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ایشان زاده-تالش وهمت اداره ورزش وجوانان  ،همکاری 
هیئت های ورزشی ،سعی وپشتکار ورزشکاران و تشویق 

وهمراهی مسئوالن شهرستان ، سال خوبی را برای ورزش 

قوچان رقم زد و ورزشکاران توانا و تیم های منسجم ورزشی 

در رقابت های داخلی وخارج از کشور به مقام های برتر دست 

یافته ،افتخار آفریده وخوش درخشیدند.رییس اداره ورزش 

وجوانان قوچان دراین باره گفت: تمام تالش ما وهمکاران 

وهیئت ه��ای ورزش��ی ای��ن ب��وده که بتوانیم سطح ورزش 

شهرستان را ارتقا دهیم . درهمین راستا سازمان یافتگی 

ورزشکاران،فراهم آمدن بستر حضور  دررقابت های کشوری 

استعدادهای  وشکوفایی  استعدادیابی   ، المللی  بین  و 

ورزشی  دراولویت کاری وبرنامه های ما قرارداشته است 

به طوری که  تعداد ورزشکاران نسبت به سال قبل3۹.۶ 

درصد افزایش یافته است.سروش پ��ورآزاد افزود: درسال 

۹۵ تعداد 11 نفر از ورزشکاران ما به اردوی تیم ملی دعوت 

شده وراه یافتند . ورزشکارانی که به خوبی درخشیدند که 

سیما شرقی در رشته کبدی ، عزت قربانی ثانی  کشتی 

رحماندخت  ،علیرضا  تکواندو  جعفری  هانیه   ، آلیش 

بسکتبال،سجادترغو وعباس مقدسی کشتی،پوریا یلی 

والیبال ،ناصرصحرایی کبدی  ومهرداد پوالدی در رشته 

ج��ودو از آن جمله ان��د. همچنین کسب یک مقام آسیایی 

کاراته بانوان توسط اه��دا طبق فروش،مقام اول��ی کشور 

فاطمه عزیزی در دوصحرانوردی و سومی بین المللی عزت 

قربانی ثانی در کشتی آلیش از دیگر موفقیت های ورزشی 

شهرستان است.پورآزاد گفت: صعود برون مرزی بانوان در 

کوهنوردی آراگاتس ارمنستان و کازک گرجستان  توسط 

سیمین زاهدی و مقام اولی تیم بازی های بومی محلی در 

دوراول المپیاد استان از دیگر توفیقات دربخش بانوان 

است. در لیگ کشوری کبدی  وفوتسال جوانان نیز بانوان 

حضوردارند به طوری که 18 هیئت ورزشی بانوان فعال 

است.وی افزود:تاکنون درسال ۹۵  درمجموع تعداد ۶1 

مقام کشوری داشته ایم که 24 رتبه  فقط اولی کشور است 

وبیش از 7۰ مقام استانی درسالی که به روزهای پایانی آن 

رسیده ایم. البته درکنار مسابقات ورزشی واعزام تیم ها ، 

برگزاری همایش های مختلف مانند ؛ پیاده روی،دوچرخه 

سواری،دو همگانی ،کوهنوردی همگانی ،درختکاری ورزش 

صبحگاهی ،مهد کودک ها وطبیعت گردی نیز از جمله برنامه 

های طول سال بوده است.رئیس ورزش وجوانان قوچان 

خاطرنشان کرد: درهرحال این شهرستان با توجه به دیرینه 

و جایگاه ورزشی خود و وجود استعدادهای زیاد وعالقه مندی 

جوانان ،همچنان نیاز به نگاه مثبت مسئوالن امر و  همت بلند 

در رفع مشکالت وکاستی ها دارد به طوری که هم اکنون با 

توجه به اعزام تیم ها ،نبود مینی بوس از کمبود های محسوس 

است . همچنین نبود سالن استاندارد با گنجایش وظرفیت 

الزم برای تماشاچی و نداشتن خانه کشتی که قوچان همواره 

درکشتی حرف برای گفتن داشته ودارد. همچنین در بخش 

بانوان نیز کمبود سالن از مواردقابل توجه است.وی  درپایان 

با تبریک پیشاپیش سال نو به همشهریان وجامعه ورزشی ، 

تالش وهمکاری مجموعه اداره ورزش وهمچنین همکاری 

های خانم فاطمه یاحسینی پور مسئول امور ورزش بانوان 

وخانم سمیه حیدریان کارشناس ورزش این بخش را یادآور 

