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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارش ویژه

۷

مهم ترین دستاوردهای اداره ورزش و جوانان فاروج ،در یک نگاه« .سال »97

شهرستان فاروج؛ پیشرو در اجرای برنامه های فرهنگی ،ورزشی
و میزبانی مسابقات استانی
بسم ا ...الرحمن الرحیم.
امروزه در شهرستان فاروج همانند بیشتر شهرهای کشور ،در راستای توجه
به نیازها و خواسته های مردم ،به حوزه ورزش در کنار دیگر بخش ها نگاه و
توجه ویژه ای صورت گرفته و به دالئل خاصی همچون؛ ایجاد نشاط ،شادابی
و نقش مهم و تأثیرگذار آن در سالمتی افراد ،رشته های مختلف ورزشی مورد
پذیرش اقشار مختلف مردم ،مسئوالن و گروه های مختلف سنی قرار گرفته
است ،.با این مقدمه کوتاه ،در ابتدای سخن خداوند متعال را شاکریم که به ما
توفیق خدمت و خدمت رسانی به اهالی خوب و مهربان این شهرستان را داد
که همیشه و در همه حال در این حوزه یار و مددکار ما در اداره ورزش و جوانان
بوده و ورزشکارانش با توجه به داشتن قابلیت ها و توانمندی های ویژه ،همواره
صاحب نام و نام آور در عرصه های مختلف ورزشی هستند و به همین منظور
شهرستان فاروج توانسته در طول چند سال گذشته تا کنون ،جایگاه واقعی
خود را در این حوزه حفظ و ورزشکاران فاروجی در سطوح مختلف جهانی و
ملی همیشه و در همه حال حرفهایی را برای گفتن داشته باشند  ،به همین

خاطر ما متولیان این حوزه نیز تصمیم گرفتیم تا در چهلمین سالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی ،ضمن گرامیداشت این ایام پربرکت ،در راستای
اطالع رسانی فعالیت های صورت گرفته در این مجموعه ،طی گزارشی به بیان
مهم ترین اقدامات و دستاوردهای اداره ورزش و جوانان ،و همچنین جایگاه
«شهرستان فاروج» در این حوزه و در رشته های مختلف ورزشی بپردازیم.
🔹🔹شهرستان فــاروج؛ شهرستانی است که طی سالهای اخیر و با توجه به
اقدامات خوب صورت گرفته ،پیشرو در حوزه ورزش بوده و جایگاه خود را در
این حوزه حفظ کرده است و نگاه اینجانب به عنوان مدیر اداره ورزش و جوانان
شهرستان و همچنین تمامی کارکنان این مجموعه ،در خصوص حمایت از
تمامی ورزشکاران و کمک به هیئت های ورزشی این است که؛ به جای اینکه
منتظر بمانیم ،آنها بــرای درخواست کمک به ســراغ این مجموعه ورزشی
بیایند ،.اداره ورزش خود پیشقدم شده و در طول سال جلسات مختلف با تک
تک هیئت ها برگزار و در خصوص ارائه برنامه و تقویم ورزشی و برآورد هزینه
برای اجرای برنامه ها جلوتر مبلغ مورد نیاز را پرداخت و زیر ساخت های الزم

اجرای طرح بررسی ساختار قامتی
زنان و دختران روستایی

را برای اجرا و اعزام به مسابقات مختلف را فراهم می کند تا هیئت های ورزشی
و ورزشکاران عزیز با خیال راحت و بدون هیچ گونه نگرانی فقط در خصوص
اجرای برنامه ها فکر کنند ،.و بخاطر این اقدام صورت گرفته شهرستان فاروج
پیشرو در اجرای بهترین برنامه های فرهنگی و ورزشی شده و همچنین باعث
شده تا شرایط میزبانی مسابقات استانی در این شهرستان فراهم شود .آفرین
بر همت واالی شما اهالی ورزش دوست و درود بیکران بر عزم و اراده تک تک
شما خواهران و برادران ورزشکار فاروجی ....

علی اکبر کیوان
رئیس اداره ورزش و جوانان فاروج« .بهمن ماه »1397

مسابقات کشتی با چوخه در فاروج
رئیس اداره ورزش و جوانان فاروج به تشریح فعالیتهای صورت گرفته
در خصوص برگزاری مسابقات کشتی با چوخه در این شهرستان
در طول سال جاری پرداخت«.علی اکبر کیوان» گفت :طبق
برنامه زمان بندی همه ساله  14فروردین ماه ،این مسابقات
در گود کشتی امام مرشد شهر تیتکانلو برگزار و در این دوره
از مسابقات کشتی گیران از شهرها و استان های مختلف
به رقابت با یکدیگر پرداختند .وی افزود :همچنین مسابقات
کشتی با چوخه در مناسبت های مختلف طی سال در سطح
شهر تیتکانلو ،گود امام مرشد و همچنین در امامزاده دوآب
دهستان سنگر نیز برگزار شد.

