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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خبرهای ورزشی

کبدی بازان مهیای کالس
مربیگری
کبدی بازان استان برای برگزاری کالس مربیگری
درجــه ســه ایــن رشته در بخش بــانــوان مهیا می
شوند.رئیس هیئت کبدی استان دربــاره شرایط
شرکت در این کالس گفت که شرکت کنندگان
می توانند با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی
و باالتر در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشــی و
داشتن کــارت مربیگری درجــه سه در رشته های
دیگر یا در رشته های غیر مرتبط با داشتن مدرک
تئوری مربیگری در این کالس حضور پیدا کنند.
جــوانــمــرد افــــزود :ایــن کــاس از روز ســه شنبه
آغــاز خواهد شد و تا  7تیر ادامــه خواهد داشت.

پای درددل ورزشکاران راز و جرگالنی

سوسوی چراغ ورزش
نجاهی

«فراهی» سرپرست اداره
ورزش و جوانان فاروج شد

درخــشــش و عــنــاویــن ورزشـــی کسب شده
توسط ورزشکاران راز و جرگالنی طی سال
هــای گذشته خبر از ظرفیت هــای مختلف
این شهرستان می دهد؛ ظرفیت هایی که در
سایه سنگین بی توجهی و محرومیت بالقوه
مانده انــد و در ایــن میان تــاش ورزشــکــاران
و مسئول ورزش و جوانان این منطقه برای
افتخار آفرینی و روشن نگه داشتن فتیله نیمه
جــان چــراغ ورزش در شهرستانی که هنوز
سالن ورزشی ،استادیوم و پیست اسب دوانی
اســتــانــدارد و دیگر زیرساخت هــا را نــدارد،
ستودنی است.
از اراده و همت فوتبالیست هایی که روی
خاک پاس می دهند و گورش کارانی که روی
خاک شال شان را محکم می کنند و چابک
سوارانی که در پیست نامناسب می تازند ذره
ای کم نشده است اما این نامالیمات باعث
شده شاهد رشد و بالندگی ورزش در سرزمین
اسب و ابریشم نباشیم.
شرایط برخی رشته های ورزشی را که در این
شهرستان شناخته شده اند ،بررسی می کنیم.
اسب ،این صنعت پر رونق و بی بدیل منطقه و
رشته مهیج آبا و اجــدادی ،دیگر رنگ و لعاب
گذشته را ندارد و همچون گذشته صدای پای
اسب از پیست ها به گوش نمی رسد.
«یــزدانــی» یکی از اســب داران ،حمایت از

میم پرور -آیین معارفه سرپرست جدید اداره
ورزش و جوانان فاروج با حضور مسعود صادق
تیتکانلو ،سرپرست فرمانداری این شهرستان،
بــهــادری ،مدیرکل ورزش و جــوانــان استان،
داوری ،مدیر حراست و سرایی ،مسئول ورزش
بانوان استان در فرمانداری شهرستان فاروج
برگزار شــد.در ایــن مراسم «آتنا فراهی» یکی
از بانوان توانمند و بومی شهرستان به عنوان
سرپرست اداره ورزش و جوانان فاروج معرفی و
از زحمات «علی اکبر کیوان» تقدیر شد.

لیگفوتسالبرگزارمیشود
چهارمین لیگ فوتسال کــارگــران ،ادارات،
کارخانجات با همکاری هیئت فوتبال استان
برگزار می شود.مسئول کمیته فوتسال هیئت
فوتبال خراسان شمالی از مهلت تعیین شده
برای ثبت نام تیم ها خبر داد و زمان آن را تا 14
تیر اعالم کرد.محسن خالصی هر تیم را متشکل
از  14بازیکن و ورودی مسابقات را  800هزار
تومان بیان کرد.قرعه کشی این مسابقات 15
تیر انجام می شود تا فوتسالیست ها از  25تیر در
رقابتی جدی پا به توپ شوند.

ورزش

پرورش دهندگان اسب را ضروری برمی شمرد
و می گوید :برگزاری جشنواره های زیبایی و
کورس به کارمان رونق می دهد و به اقتصاد
منطقه کمک می کند.
وی کــه ســال هــاســت در صنعت اســب کار
کرده ،سهم اسب ها را از کورس کم می داند
و بر برگزاری مــداوم مسابقات ســوارکــاری و
تخصیص علوفه یارانه دار برای اسب ها تاکید
می کند.
ژیمناستیک ،ورزش پایه و مادر که شوق و شور
آن سال های گذشته کودکان مستعد را روی
تاتامی و سالن غیر اختصاصی جمع می کرد
چند ماهی است فراموش شده و مربی جوان
و پرتالش شهرستان ،خبر از برگزاری کالس
های ژیمناستیک برای کودکان در چند روز
آینده می دهد.
«مریم غضنفری» توجه به ورزش پایه را مهم می
داند و معتقد است :همه رشته های ورزشی به
ویژه در بخش بانوان می تواند توسعه یابد و
رشته هایی نظیر بدمینتون و بسکتبال می
تواند پر و بال بیشتری بگیرد زیرا استعدادهای
بسیار خوبی وجود دارند.
با توجه به این که راز و جرگالن ،خطه اقوام
و فرهنگ هــای مختلف و بــازی هــای بومی،
محلی در این میان از جایگاه ویژه ای برخوردار
است آن گونه که باید به آن پرداخته نشده و به
فراموشی سپرده شده است.
یک جوان جرگالنی این منطقه مرزی را در

