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مصنوعی سرایان ،سه زمین چمن مصنوعی در قالب
یک پروژه و سالن ورزشی کریمو و مصعبی را در
فهرست این پروژه ها بیان و تاکید می کند :افزون بر
این کورت بین المللی اسکواش بیرجند که امروز به
بهره برداری می رسد مطالبات پیمانکاری دارد که
باید با اختصاص اعتبار تسویه شود.

گفت و گو

3پروژه جدید

پرافتخارترین پینگ پنگ باز استان:

تمریناتم را باجدیت
ادامه میدهم
سید حسین حسینی-مرز 20سالگیرابهتازگی
پشـت سـر گذاشـته اسـت ،ولی با وجود این از سـال
هـا قبـل بـه عنـوان پـر افتخـار تریـن راکـت به دسـت
اسـتان شـناخته می شـود .البتـه او در یک خانـواده
پینگ پنگـی به دنیـا آمـده اسـت و بـه جـز او پـدر و دو
برادرش نیز از سال ها قبل در این رشته فعالیت می
کنند .قهرمانی نونهاالن کشـور ،قهرمانی مدارس
کشـور ،نایب قهرمانی رقابت های بین المللی فجر
بـه همـراه تیـم ملـی نوجوانـان در سـال  ،93نایـب
قهرمانی دسته برتر جوانان و  ...از جمله افتخاراتی
اسـت کـه طـی سـال هـای گذشـته توسـط «امیـر
حسین عباسپور فرد» به دست آمده است ،افزون بر
این که او در بیشتر مسابقات برگزار شـده در استان
در صـدر برترین هـای این رشـته قرار داشـته اسـت.

المپیاد دانشجویان کشور
او در گفت و گو با خبرنگار ما درباره آخرین موفقیت
های خود قبل از محدودیت های ناشی از گسترش
ویروس کرونا گفت :از حدود دو سال قبل به دلیل
مصدومیت از ناحیه زانو فعالیت حرفه ای من کمی
محدود تر شد ولی در تابستان 98که مسابقه جایزه
بزرگ شرق کشور با حضور بازیکنان چهار استان
خراسان جنوبی ،رضوی ،سیستان و بلوچستان و
یزد برگزار شد ،توانستم عنوان قهرمانی این رقابت
ها را به دست آورم.وی که از سال گذشته در رشته
تربیت بدنی دانشگاه بیرجند مشغول به تحصیل
شده است ،افزود :بعد از آن ناچار به عمل زانو شدم
وحدودسهماهازفعالیتدوربودمولیدربهمن98
بههمراهتیممنتخبدانشگاهدررقابتهایمنطقه
ایشرکتکردموباکسبعنوانقهرمانیدربخش
انفرادی جواز حضور در المپیاد دانشجویان کشور
را که قرار بود تابستان امسال در رشت برگزار
شود ،به دست آوردم«.عباسپور» یکی از مهم ترین
هدف های کوتاه مدت خود را موفقیت در المپیاد
دانشجویان کشور بیان کرد و گفت :البته امسال با
توجهبهشرایطموجود،اینرقابتهابرگزارنخواهد
شد و به سال بعد موکول می شود.وی در پاسخ
به سوالی درباره نحوه انجام تمرینات خود در این
روزها خاطر نشان کرد :چون نمی خواستم به دلیل
محدودیت ها از پیشرفت عقب بمانم در ایامی که
باشگاه ها تعطیل بود ،بیشتر در محیط خانه تمرین
های مربوط به آمادگی جسمانی را انجام داده ام و
هم اکنون هم افزون بر تمرین های بدن سازی در
خانه،هفتهایسهروزدرتمرینهایباشگاهشرکت
می کنم.وی در پاسخ به سوالی درباره مشکالت
پیش رو هم اظهارکرد :هم اکنون محدودیت های
ناشی از گسترش ویروس کرونا همه چیز را تحت
تاثیر خود قرار داده است و امکان هر نوع فعالیت
از قبیل برگزاری مسابقه ،اعزام و ...وجود ندارد.

