فحه
8ص

روزنامه

ستان
هایا
ی
د

نیازمن بازار
روز

شیرازی
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یک علیدخ

ت و چندین مشکل

آورند و
این مسئله عالوه بر
محوطه بی رنگ و
سردر کهنه اش را
لعاب برای شان
برداشته اند ،سـ
ناراحت کننده است.
تا
ـردری که یکی از
همین چند وقت
مراجعه کنندگان می
پیش هم روی در
گوید :به ما گفته
مجموعه اند در
ورزشی شهید
حال ساخت و ساز
علیدخت قرار داشت؛
هستند و  10روز در
مجموعه اصلی
ای که به عنوان
مجموعه بسته می
بزرگ ترین ورزشگاه
ماند ،ما هم قبول
محدوده کردیم
ولی
شهری بجنورد بار
متاسفانه
بیشتر
حضور ورزشکاران
از دو هفته از این
زیادی را وعده
به دوش می کشد.
می گذرد و هنوز در
مجموعه بسته است
و ما گاهی
بارها دربــاره محوطه
فقط یکی ،دو نفر
سازی علیدخت
را در حال کار می
مطلب بینیم و
نوشته ایم؛ مجموعه
بیشتر وقت ها هیچ
ای که به نام شهید
کاری انجام نمی
ورزشی شود.
شهر مزین شده ولی
به انــدازه آن نام
به آن یکی از
رسیدگی نشده است.
والدین که در حال
پیدا کــردن جای
پارک برای
علیدخت بعد از
گذشت ســال ها و با
بردن فرزندش به سالن است می دوباره به
مــدیـ
آمدن گوید:
ـران مختلف هنوز
این اتفاق خیلی بد
محوطه ای در خور دار شده که به دنبال محل است و آن قدر ادامه طور جدی
ورزشکاران ندارد.
دیگری برای
البته با آمدن خانه
فرزندم هستم.
تمرین این موضوع
جوان! به محوطه
مجموعه وی
ورزش ــی
علیدخت کــه هیچ
اظهار می کند 10 :دقیقه است دنبال را پیگیری
ارتباطی هــم به
ج
ورزش
ـ
ـای
پ
ـ
ـارک هستم تا
ندارد بار بیشتری بر
دوشش گذاشته
فرزندم را در کالسش می کنم و طی
می شود و حاال باید
مستقر کنم و ایــن
دید
ب
ـ
ـرای
فکری
من
هم
بسیار
برای رفت
و آمد و
کننده است.
ناراحت یکی ،دو روز
حضور مردم به خانه
جوان شده است؟
او
مــوضــوع
ساخت خانه جــوان در فضایی که حلیتاکید می کند :امیدوارم مسئوالن زودتر راه آینده سعی
ورزشــکــاران نیاز
برای این
بیشتری به آن دارنــد
موضوع پیدا کنند ،واقع ًا حق ما می کنیم با
خود این همه
بحث مفصلی
سرگردانی نیست.
است که باید به آن
ولی
پرداخته شود وی
هماهنگی
چیزی که این روزها
یـــــادآور مــی شــــود:
مراجعه کنندگان به
محوطه مجموعه
مجموعه ورزشــی شهید علیدخت را ناراحت ورشهید علیدخت هم که به هیچ وجه در شأن اداره کل در
زشکاران
کــرده اســت بسته
شــدن در اصلی
نیست ولی همه به آن عادت کرده مجموعه را
اسـ
مجموعه ایم
ـت ،ایــن موضوع
و دیگر تصوری از
باعث می شــود
فضایی درخور نداریم.
باز کنیم
کنندگان
مراجعه در این بـ
بــرای پیدا کــردن
ج
ـ
ـاره با رئیس اداره
ـای
ورزش
و
پــارک
در
جوانان
خیابانی که پ
بجنورد تماس گرفتیم و
ارکینگی نــدارد با
مشکالت ورزشکاران
مشکل رو به و
رو شوند.
همراهان شان را با وی
در میان گذاشتیم.
وسایل نقلیه بب
امید
حــاضــران
ندیم.وی بیان می کند:
در مجموعه ورزش ـ
علوی زاده می گوید:
ـی
عالوه
بر
واقعیت
کار
علیدخت
این
برای
با
داخلی
است
که
زمان تحویل
گذشت بیش از 15
محوطه تاسیس خانه
آن قدر خودرو در
داشتند عمل نکردند.
ت
روز از بسته شــدن
جوان و کار وی خ
به
محوطه مجموعه شهید
اسیساتی را هم در
در علیدخت
ستوه آمده اند و
اطرنشان می کند:
زیاد بود که کار پی
مجموعه داریم که برای
می خواستیم در
بارها ناراحتی شان
مانکاران کند پیش
انجام سریع کارها این
را از می رفت
مجموعه را باز کنیم ولی
این بابت بروز داده
و حتی رفت و آمد
اقدام صورت گرفت.
اند؛ به خصوص
واحد فنی و مهندسی
وی ی ـ
خودروها خساراتی
گفت کمی
هایی که
خانواده هم به
ـادآور می شــود:
بیشتر صبر کنیم.
البته نمی شــود
مصالح زده بود که
فرزندان شان را به این
برای وی یادآور
تصمیم گرفتیم 10
مجموعه می تا 15
ناراحتی افـــرادی کــه
می شود :دوباره
بــه مجموعه مــی
روز در مجموعه را
به طور جدی این
آیند موضوع را
بــرای رفــت و آمد
توجیهی آورد ولی
پیگیری می کنم و
متاسفانه پیمانکارها هم
طی یکی ،دو روز
درست
آینده
سعی
کارشان
را
انجام
می کنیم با
ندادند و به تعهدی که
هماهنگی اداره کل در
مجموعه را باز کنیم.

