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 4ورزش
دوره داوری ژیمناست ها
دوره داوری درجـه  3ژیمناسـتیک هنـری آقایان
در اسـتان برگزار می شـود.
رئیـس هیئـت ژیمناسـتیک اسـتان گفـت :ایـن
دوره آموزشـی بـا هماهنگـی فدراسـیون و بـا
رعایت کامـل پروتکل های بهداشـتی در بیرجند
برگـزار خواهـد شـد.
«بیابانی» داشـتن حداقل  ۲۰سال سن ،معرفی
نامه از هیئت استان یا شهرسـتان و  ...را مدارک
مورد نیاز برای شـرکت در ایـن دوره بیان کرد.

ورود  3نهاد به توسعه
زیرساخت ورزشی
برای تکمیل پروژه های ورزشی ناتمام استان
در سه شهرستان درمیان ،زیرکوه و نهبندان
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 و جوانان 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» پروژ ه های ناتمام این
شهرستان ها به صورت مشارکتی و با حمایت
این نهادها ،خیران و اداره کل ورزش و جوانان
تکمیل خواهد شد.

مربی استان سرمربی
تیم ملی جوانان
نماینده سبک کیوکوشین کای کان ساکاموتوی
استان سر مربی تیم ملی جوانان شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» سید شاهرخ
حسینی نماینده سبک کیوکوشین کای کان
ساکاموتوی استان سرمربیگری تیم ملی جوانان
در این سبک را بر عهده گرفت.

تجهیزاتژیمناستیک
برای زیرکوه

تجهیزات به هیئت ژیمناستیک زیرکوه
اختصاص یافت«.بیابانی» رئیس هیئت
ژیمناستیک استان به خبرنگار ما گفت :برای
گسترش این رشته در زیرکوه بیش از  30میلیون
ریال تجهیزات کمک آموزشی ژیمناستیک به این
شهرستان اختصاص داده شد.

هم نفس با ورزش صبحگاهی

خط و نشان به کرونا

زهرا قربانی  -چند دقیقه ای از ساعت  ،6می گذرد و
اشعه های خورشید تازه تابیدن گرفته و نسیم خنکی در
حال وزیدن است .با وجود کرونا و خانه نشینی ،هوای
وسوسه انگیز صبح ،افرادی را برای ورزش و نرمش به
پارک توحید کشانده است .هر چند استفاده از ماسک
در زمان انجام فعالیت های ورزشی بسیار سخت است
اما بیشتر افرادی که در پارک ورزش می کنند ماسک
زده اند و سعی دارند که ورزش کردن زمینه فراموشی
نکات بهداشتی نشود .تعدادی با لباس ورزشی آمده و
برخی ها هم کفش کتانی به پا کرده اند و در گوشه ای
از پارک با انجام حرکات نرمشی ،ورزش صبحگاهی
را دنبال و بعضی ها نیز به پیاده روی دور پارک ،دو و
انجام حرکات ورزشی با وسایل ورزشی با رعایت نکات
بهداشتی اکتفا می کنند .افزون بر این ها دو تیم والیبال
که تا قبل از شروع کرونا صبح ها در سالن حجاب فعال
بودند پرانرژی در زمین والیبال روباز پارک توحید
تمرین میکنند.

یک ماه تعطیل
«نوابی»  77ساله که از حدود  40سال پیش صبح ها
ورزشمیکندمیگوید:درفصلهایگرمسالدرپارک
ودرروزهایزمستاندرسالنشهیدینقاسمیورزشمی
کنیم.بهگفتهویدرزمانشیوعکرونافقطیکماهآنهم
در زمان بسته بودن پارک در این فضا فعالیتی نداشته اما
بعدازبازگشاییبارعایتنکاتبهداشتیوفاصلهگذاری
و استفاده از ماسک فعالیت ورزشی را دنبال کرده و برای
هیچفردیمشکلیایجادنکردهایم.بهگفتهویاستقبال
ازورزشصبحگاهیاینروزهادرمقایسهباشرایطعادی
کمتر شده است هر چند این موضوع در شرایط فعلی

طبیعی است اما در همین شرایط هم توصیه می شود
افراد ورزش صبحگاهی و در فضای آزاد را انتخاب کنند
چراکهبهترینداروستونشاطوشادابیرابهدنبالدارد.

