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کلیشه  /روی خط ورزش

در هفته  15لیگ  3فوتبال
رخ داد

توقف«  » 04در نوشهر
حسینی -تیم فوتبال مرکز آموزش  04نماینده
استان در لیگ  3فوتبال کشور در هفته پانزدهم
این رقابت ها در برابر تیم شهرداری نوشهر مغلوب
شد.به گزارش خبرنگار ما ،در پایان این دیدار که
عصر پنج شنبه گذشته در نوشهر برگزار شد ،تیم
 2 ، 04بر صفر نتیجه را به حریف واگذار کرد.بر
اساس این گزارش تیم  04هم اکنون با کسب
 20امتیاز در جایگاه ششم گروه یک این رقابت
ها قرار دارد.

حضور در رقابت های
آمادگی جسمانی روسیه
زهرایی  -رئیس کمیته جهت یابی هیئت
انجمن های ورزشی استان به مسابقات آمادگی
جسمانی نیروهای مسلح جهان در روسیه اعزام
شد.
رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان به
خبرنگار ما گفت :جواد سلیمانی رئیس کمیته
جهت یابی هیئت و عضو ثابت تیم ملی جهت
یابی ایران پس از طی مراحل سخت گزینشی و
تست های پزشکی کرونا پنج شنبه هفته گذشته
از فرودگاه امام خمینی(ره) تهران به همراه دیگر
اعضای تیم ملی آمادگی جسمانی نیروهای
مسلح ایران به شهر مسکو روسیه اعزام شد.
به گفته «علیزاده» این رقابت های چهارگانه در
چهار بخش تیراندازی ،موانع شهری ،گشت
خودرویی و  12کیلومتر عبور از موانع سخت ۵۶
گانه جنگلی درپیست قهرمانی روسیه برگزار
می شود.
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پنجمی درپرتاب به خال
سیاه کشوری
دارتر استان در رقابت های کشوری مقام
پنجم را به دست آورد.به گزارش خبرنگار ما در
دوازدهمین دوره مسابقات دارت آنالین کشور
به میزبانی استان قزوین که از  ۱۴مرداد با حضور
 ۷۰دارتر از سراسر کشور آغاز شده بود رضا
محمدی دارتر استان نتوانست به مرحله نهایی
مسابقات صعود کند و به مقام پنجم مشترک
مسابقات دارت آنالین کشور رضایت دهد.

صعود به بام اردبیل
کوهنوردان بیرجندی به قله سبالن ،بام استان
اردبیل و سومین قله مرتفع کشور در قالب پروژه
ملی سیمرغ صعود کردند.
«خسروی» رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای
ورزشی بیرجند به خبرنگار ما گفت :اعضای این
گروه کوهنوردی را کیارش گنجی سرپرست،
علیرضا خسروی طناک امدادگر ،سلیمه آهنی
مربی و مسئول فنی ،زهرا خراشادیزاده ،علی
شاهد و محمدرضا اکبری تشکیل می دادند.

گفت و گو

افتتاح اسمی

ورزشکاری که شام عروسی خود را با توان بخشان صرف کرد

عروس خیر

گروه ورزش
توپی به دیوار برخورد نمی کند و از هیجان خبری
نیست ،روبان سالن بین المللی اسکواش بیرجند در
حالی  29تیر توسط وزیر ورزش و جوانان بریده شد
که هنوز چراغ این سالن برای ورزشکاران این رشته
ورزشی روشن نشده و این موضوع گالیه ورزشکاران
این رشته ورزشی را در پی داشته است.رئیس هیئت
اسکواش استان دلیل این موضوع را تحویل نشدن
پروژه از سوی پیمانکاراعالم کرد و گفت :عملیات
اجراییسالنبهپایانرسیدهاماحدودسهمیلیاردتومان
مطالبه پیمانکار پروژه است که باید هر چه سریع تر برای
تسویه آن اقدام شود چرا که هر چه زمان بگذرد تاخیر
در پرداخت هم به این مبلغ اضافه خواهد شد.به گفته
«غنی» برای تخصیص اعتبار تالش های زیادی انجام
شدهاستوحتیازطریقاستانداریهماقدامکردیماما
هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است.وی ادامه داد :حتی
پیمانکار مطرح کرده که حاضر است با دریافت 300
میلیون تومان برای پرداخت قرض هایش این پروژه را
تحویل دهد اما از تخصیص این اعتبار هم خبری نیست.

