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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گفت و گو

۵

خبر ویژه

گزارشی از لیگ استانی تکواندو

«آپ چاگی» هوگوپوشان
مرحله دوم لیگ تکواندوی استان با رقابت
 130هوگوپوش در رده های سنی شکوفه ها،
خردساالن و نونهاالن پایان یافت.نایب رئیس
هیئت تکواندوی خراسان شمالی با بیان این که
این مسابقات در خانه بسکتبال بجنورد پیگیری
شد ،اظهارکرد :در این رقابت ها تکواندوکاران
شهرستان هــای شــیــروان ،اسفراین و بجنورد
با یکدیگر به رقابت پرداختند« .آرزو کمالی
نژاد» با بیان نتایج این رقابت ها در کمربند آبی
اظهارکرد :در سنی شکوفه ها« ،آرزو پرویزی»،
«کیانا لطفی» و «فرناز مباشری» عناوین نخست
را به خود اختصاص دادند.به گفته وی ،در رده
سنی خردساالن نیز «ستایش غالمعلی زاده»،
«اسماء یزدانی»« ،بیتا اسماعیل زاده»« ،سارا
فره وشــی»« ،ســارا قاسمی»« ،روژیــن یزدانی»،
«آتــنــا رســتــمــی»« ،روژان صــفــرزاده» و «نــادیــا
آشفته» در جایگاه نخست ایستادند.وی افزود:
در رده سنی نونهاالن «عطیه غالمپور»« ،نادیا
گریوانی»« ،مــوژان رحیمی»« ،مینا ضمیری»،
«هانیه فالحتی»« ،سوگند علی آبادی»« ،سعیده
کچرانلویی»« ،نگار نیستانی» و «روناک محمدی»
به مقام قهرمانی رسیدند«.کمالی نــژاد» به
بیان نتایج این دیدارها در کمربندهای زرد و
سبز پرداخت و اظهارکرد« :سوگل فره وشی»،
«گیلدا امجدی»« ،زینب کچرانلویی»« ،یگانه
سودمند»« ،کیانا نبوی» و «بهار حصاری» به مقام
نخست این رقابت ها رسیدند.وی اضافه کرد:
«محیا مرادی»« ،آترینا طیبی»« ،زهرا نیستانی»،
«فاطمه کچرانلویی»« ،الینا نـــوری»« ،کیانا
حسین زاده»« ،پویا فرهی»« ،فاطمه صفری»،
«فاطمه محمدیان» و «مینا آرام» نیز به عنوان
نخست دست یافتند.به گفته وی ،در رده سنی
نونهاالن در کمربندهای زرد و سبز« ،فاطمه
طیبی»« ،ام البنین عباسی»« ،نرگس رسولی»،
«سارا رحیمی»« ،ستایش کچرانلویی»« ،فرناز
پاسبان»« ،سپیده کچرانلویی»« ،مینا گریوانی»
و «سوفیا فیروزه» به عنوان اول دست یافتند.
وی تصریح کرد :برگزاری این لیگ تا حدودی
بــه ارتــقــای سطح تکنیکی و فنی
ورزشــــکــــاران
کــمــک می
کند.

حتی اگر این محل به اداره
کل ورزش و جوانان
تحویل داده شده باشد به
پرتابگران برای فعالیت در
زمین مجوز نخواهیم داد
چون سبب آسیب پیست
تارتان و زمین چمن خواهد
شد

چالش جدید کوهنورد موفق استان

پرتابگران
فرزندان ناتنی تارتان

گروه ورزش
این که دوومیدانی ،دنیایی زیبا ،مهیج و جذاب دارد
بر کمتر عالقه مند به ورزشی پوشیده است و اگر چه
پرتابگران از خانواده دوومیدانی هستند اما انگار
فرزند ناتنی این ورزش به شمار می آیند و تمرینات
آن ها در مکان هایی است که کمتر ورزشکار صاحب
عنوانی می تواند در آن پا در عرصه فعالیت بگذارد
که جای تامل دارد.
البته تالش هایی برای رونق دوومیدانی استان شده
است و تک ستاره هایی می آیند ،می درخشند و می
روند .آذر در حال پایان است و هنوز ورزشکاران در
فضای باز باالی زمین چمن استادیوم تختی روی
خاک تمرین می کنند و هر آسیبی ممکن است آن ها
را از ادامه فعالیت در دنیای قهرمانی باز دارد.
خبر حضور «احسان حــدادی» نایب قهرمان پرتاب
دیسک المپیک در تیم خراسان شمالی در لیگ
باشگاه های دوومیدانی کشور و «شاهین مهردالن»
از پرتابگران خوش آتیه استان ،خیز دوومیدانی به
سمت و سوی میدانی استثنایی است ،اما نبود بستر
تمرین در این استان کم برخوردار و محروم چگونه
می تواند جوابگوی توقعات پرتابگران پرمدال باشد؟