)
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سیاسی ،اقتصادی،

فرهنگی ،اجتماعی

خراسان شمالی

 8صفحه به انضمام  8صفحه نیازمندیها ( روز بازار) شماره  27۸۵قیمت 3000ریال
دیدار تدارکاتی

مسافران بجنورد  -فاروج؛ مجبور به عبور از  ۲۵کمینگاه مرگ

برای شاه جهان

نجفیان -تیم
فوتبال شاه جهان
اسفراین در یک
با یک نتیجه
دیــدار تدارکاتی
پرگل تیم فوتبال
آرش ری را مغلوب
خبرنگار
کرد .به گزارش
ما ،تیم فوتبال شاه
جهان این شهرستان
آرش ری را با
توانست تیم فوتبال
نتیجه پرگل  5بر
صفر شکست دهد.
ابراهیم ا
سماعیلی ،حسین نامور
و جواد داورپناه
اسفراین
برای
شاه
جهان
که شهریور امسال
در لیگ دسته 3
خواهد
فوتبال کشور حضور
یافت ،گل زنی کردند.

ت

نیس روی
میز در اسفراین

رئیس
هیئت تنیس روی میز
اسفراین از برگزاری
میز به
مسابقات تنیس روی
میزبانی سالن بعثت این
شهرستان خبر داد.
رویارویی 20
سودمند با اشاره به
پینگ پنگ باز در رده
سنی بزرگ ساالن
باز در رده
و  11پینگ پنگ
سنی نوجوانان گفت:
در رده سنی بزرگ
صاحب
ساالن حجت یعقوبی
عنوان نخست شد و
هادی سودمند و
مصطفی
سوم شدند .وی
محمدی دوم و
بیان کرد :در رده
سنی نوجوانان پویا
امیر حسین قلی پور و
ناصری اول شد و
کمیل
جوان
مقام های دوم و
سوم را کسب کردند.

لیگ هندبال بانوان

اولین
دوره لیگ هندبال
بانوان استان به
شد.
میزبانی اسفراین برگزار
سرپرست هیئت هندبال
استان به خبرنگار ما
 6تیم
گفت :در این لیگ
به رقابت با یکدیگر
پرداختند که تیم هیئت
بر سه
هندبال استان 26
تیم هیئت هندبال
اسفراین را شکست داد
بجنورد 18
و تیم شهرستان
بر صفر تیم باشگاه
آینده
سازان
برداشت.
اسفراین ب را از پیش رو
فاطمه مرزی افزود:
در آخرین بازی تیم
اسفراین
الف
16
بر
2
باشگاه آینده سازان
تیم شهرستان
بجنورد را شکست داد.
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روی

م

دادهای ورزشی

جمع هیئت و
رزش های رزمی

شیرازی -
مجمع هیئت ورزش
های رزمی استان با
حضور دبیر ف
دراسیون ورزش های
رزمی برگزار شد.
مدیرکل ورزش
و جوانان استان
که به عنوان رئیس
مجمع در
این جلسه حضور
داشت ،گفت :زحمت
کشیده شده
ولی عملکرد هیئت
طــوری نبود که
مــورد قبول
ما
و
ف
دراسیون باشد،
کم کــاری های
هیئت مبنی
بر کم کار بودن
رئیس نیست ،اعضای
هیئت هم
همکاری نکردند و
توقعات به هر دلیلی
بــرآورده نش
د.کوروش
بهادری
افــزود :ورزش های
رزمی بستر بسیار
خوبی در استان
دارد 12 ،سبک
در تمام
رزمی نداشت و
استان فعالیت می
این ضعف بزرگی
کنند و بیشتر بخش
سبک کیک ب
است ،متاسفانه سالن
در تخصصی در
وکسینگ است که نا
استان نداریم و در
به سامانی هیئت
باعث شده
باشگاه های خصوصی
تمرین می کنند و ما ن
نتوانیم استعدادها را
توانستیم
آن
شناسایی
ف
طور
که
کنیم
باید در خدمت
تا دوستان
دراسیون بیشتر ما را
بشناسد.وی بیان
باشیم ،اگــر فدراسیون
رئیس جدید
کرد :امیدوارم را
کمک کند و مبلغی
بتواند
برای
این
ساخت
عقب
افتادگی
سالن تخصصی
رزمی را در استان
سریع تر
بگذارد بقیه اش را از
استان تامین می
جبران کند و کنار هم
کنیم ،فدراسیون
این رشته را بسازند.
وی اظهار
 10میلیون تومان
هم بگذارد بقیه
کــرد :اگر اعضای
اش را تامین می
هیئت کم کــاری
کردند ،اولیه
یا وقت نگذاشتند
کنیم ،اگر این اعتبار
ً
باشد
رسم
ا
بقیه
این
اش
را
پیش می بریم.
رئیس را عزل می
و
کنیم به گزارش
حتی نمی گذاریم به
مجمع فوق العاده
خبرنگار ما ،این مجمع با
حضور  2کاندیدا
تصریح کرد :استان
برسد.وی برگزار شد
هیچ برنامه ای در
که در پایان یوسف
بخش ورزش های
شاکری به عنوان رئیس
هیئت به مدت 4
سال انتخاب شد.