بی توجهی
به رشتههای
رزمی
باعث شده
استعدادها
در این بخش
پنهان بمانند
و کمتر نام
ورزشکاران
این شهرستان
را در
مسابقات
بشنویم

مقوله بــازی هــای روستایی مستعد می
داند و می گوید :مسابقات برگزار شده در
این زمینه به تعداد انگشتان یک دست هم
نمی رسد و حتی اهالی نیز اشتیاق کمتری
بــرای بــرگــزاری مسابقات در این زمینه
دارند.
«محمدی» همچنین از نبود فضای ورزشی
و ســرعــت کــنــد احــــداث ســالــن ورزشـــی
گالیه می کند و کمبود امکانات و فضای
ورزشــی را در رشد نکردن ورزش منطقه
ای که پایین ترین سرانه فضای ورزشی
سرپوشیده استان را دارد ،موثر می داند.
رشته های رزمی در نبود بستر مناسب اعم
از سالن ورزشی ،مربی و امکانات معرفی
نشده اند و تا حدودی غیرفعال هستند.
یکی دیگر از ورزشکاران منطقه با بیان این
که بی توجهی به رشته های رزمی باعث
شده استعدادها در این حیطه پنهان بمانند
و کمتر نام ورزشکاران این شهرستان را در
مسابقات رزمی بشنویم ،خواستار برنامه
ریزی برای تشکیل کالس های آموزشی در
قالب کالس های اوقات فراغت در تابستان
برای کودکان و نوجوانان می شود.
یکی دیگر از اهالی که تمایلی به معرفی
خــود در ایــن گــزارش نــدارد ،ورزش های
آبی و شنا را مفرح و انجام آنها را ضروری
می داند و می گوید :هنوز در راز و جرگالن
استخر شنا احــداث نشده است و با گرم
شدن هوا کودکان و نوجوانان به رودخانه
ها روی می آورند.
در این باره« ،نعمتی» رئیس هیئت ورزش
های بومی ،محلی و روستایی ،عشایری از
برگزاری مسابقات انتخابی گورش در این
شهرستان طی ماه های گذشته که منجر
به حضور در مسابقات کشوری و کسب رتبه
اول شده خبر می دهد و اضافه می کند:
مسابقات سوارکاری به مناسبت عید فطر
در باغلق برگزار شد و بــازی های بومی،
محلی حائز اهمیت هستند.
رئیس اداره ورزش و جوانان راز و جرگالن
هم از برنامه ریزی برای برگزاری کالس
هــای اوقـــات فــراغــت در ایــن شهرستان
خبر می دهد و به احــداث  ۳زمین چمن
مصنوعی در روستاهای دویدوخ ،بچه دره
و سوخسو هاشم که در مرحله واگــذاری
زمین هستند ،اشاره می کند.
«موسی رازقی» در خصوص فضای ورزشی
می گوید :برای تخصیص اعتبار و تکمیل
سالن شهر راز پیگیری هــای الزم انجام
شده و سالن یکه صعود در حال احداث
اس ــت.وی ایــن را هم اضافه می کند که
آمادگی الزم را برای حمایت و همکاری با
هیئت های ورزشــی شهرستان به منظور
برگزاری مسابقات داریم.

۵

رویدادهای ورزشی

سومین جام تنیسورها
سومین جــام آدینه تنیسورها در بجنورد برگزار
شد.نایب رئیس هیئت تنیس استان در این باره به
خبرنگار ما گفت :این رقابت ها با حضور  23نفر
در زمین های تنیس شهربازی بجنورد با حضور
مردان تنیسور بجنوردی برگزار شد«.زهره اسدی»
در این باره افــزود :در پایان این مسابقات «مهدی
علی آبادی» و «صادق بیرجندی» قهرمان و نایب قهرمان هفته سوم شدند و «امین معماریانی» و «مجتبی
شاکری» نیز به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.وی بیان کرد« :مهدی علی آبادی» پدیده مسابقات
امسال است و تاکنون در سه جام برگزار شده مقام اول را کسب کرده است.