هزینه  5.6میلیاردی
وی با اشاره به این که عملیات اجرایی ساخت سالن
اسکواش بیرجند سال  ۹۷آغاز شده است ،افزود:
پنج میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان اعتبار برای این
پروژه هزینه شده است.وی مساحت پروژه را  ۹۳۰متر
مربع بیان کرد و افزود :سالن اسکواش بیرجند قابلیت
برگزاری مسابقات در سطح های مختلف را دارد و می
توان جشنواره های استعدادیابی ،دوره های آموزشی
و کمپ تیم های ملی این رشته را در آن برگزار کرد.

سالن به بهره برداری نرسیده

دارتر استان به مرحله نیمه نهایی رقابت های
دارت آنالین بانوان کشور صعود کرد.به گزارش
خبرنگار ما در یازدهمین دوره مسابقات دارت
آنالین کشور به میزبانی خراسان جنوبی که از 17
مرداد با حضور نزدیک به  80دارتر خانم از سراسر
کشور و زیر نظر انجمن دارت کشور آغاز شده بود
«آتنا بیگمی» توانست با شکست حریف سیستانی
خود به مرحله نیمه نهایی مسابقات دارت آنالین
کشور صعود و مدال برنز خود را قطعی کند.
بر اساس این گزارش همچنین در دیگر مسابقه
«سمیرا سلیم» مقابل حریف خود شکست خورد
و به مقام پنجم مشترک مسابقات دارت آنالین
کشور اکتفا کرد.
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پروژه ای که پس از  30روز هنوز آماده بهره برداری نشده است

مدیر کل ورزش و جوانان نیز در پاسخ به اظهارت
مطرح شده گفت :سالن بین المللی اسکواش با حضور
وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد اما به بهره برداری
نرسیده است.
به گفته «عزیزی» دلیل این موضوع هم وجود یک سری

صعود بانوی دارتر به
مرحله نیمه نهایی
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ریزه کاری ها مانند نصب دریچه کانال هاست که باید
از تهران خریداری شود و با تکمیل آن پروژه از سوی
پیمانکار تحویل اداره کل ورزش وجوانان می شود.

به گفته وی با توجه به مطالبه پیمانکار ،در اعتبارات
امسال سه میلیارد تومان برای این موضوع دیده
شده است اما با توجه به این که تخصیص ها پایین
است شاید یک میلیارد بیشتر تامین نشود  .با وجود
این پیمانکار ضرر نمی کند چون هر اتفاقی بیفتد
تعدیل و تاخیر برایش محاسبه می شود.وی ادامه داد:
پیمانکار نمی تواند برای کارفرما تعیین تکلیف کند
چون چارچوب شرایط عمومی و اختصاصی پیمان
مشخص است و بر اساس آن اقدام می کنیم و این گونه
نیستکهپیمانکارشرطبگذارداگرپولمراندهیدپروژه
راتحویلنمیدهم.بهگفتهویتحویلموقتیکسری
شرایط و ضوابط خاص دارد و حتی اگر زمان قرارداد به
پایان رسید پروژه به صورت اتوماتیک در اختیار اداره
کل ورزش و جوانان قرار می گیرد.وی ادامه داد :بعد از
این که پروژه تحویل موقت شد نامه ای به وزارت ارسال
خواهد شد که این فضای تخصصی مشمول مصوبه
هیئت وزیران شود و به مدت سه سال در اختیار اداره
کل ورزش و جوانان قرار گیرد و برنامه هم این است
که تحویل هیئت اسکواش دهیم تا آن ها مدیریت
کنند ،البته باید یک سری مجوزها نیز از وزارت گرفته و
فرایندهایمزایدهودیگربخشهایقانونیلحاظشود
کهاینمواردهمزمانبراست.اوباتاکیدبراینکهنباید
با پرداختن به این موضوع ها تشویش اذهان عمومی را
دنبال کنیم و پروژه ای با این وسعت را زیر سوال ببریم
افزود :دولت با همه مشکالت اقتصادی ،پروژه ای
بزرگ را اجرا کرده است و امیدواریم با گشایش سریع تر
اعتباری مشکل مطالبه پیمانکار هم رفع شود.