کارشناس بانوان در اداره ورزش و جوانان فاروج از
اجرای طرح ساختار قامتی در بین زنان و دختران
روستایی در این شهرستان خبر داد« .آتنا فراهی»
گفت :ایــن طــرح در روستاهای مایوان از توابع
بخش مرکزی و گزکوه از توابع بخش خبوشان
شهرستان و بــا هــمــکــاری دهــیــاری و شــوراهــای
اسالمی دو روستا برگزار شد.

نقش آفرینی بانوان فاروجی در حوزه ورزش

ﺍ اجرای طرح ساختار قامتی و غربالگری ورزشکاران خانم و تست فشار خون ،دیابت و....در فاروج.
ﺍ برگزاری مسابقات مختلف؛ پرتاب پنالتی ،دوستانه والیبال ،جانبازان و معلولین ،تنیس روی میز ،کاراته و ....در طول سال برای بانوان فاروجی.
ﺍ جشنواره آشپزی و غذاهای سنتی در مناسبت های مختلف سال برای بانوان فاروجی.
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همایش پیاده روی بانوان فاروجی در مناسبت های مختلف همچون؛ هفته تربیت بدنی ،هفته دولت ،دهه فجر ،اوقات فراغت تابستان ،سالروز اقامه اولین نماز جمعه در شهر
تیتکانلو ،پیاده روی گروهی به امامزاده اسماعیل(ع) کوران ترکیه ،پیاده روی گروهی بانوان در روستای خرق ،مایوان ،چوکانلو و....

ﺍ برگزاری کارگاه مهارت همسرداری باعنوان؛ آشیانه عشق برای بانوان در فاروج.
ﺍ همایش پرواز بادبادک ها و مانور ورزشی کالسهای اوقات فراغت و ....برای بانوان در شهرستان فاروج

ﺍ جشنواره های بومی ،محلی و برگزاری مسابقات؛ دارت ،داژبال ،طناب کشی ،یک قل،دوقل ،هفت سنگ مهارتی ،نخ ریسی در اسفجیر ،مایوان ،امامزاده دوآب دهستان
سنگر.برای بانوان شهرستان فاروج.
ﺍ حضور تیم فوتسال بانوان فاروج در مسابقات لیگ استان.

برگزاری  3جشنواره ازدواج و خانواده و
تجلیل از زوج های نمونه و جوانان برتر در
فاروج

رئیس اداره ورزش و جوانان با اشاره به برگزاری این مراسم در سطح شهر
فاروج ،تیتکانلو و روستای چوکانلو این شهرستان گفت :این جشنواره ها با
هدف تلفیق علم ،ادب ،دانش و شادابی و پویایی در خانواده ها و زندگی
زوجین برگزار می شود« .علی اکبر کیوان» افزود :امیدواریم سایر افرادی
که تصمیم به ازدواج دارند ،این مراسم را به عنوان نمونه و الگوی خوبی در
راستای ازدواج ساده در مسیر زندگی خود مد نظر داشته باشند.

ووشو فاروج ،قوی و منسجم ترخواهد شد...

اعزام  6نماینده شهرستان فاروج به مسابقات فوتسال استانی
برای اولین بار در تاریخ فوتسال فاروج
مسابقات قهرمانی رده های پایه استان ،با حضور شش تیم فاروجی در رده های ذیل برگزار خواهد شد:
در رده سنی نونهاالن تیم های پارسیان به سرپرستی آقای پاکدل و تیم ستارگان به سرپرستی مهندس حیدریان
به عنوان نمایندگان فاروج شرکت خواهند کرد
دررده سنی نوجوانان تیم علم و ادب به سرپرستی آقای احمد نقدی و تیم زعفران تنسر به سرپرستی هاشم
خاکشور به عنوان نمایندگان فاروج اعزام خواهند شد
در رده سنی جوانان تیم سپاهان با نام زعفران تنسر به سرپرستی امین صادقی نیا اعزام خواهد شددرمسابقات
زیرگروه تیم علم وادب به سرپرستی آقای نقدی در این مسابقات شرکت خواهند کرد.الزم به ذکر هست که این
مسابقات هزینه ای بالغ بر  1۵میلیون تومان را شامل خواهد شد که با حمایت رئیس اداره ورزش وجوانان جناب
آقای کیوان و رئیس هیأت فوتبال جناب آقای ایزدجو مبلغ  ۳میلیون و پانصد هزار تومان کمک مالی به این تیم ها
شده است .الباقی هزینه ها برعهده خود باشگاه ها می باشدامیدواریم با مدیریت سازمان یافته دبیر هیأت فوتبال
جناب آقای وهابی این تیم ها بتوانند افتخار آفرینی کنند.