 IIپرتاب در خاک

«رضا ربانی» از فعاالن با سابقه دوومیدانی خراسان
شمالی که  5ســال رکــورد پرتاب تــوپ سافت بال
ایران ،نایب قهرمانی پرتاب نیزه ایران و لیگ برتر
امید و عــنــوان سومی پــرتــاب دیسک ای ــران را در
کارنامه خــود دارد در حالی برای
مسابقات قهرمانی کشور آماده
می شود که فضای تمرین خود
را مناسب نمی داند.به گفته
وی ،زمین خاکی بــاالی زمین
چمن استادیوم تختی بجنورد
اســتــانــدارد نیست و ب ــرای دویــدن
مناسب سازی نشده و چون اصطکاک
به وجــود نمی آیــد سبب ُســر خــوردن و
آسیب دونده خواهد شد و از سویی هنگام

بارندگی ،دورخیزی هم نمی توان داشت و اصول
تمرینات در فضایی استاندارد پیگیری نمی شود.
وی خاطر نشان می کند« :احسان حــدادی» نایب
قهرمان المپیک با حضورش در بجنورد از مسئوالن
استانی خواستار تمرین ورزشکاران در استادیوم 19
مهر شد تا استاندارد تمرینات تامین شود اما گویا
مجوز پرتاب از سوی پیمانکار به اداره کل ورزش و
جوانان داده نشده است.وی با بیان این که در فصل
زمستان ورزشکاران تمرینات قدرتی و بدن سازی
دارند ،اظهار می کند :هنوز هم مکان سرپوشیده ای
برای تمرینات تعبیه نشده و عموم تمرینات با توجه
به شرایط آب و هوایی و سرما در فضای آزاد انجام
می شود.وی که هر از گاهی به سایر استان ها برای
کسب تجربه پرتابگران حرفه ای و مجرب سفر می
کند سطح مربیان استان را برای تمرینات حرفه ای
مناسب نمی داند و بیان می کند :عمده تمرینات
من با پیگیری های خودم و کسب اطالعات و دانش
شخصی ام انجام می شود.

ایجاد چنین فضای استانداردی هزینه های باالیی
صرف شده که پرتاب دیسک ،نیزه و ...می تواند بر
تخریب این فضا دامن بزند.به گفته وی ،برنامه هایی
برای تمرین این ورزشکاران داریم و مطمئن ًا با تحویل
زمین ،فضایی برای فعالیت آن ها نیز در نظر گرفته
می شود تا کمترین آسیب ها متوجه این محل شود.

 I Iدغدغه بجا

از سوی دیگر ،رئیس هیئت دوومیدانی خراسان
شمالی نیز مناسب ســازی نشدن فضای تمرین
پــرتــابــگــران اســتــان را از مهم تــریــن دغــدغــه های
ورزشکاران این رشته می داند«.علی اصغر صابری»
دغدغه پرتابگران را بجا می داند و خواستار نگاه ویژه
ای به این ورزشکاران می شود ،این در حالی است
که طبق گفته هایش زمین چمن استادیوم  19مهر
در اختیار پیمانکار است و به محض این که به اداره
کل ورزش و جوانان تحویل داده شود برنامه هایی
برای تمرین پرتابگران خواهد داشت.

