
 تأکید بهزیستی فریمان
 بر کاهش مشکالت نیازمندان 

بهزیستی  اداره  ری��ی��س 

فریمان گفت:این اداره 

از ادارات خدمات  یکی 

رس�����ان درح����وزه ه����ای 

است  اجتماعی  مختلف 

که به گروه وسیعی از افراد 

زن��ان  معلولین،  ش��ام��ل 

سرپرست خانوار ، کودکان،سالمندان و ... خدمات 

ارائه می کند.مهندس حمیدبردبار بااشاره به افزایش 

خدمات این اداره به افراد تحت پوشش در سال جاری، 

خواستار مشارکت مردمی و کمک های نقدی ،غیرنقدی 

و خدماتی به خ��ان��واده ه��ای تحت پوشش بهزیستی 

شد.حمید بردبار به وجود4 بیمار ژنتیک e.b با مشکات 

پرستاری و درمانی خاص،4معلول مبتا به سرطان 

و 8 معلولm.s در کنار دو هزار و 500 معلول دیگر با 

انبوهی از مشکات درمانی و توان بخشی و معیشتی 

اشاره کرد و بر همراهی بیش از پیش مردم نیک اندیش 

و نیکوکار فریمان به ویژه در روزهای پایانی سال نسبت 

به کاهش مشکات نیازمندان تأکید کرد.وی در پایان 

از افتتاح کلینیک مددکاری پردیس با حضور معاون 

اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی، فرماندار،رییس 

دادگستری,فرماندهی نیروی انتظامی و تعدادی از 

مسئوالن خبر داد و گفت: این مرکز با هدف گسترش و 

توسعه خدمات مددکاری و مداخله کارشناسی در آسیب 

های اجتماعی با تیمی متشکل از مددکار ،روانشناس و 

کارشناس حقوقی فعالیت می کند.
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رئیس هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی و 

محلی شهرستان فریمان در گفتگو با خراسان به بیان 

مهم ترین اقدامات و فعالیت های این هیئت از ابتدای 

سال 95 تاكنون پرداخت و اظهاركرد: ورزشكاران 

فریمانی موفق به كسب چندین مقام قهرمانی در سطح 

استان خراسان رضوی شدند که از جمله آن می توان به 

کسب مقام قهرمانی چوخه استان در چندین مسابقه 

توسط محسن هنردوست، جوان برومند شهرستان 

که یکی از فنی ترین کشتی گیران در وزن 75 کیلو 

است اشاره کرد. علی اكبر صیامی به مقام های كسب 

شده توسط ورزشكاران این هیئت ورزشی اشاره كرد و 

گفت: کسب مقام قهرمانی استان در مسابقات المپیاد 

ورزش��ی روستایی در رشته کاس کاس، توسط بانوان 

روستای تقی آباد که در شهرستان تربت جام برگزار شد، 

كسب عنوان سوم استان در مسابقات المپیاد ورزشی در 

رشته دال پان در شهر مشهد، میزبانی مسابقات قهرمانی 

هفت سنگ استان در رده نوجوانان و كسب مقام اول 

استان، کسب سکوی دوم استان در مسابقات دال پان 

توسط نوجوانان شهرستان، کسب مقام سوم در مسابقات 

خروس جنگی نوجوانان المپیاد ورزش��ی قوچان و... از 

جمله این موفقیت ها است. صیامی برگزاری مسابقات 

ورزش��ی بومی محلی وی��ژه آقایان و بانوان در رشته های 

کاس کاس، دال پان ، طناب کشی ، کشتی با چوخه 

و قوی ترین مردان روستا در سطح شهرستان، برگزاری 

مسابقات قوی ترین مردان روستا در روستای میاندهی به 

مناسبت میاد با سعادت امام رضا)ع(، برگزاری مسابقات 

کشتی با چوخه با حضور چوخه کاران شهرهای تربت جام، 

مشهد، کات، سرخس و فریمان در محل روستای کته 

شمشیر به مناسبت میاد حضرت علی)ع(، اعزام کشتی 

گیران شهرستان به مسابقات چوخه استان که در شهرستان 

های مشهد، اسفراین، درگز، کات، قوچان و تربت جام 

برگزار شد و برگزاری سه شیفت کاس تمرین چوخه زیر 

نظر مربی در محل سالن جودوی شهرستان با حضور 50 

نفر از فعالیت های مهم این هیئت ورزشی است. وی در 

ادامه گفت: در دهه مبارک فجر مسابقات فوتسال روستایی 

در شهر سفیدسنگ با حضور 15 تیم از روستاهای فریمان 

، مسابقات فوتبال و والیبال روستایی در شهر فرهادگرد و 

مسابقات کشتی آزاد روستایی برگزارشد.علی اکبرصیامی 

با اشاره به وجود برخی کمبودها و مشکات خاطرنشان 

كرد: جوانان و نوجوانان به ویژه بانوان فضای مناسبی 

برای انجام بازی های بومی محلی در روستاها ندارند، 

لذا از دهیاران و شوراها و هیئت امنای مساجد و مدیران 

مدارس انتظار می رود تا با در اختیار قراردادن برخی 

از فضاهای مسجد ضمن جذب جوانان به فضاهای 

معنوی زمینه شور و نشاط آن ها را فراهم آورند. رئیس 

هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی 

شهرستان فریمان گفت: فاطمه عاشوری یکی از بانوان 

با عضویت در تیم هفت سنگ  توانمند شهرستان، 

استان در مسابقات قهرمانی کشور، به مقام قهرمانی 

دست یافت و در این مسابقات اکرم خوشبخت به عنوان 

سرپرست تیم استان حضور داشت. علی اكبر صیامی 

اف��زود: در حال حاضر آرش ابراهیمی، کارشناس 

ارش��د تربیت بدنی به عنوان دبیر هیئت همکاری 

دارد. صیامی خبرداد: در صورت برگزاری مسابقات 

بومی محلی در روستاها و اعام گزارش فعالیت ورزشی 

به هیئت، این هیئت نسبت به تأمین جوایز و برگزاری 

مسابقات همكاری و حمایت می كند. رئیس هیئت ورزش 

های روستایی و بازی های بومی و محلی اداره كل ورزش 

و جوانان استان خراسان رضوی ،در گفتگو با خبرنگار 

خراسان ضمن تشكر از فعالیت های خوب هیئت ورزش 

های بومی محلی شهرستان فریمان اظهاركرد: هیئت 

فریمان در گروه خودش یکی از هیئت های برتر و پرتاش 

استان به شمار می رود.مهندس خوش باطن با بیان این که 

»علی اکبر صیامی« رییس هیئت ورزش های روستایی و 

بازی های بومی و محلی فریمان یکی از رؤسای فعال و برتر 

استان در سال های اخیر شناخته شده و همه ساله عناوین 

برتر را کسب کرده گفت: با توجه به مصوبات مجلس شورای 

اسامی در سال آینده نگاه ویژه ای به هیئت ها به خصوص 

فریمان داریم.
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