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یکی دیگر از باشگاه داران می گوید :پرداخت اجاره
باشگاه ها با تعطیلی آن امانم را بریده است و انتظار
دارم ،مسئوالن برای اعطای وام های کم بهره اقدام
کنند.
او که در مرحله نخست از تسهیالت مشاغل آسیب دیده
از کرونا استفاده کرده است ،اظهار می کند :در مرحله
دوم از مبلغ اولیه کسر می شود و به طور مجدد امکان
دریافت وام را خواهیم داشت.
متصدی یکی دیگر از باشگاه ها به این که برای پرداخت
اجاره ملزم هستیم و چاره ای نداریم ،اشاره می کند
ومی افزاید :حداقل برای پرداخت دیگر هزینه ها نظیر
آب ،برق و گاز مذاکراتی با مدیران این مجموعه ها
داشته باشند تا در این زمینه به باشگاه ها کمک شود.

یادداشت
سید حسین حسینی

سکوت ورزش؛ کرونا یا نبود برنامه؟
« به دلیل محدودیت های کرونایی همه اماکن ورزشی تا اطالع ثانوی تعطیل
است ، ...سرکشی سرزده از سالن ها به دلیل رعایت دستورالعمل های بهداشتی
در دستور کار قرار گرفت و » ...متاسفانه ما همیشه در اعمال محدودیت ها و
سختگیری ها خیلی زودتر عمل کرده ایم تا برنامه ریزی و تالش برای راه های
جایگزین.کرونا تغییرات زیادی را در سبک زندگی ما به وجود آورد .یکی از این
تغییرات در فعالیت های ورزشی بود .هر بار که بحث گسترش ویروس و راه های
مقابله با آن پیش آمد یکی از اولین مکان هایی که حکم تعطیلی آن ها صادر شد
سالن های ورزشی بود که البته به عنوان اولین و ساده ترین راه شاید در وقت خود
الزم بود .اما نکته ای که نباید از آن غافل شد و کارشناسان هم درباره آن هشدار
می دهند ،در کنار آثار ناشی از کم تحرکی ،پیامد های روانی و روحی ناشی از
حضور بیشتر مردم در محیط منزل و استفاده بیش از حد از فضای مجازی است،
به خصوص که آموزش دانش آموزان و دانشجویان هم در این بستر انجام می شود
بنابراین الزم است درکنار اعمال محدودیت ها ،متناسب با این شرایط ،از سوی
دست اندرکاران مربوط مانند هیئت های ورزشی ،مسئوالن تشکیالت ورزشی
و به ویژه شهرداری ها برنامه ریزی های الزم انجام شود .برای مثال به نظر می
رسد با توجه به بهبود نسبی شرایط دست کم در زمین های باز می توان با رعایت
اصولبهداشتیبرخیرقابتهایورزشیرادربینورزشکارانعالقهمندوحتی
قشرهای مختلف برگزار کرد .همان طور که در هفته گذشته در روستای چهکند
شاهدبرپاییمسابقاتوالیبالساحلیوفوتوالیبودیم.متاسفانهدر کنارمراقبت
ها و محدودیت هایی که باید در این شرایط در نظر گرفته شود ،گاهی می بینیم به
نوعیازاینمسئلهسوءاستفادهمیشودوبیتدبیریها،کمکاریها،نبودبرنامه
ریزی ها و ...پشت موضوع کرونا قرار می گیرد ،موضوعی که بسیاری از جامعه
ورزش به آن اشاره می کنند و از آن گالیه دارند.

روی خط ورزش

قضاوت در لیگ دسته 3
زهرایی -داوران استان در رقابت های لیگ دسته  3کشور سوت می زنند.
به گزارش «خراسان جنوبی» مسئول کمیته داوری هیئت فوتبال استان گفت:
بر اساس ابالغ فدراسیون فوتبال محمد علی یعقوبی ،مهدی اکبرزاده و دانیال
توسلی سه داور استان هستند که در هفته جاری در رقابت های لیگ دسته 3
کشور قضاوت می کنند.
به گفته «موسوی» این داوران بازی تیم های شهر آهن خواف (برق آرا) و شریعت
نوین مشهد را از سری رقابت های لیگ دسته  3کشور که پنج شنبه  18دی به
میزبانی نماینده خواف برگزار خواهد شد ،قضاوت می کنند.

