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روی خط ورزش

برداشت مدیر کشوری از فعالیت  500نفری
ورزشکاران روستایی

مستند سازی زندگی
شهدای ورزشکار
همزمان با گـردآوری دایـرة المعارف اسـتانی دفاع
مقـدس ،زندگـی نامـه و وصیـت نامـه  64شـهید
ورزشـکار خراسـان جنوبـی تدویـن ،جمـع آوری و
چـاپ مـی شـود .مدیـرکل ورزش و جوانـان گفـت:
همـه بایـد کمـک کنیـم تـا ایـن اقـدام ارزشـمند بـه
بهتریـن شـکل ممکـن انجـام شـود.

هیجان بخشی به شهروندان
چالش های ورزشی ،ویدئوهای آموزشی
و سمینارها با هدف ارتقای سالمت جامعه
برگزار می شود .به گزارش خبرنگار ما« ،چراغ
بیرجندی» رئیس هیئت همگانی استان با بیان
این مطلب گفت :در این روزها که به دلیل کرونا
ورزش قهرمانی متوقف است هیئت همگانی با
برگزاری این برنامه ها به دنبال ایجاد هیجان در
بین شهروندان است .به گفته وی اولین جلسه
هماهنگی هیئت ورزش های همگانی استان در
خصوص پویش سراسری آماده باش فدراسیون
ورزش های همگانی با هدف ارتقای سالمت
جامعه ،امروز با حضور مسئول کمیته های استانی
برگزار می شود.

دره پیمایی کوهنوردان
دوره دره پیمایـی ویـژه آقایـان توسـط باشـگاه
کوهنـوردی کوهیـدر بیرجنـد بـا همـکاری هیئـت
کوهنـوردی و صعودهـای ورزشـی بیرجنـد برگزار
شـد .بـه گـزارش «خراسـان جنوبـی» ایـن دوره
بـه مدرسـی اسـتاد سـلیمیان و اسـتاد یوسـفی از
مدرسـان فدراسـیون کوهنوردی کشـور در سایت
تمرینـی بنـددره بـا شـرکت هشـت عالقـه منـد بـه
رشـته دره نـوردی تشـکیل شـد.

زهرا قربانی
ریز به ریـز ظرفیت هـا و توانمندی های اسـتان در ورزش
روسـتاها را مـی شناسـد و حتـی بـا بـازی هـای بومـی و
محلـی هـر شهرسـتان آشناسـت.
از تعـداد روسـتاها و آبـادی هـای اسـتان و از جمعیـت آن
هـا نیـز بـا خبـر اسـت و در صحبـت هایـش بـه  42درصـد
جمعیـت روسـتایی اسـتان اشـاره مـی کنـد امـا از این که
تعـداد ورزشـکاران روسـتایی اسـتان بـه  500نفـر نمـی
رسـد گالیـه دارد .سرپرسـت فدراسـیون ورزش هـای
روسـتایی و بازی های بومی و محلی هـر چند در صحبت
هایـش دلیـل ایـن موضـوع را بالتکلیفـی هیئت در سـال
گذشـته می دانـد امـا نگاهـش به آینـده ایـن رشـته بعد از
انتخـاب رئیـس ،نویـد روزهـای بهتـری بـرای ایـن رشـته
ورزشـی را مـی دهـد.
«اکبـری» کـه چنـدی پیـش بـرای حضـور در مجمـع
انتخـاب رئیـس هیئـت ورزش هـای روسـتایی و بـازی
های بومـی و محلـی بـه بیرجند سـفر کـرده بـود در گفت
و گویی به «خراسـان جنوبـی» گفت :با توجه بـه موقعیت
جغرافیایـی ،تعـداد شهرسـتان هـا و تعـداد روسـتاها و
جمعیت ،توقع از خراسـان جنوبی در تعداد ورزشـکاران
سـازمان یافته ورزش روسـتایی و عشـایری بیشـتر اسـت
امـا آن چـه مسـلم اسـت ایـن کـه مـدت هـا ایـن رشـته بـا
سرپرسـت هدایـت شـده و بالتکلیفـی هیئـت و بـه دنبال
آن شـیوع بیمـاری کرونـا و تعطیلـی فعالیـت هـا کاهـش
جمعیـت ورزشـی ایـن رشـته را بـه دنبـال داشـته اسـت.
بـه گفتـه وی در مجمـوع وضعیـت ورزش در روسـتاهای
اسـتان با توجه به اقلیـم ،وضعیت آب و هوایـی و موقعیت
خـوب اسـت و هـر سـال دو برنامـه شـاخص جشـنواره
برداشـت عناب و مسابقات شتر سـواری را در سطح ملی
برگزار مـی کنـد و در دیگررشـته ها هـم ظرفیـت و برنامه

