
آغاز مرحله دوم طرح اوقات فراغت تربيت بدنى آستان قدس رضوى     قدس : دومين مرحله طرح اوقات فراغت تربيت بدنى آستان قدس رضوى از امروز شنبه با تنوع 
رشته اى و ورزشى ويژه دختران و پسران آغاز مى شود.به گزارش روابط عمومى تربيت بدنى آستان قدس رضوى بيش از 7500 نفر از نونهاالن و نوجوانان 6 تا 18 سال 

در بيش از 35 رشته ورزشى طرح اوقات فراغت خود را با حضور و ثبت نام در كالس هاى آموزشى اين مؤسسه آغاز مى نمايند.

توافق هيأت بومى و محلى و هيأت فوتبال براى يك پروژه مشترك

هيجان داغ فوتبال در روستاهاى خراسان رضوى

روی �ط ��ر ��ر

قدس : رئيس هيأت بازى هاى بومى و محلى 
هيأت  با  توافق  طبق  گفت:  رضوى  خراسان 
فوتبال خراسان رضوى، برنامه توسعه همگانى 

فوتبال در روستاهاى استان اجرايى مى شود.
به  آغاز  زمينه  در  خوش باطن  رضا  محمد 
كارش در هيأت ورزش روستايى و بازى هاى 
بومى محلى استان اظهار داشت: يك سال و 
سه ماه است كه به صورت رسمى به عنوان 
كار  ابتداى  در  شدم،  منصوب  هيأت  رئيس 
تنها تعداد محدودى از هيأت هاى شهرستان ها 
فعال بودند، اما طى جلساتى كه با رؤساى اداره 
ورزش و جوانان شهرستان ها داشتيم توانستيم 
28 هيأت را در شهرستان ها فعال كنيم كه 

رقمى قابل توجه است.
وى افزود: سعى كرديم در هر دو حوزه ورزش 
بازى هاى بومى محلى ورود كنيم و  روستايى و 
بتوانيم هر دو حوزه را همپاى هم حركت دهيم. 
در بحث ورزش هاى روستايى، 50 رشته كالسيك 

مثل هندبال، واليبال، فوتبال و ... وجود دارد.
خوش باطن تصريح كرد: پيش از اين، بازى هاى 
روستايى عشايرى  ورزش  دل  در  بومى محلى 
پيامى  انقالب  معظم  رهبر  اما  بود،  مستتر 
دادند با اين مضمون كه به ورزش هاى بومى و 
سنت هاى گذشته كه ريشه در فرهنگ، هويت 
و تاريخ ما دارد توجه ويژه كنيد. با اين تفاسير 
ورزش عشايرى در دل ورزش روستايى جاى 

گرفت و توجه ويژه اى به بازى هاى بومى محلى 
شد. در واقع مى توان گفت كه با تركيب اين 
دو حوزه، تمام جمعيت استان تحت پوشش 
هم استانى ها  تمامى  به  بايد  و  است  هيأت 

خدمت كنيم.
خوش باطن گفت: رسالت اصلى ما براى نسل 
جديد اين است كه بتوانيم اين عزيزان آينده ساز 
را با بازى هاى بومى محلى زادگاه خويش آشنا 
كنيم. در همين راستا صحبت هاى كليدى و 
راهگشايى با آموزش و پرورش استان داشته ايم 
و قرار است با آغاز سال تحصيلى، به بيش از 
500 هزار دانش آموز در رده نونهال و نوجوان، 

در سطح استان آموزش داده شود.
وى افزود: براى تحقق اين تفاهمنامه 10 دوره 
كارگاه آموزشى برگزار كرديم و به 600 مربى 
آموزش  را  الزمه  مسايل  پرورش،  و  آموزش 
داديم. نكته جالب توجه اينكه بيش از 90درصد 
ارشد  كارشناسى  مدرك  داراى  داوطلبان، 

هستند.
رئيس هيأت بازى هاى بومى و محلى خراسان 
آغاز  مهر  از  كه  طرح  اين  در  افزود:  رضوى 
و  آموزش  طرف  از  انسانى  نيروى  مى شود 
و  هيأت  با  فنى  و  آموزشى  مسايل  پرورش، 
امكانات و مسايل مالى با تربيت بدنى شهردارى 
آينده  مشاركت،  اين  شك،  بدون  است؛ 

درخشانى خواهدداشت.