رکابزنی تا کرمان
دوچرخه سوار قاینی مسیر قاین تا کرمان را با
دوچرخه رکاب زد«.تقی زاده» مسئول روابط
عمومی اداره ورزش و جوانان قاینات به خبرنگار
ما گفت :حامد حسن پور دوچرخه سوار جوان
شهرستان به مناسبت سالگرد شهادت سپهبد
شهید حاج قاسم سلیمانی مسیر قاین تا کرمان
را رکاب زد.به گفته وی حسن پور مسیر ۶۸۰
کیلومتری از قاین تا مرقد سردار دل ها را در مدت
چهار روز طی کرد.

یاد آن روزها

اولین رئیس هیئت فوتبال فردوس
«محمد ابراهیم شعیبی» متولد  15شهرستان
فردوس پیش کسوت فوتبال و اولین رئیس هیئت
این شهرستان بود که چندی قبل به رحمت حق
شتافت .البته آن مرحوم در کنار فوتبال بیش از30
سال هم به عنوان دبیر آموزش و پرورش به آموزش
فرزندان این مرز و بوم پرداخت و همچنین در جنبه
های مختلف فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
شهرش تاثیر گذار بود.
تصویر مرحوم شعیبی که در بیشتر عکس های تیم
های فوتبال شهرستان فردوس به ویژه در دهه  50وجود دارد از مسئولیت
پذیری آن مرحوم حکایت می کند.از آن جا که نقش آن مرحوم در رشد فوتبال
شهرستان فردوس تاثیر زیادی داشت به سراغ «ذبیح ا....زراعتی» رئیس سابق
تربیت بدنی شهرستان فردوس و دوست صمیمی وی رفتیم تا به این بهانه
یادی از این پیش کسوت فرهیخته شود«.زراعتی» می گوید :خاطرات من و
مرحوم «شعیبی» به زمان تحصیل برمی گرددکه در دبستان نجفی و دبیرستان
فردوسی این دوران را با هم گذراندیم و سپس برای ادامه تحصیل عازم مشهد
شدیم .وی در رشته ادبی و من در دانشسرای تربیت بدنی ادامه تحصیل دادیم.
وی ادامه می دهد :سال  37یا  38هر دو برای ادامه خدمت به اداره فرهنگ آن
زمان معرفی شدیم و تا سال  50هر دو نفر در آموزشگاه های فردوس مشغول
به خدمت بودیم .از جایی که مرحوم شعیبی عالقه عجیبی به مطالعه داشت،
به جز موضوع تدریس ،در رشته های هنری  ،ورزشی  ،مدیریتی و کشاورزی
نیز تبحر خاصی داشت.درباره فعالیت های فوتبالی اش هم اظهار می کند:
سال  50چون به سازمان تربیت بدنی ( به عنوان رئیس تربیت بدنی فردوس)
منتقل شدم برای حق التدریس در دبیرستان با وی همکار بودم و اولین رئیس
هیئتی بود که در بین رشته های مختلف انتخاب شد و به عنوان اولین رئیس
هیئت فوتبال شهرستان فردوس آغاز به کار کرد .البته وی در همه رشته ها ،یار
و مددکار ما بود و در مسابقات آموزشگاهی بارها به عنوان مربی و سرپرست تیم
همکاری کرد.وی ادامه می دهد :خاطراتم با این معلم به  70سال قبل بر می
گردد .زمانی با هم عضو تیم فوتبال شهرستان بودیم .او هافبک تیم بود و من
هم در پست دفاع بازی می کردم که مربوط به مسابقات آموزشگاه های سال
های  34و  35و ...می شود .بعد هم که به عنوان معلم در فردوس شروع به کار
کرد در تیم آزاد فوتبال که رشته ورزشی تخصصی وی بود ،فعالیت داشت.

