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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

پهلواناناستان
رویسکویافتخار

داخل گود

 34گل در هفته سوم فوتسال نهبندان
رحمان –  34گل در هفته سوم لیگ فوتسال نونهاالن نهبندان ثبت شد .به گزارش «خراسان جنوبی»
دبیر هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی نهبندان گفت 34 :گل در 5بازی هفته
سوم لیگ فوتسال نونهاالن نهبندان وارد دروازه ها شد.
به گفته «سعید دالرام» هر هفته  5بازی و تاکنون  15بازی برگزار شده است و در هفته سوم این
مسابقات تیم های «شهید قاسمی» و «هاشم پور» با نتیجه دو بر دو مساوی به کار خود پایان دادند
و «مسکن مهر» هشت بر صفر تیم «شهید روشندل» را شکست داد.
وی افزود :تیم «شهید آهنی»  9بر دو «شهید اردونی» و تیم «شهید مطهری» چهار بر سه «شهید
رستمی» و «تزیینات ساختمان آریا» سه بر یک از تیم «شهید مالدار» گذشت.

قضاوت داور استان در رقابت های کشتی پهلوانی

حسین قربانی
مسابقات تیمی زورخانه ای بزرگ ساالن کشور در
حالی در خراسان رضوی پیگیری شد که افتخار
آفرینی باستانی کاران استان همچون گذشته در
کشور استمرار داشت و تیم خراسان جنوبی در این
رقابت ها بر سکوی نایب قهرمانی قرار گرفت.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این رقابت ها که با
عنوان بزرگداشت پهلوانان زنده یاد عباس زندی و
علیرضا سلیمانی در سالن ورزشی شهید بهشتی
مشهد مقدس پیگیری شد استان های کرمانشاه،
کردستان ،خراسان جنوبی و رضوی ،مازندران ،قم،
یزد و اصفهان به عنوان برترین های ایران در رشته
تیمی زورخانه ای با یکدیگر به رقابت پرداختند که
در نهایت تیم استان یزد با  385امتیاز و غلبه بر دیگر
رقبای خود توانست عنوان قهرمانی این رویداد ملی
را به دست آورد و تیم استان خراسان جنوبی نیز با
 326امتیاز در رده دوم این رقابت ها ایستاد و تیم
استان کردستان هم با  292امتیاز به مقام سومی

سهم کم بانوان آیسک
از امکانات ورزشی
عرب نجات -سهم بانوان آیسک از امکانات و تجهیزات
ورزشی کم است و با توجه به آمار نگران کننده بیماری
های روحی به ویژه در بانوان لزوم توجه به ورزش بانوان
بیش از همیشه جدی تر به نظر می رسد.
بخشدار آیسک در جلسه بررسی مطالبات و روش های
توسعه ورزش بانوان با بیان این که ورزش نقش جدی
در نشاط بانوان دارد خواستار تعامل همه دستگاه ها
برای تقویت ورزش بانوان در بخش آیسک شد.
«برازنده» با بیان این که برنامه ریزی مدونی برای
ورزش بانوان وجود ندارد ،نبود زمینه فرهنگی مناسب
برای ورزش بانوان و همچنین نبود زیرساخت های

مربی تیم خراسان جنوبی با اشاره به سطح باالی این
رقابت ها به خبرنگار ما گفت :این رقابت ها نسبت به
سال های گذشته در سطح باالیی برگزار شد و این
موضوع نشان دهنده آن است که روز به روز سطح این
مسابقات بهتر می شود.
«رضا آفتابی» با اشاره به برگزاری این دوره رقابت ها
از  19تا  21دی ماه جاری ادامه داد :در این دوره از
مسابقات ورزش زورخانه ای که با برپایی رقابت های
کشتی پهلوانی همراه بود ،هشت استان برتر کشور به
میزبانی مشهد در سالن شهید بهشتی با هم به رقابت
پرداختند .به گفته وی تیم بیرجند به نمایندگی از
استان با ترکیب «علی قمری»« ،مصطفی دالکه»،
«سروشجواهری»«،رضایوسفیشهمیران»«،حسین
عجم»« ،خشایار ایزدی»« ،پوریا نارمنجی» و «احسان
افالکی» به عنوان ورزشکار و به مربیگری «رضا آفتابی»