خوش باطن تأكيد كرد، ضمن اينكه مقدمات 
پروژه مشترك با بسيج و شهردارى نيز تهيه 
شده و پيش نويس آن هم نوشته شده است. 
مبارك  ماه  از  پس  تا  هستيم  آن  دنبال  به 
پايگاه هاى  و  مساجد  پارك ها،  در  رمضان، 
بسيج نيز آموزش هاى الزمه را براى خانواده ها 
و ساير هم استانى هاى عزيز داشته باشيم كه 
توسعه  و  ترويج  راستاى  در  همكارى ها  اين 

ورزش هاى بومى محلى است.
رئيس هيأت ورزش هاى بومى و محلى استان 
خراسان رضوى تصريح كرد: در بخش ورزش 
كالسيك روستايى نيز دو توافق مهم داشته ايم. 
با هيأت فوتبال خراسان و برادران، رئيس اين 
تا  يافتيم  توافقات الزمه دست  به  نيز  هيأت 
پروژه اى با عنوان توسعه ورزش فوتبال و توسعه 

همگانى فوتبال را در روستاها داشته باشيم.
خوش باطن افزود: نخستين گام ما برگزارى 
مسابقات بخش هاى استان است كه در پنج 
منطقه برگزار مى شود و پس از برگزارى دور 
نخست، برترين تيم هاى هر منطقه به رقابت با 

يكديگر خواهند پرداخت. 
نكته مهم ديگر در اين زمينه عالوه بر برداشتن 
طرح  ورزش،  كردن  همگانى  جهت  در  گام 
هيأت  طرف  از  قطعاً  كه  است  استعداديابى 
فوتبال پيگيرى خواهدشد و بازيكنان مستعد 
نيز شناسايى و انتخاب مى شوند.چنين طرحى 

را با همكارى هيأت تكواندوى استان نيز در نظر 
داريم تا اجرايى كنيم.

برگزارى  بحث  در  كرد:  بيان  خوش باطن 
دوره  هاى آموزشى نيز تنها استانى هستيم كه 
از آغاز به كار، 9 كالس داورى  طى 15 ماه 
و مربيگرى رسمى برگزار كرده ايم كه در اين 
رسمى  كارت  اخذ  به  موفق  نفر  ميان، 400 
حضور در كالس ها و دوره ها شدند. اين طرح 
نخستين بار بود كه در استان خراسان رضوى 
انجام شد، ضمن اينكه دو دوره دانش افزايى و 
همسان سازى قوانين نيز داشتيم كه در هر 

دوره بين 70 تا 80 نفر حضور داشتند.
صورت  به  مسابقات  كه  گذشته  برخالف 
استانى برگزار نمى شد يا در حد خيلى كم و 
انگشت شمار برگزار مى شد، سازماندهى الزمه 
را صورت داديم و در قالب جشنواره مسابقات 

متعددى برگزار كرديم.
در  اينكه  ضمن  كرد:  عنوان  باطن  خوش 
برگزار كرده  تمامى مسابقاتى كه فدراسيون 
اعزام  را  تيم هايى  و  ايم  داشته  حضور  نيز 
كرده ايم. دو رقابت در سطح واليبال در بخش 
بانوان و همچنين فوتسال آقايان در اصفهان 
بوده كه شركت كرده ايم، ضمن اينكه در حوزه 
بازى هاى بومى محلى در رشته هفت سنگ در 
بخش دختران، امسال و سال گذشته به مقام 

نخست كشورى رسيدند.

