ورزش
ﯾﺎدداﺷﺖ

ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ورزﺷ
زﻫﺮاﯾﯽ  -در ﻨﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﻪ در ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن
زﻧﺪﮔ اﻧﺴﺎن رو داده اﺳﺖ ،ورزش و اﻣﻮر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﺗﻘﻮـﺖ ﺟﺴﻢ ﻪ اﺛﺮ ﺑﺴﺰا در ﺳﻼﻣﺖ روح دارد ﺑﺴﻴﺎر
ﮔﺴﺘﺮشﺎﻓﺘﻪاﺳﺖواﻓﺮادﺑﺴـﻴﺎردرﺳﺮﺗﺎﺳـﺮﺟﻬـﺎن
در آن اﺷﺘﻐﺎل دارﻧـﺪ و از ﺳـﻮ دﮕـﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﺴـﺎﻓﺮت
و ﮔﺮدﺷـﮕﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑـﺰرگ ﺗـﺮﻦ و ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﻦ
ﺻﻨﻌﺖ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آﺪ.
ﮔﺮدﺷﮕﺮ ورزﺷ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  Àﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎر
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧ ﺗﻮرﺴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
داده اﺳﺖ.
ﺑﺴﻴﺎر از ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﻨﺒـﻌ ﻣﻬﻢ
ﺑﺮا درآﻣﺪ ،اﺷـﺘﻐﺎل زاـ ،رﺷـﺪ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـ و
ﺗﻮﺳـﻌﻪ زﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻣ داﻧﻨﺪ .
اﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺸﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻨﺪ .ﺑﺮا
در Óاﻫﻤﻴﺖ اﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺜﺎﻟ ﺑﺰﻧﻴﻢ.
ﻓﺮض ﻨﻴﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ  Àﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ورزﺷ در À
اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ در اﻦ ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ١٠
ﺗﻴﻢ ﺷﺮﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮا ﻫﺮ ﺗﻴﻢ ﺑﻴﻦ ١٠ﺗﺎ١٠٠
ﺷﺮﺖ ﻨﻨﺪه و ﺗﻤﺎﺷﺎﭼ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﻦ
 ١٠٠ﺗﺎ  ١٠٠٠ﻧﻔﺮ راﻫ اﺳﺘﺎن ﻫﺪف ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ورودﺷﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﮔﺮ روز ﺣﺪاﻗﻞ  ٥٠ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻨﻪ ﻨﻨﺪ و ﻣﺪت اﻦ ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ﻓﺮﺿ  ٣روز
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و اﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻮﭼ· از درآﻣﺪﻫﺎ
اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎﺷ از  Àﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ﺳﺎده و ﻮﭼÀ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ · از اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺷﺮق اﺮان
اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ١٥١ﻫﺰار و  ١٩٣ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺳﻮﻣﻴﻦاﺳﺘﺎنﺑﺰرگاﺮاناﺳﺖ.ﻮﺮﻫﺎﺑ·ﺮ،ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﻴﻌوﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﺳﺘﺎنﻣﺗﻮاﻧﺪﮔﺰﻨﻪ
ﻫﺎ ﺑﺮا ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ورزﺷ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳﻮ دﮕﺮ ﻓﺮار اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از زﻧﺪﮔ ﻣﺎﺷﻴﻨ و ﺗﻤﺎﻞ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ورزﺷ و ﺗﻔﺮﺤ در ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮا ﺳﺮﻣﺎﻪ ﮔﺬار ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﻮرﺴﻢ در اﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻦ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻤﺎﺖ ﻨﻨﺪ و ﻫﻴﺌﺖ
ﻫﺎ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻤ·ﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در رﺷﺘﻪ
ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ¾ در ﻟﻴﮓ ﻫﺎ ﺸﻮر ﺗﻴﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺸﻮر ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﺴﻢ ورزﺷ در اﺳﺘﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮا ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮔﺮدﺷﮕﺮ ورزﺷ در ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑ ﻋﻼوه ﺑﺮ اداره ﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﺪﻟ و
ﻫﻤ·ﺎر ﺳﺎﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ دﮕﺮ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻫﺎ ﺧﻮد  ،اداره ﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن را در اﻦ راﺳﺘﺎ
ﺎر ﻨﻨﺪ.
از ﻣﻮارد ﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﺎن و در راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻮرﺴﻢ ورزﺷ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻦ اﻣ·ﺎﻧﺎت ورزﺷ
اﺳﺖ ﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺸ ﻪ در اﻦ
ﺣﻮزه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻦ اﻣﺘﻴﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻨﺪ
و اﻦ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤ ﺷﻮد ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ
ﺸﻮر و ﺎ دﻋﻮت از ﺗﻴﻢ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ¾ ﺑﺮا ﺑﺮﮔﺰار
اردوﻫﺎ ﺧﻮد در اﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ .

