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 2مدال کشوری برای ورزشکار
پیوند اعضا

ورزﺷﺎر ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
دووﻣﻴﺪاﻧ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺸﻮر  ٢ﻣﺪال ﺴﺐ ﺮد .رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ورزﺷ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﻤﺎﻟ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﺰام ﺑﻴﻤﺎران ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ٢ﻧﻤﺎﻨﺪه
در ﺑﺨﺶ آﻗﺎﺎن در اﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ ﻓﺎرس
ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﺮد».ﺳﻬﻴﻼ ﭘﻴﺪا« اﻓﺰود» :ﻋﻠ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ
ﻻرﻫﻨﮓ« در رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺗﺎب وزﻧــﻪ و ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻴﺰه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﺴﺐ  ٢ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺪ.

درخشش هم استانی ها در
مسابقات قوی ترین مردان
خراسان رضوی
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻮ ﺗﺮﻦ ﻣــﺮدان ﺧﺮاﺳﺎن رﺿــﻮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
 ٦٣ورزﺷﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﻨﺎران ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﻪ ﺑﺎ درﺧﺸﺶ ورزﺷﺎران ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.
دﺑﻴﺮ ﻫﻴﺌﺖ ﺑﺪن ﺳﺎز و ﭘﺮورش اﻧﺪام ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ ﺑﺎ
ﺑﻴﺎن ﻧﺘﺎﺞ ورزﺷﺎران اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :در رده ﺳﻨ ﺑﺰرگ
ﺳــﺎﻻن» ،ﻋﺒﺎس رﺑﺎﻧ« و »ﻋﻠ ﻧﻮدﻫ« ﻣﻘﺎم اول ،در
رده ﺳﻨ ﺟﻮاﻧﺎن» ،ﻣﻬﺪ ﻃﺎﻫﺮ« ﻣﻘﺎم اول و »ﺳﻌﻴﺪ
ﺣﺴﻴﻦﭘﻨﺎه« ﻣﻘﺎم دوم و »ﻋﺒﺎﺳﻌﻠ ﺳﻴﺎرات« در رده ﭘﻴﺶ
ﺴﻮﺗﺎن ﻣﻘﺎم دوم را ﺴﺐ ﺮدﻧﺪ.

برگزاری مسابقات شنای
کارگران کشور در بجنورد
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﻨﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺎرﮔﺮان ﺸﻮر و اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺗﻴﻢ
ﻣﻠ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ٦٨ﺷﻨﺎﮔﺮ از  ١٤اﺳﺘﺎن در ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  ٦ﺷﻨﺎﮔﺮ در اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﺷﻨﺎﮔﺮان ﺑﺮﺗﺮ اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻴﻢ
ﻣﻠ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧ اﺘﺎﻟﻴﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺎﻓﺖ.

درددل ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ورزش

درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎى ورزﺷﯽ ﻫﺎى
اﺳﺘﺎن از اﺳﺘﺎﻧﺪار

ﮔﺮوه ورزش

ورزش ﺧــﺮاﺳــﺎن ﺷﻤﺎﻟ دارا ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫــﺎ ﻓــﺮاواﻧــ ﺑﺮا
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘــﺮور و اﺠﺎد ﺷــﻮر و ﻧﺸﺎط در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳــﺖ .ﻧﺘﺎﺞ
ورزﺷﺎران ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ ﻃ ﺳﺎل ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﺑﺎﻻ آن ﻫﺎ ﺣﺎﺖ دارد در ﺣﺎﻟ ﻪ ﻢ ﺗﻮﺟﻬ ،ﻣﺸﻼت ﻣﺎﻟ
و ﻤﺒﻮد اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ،اﻣﺎﻧﺎت و ﻓﻀﺎ ﺗﺨﺼﺼ ﺑﺮا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﺷﺘﻪ
ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ Àورزﺷــ ،از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻦ درددل ﻫﺎ اﻫﺎﻟ ورزش
اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .در اوﻟﻮﺖ ﻧﺒﻮدن ورزش ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﻨ ﻫﺎ
ﻣﺘﻌﺪد ،ﮔﻮﺎ ﮔﺮه ﻮر اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺨﺘﻠ Àﻃ
ﺳﺎل ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺟﺪﺪ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ ،ورزﺷ ﻫﺎ اﺳﺘﺎن ،اﻧﺘﻈﺎر ﺟﺰ ﺣﻤﺎﺖ ﻫﺎ
ﺑ وﻗﻔﻪ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ،ﻣﻠ ﭘﻮﺷﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن ورزﺷــ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ورزﺷ ﻫﺎ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ از اﺳﺘﺎﻧﺪار
را در اداﻣﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺮور ﻨﻴﺪ.

