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کرنومتر

پرورش مربی بومی
دوره مربیگری درجه  3بازی های بومی و محلی
به میزبانی خراسان جنوبی برگزار شد.
«داوطلب» رئیس هیئت ورزش های روستایی و
بازی های بومی و محلی استان با بیان این مطلب
به خبرنگار ما گفت :این دوره با حضور بیش از
 150مربی از سراسر کشور به صورت آنالین به
میزبانی خراسان جنوبی برگزار شد.

شروع سپک تاکرا در
«کریت»
فعالیت رشته ورزشی مهیج سپک تاکرا در کریت
طبس آغاز شد.به گزارش خبرنگار ما قرار است
زمینی برای راه اندازی این رشته در روستای
کریت اختصاص داده شود تا جوانان و نوجوانان
بتوانند به این رشته پر تحرک و کم هزینه ورود
کنند و از این بین استعدادهای برتر در مسابقات
کشوری شکوفا شوند.

مربیگری پدل
دوره مربیگری سطح یک ملی پدل ،در خراسان
جنوبی برگزار شد.به گزارش «خراسان جنوبی»
دورهمربیگریسطحیکملیپدلبامدرسیعزیزی
پور سرمربی تیم ملی پدل و شرکت کنندگانی از
استانهایآذربایجانشرقی،خوزستان،مازندران
،خراسانشمالی،رضویوجنوبیبرگزارشد.

حقوق ورزشی در فضای
مجازی
باهمکاریهیئتکاراتهوادارهکلورزشوجوانان
استان پنجمین جلسه وبینار به صورت زنده در
فضای مجازی با عنوان مباحث حقوق ورزشی
برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما ،کالس آموزشی
مباحث حقوق ورزشی به صورت زنده و دونفره
توسط گرشاسبی مولف کتاب های مربیگری و
رئیس کمیته آموزش فدراسیون کاراته و بخشی
رئیس هیئت کاراته استان و نایب رئیس کمیته
آموزش فدراسیون کاراته با حضور بیش از ۱۶۵
شرکتکنندهازسراسرکشور،هیئتهایورزشی
استان  ،مربیان و ورزشکاران برگزار شد.
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اقدام برخی باشگاه های ورزشی به دریافت هزینه های متفاوت

حضور در اردوی ملی جهت یابی
«مهدی صادقی» و «جواد سلیمانی» دو ورزشکار نخبه جهت یابی استان در
اردوی پایانی مسابقات جهانی نیروهای مسلح  ۲۰۲۱روسیه حضور دارند.
به گزارش خبرنگار ما ،اردوی تیم ملی جهتیابی کشورمان برای حضور مقتدر
ورزشکاران ایرانی در مسابقات ورزشی ارتشهای جهان (سیزم) ۲۰۲۱
روسیه ،به میزبانی بوشهر درحال برگزاری است.
بر اساس این گزارش «صادقی» در مسابقات جهتیابی برد بلند نیروهای مسلح
به میزبانی تهران با گرد نآویز برنز بر سکوی سوم بخش انفرادی رقابتها
ایستاد و به جمع  ۱۲نفره اردوی تیم ملی پیوست و «سلیمانی» دیگر ورزشکار
جهت یابی خراسانجنوبی نیز در مسابقات قهرمانی جهتیابی کشور به مدال
نقره رسید و به اردوی تیم ملی اعزامی به رقابتهای جهانی  ۲۰۲۱صربستان
دعوت شد.