روى ﺧﻂ ورزش

ﻣﺮﺷﺪ اﺳﺘﺎن درﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اردو آﻣﺎدﮔ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ
ﻣﺮﺷﺪ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اردو آﻣﺎدﮔ ﺗﻴﻢ
ﻣﻠ ﭘﻬﻠﻮاﻧ و زورﺧﺎﻧﻪ ا ﺑﺮا ﺣﻀﻮر در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ
ﺸﻮرﻫﺎ اﺳﻼﻣ ﺷﺮﺖ ﺮد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ« رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﭘﻬﻠﻮاﻧ
و زورﺧﺎﻧﻪ ا اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر«
ﻣﺮﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ
ﺸﻮر ﺳﺎل  ٩٥ﺑﻪ ﻋﻀﻮﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ در آﻣﺪ از ٢٦
ﺗﺎ  ٣١ﻓﺮوردﻦ ﻣﺎه ﺟﺎر در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اردو
آﻣﺎدﮔ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﭘﻬﻠﻮاﻧ و زورﺧﺎﻧﻪ ا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم
ﺗﺴﺖﻫﺎآﻣﺎدﮔﺟﺴﻤﺎﻧدرﭘﺎﮕﺎهﺳﻨﺠﺶآﺎدﻣ
ﻣﻠ اﻟﻤﭙﻴ Àﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﻗﻤﺮ« ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﭘﻬﻠﻮاﻧ و زورﺧﺎﻧﻪ ا
ﺑﺮا آﻣﺎدﮔ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎزﻬﺎ
ﺸﻮرﻫﺎ اﺳﻼﻣ )آذرﺑﺎﺠﺎن (٢٠١٧اردو زده
اﺳﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻦ اردو  Àﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل
ﺟﺎر و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از  ٥ﻓﺮوردﻦ ﻣﺎه ﺟﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت
 Àﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .و اﻓﺰود  :رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﭘﻬﻠﻮاﻧ و
زورﺧﺎﻧﻪ ا ﺸﻮرﻫﺎ اﺳﻼﻣ)آذرﺑﺎﺠﺎن(٢٠١٧
 ١٨اردﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ اول ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر
ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد.

دﻋﻮت از داور ﺗ²ﻮاﻧﺪو اﺳﺘﺎن ﺑﺮا
ﻗﻀﺎوت رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺸﻮر
داور ﺗ·ﻮاﻧﺪو ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ ﺑﺮا ﻗﻀﺎوت رﻗﺎﺑﺖ
ﻫﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ آزاد ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن ﺸﻮر دﻋﻮت ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ« رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﺗ·ﻮاﻧﺪو
اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺗ·ﻮاﻧﺪو
»ﻣﺠﺘﺒ ﺧﺎﻟﺼ« داور درﺟﻪ  ٢اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ٤٠
داور از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ آزاد
ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن ﺸﻮر را ﻗﻀﺎوت ﻣ ﻨﺪ .
»ﻣﺤﻤﻮد« اﻓﺰود :رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ آزاد ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن
ﺸﻮر در رده ﭘﺴﺮان  ٤ﺗﺎ  ٧اردﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر
در ﺧﺎﻧﻪ ﺗ·ﻮاﻧﺪو ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻦ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ آزاد اﺳﺖ ﺗﻴﻤ
از ﻫﻴﺌﺖ اﺳﺘﺎن در اﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ
 Àﻫﻨﺮﺟﻮازﺧﻀﺮدﺷﺖﺑﻴﺎضﺑﻪﻫﻤﺮاهﻣﺮﺑﺑﺮا
ﺣﻀﻮر در اﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﺮده اﺳﺖ.

۴

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ٣١ﻓﺮوردﻦ  ٢٢ . ١٣٩٦رﺟﺐ  .١٤٣٨ﺷﻤﺎره ٢٤٠٩

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳ ،اﻗﺘﺼﺎد  ،ﻓﺮﻫﻨﮕ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ

دورﮐﻨﺪﺗﻮرﯾﺴﻢورزﺷﯽ
زﻫﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ  -ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟ اﺳﺖ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
دﮕﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ اﻓﺘﺎده اﻣﺎ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮردار از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ
ﻣﻮﺟﻮد آن ﻃﻮر ﻪ ﺑﺎﺪ ﻧﻤﻮد ﻧﺪارد.
ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﻮرﺴﻢ ورزﺷ اﺳﺖ ،ﺻﻨﻌﺘ ﻧﻮ ﻪ ﭼﺮخ
آن در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ ﻨﺪ ﻣ ﭼﺮﺧﺪ وﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
اﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﻴﺪ دارﻧﺪ ،ﮔﺎم ﻫﺎ در اﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﺒﺎﺪ از ﻣﺸ·ﻼت ﭘﻴﺶ رو اﻦ
ﺻﻨﻌﺖ در اﺳﺘﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎﺪ ﺑﻪ اﻦ ﻧ·ﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﻦ ﻃﺮح ﻋﻈﻴﻢ
و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺎﻣﻞ از اﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎ در ﺳﺎﻪ ﻫﻤﺪﻟ دﺳﺖ اﻧﺪرﺎران اﻦ ﻃﺮح
را ﻣ ﻃﻠﺒﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ« در
ﺗﻮرﺴﻢ ورزﺷ ﻫﺪف ﺟﺬب ورزﺷ·ﺎران رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠ¾ ورزﺷ اﻋﻢ از ﺗﻴﻤ و اﻧﻔﺮاد ﺑﻪ اﺳﺘﺎن و
درآﻣﺪزا از اﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺪﻬ اﺳﺖ وﻗﺘ ﺗﻴﻤ در ﺷﻬﺮ اردو ﻣ زﻧﺪ،
ﻫﺰﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺮا اﻗﺎﻣﺖ ،ﺧﺮﺪ ﺳﻮﻏﺎﺗ،
رﻓﺖ و آﻣﺪ و  ...ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ ﻨﺪ و اﻦ ﻌﻨ اﻦ ﻪ
ﺑﺎ روﻧﻖ ﺗﻮرﺴﻢ ورزﺷ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﺶ درآﻣﺪ
اﺳﺘﺎن اﻣﻴﺪ ﺑﺴﺖ.

• ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺎن

ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ اداره ﻞ ورزش
و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن از ﺗﻮرﺴﻢ ورزﺷ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان À
رﺷﺘﻪ و ﺷﻐﻞ ﺟﺪﺪ ﻧﺎم ﻣ ﺑﺮد ﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ
ﻇﺮﻓﻴﺖ راه اﻧﺪاز اﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﻮﭘﺎ را دارد.
»ﻋﺠﻤ ﻧﮋاد« ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﺎن را ﺑﺮا راه
اﻧﺪاز اﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻮﺮﻫﺎ ﺑ·ﺮ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻃﺒﺲ  ،زﺮﻮه  ،ﺑﺸﺮوﻪ و ﻧﻬﺒﻨﺪان
ﺑﺮﻣ ﺷﻤﺮد و ﺑﻪ اﻦ ﻧ·ﺘﻪ اﺷﺎره دارد ﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﻮﺗﻮرﺴﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻄﺮح و در اﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻮﺮﻫﺎ اﺳﺘﺎن  ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ
ﭼﻨﺪ دوره ﻣﻴﺰﺑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺸﻮر ﺷﺘﺮﺳﻮار
در ﻮﺮ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ و ﭘﺮواز در ﻮﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﮕﺮ اﺳﺖ
و ﺑﺎ راه اﻧﺪاز ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ در زﻣﻴﻨﻪ
ورزش ﻫﺎ ﻫﻮا اﻗﺪام ﺮده اﻧﺪ ﻣ ﺗﻮان از اﻦ

ﻗﻠﻪ ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ زﺮ ﻗﺪم ﻫﺎ اوﻟﻴﻦ
ﺑﺎﻧﻮ اﺳﺘﺎن
ورزﺷ و راه ﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃ زﻣﻴﻨ و ﻫﻮا ﺗﻨﻬﺎ
ﻗﺴﻤﺘ از زﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮا ﺗﺤﻘﻖ
ﺗﻮرﺴﻢ ورزﺷ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﻴﺪ و ﺑﺎﺪ زﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ اﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ و
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ  ٤ﻓﺼﻞ ﺳﺎل را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺗﻮرﺴﻢ ورزﺷ ﻧﺒﺎﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺮﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ
و اﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻫﺎ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

• ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ

ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮرﺴﻢ ورزﺷ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺮد.
و ﺑﺎ اﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻪ ﻤﻴﺘﻪ ﻮﺮ ﻧﻮرد در ﻗﺎﻟﺐ
ﻫﻴﺌﺖ ﻮﻫﻨﻮرد ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،ﻣ ﮔﻮﺪ :ﺑﺮا
ﻮﺮ ﻧﻮرد ورزﺷ ﻣﺠﻮزﻫﺎ از اداره ﻞ ورزش و
ﺟﻮاﻧﺎن درﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﺑﺎ ﻮﺮ ﻧﻮرد ﻫﺎ
ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ و ﻮﺮ ﻧﻮرد
ورزﺷ ﺷﺮاﻂ ﺧﺎﺻ ﺑﺮا ﺷﺮﺖ ﻨﻨﺪﮔﺎن
دارد و ﺑﺎﺪ در ﺑﺮﮔﺰار آن ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻫﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ ﺑﺪون ﺗﺪاﺧﻞ ﻫﻢ اﻓﺰا اﺠﺎد
ﺷﻮد و ﺑﺮا  Àﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷ در ﻮﺮ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕ ،ﺻﻨﺎﻊ دﺳﺘ و
ﮔﺮدﺷﮕﺮ اﻣ·ﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر ورزش و
ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ و اﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ دوﺳﻮﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و در اداﻣﻪ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌ ،ﺗﺎرﺨ و ﻣﺬﻫﺒ
را از دﮕﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﻣ ﻨﺪ ﻪ ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ورزﺷ·ﺎران و ﺗﻴﻢ ﻫﺎ ورزﺷ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
در اﺳﺘﺎن ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻨﺪ.
او ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺸﻮر ﺟﺎم ﺧﺎوران
ﺷﻄﺮﻧﺞ اﺷﺎره ﻣ ﻨﺪ و ﻣ اﻓﺰاﺪ :در اﻦ رﻗﺎﺑﺖ
ﻫﺎ ﻪ در  ٣ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟ اﺎم ﻧﻮروز ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮر
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﮔﺮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه و در راﺳﺘﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف

»ﺧﺪﻣﺘ« در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﻨﮕﺪاران اﻋﺰاﻣ
ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺸﻮرﻫﺎ اﺳﻼﻣ
»ﻧﺠﻤﻪ ﺧﺪﻣﺘ« ورزﺷ·ﺎر اﻟﻤﭙﻴ· اﺳﺘﺎن
در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﻨﮕﺪاران اﻋﺰاﻣ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺸﻮرﻫﺎ اﺳﻼﻣ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش »اﺮان ورزﺷ« ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺗﻴﺮاﻧﺪاز  ١٢ﺗﻴﺮاﻧﺪاز ﺑﻪ ﺑﺎزﻫﺎ ﺸﻮرﻫﺎ
اﺳﻼﻣ اﻋﺰام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻪ از اﻦ ﺗﻌﺪاد ٧
ﺗﻴﺮاﻧﺪاز در ﺑﺨﺶ ﺗﻔﻨﮓ و  ٥ﺗﻴﺮاﻧﺪاز در ﺗﭙﺎﻧﭽﻪ
راﻫ ﺑﺎﻮ ﻣﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺎدر ﻓﻨ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ
ﺗﻴﺮاﻧﺪاز ﺗﺮﻴﺐ  ٧ﻧﻔﺮه اﻦ ﺗﻴﻢ در رﺷﺘﻪ ﺗﻔﻨﮓ
ﺑﺮا ﺣﻀﻮر در ﺑﺎز ﻫﺎ ﺸﻮرﻫﺎ اﺳﻼﻣ
ﺷﺎﻣﻞ »ﻧﺠﻤﻪ ﺧﺪﻣﺘ« ﺗﻴﺮاﻧﺪاز ﻣﻠ ﭘﻮش اﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه »اﻟﻬﻪ اﺣﻤﺪ«» ،ﻣﻪﻟﻘﺎم ﺟﺎم ﺑﺰرگ« و
»ﻧﺮﺟﺲ اﻣﺎم ﻗﻠﻧﮋاد« در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮان و »ﻣﻬﺪ
اﺣﻤﺪ«» ،ﭘﻮرﺎ ﻧﻮروزﺎن« و »ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﻗﺮ« در
ﺑﺨﺶ ﻣﺮدان اﺳﺖ ﻪ در اﻦ رﺷﺘﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ
ﺷﻠﻴ Àﻗﺮار ﻣﮔﻴﺮﻧﺪ.
»ﺧﺪﻣﺘ« »،اﺣﻤﺪ« و »اﻣﺎم ﻗﻠﻧﮋاد« در ﺗﻔﻨﮓ

داﺧﻞ ﮔﻮد

 ١٠ﻣﺘﺮ و »اﺣﻤﺪ«» ،ﺧﺪﻣﺘ« و »ﺟﺎم ﺑﺰرگ« در
ﺳﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻠﻴ Àﻣﻨﻨﺪ.
اﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻴﺒ
ﻪ ﺑﺮا ﺗﻔﻨﮓ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺗﻴﺮاﻧﺪاز ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﻴﺐ اﺻﻠ
در ﺑﺎزﻫﺎ ﺸﻮرﻫﺎ اﺳﻼﻣ ﺷﺮﺖ ﻨﺪ و ﺑﺎ
دﺳﺖ ﭘﺮ از اﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮدد.

