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«خدمتی»اولین المپیکی ایران

• •پیام تبریک کمیته ملی المپیک

در پی موفقیت تیرانداز ملی پوش استان ،کمیته ملی
المپیک ،کسب اولین سهمیه ورزش ایران در سی و دومین
دوره بازی های المپیک  2020توکیو ،توسط نجمه
خدمتی را تبریک گفت .به گزارش روابط عمومی کمیته
ملی المپیک در متن این پیام آمده است؛ موفقیت خانم
نجمهخدمتیبانویمحجوبوارزشمندتیمملیتیراندازی
کشورماندرکسبنخستینسهمیهالمپیک 2020توکیو
را به وی و جامعه ورزش کشور تبریک گفته است و برای
ورزشکاران کشورمان در دیگر رقابت های کسب سهمیه
المپیک توکیو آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

• •خدمتی :نتیجه تالش هایم را گرفتم

عضو تیم ملی تیراندازی ایران هم پس از کسب این افتخار
گفت :خیلی خوشحالم که نتیجه تالش هایم را گرفتم،
امیدوارم در المپیک  2020توکیو بهترین نتیجه را کسب
کنم .به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی،
نجمه خدمتی افزود :تالش هایم را بیشتر خواهم کرد تا
در المپیک  2020توکیو بهترین نتیجه را کسب کنم.
خیلی خوشحالم که با تالش و تمرینات مستمر توانستم
به این موفقیت برسم .در همین جا از ریاست فدراسیون
تیراندازی ،کادر فنی ،مربیان و همه کسانی که در این راه
به من کمک کردند تشکر می کنم .
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باشگاه های ورزشی سر دو راهی

خبر ویژه

زهرایی – نجمه خدمتی ،ستاره تیراندازی استان که این
روزها در رقابت های تیراندازی جام جهانی چین حضور
دارد روز گذشته در اولین روز این رقابت ها در فینال تفنگ
بادی با رکورد  186.6در رده پنجم قرار گرفت و بنا بر
اعالم فدراسیونتیراندازی،اولینسهمیهالمپیک2020
توکیو را برای ایران کسب کرد .به گزارش خبرنگار ما،
نفرات اول تا چهارم این مسابقات که نمایندگانی از روسیه،
کره جنوبی (دو ورزشکار) و هند بودند سهمیه المپیک را
در مسابقات قبلی (جام جهانی هند) به دست آورده بودند.
بر اساس این گزارش این ورزشکار شایسته استان در ادامه
رقابت های جام جهانی پکن چین ،فردا در میکس و شنبه و
یک شنبه هفتم و هشتم اردیبهشت ماه در مقدماتی و فینال
سه وضعیت به مصاف حریفانش خواهد رفت .بر اساس این
گزارش ،نجمه خدمتی ملی پوش تیراندازی استان سال
 2015در رقابت های جام جهانی آذربایجان با کسب
مدال برنز ،سهمیه المپیک  2016را به دست آورد و در
این رقابت ها در رشته سه وضعیت پس از راهیابی به فینال
هشتم شد اما در تفنگ به فینال راه نیافت.
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ورزش

زهرا قربانی – بار اصلی و سهم عمده ورزش بر دوش
باشگاه هاست ،آن ها می توانند مسیر توسعه ورزش
را هموار کنند و قهرمانانی را در رشته های مختلف
پرورش دهند اما آن طور که باید از آن ها حمایت
نمی شود طوری که متصدیان بسیاری از آن ها تا
حد زیادی انگیزه ادامه فعالیت را از دست داده اند.
یکی از باشگاه داران فعال در بیرجند می گوید:
حمایت مالی از باشگاه ها به دلیل خصوصی بودن
از سوی دست اندرکاران ورزش انجام نمی شود
اما با برنامه ریزی درست و استفاده از خرد جمعی،
می توان امتیازاتی برای باشگاه ها در نظر گرفت.
«بذرکاران» ادامه می دهد :با توجه به افزایش هزینه
تجهیزات و اجاره سالن ها اگر هیئت های ورزشی یا
اداره ورزش و جوانان هماهنگی انجام می دادند تا
در زمان انعقاد قرارداد فضاهای ورزشی ،مستاجرها
مکلف شوند تخفیف هایی برای باشگاه ها در نظر
بگیرند و اگر هماهنگی هایی هم برای کاهش هزینه
ها در زمینه تبلیغات باشگاه های ورزشی انجام شود
کمک زیادی به باشگاه ها خواهد شد .وی که در
رشته والیبال و در دو بخش بانوان و آقایان فعالیت
می کند ادامه می دهد :هیئت استان چند بار جلسه
های هم اندیشی با مسئوالن باشگاه ها برگزار کرد
اما اداره ورزش و جوانان ،جلسه هایی را نداشته و
نیاز است برای رفع مشکالت ،بیشتر از خرد جمعی
استفاده و نتیجه بهتری حاصل شود.