امیدواری برای سر و سامان یافتن ورزش

رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺎﻘﺮاﻧ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻣﺎ اﺑــﺮاز اﻣﻴﺪوار ﻣ ﻨﺪ ﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺟﺪﺪ ﺑﺘﻮان
ورزش اﺳﺘﺎن را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن داد و ﺑﺨﺸ از ﻣﺸﻼت ورزﺷﺎران

ﺑﻨﺎم را ﺑﺮﻃﺮف ﺮد» .ﻫﺎد راﺿﻴﺎن« ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﻮد را
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻠﻴ Àﭘﻴﺴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻗﺎﻘﺮاﻧ ﺑﻴﺎن ﻣ ﻨﺪ ﻪ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال ﻗﺮار دارد و در دوره اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﺎﺑﻖ اﻦ ﭘﺮوﭘﻮزال
ﻣﻮرد ﺗﺎﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻮن زﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدار اﺳﺖ
ﺟﻠﺴﺎﺗ در اﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺰار و ﺳﺮﻣﺎﻪ ﮔﺬار ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ و ،ﺑﺎ راه اﻧﺪاز اﻦ ﭘﻴﺴﺖ ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ
ﻗﻄﺐ ﺗﻮرﺴﺘ ورزﺷ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ارزآور
و اﺷﺘﻐﺎل زا ،ﺑﺨﺸ از ﻓﻮاﺪ راه اﻧﺪاز اﻦ ﭘﻴﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ٦درﺻﺪ ﺳﻮد راه اﻧﺪاز آن ﺑﻪ ﻗﺎﻘﺮاﻧ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد.

به روز کردن زیرساخت ها

دﺑﻴﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻮراش ﺸﻮر ﻧﻴﺰ اﺑﺮاز اﻣﻴﺪوار ﻣ ﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺟﺪﺪ ﺑﺘﻮان زﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ورزش را ﺑﻪ روز ﺮد و
ﺷﺮاﻂ را ﺑﺮا ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘــﺮور ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﻮروش
ﺧﺴﺮوﺎر« ،ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ورزﺷ اﺳﺘﺎن زﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻪ
ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ  ٢٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد .و ﺑﺎ
ﺑﻴﺎن اﻦ ﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ورزﺷ در ﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻢ درآﻣــﺪ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎ ورزﺷــ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ ﻣ
دﻫﺪ .و ﭘﺎ ﺎر ﻧﻴﺎﻣﺪن ﺻﻨﺎﻊ را از ﻧﻘﺎط ﺿﻌ Àورزش اﺳﺘﺎن
ﺎد ﻣ ﻨﺪ ﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑ ﺗﻮﺟﻬ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ

 2کبدی کار در اردوی تیم ملی

قضاوت داور بجنوردی در لیگ برتر

ﻧﺎﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﺒﺪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ از ﺣﻀﻮر  ٢ﺒﺪ ﺎر اﺳﺘﺎن
ﺑﻪ اردو ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﺧﺒﺮ داد.
»ﺳﻌﻴﺪه ﻧﻴﺎوﻧﺪ« اﻇﻬﺎر ﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺒﺪ ﺸﻮر،
»ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ اﺰاﻧﻠﻮ« و »ﻣﻬﻼ ﺟﻬﺎﻧ زاده« از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﻮان ورزﺷﺎر اﺳﺘﺎن
در اردو ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﺒﺪ ﺑﺮا اﻋﺰام ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻫﺎﻧﮓ ژو ﭼﻴﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

»ﻣﻬﺪ ﻏﻔﻮرﺎن« داور ارزﻧﺪه ﺑﺴﺘﺒﺎل ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﺮان دﺪار ﺣﺴﺎس ﺗﻴﻢﻫﺎ ﻣﻬﺮان ﺗﻬﺮان و رﻋﺪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮا را
ﻗﻀﺎوت ﺮد.
اﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﻻر ﺑﺴﺘﺒﺎل آزاد ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ».ﻏﻔﻮرﺎن«
ﺗﺎﻨﻮن ﻋﻤﻠﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ در ﻋﺮﺻﻪ ﻗﻀﺎوت دﺪارﻫﺎ ﺑﺴﺘﺒﺎل از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.