تسهیالت کم اثر
برای باشگاه ها
زهرا قربانی
در حالی  10ماه از سال را سپری می کنیم که در
این مدت کرونا بیش از  ۶ماه قفل تعطیلی بر در
باشگاه های ورزشی که همیشه بازوی ورزش بوده و
استعدادهای ورزشی زیادی در آن ها شناسایی شده و
پرورش یافته اند ،زده است و همین موضوع سبب شد
که این روزها عوامل اجرایی آن ها با بدهی های زیادی
در خصوص اجاره و هزینه های جانبی مواجه باشند.
هر چند در این مدت وزارت ورزش و جوانان با ارائه
تسهیالت در دو مرحله که البته هنوز مرحله دوم به
فاز اجرا نرسیده ،سعی کرده است مرهمی بر زخم
های باشگاه داران بگذارد اما بر اساس گفته فعاالن
این حوزه اعطای تسهیالت  ۱۲درصدی فقط ُمسکن
موقت بر این درد بزرگ است و نمی توان از آن به عنوان
نوشدارویی نام برد که سبب شود آن ها به حیاتشان
ادامه دهند.
بر این اساس در گام نخست  ۸۱پرونده در استان
تشکیل و  6میلیارد و  530میلیون ریال تسهیالت
تقاضا شد که نرخ آن  ۱۲درصد بود و در گام دوم هم
قرار است از  ۵۰میلیون تا یک میلیارد تومان تسهیالت
به باشگاه داران تخصیص داده شود اما در شرایطی که
برخی باشگاه داران به فکر واگذاری باشگاه ها هستند
یا امکان پرداخت قسط های شان را ندارند ،بیشتر آن
ها بر این عقیده اند که با توجه به شرایط موجود این
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تصمیم گیری در مرکز

وام های  ۱۲درصدی با استقبال روبه رو خواهد شد و
تسهیالت با درصد سود باال نمی تواند زخم های بزرگ
این تسهیالت باری دیگر بردوش باشگاه ها خواهد بود.
آن ها را التیام بخشد.
وی به این نکته هم اشاره می کند که باشگاه داری
تسهیالت گران
را که در شرایط فعلی ضرر زیادی کرده است و چک
برگشت خورده و اقساط معوقه دارد ،چه فردی حاضر
«پروینی» مسئول یکی از باشگاه های بیرجند با اشاره
به ضمانت وی می شود؟
به تسهیالت در نظر گرفته شده
به گفته وی این تسهیالت
برای باشگاه ها می گوید :آن
زمانی باری از دوش باشگاه دار
قدر بدهی داشتم که دیگر
معاون ورزش وجوانان استان :از 227
بر می دارد که افزون برتنفس
نتوانستم دریافت تسهیالت با
سود  12درصد را به آن اضافه باشگاه ورزشی در استان حدود  210باشگاه چند ماهه ،درصد آن هم کم
استیجاری است که در ابتدای شیوع کرونا
شود.
کنم.
پیگیری های زیادی برای بخشش اجاره ها
او از مسئوالن می خواهد؛ اگر
داشتیم اما با توجه به این که مالکان هم
می خواهند حمایتی از باشگاه مشکالت خودشان را داشتند نتوانستیم تعطیلی ادامه دار
ها داشته باشند به صورت افراد زیادی را به بخشش اجاره ها ترغیب و مشکل پرداخت
اقساط
کنیم
بالعوض یا وام های با درصد
یکی دیگر از باشگاه داران با
پایین باشد.
اشاره به این که از تسهیالت
یکی دیگر از فعاالن این حوزه با
مرحله اول استفاده کرده است ،می گوید :با توجه به
اشاره به نظارت های ضعیف در پرداخت تسهیالت در
تعطیلی های طوالنی توان پرداخت اقساط همان وام
مرحله اول می گوید :در مرحله دوم ثبت نام کرده ام اما
را ندارم و به همین دلیل در مرحله دوم متقاضی نشدم.
هنوز خبری نشده است.
«همروان» که به همین دلیل یکی از شعبه های باشگاه
به گفته «کاوه» اگر نرخ وام های  ۱۲درصدی به 4
خود در شهر را تعطیل کرده است ،ادامه می دهد :دو
درصد کاهش یابد ،باشگاه داران می توانند با دریافت
ماه دیگر مدت اجاره این باشگاه هم به پایان می رسد
آن ،کمی اوضاع نابسامان خود را بهبود بخشند.
که در صورت افزایش اجاره بها مجبور خواهم شد این
وی ادامه می دهد :در حالی که همه وام ها در بانک
شعبه را هم تعطیل کنم.
های استان  ۱۸تا  ۲۰درصد است ،نمی توان گفت که