یک مربی در روستا
او بـا تاکیـد بـر ایـن کـه بایـد بـه سـمت پـرورش مربـی در
روسـتاها برویـم ادامـه مـی دهـد :بایـد تعـداد مربیـان
ورزش روسـتایی بـا برگـزاری دوره هـای آمـوزش ملـی
ویـژه روسـتاییان افزایـش یابـد طـوری کـه در هـر روسـتا
یـک مربـی داشـته باشـیم.
به گفتـه وی همچنیـن دوره هـای آموزشـی ویـژه معرفی
رشـته هـا بـه صـورت رایـگان در مناطـق روسـتایی و
عشـایری برگـزار خواهـد شـد.
او با اشـاره بـه همدلـی و هـم افزایی کـه در هیئت اسـتان
وجـود دارد بـه مسـئوالن توصیـه کـرد بـا احیـای ورزش
هـای بومـی و محلـی و شناسـایی و معرفـی ایـن رشـته ها
در کنار دیگر رشته های ورزشـی به دنبال توسعه ورزش
در روسـتاها باشـند و افزون بـر این باید با مسـتند سـازی
رشـته های بومـی و محلـی این رشـته هـا را به نسـل های
آینـده انتقـال دهند.

گذشته ورزش تون در هم قدم
شدن با مدیر و پیشکسوت فردوسی

دود ازکنده
سـید حسـین حسـینی -آنان کـه اندک آشـنایی بـا ورزش
شهرستانفردوسدارندخیلیخوباورامیشناسند.
فردیکهچندیندههمرداولورزشوتشکیالتورزش
اینشهرستانبودهونقشبیبدیلیدررشدرشتههای
ورزشـی و زیرسـاخت هـای الزم ایـن شهرسـتان داشـته
اسـت.او از جنس همان هایی اسـت که سـاعت کار نمی
شناسند ،عاشق کارشان هستند ،هر کاری از دستشان
بـر مـی آیـد بـرای پیشـرفت انجـام مـی دهنـد .بـا ایـن که
از همـه زندگـی شـان مایـه مـی گذارنـد ،از هیـچ کسـی
طلبکار نیستند ،حتی در خواست یک مصاحبه ساده را
هم به سـادگی قبول نمی کنند چـون هیچ گاه بـرای نام
و آوازه کار نکـرده اند .همـان هایی که اگر دسـت کم یک
نفر از آن ها در راس تشـکیالتی باشـد ،راه پیشـرفت را به
هر قیمتی همـوار می کنـد.او افزون بر مربـی ،یک رفیق
یا پـدر بـرای ورزشـکاران فردوسـی بـوده و همه ایـن ها او
را بـه یکـی از محبـوب تریـن هـای شـهروندان فردوسـی
تبدیل کرده اسـت«.ذبیح ا ...زراعتی» متولد بهمن16
شهرسـتان فردوس اسـت کـه البتـه از همـان ابتدا بـا نام
«زمـان» هـم شـناخته می شـد .فرصتـی دسـت داد تـا در
گفت وگو بـا این پیـش کسـوت ،برگ هـای تاریـخ ورزش
فـردوس را ورق بزنیـم .صحبتـی کـه به علـت محدودیت
هـای کرونایـی بـه صـورت تلفنـی و بـا کمـک فرزنـد ایـن
پیش کسـوت «عبـاس زراعتـی» که خود سـابقه ریاسـت
ورزش و جوانان فردوس و معاونت اداره کل اسـتان را در
کارنامـه دارد ،انجام شـد.

