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روی خط ورزش

آموزش و پرورش طبس
در یک رقابت ورزشی
حسین قربانی – مسابقات دارت کارکنان ستادی
مدیریت آموزش و پرورش طبس برگزار شد.
«علیرضا علیزاده» رئیس هیئت انجمن های ورزشی
استان به خبرنگار ما گفت :به مناسبت گرامی داشت
هفته تربیت بدنی ،مسابقات دارت ویژه کارکنان
ستادی مدیریت آموزش و پرورش در بخش آقایان با
حضور 40شرکت کننده برگزار شد.
در پایان مهدی االهی از معاونت پشتیبانی و توسعه،
مهدی االهی کارشناس تربیت بدنی و سالمت و جواد
رجبی کارشناس فرهنگی و هنری اول تا سوم شدند.

مسابقات ارکنان ورزش و جوانان
مسابقات دارت و تیراندازی باکمان بین کارکنان اداره
کل ورزش و جوانان به مناسبت هفته تربیت بدنی
برگزار شد .به گزارش روابط عمومی این اداره کل ،در
پایان در رشته دارت سید جواد حسینی ،مرتضی توانا
و محمد حسین زاده به ترتیب اول تا سوم شدند .در
رشته دارت بانوان نیز نگار فدایی ،فاطمه مرادی زاده
و بهنوش بنی اسدی اول تا سوم شدند .در تیر و کمان
هم محسن قطبی ،حسین قدیمی و محمد یاسر یکه
خان مقام های اول تا سوم را کسب کردند .در رشته
تیر و کمان بانوان هم ساره کوشا فرد ،سیده معصومه
خاتمی و فاطمه مسعودی به ترتیب اول تا سوم شدند.

پیروزی هندبال «طالی سرخ
قاینات» بر «فرمانداری دلگان»
تیم هندبال جوانان طالی سرخ قاینات در مصاف با
نمایندهسیستانوبلوچستانپیروزشد .بهگفته«جواد
صادقی» رئیس هیئت هندبال قاینات ،تیم هندبال
جوانان طالی سرخ شهرستان در مسابقات باشگاه
های کشور که به میزبانی اصفهان برگزار می شود در
بازی اول نتیجه را به تیم مقاومت البرز واگذار کرد و در
بازی دوم تیم فرمانداری دلگان نماینده سیستان و
بلوچستان را  30بر  23شکست داد.
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دستخالیورزش
جانبازانومعلوالن

حسین قربانی – حمایت کم از ورزش های جانبازان
و معلوالن استان مانع از آن نشده است که آنان
نتوانند در رقابت های قهرمانی کشور بدرخشند
اما در عین حال چشمشان همواره به حمایت های
بیش از گذشته مسئوالن ورزش و جوانان است تا
اقدام هایی اساسی برای رفع مشکالت آن ها انجام
شود .به گزارش «خراسان جنوبی» در شرایط فعلی
شش درصد از جمعیت  25هزار نفری جانبازان و
معلوالناستانیعنیهزارو 500نفردرفعالیتهای
ورزشی حضوری فعال دارند و به دلیل فراهم نبودن
زیرساخت های مورد نیاز امکان جذب افراد دیگر به
رشته های ورزشی جانبازان و معلوالن در خراسان
جنوبی وجود ندارد .

• •نبود حامی مالی

یک ورزشکار معلول بیرجندی که با شرکت در
میادینورزشیکشورتوانستهاستمقامهایخوبی
کسب کند ،با تاکید بر این که حامی مالی در استان
برای ورزش معلوالن و جانبازان وجود ندارد ،می
گوید:هیئتهایورزشیدیگر،تکرشتهایهستند
به همین دلیل با تعداد ورزشکار و اعتبار کمتر می
توانند به فعالیت های خود ادامه دهند اما در ورزش
های جانبازان و معلوالن 13رشته برای آقایان و پنج
رشته برای خانم ها در خراسان جنوبی فعال است
که برای فعالیت در این زمینه به اعتبار مناسب نیاز
است« .الجوردی» که خود رئیس هیئت ورزش های
جانبازان و معلوالن بیرجند است با اعالم این که از
 18مربی حاضر در استان به دلیل نبود اعتبار فقط
 9مربی جذب شده اند که با این حساب هر رشته یک
مربی ندارد ادامه می دهد :با این وجود در بعضی از
رشته ها مانند باستانی آقایان جانباز و معلول و در
رشته بدمینتون خانم ها در کشور رتبه اول را به خود
اختصاص داده اند.

رشته های ورزشی جانبازان و معلوالن نمی توانند
از امکانات موجود در پایگاه قهرمانی بیرجند برای
بدنسازی استفاده کنند .وی با بیان این که تا جایی
که اطالع دارد در شهرستان ها حداقل امکانات در
این زمینه موجود است و مسابقات استانی در رشته
های مختلف برای حضور ورزشکاران در مسابقات
قهرمانی کشور برگزار می شود ،می افزاید :در
صورتی که ورزشکار مستعدی باشد از طرف هیئت
ورزش های جانبازان و معلوالن استان برای جذب
او اقدام می شود.

