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 ماسک، از ما و اطرافیانمان 
در برابر ویروس کرونا محافظت می  کند

Kسه شنبه       ۲۵ خرداد ۱4۰۰   4 ذی القعده ۱44۲   ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱      4 صفحه     شماره ۳۵۷۷  H O R A S A N S H O M A L I

3 ورزش          سه شنبه  2۵ خرداد 14۰۰   4 ذی القعده 1442      شماره ۳۵۷۷

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

وحدانی

اسکیت  پیست  بجنورد  بازار  دوشنبه  و  شهربازی   

سوارانی شده است که می خواهند برای پوشیدن 

و  پیست  صاحب  های  استان  با  ملی  تیم  پیراهن 

قدرتمند رقابت کنند.خراسان شمالی با نداشتن 

پیست اختصاصی اسکیت در حالی دست و پنجه 

سوار  اسکیت   4 شدن  پوش  ملی  که  کند  می  نرم 

انتخابی  های  نیست.رقابت  انتظار  از  دور  استان 

تیم ملی ماه آینده برگزار می شود که 3 ورزشکار 

پوشیدن  بــرای  ها  رقابت  این  در  آقا  یک  و  خانم 

پیراهن تیم ملی جدال خواهند کرد.

این  بیان  با  شمالی  خراسان  اسکیت  هیئت  دبیر 

که 3 اسکیت سوار دختر و یک اسکیت سوار پسر 

در رقابت های انتخابی تیم ملی حضور می یابند و 

امید می رود پوشیدن تیم ملی آن ها مسجل شود، 

می افزاید: ورزشکاران خراسان شمالی توانمندی 

مناسب  هــای  زیرساخت  نبود  با  و  ــد  دارن باالیی 

کسب  ملی  رویــدادهــای  در  توجهی  قابل  نتایج 

که  انتخابی  دوره  در  »جهانی«،  گفته  اند.به  کرده 

سواران  اسکیت  شد،  برگزار  فدراسیون  سوی  از 

استان توانستند شرایط حضور در این رویداد مهم 

را برای خود مهیا کنند و خوشبختانه تمرینات آن 

ها در حال انجام است. وی اضافه می کند: اسفند 

در  فدراسیون  انتخابی  های  رقابت  گذشته  سال 

استان  اسکیت  نماینده   4 که  شد  برگزار  حالی 

کسب  را  رویــداد  ایــن  در  حضور  جــواز  توانستند 

خراسان  استاندار  ســوی  از  اردیبهشت  و  کنند 

شمالی مورد تقدیر قرار گرفتند.او به تمرینات تیم 

افزایش کسب  و  برای حضور در رویداد ها  استان 

سهمیه اسکیت سواران در تیم ملی اشاره می کند 

او،  گفته  شود.به  می  محقق  تالش  و  تمرین  با  که 

بازار  دوشنبه  و  شهربازی  در  اکنون  هم  تمرینات 

پیگیری می شود و یک روز در هفته از پیست های 

اختصاصی مشهد استفاده خواهد شد.

II
شرایطIتمرینIبرایIسرعت

IبودنIمهیا

عنوان  به  استان  در  که  سرعت  رشته  »جهانی« به 

تقریبا  آن  بــرای  تمرین  شرایط  که  ای  مــاده  تنها 

مربیان  افزاید:  می  و  کند  می  ــاره  اش مهیاست، 

ــی دهــنــد و  ــان در رشــتــه ســرعــت تــمــریــن م ــت اس

شده  حاصل  تاکنون  خوبی  نتایج  خوشبختانه 

مربیان  ارتقای  کند:  اظهارمی  همچنین  است.او 

های  دوره  و  است  ضــرورت  یک  شمالی  خراسان 

آموزشی متناسب با نیاز استان برگزار می شود.

وی به سطح بازیکنان استان که در رده های سنی 

مختلف صاحب رتبه شدند، اشاره می کند و تمرکز 

هیئت  برنامه  ترین  مهم  را  پایه  سنی  رده  روی 

اسکیت می داند.

