار ،اضافه می کند 3 :سالن
ورزشــی در روستاهای دهنه شیرین ،چهل
حصار و حسن آباد اردغــان تامین اعتبار شده
و بناست با برگزاری مناقصه پیمانکار جدید
انتخاب شــود و پــس از آن عملیات اجرایی

احــداث و تکمیل پــروژه هــای ورزشــی ناتمام
دارای اعتبار در دستور کار قرار گیرد.
وی بــا تاکید بــر ایــن کــه تــا پــایــان مــاه جــاری
پیمانکاران جدید پــروژه های ناتمام از طریق
مناقصه انتخاب خواهند شد ،خاطرنشان می
کند :اعتبار  2میلیارد ریال برای سالن ورزشی
روســتــای چهل حــصــار ،یــک میلیارد و 840
میلیون ریال برای سالن ورزشی روستای دهنه
شیرین و یک میلیارد و  100میلیون ریال برای
سالن ورزشــی روستای حسن آبــاد اردغــان از
منابع ملی تخصیص یافته است.
وی با اشــاره به ایــن که بــرای سالن ورزشــی
روستای حسن آبــاد اردغــان از منابع استانی
هم اعتبار مصوب و پیش بینی شده بود ،بیان
می کند :متاسفانه اعتبار مصوب استانی برای
سالن ورزش ــی روســتــای حسن آبــاد اردغــان
تخصیصی نداشت.
رئیس اداره ورزش و جوانان اسفراین از احتمال
بهره بــرداری از سالن های ورزشــی روستای
چهل حصار و پس از آن روستای دهنه شیرین
طی امسال خبر می دهــد و اضافه می کند:
امکان بهره برداری از سالن ورزشی روستای
حسن آبــاد اردغــان امسال به دلیل سهم کم
پروژه از اعتبارات تخصیص یافته و وسعت سالن
امکان پذیر نیست.

کشتی باچوخه اسفیدان

«تیاوار» قهرمان فوتسال

پایان رقابت های فوتسال کارگران

محمدی -دومین دوره مسابقات کشتی باچوخه در  4وزن در دهانه
دره دهریزه اسفیدان برگزار شد.در پایان این رقابت ها در وزن های
مختلف «سعید ترکانلو» « ،علی شرفی» و «سجاد مفیدی» به ترتیب اول
تا سوم شدند« .حسین ایزانلو» « ،علی مجاهدی» و «وحید رحمانی»
بر سکوهای اول تا سوم ایستادند« .مهدی ترکانلو» « ،سعید عباسی»
و «سیامک نامور» با شکست حریفان شان اول تا سوم شدند و در رده
سنگین وزن «هــادی ترکانلو» و «حسین روحانی» اول و دوم شدند.
همچنین در کشتی پهلوانی «حسین روحــانــی»« ،فرهاد قدیمی» و
«وحید رحمانی» از بجنورد و «محمد ایزانلو» با غلبه بر حریفان شان به
عنوان برترین های این بخش معرفی شدند.

پنجمین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان اسفیدان با قهرمانی تیم
«تیاوار» به پایان رسید .در فینال این رقابت ها ،تیم «تیاوار» با نتیجه 3
بر یک تیم «خیبر» را شکست داد و در مسابقه رده بندی تیم «دهریز» با
برتری  2بر یک «درمان کوچه» را از پیش رو برداشت و به عنوان سوم
این رقابت ها بسنده کرد.در پایان این رقابت ها «قاسم ترکانلو» از تیم
«اسفیدان مشهد» به عنوان بازیکن اخالق« ،محمد هدایتی» از تیم
«خیبر» به عنوان فنی ترین بازیکن« ،میالد هدایتی» از تیم «خیبر» با
 9گل زده به عنوان آقای گل و «علی کمالی» از تیم «تیاوار» به عنوان
بهترین دروازه بان معرفی شدند.پنجمین دوره مسابقات فوتسال جام
رمضان اسفیدان با حضور دوازده تیم برگزار شد.

شیرازی  -چهاردهمین دوره مسابقات فوتسال کارگران استان با
قهرمانی پایا نیروی شرق به پایان رسید.
مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان به خبرنگار ما گفت :این
دوره از مسابقات که با حضور  16تیم از سراسر استان برگزار شد
با انجام  40بازی در سالن کارگران بجنورد به پایان رسید.محسن
خالصی افزود :در پایان تیم پایا نیروی شرق  3بر یک حریف خود اداره
پست را شکست داد تا قهرمان این رقابت ها شود و تیم های اداره پست
و شرکت آبفا مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.وی بیان کرد:
این رقابت ها سطح کمی و کیفی خوبی داشت و بازی فینال با استقبال
بسیار خوب به پایان رسید.