وی با اشاره به این که بیرجند پایه گذار شکل نوین
ورزش باستانی در کشور است ادامه داد :ورزش
باستانی بیرجند در سال های گذشته همیشه در
کشور جلودار بوده و همواره در مسابقات کشوری
عنوان قهرمانی را کسب کرده و تا  10سال پیش هیچ

تیمی در مسابقات ورزش زورخانه ای فکر قهرمانی را
نمی کرد اما مدتی به دالیلی بیرجند از حضور در این
رقابت ها فاصله گرفت .او با اشاره به تغییرات به وجود
آمده در سال های گذشته در آیین نامه ها اظهار کرد:
در چند سال گذشته برای ورزش باستانی آیین نامه
های جدیدی نوشته شد که با آن چه در ورزش باستانی
مطرح بود ،تفاوت زیادی داشت و فعاالن این رشته در
خیلی از موارد با آن موافق نبودند.
وی افزود :در سال های بعد این آیین نامه تغییراتی کرد
و در مسابقات قهرمانی امسال ورزشکاران ما براساس
آیین نامه فعلی با رقیبان خود به رقابت پرداختند و
مقام نایب قهرمانی را از آن خود کردند.
این در حالی است که خیلی از ورزشکاران شرکت
کننده در این مسابقات اعتقاد داشتند که توانمندی
تیم خراسان جنوبی خیلی بیشتر از این است و
ورزشکاران خراسان جنوبی می توانستند قهرمانی
این دوره از مسابقات را از آن خود کنند.

بسنده کرد.

کافی را از مشکالت جدی این حوزه برشمرد.
شهردار آیسک هم در این جلسه با بیان این که
شهرداری از ورزش بانوان حمایت جدی می کند
خواستار تقویت کانون های فرهنگی ورزشی به ویژه
در حوزه بانوان شد.
«مسعودی» افزود :نیاز است در سبد هزینه خانواده ها
قسمتی صرف ورزش شود چرا که به نحوی پیشگیری
از بیماری ها و در نهایت صرفه جویی در هزینه هاست.
وی اظهار کرد :بر حسب اعالم نیاز پارک بانوان آیسک
راه اندازی شد و اکنون تجهیز آن در دستور کار قرار
دارد که به زودی در اختیار بانوان قرار می گیرد.
«صنعتی» عضو شورای اسالمی شهر آیسک هم
خواستار توجه به ورزش و نهادینه سازی فرهنگ
ورزش در مدارس ابتدایی و مهد کودک ها شد.
وی با اشاره به مشکالت ورزش آیسک افزود :ورزش
آیسک مسئول تمام وقت ندارد و تنها نیروی حاضر

دو روز در هفته در سرایان مشغول است .وی از کمک
 500میلیون ریالی شهرداری برای احداث زمین
چمن مصنوعی آیسک خبر داد.
به گزارش «خراسان جنوبی» در ادامه این جلسه از
سوی جمعی از بانوان فعال در حوزه ورزش مسائل
و مشکالتی نظیر نبود نیروی متخصص برای قبول
مسئولیت ،وجود مشکالت مالی گریبانگیر هیئت
های ورزشی بانوان ،راکد شدن بیشتر هیئت های
ورزشی بانوان ،نداشتن کارت مربیگری نیروهای
متخصص برای برپایی کالس ورزشی بانوان ،زمان
نامناسب در اختیار قرار دادن سالن ورزشی آیسک
به بانوان (رشته والیبال) ،برگزار نشدن کالس های
ایروبیک در آیسک با توجه به تعداد زیاد متقاضیان،
توجه نداشتن به سرمایش و گرمایش سالن در وقت
بانوان و  ...مطرح شد.
در ادامه «رمضانی» سرپرست اداره ورزش و جوانان

سرایان ضمن برشمردن برنامه های این اداره برای
تقویت ورزش همگانی و به ویژه ورزش بانوان خواستار
تعامل همه نهادها به منظور گسترش این امر مهم شد.
وی با بیان این که هیئت های ورزشی بانوان در بخش
جایگاه مالی ندارند از هیئت های ورزشی آیسک
خواست تا با هیئت های ورزش شهرستان تعامل خود
را بیشتر کنند تا بتوانند اعتبارات شان را تامین کنند.
وی از برنامه ریزی برای استعدادیابی رشته هندبال در
مدارس با همکاری آموزش و پرورش خبر داد.
وی در ادامه با بیان این که حتی می توان در صورت
نبود نیروی متخصص از شهرهای اطراف نیروی
متخصص جذب کنیم ،افزود :هیئت های ورزشی
می توانند در زمینه نیروهای متخصص که کارت
مربیگری ندارند با هیئت ورزشی شهرستان مکاتبه
کنند تا با هماهنگی با هیئت ورزشی استان تاییدیه
فعالیت صادر شود.