«بهمنیار» در مسیر تاریخ سازی دوباره
«حسین بهمنیار» کوهنورد نام آشنا و موفق
خراسان شمالی صعود  80روزه به  2قله
بــاالی  8هــزار متری «آناپورنا» و «کانچن
چونگا» را در برنامه خود دارد تا بار دیگر
برای کوهنوردی استان تاریخ سازی کند.
مــرداد  98بود که «بهمنیار» به قله k2
معروف به «امپراتور» ،سرسخت ترین قله
باالی  8هزار متر دنیا ،بدون استفاده از
کپسول اکسیژن صعود کرد .این کوهنورد
نام آشنا توانسته است طی سال های اخیر
با صعودهای فــوق الــعــاده ،الگویی برای
جوانان کوهنورد استان باشد .اگرچه نباید
از یـــاد بــبــریــم ب ــا وجــــود مــســتــعــد ب ــودن
کوهنوردان استان ،متاسفانه حمایت
هـــای انــــدک مــســئــوالن مــوجــب بی
رمق شدن انگیزه آن ها می شود اما
بهمنیار ثابت کرده است برای فتح قله
های موفقیت ،دست از تالش برنمی
دارد و اکنون نیز چالش بزرگ دیگری
را در پیش روی خود قرار داده است.
«بهمنیار» در گفت و گو با خبرنگار ما می
گوید :هزینه مورد نیاز برای صعود به این
قلل مرتفع  400میلیون تومان پیش بینی
شده که بــرای تأمین آن چندین مرتبه با
شرکت هایی از خــارج از استان مذاکره

 I Iمهم ترین مشکل

پــرتــابــگــر خ ــوش آتــیــه اســتــان ،مــهــم تــریــن مشکل
ورزشکاران این رشته ورزشی را کم توجهی مسئوالن
به این ورزش بیان می کند.
به گفته وی ،پیست تارتان در بجنورد بین المللی
است اما اجــازه پرتاب به فعاالن این رشته در این
محیط استاندارد داده نشده و این در حالی است
که این استان ورزشــکــاران مستعدی در این رشته
ورزشی دارد که همواره صاحب عنوان بوده اند اما
کمترین توجه به آن ها شده است.

 I Iمجوز نخواهیم داد!

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی نیز در
گفت و گو با خبرنگار ما در پاسخ به این سوال که
آیا تحویل گرفتن زمین از پیمانکار می تواند مجوز
پرتاب برای پرتابگران استان را فراهم کند ،بیان می
کند :حتی اگر این محل به اداره کل ورزش و جوانان
تحویل داده شده باشد به پرتابگران برای فعالیت در
زمین مجوز نخواهیم داد چون سبب آسیب پیست
تارتان و زمین چمن خواهد شد.به گفته وی ،برای

مکان سرپوشیده ای برای
تمرینات پرتابگران تعبیه نشده و
عموم تمرینات با توجه به شرایط
آب وهوایی و سرما در فضای آزاد
انجام می شود
به گفته «صابری» ،خراسان شمالی پرتابگران مستعدی
دارد که باید برای تقویت آن ها و افزایش انگیزه شان
تالش شود و نبود بستر تمرین یا مناسب سازی نشدن
آن می تواند ضربات جبران ناپذیری را برای این ورزش
پرمدال داشته باشد.امیدواریم با حضور «احسان
حدادی» نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک به عنوان
عضو تیم خراسان شمالی و فراهم شدن بستر برای
تمرین ورزشکاران پرمدال بتوانیم پرتاب اصولی به
سمت و سوی حرفه ای شدن داشته باشیم.

شــده اســت.وی با بیان ایــن که تا اسفند
تمرینات هوازی و کار با وزنه  6جلسه در
هفته پیگیری می شود ،خاطر نشان کرد:
تمرینات مستمر و فشرده ای تا اسفند دارم
که عالوه بر تمرینات یاد شده 4 ،اردوی
تمرینی نیز در البرز برگزار خواهد شد.
وی با معرفی این قلل و این که صعود به این
دو قله بدون کپسول اکسیژن انجام خواهد
شد ،اظهار می کند« :آناپورنا» دهمین قله
باالی  8هزار متر جهان و «کانچن چونگا»
سومین قله مرتفع جهان در رشته کوه
هیمالیا در کشور نپال است.

رویداد ورزشی
مسابقات قهرمانی کاراته سبک های آزاد برگزار شد

نبرد روی تاتامی

مسابقات قهرمانی کاراته سبک های آزاد با حضور
 90کاراته کا از شهرستان های استان برگزار شد.
دبیر هیئت کاراته خراسان شمالی در گفت و گو با
خبرنگار ما اظهارکرد :در این رقابت ها  8باشگاه
اســتــان در رده هــای سنی نــونــهــاالن ،نوجوانان،
جوانان ،امید و بــزرگ ســاالن به رقابت با یکدیگر
پرداختند«.محسن تــاج نیا» بــا اشـــاره بــه نتایج
مسابقات تصریح کــرد :ورزشــکــاران سبک های
آزاد کیوکوشین ایران ،کیوکوشین  ،KWSشورین
کمپو ،شین کیو کوشین ،کن شین کان ،کیوکوشین
ماتسویی و  ...با یکدیگر به رقابت پرداختند و در
نهایت تیم شورین کمپو به مربیگری صمد رحمتی،
تیم کیوکوشین  KWSبه مربیگری اکبر نیستانی و