6
k h o r a s a n e m r o o z @ q u d s o n l i n e . i r

ورزش

پايان مسابقات فوتبال دستى در روستاى 
منظريه

قدس: مسابقات فوتبال دستى جام رمضان روستاى منظريه با 
برگزارى فينال اين رقابت ها به كار خود پايان داد. اين مسابقات 
با شركت 20 نفر از جوانان و نوجوانان روستا از ابتداى ماه مبارك 
رمضان آغاز شد و تا عيد سعيد فطر ادامه داشت.در اين مسابقات 
حسين آهنى به مقام قهرمانى رسيد، حجت حاجى آبادى و  

امير حسين قلى پور به مقام دوم و سوم بسنده كردند.

بررسى پرونده اماكن ورزشى نيمه تمام 
فردوس

قدس: جلسه بررسى وضعيت پروژه هاى نيمه تمام ورزشى و 
اماكن متروكه ورزشى شهرستان فردوس با حضور حميدرضا 
در  استان  جوانان  و  ورزش  كل  اداره  سرپرست  برومند 
تمام  نيمه  شد.پروژه هاى  برگزار  شهرستان  اين  فرماندارى 
سالن 2 هزار مترى و پيست موتورسوارى، استخر روباز شهيد 
عدالتجو و چمن تختى از اماكنى بود كه در اين جلسه مورد 
بحث و بررسى قرار گرفت.در پايان جلسه، سرپرست اداره 
كل ورزش و جوانان ضمن بازديد از پروژه هاى مذكور، جهت 

تسريع در پيگيرى موارد اجرايى اين پروژه ها تأكيد كرد.

فاروجى ها در جام شطرنج عيد فطر
قدس: نقى هجرتى، رئيس هيأت شطرنج خراسان شمالى از 
برگزارى مسابقات شطرنج اوپن (ريتد) به مناسبت عيد سعيد 

فطر در شهرستان فاروج خبر داد.
با  و  ريتد)   ) اوپن  صورت  به  مسابقات  اين  گفت:  هجرتى 
حضور رضا پاشا نجاتى، داور فدراسيون و عضو مجمع داوران 

فدراسيون شطرنج در شهرستان فاروج برگزار مى شود.
وى گفت: اين مسابقات در رده هاى سنى آزاد، پيشكسوتان، 
بانوان، زير 15 سال، زير 13 سال، زير 11 سال و زير 9 سال به 
همت هيأت شطرنج استان و شهرستان فاروج و حمايت هاى 
اين  شهداى  سالن  محل  در  فاروج  جوانان  و  ورزش  اداره 

شهرستان برگزار خواهد شد.

اختتاميه مسابقات فوتسال جام رمضان 
در شهرستان زاوه

قدس: مسابقات فوتسال جام رمضان يادواره شهداى مدافع 
حرم با حضور 16 تيم در رده بزرگساالن وجوانان در زاوه برگزار 
شد. در پايان رقابت هاى رده بزرگساالن تيم هاى محيط زيست 
و سادنا با برترى بر رقباى خود به ديدار نهايى مسابقات فوتسال 
صعود كردند و در فينال تيم محيط زيست در يك بازى برتر 
موفق شد با نتيجه 5 بر 4 حريف خود را شكست دهد و بر 
سكوى قهرمانى بايستد و تيم سادنا مقام دوم اين مسابقات را 

كسب كند. 
در ديدار رده بندى نيز تيم هاى شركت ساختمانى نيك انديش 
و تبليغات برتر با هم رقابت كردند كه در نهايت تيم فوتسال 
شركت ساختمانى نيك انديش با نتيجه 4 بر 2 مقابل تيم 
تبليغات برتر به برترى دست يافت و عنوان سوم مسابقات 
را كسب كرد.در رده جوانان نيز تيم داربست ايزدى به مقام 
قهرمانى دست يافت كه در پايان مراسم از تيم هاى برگزيده با 

اهداى حكم، كاپ قهرمانى و هدايا قدردانى شد.