حضوردرتیمهایمشهدی
وی دربـاره چگونگی شـروع فعالیت هـای ورزشـی خود
میگوید:دردهه 20شمسیوزمانتحصیلدرکالس
سوم دبستان زیر نظر «موسی غیاثی» که هم دبیر ورزش
بود و هم کارهـای ورزش شهرسـتان را مدیریت می کرد
تمریـن هـای خـود را در فوتبـال آغـاز کـردم و بـا تشـویق
هایـش عالقـه ام بـه ورزش بیشـتر شـد و از 16سـالگی(
سـال )32به عضویت تیم شهرسـتان در آمـدم و بارها در
مسـابقات قهرمانی اسـتان شـرکت کردم.وی ادامه می
دهد :درآن زمان مسـابقات در حد رقابت آموزشگاهی و
قهرمانی اسـتان بود و پس از ورود به دبیرستان ،شهریور
 36در آزمون ورود به دانشسرای مقدماتی تربیت بدنی
شرکت کردم و پس از کسـب قبولی در آزمون نظری ،در
امتحانعملیدرچهاررشتهفوتبال،والیبال،بسکتبال
و دو و میدانـی اول شـدم و بـرای ادامـه تحصیل در رشـته
تربیـت بدنی بـه مشـهد رفتـم و در ایـن دوران ( سـال36
تـا  )38فعالیـت در رشـته تخصصـی ام فوتبـال افزایـش
یافت تا این کـه مورد توجـه مربیان تیـم های فوتبـال تاج
و شـاهین مشـهد قرار گرفتم.وی خاطر نشـان می کند:
با عضویت در تیم تاج مشـهد در پسـت دفـاع آخر فعالیت
خودراادامهدادموکارمموردقبولمربیانوتماشاگران
قرار گرفـت به طـوری که در شـهر مشـهد شـناخته شـده
بودم.طی سـه سـال حضـور در تیم تاج مشـهد بـا هدایت
«عطـاءا ...مهاجرانـی» در کنـار همبـازی هایـم «رضایی
پناه»« ،کابلی»« ،جالل رسولی» « ،نهاوندی» و «حشمت
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بازی محلی بدون
گرد و خاک
هـای خوبـی دارد.
او بـر این عقیده اسـت که بـا توجه به
توانمنـدی های موجود ،خراسـان
جنوبـی ظرفیـت خوبـی بـرای
رشـد ورزش روسـتاها دارد و
حتی می توانـد رقابت های
ملـی و بیـن المللـی را در
سـطح عالی برگزار کند.
بـه گفتـه وی امسـال در
خراسـان جنوبـی  ۵۴خانـه ورزش
روستایی تجهیز شد که این نشـان دهنده اهمیتی است
که به توسعه ورزش روسـتایی و بازی های بومی و محلی
داده مـی شـود و بـا توجـه بـه تفاهـم نامه هایـی کـه وجود
دارد ایـن حمایـت هـا در اسـتان تـداوم خواهـد داشـت.

ا ...مهاجرانی» (که خود بعدها به سرمربیگری تیم ملی
فوتبـال رسـید) و کاظـم میالنیـان بـه فعالیـت در رشـته
فوتبـال پرداختم.

