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روی خط ورزش

جشن انقالب با  40برنامه ورزشی
در فردوس
زهرایی – با همکاری نهادهای مختلف  40برنامه فرهنگی
ورزشی در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در
فردوس برگزار می شود .رئیس اداره ورزش و جوانان فردوس
گفت :برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف در
بخش آقایان از جمله برنامه های پیشنهادی این اداره در دهه
فجر است .به گفته «صادقی» ،همچنین مسابقات هندبال
نونهاالن مناطق کشور و مسابقات بومی محلی کشور و  ...از
دیگر برنامه های این دهه است.

برنامه ریزی مسابقات تکواندوی استان
حسین قربانی  -جلسه برنامه ریزی مسابقات چند
جانبه پومسه و هانمادانگ تکواندوی قهرمانی استان
برگزار شد .رئیس هیئت تکواندوی استان گفت :جلسه
هم اندیشی و برنامه ریزی برگزاری مسابقات تکواندوی
قهرمانی استان گرامی داشت چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی برگزار شد« .علیرضا محمودی» خواستار
همدلی و همکاری بیشتر در اجرای مسابقات چند جانبه،
پومسه و هانمادانگ ،جام فجر و تکواندوی قهرمانی استان
در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شد و روسای
هیئت های تکواندو مشکالت کمبود اعتبار برای برگزاری
مسابقات ،اعزام تیم ها و حمایت نشدن الزم را بیان کردند.

 316کشتیگیرکشوردراستان
روی تشک می روند

 316کشتی گیر در رقابت های قهرمانی کشور به میزبانی
خراسان جنوبی رقابت می کنند .رئیس هیئت کشتی
استان به خبرنگار ما گفت 316:کشتی گیر در رقابت
های کشتی کشور در دو رشته آزاد و فرنگی از امروز سوم تا
پنجم بهمن ماه که در سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند برگزار می شود به رقابت می پردازند« .عباس
سروری» افزود 26 :تیم از  26استان در این رقابت ها
حضور دارند که هر تیم شامل  12کشتی گیر به همراه دو
مربی و دو سرپرست است.

 22برنامه ورزشی درسربیشه
 22برنامه ورزشی به مناسبت گرامی داشت چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در سربیشه برگزار
می شود« .ذوقی» رئیس اداره ورزش و جوانان سربیشه
گفت :این تعداد برنامه فرهنگی و ورزشی گرامی داشت
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی شامل مسابقات
فراغت بانوان با ورزش در  6ایستگاه ،بدمینتون ،طناب
زنی ،لی لی ،یک قل دو قل ،دارت ،اتومبیلرانی سرعت
در دو کالس ،تجلیل از کشتی گیران مقام آور سال  97و
ورزشکاران شرکت کننده در دوره های ورزش صبحگاهی
بانوان برگزار خواهد شد.
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وزنه سنگین انتقادها درکارگروه وزنه برداری
مدیر کل :حاشیه ها را تمام کنید

زهرا قربانی – قرعه هفتمین کارگروه تخصصی
ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی در حالی به
هیئت وزنه برداری رسید که این هیئت ورزشی
با سابقه فعالیت زیاد در خراسان جنوبی به دلیل
برخی حاشیه ها در سال های گذشته بر اساس
آمار و اطالعاتی که در این جلسه مطرح شد
عملکرد خوبی نداشته است ،حاشیه هایی که در
کارگروه هم نمایان شد.به گزارش خبرنگار ما،
روز گذشته در این جلسه که پنج ساعت به طول
انجامید مسائلی نظیر هدایت هیئت به صورت
خویشاوندی ،نبود فضا برای تمرین ،بسته بودن
درهای سالن برای تمرین ورزشکاران ،استفاده
نکردن از قهرمانان سال های گذشته ،انحصار
در مدیریت ،کمبود مربی ،هزینه های باال ،نبود
حمایت از ورزشکاران برای قهرمانی ،اعزام
کم ،نبود رقابت های استانی ،نبود تجهیزات
و اعتبار ،فعال نبودن هیئت های شهرستانی،
تعامل نداشتن با آموزش و پرورش و  ...از طرف
ورزشکاران و فعاالن این رشته ورزشی مطرح
شد.مسائلی نظیر کاهش بیمه شده های
ورزشی ،نداشتن تقویم ورزشی ،تکمیل نکردن
برخی از آیتم های آیین نامه ساختاری ،نبود
برنامه میان مدت و کوتاه مدت ،مجوز داشتن
فقط یک باشگاه از چهار باشگاه موجود ،نبود
طرح استعدادیابی ،غیبت نایب رئیس هیئت
در جلسه ها و میزان دقیق اعتبار هیئت در سال
های  96و  ،97اعزام ها به رقابت های کشوری
و کسب نشدن مدال و  ...هم توسط کارشناسان
اداره کل ورزش و جوانان بیان شد.