رﺎب زﻧ در ﻃﺒﺲ ﺑﺮا ﻋﻀﻮﺖ در ﺗﻴﻢ اﺳﺘﺎن
رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار در ﻃﺒﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑ« دﺑﻴﺮ ﻫﻴﺌﺖ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ﻃﺒﺲ ﮔﻔﺖ  :در راﺳﺘﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻴﻢ
دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار اﺳﺘﺎن در ﻠﻴﻪ رده ﻫﺎ ﺳﻨ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن  ،اﻣﻴﺪ ،ﺟﻮاﻧﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷ·ﺴﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣ آﻣﺮ·ﺎ ﺑﻪ اﺮان در ﻃﺒﺲ À ،دوره
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺟﺎده ﺑﺎ ﻫﻤ·ﺎر ﻫﻴﺌﺖ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ  ٨٥ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻃﺒﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﺗﻮﺳﻠ« ﺗﻤﺎم ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﺮﺖ در اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎﺪ آﻣﺎدﮔ ﺧﻮد
را ﺗﺎ ﭘﺎﺎن وﻗﺖ ادار  ٣اردﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار
ﻃﺒﺲ اﻋﻼم ﻨﻨﺪ .و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻦ ﻪ  ٨اردﺒﻬﺸﺖ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار اﻦ رﻗﺎﺑﺖ
ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻓﺰود  :روﺳﺘﺎ ﺣﻠﻮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺒﺲ ﻣﺴﻴﺮ اﻦ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و داﺷﺘﻦ ﺑﻴﻤﻪ ورزﺷ و اراﺋﻪ ﺎرت ﻣﻠ ،ﻼه دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار و ﻟﻮازم اﻤﻨ
و  ...از ﺷﺮاﻂ ﺷﺮﺖ در اﻦ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ اﺳﺖ.

اوﻟﻴﻦ دوره اﺳﺘﻌﺪاد ﺎﺑ ووﺷﻮ در زﺮﻮه
ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ –اوﻟﻴﻦ دوره اﺳﺘﻌﺪاد ﺎﺑ و ﻣﺸﺎوره رﺷﺘﻪ ووﺷﻮ اﻣﺮوز در زﺮﻮه
ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ« ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻤﺎﻨﺪﮔ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن زﺮﻮه از

ﺗﻮرﺴﻢ ورزﺷ ﮔﺎم ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ و اﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز
ﺴﺐ در آﻣﺪ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﺪ ﺑﺎ
ﺟﺬب ﺗﻮرﺴﻢ ورزﺷ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن اﺳﺘﺎن
و ﻫﻤﮕﺎﻧ ﺮدن ورزش ﻧﻴﺰ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.

• ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ

ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ اداره ﻞ ورزش و
ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻴﺪ ﺑﺮ اﻦ ﻪ ﺗﺒﺪﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و راه اﻧﺪاز ﺎﻣﻞ ﺗﻮرﺴﻢ
ورزﺷ در اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ زﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ
اﺳﺖ ،اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ :زﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در ﺟﺬب و
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﻴﻢ ﻫﺎ ورزﺷ و ﺑﺮﮔﺰار اردوﻫﺎ
آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﻋﺠﻤ ﻧﮋاد« · از ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،ﺑﺮا ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮرﺴﻢ ورزﺷ در ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑ ﻣﺮاﺰ اﻗﺎﻣﺘ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﻪ در اﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﺤﺪودﺖ ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد.
او اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻦ وﺟﻮد ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ
ورزﺷ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ¾ ،وﺟﻮد ﭼﻨﺪ زﻣﻴﻦ
ﭼﻤﻦ ﺑﺮا رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺨﺼﺼ
رﺷﺘﻪﻫﺎ ورزﺷ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺎراﺗﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺗ·ﻮاﻧﺪو
و دﮕﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻫﺘﻞ ﻫﺎ اﻗﺎﻣﺘ ،ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎ

رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺸﺘ اﺳﺘﺎن در رده ﺳﻨ ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن و
ﺧﺮدﺳﺎﻻن اﻣﺮوز در ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد .
ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﻫﻴﺌﺖ ﺸﺘ اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ
 :رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺸﺘ در رده ﺳﻨ ﺧﺮدﺳﺎﻻن و
ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن اﺳﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺸﺘ
ﮔﻴﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﻬﺒﻨﺪان  ،ﺳﺮﺑﻴﺸﻪ ،
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ و ﻗﺎﻨﺎت اﻣﺮوز در ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ
ﺷﻮد.
»آرزﻣﺠﻮ« اداﻣﻪ داد  :ﺷﺮاﻂ ﺳﻨ ﺧﺮدﺳﺎﻻن در
اﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪان  ١٢د  ٨٣ﺗﺎ  ١٠د ٨٥
در وزن ﻫﺎ  ٢٨ﺗﺎ ،٤٧ ،٤٢ ،٣٨ ،٣٥ ،٣٢ ،٣٠
٧٣ ،٦٦ ،٥٩ ،٥٣و  ٧٣ﺗﺎ  ٨٥ﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻫﻢ
ﭼﻨﻴﻦ در وزن  ٢٥ﺗﺎ  ٢٦ﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮﻟﺪان
ﺳﺎل  ٨٦ﺑﻪ اﻦ رده ﺳﻨ اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﻪ
اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻴﻤ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ و در رده ﺳﻨ ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن ﻫﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪان
 ١١د  ٨١ﺗﺎ  ١١د  ٨٣در وزن ﻫﺎ  ٢٩ﺗﺎ ٣٢
، ٧٣،٨٥ ،٦٦ ، ٥٩ ،٥٣ ،٤٧ ،٤٢ ،٣٨ ،٣٥ ،

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺎزدﻫﻢ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻴﮓ
 ﻓﻮﺗﺴﺎل درﻣﻴﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺎزدﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻟﻴﮓ  Àﻓﻮﺗﺴﺎل درﻣﻴﺎن ﺎدواره ﺷﻬﺪا
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش»ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ« در ﻫﻔﺘﻪ ﺎزدﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻟﻴﮓ  Àﻓﻮﺗﺴﺎل
درﻣﻴﺎن  ٨دﺪار ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻦ ﮔﺰارش اﻣﺮوز ﺳﺎﻋﺖ » ١٧ﻓﺠﺮآﺳﻴﺎﺑﺎن« ﺑﻪ ﻣﺼﺎف »آزاد« ﻣ رود
و ﺳﺎﻋﺖ » ١٨ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد« ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﮔﺰ «Àﻗﺮار ﻣ ﮔﻴﺮد .
در دﺪارﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ» ١٩دﻫﻴﺎر ﺳﺮو« و »ﺷﺎﻫﻴﻦ« ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﻢ ﻣ روﻧﺪ
و »دﻫﻴﺎر اﺷ « Àو »ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻌﻠﻢ« ﺳﺎﻋﺖ  ٢٠روﺑﺮو ·ﺪﮕﺮ ﻗﺮار ﻣ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎ اﺳﺖ اداﻣﻪ اﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻓﺮدا ﺑﺎ  ٤دﺪار »ﺷﺎدروان ﻣﺤﻤﻮد
اﺒﺮ« و»ﻫﻨﺪواﻻن« » ،ﺷﺒ·ﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ« و »ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﻮرگ و اره ﻓﻮرگ« » ،ﻃﺒﺲ«
و »ﺷﻬﺪا ﭘﻼﺳ·ﻮ« » ،اﻟﻤﻬﺪ اﺳﺪﻪ« و »دﻫﻴﺎر درﻣﻴﺎن« اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ – دوﻧﺪه ﻫﺎ اﺳﺘﺎن در رده ﻫﺎ ﺳﻨ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن
ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺸﻮر ﭘﺴﺮان اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑ« رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ دو وﻣﻴﺪاﻧ اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ  :ﺗﻴﻢ دووﻣﻴﺪاﻧ
ﭘﺴﺮان ﻧﻮﺟﻮان اﺳﺘﺎن در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺸﻮر ﻪ از٣٠ﻓﺮوردﻦ
ﻣﺎه ﺟﺎر ﺗﺎ اول اردﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در ﺗﻬﺮان در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰار اﺳﺖ
ﺣﻀﻮر دارد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﭼﺎﺟ« اﻋﻀﺎ اﻦ ﺗﻴﻢ را »اﺣﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ
ﻣﺎﻫﻮ» ، «Óﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد« » ،رﺿﺎ ﭼﻬﺎردﻫ« و »ﻋﻠ ﭘﺮدل« ﺑﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ »ﺻﺎﺑﺮ ﺻﺎدﻗ« ﺗﺸ·ﻴﻞ ﻣ دﻫﻨﺪ .
و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻴﻢ ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ دو وﻣﻴﺪاﻧ
ﺸﻮر اﻓﺰود » :اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ اﻣﻴﺮآﺑﺎد زاده« » ،ﻫﺪاﺖ ﭼﺎﺟ« ،
»ﺑﻬﻨﺎم ﻗﺎﺳﻤ« » ،ﺣﻤﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ« ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ٥ورزﺷ·ﺎر دﮕﺮ ﻪ
ﻫﻨﻮز ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﻗﻄﻌ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ »ﻣﻬﺪ اﻣﻴﺮآﺑﺎد زاده«
در اﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻣ ﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ و رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ دو وﻣﻴﺪاﻧ
ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن ﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻤﻦ از ﻓﺮدا آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد.

• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت

ﻣﻌﺎون اداره ﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن در اداﻣﻪ ﺗﺎﻴﺪ
ﻣ ﻨﺪ  :ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ راه اﻧﺪاز ﺗﻮرﺴﻢ ورزﺷ
آن ﻫﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺮوﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ
ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪا ﻮﺗﺎه و ﻣﻴﺎن ﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﻴﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از اﻦ
ﻃﺮﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻫﺴﺘﻪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ ﺮدن
اﻦ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﺮد.
او ﺑﻪ اﻦ ﻧ·ﺘﻪ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻣ ﻨﺪ ﻪ ﺗﻮرﺴﻢ ورزﺷ
ﻤﻴﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸ·ﻴﻼﺗ در اداره ﻞ ورزش و
ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﻧﺪارد ﻪ در اﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺪ اﻗﺪام
ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﻴﺪ ﻣﻌﺎون اداره ﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن
ﺗﺤﻘﻖ ﺎﻣﻞ اﻫﺪاف ﺗﻮرﺴﻢ ورزﺷ در ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻤ Àو ﻫﻤﺮاﻫ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧ
و در راس آن اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﺎن در اﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.

ﺸﺘ ﻣﺮدان ﻮﭼ
اﻣﺮوز در ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

ﺑﺮﮔﺰار اوﻟﻴﻦ دوره اﺳﺘﻌﺪادﺎﺑ و ﻣﺸﺎوره راﮕﺎن رﺷﺘﻪ ووﺷﻮ وﮋه داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﭘﺴﺮ اﻣﺮوز در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﺮﻮه ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ»ﻣﺤﻤﺪ ﺎﻇﻢ ادﺒﻴﺎن« ﭘﺴﺮان داﻧﺶ آﻣﻮز ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠ در
رده ﺳﻨ  ٦ﺗﺎ  ١٨ﺳﺎل اﻣﺮوز در اوﻟﻴﻦ دوره اﺳﺘﻌﺪاد ﺎﺑ و ﻣﺸﺎوره رﺷﺘﻪ
ووﺷﻮ)ﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﭼﻴﻨ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﺮﻮه ﺷﺮﺖ ﻣ ﻨﻨﺪ.

دوﻧﺪه ﻫﺎ اﺳﺘﺎن در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺸﻮر

ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ اداره ﻞ ورزش و
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺎدآور اﻨ·ﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻦ زﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ اﻣ·ﺎن ﭘﺬﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮ ورود ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻ در اﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻴﺪ دارد.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﻋﺠﻤ ﻧﮋاد« ورزش در دﻧﻴﺎ ﻨﻮﻧ
ﺑﻪ  Àﺗﺠﺎرت ﺗﺒﺪﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻦ
ﺗﺠﺎرت ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺰد Àﺑﺨﺶ دوﻟﺘ و ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻ اﻣ·ﺎن ﭘﺬﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
و ﻻزﻣﻪ ﺗﻘﻮﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ را ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻪ
ﮔﺬار ﻣ داﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻪ ﮔﺬار ،زﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ
و اﻣ·ﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪن
ﺗﻮرﺴﻢ ورزﺷ ﻤ Àﺷﻮد.

 ٨٥ﺗﺎ  ١٠٠ﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ و ﺳﺎﻋﺖ ٩اﻣﺮوز وزن ﺸ و ﺳﺎﻋﺖ١٠
و  ٣٠دﻗﻴﻘﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد.

اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻧﻮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ ﺑﻪ · از ﻗﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ
رﺷﺘﻪ ﻮه ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ ﺻﻌﻮد ﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑ«رﺋﻴﺲﻫﻴﺌﺖﻮﻫﻨﻮردوﺻﻌﻮدﻫﺎورزﺷ
اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ » :ﺳﻌﻴﺪه ﻗﺎﺳﻤ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻧﻮ
ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﺗﻮاﻧﺴﺖﻗﻠﻪ»ﻟﻮﺑﻮﭼﻪاﺴﺖ«ﺑﻪارﺗﻔﺎع
ﺷﺶ ﻫﺰار و  ١١٩ﻣﺘﺮ ﻪ · از ﻗﻠﻪ ﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﻮه
ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ اﺳﺖ را ﻓﺘﺢ ﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﮔﻨﺠ« ﺻﻌﻮد اﻦ
ﺑﺎﻧﻮ ﻮﻫﻨﻮرد ﺑﻪ اﻦ ﻗﻠﻪ ﻪ · از ﻗﻠﻪ ﻫﺎ رﻓﻴﻊ
ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ اﺳﺖ ٢٢،روز ﻃﻮل ﺸﻴﺪ.