زهرا قربانی
شیوعویروسکرونااگرچهبهتعطیلیهفتماههباشگاه
ها منجر شده اما با وجود بازگشایی دوباره فضاهای
ورزشی ،رغبت ورزشکاران برای فعالیت در این مکان
ها کاهش یافته است .بیشتر ورزشکاران از ترس ابتال
به ویروس کرونا قید فعالیت در باشگاه های ورزشی را
زده و بسیاری از آن ها نیز به فعالیت خانگی با آموزش از
فضای مجازی عادت کرده اند و این رویه در حال تداوم
استوهمینمسئلهباعثبههمریختنسیستمدرآمدی
باشگاه ها شده است .به طوری که همزمان با بازگشایی
مجدد باشگاهها برخی از آن ها بدون توجه به قوانین،
اقدام به افزایش خودسرانه شهریه ها و تبدیل برخی از
ساعت های فعالیت برای آموزش خصوصی کرده اند
که این موضوع موجب اعتراض ورزشکاران به ویژه در
بخش بانوان شده است.یکی از ورزشکاران با گالیه از
متغیر بودن شهریه برخی باشگاه ها می گوید :این دسته
در شهر با نرخ های متفاوت فعال هستند ،طوری که
هزینه یک دوره آموزشی با تعداد جلسات برابر ،از ۹۰
تا  ۳۰۰هزار تومان و باالتر تعیین می شود و این هزینه
بستگی به نظر مسئول باشگاه دارد.یکی دیگر از آن ها
اظهارمیکند:باشگاههادلیلافزایششهریهرامحدود
شدن اجباری تعداد ورزشکاران هر شیفت برای رعایت
فاصله اجتماعی و امکان برخورداری بیشتر از وسایل
تمرینی و آموزش مربیان کالس ها اعالم می کنند.
این ورزشکار دلیل اصلی حضور دوباره خود در باشگاه
ورزشی را ادامه برنامه تمرینی خود برای تناسب اندام
و جلوگیری از به هم خوردن دوره آموزشی خود مطرح
می کند و می افزاید :در واقع آن دسته از ورزشکارانی
که برنامه رژیم الغری دارند و می خواهند تناسب و
آمادگی خود را برای دوره پساکرونا و حضور در میدان
های ورزشی حفظ کنند ،همچنان از حضور در باشگاه
ها استقبال می کنند.به گفته یکی دیگر از ورزشکاران
هر چند باشگاه های ورزشی به دلیل تعطیلی ماه های
اخیر متحمل خسارت های سنگین مالی شده اند اما
دلیل نمی شود که با افزایش بی رویه شهریه ها ،دست
به جبران آن بزنند.

هزینه ها جبران نمی شود
بااینحالباشگاههادرصدرخسارتهایناشیازشیوع
ویروس کرونا و تعطیلی اجباری در حوزه ورزش قرار
دارند .به طوری که مسئول یکی از باشگاه ها می گوید:

زورخانه بین المللی موافقت احداث گرفت
با شهریه های سال قبل و شرایط بحرانی پیش آمده،
حتی اگر تعرفه ها افزایش یابد بازهم نمی توان هزینه ها
را جبران کرد.وی به این نکته هم اشاره می کند که حاال
باشگاه داران برای ماندن یا تعطیل کردن کار سردرگم
شده اند .به طوری که برخی از آن ها به دنبال واگذاری
باشگاه یا تعطیلی کامل فعالیت در این بخش هستند.به
گفته وی محدودیت اعمال شده حضور ورزشکاران هر
شیفت با توجه به پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله
اجتماعی ،افزایش اجاره بها توسط مالکان باشگاه ها و
کاهش چشمگیر حضور ورزشکاران و نیز توقع مربیان در
افزایش دستمزدها ،از جمله عواملی است که باعث ایجاد
وضعیت نامطلوب در امور درآمدی باشگاه ها شده است.

کمیته نرخ گذاری
معاون توسعه ورزش استان با اشاره به این که شهریه
باشگاه ها بر اساس اعالم کمیته نرخ گذاری تعیین می
شود،میگوید:بهمنهرسالکمیتهنرخگذاریباحضور
نماینده های ادارات ورزش و جوانان ،صنعت ،معدن
و تجارت و تعزیرات حکومتی و دو نماینده از باشگاه ها
تشکیل می شود و با توجه به درصدی که شورای حمایت
از حقوق مصرف کنندگان اجازه داده است ،شهریه ها
افزایش می یابد.به گفته «قطبی » سال گذشته با توجه به
این که دو سال بود هزینه ها افزایش نداشت و  25تا 40
درصد افزایش در نرخ ها را داشتیم ،امسال هم ماه آینده
دوباره باید کمیته تشکیل شود و افزایش درصد ساالنه را
اعمال کنیم .اگرچه این درصد افزایش ابالغی به هیچ
عنوان کفاف هزینه های باشگاه های ورزشی را نکرده
و درمقابل تورم و افزایش دیگر قیمت ها بسیار ناچیز و
کم است و نیازمند نگاه ویژه دستگاه های ابالغ کننده
نرخ تورم به این قشر همانند دیگر اصناف است .وی به
حتی توصیه نمی کنیم فردی به این مکان بیاید چون
با توجه به کوچکی فضا احتمال این که حتی یک
بیمار ،همه را گرفتار کند ،زیاد است و به همین دلیل
ناخواسته در این فضا فعالیت می کنیم.
به گفته وی با توجه به وجود فضاهای متعدد در شهر
تعلل بیشتر در این موضوع سبب هدر رفت بیشتر
سرمایه ها خواهد شد.