فعالیتدررشتههایمختلف
این پیش کسـوت درباره فعالیت در رشـته های مختلف
ورزشـی مـی گویـد :بـه یـاد دارم روانشـاد «غلام حیـدر
بهادرزاده» که در سـال های 15و 16مسئولیت ورزش
شهرستان بیرجند را بر عهده داشـت و بعدها جزو موفق
تریـن فوتبالیسـت هـای مشـهد قـرار گرفـت و حتـی بـه
عضویت تیـم ملی هـم در آمد ،گفـت که اگر مـی خواهید
مربـی ورزش باشـید بایـد در همـه رشـته هـای ورزشـی
سرآمد ورزشکاران باشید و بعد از آن و با این هدف جدید
فشـارکارهای عملـی در دانشسـرا زیـاد شـد و در ایـن راه
تحت تعلیم مربیان ارزشمندی چون «غالم حیدر بهادر
زاده»« ،محمـد تقـی جعفریـان»« ،منوچهـر بهـادر زاده»،
«محمد حذیفـی» و «حسـین بمبئی چـی» قـرار گرفتم.
«زراعتـی» دربـاره چگونگـی ورود خـود بـه تشـکیالت
تربیت بدنـی اظهار مـی کند که بعـد از پایـان تحصیالت
درمشهدبهفردوسبرگشتمومربیگریورزشرادررده
هایمختلفتحصیلیآغازکردموالبتهبهطورهمزمان
در کالس های مربیگری هم که زیر نظر استادان بزرگی
ماننـد «داوود نصیری» برگزار می شـد ،حضـور یافتم که
حاصل ایـن تالش ها کسـب موفقیـت های ورزشـکاران
فـردوس در رشـته هـای مختلـف در خراسـان بـود.وی
ادامـه مـی دهـد :سـال 45بـه عنـوان مدیـر فنـی تربیـت
بدنی آموزشـگاه های فـردوس منصوب شـدم و طی این
مدت ،شهرسـتان به عنـوان قطـب ورزش در رشـته های
ورزشـی فوتبال ،هندبال و دو و میدانی مطرح بود .سال
 50بـه رغـم میـل باطنی بـه سـازمان تربیـت بدنـی وقت
و تفریحات سـالم منتقـل و به عنـوان اولیـن رئیـس اداره
تربیـت بدنـی مشـغول بـه کار شـدم و تـا سـال 59در این
سـمت به خدمت مشـغول بـودم.

ساختوسازهایجهادی
«زراعتـی» در اشـاره بـه سـوالی دربـاره نقـش خـود در
سـاخت و سـاز هـای ورزشـی هـم مـی گویـد :زمانـی کـه
بـه عنـوان مربـی در آموزشـگاه هـا فعالیت مـی کـردم در
دهـه 30یک زمیـن فوتبـال خاکی و یـک زمیـن والیبال
و بسـکتبال و یک سـالن تئاتر کوچک در دبستان نجفی
بـرای تمریـن کشـتی وجـود داشـت و از طرفـی در زلزلـه
سـال  ۴۷تاسیسـات ورزشـی بـه کلـی تخریـب شـده
بـود .رایزنـی هـای مختلفـی را بـا همـکاری و همیـاری

مسـئوالن وقت آغاز کـردم و در مدت خدمت توانسـتم به
آرزوی دیرینه خود و جامعه ورزشـی جامه عمل بپوشانم
کـه از جملـه آن هـا مـی تـوان بـه احـداث اولیـن مجموعه
ورزشـی در زمینـی بـه مسـاحت  55هـزار مترمربـع بـا
چمـن اسـتاندارد و سـکوی تماشـاچی با ظرفیـت حدود
 10هـزار نفـر ،پیسـت ویـژه دو و میدانـی و ،...احـداث
اولیـن سـالن ورزشـی چنـد منظـوره بـا گنجایـش حدود
 700تماشـاچی ،احـداث زمیـن هـای ورزشـی روبـاز
هندبال ،بسکتبال ،والیبال در داخل مجموعه ،احداث
اولین استخر روباز ،احداث دومین زمین چمن فردوس
و احـداث زمیـن هـای ورزشـی در شـهرهای اسلامیه،
سـرایان و بشـرویه اشـاره کرد.ایـن پیـش کسـوت درباره
علت موفقیت های ورزشی شهرسـتان فردوس با وجود
محدودیت ها می گوید :اقداماتی مانند ترویج ورزش در
محالت با استفاده از همان جوان هایی که در مدارس با
ورزش مانوس بودند ،همت و غیرت ورزشکاران ،فضای
صمیمی بین متولیـان ورزش و ورزشـکاران ،میزبانی از
رقابت هـای مهـم ورزشـی از یـک سـو و ایـن که بـه عنوان
متولیان ورزش سـاعت کار برایمـان معنایی نداشـت ،از
سـوی دیگـر از عوامـل ایـن موفقیت هـا بود.

