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رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
فر�مان در گفت وگــو با خــراســان به 
تشر�ح عملHرد فعاليت ها� خود از 
ابتدا� سال جار� تا�نون پرداخت 
و گــفــت: اعـــزام ٢٠٠ ورزشــHــار به 
ــقــات اســـتـــانـــ�،دعـــوت از٨  مــســاب
ورزشHار به اردو� تيم مل� جمهور� 
اسالم� ا�ــران در رشته ها�  جودو، 
دووميدان�، �شت�  فرنگ� ،تنيس 
رو� ميز، ميزبان� مسابقات استان� 
در ٧ مرحله در رشــتــه هــا�  �شت� 
فوتبال  فوتسال،  �بد�،  باچوخه، 
و دوچــرخــه ســوار� از جمله فعاليت 
هــا� ا�ــن اداره است.ا�بر صيام� 
در ادامه با بيان ا�ن �ه انتخاب اداره 
ورزش و جوانان فر�مان به عنوان ٥ 
اداره برتر استان  خراسان رضو� در 
حوزه  جوانان با تالش و �وشش همه 
ورزشHاران و پرسنل ا�ن اداره محقق 
شد گفت: برگزار� �الس ها� اوقات 
فراغت  در ٢٥ رشته ورزش�  با حضور 
٢٥٠٠ شر�ت �ننده، تجهيز ٢ خانه 
ورزش روستا�� عشق آباد و باغ ساالر 
ــدا� ٤٠٠ عــدد تــوپ فوتسال و  ، اه
واليبال به روستاها� شهرستان ، اعزام 
ورزشHاران به مسابقات بين الملل�، 

آسيا�� و جهان� در رشته ها�  �شت� 
فرنگ�، دووميدان� وجــودو، اعــزام 
ورزشـــHـــاران بــه بــرنــامــه هــا�  بــرون 
مــرز�  در رشته هــا� �وهنورد� و 
دوچرخه سوار� ، بهساز� وتعميرات 
ــ� شهيد توحيد� -  مجموعه ورزش
ــ� شهيد سجود� و  مجموعه ورزش
نوساز� زمين چمن شهيد سجود� ، 
ادامه �ار سالن چند منظوره ورزش� 
مجموعه  تماشاچ�  سHو�  دارا� 
شهيد سجود� از د�گر فعاليت ها� 
ــاه نخست سال  ــده در ٦ م انــجــام ش
جــار� است.صيام� بااشاره به ا�ن 

�ه بــرگــزار� هما�ش صبح و نشاط 
ــزار نفر از شهروندان  با حضور ٥٢ه
فر�مان� و برگزار� ١٠برنامه ورزش 
همگان� و جشنواره روستا�� از د�گر 
برنامه ها� انجام شده در ا�ن اداره 
اســت از زحمات تمام  ورزشــHــاران،  
مربيان وهيئت هــا� ورزشـــ�، امام 
در  فر�مان  مـــردم  نما�نده   ، جمعه 
مجلس شــورا� اسالم� ، فرماندار،  
بخشداران، شهردار ، اعضا� شورا� 
شهر و خبرنگار پرتالش صدا و سيما 
و روزنامه خراسان بابت حما�ت ها� 

معنو� و ماد� تشHر  �رد.

اداره ورزش و جوانان فریمان
اداره برتر  استان خراسان رضوى شد

افتتاح مخزن آب شرب شهر سفيدسنگ
شهردار سفيدسنگ فر�مان با تقد�ر و تشHر از د�تر 

قاض� زاده هاشم� نما�نده مردم فر�مان در مجلس،  
مهندس صفا�� فرماندارپرتالش و اعضا� شورا� 
اسالم� شهر گفت:پروژه مجموعه ورزش� زمين 

رو باز چمن و گود�شت� ا�ن شهر با اعتبار ٥٠٠ ميليون 
تومان با پيشرفت فيز��H ٥٠ درصد در حال احداث است.
ــه در حاشيه افتتاح ��H از  مهندس �داله روحــ� در ادام

بزرگ تر�ن پروژه ها�  بهره بردار� آب شرب فر�مان 
گفت:عمليات احداث ا�ن پروژه از سال ٩٥ آغاز 
شد �ه شورا� اسالم� و شهردار� در ا�ن زمينه از 
هيچ گونه مساعدت� در�غ نداشت و لذا با بهره بردار� 
از ا�ن پروژه عظيم مردم سفيدسنگ از آب شرب سالم بهره 
مند شدند.و� گفت:ا�ن مخزن آب شرب با اعتبار �> ميليارد 

و دو�ست ميليون تومان افتتاح شدو به بهره بردار� رسيد.

کلنگ احداث کتابخانه شهر فرهادگرد به زمين خورد
شهردار شهر فرهادگرد فر�مان گفت:�لنگ اولين مجتمع  
�تابخانه عموم� شهر فرهادگرد به زمين زده شد.مهندس 
حميد �هنسال گفت: �تابخانه شهدا� شهر فرهادگرد در 
زمين� به مساحت ٧٠٠ مترمربع با اعتبار اختصاص �افته 
٣٨٠ ميليون تومان در �نار شهردار� شهر فرهادگرد در 
مدت �> سال ساخته م� شود.مهندس �هنسال گفت: ا�ن 
مراسم با حضور د�تر قاض� زاده نما�نده فر�مان در مجلس، 

ــالم سبز�ان مد�ر �ل �تابخانه هــا� استان،  حجت االس
فرماندار و برخ� مسئوالن ادارات و مردم شهر فرهادگرد 
برگزار شد. �هنسال در ادامه با اشاره به اجرا� طرح هميار� 
در پروژه به ساز� پياده روها� سطح شهر فرهادگرد از ابتدا� 
خردادماه جار� گفت: بيش از هزار و ٥٠٠متر مربع موزا�ي> 
به همراه مصالح شن و سيمان به صورت را�گان برا� اجرا� 

موزا�ي> �ار� پياده روها تحو�ل همشهر�ان شده است.

افتتاح ٣ پروژه آبخيزدارى در فریمان 
رئيس اداره منابع طبيع� و آبخيزدار� شهرستان فر�مان 
گفت: از محل اعتبارات صندوق توسعه مل� ٣ پروژه 
آبخيزدار� در فر�مان افتتاح م� شود و �لنگ احداث 
�> بند خا�� نيز به زمين خواهد خورد. مهندس سيد 
�مال الد�ن حيدر� منش افزود: در هفته دولت �لنگ 
احداث بند خا�� روستا� �ته گوش با پيش بين� اعتبار 
�> ميليارد و �Hصد ميليون ر�ــال به زمين م� خورد. 
حيدر� منش گفت: پروژه بند خا�� چنار با اعتبار بالغ 
بر ٥٠٠ميليون تومان، پروژه قلعه دختر با اعتبار ١٢٥ 

ميليون تومان و بند خا�� چهارتHاب با اعتبار بالغ بر ٣٠٠ 
ميليون تومان افتتاح م� شود و به بهره بردار�   م� رسد.
و� همچنين با توجه به خطر حر�ق و آتش سوز� مراتع 
از تمام� بهره بــرداران خواست به منظور حفظ مراتع و 
جلوگير� از وقوع آتش سوز� موارد ا�من� را رعا�ت �نند 
و در صورت مشاهده هرگونه تخلv در زمينه منابع طبيع� 
از جمله قاچاق چوب، تخر�ب اراض� مل�، ورود غيرمجاز 
دام و همچنين وقوع آتش سوز� مراتب را از طر�ق تلفن 

را�گان ١٥٠٤ به ا�ن اداره اطالع دهند.