رئیس اداره ورزش و جوانان فاروج از اجرای طرح ملی پارک گام در این شهرستان خبر
داد و گفت :طرح پارک گام با استقبال مناسب جامعه ورزش و جوانان بانوان شهرستان
در محل کوهستان پارک این شهر در مورخه پنجشنبه  22شهریور ماه  ۹۷برگزار شد .
«علی اکبر کیوان» ضمن تقدیر از سرکار خانم فراهی کارشناس ورزش بانوان و تشکر
از همکاری مربیان فعال هیات همگانی خانم ها محمد زاده ،علیزاده ،کریمی و عوامل
اجرایی خانم ها رجبی  ،غالمی ،زاهد و روحانی در برگزاری طرح پارک گام در مورخ 22
شهریور در فاروج اظهار کرد :در این برنامه  ۳00نفر از بانوان شهرستان حضور داشتند
و در پایان  1۵نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه با حضور شهردار و مشاور فرماندار این
شهرستان تقدیر شدند .رئیس اداره ورزش و جوانان فاروج از اجرای مرحله دوم طرح ملی
پارک گام در هفته تربیت بدنی نیز خبر دادند.

یم ووشو شهرستان فاروج در یکسال اخیر ،با همت واالی زحمت کشان در این حوزه ،از استقبال ویژه ای برخوردارگردیده و همچنین
پیشرفت صعودی داشته است.الزم به ذکراست که ووشو فاروج ،ازقطب های ووشو در استان و منطقه می باشد .متولیان اصلی این رشته
ورزشی در فاروج ،سعی بر این دارند که از بروزترین و پیشرفته ترین تاکتیک های رزمی بهره بگیرند که برنامه های خود را در حوزه قهرمانی
و مدال آوری محقق سازند .به گفته بنیانگذار این رشته در شهرستان فاروج ،تمامی برنامه ها به صورت زیر ساخت ،کوتاه مدت و بلند مدت پی
ریزی شده است و پیش بینی ما بر این است که در سالهایی نه چندان دور ،شاهد ملی پوش و قهرمانان ملی از این خطه خواهیم بود« .علی
دلیر» گفت :از تمامی ظرفیت و پتانسیل ها ،نهایت استفاده را می بریم که به این مهم دست یابیم.با آرزوی موفقیت و توفیق
روزافزون برای جوانان جویای نام ورزشی شهرستان فاروج.

رئیس اداره ورزش و جوانان فاروج با اعالم این خبر گفت :این
سالن های ورزشی در نقاط مختلف شهر و روستا برای استفاده
تمامی ورزشکاران عالقمند در نظر گرفته شده است « .علی
اکبر کیوان» افزود :از مجموع سالن های ورزشی؛  ۷سالن به
نامهای؛ سالن ورزشــی شهید قدیمی ،ولیعصر(عج)  ،شهید
حسین پــوران ،شهدا ،شهید فرهادی ،سالن وزنــه بــرداری و
سالن ووشو ،طبق برنامه زمان بندی و برای استفاده تمامی
شهروندان در رشته هــای مختلف ورزشــی اختصاص یافته
است .وی اظهار کرد :یک سالن ورزشی نیز در شهر تیتکانلو
و یک مــورد نیز در گــود ورزشــی و مابقی آنها در روستاهای
پرجمعیت و دارای ظرفیت های ورزشی قرار دارند « .کیوان»

و بسیاری از برنامه ها و مسابقات دیگر که بانوان این شهرستان افتخارآفرین می باشند.

طرح ملی پارک گام در فاروج

به جهانی شدن می اندیشیم...

بهره مندی ورزشکاران فاروجی از
 15سالن ورزشی

رئیس اداره ورزش و جوانان فاروج از فعالیت  20هیئت ورزشی در سطح این شهرستان
خبر داد و گفت :این هیئت ها بصورت فعال در هر ماه دو یا سه مسابقه ویژه و در
برخی از رشته ها نیز ،مسابقات استانی برگزار می کنند«.علی اکبر کیوان»
افــزود :درابــتــدای ســال ،اقدامات خوب و قابل توجهی در خصوص جذب
اعتبارات و کمک به هیئت های ورزشی در سطح شهرستان صورت گرفته،
که امیدواریم درادامه فعالیت ها نیز با عملکرد خوب هیئت های ورزشی این
روند ادامه یابد .وی اظهار کرد :اولین و مهم ترین اقدام ،ساماندهی هیئت
های ورزشــی است که در این خصوص بــرای تمامی مسئولین هیئت های
ورزشی عالوه بر صدور ابالغیه برای تمامی اعضا هیئت ،در زمینه بیمه آنها نیز
اقدام شده است.