حضوردربازیهایآسیایی
وی ادامـه مـی دهـد :سـال  52در فـردوس میزبـان
مسـابقات قهرمانی جوانان اسـتان بودیم کـه با ظرفیت
هـزار نفـر بـه مـدت 15روز برگـزار شـد .بعـد بـا توجـه بـه
نظـر مسـاعد مسـئوالن در خصـوص ایـن میزبانـی ،بـه
عنـوان کارشـناس از اسـتان خراسـان در ایـن رقابـت
هـا حاضرشـدم .وی خاطـر نشـان مـی کند :مسـئوالن
ادارات وقت به ویژه روانشـاد جعفریان مدیر کل تربیت
بدنـی خراسـان ،اصنـاف ،همشـهریان و همـکاران در
اداره تربیـت بدنـی شهرسـتان فـردوس و بخـش هـای
تابعه آقایـان «شمشـیری» « ،دارابی» و مربیان ورزشـی
آن سـال ها «حسـین قانع»« ،مرحوم محمـد حامدی»،
سـید «علی اکبـر ذاکـر»« ،غالمرضـا حریری»« ،شـهید
علیرضا درخشان» و مرحوم «ولی ا ...میر بلوک» و سید
«مرتضی اشـفاقی» از جملـه این افـراد بودند«.زراعتی
» در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره علـت محبوبیـت خـود
در فـردوس هـم مـی گویـد :هـر کجـا کاری بـرای رشـد
اهـداف بلنـد انسـانی و رضـای حـق باشـد ،مـورد توجه
قرار می گیـرد و هر آن چـه را بر دوش کشـیده ایم بدون
این کـه دیگـران ببینند ،همـه و همـه فقط یادگار سـال
ها تعامل و همکاری افرادی اسـت کـه در کنارما بودند
و مردمـی کـه صادقانـه باورمـان داشـتند.
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تکوانـدوکار اسـتان مجـوز حضـور
در مسـابقات مجـازی قهرمانـی
پومسـه  ۲۰۲۰مـدارس جهـان را
کسـب کـرد .بـه گـزارش «خراسـان
جنوبـی» رئیـس هیئـت تکوانـدوی
اسـتان گفـت :فاطمـه شـمسآبادی
در رده سـنی نوجوانـان ایـن ماراتـن
بینالمللـی دانشآمـوزی ،همـاورد
بهترینهـای جهـان میشـود .بـه
گفتـه «محمـودی» مسـابقات مجازی
قهرمانـی پومسـه  ۲۰۲۰مـدارس
جهـان در دو گـروه دختـران و پسـران
از  ۲۳تا  ۲۵مـرداد بهمیزبانی کشـور
نپال برگزار میشـود .به گفته وی این
ورزشـکار در بیسـت و چهارمیـن دوره
مسـابقات قهرمانـی نوجوانـان دختـر
کشـور جـام سـفیر کر هجنوبـی در
بابلسـر بـا گردنآویـز نقـره بـر سـکوی
دوم رقابتهـا ایسـتاد.