افتتاح قانونی است
وی در پاسخ به این سوال که با این شرایط می توان
پروژه را افتتاح کرد ،افزود :با این وضعیت از نظر قانونی
مشکلی نیست و می توانستیم افتتاح کنیم و نمی
توان چنین پروژه ای را به دلیل ریزه کاری های جزئی
معطل کرد.به گفته وی افزون بر این ،در شرایط فعلی
با توجه به وجود کرونا امکان بهره برداری و استفاده
ورزشکاران از این فضا وجود ندارد همان طور که
استخری را افتتاح کردیم اما با توجه به شرایط موجود
امکان استفاده از آن نیست.
وی با تاکید بر این که پروژه آماده است ادامه داد :باتوجه
به کمبود اعتبار ،برخی از پروژه ها حتی برای تامین
آب و برق مشکل دارد و ماه ها بدون استفاده باقی می
ماند که سعی بر این است با یک نگاه جهادی ،سیستم
سرمایش و گرمایش موقت برای آن ها راه اندازی شود
و پس از تامین اعتبار این زیرساخت ها به صورت دایمی
فراهم شود.
به گفته وی با همین نگاه کورت های اسکواش افتتاح
شد که بازخورد خوبی داشت و جزو پروژه هایی بود که با
همه مشکالت مالی دولت ،طی دو سال تکمیل شد.وی
ادامه داد :پیمانکار هم با مشاهده این شرایط و کمبود
منابع مالی و محاسبه همه جوانب کار و باتوجه به این
که فاز اول این پروژه را اجرا کرده بود اقدام به اجرای
فاز نهایی کرد.

پیگیری یک سوژه

اطمینان خاطر معاون به منتخب هیئت اسکیت استان
«حرف و حدیث های پسا انتخاباتی یک هیئت» این
تیتر گزارشی بود که چهارم مرداد در صفحه ورزش
خراسان جنوبی چاپ شد در این گزارش به طور کامل
بهبرگزاریمجمعانتخابرئیسهیئتاسکیتاستان
و حواشی بعد از برگزاری آن پرداخته شد و بر اساس این
گزارش در حالی که بنا بر عقیده اعضای مجمع و افراد
مطلع این انتخابات قانونی بود اما به دنبال اعتراض
حسین شیخزاده دیگر نامزد ریاست و سرپرست سابق
هیئت اسکیت با دالیلی نظیر دریافت نکردن دعوت
نامه مکتوب ،انتشار نیافتن فهرست اعضای مجمع و
 ...این انتخابات توسط رئیس فدراسیون باطل اعالم
و درخواست مجدد برگزاری آن از سوی فدراسیون
ارسال شد .به دنبال این ماجرا «بهروز آدینانی»
منتخب مجمع انتخاب رئیس هیئت اسکیت استان
بر اساس قانون به این تصمیم فدراسیون شکایت کرد
اما در حالی که هنوز پاسخ شکایت منتخب مشخص

تیمار سوارکاری
طبس

نشده است اداره ورزش و جوانان سیده اعظم اسالمی
معاون امور بانوان اداره کل را به عنوان سرپرست هیئت
اسکیت استان معرفی کرد«.آدینانی» منتخب مجمع
انتخاباتی هیئت اسکیت استان با گالیه از تعیین
سرپرست برای این هیئت گفت :با این که شکایتی را
به استانداری ،دیوان عدالت اداری و وزارت ورزش
و جوانان ارسال کردم اما بدون اظهارنظر مجامع
فدراسیو نها و بازرسی وزارت ورزش و جوانان و
دیگرنهادهای نظارتی حکم ابطال مجمع انتخابات
هیئت اسکیت از سوی رئیس فدراسیون صادر شده
ولی هنوز به این جانب به صورت رسمی ارسال نشده
است که بسیار جای تامل دارد.به گفته وی اداره کل
ورزش و جوانان قبل از مشخص شدن نتیجه اعتراض
من اقدام به معرفی سرپرست جدید کرده است که این
اقدام را نیز امور مجامع وزارتخانه امر پسندیده ای نمی
داندوخالفقانوناست.معاونتوسعهورزشقهرمانی