واگذاری قطعی نیست

را تایید کردیم تا دست کم از بی مکانی رها شویم.
به گفته «سلیمانی»  ،نظر وزارت مبنی بر این که
اختصاصی کردن سالن بالمانع است و می توان
این کار را انجام داد  ،منوط به نظر اداره کل ورزش
و جوانان استان است و این اقدام انجام خواهد شد
اما ممکن است ماه ها زمان ببرد و هیئت می گوید؛
حاال که قرار است این اقدام ،انجام شود باید هر چه
زودتر اجرایی شود.
وی با اشاره به این که سالن مدنظر هم در اختیار
هیئت رزمی است و هیچ گونه فعالیتی ندارند ،ادامه
می دهد :می خواهیم هر چه سریع تر سالن به هیئت
تیراندازی واگذار شود تا کارهای زیربنایی را انجام
دهیم و مدیرکل نیز این کار را به کارشناس ورزش
و جوانان شهرستان واگذار کرد که در این مرحله
به مشکل برخوردیم و آن ها به این موضوع راضی
نیستند و هنوز جواب درستی نداده اند.
وی می گوید :در شرایط فعلی همچنان مجبوریم
در فضای استیجاری کوچک و زیر زمینی با اجاره
ماهانه یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان فعالیت کنیم و

دوشنبه سومین دیدار بادامک در
لیگ 3

در ادامه رقابت های لیگ دسته  3فوتبال کشور دوشنبه  29دی تیم بادامک
قاینات مقابل مقاومت جویبار قرار می گیرد.
به گزارش خبرنگار ما «بسکابادی» دبیر هیئت فوتبال قاینات گفت :این دیدار
ساعت  14در ورزشگاه امین زاده شهر قاین برگزار می شود.

امید «زغال سنگ» پشت در وزارت

به دنبال تبانی دو تیم سپاهان و فراز بام خائیز دهدشت ،تیم زغال سنگ طبس
تنها نماینده استان در رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور برای
قرار گرفتن در جمع  6تیم برتر این رقابت ها منتظر نظر وزارت ورزش و جوانان
است«.ابوترابی» سرپرست تیم زغال سنگ طبس به خبرنگار ما گفت :جلسات
کمیته انضباطی و فنی فدراسیون تشکیل و با توجه به حساسیت موضوع ،پرونده
به وزارت ارسال شده است و منتظر رای آن ها هستیم.