اسنوكر  قهرمانى  سكوى  بر  كريمى 
خراسان جنوبى ايستاد

قدس: رئيس هيأت بولينگ و بيليارد خراسان جنوبى گفت: 
در مسابقات قهرمانى اسنوكر استان جواد كريمى رتبه نخست 
مسابقات  اختتاميه  در حاشيه  كاظم ساجد  كرد.  را كسب 
اسنوكر خراسان جنوبى گفت: هيأت بولينگ و بيليارد استان 
به دنبال گسترش اين رشته ورزشى در بخش دانشگاهى و 
بطن جامعه است. تالش مى كنيم بسترهاى اوليه توسعه رشته 
ورزشى بولينگ و بيليارد را به لحاظ كمى و كيفى با تربيت 

نيروى انسانى و فرهنگ سازى آن در جامعه فراهم كنيم.
در  گفت:  جنوبى  خراسان  بيليارد  و  بولينگ  هيأت  رئيس 
مسابقات اسنوكر استان 22 ورزشكار طى سه روز در خانه 
اختصاصى بولينگ و بيليارد مجموعه ورزشى غدير بيرجند با 
يكديگر به رقابت پرداختند.جواد كريمى قهرمان اين دوره از 
مسابقات شد، سعيد شاكرى نايب قهرمانى را از آن خود كرد و 

رضا قايناتى در جايگاه سوم ايستاد.

برنامه هاى  از  بردسكن  فرماندار  بازديد 
ورزشى 

بردسكن/ خبرنگار قدس: فرماندار بردسكن از برنامه هاى 
ورزشى اين شهرستان در ماه مبارك رمضان بازديد كرد.

محمد دانشور رئيس اداره ورزش و جوانان بردسكن گفت: 
فرماندار بردسكن به همراه فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه و 
رئيس آموزش و پرورش اين شهرستان از فعاليت هاى ورزشى 
و  واليبال(آقايان  بانوان) ،  و  فوتسال(آقايان  مسابقات  شامل 

بانوان)، فوتبال هفت نفره ، استخر و ... بازديد كردند.

برگزارى مسابقات ورزشى با شركت بيش 
از 70 تيم در بردسكن

رئيس اداره ورزش و جوانان  بردسكن/ خبرنگار قدس: 
بردسكن گفت: مسابقات واليبال، فوتسال و فوتبال جام رمضان 
در دو بخش آقايان و بانوان و در رده هاى سنى گوناگون در 

حال برگزارى است.
محمد دانشور ادامه داد : در رشته فوتسال و در بخش آزاد 
21 تيم حضور دارند كه در قالب چهار گروه با هم به رقابت 
تيم  نيز 16  نوجوانان  و  نونهاالن  رده سنى  در  مى پردازند ، 
شركت كرده اند كه مسابقات خود را در سالن ورزشى ولى 
عصر(عج) پيگيرى مى كنند و در بخش بانوان نيز 6 تيم به 
صورت دوره اى در ايام ماه مبارك رمضان و در سالن ورزشى 

كوثر به ديدار يكديگر مى روند.
وى افزود: در رشته واليبال و در بخش آقايان 6 تيم شركت 
دارند كه به صورت دوره اى در سالن ورزشى ولى عصر(عج) 
به رقابت مى پردازند و در بخش بانوان نيز هشت تيم شركت 
كننده در دو گروه چهار تيمى در سالن ورزشى كوثر به مصاف 
يكديگر مى روند. وى گفت: مسابقات فوتبال هفت نفره (زير 
نور) براى دومين سال پياپى با شركت 15 تيم به همت كانون 
اين شهرستان در زمين  بسيج ورزشكاران و هيأت فوتبال 

چمن شهيد اسماعيلى هر شب بعد از افطار برگزار مى شود.
 

