سه شنبه
16شهریور 1400
 29محرم 1443
شماره 3631

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتامعی

اذان ظهر 12:31
غروب آفتاب 18:50
اذان مغرب 19:08
اذان صبح فردا 4:49
طلوع آفتاب فردا 6:12

چراغخاموشخانوادهها
برای ورزش روشندالن
زهرا قربانی
شاید خودشان برای حضور در میدان های ورزشی
تمایل داشته باشند اما خانواده ها برای این نوع تجربه
فرزندشان رغبت چندانی ندارند و همین موضوع ،کار
را برای جذب ورزشکار و استعدادیابی سخت کرده
استوبهیکیازمهمتریندغدغههایپیشرویهیئت
نابینایان و کم بینایان استان تبدیل شده است.
سرپرست هیئت نابینایان و کم بینایان استان گفت:
با توجه به شیوع کرونا ،ورزشکاران این هیئت پراکنده
شده و از فضای ورزشی فاصله گرفته بودند بنابراین
تصمیم گرفتیم بانک اطالعاتی کاملی از داوران،
مربیان،ورزشکاراننابیناوکمبینایاستانباهمکاری
ادارهبهزیستیوآموزشاستثناییاستانوانجمنهای
مربوطتهیهوجمعآوریکنیمتابتوانیمپسازشناسایی
جامعه هدف و افراد مستعد ورزش با فعال کردن کمیته
آموزش و استعدادیابی در دو حوزه موضوع را پیگیری
کنیم که با پیگیری های انجام شده تعدادی از آن ها
دوباره جذب ورزش شدند اما برخی را به دلیل اعتماد
نکردن خانواده ها نتوانستیم جذب کنیم.

به گفته «غالمی مقدم» حتی برای جذب ورزشکاران
و استعدادیابی آن ها به چند مرکز مثبت زندگی
مراجعه کردیم و با خانواده ها به صورت مستقیم وارد
مذاکره شدیم و از آن ها خواستیم که فرزندانشان را به
ما بسپارند اما خانواده ها زیر بار نرفتند و مطرح کردند
که یک بار این کار انجام و بعد از مدتی کالس های
ورزشی تعطیل شده است که از نظر روحی فرزندانمان
دچار مشکل شده اند و به همین دلیل دیگر دوباره نمی
خواهیم این تجربه تکرار شود.وی ادامه داد :با توجه با
آسیب پذیری باالی این قشر و شرایط کرونا باید رضایت
خانوادههاجلبشودکهتحققآننیازبهگذشتزمانو
فرهنگ سازی دارد.

رضایت از حمایت ها
اینمسئولورزشیازحمایتهایمسئوالنفدراسیون
و اداره ورزش و جوانان استان ابراز رضایت کرد و افزود:
از نظر اعتباری حمایت ها انجام می شود و از لحاظ
امکاناتوتجهیزاتبرایتمرینورزشکارانهمسالنو
پیست به صورت رایگان در اختیار هیئت قرار می گیرد.
ویبهفعالیتهایهیئتدرچندماهگذشتهاشارهکرد
و ادامه داد :چالش کشوری «بیا با هم ورزش کنیم» ویژه

دستور استاندار اجرایی نشد

بی مهری به تولید راکت اسکواش در بیرجند

حسـین قربانـی – تلاش  18ماهـه تولیـد راکـت
اسـکواش در بیرجنـد بـا اسـتفاده از جنـس هـای
مختلـف هـر یـک مشـکالتی داشـت امـا ایـن کار
اجرایـی شـد تـا افـراد مبتـدی بـا پرداخـت هزینـه کم
بتواننـد بـه آرزوی خـود یعنـی فعالیـت در ایـن رشـته
ورزشـی بپردازنـد و در نهایـت بعـد از تولیـد پنـج
نمونـه ،یکـی از آن هـا مـورد تاییـد فدراسـیون کشـور
و فدراسـیون جهانـی اسـکواش قـرار گرفـت امـا در
ادامـه راه تولیـد آن بـا بـی مهـری اسـتانداری بـرای
حمایـت مواجـه شـد.رئیس هیئت اسـکواش اسـتان
کـه مسـئولیت کمیتـه توسـعه همگانـی فدراسـیون
اسـکواش کشـور را هـم برعهـده دارد ،بـه «خراسـان
جنوبـی» گفـت :حـدود  18مـاه پیـش بـا توجـه بـه
افزایـش قیمـت راکـت هـای اسـکواش و نیـاز بـه
حداقـل دو میلیـون تومـان بـرای اسـتفاده افـراد