ﺍ برگزاری طرح ملی پارک گام در فاروج.

رئیس اداره ورزش و جوانان فاروج گفت :در حوزه بانوان خانم «آتنا فراهی»
کارشناس ورزش بانوان در اداره ورزش و جوانان شهرستان در طول مدت فعالیت خود دراین مجموعه اقدامات خوبی را انجام داده و ما نیز در این خصوص حمایت های مورد
نظر را به این گروه انجام داده تا این قشر نیز بتوانند در رشته های مورد عالقه خود بدون دغدغه فعالیت داشته باشند ،.و خداوند را شاکریم که بانوان شهرستان نیز در کنار
آقایان جایگاه خود را در این حوزه حفظ ،و با تشکیل تیم ها و هیئت های ورزشی با برگزاری و حضور در مسابقات مختلف در سطوح مختلف ملی و استانی نقش آفرینی و افتخار
آفریده اند.

یکی از اقدامات خوب اداره ورزش و جوانان فاروج.

فعالیت  20هیئت ورزشی در شهرستان فاروج

گفت :دیگر سالن های ورزشی در روستاهایی همچون؛ خرق،
چری ،مایوان ،یام ،بیرگ و خیرآباد وجود دارد که سالن های
ورزشــی روستاهای خیر آبــاد ،بیرگ و یــام تمامی اقدامات
صورت پذیرفته و آماده افتتاح می باشند .وی اظهار کرد :سالن
ورزشی روستای خرق گاز کشی  ،نصب دو دستگاه گرماتاب
نو و محوطه سازی سالن روستای چری نیز صورت پذیرفته
است «.علی اکبر کیوان» گفت :تمامی نواقص همه سالن های
شهر و روستا رفع و همچنین سیستم روشنایی و گرمایی آنها
نیز تعمیر شده است .وی ابراز کرد :برای سالن شهر تیتکانلو
دو عدد گرماتاب نصب و سیستم روشنایی مکان مورد نظر نیز
تعمیر شده است .وی تصریح کرد :همچنین برای سالن ورزشی
روستای مایوان نیز عالوه بر انجام تعمیرات الزم ،گرماتاب نیز
نصب شده است.

استاد علی دلیر
ﺍ نماینده سبک بی شاوولین ووشو استان خراسان شمالی.

ﺍ

ﺍ مسئول کمیته مسابقات ووشو خراسان شمالی

ﺍ

ﺍ دبیر هیئت ووشو شهرستان فاروج .

ﺍ

ﺍ سرمربی تیم ووشو و ژیمناستیک شهرستان فاروج

در پایان سخن:
با توجه به کمک های فراوانی که از طرف نماینده محترم مجلس ،مدیر کل محترم ورزش استان ،فرماندار محترم شهرستان و همکاران محترم خودم در این مجموعه،
آقایان؛ «مختاری»« ،پزشک» و گواهی و سرکار خانم فراهی و تمامی مسئولین هیئت های ورزشی ،مربیان و ورزشکاران و ....صورت گرفته ،شهرستان فاروج چندسالی
است که از حاشیه امنیتی خاص برخوردار می باشد و بر خالف سالهای گذشته که فاروج فقط در یک یا دو رشته فعالیت داشت ،امروز به لطف و سعی و تالش همه دست
اندرکاران ورزشی شهرستان فاروج در بیشتر رشته های ورزشی فعال می باشد و حرفی برای گفتن نه تنها در استان بلکه در کشور داریم ،اگر در گذشته مقام آور کشوری
بصورت محدود در شهرستان وجود داشت ولی خوشبختانه درحال حاضر در رشته های مختلف همچون؛ ووشو ،تکواندو ،والیبال ،کاراته ،کشتی فرنگی در رده های مختلف
نونهاالن ،نوجوانان و جوانان مقام آور کشوری داریم و می توان گفت :ورزش شهرستان این روزها در اوج پیشرفت خودش می باشد.
به امید روزهای بهتر برای ورزشکاران و ورزش دوستان فاروجی.

علی اکبر کیوان رئیس اداره ورزش و جوانان فاروج
گزارش ویژه