ركاب زنى با شعار احياى درياچه اروميه 

قدس: دو دوچرخه سوار حامى محيط زيست با هدف ترويج 
فرهنگ ركاب زنى مسير خراسان شمالى تا درياچه اروميه را 
آغاز كردند. سيد اصغر مطهرى، رئيس هيأت دوچرخه سوارى 
خراسان شمالى با اعالم اين خبر گفت: اين دو دوچرخه سوار 
به نام هاى احمد حسن آبادى ومهران محمدى قصد دارند با 
هدف ترويج فرهنگ استفاده از دوچرخه سوارى و حمايت 
از پويش سه شنبه هاى بدون خودرو مسير1500كيلومترى 

بجنورد تا اروميه را ركاب بزنند.
وى افزود: شعارى كه براى اين دوچرخه سواران انتخاب شده با 
عنوان «مردمان خراسان شمالى، حاميان درياچه اروميه» است.
ما اميدواريم با اين حركت حساسيت هاى عمومى احياى درياچه 
استان هاى  از  گذر  با  سواران  دوچرخه  يابد.اين  افزايش  اروميه 
آذربايجان  زنجان،  گيالن،  مازندران،  گلستان،  شمالى،  خراسان 
شرقى و آذربايجان غربى طى مدت 10روز به مقصد خواهند رسيد.

برگزيدگان  فهرست  در  شيروانى  بانوى 
جشنواره صعودهاى برتر كشور

مهر: با برگزارى سومين جشنواره صعودهاى برتر و پس از سه 
مرحله نشست حضورى و بررسى هاى مختلف اين جشنواره، نام 
بانوى شيروانى در فهرست برگزيدگان اين جشنواره قرار گرفت.
رئيس هيأت كوهنوردى صعودهاى ورزشى خراسان شمالى 
با اعالم اين خبر گفت: پس از اعالم كسب رتبه نهم هيأت 
كوهنوردى و صعودهاى ورزشى خراسان شمالى در بخش 
آموزش و در بين 31 استان كشور، اكنون درخشش ديگرى از 
ورزشكاران استان رقم خورد و آن حضور نام بانوى شيروانى در 

فهرست برگزيدگان جشنواره صعودهاى برتر بود.
حسين بهمنيار افزود: نام «ملكان ولى زاده» در تيم پشتيبانى 
اعزامى به منظور گشايش مسير به اسم ايرانيان، مالزى شاخ 
اژدها بوده است كه در اين جشنواره و در بين 20 گزارش 

داخلى و خارجى دريافتى ديده مى شود.

جودوكاران نوجوان در بجنورد اردو زدند
قدس: امين رشيد لمير، مدير كل ورزش و جوانان خراسان 

شمالى از اردوى تيم ملى جودوى نوجوانان بازديد كرد. 
امير قاسمى نژاد، مربى تيم ملى جودوى نوجوانان در حاشيه 
اين ديدار ضمن قدردانى ويژه از مدير كل ورزش و جوانان و 
هيأت جودوى خراسان شمالى گفت: اين اردو با حضور 20 
نماينده برتر از سراسر كشور به مدت 10 روز در مجموعه 

عليدخت بجنورد در حال برگزارى است.
مربى تيم ملى جودو قابليت هاى استان خراسان شمالى در 
رشته جودو را بسيار باال دانست و خاطر نشان كرد: در تمام 
اوزان و رده هاى سنى تيم ملى، نمايندگانى از خراسان شمالى 
در تركيب نهايى تيم ملى حضور داشتند و اين امر نشان دهنده 

قابليت هاى باالى نمايندگان استان خراسان شمالى است.
وى شرايط ميزبانى و روند آمادگى تيم ملى را مناسب دانست 
و با تشكر از ميزبانى خراسان شمالى گفت: تركيب نهايى تيم 
ملى جودوى نوجوانان پس از برگزارى مسابقات انتخابى در 
29 و 30 تير ماه در استان سمنان مشخص خواهد شد و 
تيم ملى در 15 شهريور به مسابقات هندوستان اعزام مى شود.
قاسمى نژاد همچنين به حضور چهار نماينده استان در اين 
نماينده منتخب  اشاره كرد و گفت: چهار  اردوى 10 روزه 
استان در كنار 16 ورزشكار ديگر در حال تمرين هستند و 
با توجه به آمادگى بدنى مناسب به احتمال زياد در تركيب 

نهايى قرار خواهند گرفت.