II
سطحIباالیIمربیانIاسکیتIاستان

او سطح مربیان اسکیت استان را باال ارزیابی می 

یک  شمالی  خراسان  اسکیت  افزاید:  می  و  کند 

مربی   12 و   2 درجــه  مربی   2 یک،  درجــه  مربی 

درجه 3 دارد.»جهانی« نداشتن پیست در استان 

به همین دلیل فضای  را ضعف اسکیت می داند، 

مناسبی برای اسکیت سواران مهیا نیست.

سواران  اسکیت  از  کند:  می  امیدواری  ابراز  وی 

حداقل  ملی  تیم  انتخابی  های  رقابت  در  استان 

اشاره  با  کنیم.وی  معرفی  کشور  به  پوش  ملی   3

سواران  اسکیت  برای  تخصصی  فضای  به افتتاح 

فضای  افتتاح  با  امیدواریم  کند:  می  خاطرنشان 

را  بسیاری  مستعد  ورزشــکــاران  بتوانیم  مناسب 

جهش  تا  دهیم  تحویل  ملی  تیم  به  و  کنیم  معرفی 

گسترده ای در اسکیت رقم بخورد.

 اسکیت سواران آماده 
ملی پوش شدن

رویدادهای ورزشی   

باخت اترک به صدرنشین لیگ 

دسته 2

سرمربی تیم لیگ دسته 2 اترک از باخت تیم اترک در لیگ 

دسته 2 فوتبال کشور خبر داد.به گفته »حسن سروری«، تیم 

اترک بجنورد در چارچوب مسابقات هفته بیست و سوم لیگ 

دسته 2 فوتبال کشور، با نتیجه یک بر صفر به مس شهر بابک 

صدرنشین این لیگ باخت.

اردوی انتخابی تیم والیبال نوجوانان

والیبال  تیم  انتخابی  اردوی  از  استان  والیبال  هیئت  رئیس 

نوجوانان خراسان شمالی خبر داد.به گفته »قلی زاده« هیئت 

والیبال  مسابقات  به  استان  تیم  اعزام  برای  استان  والیبال 

دعوت  استان  تمامیبازیکنان   کشور از  نوجوانان  قهرمانی 

کنند.وی  شرکت  استان  تیم  اردوی  و  تست  در  که  کند  می 

افزود: متولدان سال 1384 به بعد می توانند پنج شنبه 2۷ 

خرداد 14۰۰ ساعت 1۰:3۰ صبح  به خانه والیبال واقع در 

مجموعه ورزشی علیدخت برای تست مراجعه کنند.

رتبه نخست هیئت ورزش های 

همگانی در لیگ سراسري يوگا 

اعالم  زمانبندِی  طبق  ایران  یوگاي  سراسري  لیگ   نخستین 

خراسان  همگانی  هــای  ورزش  هیئت  و  شد  بــرگــزار  شــده 

شمالي در جایگاه نخست ایستاد.استان بوشهر با بهره گیري 

از تجارب موفق لیگ تندرستي و با سازمان دهي دقیق، رتبه 

تنگاتنگ  رقابت  در  شد  موفق  كرمانشاه  و  کرد  كسب  را  دوم 

العاده،  فوق  عملكردي  با  سوم،  رتبه  کسب  با  جدول  باالي 

یكي از سكوهاي سه گانه را از آن خود کند.رقابت های لیگ 

و  ورزشــی  رشته  این  های  برترین  شناسایی  منظور  به  یوگا 

تشکیل تیم های ملی، در بخش انفرادی ادامه دارد.

سوژه ویژه       

بی مهری به بوکسورها

متری   ۷۰ سالن  در  را  بسیاری  روزهــای  استان  بوکسورهای  وحــدانــی-  سیما 

مجموعه ورزشی شهید علیدخت گذراندند، قهرمانی های بسیاری کسب شد و 

مربیان استان متشکل از قهرمانان کشور هستند که در سال های اخیر توانستند 

شاگردان بسیاری را پرورش دهند.