• •سطح باالی رقابت ها

و مرشدی «محمدرضا حسن پور» در این رقابت ها نایب
قهرمان شد.

• •آیین نامه های جدید

زهرایی  -داور بین المللی استان روز گذشته در رقابت های کشتی پهلوانی کشور سوت زد .به
گزارش «خراسان جنوبی»« ،کاظم عقیقی» داور بین المللی استان مسابقات کشوری کشتی پهلوانی
که روز گذشته در مشهد برگزار شد را قضاوت کرد.
بر اساس این گزارش همچنین تیم بزرگ ساالن کشتی پهلوانی استان با ترکیب «هادی رستمی»،
«محمد میشدار»« ،اسماعیل قربانی»« ،حامدمیرزاپور»« ،قاسم احدی»« ،امین قلی زاده»« ،جالل
علیزاده» و «اسدا...جاویدی» با سرپرستی و سرمربیگری «هادی رستمی» و «محمد میشدار» در این
رقابت ها حضور داشت که تا زمان تنظیم این خبر هنوز نتایج این رقابت ها مشخص نبود.

دهه فجر آغاز لیگ دو فوتسال درمیان

مسابقات لیگ دوی فوتسال شهرستان درمیان دهه فجر آغاز می شود.به گزارش «خراسان جنوبی»،
«سیادت» مسئول ورزش وجوانان درمیان در تشریح برنامه ورزشی دهه فجر با اعالم این خبر گفت:
مسابقات فوتسال ،پینگ پنگ و دو ومیدانی نوجوانان در شهر طبس مسینا ،والیبال و پینگ پنگ آقایان
و دارت و پینگ پنگ بانوان در شهر قهستان ،بازی های بومی و محلی بانوان در شهر گزیک ،همایش پیاده
روی خانوادگی و مسابقات دارت و پینگ پنگ بانوان در روستای سیدان ،همایش پیاده روی خانوادگی
در یکی از روستاهای بخش قهستان و ...از جمله برنامه های این حوزه در دهه فجر است.

نتایج هفته دوم لیگ والیبال استان

حسینی -نتایج هفته دوم مسابقات لیگ والیبال استان اعالم شد .به گزارش «خراسان جنوبی»
رئیس هیئت والیبال استان با بیان این مطلب گفت :در دیدارهای انجام شده در این هفته «انتظام
خراسان جنوبی» سه بر یک از سد «مرکز عکس و فیلم بشرویه» گذشت و «زمین سنج طلوع طبس»
سه بر صفر «شهید دهقان زاده پهنایی» را پشت سر گذاشت.
به گفته «ملکی» همچنین «باشگاه بزرگمهر قاینی» در یک بازی نزدیک با نتیجه سه بر دو در برابر
«باشگاه عماد نظام فردوس» به برتری رسید.

 19گل در هفته هشتم لیگ فوتسال استان

مسابقات دور برگشت لیگ فوتسال استان با انجام چهار دیدار و ثبت  19گل پیگیری شد .به گزارش
«خراسان جنوبی» در پایان دیدارهای انجام شده« ،سیمان باقران شهرستان درمیان» سه بر یک
«مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول ا(...ص) بیرجند» را مغلوب کرد« ،شرکت حمل و نقل طالی
کویر طبس» سه بر دو «شهرداری بشرویه» را از پیش رو برداشت« ،شهدای ناصری بیرجند» چهار
بر صفر «نگین تون فردوس» را شکست داد و «آرمان فردوس» با نتیجه پنج بر یک در برابر ستارگان
دیهوک به برتری رسید.

معرفی رئیس ورزش و جوانان بیرجند

طی حکمی از سوی مدیر کل ورزش و جوانان استان «امین لطفیان دلوئی» به عنوان رئیس ورزش
و جوانان بیرجند معرفی شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» وی در شش ماه گذشته سرپرست ورزش و جوانان بیرجند بود و قبل از آن
هم سرپرستی اداره ورزش و جوانان شهرستان قاینات و سرایان و رئیس گروه توسعه ورزش همگانی
اداره کل را بر عهده داشته است.