پديده اردوى تركيه خود را به دليل ناامنى لغو كرد
شاگردان مهاجرى در تورنمنت چهارجانبه 

شهدا
ايسنا : قائم مقام باشگاه پديده خراسان از لغو اردوى تركيه اين تيم با توجه به اتفاقات 

اخير اين كشور خبر داد.
مجتبى سرآسيايى در خصوص پيگيرى ها جهت اردوى ده روزه تيم پديده در تركيه 
عنوان كرد: ما تمامى كارها جهت حضور در تركيه و برگزارى اردو را انجام داده بوديم 
و قرار دادها بسته شده بود و در خصوص سفر به اين كشور با شوراى برون مرزى نيز 

مكاتبه اى كرديم.
وى ادامه داد: با توجه به اتفاقات اخير كشور تركيه منتظر پاسخ شوراى برون مرزى بوديم 
كه با وجود گذشت يك هفته از نامه ما هيچ پاسخى به ما داده نشد و با توجه به اينكه 
زمان از دست مى رود، احساس كرديم نمى توانيم بيشتر از اين معطل شويم و به همين 

دليل اردوى پيش فصل تيم پديده در تركيه را لغو كرديم. 
سرآسيايى با بيان اينكه هدف اصلى ما از اردو در كنار رسيدن به هماهنگى، برگزارى 
بازى هاى تداركاتى خوب بود، عنوان كرد: با توجه به اينكه تيم پديده قرار است در جام 
چهار جانبه شهدا شركت كند دو بازى تداركاتى خوب در تهران خواهيم داشت و در كنار 

آن نيز  طى چند روز آينده دو بازى ديگر دوستانه با تيم پديده مشخص خواهد شد. 
قائم مقام باشگاه پديده خراسان با اشاره به جام چهار جانبه شهدا تصريح كرد: تيم هاى 
پرسپوليس، ماشين  سازى و تراكتورسازى به همراه تيم پديده در اين مسابقات شركت 
خواهند كرد. زمان برگزارى مسابقات 26 و 27 تير ماه اعالم شده و احتماالً با فاصله چند 
روز فينال و رده بندى آن نيز برگزار خواهد شد. با توجه به برگزارى قرعه كشى مسابقات 
كه بزودى انجام مى شود دو رقيب ما در اين مسابقات مشخص خواهند شد كه قطعاً بازى 

تداركاتى ارزشمندى براى ما خواهد بود. 
وى تأكيد كرد: تيم پديده صبح و بعدازظهر به تمرين خود در مشهد ادامه مى دهد و در 
اين مدت بازيكنان در تمرينات و بازى هاى دوستانه به هارمونى رسيده و از لحاظ روانى 
و شخصيتى با يكديگر به هماهنگى خواهند رسيد، به اين صورت از لغو اردوى تركيه نيز 

خيلى ضرر نخواهيم كرد.
سرآسيايى همچنين در خصوص نقل و انتقاالت اين تيم خاطرنشان كرد: روز گذشته 
مهرداد كفشگرى بازيكن سابق پرسپوليس به پديده پيوست و به اين ترتيب ظرفيت ليگ 

برترى تيم كامل شد. از سهميه بزرگساالن نيز از 18 بازيكن سهميه دو بازيكن ديگر خالى 
است كه پس از صحبت با مهاجرى مشخص خواهد شد كه تصميم خواهيم گرفت كه 