افزایش ایمنی بدن

«حاجی پور» یکی دیگر از ورزشکارانی است که 12
سال پای ثابت ورزش صبحگاهی در پارک توحید به
حساب می آید .او می گوید :با توجه به ویروس کرونا
و شرایطی که وجود دارد ورزش می تواند یکی از
پایگاه های مصونیت از این بیماری و در افزایش سطح
ایمنی بدن موثر باشد البته باید با دقت ،شرایط ایمنی
رعایت شود«.امین» یکی دیگر از اعضای گروه ورزش
صبحگاهی نیز می گوید :ورزش در این روزها با حفظ
فاصله و زدن ماسک دنبال و هنگام پایان یافتن هم
فاصله گذاری ها رعایت می شود.
یکی از بانوان که به صورت انفرادی در حال انجام
فعالیت ورزشی است نیز می گوید :در شرایط فعلی

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

ایمنی بدن خیلی مهم و ورزش در افزایش آن موثر است
و نیم ساعت ورزش در روز توصیه می شود«.قربانی» که
از  10سال پیش با جدیت ورزش را دنبال کرده است از
برکاتورزشدرزندگیاشصبحتمیکندوادامهمی
دهد:درروزهایابتداییشیوعکروناهمهرروزحرکات
ورزشیراانجاممیدادمودرزمانتعطیلیپارکدرکوه
و جاده سالمت ورزش می کردم«.مریم برادران» یکی
از بانوانی که در حال پیاده روی در پارک است با اشاره
به فواید ورزش در افزایش سطح ایمنی بدن می گوید:
افزون بر این ورزش در افزایش نشاط و شادابی هم تاثیر
زیادی دارد.به گفته وی بسیاری از افرادی که قبل از
کرونا در پارک ورزش می کردند در این چند ماه دیگر به
پارک نمی آیند که این موضوع سبب شده است از نظر
روحی تعریف چندانی نداشته باشند.

برنامهاینداریم
رئیسهیئتورزشهایهمگانیبیرجندکهسالهاست
دربرپاییورزشصبحگاهیدرنقاطمختلفشهرتالش
میکندودرجمعورزشکارانحضوردارد،بااشارهبهاین
کهبهدلیلکرونا،هیئتبرنامهایبرایانجامفعالیتهای
ورزشی در شهر ندارد می گوید :برنامه های ورزشی در
پارکهابهطورکاملتعطیلاستوفقطدرپارکتوحید
و جاده سالمت ،شهروندان به صورت خودجوش برای
حفظسالمتیپیادهرویمیکنند.
بهگفته«عرفی»نهتنهااستانبلکهایرانوجهاندرگیراین
بیماریاستوبایدبارعایتمسائلبهداشتیبرایحفظ
سالمتی و کمک به جامعه پزشکی گام برداریم .افرادی
هم که در پارک ورزش می کنند این فاصله ها را حفظ و
از ماسک استفاده می کنند و موردی پیش نیامده است و
امیدوارم پس از این هم اتفاق خاصی نیفتد.او تاکید می
کند :باید افرادی که برای ورزش در پارک یا مکان های
دیگر حاضر می شوند از ماسک استفاده و فاصله گذاری
های اجتماعی را رعایت کنند.او با اشاره به این که سال
هاست در پارک توحید ورزش می کنیم از مسئوالن می
خواهد شرایط بهتری را برای ورزشکاران در این پارک
فراهموکمبودهارارفعکنند.ویاظهارامیدواریمیکند
کهاینروالمثلقدیمادامهداشتهباشدواینویروسهم
هرچهسریعترازجامعهریشهکنشود.