آکادمی کشتی بعد از یک سال
در حد کلنگ زنی

خیر پا پس کشید

حسین قربانی – احداث آکادمی کشتی خیرساز
استان بعد از گذشت یک سال از کلنگ زنی و با
وجود قول های مطرح شده در حد صفر است.به
گزارش «خراسان جنوبی» هشتم مرداد ماه سال
گذشته کلنگ احداث آکادمی کشتی استان با
حضور مسئوالن استانی و کشوری در مهرشهر به
زمین زده شد و براساس آن چه در این مراسم گفته
شد تا شهریور امسال قرار بود در زمینی با زیربنای2
هزار مترمربع آکادمی کشتی و خوابگاه ورزشکاران
باظرفیت 400نفردرزمینیب همساحت 3هزارمتر
مربعتوسطخیرساختهوتجهیزاتتخصصیآکادمی
کشتیهمتوسطفدراسیونتأمینشوداماباانصراف
خیرمدنظرازانجاماینکار،هیچاقدامعملیدراین
باره انجام نشده است.رئیس هیئت کشتی استان با
بیان این که خیر مد نظر بدون این که علتی را برای
انصراف خود بیان کند از انجام این کار عقب نشینی
کرد ،افزود :این موضوع سبب شد تا ساخت آکادمی
کشتیاستانباوجودگذشتحدودیکسالدرحد
کلنگ زنی متوقف باشد.به گفته «عباس سروری»
بر اساس آن چه دبیر مجمع خیران ورزش یار استان
گفته است توسط این مجمع پیگیری برای مشخص
شدن خیر جدید ساخت آکادمی کشتی خراسان
جنوبیدرحالانجاماست.دبیرمجمعخیرانورزش
یارخراسانجنوبیهمگفت:خیرقبلیدرخواست
هاوشرایطیبرایاینکارمطرحکردهبودکهباوجود
امضایتفاهمنامه،انجامآنهادراستانمورد قبول
واقع نشد و او از احداث آکادمی کشتی استان
انصراف داد.به گفته «علی آبادی » با پیگیری
مجمع خیران ورزش یار استان با فرد دیگری
برای انجام این کار صحبت شده است که با توجه
به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا
برای انجام آن فرصت خواسته و قرار است اول
مرداد برای گفت و گو با وی به تهران برویم تا در
صورت فراهم بودن شرایط ،برای ساخت آکادمی
کشتی استان ،تفاهم نامه ای با وی امضا شود.

مدیر کل ورزش و جوانان مطرح کرد

تامین مالی پروژه های ملی
خواسته استان از وزیر ورزش
زهرا قربانی
وزیر ورزش و جوانان به عنوان جانشین فرمانده ستاد
اقتصاد مقاومتی کشور و وزیر معین استان ،امروز برای
سومین بار به خراسان جنوبی سفر می کند که در این
سفر قرار است روبان  13پروژه ورزشی به دست وزیر
بریده شود.
مدیر کل ورزش و جوانان مهم ترین مطالبه این حوزه
از «سلطانی فر» را تخصیص اعتبار برای تکمیل
پروژه های ملی مطرح می کند و می گوید :بیشتر
پروژه های ملی که از محل اعتبارات وزارت ورزش و

جوانان آغاز شده است  80درصد پیشرفت فیزیکی
دارد و امیدواریم با تامین اعتبار توسط وزارت امسال
به بهره برداری برسد.به گفته «عزیزی» از مجموع 37
پروژه ای که برای افتتاح تا پایان سال هدف گذاری
شده است  10پروژه از محل اعتبارات ملی تامین
اعتبار و آغاز شده است و از وزیر درخواست داریم که
با تخصیص  100درصدی اعتبارات مورد نیاز کمک
کند تا پایان سال این پروژه ها افتتاح شود.
او سالن های ورزشی غنی آباد بشرویه ،آیسک و دوست
آباد سرایان ،تیغاب قاین و فردوس ،استخر سرپوشیده
بشرویه  ،سالن ورزشی شمال شهر بیرجند ،چمن

رقابت نینجا در فضای مجازی
مسابقات نینجای هیئت ورزش های رزمی استان
ویژه آقایان و بانوان به صورت مجازی و آنالین برگزار
می شود.
به گزارش خبرنگار ما ،مسئول سبک نینجای هیئت
ورزش های رزمی استان با بیان این مطلب گفت:
باید ویدئو های دفاع شخصی با سالح سرد ،کاتا و
فرم ،آکروبات و آمادگی جسمانی در زمان حداکثر
یک دقیقه تهیه شود.