سرویس در زمین پینگ پنگ
مسابقات تنیس روی میز ،انتخابی تیم نوجوانان خراسان شمالی در بخش پسران با حضور ورزشکاران
قدر این رده سنی در سالن پینگ پنگ مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد برگزار شد.مسئول
برگزاری این دوره از مسابقات ،سطح رقابت ها را با کیفیت و سطح بازی ورزشکاران را باال اعالم کرد و
از تشکیل یک تیم خوب در این رده سنی خبر داد«.سیدی» به رقابت جدی میان شرکت کنندگان اشاره
کرد و گفت« :امیر محمد کمالی» و «عماد اکبریان شهری» مقام های اول و دوم را به دست آوردند و «علی
ندایی فاروجی» و «مهران ایرانی» نیز به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.وی بیان کرد :نفرات
انتخاب شده از  20تا  22تیر به مسابقات دور اول تور ایرانی نوجوانان که به میزبانی تهران برگزار می
شود ،اعزام خواهند شد.

خبر ویژه

مسابقات همگانی بدمینتون
اولین دوره مسابقات بدمینتون همگانی درون استانی بانوان برگزار شد.رئیس هیئت
بدمینتون استان از برنامه ریزی فدراسیون بدمینتون در خصوص برگزاری مسابقات در
بخش همگانی آقایان و بانوان به صورت درون استانی طی دو مرحله خبر داد که پس از آن
مسابقات به صورت منطقه ای و در محله نهایی در دهه فجر به صورت کشوری برگزار خواهد
شد«.وثوق» به همین خاطر از برگزاری اولین دوره مسابقات بدمینتون درون استانی در بخش
همگانی خبر داد که در خانه بدمینتون بجنورد برگزار شد تا نفرات اول تا سوم برای حضور
در مسابقات منطقه ای که با حضور نفرات برتر استان های خراسان شمالی ،جنوبی ،رضوی
و سیستان و بلوچستان برگزار می شود ،مشخص شوند.فاطمه کیانوش و فاطمه ایزانلو از
شیروان و نسرین کاظمیان از بجنورد مقام های اول تا سوم بخش بانوان را از آن خود کردند.
وی همچنین از برگزاری این مسابقات در بخش آقایان نیز خبر داد که علی همدمی مقدم،
جواد احمدی و ناصر براتی مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

همشهری گرامی به منظور رفع نیازهای روزمره شما تعداد زیادی آگهی در نیازمندی های خراسان شمالی چاپ می شود از آنجایی که وظیفه این رسانه اطالع رسانی به منظور سهولت در داد وستد میباشد ،لذا مسئولیتی درباره محتوای آگهی ندارد
لطف ًا هنگام داد وستد ،با روشهای مقتضی ،اطمینان الزم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید .

مشاورین امالک
پاسارگاد نوین.
خریدوفروش،رهن
واجاره،باغ و
ویال،مشارکت
در ساخت وساز
خیابان قیام جنوبی
نبش قیام 8کوچه
بهاره
05832287981
09120341290
09301483633
باغ و ویالی
فروشی 1300متر
کل باغ  90متربنای
ویال دارای استخر
موقیعت عالی
حاشیه جاده اصلی
400متر بعداز
کوه کمردارای راه
مستقل وپارکینگ
ومجوز از دیوان
عالی کشور معاوضه
با خانه و ماشین
09158882718

فروش باغ واقع

فروشی باغ انگوروبادام بعد از

درباالترازمهنان

نوده حاشیه جاده4هزارمتر

معروف به کالته
عرب دارای خانه
ویالیی
09151870034
ما نتیجه اعتماد شما
هستیم .گروه مشاورین
امالک ایران بزرگترین
و متفاوت ترین دفتر
مشاور امالک خراسان
شمالی،مفتخرست
به همشهریان عزیز
و محترممان در
تمام ساعات شبانه
روز،صادقانه،خدمت
نماید .امالک خود
را آسوده خاطر به ما
بسپارید .چهارراه
 15خرداد(چهارراه
قیام)،پشت 3
عروسک زرد،جنب
مبلمان فیروزه،گروه
مشاورین امالک ایران
09151862012
مهندس شیرزاد
09157767603
مهندس سجادپور

مدیریت پیمان
اجرای ساختمان از پی تا بام
کیفیت عالی در اجرا ،کمترین

هزینه ساخت  ،بیشترین سرعت
09151895612

متری 20هزار تومان معاوضه
با آپارتمان یا ویالی یاماشین
میشود 09155845479

حاشیه 24متری
بهارستان سه
طبقه باالی پیلوت
به فروش میرسد
09157950157
یک قطعه باغ
فروشی واقع در
جاده بجنورد
شیروان بعد از
روستای قوچ قلعه
3200متردارای
سند تک برگ
ساختمان دو
طبقه همکف
و اول و تراس
دارای 50درخت
گردو20ساله و
انوای درختان
میوه سهم آب از
چشمه و رودخانه
سهم برق از ترانس
دارد محصور با
فنس چشم انداز
عالی قیمت320م
معاوضه با
خودرو.ایزانلو
09152649444