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان هم می
گوید :پرداخت تسهیالت در نظر گرفته شده بر اساس
تصمیم دولت و وزارت برای حمایت از باشگاه ها که
جزو مشاغل آسیب دیده از کرونا بوده اند در دو مرحله
اعالم شده و درصد تعیین شده برای این تسهیالت هم
جزو برنامه آن ها بوده است .
به گفته «قطبی» در مرحله اول این تسهیالت که ویژه
موسسان و مربی ها بود  ۱۶میلیون تومان به موسسان
باشگاه ها و  ۶میلیون تومان هم به مربیان پرداخت
شدکه در مجموع  ۸۱پرونده با تقاضای  6/53میلیارد
ریال تسهیالت تشکیل و 5/6میلیارد ریال تسهیالت
پرداخت شد.
وی با اشاره به این که وزارت در مرحله دوم با اختصاص
 ۸۰۰میلیارد تومان تصمیم گرفت تا مبلغ تسهیالت
را افزایش دهد ،می افزاید :تسهیالت در مرحله دوم
ویژه موسسان باشگاه هاست و از  ۵۰میلیون تا ۹۶۰
میلیون تومان بر اساس رشته هایی که دارند با سود
 ۱۲درصد و  ۶ماه تنفس پرداخت می شود که تاکنون
در این مرحله از  ۲۲۷باشگاه ورزشی استان ۱۰۸
باشگاه در سامانه ای که وزارت تعیین کرده است ،ثبت
نام کردند و  ۹میلیارد و  ۲۶۴میلیون تومان تقاضای
وام شده است و متقاضیان باید برای معرفی به بانک ها
به سامانه مراجعه کنند.
او با اشاره به این که ازهمه شهرستان های استان
متقاضی این تسهیالت بوده اند ،ادامه می دهد:
بیشترین آن مربوط به بیرجند با  ۶۰باشگاه بود.
به گفته وی از  227باشگاه ورزشی در استان حدود
 210باشگاه استیجاری است که در ابتدای شیوع
کرونا پیگیری های زیادی برای بخشش اجاره ها
داشتیم اما با توجه به این که مالکان هم مشکالت
خودشان را داشتند و بخش خصوصی بود ،نتوانستیم
افراد زیادی را به بخشش اجاره ها ترغیب کنیم اما با
وجود این حدود  10تا 20درصد در این زمینه موفق
بودیم.به گفته وی با تمام مشکالتی که برای باشگاه ها
پیش آمده تا این لحظه باشگاهی برای ابطال پرونده و
غیر فعال کردن باشگاه مراجعه نکرده است.

در گفت و گو با مربی برتر کشوری مطرح شد

راگبی ناشناخته پرتحرک در استان
زهرا قربانی  -با راگبی خیلی اتفاقی آشنا شدم و
از آن جایی که ورزش بسیار مهیج و پر تحرکی است
به آن عالقه مند شدم البته این رشته هنوز شناخته
شده نیست و نیاز است که با اطالع رسانی بیشتر به
همگان معرفی شود«.محدثه آتش رز» مربی طبسی
که سال  97برترین مربی سازنده راگبی در بخش
بانوان شناخته شد ،گفت :سال 97مدرک مربیگری
راگبی را در تهران به همراه آقای ابراهیمی و خانم
صادقیان دریافت کردیم و برای کسب تجربه به
مشهد رفتیم تا در کنار تیم مشهد از تجربه خانم
صابری استفاده کنم ،در همان تمرینات برای تیم
فیفتین بانوان مشهد انتخاب و برای مسابقات لیگ
برتر بانوان به همراه تیم مشهد عازم تهران شدم و در
آن مسابقات مقام دوم کشوری را به دست آوردیم.
بعد از آن به طبس برگشتم و با تالش و همت و
پیگیری مسئوالن در راس آن ها آقایان علی زاده،
وکیل زاده و نعمتیان و دیگردوستان و مربی ها
توانستیم دوتیم راگبی دختران و پسران را برای
المپیاد دانش آموزی آماده کنیم و این مسابقات
در گرگان برگزار شد که تیم پسران در رده هشتم
و دختران در رده ششم کشور قرار گرفت  ،در آن
رقابت ها مربی هردو تیم بودم و آقای ابراهیمی و
خانم صادقیان در کسب این مقام ها بسیار کمک
کردند.وی گفت :در این مسابقات پنج نفر از تیم
پسران و یک نفر از تیم دختران جزو منتخبان بازی
ها شدند و در جشن برترین های راگبی کشور در
پایان سال به عنوان برترین مربی سازنده کشور
انتخاب شدم.
سال  98یک تیم از پسران عازم مسابقات کشوری
شد که مقام چهارم کشور را کسب کرد .در همین
سال به عنوان بازیکن همراه تیم طبس عازم
مسابقات لیگ برتر بانوان در تهران شدیم و در رده
هشتم کشور ایستادیم و همچنین از طرف انجمن
راگبی کشور به عنوان مسئول توسعه استان در
بخش بانوان انتخاب شدم.