عوض زاده -رالــی تفریحی ،خانوادگی و گردشگری
روستایی با حضور پر شور خانواده ها در شیروان برگزار
شد.شنبه ای که گذشت شیروان میزبان برنامه شاد رالی
تفریحی ،خانوادگی بود؛ برنامه ای که در روز تعطیل
برگزار و با استقبال پر شور خانواده ها مواجه و با شعار
«جان آب در خطر است» اجرا شد.رئیس هیئت ورزش
روستایی و بــازی های بومی و محلی شیروان با اشاره
به حضور حدود  150خانواده در این برنامه ورزشی و
فرهنگی گفت :معرفی نقاط گردشگری ،روستایی و همچنین فرهنگ سازی مصرف بهینه آب از جمله اهداف
این برنامه بود که با همکاری نهادهای مربوطه به خوبی محقق شد«.مرسل» نهادینه کردن فرهنگ رانندگی و
عمل به قوانین راهنمایی و رانندگی را از دیگر اهداف این برنامه ذکر و خاطرنشان کرد :خانواده ها در این برنامه
که به مدت یک روز اجرا شد عالوه بر عبور از مرکز شهر شیروان از  9روستای جنوب شیروان عبور و دهیاران و
اهالی تعدادی از روستاها با شربت و شیرینی ،غذاهای بومی و محلی و اهدای گل از شرکت کنندگان استقبال
کردند.وی خاطرنشان کرد :اجرای برنامه های شاد و مفرح در آیین اختتامیه از دیگر برنامه های این رالی بود.

«یوسفی» داور قهرمانی کشور
حکمت« -مریم یوسفی» برای قضاوت در مسابقات تکواندوی قهرمانی کشور انتخاب شد.به گزارش خبرنگار
ما ،این رقابت ها در رده سنی خردساالن به میزبانی یزد برگزار می شود.یوسفی از مربیان قدیمی این رشته در
استان است که حاال به عنوان داور در رقابت های معتبر قهرمانی کشور حضور دارد.

«مهردالن» رکورد زد

بجنورد میزبان رقابت های قهرمانی کشور

شیرازی  -در رقابت های دو و میدانی قهرمانی کشور
«شاهین مهردالن» در پرتاب وزنه رکورد زد.سرپرست
هیئت دو و میدانی استان به خبرنگار ما گفت :در این
مسابقات شاهین مهردالن ورزشکار بجنوردی که به
عنوان نماینده مشهد حضور داشت با پرتاب  19متر و
 93سانتی متر رکــورد زد.علی اصغر صابری افــزود :او
قبال با رکورد  19متر و  63سانتی متر مجوز حضور در
بازی های آسیایی جاکارتا را به دست آورده بود.وی بیان
کرد :مهردالن سال هاست که برای تیم خراسان رضوی به میدان می رود و تاکنون چند بار برای برگشت او به
بجنورد صحبت کرده ایم ولی قبول نکرده است زیرا در گذشته وقتی هیچ فردی از او حمایت نکرد با مشورت با
خودمان به مشهد رفت و حاال احساس تکلیف در مقابل این تیم می کند.وی یادآور شد :مرتضی احمدی ،علی
اکبر یزدان پور ،امیر حسین ماماقانی و رضا ربانی با مربیگری و سرپرستی رضا شریعت نیا از بجنورد در این رقابت
ها حضور دارند.
وی بیان کرد :با رایزنی های انجام شده و موافقت فدراسیون برای اولین بار میزبان مسابقات کشوری نونهاالن با
عنوان لیگ پویا هستیم که شهریور ماه در دو بخش دختران و پسران برگزار می شود.
وی اظهار کرد :ورزشکاران و نونهاالن بجنوردی در حال حاضر با حمایت مدیر کل ورزش و جوانان برای رفت و
آمدشان به مجموعه  19مهر زیر نظر مربیان صابری در بخش پسران و آیدا رمضان زاده در بخش دختران تمرینات
شان را به طور جدی انجام می دهند تا شهریور ماه عالوه بر میزبانی خوب ،نتایج خوبی را هم به دست آوریم.
وی تصریح کرد :نیمه دوم تیر ماه میزبان رقابت های دوی صحرا نوردی کارگران کشور هستیم و هفته آینده
مسابقه بزرگ دوی همگانی برای بانوان و آقایان برگزار می شود که به زودی مسیر رقابت ها اعالم خواهد شد.
وی اضافه کرد :سه مرحله لیگ باشگاه های استان از دیگر برنامه های ماست که با تمرین بچه ها با کیفیت خوب
برگزار خواهد شد.