• •افزایش نظارت ها

مسئول یک باشگاه دیگر هم با توجه به افزایش
هزینه ها می گوید :باید در نرخ نامه ها به صورت
کارشناسی تجدید نظر شود تا در شرایط فعلی،
دخل و خرج باشگاه ها همخوانی داشته باشد .وی
ادامه می دهد :در تابستان که استقبال برای حضور
در کالس های ورزشی بیشتر می شود برخی نهادها
بدون مجوز و با تبلیغات مختلف در شهر اقدام به
برگزاری دوره های آموزشی در سالن های مختلف
می کنند و به هر نحوی از فرصت ایجاد شده استفاده
می کنند که در این باره باید نظارت ها از سوی اداره
ورزش و جوانان افزایش یابد و از فعالیت بدون مجوز
آن ها جلوگیری شود .وی ادامه می دهد :باید این
نهادها مجوزهای الزم را بگیرند و فعالیت شان
معطوف به یک بازه زمانی خاص نباشد تا برایند
مطلوب تری داشته باشند.

• •فعالیت بدون حمایت

مدیر عامل باشگاه شاهین هم با اشاره به این که
باشگاه های ورزشی استان بدون هیچ حمایتی
فعالیت می کنند می گوید :برای توسعه ورزش،
مسئوالن از باشگاه ها حمایت کنند چرا که
استعدادهای ورزشی در باشگاه ها رشد می کنند.

روی خط ورزش

مسابقات بلیتس ریتد شطرنج
حسین قربانی  -مسابقات بلیتس ریتد شطرنج
گرامی داشت هفته معلم برگزار می شود« .میزانی»
دبیر هیئت شطرنج استان به خبرنگار ما گفت:
مسابقات بلیتس ریتد شطرنج آزاد بیرجند گرامی
داشت هفته معلم  13اردیبهشت ماه در خانه شطرنج
بیرجند برگزار می شود .به گفته وی ،صبح همان
روز از نوجوانان شرکت کننده در جام پنجم خاوران
قدردانی می شود.

مربی تیر و کمان در دوره مربیگری
به گفته «محمد نوروزی پور» رئیس هیئت تیراندازی با
کمان استان« ،علی رضایی» مربی تیر و کمان استان
در دوره مربیگری سطح دو بین المللی در همدان
با مدرسی پاسکال کلمایر رئیس کمیته مربیان
فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان شرکت کرد.
«رحمانی» با تاکید بر این که زمانی در ورزش موفق
خواهیم بود که نگاه به آن سودجویی نباشد می
افزاید :مسئوالنی که نمی توانند حمایت مالی از
باشگاه ها داشته باشند با ارائه طرح هایی نظیر
برگزاری کالس های ارتقای مربیگری در زمینه
به روزرسانی علم مربیان گام بردارند یا حداقل
سالن های ورزشی را به صورت رایگان یا با درصدی
تخفیف در اختیار باشگاه ها قرار دهند که آن ها
در این وضعیت اقتصادی زیر فشار نباشند .وی با
تاکید بر ضرورت تشکیل اتاق فکر و بهره گیری از
پیشنهادهای صاحب نظران در توسعه ورزش ادامه
می دهد :مسئوالن می توانند با بازدید از باشگاه ها
و گوش دادن به مشکالت آن ها در افزایش انگیزه
افرادی که در ورزش سرمایه گذاری می کنند و ارائه
برنامه به باشگاه ها موثر باشند.او که باشگاهش
در رشته های فوتبال ،فوتسال ،والیبال و شنا
در دو بخش آقایان و بانوان فعالیت می کند می
افزاید :این باشگاه با حمایت  40نفر از خیران فعال
است که تا امروز توانسته است سرپا بماند وگرنه با
وضعیت موجود ،بسیاری از باشگاه ها تعطیل شده
است.وی با گالیه از این که مسئوالن به دنبال ارائه
گزارش عملکرد هستند این سوال را مطرح می
کند که چرا واحدهای تولیدی را ملزم نمی کنند که
درصدی از درآمدشان را صرف ورزش استان کنند؟
به گفته وی مجموعه های فرهنگی ورزشی که در
قالب باشگاه ها فعال هستند به دنبال درآمدزایی
نیستند و این که باشگاه ها از ورزشکارانشان پول
بگیرند رضایت بخش نیست اما مجبورند به دلیل
نبود حمایت برای تامین هزینه ها این اقدام را انجام
دهند .وی به این نکته هم اشاره می کند که اگر به
پنج سال قبل برگردم باشگاه راه اندازی نمی کنم
و هم اکنون هم به دلیل مجموعه ای که تشکیل

یک باشگاه دار :مجموعه های
فرهنگی ورزشی که در قالب باشگاه
ها فعال هستند به دنبال درآمدزایی
نیستند و این که باشگاه ها از
ورزشکارانشان پول بگیرند رضایت
بخش نیست اما مجبورند به دلیل
نبود حمایت برای تامین هزینه ها
این اقدام را انجام دهند
مسئول امور باشگاه های استان:
با توجه به خصوصی سازی باشگاه
ها بر اساس قانون و دستورالعمل
های موجود اختیارها کاهش یافته
است و نمی توان حمایت آن چنانی
از باشگاه ها داشت
شده است و به آن تعهد دارم ادامه فعالیت می دهم.