طبس ؛ فعال راگبی
او که  36سال سن دارد و قبل از راگبی بسکتبال
بازی می کرده و در کنار بسکتبال در دیگر
رشته های ورزشی هم حضور داشته
است ،تاکید کرد :تا زمانی که توان
بدنی اجازه بازی بدهد به عنوان
بازیکن در رشته راگبی فعالیت
خواهم کردم.
او بر این عقیده است که راگبی
بسیار مهیج و پر جنب و جوش و
یک رشته ورزشی عالی است
که می تواند نوجوانان را جذب
خود کند و در کنار ورزش
و سالمت جسمی ،روحیه
همکاری و لذت یک کار تیمی را به
ورزشکاران یاد دهد .وی افزود :تا زمانی که بتوانم
مفید باشم و کمکی در پیشبرد و شناساندن این
ورزش به نوجوانان و جوانان داشته باشم ،راگبی

را ادامه خواهم داد.او به این نکته هم اشاره کرد که
راگبی در استان خراسان جنوبی در سال های دور
فعال بوده ولی کم کم به فراموشی سپرده شده و
هم اکنون فقط طبس در زمینه راگبی فعال است.
او که مسئول توسعه راگبی در بخش بانوان است،
ادامه داد :یکی از اهداف کمیته توسعه راگبی،
گسترش آن در استان است که این موضوع باید از
طریق اعزام مربی به دیگر شهرستان ها یا دعوت از
عالقه مندان این رشته و برگزاری دوره های آشنایی
با این رشته در طبس انجام شود که متاسفانه به
دلیل شیوع کرونا امکان این کار فراهم نیست.

مشکل زمین چمن
به گفته وی برای هر رشته ورزشی جدیدی که شروع
به کار می کند به طور قطع مشکالتی وجود دارد و
راگبی نیز مستثنا نیست ،به طوری که یکی از این
مشکالت نداشتن زمین چمن برای راگبی است
و با وجود داشتن فقط یک زمین چمن در طبس با
برنامه ریزی و تالش مسئوالن در زمان مسابقات،
برای ورزشکاران راگبی این چمن آزاد شود تا برای
آماده سازی خود اقدام کنند.
این ورزشکار ادامه داد :ورزش راگبی چون در
فضای باز و در چمن انجام می شود هنوز برای
بانوان جا نیفتاده است و نیاز به فرهنگ سازی دارد
و به همین دلیل تمرین خانم ها بیشتر هنگام ظهر یا
در آخرین ساعات استفاده از زمین انجام می شود.
او از حمایت های مسئوالن شهرستان در توسعه
راگبی بانوان و آقایان قدردانی کرد و افزود :کمیته
راگبی طبس ارتباط خوبی با انجمن راگبی کشور
برقرار کرده و با توجه به فعالیتی که راگبی طبس
در دو سال گذشته داشته است کمک های خوبی از
طرف انجمن راگبی کشور از نظر امکانات و مسائل
فنی دریافت کرده است.وی در پایان تاکید کرد:
پیشرفت راگبی در دو سال گذشته با توجه به این
تازه و نوپاست ،نشان از
که این رشته ورزشی
یک تالش گروهی
ایـــن دارد که
رشــتــه ورزشــی
پـــشـــت ایـــن
همه سعی در
اســـــــــــت و
رشته دارند.
پیشبرد این

