روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

جام رمضان

بانوان فوتسالیست درمیدان
زهرایی  -رقابت های جام رمضان فوتسال بانوان
بیرجند با حضور شش تیم شروع شد« .خواجوی»،
نایب رئیس هیئت فوتبال بیرجند به «خراسان
جنوبی» گفت :در اولین شب این رقابت ها «دانشگاه
بیرجند» پنج بر صفر تیم عفاف« ،کاالی ورزشی
فدویان» شش بر یک تیم موعود و «ایران جوان»
 16بر صفر تیم امید را از پیش رو برداشت .به گفته
وی این رقابت ها به مدت پنج شب در سالن عفاف
برگزار می شود.

دارترهای رمضانی
رحمان -مسابقات دارت به مناسبت ماه رمضان در
هنرستان فنی و حرفه ای تربیت بدنی غیر دولتی
رشد بیرجند برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما
در پایان آتنا کیانی،اسماء قلی نژاد و فاطمه زهرا
نیکافروز ،مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

بلندقامتان دریک هشتم نهایی

رقابت های والیبال جام رمضان کارکنان دولت
بیرجند به مرحله یک هشتم نهایی رسید .به گزارش
«خراسان جنوبی» مسئول فنی مسابقات گفت :این
رقابت ها با حضور  12تیم در سه گروه چهار تیمی
آغاز شد و به مرحله یک هشتم نیمه نهایی رسیده
است .به گفته «قاسمی» ،تیم های دانشگاه علوم
پزشکی ،شرکت کویر تایر ،تاکسیرانی ،پدافند
هوایی ،بیمارستان بوعلی ،استانداری ،مخابرات
و آموزش و پرورش در این مرحله با یکدیگر رقابت
خواهند کرد.

هفتمین شب رقابت بلندقامتان
بشرویه

هفتمین شب رقابت های والیبال بشرویه برگزار
شد .به گزارش خبرنگار ما در این شب تیم آشپزخانه
کترینگ شهر سه بر صفر «دهیاری یگی» را شکست
داد .بر اساس این گزارش این رقابت ها با حضور
هفت تیم در جریان است.
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ورزش

شور ورزشدرشب های رمضان

زهرا قربانی – شب های پایانی اردیبهشت و شب
های بهار قرآن را پشت سر می گذاریم ،شب های
رمضان که با فصل بهار همزمان شده است حال و
هوای دیگری دارد و هوای خوب ،فرصتی است برای
یک دل سیر قدم زدن ،ورزش کردن ،دویدن و  ...در
پارک ها و فضاهای باز که ورزشکار و غیر ورزشکار
هم ندارد .خیلی ها با شوق می آیند برای تحرک و
ساعتی فاصله گرفتن از فضای مجازی ،تلویزیون و ...
این جمله ها را آن هایی میگویند که در این شب ها
دوست دارند پس از افطار ورزش کنند حتی اگر یک
پیاده روی در اطراف محل سکونت ،جاده سالمت یا
یک پارک باشد.ساعتی از افطار گذشته است و با این
که هنوز در بیشتر زمین های روباز ورزشی و پارک
های شهر آن چنان خبری از جمعیت نیست ،پارک
توحید بیرجند غلغله است طوری که به سختی جای
پارک برای خودرو در اطراف آن پیدا می شود .در این
محل شاهد حضور شهروندانی هستیم که در گروه
های دو یا چند نفره در پارک قدم می زنند و بر تعداد
افراد اضافه میشود .در گوشه ای از پارک و در زمین
هایورزشیروبازیشوروهیجانیبرپاست.تعدادی
از نوجوانان و جوانان در گوشه ای از آن گل کوچک،
تعدادیوالیبالوعدهایهمبسکتبالبازیمیکنند
و برخی ها نیز با استفاده از دستگاه های تعبیه شده
در پارک حرکات ورزشی و کششی را انجام میدهند.
افرادی هم برای تفریح فرزندشان کنار اسباب بازی
ها منتظرند تا نوبتشان شود و برخی در نقاط مختلف
پارک بساط افطاری و شام را پهن کرده اند و از دور
ورزش دوستان را نظاره می کنند.