چا پ:شهرچا پخراسان

روی خط ورزش

شهریه های لب سوز

خانهتیراندازی
روی میز بررسی

زهرا قربانی « -شهر خدمتی بدون خانه تیراندازی»
« ،خانه به دوشی تیراندازان» از جمله عنوان های
گزارش های «خراسان جنوبی» از نبود فضای
اختصاصی برای تیراندازان بیرجندی است .آن ها
در چنین شرایطی به اجبار در زیرزمین استیجاری
فعالیت های خود را دنبال می کنند و با توجه به
شرایط فعلی و محدودیت فضا خواستار اختصاص
فضایی برای فعالیت هستند و هر چند که از سوی
مسئوالن قول هایی برای رفع مشکل مطرح شده
است اما هنوز به نتیجه نهایی در این خصوص نرسیده
اند.
رئیس هیئت تیراندازی استان با اشاره به این که
وضعیت تغییر چندانی نداشته است ،می گوید:
مدیرکل ورزش و جوانان استان قول داد که یکی
از سالن های مجموعه والیت در اختیار هیئت قرار
گیرد که در این باره روال کار انجام و برای اختصاصی
کردن این فضا نامه ای به وزارت ارسال شد و قبل از
این اقدام نظر هیئت هم پرسیده شد که این سالن
به درد شما می خورد یا نه؟ و در پاسخ این موضوع
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رئیس اداره ورزش و جوانان بیرجند در پاسخ به
گالیه مطرح شده ،می گوید :سالن مدنظر در اجاره
هیئت رزمی است و پنج رشته ورزشی و بیش از ۵۰۰
ورزشکار از این فضا استفاده می کنند و در شرایط
فعلی با توجه به کرونا و ممنوعیت فعالیت رشته های
برخوردی ،این سالن تعطیل است و بعد از بهبود
شرایط به طور حتم این سالن مورد بهره برداری
فعاالن این حوزه قرار خواهد گرفت.
به گفته «شیردل» مدیرکل ورزش و جوانان از
کارشناسان خواسته است ،نظرشان را در این باره
اعالم کنند و بیان نشده است که به طور قطع سالن
در اختیار هیئت تیراندازی قرار خواهد گرفت و این
موضوع در دست بررسی است و در این خصوص
مشکلی بین مدیریت استان و شهرستان وجود ندارد.
وی ادامه می دهد :از نظر ما همه رشته ها مثل هم
هستند و نمی توان برای این که چراغ خانه یک رشته
روشن شود ،چراغ پنج رشته دیگر را خاموش کرد.
او با اشاره به این که راه اندازی یک سایت تیراندازی
بیش از  ۵۰میلیون تومان هزینه دارد ،می افزاید :با
توجه به هزینه باال ،نباید عجوالنه و بدون کارشناسی
اقدام کرد و پیشنهاد شده است سالن بیماران خاص
در سایت اداری که متعلق به اداره ورزش و جوانان
است تبدیل به سایت تیراندازی شود تا در کنار
تیراندازان با بیماری خاص ،دیگر تیراندازان هم از
این فضا استفاده کنند.
به گفته وی سالن مدیریت بحران واقع در خیابان
کارگران سال ها پیش برای تیراندازان شهرستان
تجهیز اما مسائلی مربوط به دوری مسیر و  ...مطرح
شد که قابل پذیرش نیست و ورزشکار واقعی نباید این
گونه مسائل را مطرح کند.

شطرنج دانشجویی
هفتمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی کشور به شکل آنالین به میزبانی استان برگزار می شود.
«یوسف پور» مدیرکل اداره تربیت بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی
استان گفت :این رقابت ها از یکم تا  15بهمن امسال به شکل آنالین با حضور
دانشجویان دختر و پسر سراسر کشور برگزار می شود و عالقه مندان برای حضور
می توانند به پرتال دانشگاه مراجعه کنند.

پشت ووشوکاران گرم نشد
حسین قربانی – مشکل مالی مانع از حضور تیم هیئت ووشوی استان در لیگ برتر
ووشوی کشور شد.رئیس هیئت ووشوی استان با اشاره به این که رقابت های لیگ
برترووشویکشوربهمنآغازمیشود،بهخبرنگارماگفت:حضوردرلیگبرترووشوی
کشورنیازبههزینهزیادیداردکهازسالهایگذشتهبهدلیلمشکلمالیونداشتن
حامیبرایتامینهزینههایمربوطبهآنموفقبهشرکتدراینمسابقاتنشدهایم.