مظلوم  استان  بوکسورهای  که  اين  بیان  با  شمالی  خراسان  بوکس  هیئت  رئیس 

از  پــردازنــد،  می  ــی  ورزش رشته  ايــن  در  تمرين  به  سختی  شرايط  در  و  هستند 

توانمندی اين بازيکنان به عنوان برگ زرين اين هیئت ورزشی ياد می کند.به گفته 

»محمدخانی«، برگزار نشدن مسابقات از عواملی است که سبب شده اين ورزش با 

چالش رو به رو شود و کرونا، تعطیلی باشگاه ها و آماده نبودن بازيکنان حال و روز 

اين روزهای بوکس است.به گفته اين رئیس هیئت، قهرمانان اين ورزش مورد بی 

مهری قرار گرفته اند و برای رونق و پیشرفت اين ورزش بايد به پرورش ورزشکاران 

شاخص استان پرداخت و اين عامل محقق نمی شود مگر در سايه حمايت و توجه 

به قهرمانانی که برای ناک اوت کردن مشکالت دست و پنجه نرم می کنند.به گفته 

وی، کالس های رده های سنی نونهاالن و نوجوانان زير نظر مربیان مجرب استان 

پیگیری می شود و مربیان استان از قهرمانان کشور هستند که سابقه فراوانی در 

رويدادهای متعدد کشور دارند.

قهرمانان این ورزش مورد بی مهری قرار گرفته اند و 

برای رونق و پیشرفت این ورزش باید به پرورش 

ورزشکاران شاخص استان پرداخت و این عامل محقق 

نمی شود مگر در سایه حمایت و توجه به قهرمانانی که 

برای ناک اوت کردن مشکالت دست و پنجه نرم می کنند

می  اشاره  استان  شاخص  ورزشکاران  شناسايی  و  استعداديابی  »محمدخانی« به 

کند که در رده های سنی متعدد برترين های استان ارزيابی می شوند و در دوره 

هايی که مربیان تدارک ديده اند، حضور می يابند.

او به کسب 2 مدال طال در المپیاد استعدادهای برتر اشاره می کند.

نیاز داريم   وی تصريح می کند: در راستای توسعه اين ورزش به همت مسئوالن 

برگزاری  امکان  و  داشت  نخواهد  مشکلی  ورزش  اين  اجرايی  و  فنی  بحث  در  و 

میزبانی های متعدد را خواهیم داشت.

وی با بیان اين که در بین فهرست 1۰ تیم برتر کشور نام خراسان شمالی چشم 

نوازی می کند، بر همدلی که بین بوکسورهای استان وجود دارد، تاکید می کند و 

می افزايد: همدلی بوکسورها و بها دادن به مربیان شاخص سبب شده اين ورزش 

تمرینات هم اکنون در ارتقا يابد.

شهربازی و دوشنبه بازار 

پیگیری می شود و یک روز در 

هفته از پیست های اختصاصی 

مشهد استفاده خواهد شد

۳

رأی هایی که بالتکلیف نیستند
شورای  انتخاب  دوره  ششمین  برگزاری  به   روز   3 تنها 
سرنوشت  روز  چند  این  در  و  است  مانده  باقی  اسالمی 
شهرهای  سایر  و  بجنورد  آینده  سال   ۴ شهری  پارلمان 
مشخص  نیستند  بالتکلیف  که  هایی  رای  با  استان 
شهر  هاشمی«،  زهرا  »سیده  ستاد  گزارش  به  می شود. 
که  است  سال   ۱۰۰ از  بیش  که  این  وجود  با  بجنورد 
دچار  ها  زیرساخت  در  همچنان  اما  دارد  شهرداری 
مشکل است. هر از چندگاهی طرح های مثمر در این 
شهر انجام گرفته است اما آن چنان که باید زیرساخت 