ماتسویی به مربیگری شهریار امانی و نوید سلیمان
پور به عناوین نخست تا سوم دست یافتند.وی با
اشاره به تداوم فعالیت های سبک های آزاد کاراته
طی  10سال اخیر افزود :سبک های آزاد  10سال
است که مستقل فعالیت می کنند و تیم ملی و لیگ
سبک های آزاد در کشور به شکل مستمر پیگیری می
شود.وی با بیان این که اکبر نیستانی ،رئیس سبک
های آزاد استان پیش از این نیز در مسابقات آسیایی
هندوستان با حضور  5بازیکن از خراسان شمالی
مربیگری تیم ملی را بر عهده داشت ،افزود :مربیان
سبک های آزاد استان نیز در سطح ملی حرفی برای
گفتن دارند و تاکنون افتخار آفرینی های بسیاری نیز
در کارنامه این هیئت به ثبت رسیده است.

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 .
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ســیــدالــشــهــدای 09157867784 10
عــــزیــــزی کــــــارازمــــــا رضــــایــــت ازشـــمـــا
انواع سیمانکاری آستر،رویه تگرگی در طرح
واندازه مختلف رنگی سیمانکاری دور باغات
وخرده کاربنایی  09159845026استاد

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
بامدیریت :کوروش.
09159845026

آب بندی استخر

شنا جکوزی پرورش
ماهی و کشاورزی
 ،پشت بام انبار،
نمای ساختمان
با تکنولوژی بر
پایه نانو 100

درصدتضمینی با
ضمانت محصول

کشور اسپانیا ضد
جلبک ،ضد خزه
ضد قارچ ،آنتی

باکتریال مقاومت
باال وعمر مفید

مهندس  ،یزدانی

09919967485

شرکت نرده سازان

خراسان شمالی اجراو

طراحی نرده ساختمان
لوله وقوطی حفاظ

روی دیوار وجوشکاری
گاز وغیره تماس

09157867784عزیزی

فروشگاه آداک
بهترین قیمت
های سقف کاذب
را از ما بخواهید.
09157167382

نصب وفـــروش ایــزوگــام شــرق تهران
بابهترین کیفیت,پنج ســال بیمه,ده
سال ضمانت رفع خرابی ونم دراسرع
وقــت بــازدیــدازمــحــل کــار جهت رفع
خرابی ونم بصورت رایگان امینی فر
09052053890 09151867265

گچبری پیش ساخته ف ــروش و نصب انــواع
گچبری پیش ساخته شامل دور المپی  ،ابزار
سقفی و گلویی ،اپن و ستون در طرحهای متنوع
گچکاری گچبری پیش ساخته ودستی،نقاشی
ساختمان،کاغذ دیــــواری شومینه و انــواع
کفپوش اپوکسی فروش انــواع کاغذ و پوستر
دیـــواری هــمــراه  09153840748مومنی
گــــچــــبــــری پــــــاســــــارگــــــاد بــــجــــنــــورد

کناف ایران

قابل توجه مالکین

ساختمانهای در دست
ساخت هدیه ویژه

فروشگاه "برق و صنعت
تابش" تخفیف 50

درصدی در سود فروش

کاالهای برقی اعم از سیم

و کابل ،کلید و پریز و لوازم
روشنایی آدرس خیابان
 17شهریور شمالی،

ابتدای خیابان شهید

صفا 09151872080
32221350

متفرقه

فروش مصالح سقف کاذب کناف به قیمت
درب کارخانه در تنها عاملیت فروش
خراسان شمالی 09152480038
گچ کاری و ابزار
گلویی قاب گل
سقفی و اپن با
کیفیت عالی
و تضمینی
09151875760
پیرایش

افتخار داریم که در
خدمت مردم خراسان
شمالی هستیم تعمیرات
بخاری آبگرمکن
لوله کشی سردگرم
جوشکاری طراحی نرده
راه پله لوله قوطی راویز
کاری آدرس ملکش نبش
سیدالشهدای  10تماس
 09157867784عزیزی
کارازما رضایت ازشما