به گفته وی در مجموع ورزش های جانبازان و
معلوالن استان در کشور در رتبه های  12و 13قرار
دارد که برای ارتقای آن نیازمند حمایت مالی بیشتر
اداره کل ورزش و جوانان هستیم .مشکل دیگری که
در این زمینه وجود دارد مناسب سازی نشدن اماکن
و فضاهای ورزشی است به همین دلیل ورزشکاران

یکیازبانوانمعلولکهدررشتهدوفعالیتمیکندو
مقام سوم کشوری را در این رشته کسب کرده است،
می گوید :از سال  94به شکل حرفه ای در این رشته
فعالیت دارم .در سال های گذشته از نظر امکانات با
محدودیت هایی مواجه بودیم اما در چند ماه گذشته
صندلی پرتاب وزنه و وزنه مخصوص برای معلوالن

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن استان
هم با اعالم این که  25هزار معلول و جانباز در

مسابقات دارت و شطرنج آزاد

دوچرخه سواری عمومی در قاین

فوتوالیست ها در یزد

رحمان – مسابقات دارت و شطرنج در رده سنی
آزاد برگزار می شود .رئیس هیئت ورزش بیماران
خاص و پیوند اعضای استان گفت :به مناسبت هفته
تربیت بدنی مسابقات ورزشی در دو رشته دارت و
شطرنج در بیرجند برگزار می شود .به گفته «افسانه
اسالمی» به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش،
هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای بیرجند
امروز دوم آبان این رقابت ها را در خانه دارت و تاالر
شطرنج بیرجند برگزار می کند.

همایش دوچرخه سواری عمومی در محله های
غدیر و زعفرانیه قاین برگزار شد .
به گفته حجت االسالم «طاهری» رئیس هیئت
ورزش های همگانی قاینات ،به مناسبت هفته
تربیت بدنی همایش دوچرخه سواری عمومی در
محله های غدیر و زعفرانیه قاین با شرکت بیش از
 140نفر برگزار شد.
در پایان این دوره از رقابت ها به قید قرعه  15نفر از
برگزیده گان هدایایی دریافت کردند.

تیم فوتوال استان به نام زنده یاد «آرگینی»
پیش کسوتفوتبالخراسانجنوبیبرایشرکتدر
مسابقات کشوری  30مهر به استان یزد اعزام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان،
تیم فوتوالی هیئت ورزش های روستایی و بازی های
بومی و محلی استان شامل ابوالفضل احراری ،نوید
آدینانی ،محمد امین اژگان و محمد مهدی تخویجی
به سرپرستی و مربیگری معین کوزه گران در این
مسابقات کشوری با حریفان خود رقابت می کند.

• •رتبه  12کشوری

،،

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن :از  25هزار معلول و جانباز فقط هزار و 500
نفر از آن ها یعنی شش درصد جمعیت زیر پوشش فعالیت های ورزشی هستند

• •رفع محدودیت ها

خانم و آقا تهیه شده است ،حال این که در گذشته
صندلیپرتابوزنهبینآقایانوخانمهامشترکبود.
«الهام پدید» با اشاره به این که از ورزشگاه آزادی و
ورزشگاهغدیربیرجندبرایتمریناستفادهمیکند،
می افزاید :بزرگ ترین مشکل معلوالن این است که
چگونه خود را به مکان تمرین برسانند .از طرف دیگر
زمان هایی که برای استفاده معلوالن و جانبازان از
طرف پایگاه قهرمانی مشخص می شود اوقاتی است
که ورزشکاران دیگر از آن استفاده نمی کنند و برای
افرادی مانند من که کارمند هستند زمان مناسبی
نیست .به گفته وی رئیس هیئت جانبازان و معلوالن
استان در دو سال گذشته پیگیری بسیاری برای رفع
مشکالت ما انجام داده و این امر سبب شده است تا
امکانات نسبت به گذشته بهتر شود.