شهریه ها در باشگاه های خراسان جنوبی هم اشاره می
کند و می افزاید :شهریه ها در رشته های مختلف و بسته
به درجه باشگاه ها متفاوت است اما در استان با توجه به
این که بیشتر باشگاه ها درجه  3هستند ،شهریه بیشتر از
 ۱۰۰هزار تومان به ازای ۱۲جلسه در ماه در باشگاه های
بدنسازی و آمادگی جسمانی نداریم مگر این که زمانی
خصوصی باشد و فقط با یک نفر کار شود که آن توافقی
است.او هم به این نکته اشاره می کند که استقبال با توجه
به کرونا کم شده است اما این موضوع دلیل نمی شود
که باشگاه ها هزینه حضور نیافتن دیگران را از افرادی
که حاضر شده اند ،بگیرند.وی تاکید می کند :تغییر یا
افزایش خودسرانه شهریه باشگاه ها با عنوان هایی چون
شیفتخصوصی،نیمهخصوصیودیگرمواردغیرقانونی
وتخلفمحسوبمیشود.ویباتاکیدبراینکهواحدهای
بازرسی به صورت مستمر این موضوع را پیگیری خواهند
کرد،میافزاید:تازمانیکهشاکیخصوصینباشد،نمی
توانیم کاری انجام دهیم چون زمان مراجعه واحدهای
بازرسی ،نرخ نامه ها نصب و گفته می شود که مشکل
خاصی وجود ندارد و همه از شهریه ها راضی هستند.به
گفته وی مواردی به صورت شفاهی درخصوص افزایش
خودسرانه شهریه ها توسط برخی باشگاه ها اعالم شده
است اما هیچ کدام راضی به شکایت کتبی نشده اند و
تا زمانی که مستند نباشد هم نمی توان کاری کرد و در
صورت شکایت ،پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال می
شود و آن جا جریمه می شوند و اگر دوباره تکرار شود
باشگاه پلمب خواهد شد .این مسئول ورزشی در پایان
می گوید :نظارت بر رعایت بهداشت در باشگاه ها به
صورت مستمر انجام می شود و در این زمینه باشگاه ها در
حد توان رعایت می کنند و ضدعفونی را انجام می دهند و
سطلهایزبالهمخصوصماسکودستکشوجوددارد.

معاون توسعه
ورزشی استان:
تغییر یا افزایش
خودسرانه شهریه
باشگاه ها با عنوان
شیفت های
خصوصی ،نیمه
خصوصی و دیگر
موارد ،غیرقانونی
و تخلف محسوب
می شود

موافقت نامه احداث زورخانه بین المللی مرکز استان با اعتبار اولیه  ۲۰میلیارد
ریال و مبلغ کل  ۶۰میلیارد ریال ابالغ شد.
رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای استان به خبرنگار ما گفت :با
پیگیری های ویژه انجام شده موافقت نامه مهم احداث گود باستانی بین المللی
بیرجند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به اداره کل ورزش و جوانان
استان ابالغ شد و با پیگیری انجام شده  ۵۰۰میلیون تومان پیش بینی اولیه با
افزایش چهاربرابری به دو میلیارد تومان افزایش یافت و سقف پیش بینی این
پروژه شش میلیارد تومان است .
«شکری» با اشاره به این که ابالغ این اعتبار پایدار شده است ،این دستاورد را به
جامعه ورزشی این رشته تبریک گفت و از مسئوالن که در اجرایی شدن موضوع
همراهی کردند ،قدردانی کرد.

تکلیف هیئت تنیس خاکی مشخص شد
با برگزاری مجمع انتخاب رئیس هیئت تنیس خاکی استان ،سکاندار این هیئت
بعد از  16ماه بالتکلیفی مشخص شد.
به گزارش خبرنگارما« ،اسداللهی» دبیر هیئت تنیس خاکی استان گفت :این
مجمع با  ۱۴نفر اعضا برگزار و حسین امامی با حداکثر آرا به عنوان رئیس هیئت
تنیس خاکی استان انتخاب شد.
به گفته وی این مجمع با حضور فدراسیون تنیس خاکی برگزار شد.

کشتی نیازمند همت جهادی
برای پیشرفت و توسعه ورزش کشتی استان به خصوص شهرستان درمیان باید
کار جهادی کرد.
«سروری» رئیس هیئت کشتی خراسان جنوبی در دیدار با فرماندار شهرستان
درمیان گفت :اداره ورزش و جوانان و فدراسیون به سهم خود کمکهایی به
کشتی استان کرده اند ولی اگر مسئوالن اجرایی دنبال پیشرفت و توسعه ورزش
کشتی و دیده شدن شهر خود هستند باید همراه و همگام با ما در خصوص رشد
ورزش کشتی کمک کنند.

گفت وگو با پیش کسوت ورزش بیرجند

گلزنی با ساق خونین!