اﺳﺖ .و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﻗﺮار ﻧﻴﺴﺖ در  ٤٢رﺷﺘﻪ ﺳﺮآﻣﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و
ﻫﻤﻴﻦ ﻪ در ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﺣﺮﻓ ﺑﺮا ﮔﻔﺘﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻔﺎﺖ ﻣ ﻨﺪ .و  از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ از اﺳﺘﺎﻧﺪار را
اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻟﻦ  ٦ﻫﺰار ﻧﻔﺮه ﺑﻴﺎن ﻣ ﻨﺪ.

دغدغه ورزشکاران حرفه ای

 از ورزﺷﺎران ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎن ،ﻣﺸﻞ ﻋﻤﺪه ورزﺷﺎران
ﺷﺎﺧﺺ و ﺣﺮﻓﻪ ا را ﺑﻴﺎر و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻴﺎن و از اﺳﺘﺎﻧﺪار
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣ ﻨﺪ ﺑﺮا اﺷﺘﻐﺎل ورزﺷﺎران ﭼﺎره ا ﺑﻴﻨﺪﺸﻴﺪ.
او ﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ذﺮ ﻧﺎﻣﺶ ﻧﻴﺴﺖ و ﺳﺎل ﻫﺎ در ﻋﻀﻮﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ
ﻗﺮار داﺷــﺖ ،ﻣ ﮔﻮﺪ :ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ورزﺷﺎران ﺣﺮﻓﻪ ا ﺑﺎ دﮕﺮ
ورزﺷﺎران ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﺎزار ﺎر ﺑﺮا آن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻪ ﺛﺒﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪﺮﺖ ﻫﺎ ورزﺷ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اداره ﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ورزش اﺳﺘﺎن ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﭘﻴﺪا ﻧﻨﺪ و در اﻦ ﺧﺼﻮص
ﺑﺎﺪ ﭼﺎره اﻧﺪﺸ ﺷﻮد.

سالن های اختصاصی ساخته شود

ورزﺷﺎر دﮕﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺟﺪﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣ ﻨﺪ ﺑﺮا

ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ Àورزﺷ راﺰﻧ
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و اﻋﺘﺒﺎر اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .و اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﻨﺪ :ورزش
اﺳﺘﺎن از ﻧﺒﻮد اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت رﻧﺞ ﻣ ﺑﺮد و ﺣﻤﺎﺖ ﻣﺎﻟ
ﺻﻨﺎﻊ و ادارات از ورزش ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘﺮور ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤ اﻔﺎ ﻨﺪ .او اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ :ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺮﺧ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ورزﺷ ﺑﺮا ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺰﻨﻪ ﻨﻨﺪ در
ﺣﺎﻟ ﻪ اﮔﺮ ورزﺷﺎران دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺎﻟ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮا اﺳﺘﺎن و ﺸﻮر اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﻨ ﻨﻨﺪ.

تیم داری در لیگ های معتبر کشوری

»ﺮﻤ«  Ñﺎرﺷﻨﺎس ورزش ﻣ ﮔﻮﺪ :ﺗﻴﻢ دار در ﻟﻴﮓ ﻫﺎ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺸﻮر از ﻧﻴﺎزﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ Àدر ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ
اﺳﺖ و اﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺖ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎ و راﺰﻧ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ارﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺎﻧﺪار اﻣﺎن ﭘﺬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

مدیرکل معرفی شود

 دﮕﺮ از اﻫﺎﻟ ورزش اﺳﺘﺎن ﻣ ﮔﻮﺪ :ورزش ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﻤﺎﻟ ﻣﺎه ﻫﺎﺳﺖ ﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﻣ ﺷﻮد و ﺿﺮور اﺳﺖ
ﻣﺪﺮﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰ ﺑﺮا ورزش
اﻦ ﺧﻄﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