• •فرصت شادابی

مرد میان سالی که به همراه همسرش برای پیاده
روی به پارک توحید آمده است می گوید :سال
هاست که برای قدم زدن به این پارک می آییم به
ویژه در شب های ماه مبارک رمضان که تا سحر
بیدار هستیم فرصت خوبی است تا ساعتی بعد از
افطار هوایی تازه کنیم .او با استناد به گفته های
پزشکان ،پیاده روی را بعد از افطار در هضم و جذب
بهتر غذا ،نشاط و شادابی و پیشگیری از یبوست و
گرفتگی عضالت در ساعت های روز هداری مفید
می داند .یکی از جوانان نیز می گوید :هر شب با
دوستانم والیبال بازی می کنیم و همیشه هم با
ازدحام جمعیت روبه رو می شویم« .چهکندی»،
ادامه میدهد :این شلوغی در شب های ماه رمضان
در پارک توحید گاهی ناراحت کننده است چرا که
مسئوالن به رفع برخی از مشکالت این پارک توجهی
ندارند و امیدوارم باالخره روزی برسد که نیاز دوست
داران ورزش بیشتر دیده شود.یکی دیگر از نوجوانان

یک شهروند :به استناد گفته های پزشکان پیاده روی بعد از افطار در هضم
و جذب بهتر غذا ،نشاط و شادابی و پیشگیری از یبوست و گرفتگی عضالت
در ساعت های روزهداری مفید است
یک شهروند :شرایط جاده سالمت در مقایسه با سال های گذشته بهتر
شده اما هنوز به ایده آل نرسیده است و در برخی نقاط نظیر میدان دانشگاه
آزاد تا میدان سپاه مسیر پیاده روی در تاریکی است و کمی نور چراغ های
وسط بولوار به آن می رسد
می گوید :شب ها سالن های ورزشی ،محلی برای
برگزاری جام های رمضان یا تمرین ورزشکاران در
رشته های مختلف است و فضاهای روباز می تواند
بهترین مکان برای تمرین دیگر ورزشکاران باشد.
به گفته وی البته مشکالتی نظیر کمبود روشنایی،
نبود مربی برای نظارت و راهنمایی ورزشکاران و
شلوغی زیاد وجود دارد.شهروند دیگری میگوید:
گاهی اوقات شلوغی پارک خسته مان می کند و
ترجیح میدهیم در همان اطراف محله خودمان
ورزش کنیم .جا دارد پارکی فقط برای ورزش و
تفریح ورزشی در بیرجند ساخته شود.

• •موج جمعیت در جاده سالمت

با این که به نیمه شب نزدیک می شویم اما جمعیت
در جاده سالمت موج می زند .اوج نشاط و شادابی
در چهره آن هایی که بعد از حدود  17ساعت روزه
داری این جاده را برای سالمتی انتخاب کرده اند،
به راحتی دیده می شود .گروه گروه به صورت رفت
و برگشتی در حال حرکت هستند البته بیشترین
ازدحام مربوط به محدوده میدان شهید آوینی تا
میدان دانشگاه آزاد است .امسال تغییراتی در این

مسیر رخ داده است و طرح توسعه جاده سالمت
از میدان سفیر امید تا میدان دانشگاه آزاد هر
چند که هنوز به طور کامل تکمیل نشده است اما
عرض جاده در این مسیر افزایش یافته و وضعیت
روشنایی آن هم بهتر و در کنار این ها بازارچه صنایع
دستی هم در این جاده ایجاد شده است .ست های
تندرستی نصب شده در مسیر متقاضی زیادی دارد
و عده ای در نوبت هستند تا از این وسایل کششی
و نرمشی استفاده کنند«.احمدی» ،که به همراه
چند نفر از دوستانش برای پیاده روی به این جا آمده
است می گوید :این فضا
طی چند سال گذشته
در ترویج و نهادینه کردن
فرهنگ ورزش همگانی
تاثیر بسیاری داشته
است البته کاش منحصر
به ماه رمضان نبود و در
طول سال هم بیشتر به
ورزش اهمیت دهیم و از
این فضا استفاده کنیم.
او که از فضای جدید