تعامل با نهادهای
مختلف

قضاوت در لیگ برتر

وی بـه ایـن نکتـه هـم اشـاره کـرد کـه هیئـت بایـد بـا
نهادهایـی نظیـر سـتاد مبـارزه با مـواد مخـدر ،آمـوزش و
پـرورش ،بسـیج ،هیئـت هـای ورزشـی و دیگردسـتگاه
هـا کـه مـی تواننـد در ایـن بـاره نقشـی ایفـا کننـد تعامـل
بیشـتری داشـته باشـد چـرا کـه بـه تنهایی نمـی توانـد به
سـمت توسـعه ورزش در روسـتاها پیـش بـرود.
بـه گفتـه وی در شـرایط فعلـی بـا توجـه بـه ورود فنـاوری
بـه روسـتاها و کـم تحرکـی روسـتاییان بایـد بـا برگـزاری
بیشـتر جشـنواره بازی های بومـی و محلی  ،روسـتاییان
را وادار بـه انجـام فعالیـت هـای بدنـی و تحـرک کنیـم.
وی با اشـاره به گسـتردگی رشـته های ورزش روسـتایی
ادامه می دهد :یک سـری از رشـته هـا قابلیـت برگزاری
رقابت بیـن المللـی را دارد که بعـد از کرونـا برنامه ریزی
الزم را انجـام دادیـم که بتوانیـم میزبان رقابـت های بین
المللی در یکی از اسـتان هـا باشـیم.او با اشـاره به وجود
چهار هـزار خانـه ورزش روسـتایی در کشـور مـی افزاید:
باتوجـه بـه هزینـه هایـی کـه انجـام مـی شـود بـر اسـاس
برنامه ریزی های انجام شـده خانه های ورزش روستاها
مجهـز بـه جـی پـی اس مـی شـود تـا بتوانیـم نظـارت
بیشـتری بـر عملکـرد آن ها داشـته باشـیم.

داور جوان اسـتان روز گذشـته در لیگ برتر فوتبال پرچم زد .به گزارش «خراسان
جنوبی» فرهـاد فرهادپور داور جـوان اسـتان در لیگ برتـر فوتبال ایران بـه عنوان
کمـک داور دوم دیـدار تیم هـای ذوب آهـن اصفهـان و نفت مسـجد سـلیمان  ،این
مسـابقه را به قضـاوت پرداخت .بر اسـاس ایـن گزارش این دیدار شـب گذشـته در
ورزشـگاه فوالدشـهر اصفهان برگزار شـد.
اکبری :با توجه
به توانمندی های
موجود ،خراسان
جنوبی ظرفیت
خوبی برای رشد
ورزش روستاها
دارد و حتی می
تواند رقابت های
ملی و بین المللی
را در سطح عالی
برگزار کند

مقابله با کرونا در پایگاه قهرمانی
پایـگاه قهرمانـی ورزش اسـتان بـه وسـایل مقابلـه بـا کرونـا تجهیـز مـی شـود .بـه
گـزارش خبرنـگار مـا« ،عزیـزی» مدیـر کل ورزش و جوانـان گفـت :بـا توجـه بـه
رفتو آمـد زیـاد در خصـوص تهیه دسـتگاه تب سـنج و اکسـیژن سـنج خـون برای
مجموعـه پایـگاه قهرمانی ورزش خاتـم االنبیـاء (ص) که نیـاز مهم و اساسـی برای
تسـت کرونای ورزشـکاران این مجموعه بزرگ اسـت ،هماهنگی های الزم انجام
خواهـد شـد تـا شـاهد خطـر بـرای سلامتی ورزشـکاران نباشـیم.

صعود کوهنوردان قاین به شاسکوه
کوهنوردان باشـگاه اتحاد قایـن به قله شاسـکوه صعـود کردند .به گـزارش روابط
عمومـی اداره ورزش و جوانـان قاینـات 23 ،کوهنـورد باشـگاه اتحـاد قایـن بـه
سرپرسـتی مهـدی اصغـری بـه قلـه شاسـکوه قایـن صعـود کردنـد.