• •حمایت می خواهیم

• •نبود تصویر خوب از هیئت

مدیر کل ورزش و جوانان با اشاره به این که
هیئت وزنه برداری از آن هیئت هایی است که
تصویر خوبی نسبت به آن وجود ندارد گفت:
منظور من شخص یا فرد خاصی نیست بلکه
قدردان همه افرادی هستیم که در هیئت
های ورزشی بدون هیچ چشمداشتی فعالیت
می کنند اما در برخی هیئت های ورزشی یک
سری تفکرهای انحصاری وجود دارد که وزنه
برداری هم جزو آن است« .سرپرست» با تاکید
بر این که باید این نگاه تغییر کند ادامه داد:
ساختار توسعه وزنه برداری وجود ندارد باید

این رشته در شهرستان ها فعال و به آموزش
بیشتر بهاد داده و ساختارها به استانداردها
نزدیک شود.به گفته وی این که وزنه برداری
جزو رشته های فوق العاده سخت است و همه
تجهیزات و امکانات برای این رشته ورزشی در
استان وجود ندارد بر کسی پوشیده نیست اما
در شرایط فعلی از هیئت ،کسب قهرمانی را در
کشور انتظار نداریم ،فقط از آن ها درخواست
داریم که اختالفات را کنار بگذارند و از ظرفیت
های موجود در زمینه توسعه این رشته ورزشی
گام بردارند .وی خطاب به حاضران تاکید کرد:
به حاشیه ها پایان دهید.

در جلسه کمیته ورزش ،گردشگری و اقتصاد ورزشی استان مطرح شد:

ظرفیت ها بکر ،برنامه ریزی نامناسب
سید حسین حسینی -برنامه ریزی نامناسب و نبود همکاری
الزم بین نهادهای مختلف استان اجازه استفاده مناسب از
ظرفیت های موجود در بحث گردشگری ورزشی را نمی دهد.
به گزارش خبرنگار ما ،در جلسه کمیته ورزش ،کمیسیون
گردشگری و اقتصاد ورزشی ،مسائل مربوط به ظرفیت های
موجود ورزشی در استان ،موانع و مشکالت پیش رو مورد بحث
و بررسی قرار گرفت.در این جلسه که به ریاست دکتر «افضل
پور» مدیر کل سابق ورزش و جوانان و مسئول فعلی این کمیته
و با حضور مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان و برخی مسئوالن

هیئت های ورزشی در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
بیرجندانجامشد،مسائلمختلفمربوطبهگردشگریورزشیاز
جنبه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در بخشی از
این جلسه دکتر «میرکاظمی» با اشاره به جایگاه ویژه گردشگری
در عالم اقتصاد گفت :کشور ما با وجود ظرفیت های زیادی که
در این زمینه دارد ،در دنیا رتبه  21را دارد و در داخل کشور هم
خراسان جنوبی از رتبه پایینی در سطح دنیا برخوردار است .وی
نبود انسجام و سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب ،نداشتن
انگیزه و عالقه گردشگران ،نبود هماهنگی بین سازمان های

به گزارش خبرنگار ما ،در این جلسه مسئوالن
هیئت وزنه برداری استان اعم از رئیس ،نایب
رئیسودبیرهیئتهمبااشارهبهمشکالتینظیر
کمبود تجهیزات و اعتبارات ،از عالقه مندان
و پیش کسوتان این رشته ورزشی خواستند
که دست آن ها را بگیرند .به گفته «خالدی»
دبیر هیئت وزنه برداری استان ،از این پس در
هیئت به سوی همه عالقه مندان باز است و از
همه استعدادها حمایت خواهد شد.به گزارش
«خراسان جنوبی» ،این جلسه 13مصوبه داشت
که برگزاری دوره مربیگری با حمایت مالی اداره
کل ورزش و جوانان ،تکمیل چارت هیئت ،ارائه
فهرست تجهیزات مورد نیاز ،پیگیری برای
تعامل با آموزش و پرورش ،کمک بالعوض دو
میلیون تومانی به باشگاه هایی که در حوزه وزنه
برداری فعال شوند و  ...جزو آن بود.برابر این
گزارش ،اظهار نارضایتی مدیر کل از وضعیت
موجود این هیئت به مذاق برخی اعضا خوشایند
نبود طوری که یک نفر از آن ها به نشانه اعتراض
جلسه را ترک کرد و بیشتر افراد از تالش هایی
که برای روشن بودن چراغ این ورزش انجام
شده است ،صحبت کردند .در پایان جلسه هم
مدیر کل ورزش و جوانان برای پایان دادن به
اختالفات یک مربی پیش کسوت و اعضای
هیئت از مربی خواست که در کنارش قرار گیرد
و در اقدامی تحسین برانگیز از رئیس هیئت
درخواست کرد که با یکدیگر دیده بوسی داشته
باشند و در کنار هم کار را ادامه دهند.