ها تکمیل نشده است.
که  کرد  تالش  موضوع  این  برای  بسیار  پنجم  شورای   
در راس آن می توان به اقدامات »مصطفی دلیریان«،» 
بهمن جباری« و »سیده زهرا هاشمی» در جذب سرمایه 

گذار اشاره کرد.
شهری  هــای  زیرساخت  کمبود  دلیریان«  »مصطفی 
در  اصــرار  با  و  شناخت  را  شهر  حاشیه  در  خصوص  به 
اعضای  سایر  کردن  متقاعد  و  مختلف  های  کمیسیون 

شورای شهر بجنورد آن ها را به سمت توسعه برد.
فضاهای  و  پارک  به  شهر  حاشیه  بر  عالوه  »دلیریان« 
بازی شهری نیز سمت و سو داد و آن چنان    این محالت 
رونق گرفت که بسیاری از اهالی حواشی شهر به طور 

خودجوش در صدد جبران زحمات برآمدند.

راه  شهر  شورای  به  نخست  بار  برای  هرچند  »دلیریان« 
یافت اما توانست در حوزه جوانان نیز خوب بدرخشد.

اعتبارات شهر بجنورد به عنوان مرکز استان پاسخگوی 
پروژه های عمرانی نیست اما برخی از اعضای شورای 
شهر همچون »دلیریان« و »جباری« تمرکز روی سرمایه 

گذاری در شهر داشتند.
بجنورد  شهر  به  را  سرمایه گذار  چندین  پای  »جباری« 
باز کرد و در این راه برخی دیگر از اعضای شورای شهر 

همکاری الزم را نداشتند.
مطرح،  کاندیداهای  و  افــراد  آوری  رأی  با  داریــم  امید 

شرایط مطلوبی برای توسعه بجنورد مهیا شود.
شورای  بانوی  تنها  چند  هر  نیز  هاشمی«  زهرا  »سیده 
همچنین  و  بانوان  کمیسیون  در  توانست  اما  بود  شهر 
حضور در حاشیه شهر و البته فضای مجازی شرایط را 

برای خدمت مهیا کند.
زنان  بازارچه  و  بانوان  پارک  اندازی  راه  برای  پیگیری 
خانم  خــوب  هــای  فعالیت  جمله  از  خانوار  سرپرست 

»هاشمی« است.  
در ادامه گزارش ستاد »هاشمی« آمده است: به اعتقاد 
بحث  از  یکی  نشینی  حاشیه  بحث  دلیریان«  »مصطفی 
های مهم و در عین حال غم انگیز و تاثر برانگیز است که 
شهرداری بجنورد با ۱۰۰ سال قدمت هنوز با آن دست 

و پنجه نرم می کند. متاسفانه حاشیه نشینی مشکالت 
مختلفی را در قسمت هایی از شهر ایجاد کرده است که 
چهره  و  کنیم  حل  را  اساسی  معضل  این  بخواهیم  باید 
این مناطق را به صورتی زیبا تبدیل کنیم، البته نیازمند 

قابل  بودجه  تخصیص  و  مدون  و  مشخص  های  برنامه 
توجهی برای حل معضل هستیم.

وی ادامه می دهد: باید بتوانیم با اختصاص بودجه هم 
به سمت توازن در توسعه شهری برویم و هم  به سمت 

جباری«  کنیم.»بهمن  حرکت  اجتماعی  عدالت  تجلی 
حاشیه  مشکالت  برای  که  سوال  این  به  پاسخ  در  نیز 
و  کنیم  تالش  باید  گوید:  می  بکنیم  باید  چه  نشینی 
برنامه ریزی کنیم سرمایه گذارانی را جذب کنیم که  در 
قسمت های کم برخوردار و حاشیه شهر سرمایه گذاری 
قسمت  این  در  گــذاری  سرمایه  صورت  در  چون  کنند 
برخوردار  کم  مناطق  در  افزوده  ارزش  ایجاد  باعث  ها 
تالش  گذاری  سرمایه  پنجم  دوره  در  که  شوند.وی  می 
زیادی برای به سرانجام رساندن پروژه »رز« و باال بردن 
بجنورد  شرقی  شمال  نشین  حاشیه  مناطق  ارزش 
داشت ادامه می دهد: وقتی یک سرمایه گذار در نقاط 
کم برخوردار شهر سرمایه گذاری می کند، این سرمایه 
گذاری هم باعث ایجاد ارزش افزوده می شود و در کنار 
این قضیه، رفت و آمد دیگر شهروندان فعالیت تاکسی 
باعث  دیگر  مسائل  و  خرید  بحث  و  منطقه  این  به  ها 