«رنگیدن» با اشاره به این که همه شرکت کنندگان
باید تا اول مرداد ویدئو های خود را ارسال کنند
ادامه داد :ویدئو های ارسالی باید فاقد هر گونه
ویرایش ،افکت سرعت و صدا گذاری و به صورت
خام باشد.به گفته وی فینال مسابقات به صورت
آنالین مورد ارزیابی داوران قرار خواهد گرفت و به
نفرات برتر هر استایل حکم قهرمانی و مدال تعلق
خواهد گرفت.

اسکیت خراسان جنوبی در خط استارت

بهانه نبود زیرساخت دستاویزی برای فعالیت نکردن نباشد
زهــــرایــــی  -اسکیت
رشـــتـــه ای مـــفـــرح و
نوپاست و چند سالی
از فــعــال ش ــدن آن در
خــراســان جنوبی می
گــذرد و استان در این
رشتهورزشیدرابتدای
راه قــرار دارد .رئیس
فدراسیون اسکیت که
چندی پیش برای حضور در مجمع انتخاب رئیس
هیئت استان به بیرجند سفر کرده بود در گفت وگوی
اختصاصی به «خراسان جنوبی» گفت :انتظاری که
از استان های برخورداری نظیر خراسان رضوی،
اصفهان و مازندران با قدمت باال و موقعیت اقتصادی
مطلوب وجود دارد از این منطقه نیست با وجود این
نباید جامعه ورزشی اسکیت خراسان جنوبی دست
از تالش بردارد.
«بهمنمحمدرضایی»تاکیدکرد:هرچندمنابعمالی
محدود است اما تمام تالش خود را برای توسعه و رشد
اسکیت خراسان جنوبی به کار می گیریم.
او قول هایی برای کمک به توسعه این رشته در
استان داد و افزود :در بخش آموزش برگزاری دوره
های مربیگری ،داوری و شرکت در مسابقات بین
المللی و لیگ ها برای اسکیت بازان استان رایگان
خواهد بود.
وی همچنین خطاب به رئیس منتخب هیئت استان
از او خواست با استعدادیابی و شناسایی ورزشکاران
مستعد در صدد رشد و توسعه این رشته در استان
باشد و افزود :امیدوارم با اتحاد ،همدلی و همفکری
ورزشکاران ،مربیان و داوران و با هماهنگی اداره کل
ورزش و جوانان این موضوع تحقق یابد.او با تاکید بر
این نکته که بهانه نبود زیرساخت دستاویزی برای
فعالیت نکردن نباشد ادامه داد :اسکیت  12رشته
زیرمجموعه دارد که فقط برای اسکیت سرعت نیاز
به پیست استاندارد است .به گفته وی در مرکز استان
سالن رزمندگان با امکانات خوب در اختیار این رشته

قرار دارد که خیلی از استان ها این فضا را ندارند و
فدراسیون هم مکاتبات مورد نیاز را انجام خواهد داد
تا با گرفتن دستور وزیر این سالن به صورت رایگان در
اختیار هیئت قرار گیرد و تبدیل به خانه اسکیت شود.
به گفته وی با توجه به شرایط فوق العاده این سالن
و وجود خوابگاه درصدد هستیم تا با همکاری
استانداری و ادارهکل ورزش و جوانان برای تجهیز
سالن اقدام کنیم تا با ارتقای کیفی و کمی خوابگاه،
سالن ورزشی رزمندگان بیرجند به عنوان کمپ
اردویتیمهایملیاسکیتمورداستفادهقرارگیرد.

استعدادهای بالقوه اسکیت
رئیس فدراسیون اسکیت با اشاره به استعدادهای
بالقوه اسکیت خراسانجنوبی و حضور تیم رول بال
طبس در لیگ برتر کشور ،اظهارکرد :ورود بخش
خصوصی ،سرمایهگذاری و تیمداری در لیگهای
برتر و دسته یک ایران میتواند نقطه عطفی در
اسکیت شرق کشور باشد.
وی با اشاره به کسب ۱۵مدال رنگی اسکیت ایران در
سالهای  ۹۶تا  ۹۸در مسابقات جهانی و آسیایی،
افزود :در سال ۹۷نیز اسکیت ایران توانست با کسب
دو مدال طال ،دو نقره و سه برنز در مسابقات جهانی
رتبه پانزدهم را به خود اختصاص دهد.
محمد رضایی با بیان این که در سالهای گذشته
توانستهایم به این رشته ورزشی هویت و جایگاه ایران
را در آسیا و جهان ارتقاء دهیم ،افزود :هماکنون
کرسی نایب رئیسی کنفدراسیون آسیا در دست
ایران است .او درباره وضعیت اسکیت در شرایط
شیوع ویروس کرونا ،خاطرنشان کرد :فعالیتهای
این رشته ورزشی در فضاهای مجازی ادامه دارد که
در پی تعامالت انجام شده ،شانزدهم اردیبهشت
امسال در برنامه تلویزیونی«ورزش تعطیل نیست»
ساباتینو آراکو رئیس کنفدراسیون جهانی اسکیت
از کشور ایتالیا بهصورت آنالین حضور پیدا کرد و به
تشریح برنامههای راهبردی و سیاستهای اجرایی
اسکیت پرداخت.