مبتـدی ،ماموریـت تولیـد راکـت ارزان قیمـت بـرای
اسـتفاده عمـوم مـردم بـه مـا محـول و بـرای تولیـد
راکـت اسـکواش در بیرجنـد جلسـاتی برگـزار شـد تا
مـواد یـا جنـس هایـی را جایگزین جنـس فعلـی کنیم
و بـا آزمـون و خطـا بعـد از تولید پنـج راکـت ،بـه نمونه
نهایـی رسـیدیم کـه بـه طـور مسـتقیم بـرای پنـج تـا
شـش نفـر اشـتغال زایـی دارد.
به گفتـه «غنی» نمونـه راکت تهیه شـده بـرای تایید به
فدراسیون اسکواش و فدراسـیون جهانی ارسال شد
و بعـد از تایید توسـط کارشـناس خبره فدراسـیون که
سـر مربی تیم ملی اسـت ،اسـتفاده از آن توسـط افراد
مبتـدی تاییـد شـد .وی ادامـه داد :بعـد از  18مـاه کار
در این باره و هزینـه حدود  50تـا  60میلیون تومانی،
حـدود دو ماه پیـش برای جلـب حمایـت در این بـاره با
اسـتاندار دیدار و گزارشـی از چگونگی تولید آن ارائه

صاحب امتیاز:
موسســه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول:
محمد ســعید احدیا ن
ســردبیر  :علی ولیزاده

ورزشکاران نابینا و کم بینا ،خرداد امسال برگزار شد
که حدود  ۱۸ورزشکار در رده های سنی آزاد از استان
شرکت کردند و در بخش انفرادی مرتضی مادی از
طبساولکشوریوخانمسکینهمهربانیفرازبیرجند
مقام سوم کشوری را کسب کردند و در مجموع هیئت
ورزش نابینایان و کم بینایان استان در این چالش اول
کشوری شد.
او با تاکید بر ضرورت فراهم شدن شرایط برای ورزش
نابینایان و کم بینایان استان افزود :ورزش برای این
قشرازاهمیتباالییبرخورداراستوباتوجهبهشرایط
خاصی که دارند به دنبال فرهنگ سازی و نهادینه
کردن در ابعاد فردی ،اجتماعی ،سالمت جسمی و
روانی هستیم.
به گفته وی اجرای برنامه های سالمت محور با هدف
افزایش نشاط ،امید بخشی با حضور خانواده های
ورزشکاران و بعد شناسایی و پرورش استعدادها
مدنظر است و به دنبال این موضوع هستیم که افزون بر
همگانی کردن ورزش این قشر به سمت قهرمان پروری
هم پیش رویم.وی ادامه داد :افزون بر این با توجه به
اولویت شناسایی عالقه مندان کمیته های همگانی
و روستایی هیئت هم فعال شده است که امیدواریم
بتوانیم برنامه های فرهنگی و ورزشی را اجرا کنیم و
خانواده ها با اعتماد کامل کودکان و نوجوانان را به
سمت فعالیت های ورزشی هدایت کنند.

آماده سازی تیم ها

سطحباالیرقابتها
او در خصوص حضور تیمملی بانوان در مسابقات
آسیایی برای اولین بار و سطح مسابقات می گوید:
به عنوان تیم بانوان ایران ،اولین دوره بود که در این
مسابقات شرکت میکردیم و تجربه بینالمللی
نداشتیم.سطحمسابقاتبسیارباالبودورقابتهای
سنگینیراباحریفانبرگزارکردیمدرحالیکه بیشتر
شرکتکنندههاازقهرمانانجهانبودند.
به گفته وی مکان برگزاری مسابقات در شهر آلماتی
قزاقستان بود ،دهکده ای در فاصله  ۶۰کیلومتری
شهر که آن جا قرنطینه بودیم و مسابقات را هم در آن
مکانبرگزارکردند.ویبهایننکتههماشارهمیکند
که این کشور ،مهد مچاندازی دنیاست و در این دوره
از مسابقات به مقام قهرمانی هم دست یافت .بیشتر
مچاندازهایقزاقستانی،قهرمانجهانهستندواین
موضوع کار را برای ما خیلی سخت میکرد با وجود
این ورزشکاران تیم ملی تمام توان خود را به نمایش
گذاشتند طوری که تیمملی مچاندازی ایران در این
دوره از مسابقات با کسب ۴مدال طال ۷،مدال نقره،
 ۲۰مدالبرنزومجموع ۳۱مدالدرجایگاهسومآسیا
بعدازقزاقستانوقرقیزستانقرارگرفتکهایننتیجه
حریفانمانراشوکهکردهبودودستاوردبسیارخوبی
محسوبمیشد.