آنچه را برای خود
نمی پسندی به
دیگران هم مپسند

امالک و مسکن
مورد اعتماد صد
در صد شما

مسکن پارک شهر
به آدرس طالقانی
شرقی چهاراه
استقالل روبروی
پارک شهر پالک
130جنب میوه
فروشی منتقل شد
09153845608
32251537
باغ فروشی دارای
درختان میوه وآب
وچشم اندازی زیبا
وماشین رو با موقعیت
عالی محدوده پارک
بش قارداش جاده
سالمت به متراژ
 800متر فی  150م
09157965979

رهن واجاره مغازه
هفده شهریور

شمالی صفاشرقی4
جنب بیمه ایران

09157180464و
09153862348
قربانی

یک قطعه زمین
کشاورزی وباغی در
روستای مطرانلو
به سمت ارک
کنارجاده اصلی
بعد ازآخرین فنس
بدلیل مشکل مالی
بفروش میرسد

گچبری پیش
ساخته فروش و
نصب انواع گچبری
پیش ساخته شامل
دور المپی  ،ابزار
سقفی و گلویی ،اپن
و ستون در طرحهای
متنوع گچکاری
گچبری پیش ساخته
ودستی،نقاشی
ساختمان،کاغذ
دیواری شومینه
و انواع کفپوش
اپوکسی فروش
انواع کاغذ و پوستر
دیواری همراه
09153840748
مومنی

سنگ کاری
وکاشی کاری ترکانلو
09159876028

گچبری پاسارگاد
بجنورد

متری 60هزار
09919759571
ارکی

متفرقه

آب بندی استخر شنا
جکوزی پرورش ماهی
و کشاورزی  ،پشت بام
انبار ،نمای ساختمان با
تکنولوژی بر پایه نانو
100تضمینی با ضمانت
محصول کشور اسپانیا
ضد جلبک ،ضد خزه
ضد قارچ ،آنتی باکتریال
مقاومت باال وعمر
مفید مهندس  ،یزدانی
09159845026
09919967485

سیمان کاری انواع
سیمانکاری استر،رویه
تگرگی در طرح
واندازه مختلف رنگی
سیمانکاری دور باغات
وخرده کاربنایی
09159845026
استاد کارمحمد

نقاشی ساختمان جلوه صادقیان
(عضو اتحادیه شیروان)

نمایندگی مجاز
بوتان پکیج
آبگرمکن نصب
تعمیر همراه09155841130
دفتر
09158871130
امیریه شمالی
خ نامجو جنب
حسینیه حاج
حجت

32411115

09153847339

جواد پورعلی

-18

09156922712
09158994061

دوخت انواع کاور
مبل کاور صندلی
طلقی پذیرفته
میشود پاساژ
مرکزی طبقه اول
علوی

کناف ایران
فروش مصالح
سقف کاذب
کناف به قیمت
درب کارخانه
در تنها عاملیت
فروش خراسان
شمالی
-058

آرماتور بند ماهر
و نیمه ماهر
نیازمندیم

09354991633
خدمات ساختمانی
کوروش  .رفع نم
رطوبت وتعمیرات کف
سرویس بهداشتی
با نسل جدید عایق
های :رطوبتی
,حرارتی,صوتی
نانو محصول کشور
اسپانیا .جهت آب
بندی نمودن انواع
استخر شنا ،کشاورزی
و پرورش ماهی ،ضد آب
نمودن بندکشی کف
سرویسها,تراس,پشت
بام وسطوح سرامیک
موزاییک ،نمای
ساختمان ،برکه
ها ،آب نماها وآب
انبارها با بهره گیری
ازموادضدآب گریز
نانویی ضدجلبک وخزه
ضد شوره یک بار
برای همیشه از شرنم
ورطوبت راحت شوید.
تعمیرات وتغییرات
بنایی نصب ایزوگام
کاشی سرامیک
موزاییک دیوارچینی
گچکاری ،سیمانکاری
استر رویه تگرگی.
نوسازی ساختمان
کلی وجزیئ -بامصالحکامل ،خرده کاری
نیز پذیرفته میشود.
بامدیریت :کوروش.
09159845026
09919967485

کسب وکار اعطای
نمایندگی انحصاری
وهمکاردرفروش قطعات
یدکی 9129412986

دنیای قناری خرید
فروش انواع قناری

09150872558

آموزشی
آموزش جودو ترم
تابستان روزهای
زوج ازساعت
 9:30الی  11به
مربیگری آقایان
محسن بخشایی
09157791880
و ابراهیم باغچقی
09155846647
مجموعه ورزشی
شهید علیدخت
سالن جودو