زهرا قربانی – پرش از موانع سوارکاری آن طور که به
نظر می رسد آسان نیست و خراسان جنوبی هم در
این رشته ورزشی ،اول راه قرار دارد .با وجود این در
طبس که سه سال از جان گرفتن این رشته می گذرد
فعالیت های رو به رشدی در جریان است و به تازگی
با پیگیری های انجام شده از سوی هیئت سوارکاری
و اداره ورزش و جوانان شهرستان ،فضایی برای
ساخت پیست استاندارد و نگهداری اسب ها در نظر
گرفته شد.
رئیس هیئت سوارکاری طبس با اشاره به فعالیت این
هیئت از سه سال پیش گفت :در این مدت فعالیت
های خوبی انجام شده است و حتی در رقابت های
کشوری هم مقام داشتیم«.زمانیان» که سابقه 30
ساله فعالیت در نگهداری اسب را دارد و در باشگاه
به صورت حرفه ای این رشته را دنبال می کند ادامه
می دهد :هم اکنون بیش از  100راس اسب در دو
باشگاه سوارکاری شهر طبس و  40راس اسب در دو
بخش دیهوک و عشق آباد وجود دارد و به همه افرادی
که اقدام به خرید اسب کرده اند تاکید شده است که
بیمه ورزشی داشته باشند.وی نبود پیست ،افزایش
هزینه های نگهداری و نبود پزشک متخصص اسب
در منطقه را از مشکالت پیش روی هیئت بیان کرد
و افزود :برای تمرین ،یک زمین داشتیم اما مناسب
برگزاری رقابت ها نبود که با پیگیری انجام شده ۵۰
هکتار زمین از طرف منابع طبیعی برای ساخت پیست
سوارکاری به اداره ورزش و جوانان واگذار شد و با توجه
به این که اعتبار زیادی برای ساخت این پیست وجود
ندارد از مسئوالن دستگاه های اجرایی مختلف مانند
راه و شهرسازی ،شهرداری ،شرکت تعاونی دهیاری
ها و ...خواسته شده است که با بهره گیری از ماشین
آالت و تجهیزات آن ها بتوانیم این فضا را آماده کنیم.

پیست استاندارد
زمانیان با اشاره به موقعیت جغرافیایی این زمین
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اداره کل ورزش و جوانان به منتخب مجمع عمومی
انتخاب رئیس هیئت اسکیت استان اطمینان خاطر
داد و گفت :تا زمانی که نتیجه اعتراض مشخص نشود
هیچ تصمیمی برای برگزاری مجدد مجمع انتخاب
رئیس هیئت اسکیت استان نداریم و اگر اعتراض
تائید شد ،منتخب مجمع رئیس هیئت استان خواهد
شد و اگر تایید نشد ،سرپرست هیئت ،مجمع دوباره را
برگزار خواهد کرد.به گفته «قطبی» وقتی ابالغ رئیس
هیئت از سوی فدراسیون صادر نشود باید هیئت با
سرپرستی اداره شود که بر اساس قانون تصمیم بر این
شد یکی از معاونان اداره کل ورزش و جوانان به عنوان
سرپرست هیئت معرفی شود تا زمان تعیین تکلیف
هیئت ورزشکاران سر در گم نباشند.وی به این موضوع
هم اشاره کرد که این انتخاب به نفع جامعه ورزشی این
هیئت بوده است و از حواشی پیش روی آن نیز کاسته
خواهد شد.