رئیس هیئت
ورزش های
همگانی بیرجند:
برنامه های ورزشی
در پارک ها به
طور کامل تعطیل
است و فقط در
پارک توحید و جاده
سالمت شهروندان
به صورت
خودجوش برای
حفظ سالمتی پیاده
روی می کنند

سرایانی ها منتظر شوت مدیرکل
زهراقربانی « -خار به جای چمن!» این تیتر گزارشی بود که یک شنبه 29
اردیبهشتسالگذشتهدرروزنامهخراسانجنوبیچاپشد.دراینگزارشآمده
بود با این که ورزشکاران سرایان با کسب مقام های کشوری نام خراسان جنوبی
را پر آوازه کردند اما با کمبودهایی رو به رو هستند طوری که بر اساس گفته یک
فوتبالیست بیش از صدها بیمه شده در رشته فوتبال فعالیت دارند اما این ورزش
درزمینچمنتعطیلاستوفوتبالیستهامجبورنددرسالنیازمینهایخاکی
تمرین کنند و بارها این موضوع از طریق رسانه ها و در سفرهای مسئوالن استان
هم گوشزد شده است ولی هنوز شاهد اقدام اساسی و جدی در این باره نیستیم.
با گذشت یک سال از چاپ این گزارش در جدیدترین پیگیری «خراسان جنوبی»
از وضعیت فوتبال در سرایان ،رئیس هیئت فوتبال شهرستان با اشاره به این که
مشکل هنوز پا برجاست می گوید :زمین چمن مرکز شهرستان از سال 88خراب
شدهوبعدازگذشت 10سالهنوزپروژهبهسازیآنبهبهرهبردارینرسیدهاست.
به گفته «قشقایی» در ابتدا این زمین با تعامل و یاری ورزشکاران و مردم و بذر
آفریقایی زیرکشت رفت و سبز شد اما بعد از آن با تصمیم های ورزش و جوانان این
چمن خشک و زمین تسطیح و به جای آن خار سبز شد و با این که پیگیری های
زیادی برای کاشت چمن داشتیم اما هیچ فایده ای نداشت.
وی با اشاره به این که حتی یک چمن مصنوعی در شهرستان وجود ندارد می
افزاید :دو زمین چمن مصوب داریم اما هیچ کدام اجرایی نشده است.
به گفته وی در سفر رئیس وقت فدراسیون فوتبال به فردوس نیز این مشکل در
حضور وی مطرح شد که مسئوالن چاره مشکل را در رفتن فوتبالی های سرایان به
فردوس دانستند که با توجه به فاصله  ۴۰کیلومتری سرایان و فردوس و خطرات
جاده ،این امکان فراهم نیست.
به گفته وی در شرایطی که فوتبال شهرستان تعطیل است بیش از  ۱۲تیم عالقه
مند به این رشته ورزشی در سالن های شهر فوتبال بازی می کنند.
او کمبود شدید اعتباری را از دیگر مشکالت پیش روی هیئت بیان می کند و
ادامه می دهد :با توجه به شرایط کرونا ورزش چند ماه تعطیل بوده و سالن ها به
تازگی باز شده است و بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار است لیگ فوتسال
شهرستان برگزار شود.

سومین چمن در سرایان
مدیر کل ورزش و جوانان در پاسخ به گالیه مطرح شده می گوید :با توجه به شرایط
اقلیمی و کم آبی شهرستان قرار شد که چمن طبیعی جمع و چمن مصنوعی
جایگزین شود و هم اکنون پروژه در حال انجام است«.عزیزی» ادامه می دهد:
سومین چمن بزرگ مصنوعی در خراسان جنوبی کمتر از ۴۰روز دیگر در سرایان
به بهره برداری می رسد.او وسعت این زمین چمن را  ۱۰هزار متر مربع بیان می
کند و می افزاید :برای این پروژه بین 2/5تا سه میلیارد تومان اعتبار هزینه شده
است.به گفته وی برای آماده سازی زمین باید چمن نباتی حذف و زیرسازی و به
سازی انجام می شد تا کار برای نصب چمن مصنوعی آماده شود.