گزارش خبری

وعده ها به هیئت شمشیربازی تیز نشد
حسین قربانی – «اپه» پشت درهای بسته عنوان گزارشی بود که دوم دی در
روزنامه خراسان جنوبی چاپ شد .در این گزارش دبیر هیئت شمشیربازی
استان گفت :مالک زیرزمین مکان تمرین شمشیربازان به دلیل طلب 15
میلیون تومانی اجاره ،در را به روی این ورزشکاران بسته است.
سید «علی یوسفی» با بیان این که فعاالن این رشته از داشتن سالن اختصاصی
محروم هستند ،ادامه داد :به ناچار برای تمرین ،زیر زمینی را در ازای یک میلیون
و  300هزار تومان اجاره کردیم تا این که ابتدای امسال زمان اجاره آن به اتمام
رسیدکهبهدلیلبدهی 15میلیونتومانیبهصاحبملکوناتوانیدرپرداختآن
ودریافتنکردنکمکمالیازادارهکلورزشوجوانان،مالکبعدازچندماهکهاز
زیر زمین استفاده کردیم ،خواستار پرداخت مبلغ بدهی برای تمدید اجاره آن شد
و چون باز هم پیگیری ها به جایی نرسید از یک ماه قبل با حکم تخلیه آن در حالی
که وسایل هیئت داخل زیر زمین بود در آن را قفل کرد.در این گزارش معاون اداره
کل ورزش و جوانان وعده پرداخت بدهی 15میلیون تومانی هیئت شمشیربازی
توسط اداره کل را برای اجاره زیر زمین مکان تمرین شمشیربازان مطرح کرد که
با گذشت دو هفته هنوز عملیاتی نشده است .دبیر هیئت شمشیربازی استان روز
گذشتهدرپاسخبهسوالخبرنگارماگفت:هنوزوعدهادارهورزشوجواناناستان
مبنی بر پرداخت 15میلیون تومان بدهی هیئت برای پرداخت اجاره مکان قبلی
تمرین شمشیربازان پرداخت نشده است و اگر هم اقدامی در این خصوص نشود
از بودجه ورزشی هیئت پرداخت خواهد شد.به گفته سید «علی یوسفی» با دادن
چک شخصی برای پایان دی ،صاحب مکان قبلی اجازه داد که وسایل خود را از
آن برداریم و وسایل را تا بستن قرارداد با هیئت بدمینتون برای مکان جدید تمرین
ورزشکاران این رشته در بخشی از سالن پونه گذاشتیم.

رقابت دارت و فوتبال دستی در قاین
مسابقات دارت و فوتبال دستی در قاین برگزار می
شود.به گزارش خبرنگارما ،به مناسبت سالگرد سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی ،انجمن دارت و فوتبال
دستی قاینات با همکاری هیئت انجمن های ورزشی
شهرستان و هیئت انجمن های ورزشی استان و باشگاه

شلیک به اهداف پروازی

مسابقه پرهیجان تیراندازی به اهداف پروازی در
طبس برگزار شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» رقابت اعضای باشگاه
کویران در دو مرحله مقدماتی و فینال برای انتخاب

فرهنگی ورزشی مصباح مسابقات انفرادی دارت و
فوتبال دستی را برگزار می کنند.بر اساس این گزارش
این رقابت ها با ظرفیت محدود برگزار خواهد شد و
شرکت برای عموم آزاد است و عالقه مندان به حضور
در این رقابت ها تا فردا برای ثبت نام فرصت دارند.

بهترین های این دوره در محل سایت تیراندازی این
باشگاه برگزار شد که در پایان وحید کفاشی ،مصطفی
بیرونی و علی شعبانیان برگزیدگان این دوره ،حکم و
مدال قهرمانی گرفتند.

رزمی کاران در سوگ حاج قاسم
حسین قربانی – ووشوکاران و کاراته کاران در سالروز
شهادت حاج قاسم سلیمانی یاد و خاطره وی را گرامی
داشتند.به گزارش «خراسان جنوبی» مراسم سالگرد
شهادت حاج قاسم سلیمانی با حضور ورزشکاران

رشته های ووشو و کاراته با رعایت پروتکل های
بهداشتی در خانه ووشوی بیرجند در سالن بهاران و
با همکاری هیئت ووشوی استان و گردان تکاور امام
حسین (ع) برگزار شد.