که در خروجی طبس به یزد و پشت پلیس راه است،
ادامه داد :همه سعی هیئت بر این است که پیست به
صورت استاندارد ساخته شود و در شرایط فعلی فقط
برای تامین آب و برق آن مشکل داریم که امیدواریم با
همراهی دستگاه های اجرایی مربوط این مشکل نیز

مدیرکل ورزش و
جوانان :با توجه به
مطالبه پیمانکار،
در اعتبارات
امسال  3میلیارد
تومان برای این
موضوع دیده شده
است اما با توجه به
این که تخصیص ها
پایین است شاید
یک میلیارد بیشتر
تامین نشود

زهرایی -کلکسیونی از رشته های ورزشی را دنبال می کند .در کنار فعالیت ژیمناستیک،
رزمی کار است و میدان مبارزه را خوب می شناسد و البته در میدان زندگی هم خوب
ظاهر شده است« .عصمت السادات موسوی نژاد» بانویی است که بعد از ماه ها صبر برای
برگزاری جشن عروسی ،به دنبال شیوع کرونا هفته گذشته هزینه ازدواجشان را برای
کمک به معلوالن مرکز توان بخشی حضرت علی اکبر(ع) بیرجند اهدا کرد .این خبر بهانه
ای شد تا با این مربی ورزشکار که اصلیت وی به روستای سیوجان خوسف بر می گردد و
هم اکنون ساکن قاین است ،به گفت وگو بنشینیم.
قدردان ورزش است و با تمام وجود آن را بخشی از زندگی خود و راهی برای مبارزه با انرژی
های منفی می داند و می گوید :از سال  ۸۸به صورت حرفه ای ورزش را در رشته کونگ
فو شروع کردم و بعد از فعالیت پنج ساله در این رشته و کسب مقام های متعدد استانی و
کشوری ،پیگیر دوره های مربیگری این رشته شدم و بعد از آن سبکم را تغییر دادم و چهار
سال است که در رشته ووشو فعالیت می کنم و در این رشته هم مربی درجه  3هستم.
او افزون بر مربیگری ،داوری این دو رشته را هم انجام می دهد و مسابقات زیادی را داوری
کرده و در سال های  97و  98به عنوان مربی برتر ووشوی استان و شهرستان معرفی
شده است.
وی که عالقه زیادی به فعالیت در رشته های مختلف ورزشی دارد ،در کنار فعالیت در این
رشته ها ،ژیمناستیک و ترامپولین را هم دنبال کرده و توانسته است در این رشته ها نیز
کارت مربیگری درجه  2را به دست آورد و شاخه ترامپولین را راه اندازی کند و سه سال به
عنوان مربی برتر هیئت ژیمناستیک شهرستان معرفی شود.
وی همچنین در سمت نایب رئیس هیئت های کونگ فو ،ووشو و ژیمناستیک قاینات نیز به
جامعه ورزشی شهرستان کمک کرده است.او که می خواهد تا زمانی که بتواند به فعالیت
ورزشی ادامه دهد ،بر این عقیده است که ورزش ،بخشی از زندگی است و هر فردی که
می خواهد زندگی سالمی به دور از انرژی منفی داشته باشد باید به سمت ورزش بیاید.
این بانوی ورزشکار که این روزها به دلیل کرونا مجبور است برای حضور در فعالیت های
ورزشی احتیاط بیشتری به خرج دهد ،می گوید :فعالیت در رشته ووشو به دلیل حالت
مبارزه متوقف است و بیشتر تمرینات هوازی در پارک ها انجام می شود .کالس های
ژیمناستیک هم با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حداقل تعداد هنرجو در حال انجام
است .او البته به این نکته هم اشاره می کند که تعداد هنرجویان کاهش یافته و در مقابل
آن هزینه ها نظیر اجاره افزایش داشته است طوری که
درآمد با هزینه ها همخوانی ندارد و فقط عشق
و عالقه به ورزش سبب شده است که هنوز در
میدان ورزش قامت راست کنیم.این
ورزشکار با انگیزه که این روزها
کار خیرش بر سر زبان هاست
هدفش از این اقدام را این طور
بیان می کند ؛ قرار بود فروردین
امسال جشن عروسی بگیریم
که با وجود همه هماهنگی ها به
دلیل کرونا به تعویق افتاد و بعد
از آن هم نتوانستیم در این شرایط
به دلیل  2ساعت شادی جان افراد
زیادی را به خطر بیندازیم بنابراین
عید غدیر تصمیم گرفتیم با کمک به
مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر(ع)
و برگزاری جشنی کوچک همراه با
کودکان ،مراسم خود را برگزار کنیم
که شب بسیار خوبی بود و حضور در
جمع آن ها نشاط خاصی را برای ما به
ارمغان آورد.

