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مهدی غالمی رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام جاجرم 

در گفتگو با خبرنگار ما  با اشاره به فعالیت ها  و کسب عناوین 

قهرمانی  رشته  ورزش��ی بدنسازی و پ��رورش ان��دام گفت :  

شهرستان جاجرم در حال حاضر  در رشته ورزشی بدنسازی و 

پرورش اندام تعداد 4  باشگاه در بخش بانوان با بیش از ۱5۰ 

ورزشکار ودر بخش آقایان  5 باشگاه با بیش از 2۰۰ ورزشکار 

در حال فعالیت دارد  که باشگاه بدنسازي آسیا و علم و قدرت 

به صورت خصوصی و باشگاه اداره کار و آموزش و پرورش و 

مجتمع آلومینا به صورت دولتی در حال فعالیت هستند که 

ورزشکاران این رشته در سال 95 در سطح استان و کشور به 

صورت انفرادی و تیمی خوش درخشیدند.  غالمی تصریح 

کرد : بدنسازی جاجرم در حال حاضر دارای 5 مربی رسمی 

در بخش بانوان ) خانم ها خواجه،باغدار،غالمی،حسن 

نیا،میثاق نیا(و دو مربی رسمی در بخش آقایان )رضا قاسمی 

و مهدی غالمی مربی و داور(در حال فعالیت هستند.وی 

اظهار داشت : هیئت بدنسازی شهرستان در سال 94 میزبان 

مسابقات پاورلیفتینگ شرق کشور بود که در پایان باشگاه 

بدنسازی آسیا از جاجرم عنوان قهرمانی این مسابقات را از 

آن خود کرد و عناوین به دست آمده توسط باشگاه بدنسازی 

آسیا در سال 95 به ترتیب :

کسب عنوان قهرمانی در مسابقات پاورلیفتینگ باشگاه 

های شرق کشور در مجموع

کسب عنوان قهرمانی در مسابقات پاورلیفتینگ بدون لوازم 

باشگاه های کشور در رده سنی نوجوانان

کسب عنوان قهرمانی در مسابقات پرس سینه شرق کشور 

در رده سنی جوانان

کسب مقام دوم در رده سنی نوجوانان و کسب مقام سوم 

 awpc در رده سنی بزرگساالن  در مسابقات پرس سینه

شرق کشور 

و همچنین عناوین بدست آمده توسط باشگاه علم و قدرت

کسب مقام دوم در مسابقات پرس سینه awpc شرق کشور 

در رده سنی جوانان

کسب مقام دوم در رده سنی نوجوانان و مقام اول جوانان در 

مسابقات لیفت شرق کشور

وی درادام��ه  با تشکر از فرماندار شهرستان، مسئولین و 

شوراهای شهر و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 

عنوان کرد : یکی از برنامه های اصلی هیئت در سال آینده 

میزبانی مسابقات پرورش اندام و پاورلیفتینگ با حضور 

قهرمانان و بزرگان این رشته در جاجرم و حمایت از مربیان 

این رشته جهت ارتقاء سطح مربیگری خواهد بود.

در گفت وگو با رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام  جاجرم عنوان شد :

ورزش بدنسازی  وپرورش اندام جاجرم در یک نگاه

کوهنوردی  هیئت  رئیس  غالمی  معینی-حمید 
ج��اج��رم   در گفتگو ب��ا خبرنگار م��ا گفت :اس��ت��ارت 