ایجاد شده و امکانات رفاهی در نظر گرفته شده در
این جاده رضایت دارد ادامه می دهد :در کنار جاده
فضایی برای استراحت در نظر گرفته شده است که
این موضوع یکی از چالش های بزرگ آن در سال
های گذشته بود .یکی دیگر از شهروندان می گوید:
شب های ماه رمضان ازدحام جمعیت در برخی از
نقاط این مسیر آزار دهنده است و باید این موضوع
هم توسط مسئوالن سامان دهی شود.بانویی با
قدردانی از حضور نیروهای گشت در این مسیر
می گوید :با توجه به تاریکی و پرت بودن این مسیر
در شب های ماه رمضان به دلیل حضور این قشر با
آرامش بهتری می توانیم از جاده سالمت استفاده
کنیم و جا دارد این شرایط در طول سال هم فراهم
شود .یکی دیگر از شهروندان از وضعیت روشنایی
مسیر گالیه می کند و می گوید :شرایط در مقایسه
با سال های گذشته بهتر شده اما هنوز به ایده آل
نرسیده است و در برخی نقاط نظیر میدان دانشگاه
آزاد تا میدان سپاه ،مسیر پیاده روی در تاریکی
است و نور چراغ های وسط بولوار به آن می رسد.
«نظری» ،همچنین به ناهمواری های جاده اشاره
می کند و می افزاید :در برخی از نقاط جاده که طرح
توسعه اجرا شده آسفالت دو تکه است و در برخی از
مکان ها هم آسفالت ها از جا بلند شده است.

• •تامین روشنایی در برنامه

با توجه به اهمیت روشنایی جاده سالمت ،موضوع
را از طریق مسئول ورزش شهرداری بیرجند
پیگیری کردیم که «کاظمی» می گوید :تامین
روشنایی این مسیر در برنامه است و البته در مرحله
اول طرح توسعه این جاده از میدان سفیر امید تا
دانشگاه آزاد ،اجرا شده است .وی در پاسخ به این
که در مسیر ذکر شده هم در برخی نقاط روشنایی
کافی نیست می گوید :این موضوع را از طریق
شرکت توزیع برق پیگیری می کنیم .به گفته وی در
بقیه مسیر با اجرای مرحله دوم ،طرح توسعه تامین
روشنایی در اولویت خواهد بود.
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روی خط ورزش

طرح نشاط قاینی ها

طرح نشاط رمضان در قاین با شرکت  300نفر برگزار
شد« .طاهری» ،رئیس هیئت ورزش های همگانی
قاینات گفت :این طرح همراه با برگزاری مسابقات
هوالهوپ ،روپایی و بادکنک ویژه نونهاالن روزهای
یک شنبه و سه شنبه از ساعت  22تا  23در بوستان
امام علی (ع) تا پایان ماه رمضان اجرا خواهد شد.

لیگ برتری های پینگ پنگ
صبا – رقابت های پینگ پنگ دسته یک استان در
بیرجند با معرفی نفرات برتر و راه یافتگان به لیگ برتر به
پایانرسید.بهگزارشخبرنگارما،درپایاناینرقابتها
که به صورت دوره ای و در سالن شهید سرحدی بیرجند
برگزار شد ،علیرضا عباس پور فرد و مهدی عشقی اول و
دوم و مصطفی طاهری و سید حسین حسینی هم سوم
مشترک شدند و این چهار نفر جواز حضور در لیگ برتر
پینگ پنگ استان را به دست آوردند.

دارت فرهنگیان
رحمان -مسابقات دارت آقایان فرهنگی در خانه
دارت دکتر گنجی بیرجند برگزار شد .به گزارش
خبرنگار ما ،در این رقابت ها مهدی علی آبادی از
دبیرستان طالقانی ،سلمان قاسمی از دبیرستان
شهید هادوی و محمد مهدی دری از دبیرستان شاهد
به ترتیب اول تا سوم شدند.

نمره قبولی ووشو
وضعیت ووشوی استان نسبت به ظرفیت های موجود
و هزینه های انجام شده قابل قبول است .رئیس هیئت
ووشوی استان با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت :با
توجه به برنامه ریزی و فعالیت های هیئت انتظار داریم
ووشوکاران در مسابقات قهرمانی کشور و دعوت به
تیم ملی بیش از گذشته بدرخشند و اگر بر اساس قول
مدیر کل ورزش و جوانان زمینه حضور آن ها در لیگ
فراهم شود شاهد کسب مدال توسط آن ها باشیم.
«خرمشاد» با درخواست از رسانه ها برای انعکاس
منطقیفعالیتهایهیئتووشویاستانخاطرنشان
کرد :در اردوهایی که برای کسب آمادگی ووشوکاران
برگزار می شود ،ووشوکاران هفت شهرستان حضور
می یابند و در نهایت ورزشکاران حداقل پنج شهرستان
برای حضور در مسابقات کشوری اعزام می شوند.