تحول و تحرک اقتصادی در این مناطق می شود.
و  شــورا  نگاه  ــر  اگ هاشمی«  زهــرا  »ســیــده  اعتقاد  بــه 
این  در  باشد  محور  انسان  دیــد  با  شهر  به  شــهــرداری 

صورت به سمت توسعه شهری حرکت می کنیم.
مسئوالن  یافته  توسعه  جوامع  در  دهد:  می  ادامه  وی 
شهری به شهر با دید انسان محور نگاه می کنند یعنی 
رفاه، آسایش و همچنین  یافته  برای یک جامعه توسعه 

مدیریت  اقتصاد  نه  اســت  مطرح  شهروندان  سالمت 
شهری!

به گفته وی، متاسفانه تا به امروز شهرفروشی کرده ایم 
و آینده شهر را فدای امروز و دیروز شهرمان کرده ایم و 
را  شهری  توسعه  اهداف  بتوانیم  دوره  این  در  امیدوارم 

در بجنورد بهتر از دوره گذشته رقم بزنیم. 
بحث  به  اگر  شهر  شورای  در  کند:  می  خاطرنشان  وی 
فضای سبز، آلودگی هوا و ترافیک دید مناسبی داشته 
این  ها  ســازی  تصمیم  و  ها  ریــزی  برنامه  در  و  باشیم 
را  وضعیت  توان  می  دهیم  قرار  توجه  مورد  را  مقوالت 
به  شهر  یک  تبدیل  و  شهر  سیمای  تغییر  کرد.  درست 
و  است  شدنی  شهروندان  زندگی  بــرای  سالم  محلی 
اما  آید  نمی  بر  کسی  دست  از  کاری  که  نیست  اینطور 
تغییر  را  شهر  به  دیدگاهمان  نوع  و  تفکر  نوع  اول  باید 
ما  دیدگاه  و  تفکر  وقتی  کند:  می  تصریح  دهیم.وی 
محیط زیستی باشد و برنامه های ما انسان محور باشد، 
می  سبز  فضای  به  بیشتری  توجه  نویسی  بودجه  در 
یکی  موضوعات،  این  کنار  در  »هاشمی«  گفته  کنیم.به 
دیگر از اولویت های ما در شورای ششم، این باید باشد 
داشته  توجه  مردم  رفاه  و  سرانه  درآمــد  به  بتوانیم  که 
باشیم و با استفاده از سرمایه گذاری یا روش های دیگر 

سطح رفاه و درآمد شهروندان را افزایش دهیم.

»مصطفی دلیریان« کمبود 
زیرساخت های شهری به 
خصوص در حاشیه شهر 
را شناخت و با اصرار در 

کمیسیون های مختلف و متقاعد 
کردن سایر اعضای شورای 

شهر بجنورد آن ها را به سمت 
توسعه برد

»سیده زهرا هاشمی« هر چند 
تنها بانوی شورای شهر بود 

اما توانست در کمیسیون 
بانوان و همچنین حضور در 

حاشیه شهر و البته فضای 
مجازی شرایط را برای خدمت 

مهیا کند

»جباری« پای چندین 
سرمایه گذار را به شهر 

بجنورد باز کرد و در 
این راه برخی دیگر از 
اعضای شورای شهر 

همکاری الزم را نداشتند