سـید حسـین حسـینی  -بـرادران «عبـاس نیـا» از
جملـه بازیکنان تکنیکـی و تاثیرگذار فوتبـال بیرجند
در دهـه  40و  50و در رشـد تکنیکـی ایـن رشـته در
بیرجنـد تاثیـر گـذار بودنـد« .علـی عبـاس نیـا» متولد
 22در تهـران ،بـرادر بـزرگ تر اسـت کـه سـابقه بازی
در تهـران بـا بزرگانـی همچـون «شـیرزادگان» را نیـز
دارد.
بـه عقیـده او کـه از دوران جوانـی بـه رعایـت اصـول
جوانمـردی تاکیـد زیـادی داشـته اسـت ،ایـن روزهـا
بـا وجـود رشـد کمـی و فنـی فوتبـال ،برخـی اصـول
اخالقـی و بـازی جوانمردانه کم رنگ تر شـده اسـت.
به گفته او اگر روزی قرار باشـد مسـابقات جهانی گل
کوچـک برگـزار شـود ،بـدون شـک ایرانـی هـا در آن
قهرمـان می شـوند ،چون بیشـتر فوتبالیسـت های ما
فوتبـال را از کوچـه هـا و با ایـن نـوع فوتبال آغـاز کرده
انـد .وی البتـه هیـچ گاه از ورزش جـدا نشـده و هـم
اکنـون پیـاده روی جـزو برنامـه هـای روزانـه اوسـت.
ازخانـه تـا محـل مصاحبـه را کـه بـه خواسـته او پـارک
تعیین می شـود و فاصله زیادی هم با خانـه اش دارد،
پیـاده مـی آیـد.

شروع حرفه ای
وی دربـاره شـروع دوران فعالیـت خـود مـی گویـد:
در تهـران در محـدوده مجلـس بـه دنیـا آمـدم ولـی
چـون پـدرم در بیرجنـد بـود ،شناسـنامه ام را از ایـن
جـا گرفتنـد.
بعـد از مدتـی در محـدوده میـدان ژالـه تهـران سـاکن
شـدیم ،از حدود  8سـالگی در همـان محلـه خودمان
بازی مـی کردیم و تـا سـال  39یعنـی  17سـالگی در
تهـران بودیـم کـه در ایـن مـدت در همـان تیـم هـای
دبسـتان و دبیرسـتان و همچنین مسـابقات محله ای
بـازی مـی کـردم.
«عبـاس نیـا» ادامـه مـی دهـد :در همـان زمـان بچـه
هـای منطقـه  400دسـتگاه تهـران از جمله بـرادران
«حبیبـی» کـه از فوتبالیسـت هـای قدیمـی تهـران
بودند یا «شـیرزادگان» به دلیل وجود زمین مناسـبی
کـه در دوره مصـدق در اختیار آن هـا قرار گرفتـه بود،
فرصـت بـازی بیشـتر داشـتند و حرفـه ای تـر بودنـد.
مـن هـم چـون منـزل عمویـم آن جـا بـود گاهـی در آن
جـا بـازی مـی کـردم.
جالب این کـه به حدی رعایـت احترام مـی کردند که
سـال ها بعـد و با وجـود گذشـت زمـان زیـاد ،هـر وقت
گذر ما به آن جا مـی افتاد ،بازی را تعطیـل می کردند
و مـی گفتنـد؛ بفرمایید داخل.
وی با اشـاره به حضور  30ماهه در زاهدان بین سـال
هـای  39تـا  ،41خاطـر نشـان می کنـد :از سـال 41
بـه بیرجنـد آمـدم و در همـه رقابت هـا و مسـابقاتی که
تیم بیرجنـد شـرکت می کـرد ،حضور داشـتم .پسـت
تخصصـی ام فوروارد بـود و بیشـتر در این پسـت مورد
اسـتفاده قـرار مـی گرفتـم ولـی در مجمـوع همـه جـا
بازی کـردم.
بـا تیـم آموزشـگاه هـای بیرجنـد هـم بـه مسـابقات
مختلف استانی مانند سـبزوار  ،تربت حیدریه و تربت
جـام رفتـم و تـا جایـی کـه یـادم می آیـد یـک مقـام دوم