قصد خريد خواهيم داشت يا اين سهميه به نيم فصل منتقل مى شود. 
قائم مقام باشگاه پديده خراسان ادامه داد: اما در سهميه زير 23 سال  خريد خواهيم 
داشت و به دنبال بازيكن هستيم از بازيكنان تيم ب پديده نيز آزمايش گرفته ايم و حتماً 
از آن ها استفاده خواهيم كرد. تيم «ب» نيز امسال در سوپر ليگ استان كه احتماالً از 
اواخر تيرماه آغاز خواهد شد كار خود را شروع مى كند و اميدواريم پشتوانه خوبى براى 

تيم بزرگساالن پديده باشد. 
وى همچنين با اشاره به جذب بازيكنان خارجى عنوان كرد: پيش از اين يك بازيكن دفاع 
از كشور ارمنستان جذب كرديم و احتماالً در همين هفته يك بازيكن زير 23 سال ساحل 

عاجى در پست فوروارد جذب خواهيم كرد.
سرآسيايى در خصوص تصفيه  حساب با بازيكنان فصل گذشته تيم پديده نيز گفت: 
طى چند روز گذشته خوشبختانه جلسه خوبى با هيأت مديره شركت پديده برگزار شد 
و منابع تأمين هزينه ها در نظر گرفته شد و در آينده نزديك پرداختى خوبى به بازيكنان 
فصل گذشته و فصل روبه رو خواهيم داشت و مشكلى در اين خصوص پيش نخواهد آمد.
قائم مقام باشگاه پديده خراسان همچنين يادآور شد: به احتمال زياد از امروز و پس از 
تعطيالت قرارداد بازيكنان و كادر فنى به صورت رسمى در هيات فوتبال خراسان رضوى 

به ثبت خواهد رسيد.

ورزش و رسانه

تشكيل اتاق فكر ورزش خراسان رضوى 
با حضور ورزشى نويسان

قدس: مديركل ورزش و جوانان خراسان رضوى از برگزارى 
جلسات شوراى مشورتى رسانه بعد از ماه رمضان با محوريت 
بهتر  چه  هر  فعاليت هاى  انجام  براى  عملى  نظرهاى  ارايه 

هيأت هاى ورزشى اين استان خبر داد.
كوروش صبوريان در نشست صميمانه خود با اصحاب رسانه به 
مناسبت فرا رسيدن دوم جوالى روز جهانى خبرنگاران ورزشى 

و ورزشى نويسان، خبرنگاران ورزشى را كمك اين اداره كل در 
رفع مشكالت برشمرد و اظهار داشت: با توجه به اهميت باالى 
انعكاس اخبار ورزشى در جامعه، وظايف اصحاب رسانه در اين 

راستا سخت تر مى شود.
و  دوره مشكالت  در  توصيه هاى خبرنگاران  به  اشاره  با  وى 
چالش هاى حوزه ورزش يادآور شد: اصحاب رسانه در عرصه 
در  مشاور  بهترين  به عنوان  مى توانند  خود  توصيه هاى  ارايه 
راستاى پيشرفت امور ورزشى به اداره كل ورزش و جوانان 

خراسان رضوى كمك كنند.
تالش  افزود:  رضوى  خراسان  جوانان  و  ورزش  مديركل 

ادارات ورزش و جوانان  و  شده نشست هاى خبرى هيأت ها 
شهرستان هاى خراسان رضوى به شكل منظم هر هفته برگزار 
بايد  مذكور  ادارات  و  ورزشى  هيأت هاى  همه  چراكه  شود، 
پاسخگوى رسانه ها باشند تا مردم بهتر و به شيوه مناسب ترى 

در جريان اخبار و اقدامات اين بخش قرار بگيرند.
صبوريان از برگزارى جلسات شوراى مشورتى رسانه بعد از ماه 
رمضان با محوريت ارايه نظرهاى عملى براى انجام فعاليت هاى 
هرچه بهتر هيأت هاى ورزشى استان خبر داد و گفت: هدف از 
برگزارى اين جلسات استفاده از نظرهاى خبرنگاران و تقويت 

بستر اطالع رسانى به جامعه است.
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