• • 1500ورزشکار معلول و جانباز

خراسان جنوبی داریم که فقط هزار و  500نفر از آن
هایعنیششدرصدجمعیتزیرپوششفعالیتهای
ورزشی هستند ،می گوید :با وجود همه کمبودهای
مالی و فضاهای ورزشی مناسب برای تمرین،
جانبازان و معلوالن در چهار سال گذشته بیش
از  80مدال طال و نقره در میادین ورزشی کشور
کسب کردند.
به گفته «مهدی شریعتی» در چند سال اخیر اقدام
هایی توسط هیئت استان در حد امکان انجام
شده است اما برای این که بر افتخارهای ورزشی
ورزشکاران استان در میادین ورزشی افزوده شود
نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی استان و
استانداری هستیم تا با اختصاص اعتبار و استفاده
ورزشکاران در ساعت های مناسب از سالن های
ورزشی ،شاهد درخشش بیش از گذشته آن ها در
کشور و حتی در عرصه های بین المللی و آسیایی
باشیم .او با اشاره به این که قابلیت ها و ظرفیت های
ورزش های جانبازان و معلوالن در استان بسیار
است،خاطرنشانمیکند:بایدباهمکاریمسئوالن
مربوط برای تامین زیرساخت های مناسب در این
زمینه تالش شود تا تعداد بیشتری از جانبازان و
معلوالن به رشته های ورزشی جانبازان و معلوالن
جذب شوند .به گزارش خبرنگار ما« ،عرب نژاد»
مدیرکلبهزیستیهمچندیپیشدرمراسمگرامی
داشت روز پارالمپیک در بیرجند اظهار کرد که
در سال های گذشته در زمینه ورزش جانبازان و
معلوالن استان با وجود فعالیت های انجام شده
توسطهیئت،بهدلیلهمکارینکردنهمهدستگاه
های اجرایی کم کاری شده است «.عابدی» معاون
امور اقتصادی استاندار نیز در این مراسم با اعالم
این که  22هزار نفر یعنی  2/7دهم جمعیت استان
معلول هستند ،گفت :دستگاه های متولی این امر
بایدبابرنامهریزیمناسببرنامههاییرابرایارتقای
سطح ورزش جانبازان و معلوالن اجرا کنند تا از این
طریق به بخشی از مطالبات آن ها پاسخ داده شود .به
گفته وی باید سالن ورزشی خاصی در مرکز استان
برای آن ها در نظر گرفته شود و همه مسئوالن تالش
کنند که اقدامات مورد نظر با هدف ارتقای روحی و
جسمی آن ها عملی شود .

 2مدال برنز بر گردن کاراته
کاران طبس
کاراتهکارانطبسدومدالبرنزمسابقاتبینالمللی
سبک های آزاد را کسب کردند .به گزارش روابط
عمومی ورزش و جوانان طبس ،در مسابقات بین
المللی سبک های آزاد که با حضور بیش از دو هزار
شرکت کننده به میزبانی تهران برگزار شد مهدیه
ابراهیمیوزهراجعفری،کاراتهکارانطبسموفقبه
کسب دو مدال برنز شدند .شیهان «اکرم ایلخانی» به
عنوانداوردراینمسابقاتحضورداشت.

داخل گود

مسابقه مینی گلف ویژه روسای
هیئت ها
رحمان – مسابقه مینی گلف ویژه روسای هیئت های
ورزشی برگزار می شود.
رئیس هیئت گلف استان به خبرنگار ما گفت :مسابقه
مینی گلف با حضور روسای هیئت های ورزشی
بعد از ظهر پنجشنبه در سالن اختصاصی هیئت در
بیرجند برگزار خواهد شد.
به گفته «مریم بهدانی» ،رشته گلف در شهرستان
های بیرجند ،قاینات و خوسف ،فعال و در طبس هم
به تازگی راه اندازی شده است و برای این که این
رشته در دیگر شهرستان ها هم فعال شود به ایجاد
زیرساخت های الزم نیاز دارد تا با حمایت شهرداری
ها و اداره های منابع طبیعی این کار عملی شود.

ورزشکاران استان در مسابقات
پرس سینه کشور

ورزشکاران استان به مسابقات پرس سینه کشور در
اراک رفتند« .علی کهنسال» رئیس هیئت بدنسازی
و پرورش اندام خراسان جنوبی گفت :مرتضی
خسروی ،محتشم خزیمه ،علی خسروی ،عادل
عبداللهی ،مجتبی کهنسال ،مهدی لطفی نیا،
اسماعیل اخوان ،علیرضا محمودآبادی و علی
حیدری دخت به سرپرستی مهدی گل پنجه و
مربیگری مرتضی خسروی در مسابقات پرس سینه
بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور رقابت می
کنند .این رقابت ها از یکم تا چهارم آبان به میزبانی
استان مرکزی برگزار می شود.

 150دانش آموز در یک رقابت
هیجان انگیز

مسابقات ورزشی در چهار رشته لی لی ،پرتاب توپ،
روپایی و هوالهوپ در قاین برگزار شد .به گفته
«تقی زاده» مسئول روابط عمومی ورزش و جوانان
قاینات ،با همکاری هیئت ورزش های همگانی این
شهرستان و دبیرستان برهان ،مسابقات لی لی،
پرتاب توپ ،روپایی ،هوالهوپ به مناسبت گرامی
داشت هفته تربیت بدنی با حضور  150دانش آموز
در دبیرستان برهان برگزار شد.

 2مقام سوم کشوری برای
بیماران خاص

ورزشکاران بیماران خاص استان دو مقام سومی در
مسابقات کشوری رشته تنیس روی میز و دارت کسب
کردند«.افسانهاسالمی»رئیسهیئتبیمارانخاص
و پیوند اعضای استان گفت :امیر حسین ناعمی در
رشته تنیس روی میز و در رده سنی زیر  25سال و
علی اکبرزاده در رشته دارت و در رده سنی باالی 25
سال موفق به کسب مقام سوم شدند.