• • 164باشگاه فعال

مسئول امور باشگاه های ورزشی هم با اشاره به
فعالیت  164باشگاه در استان می گوید :یکی
از موارد آیین نامه باشگاه ها این است که افرادی
می توانند اقدام به راه اندازی باشگاه ها کنند که
توانایی مالی برای تامین تجهیزات اولیه باشگاه
داشته باشند .به گفته «لطفیان» در گذشته شرایط
بهتر بود و ورزش و جوانان می توانست یک سری
حمایت ها نظیر تامین تجهیزات به باشگاه ها
داشته باشد اما با توجه به خصوصی سازی باشگاه
ها بر اساس قانون و دستورالعمل های موجود،

اختیارها کاهش یافته است و نمی توانیم حمایت آن
چنانی از باشگاه ها داشته باشیم.وی ادامه می
دهد :یک سری حمایت ها نظیر معرفی باشگاه ها به
بانک وجود دارد که البته آن هم به دلیل سختگیری
بانک ها ،باشگاه ها کمتر به سمت آن ها می روند.
وی با تاکید بر این که حمایت از افرادی که در زمینه
ورزش سرمایه گذاری کردند ناچیز است ادامه
می دهد :سالن های ورزشی هم بر اساس قانون
به بخش خصوصی واگذار شده است که آن ها نیز
به دنبال کسب درآمد هستند البته روسای اداره
ها می توانند حمایت هایی از محل  15درصدی
که در اختیار ورزش و جوانان شهرستان است به
باشگاه ها کمک کنند .به گفته وی در هر صورت
اگر باشگاهی برای تبلیغات درخواست هماهنگی
با شهرداری را داشته باشد با توجه به تفاهم نامه ها
کمک خواهیم کرد.

• •اولین همایش

وی ادامه می دهد :تا پایان اردیبهشت ماه به طور
حتم اولین همایش موسسان و مدیران باشگاه
های ورزشی استان را برگزار خواهیم کرد که در آن
مشکالت باشگاه ها به طور کامل بررسی می شود.
به گفته وی برای افزایش نرخ نامه های باشگاه ها
بر اساس بخشنامه سازمان صنعت ،معدن و تجارت
حداکثر 10تا 12درصد هر سال نرخ نامه ها افزایش
می یابد و بیش از آن مجاز نیستیم.وی درباره فعالیت
برخی از نهادها که در زمینه ورزش فعال هستند
می گوید :بر اساس آیین نامه هر سازمانی که قصد
فعالیت در آموزش رشته های ورزشی داشته باشد
باید مجوزهای الزم را دریافت کند و مکاتبات الزم
در این زمینه انجام شده اما نتیجه ای نداشته است
که در صورت بروز هر اتفاقی پاسخ گو نخواهیم بود.

ورزش کودکان بشرویه
همایشطبیعتگردیومسابقاتورزشیشاملچوب
کشی ،طناب کشی و  ...ویژه نونهاالن مهد کودک و
پیش دبستانی باران بشرویه برگزار شد« .ساداتی پور»
رئیس هیئت همگانی بشرویه گفت :در این رقابت ها
 75نفر حضور داشتند.

قضاوت در رقابت کشوری تکواندو
علیرضا محمودی داور استان ،مسابقات آزاد
تکواندوی قهرمانی نونهاالن کشور را قضاوت می
کند .به گزارش «خراسان جنوبی» ،این رقابت ها در
گروه پسران با حضور  934تکواندوکار در  10وزن
از امروز به مدت چهار روز در خانه تکواندوی تهران
برگزار می شود.

«کدخدا» در اردوی تیم ملی
مهسا کدخدا ملی پوش والیبالیست استان در اردوی
تیم ملی حضور دارد .به گزارش فدراسیون والیبال،
این اردو تا  9اردیبهشت ماه در کمپ تیم های ملی با
حضور  24ملی پوش برگزار می شود.

رقابت آمادگی جسمانی در قاین
یک دوره مسابقات آمادگی جسمانی با همکاری
باشگاه مقاومت در قاین با حضور  90رزمی کار و
ژیمناستیک کار برگزار شد .به گزارش خبرنگار
ما ،این مسابقات در تمام رده های سنی بود و در
پایان نفرات برتر هر رده سنی حکم و مدال دریافت
کردند.