اسـتانی در ایـن سـال هـا بـه دسـت آوردیـم.
وی با اشاره به رواج تکنیک های پیشـرفته در فوتبال
بیرجنـد مـی گویـد :هـر چنـد بازیکنـان خوبـی در
بیرجنـد حضـور داشـتند ولـی بیشـتر سـنتی ،بـازی
می کردند و وقتـی در زمین می خواسـتم به اصطالح
تکنیک «یک ،دو» انجـام دهم برای خیلـی ها حرکت
تازه ای بود .به نظرم اگر در دوران اوج در تهران بودم
به طـور قطـع به تیـم هـای ملـی راه پیـدا می کـردم.
وی دربـاره گل هـای تاثیر گـذاری کـه به ثمر رسـانده
اسـت هـم مـی گویـد :یکـی از ایـن گل هـا مربـوط بـه
مسـابقه ای بـود کـه در دهـه  40بیـن تیـم بیرجنـد و
زاهـدان در زمیـن هنـگ کهنـه کـه آن زمـان خاکـی
بـود ،انجـام شـد .در آن بـازی «،عبـاس کاوه» بـرای
زاهـدان بـازی مـی کـرد و مـن در تیـم بیرجنـد .البتـه
چـون قبـل از آن در زاهـدان بودیم ،بـا همـه بازیکنان
آشـنا بودم .بـه من مـی گفتنـد مربی مـان گفته اسـت
؛فقـط «عبـاس نیـا» را بگیریـد چـون از دسـت همـه در
مـی رود و  ...یـک افسـر وظیفـه بـرای آن ها بـازی می
کرد که بـا برخـورد خیلـی خشـن مرا مصـدوم کـرد به
نحـوی کـه سـاق پایـم خونـی شـد و هنـوز جـای آن در
پایم به چشـم مـی خـورد .بعـد از آن کـه یک پانسـمان
معمولـی روی مـن انجـام شـد بالفاصلـه بـا همـان پـا
بـه زمین آمـدم و بـا توجـه به ایـن اتفـاق بـرای زدن گل
مصمـم تر شـدم .یـک بـر صفـر از این تیـم عقـب بودیم
کـه بعـد از جـا گذاشـتن چنـد نفـر بـا شـوتی سـنگین
دروازه آن هـا را بـاز کـردم .هـر چنـد یـک پنالتـی هـم
با خطایی کـه دوبـاره روی مـن انجـام شـد در ادامه به
دسـت آوردیـم کـه بـه گل تبدیـل نشـد .در نهایـت این
بـازی یـک بـر یـک برابر شـد.
جالب آن کـه گل زاهدان را هـم عباس آقـای کاوه که
در اصـل بیرجندی بـود به ثمر رسـاند.

غیرت فوتبالی
این پیش کسـوت با اشـاره به نوع بازی ایـن روزها می
گویـد :االن می بینم بازیکن با یک اشـاره کـه به او می

شـود خـودش را بـه زمیـن مـی زنـد و چنـد پیـچ و تـاب
هـم مـی خـورد و بعـد از گرفتن خطـای حریف توسـط
داور ،خیلی راحت بلند می شـود و به بـازی ادامه می
دهد .ما این جور کارها را کسـر شـأن و ننـگ خود می
دانسـتیم .همه تلاش ما ایـن بود کـه با وجـود خطای
حریـف زمیـن نخوریـم ،چـون یکـی از کـری هـای بعد
از بـازی این بـود که مـن فالنی را چنـد بار زمیـن زدم.
وی بـا بیـان ایـن کـه مـدرک مربیگـری بسـکتبال و
فوتبـال را هـم دارم ،ادامـه مـی دهـد :در مجمـوع من
و هم نسـلی هایـم به دلیـل عشـق و عالقه هـر کاری را
انجام مـی دادیم .از جملـه در زمان احداث ورزشـگاه
آزادی بیرجنـد در آماده کردن زمین ،کاشـت درخت
و ...با جـان و دل همـکاری مـی کـردم .آقای«مهرور»
بـرای ایـن ورزشـگاه و البتـه خیلـی امـور دیگـر بسـیار
زحمت کشـید و با دسـت خالی چه در بحث گسترش
فضاهـای ورزشـی و چـه رشـد رشـته هـای ورزشـی
باعـث پیشـرفت هـای چشـمگیری شـد.
وی می گوید :ما هفت بـرادر و همه ورزشـکار بودیم و
به خصوص در فوتبال فعالیت مـی کردیم که البته در
حد قهرمانی و حضور در مسـابقات مختلف اسـتانی ،
برادرانم حسـین و اصغـر بودند کـه البته اصغـر متولد
 33هم اکنون در خارج از کشـور زندگـی می کند.