آموزش مربیگری دوچرخه سواری
دوره مربیگـری دوچرخـه سـواری در بیرجنـد
برگـزار مـی شـود .بـه گـزارش خبرنـگار مـا ،رئیس
هیئـت دوچرخـه سـواری اسـتان گفـت :دوره
مربیگـری دوچرخـه سـواری درجـه  3ویـژه آقایان

و بانوان برگـزار خواهد شـد .به گفتـه «علوی» ۱۸
سـال سـن،کارت پایـان خدمـت ،مـدرک حداقـل
دیپلم و  ...از شرایط شـرکت در این دوره آموزشی
اسـت.

برتری ورزش کارگری در اعزام ها
هیئت ورزش کارگری استان مقام نخست اعزام
تیم به رویدادهای ورزش کارگری کشور را به دست
آورد«.علیزاده» رئیس هیئت ورزش کارگری استان
گفت :خراسان جنوبی موفق به کسب عنوان استان

برتر در اعزام تیم به رویدادهای ورزش کارگری کشور
در سال  98شد.او از همه حامیان ورزش کارگری که
اینهیئترادررسیدنبهاینموفقیتهمراهیکردند
قدردانیکرد.

او همچنین ادامه می دهد :افزون بر این در این سفر به
دنبال این هستیم تا سالن ورزشی  2500نفره قاینات
که با حضور وزیر کلنگ زنی شده و  65درصد اعتبار آن
را هم وزارت تعهد داده است ،اجرایی شود.
به گفته وی همچنین دو مورد هم با دستور وزیر بوده
که مربوط به احداث دهکده بازی های ساحلی طبس
و پیست استاندارد موتور سواری و اتومبیلرانی بیرجند
و این سه پروژه جزو مطالبات احداثی جدید است.
او با تاکید بر این که نگاه بیشتر بر اتمام پروژه های
ناتمام دولت است ادامه می دهد :با افتتاح این پروژه
ها به طور حتم بخش عظیمی از مشکالت هیئت های
ورزشی استان که مربوط به فضاست رفع می شود.

سر پرستىاســتا ن خراســان جنوبى:بیر جند،خىابان 
مدرس،خىابا ن  باهنر غربى،شــماره77
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روی خط ورزش

عزیزی :از مجموع
 37پروژه ای که
برای افتتاح تا
پایان سال هدف
گذاری شده است
 10پروژه از محل
اعتبارات ملی
تامین اعتبار و آغاز
شده است

افتتاح  13پروژه ورزشی
او با اشاره به این که امروز با حضور وزیر  13پروژه
ورزشی افتتاح می شود می افزاید :این پروژه ها با
اعتبار  ۱۸میلیارد و  ۴۷۰میلیون ریال و با زیربنای ۲۳
هزار و  ۸۳۴مترمربع احداث شده است که جمعیت
 ۳۰۳هزارو  ۲۰۰نفر از شهروندان استان از مزایای
آن بهرهمند خواهند شد.
وی اسـتخر سرپوشـیده سربیشـه ،چمـن مصنوعـی
بـزرگ زیرکوه ،سـالن ورزشـی چنـد منظوره روسـتای
خنـگ بیرجنـد ،سـالن ورزشـی چنـد منظـوره بانـوان
نهبنـدان و سـرایان ،سـالن ورزشـی تخصصـی و بیـن
المللی اسکواش بیرجند ،سالن ورزشی چند منظوره
روسـتای زول قایـن ،سـالن ورزشـی سـقف کوتـاه
نهبنـدان ،زمیـن چمـن مصنوعـی روسـتاهای بنـدان
نهبنـدان ،رقه بشـرویه ،موسـویه قایـن ،اسـتند زیرکوه
و شهر سـه قلعه سـرایان را از جمله طرح های افتتاحی
اعلام مـی کنـد.