تیکآف بانوان
دست به فرمان در قاین
مسابقات اتومبیلرانی اساللوم (مهارت های فردی) ویژه بانوان عصر روز گذشته
در قاین برگزار شد.
بهگزارش«خراسانجنوبی»رئیسهیئتموتورسواریواتومبیلرانیقایناتبااعالم
این خبر گفت :این رقابت ها برای اولین بار بر اساس مصوبات و مقررات فدراسیون
در دو کالس خودروهای تا  1500سی سی و تا  2000سی سی برگزار شد که تا
زمان تنظیم خبر  30بانو از شهرستان های مختلف برای حضور در این رقابت ها
اعالم آمادگی کردند.به گفته «قربانزاده» این رقابت ها در پایانه مسافربری این
شهر برگزار شد و قبل از برگزاری آن ،بانوان شرکت کننده در کالس های توجیهی
بر اساس دستور العمل فدراسیون حضور داشتند.

مرتفع شود.به گفته وی همچنین ساخت پیشرفته
ترین سالن پرورش و نگهداری اسب با رعایت پروتکل
های بهداشتی در باشگاه سوارکاری آراد در روستای
عزیز آباد طبس شروع شده است.او سطح رشد این
رشته ورزشی در طبس را حتی از مرکز استان بیشتر

دانست و گفت :با تعاملی که با هیئت استان داشتیم
در مسابقه ای که سال گذشته برگزار شد شرکت
کردیم و مقام آوردیم .افزون بر این اسب های طبس در
جشنواره های مختلف زیبایی نیز مقام هایی به دست
آوردند که می توان به نایب قهرمانی الماس نادر در
رقابت های زیبایی کشور اشاره کرد.به گفته وی در
دوره مربیگری با تدریس استاد مهدی جمشیدخوانی
در سال  ۹۷باالترین آمار شرکت کننده هم مربوط به
طبس بود و پنج نفر شرکت کننده گواهی مربیگری
گرفتند البته باید دوره های تکمیلی مربیگری هم
برگزار می شد که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

برنامه توسعه صنعت اسب
رئیس هیئت سوارکاری طبس توسعه صنعت اسب را
از برنامه های هیئت برای رونق این رشته ورزشی بیان
کرد و افــزود :هم اکنون درخواست برای خرید اسب
زیاد داریم و به سمت اسب های اصیل ایرانی و اسب
های ترکمن روی آورده و در این راه موفق بوده ایم .وی
با اشاره به این که آماده سازی اسب ها برای حضور در
رقابت های کشوری انجام می شود ادامه داد :با توجه به
شورواشتیاقیکهدرطبسایجادشدهاستواستقبالی
که از این رشته ورزشی وجود دارد هنرجویان زیادی
آموزش های سوارکاری را فرا گرفته اند و توسعه دوره
های آموزشی نیز در برنامه است.او در صحبت هایش
ضربه کرونا به باشگاه های سوارکاری را یادآور شد و
افزود :درحالی که این باشگاه ها هنوز کمتر از پنج ماه
جواز فعالیت گرفتند به دنبال شیوع کرونا به مدت چهار
ماه تعطیل بودند که این تعطیلی ضربه بزرگی به آن ها
زدوتوانشانرابرایادامهفعالیتضعیفکردوبعدازآن
همباحداقلیکهنرجوبارعایتپروتکلهایبهداشتی
آموزش ها را دنبال می کنند.او همچنین به برنامه های
امسال هیئت اشاره کرد و افزود :سعی بر این است که
در کوتاه ترین زمان ممکن پیست آماده شود و بتوانیم
میزبان رقابت های شهرستان ،استان و کشور باشیم.