مربوط و اداره های ورزش و جوانان ،ظرفیت کم خطوط حمل
و نقل استان ،کمبود تاسیسات اقامتی مناسب با رویدادهای
بزرگ ،تبلیغات کم و  ...را از جمله موانع موجود بر سر راه
گردشگری ورزشی بیان کرد .در ادامه این جلسه برخی مسئوالن
هیئت های ورزشی که سابقه میزبانی رقابت های کشوری را
در استان دارند ،به مشکالت موجود در این زمینه مانند نبود
خوابگاه ،حامی مالی بخش خصوصی و به ویژه نبود همکاری
سازمان ها و نهادهای مختلف اشاره کردند.به گزارش خبرنگار
ما ،در این جلسه مواردی مانند مناطق کوهستانی ،کویرها و دق
های موجود در استان ،از جمله ظرفیت های مناسب گردشگری
ورزش مطرح شد که با اجرای برنامه ریزی مناسب و متنوع مانند
موتورسواری ،آفرود ،کویرنوردی ،مسابقات شتر سواری و ...
چه در قالب برنامه های مستقل و چه به عنوان برنامه جنبی در
کنار رقابت دیگر رشته های ورزشی که استان میزبان آن است،
میتوان زمینه حضور گردشگران را در استان فراهم کرد.

داخل گود

پنج شنبه« ،زغال سنگ طبس» مقابل اصفهان
زهرایی – در هفته پنجم رقابت های هندبال لیگ یک باشگاه های
کشور ،پنج شنبه چهارم بهمن تیم زغال سنگ طبس به مصاف
پرواز اصفهان می رود .به گزارش «خراسان جنوبی» این دیدار
ساعت  16در اصفهان برگزار خواهد شد .بر اساس این گزارش،
نماینده استان در هفته چهارم این رقابت ها در طبس مقابل کاشان
به پیروزی رسید.

هفته پنجم و ششم لیگ برتر ووشو
رحمان  -هفته پنجم و ششم رقابت های لیگ برتر ووشوی استان
برگزار می شود .رئیس هیئت ووشوی استان به خبرنگار ما گفت:
روز پنج شنبه چهارم بهمن ماه و در هفته پنجم این رقابت ها تیم
های هیئت ووشوی نهبندان ،ستارگان شهرداری خضری دشت
بیاض ،آرین فایتر آرین شهر و هیئت ووشوی زیرکوه به ترتیب با تیم
های شانه تخم مرغ گوهر کویر ،پایگاه فرهنگی اجتماعی مهرشهر،
معماری داخلی اشکوب و هیئت ووشوی قاین رو در روی یکدیگر
قرار می گیرند .به گفته «وحید خرمشاد» ،در هفته ششم این
مسابقاتنیزجمعهاینهفته،تیممعماریداخلیاشکوببا«هیئت
ووشوی نهبندان» ،تیم کفش میامی با «ستارگان شهرداری خضری
دشت بیاض» و تیم پایگاه فرهنگی اجتماعی مهرشهر با «هیئت
ووشوی زیرکوه» رقابت خواهند کرد.

مسابقات کانتر

مسابقات کانتر زیر شاخه ورزش های رایانه ای توسط کمیته ورزش
های الکترونیک استان برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما ،در این
رقابت ها عادل محمودی و مهدی مودی قهرمان شدند و از طرف
خانه ورزش های رایانه ای استان به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

رکاب زنی درقاین
همایش دوچرخه سواری در شهرک ولی عصر(عج) قاین برگزار
شد .به گزارش خبرنگار ما ،در این همایش  70نفر حضور داشتند
که در پایان به کوچک ترین و بزرگ ترین شرکت کننده و به قید قرعه
به  10نفر جوایزی اهدا شد.

والیبال دردیهوک
رقابت های والیبال در دیهوک برگزار می شود .به گزارش خبرنگار
ما ،هیئت والیبال بخش دیهوک در نظر دارد به مناسبت چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی؛ مسابقات والیبال آقایان و بانوان
ویژه اداره ها ،نهادهای دولتی و دستجات آزاد برگزار کند.

شبکه بهداشت قهرمان فوتبال نهبندان
تیم شبکه بهداشت و درمان قهرمان مسابقات فوتبال نهبندان
شد« .دآلرام» مسئول روابط عمومی اداره ورزش و جوانان نهبندان
گفت :مسابقات فوتبال شهرستان با معرفی تیم های شبکه
بهداشت و درمان ،کلینیک معماری آرشیکد و شهرداری نهبندان
به عنوان تیم های اول تا سوم پایان یافت.