ورود 3نهادبهتوسعه زیرساخت ورزشی
برای تکمیل پروژه های ورزشی ناتمام استان در سه شهرستان درمیان ،زیرکوه
و نهبندان این سه نهاد حمایتی و خدمت رسانی ورود کردند.
دبیر مجمع خیران ورزش یار استان با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت :با
پیگیری استانداری و اداره کل ورزش وجوانان در درمیان بنیاد مستضعفان،
در نهبندان بنیاد برکت و در زیرکوه بسیج سازندگی برای تکمیل پروژه های
ناتمام ورزشی اقدام می کند.
به گفته «علی آبادی» پروژه های ناتمام این شهرستان ها به صورت مشارکتی
و با حمایت این نهادها ،خیران و اداره کل ورزش و جوانان تکمیل خواهد شد.

نگاه بزرگ ترین مجموعه ورزش ساحلی
شرق کشور در طبس به وزیر
توسلی -موضوع نهایی شدن احداث بزرگ ترین پروژه ورزش ساحلی شرق
کشور در طبس به تصمیم وزیر ورزش و جوانان بستگی دارد.
رئیس اداره ورزش و جوانان طبس با اشاره به سفر امروز وزیر به استان گفت :این
مطالبه براساس ظرفیت های موجود و پیگیری های قبلی انجام شده در زمان
نماینده سابق مردم در مجلس شورای اسالمی و موافقت مقام عالی وزارت
مطرح شده است که در این سفر با رایزنی و پیگیری الزم و مطالبه مسئوالن
استانی و شهرستانی به ثمر خواهد نشست.
به گفته «قدیمی» مستندات مربوط به احداث در اختیار معاونت استانداری و
فرمانداری ویژه و نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی قرار گرفته و مکاتبات
الزم انجام شده است و چنان چه این موضوع نهایی شود مهم ترین دستاورد سفر
وزیر در خراسان جنوبی خواهد بود هر چند تحقق این مطالبه همت مسئوالن
شهرستانی و استانی را می طلبد.
وی افزود :احداث بزرگ ترین مجموعه ساحلی شرق کشور با پیش بینی ساخت
استادیوم پنج هزار نفری ورزش ساحلی و امکانات اقامتی و رفاهی چون هتل
و زمین های تخصصی رشته های ساحلی و امکان میزبانی رقابتهای ملی و
کشوری خواهد بود.
وی قرار گرفتن طبس در شاهراه مواصالتی هشت استان کشور ،وجود
زیرساخت های مواصالتی مانند فرودگاه و قطار ،شرایط و ویژگی های
خاص منطقه ای و وجود منابع طبیعی متناسب با رشته های ورزش ساحلی،
دستاوردهای ورزشی در سال های گذشته ،امکان فعالیت رشته های ورزشی
در سطوح حرفه ای با وجود ظرفیت های مالی شرکت های معدنی در منطقه،
شرایط مناسب برای میزبانی رقابتهای ملی و منطقه ای در بیشتر فصول سال،
پوشش نیازهای ورزشی منطقه شرق کشور به دلیل قرار گرفتن در مرکز کشور
و مسیر ارتباطی خاص و ویژه و امکان برخورداری از ظرفیت های گردشگری
ورزشی و معرفی طبس به عنوان شهرستان شاخص در حوزه گردشگری در
منطقه شرق کشور را از مهم ترین دالیل و معیارهای شاخص طبس برای دریافت
این امتیاز مهم بیان کرد.
به گفته وی آن چه مهم است مطالبه عمومی مسئوالن و توجیه فنی و اقتصادی
این پروژه بر اساس شاخصه های تعریف شده است که ضرورت توجه به این
ظرفیت های بالقوه در مکاتبات متعدد مسئوالن استانی و شهرستان در زمینه
دریافت موافقت نهایی مقام عالی وزارت برای تحقق موضوع انجام شده است و
می طلبد تا با عزمی جدی در پی تحقق این مهم باشیم.

 30تیر
انتخاب رئیس هیئت ورزش های روستایی
 30تیر مجمع انتخاب رئیس هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی
و محلی استان برگزار می شود.به گزارش خبرنگار ما «قطبی» معاون توسعه
ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان گفت :این جلسه با حضور سرپرست
فدراسیون و هفت نامزد تشکیل می شود و بعد از برگزاری این مجمع دومین
کاروان نشاط و امید برای تجهیز  27خانه ورزش روستایی اعزام خواهد شد.