شد وکمبود نیروی انسانی به ویژه دربخش بانوان ونبود 

کارشناس رسمی را مورداشاره ق��رارداد. وی همچنین با 

درخواست همکاری هرچه بیشتر همه ارگان ها و خیرین 

ورزش دوست ،حامیان واسپانسرهای ورزشی، از همکاری 

جناب آقای صبوریان مدیر کل ورزش وجوانان استان، امام 

جمعه محترم قوچان، فرماندار شهرستان و نماینده مردم در 

مجلس  تشکر وقدردانی کرد.

ورزش قوچان سال خوبی را پشت سر گذاشت

جناب آقای عابدی 
 مسئول محترم روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی

 واحد قوچان
بافرارسیدن چهلمین روز ازدرگذشت پدر گرامیتان شادروان حاج محمد علی عابدی ،مارا 
همچنان درغم خودشریک بدانید. طول عمر باعزت بازماندگان را از درگاه خداوند متعال 

ایشان زاده خواستاریم.     

ف���رم���ان���دار ق���وچ���ان ب��ات��ب��ری��ک ف���رارس���ی���دن س����ال نو 

اظهارداشت:امسال طی مراسمی به نام امام هشتم )ع(به 

پیشواز واستقبال 8 نفر از زائران ومسافران نوروزی خواهیم 

میهمانان  نخستین  عنوان  به  نو  سال  باتحویل  که  رفت 

درسال نو به خراسان رضوی وشهر قوچان وارد می شوند.

علیرضا قامتی افزود:خدای راشاکریم که درآستانه بهار 

طبیعت رحمت خ��ودرا برهمه بندگان درنقاط مختلف 

کشور،استان و قوچان نازل کرد وموجب شادابی وشادمانی 

مردم شد.امسال هم درایام نوروزدرقوچان این دیار کهن 

با پیشینه پربارودرخشان تاریخی وفرهنگی ، برگزاری 

مراسم وآیین های مختلفی را تدارک دیده ایم که باتشکیل 

ستاد استقبال از زائران وکمیته ستاد تسهیالت نوروزی 

،برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.وی گفت:در ورودی 

های شهر مکان ها وغرفه هایی ب��رای عرضه محصوالت 

تولیدی شهرستان به عنوان سوغات قوچان ایجاد می 

شود تامسافران وزائران بتوانند سوغاتی های موردنظررا 

تهیه کنند و الزم به ذکر است که این غرفه ها درمجاورت 

اداره غله وهالل احمر است. همچنین برگزاری مراسم 

دیگری چون کشتی باچوخه پیش بینی شده است. برای 

ایجاد امنیت هرچه بهتر وبیشتر مسافران وزائران عزیز در 

نقاطی مانند پارک نشاط ،پارک ملت وشهیدفهمیده برای 

استراحت واقامت نیز پاسگاه های موقت مستقرخواهدشد 

تا مسافران با آسودگی خاطر وآرامش کامل از این مکان 

ها استفاده کنند وهمچنین درشهر رف��ت وآم��د داشته 

باشند.فرماندارقوچان درادام���ه با اش��اره به انتخابات 

پیش روخاطرنشان کرد:امسال در3۰ اسفند درآستانه 

حلول سال نو ثبت نام ازکاندیداهای اسالمی شهروروستا 

راخواهیم داشت که همزمانی آن را بارسیدن سال نو وبهار 

به فال نیک می گیریم و باثبت نام از کاندیداها به استقبال 

نوروز می رویم واین را به عنوان بهار سیاسی واجتماعی 

برای خود قلمداد می کنیم. ان شاء ا... بتوانیم درحوزه های 

مختلف سیاسی،اجتماعی واقتصادی خود نیز ،بهار وآغازی 

پربرکت داشته باشیم  ومردم آگاه وعزیز هم بامطالعه صحیح 

ودقت ،بهترین منتخبان را برای خدمت چه در شوراها وچه 

ریاست جمهوری برگزینند.

فرماندارقوچان خبر داد:

استقبال از۸ زائرو مسافرنوروزی به نام امام هشتم)ع(

رئیس ورزش وجوانان قوچان خبر داد: 

نمایی از استادیوم  5  هزار نفری قوچان در مجموعه پارک نشاط