ﻫﻤﺎﺶ ﻮﺮﻧﻮرد در ﻮﺮ
ﻫﻤﺖ آﺑﺎد زﺮﻮه ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد

ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ – ﻫﻤﺎﺶ  ٢روزه ﻮﺮ ﻧﻮرد
اردﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر در ﻮﺮ ﻫﻤﺖ آﺑﺎد زﺮﻮه
ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻤﺎﻨﺪﮔ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنزﺮﻮهﺑﻪ»ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑ«ﮔﻔﺖ:ﻫﻤﺎﺶ
ﻮﺮﻧﻮرددرﻮﺮﻫﻤﺖآﺑﺎدزﺮﻮه ٧و ٨اردﺒﻬﺸﺖ
ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﺖ از ﭘﺮﻧﺪه »ﻫﻮﺑﺮه« ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﺷﻮد .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ»ﻣﺤﻤﺪﺎﻇﻢادﺒﻴﺎن« ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در اﻦ ﻫﻤﺎﺶ ﻮﺮ ﻧﻮرد ﺗﺎ  ٤اردﺒﻬﺸﺖ
ﻣﺎهﺳﺎلﺟﺎرﺑﻪﺷﺮطﺑﺮﺧﻮردارازﺑﻴﻤﻪورزﺷﻣ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺪام ﻨﻨﺪ.

ﺗﺪار¤زﺮﻮهﺑﺮا ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻃﻨﺎبﺸﺟﺎمﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺤﻠﻪ
رﺣﻤﺎن -اوﻟﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻃﻨﺎب ﺸ ﺟﺎم ﺑﭽﻪ
ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻪ در ﺣﺎﺟ آﺑﺎد زﺮﻮه ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ« اوﻟﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻃﻨﺎب ﺸ ﺟﺎم ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣ
داﺷﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻓﺘﺢ ﺧﻴﺒﺮ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠ )ع(  ٢اردﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر
ﺗﻮﺳﻂﻫﻴﺌﺖاﻧﺠﻤﻦﻫﺎورزﺷزﺮﻮهوﺑﺎﻫﻤ·ﺎر
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧ ﺑﺴﻴﺞ ﺳﭙﺎه  ،دﻓﺘﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ و ﭘﺎﮕﺎه
ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮ Óﺑﻤﺮود ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎساﻦﮔﺰارش اﻦرﻗﺎﺑﺖﻫﺎدرﺑﻮﺳﺘﺎنﺷﻬﺪا
ﮔﻤﻨﺎمﺷﻬﺮÓﺑﻤﺮودﺑﺮﮔﺰاروازﺗﻴﻢﺑﺮﺗﺮﺑﺎاﻫﺪاﺟﻮاﺰ
ﻗﺪرداﻧ ﻣ ﺷﻮد ﺿﻤﻦ اﻦ ﻪ اﻋﻀﺎ ﻫﺮ ﺗﻴﻢ ﺑﺎﺪ ٨
ﻧﻔﺮﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ٣داور اﺳﺘﺎن در ﻟﻴﮓ دﺳﺘﻪ  ٣ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﺳﻮت ﻣ زﻧﻨﺪ
 ٣داوراﺳﺘﺎنﺑﺎز»ﻣﺲﻧﻮﻦﺮﻣﺎن«و»زاﮔﺮسﭼﻬﺎر
ﻣﺤﺎل« از ﺳﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻟﻴﮓ دﺳﺘﻪ ﺳﻮم
ﺸﻮر را ﻗﻀﺎوت ﻣ ﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ« »اﻣﻴﺮ ﺳﺨﺎوت ﺟﻮ« داور ،
»ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦﺑﺴ·ﺎﺑﺎد«ﻤÀداوراولو»اﻣﻴﺮآرﻣﻨﺪ«
ﻤ Àداور دوم اﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎساﻦﮔﺰارشاﻦدﺪار ﺳﺎﻋﺖ ١٥و ١٥دﻗﻴﻘﻪ
 ٣اردﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر در ورزﺷﮕﺎه ﺳﻠﻴﻤ ﻴﺎ
درﺷﻬﺮ ﺮﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