۳

ورزش

ر

قابت فوتبالیست ها

شیرازی -
هفته ششم سوپر
لیگ استان برگزار
شد.رئیس هیئت
فوتبال استان به
خبرنگار ما گفت:
در این هفته تیم
استقالل بجنورد
اتــرک
یک بر صفر تیم
بجنورد را از پیش رو
برداشت و تیم شاهین
بجنورد با
همین نتیجه تیم
استقالل اسفراین را
شکست داد.
حسین
جعفرزاده افزود :تیم های
نصر جاجرم و عقاب
آشخانه با
نتیجه دو بر دو به
تساوی رضایت دادند و
دیــدار تیم
های نگین پــارت و پ
یشگامان
شیروان 2
بر صفر به نفع
نگین پارت به پایان
رسید.وی تصریح
کرد :همچنین هفته
دســت آوردنــد و
سوم لیگ نونهاالن
در لیگ جوانان
برگزار شد که
بجنورد هم اترک،
تیم هــای نساجی
در این بازی ها تیم
اتحاد
استقالل و ماهان اول
تا
3
بر
سوم
ه
صفر
تیم
قرمزپوشان را
ستند.وی گفت:
در جدول نونهاالن
شکست داد و تیم
لیگ بجنورد نیز
 5بر
پیام نساجی اترک
تیم های ماهان،
یک تیم استقالل
اتحاد و شاهین
نوین را از پیش رو
در رده های اول
وی یادآور شد:
تا سوم ایستادند
برداشت .که دو تیم
تیم شاهین  2بر
اول جواز حضور در
یک تیم اترک سرخ
پوشان را برد و
مسابقات استانی را
به دست آور
تیم ماهان  8بر
دنــد.وی ادامــه داد:
صفر در مقابل تیم
پدیده ماهان
نکته دیگری که در
پیروز
فوتسال
استان
شد.وی
خ
اتفاق افتاده است
اطرنشان کرد :در هفته
دوم لیگ فوتبال
حضور دو بازیکن
جاجرمی در
جوانان بجنورد نیز تیم
لیگ برتر است و
پیام
امیر
نساجی
حسین
5
اترک بر یک
داوودی و
ابوالفضل
تیم پدیده ماهان را
صالحی که در تیم
شکست داد و دیدار
تیم های
گیتی پسند مشهد در
لیگ دسته اول
اترک سرخ پوشان
توپ می زدند به
و ماهان با نتیجه
سه به
همراه این تیم راهی
 3بر لیگ برتر
تساوی رسید و تیم
فوتسال نوجوانان
ا
استقالل در این بازی
ستراحت داشت.
شدند.وی ادامه داد :لیگ
ها دسته سه
فوتبال کشور نیز اوایل
مهر ماه با  65تیم در
وی اضافه کرد :در
 5گروه 13
جدول
تیمی
شروع
سوپرلیگ استان
خواهد شد
تا پایان مان از
که نماینده استان
هفته ششم تیم های
اسفراین در دور اول
استقالل بجنورد،
نگین
مسابقات
پارت
حضور
بجنورد و
دارد
و تیم
پیام انتظار دیگر
عقاب آشخانه مقام
نماینده استان مان
های اول تا سوم را
از بجنورد در دور
به دوم و نهایی
وارد
این
رقابت
ها خواهد شد.

یک مسئول :کاش این جاده را تحویل نمی گرفتند

صفحه ۴

جوی پایدار تا اواخر هفته
۲

سرقت خودرو تا کفش راننده
۴

استقبال مدیران از پیگیری
مطالباتمردم

گفت و گو با «ریحانه پارسا» ستاره تازه کار تلویزیون

تجربه بازیگری

صفحه 5

۶

بافت های فرسوده گرمه
زیر آوار مشکالت
بهمنیار

۸

یادداشت سردبیر
ولی زاده

معاون سازمان صنعت ،معدن و تجارت خبر داد:

پلمب انبارهای  3داروخانه

صفحه ۲

سپاس مخاطبان
سپاس مدیران
۲

ورزش

۵