کوهنوردی نوین و آکادمیک در شهرستان جاجرم 

از سال 89 زده شد و همچنان فعال است و با توجه به 

عالقه مردم جاجرم به کوهنوردی و برگزاری برنامه 

های کوهپیمایی و کوهنوردی رشد چشمگیری داشته 

است.حمید غالمی با اشاره به اولین صعود  در سال 

9۱ به قله دماوند در قالب تیمی )گروه کوهنوردی 

میاندشت( تصریح کرد :جاجرم با داشتن دو قله اوزون 

به ارتفاع 22۰۰ متر و کوه بهار واقع در جلگه شوقان 

با ارتفاع 245۰ متر و داشتن غارها از جمله غار گنج 

کوه و همچنین وجود کویر میاندشت در جاجرم بستر 

مناسبی برای برگزاری این برنامه هاست به طوری 

که در حال حاضر  چندین همایش بزرگ کویر نوردی 

استانی با استقبال گسترده و خوب  عالقه مندان  به 

کوهنوردی برگزار شده است ضمن این که با وجود 

دریاچه نمکی در کال شور جاجرم و کویر و نمکزار حضور 

عالقمندان به این رشته روز به روز بیشتر می شود.وی با 

اشاره به  وجود غارهای بسیار بزرگ و زیبا  همچون  غار 

گنج کوه در جاجرم از کشف و پیمایش غار جدید و بزرگ 

در شمال شرق جاجرم نیز خبر داد و افزود :  شکل کلی 

غار عمودی و آهکی است  و به صورت پلکانی می باشد  

که ارتفاع دهنه غار تا پایین غار  ۱۱۰ متر  و طناب های 

ثابت نصب شده در غار موجود است.  در سال 95 برنامه 

های متعدد کوهنوردی و همایش های بزرگی برگزار 

شد که از آن جمله به همایش کویر نوردی در ماه مبارک 

رمضان با حضور بیش از 35۰ نفر و صعود به یمان داغی 

با شرکت 72 نفر می توان اشاره کرد. حمید غالمی 

افزود: ان شاءا... به زودی با کمک هیئت استان این غار 

را به ثبت برسانیم  تا بتوانیم با معرفی این جاذبه زیبای 

طبیعی شاهد حضور عالقمندان به این رشته از شهرها 

و استان های دیگر نیز باشیم.

فرماندار جاجرم :

 بهره برداری از پروژه  پل کال شورجاجرم
  تا پایان امسال

پ���روژه پ��ل ک��ال ش��ور جاجرم 

ت��ا پ��ای��ان س���ال 95 ب��ه بهره 

ب��رداری می رسد. دکتر علی 

اکبر محبی فرماندار جاجرم 

در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار ما 

گفت:پروژه  کال شور جاجرم  

از سال ۱388آغاز شد و اعتبار 

آن از محل اعتبارات وزارت راه 

در قالب رفع نقاط حادثه خیز 

استان است که   به دلیل وجود رودخانه کال شور جاجرم و خط ریلی 

فرعی به سمت آلومینا از اهمیت باالیی برخوردار است  که  این پروژه بنا 

بود در سال ۱39۰ به بهره برداری برسد.علی اکبر محبی تصریح کرد  

: این مسیر با توجه به اینکه به سمت راه آهن  جاجرم می رود واز سمت 

جنوب به خراسان رضوی متصل می شود و به دلیل وجود  کارخانجات  

قند ، سیمان و محصوالت جالیزی در این مسیر ،  مسیر پر تردد محسوب 

می شود  که امنیت آن ضروری است .محبی افزود  :  در این پروژه دوره قبل 

تا سال ۱392 به مدت 4 سال مبلغ 455میلیون تومان هزینه شده است 

و از سال 92 تا 95 از اعتبارات استانی نیز استفاده ومبلغ 67۰میلیون 

تومان هزینه شد تا در  پایان  سال به بهره برداری برسد همچنین این 

پروژه قرار بود در 22 بهمن افتتاح شود اما به علت برودت هوا بتن ریزی 

آن انجام نشد و با کندی مواجه شد که در حال حاضر 85درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.وی در پایان گفت: این پروژه در حال بتن ریزی است 

تا پل آماده شود و طرفین پر اتصال راه  توسط اداره راه انجام شود و زیر 

سازی ها صورت گیرد  تا پل قبل از سال نو به بهره برداری برسد .

رئیس هیئت کوهنوردی :

برگزاری کوهنوردی نوین و آکادمیک درجاجرم