رعایتنشدنقوانین
او درباره داوری های این دوره از رقابت ها میگوید:
داوری ها با این که در حد جهانی بود اما قوانینی را
کهدرسطحجهانومختصمچاندازیاست،رعایت
نمیکردند.
او با اشاره به این که در این رقابت ها مشکل خاصی
نداشتموفقطجلویبازویمپارهشددربارهعملکردش
در این رقابت ها می گوید :از مسابقه دست چپم زیاد
راضی نبودم که آن هم شاید به دلیل استرس زیاد در

شرایطخاصمچاندازی
این بانوی مچ انداز که استعدادش را خودش کشف
کرده است ،می افزاید :مچ اندازی هم مشابه دیگر
رشتههایورزشیتکنیکهایخاصخودشرادارد
و برای اجرای شان در مسابقه باید تمرینات خاصی
همداشتواگرفردیبخواهدوارداینرشتهورزشی
شود،بایدبهاینموضوعتوجهکند.
به گفته وی برای فعالیت به صورت حرفهای در این
رشته ورزشی ،یک میز به نام میز مچاندازی داریم که
روی آن ،دو پد جانمایی شده است و مسابقات آن هم
مثل هر مسابقه ورزشی دیگر ،قوانین خاص خودش
را دارد ،اینکه چطور دستمان را روی پد بگذاریم،
چطور مچ حریف را بگیریم و  ...و اگر رعایت نشود،
خطاست و نتیجه مسابقه به نفع حریف ثبت خواهد
شد.وی می افزاید :مسابقه مچاندازی با دستور داور
شروعمیشودودونفربهرقابتمیپردازند.بنابراین
مسابقات این رشته با آن چیزی که بعضیها در خانه

روی خط ورزش

جمعه؛ فینال لیگ فوتبال
استان

رقابت های کشوری که نیمه دوم امسال برگزار خواهد
شد آماده شوند تا در این رقابت ها بهترین عملکرد را
داشته باشند .به گفته وی ورزشکاران شطرنج باز هم
تمریناتشان را به صورت مداوم با توجه به دستورالعمل
های ستاد کرونا و با اولویت حفظ سالمتی دنبال می
کنند و حتی اواخر تیر شطرنج باران استان در رقابت
های قهرمانی کشور شرکت کردند و فقط با توجه به
شرایطفعلیکروناوحفظسالمتیورزشکاراندررشته
گلبال امکان فعالیت برای آن ها وجود ندارد.
وی با اشاره به فعالیت هیئت ورزشی نابینایان و

شـد و خواسـتار حمایـت 300میلیونـی اسـتان بـرای
تولیـد  300راکـت اسـکواش شـدیم تـا بـا رونمایـی
از آن کـه بـرای اولیـن بـار در کشـور در بیرجنـد انجـام
شـده اسـت برای هـر اسـتان  10راکت ارسـال شـود.
او یادآور شد که استاندار خواسـتار مکاتبه در این باره
شـد و بعـد از انجـام ایـن کار نامـه هیئـت بـه «عابـدی»
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری
ارجاع شـد و او هـم آن را بـه «موهبتـی» مدیـرکل دفتر
هماهنگـی امـور اقتصـادی ارجـاع داد و در نهایـت بـه
کارشـناس مربـوط ارجـاع شـد.
رئیـس هیئـت اسـکواش اسـتان بـا بیـان ایـن کـه اگـر
فقـط پـول چـای هایـی کـه در جلسـات سـتاد توسـعه
خـاوران مصـرف مـی شـود بـرای انجـام ایـن موضـوع
در نظـر گرفته می شـد ،حمایـت الزم از انجـام این کار
عملـی مـی شـد  ،افـزود  :بـا وجـود صحبـت حضـوری
بـا معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری و
مدیرکل دفتر اسـتانداری هنوز اقدامی برای حمایت
در ایـن بـاره توسـط اسـتانداری انجـام نشـده اسـت

در حالـی کـه مسـئوالن یکـی از اسـتان هـای همجوار
بـا آگاهـی از ایـن موضـوع خواسـتار آن شـده انـد کـه
رونمایی از راکت تولید شـده در بیرجند در اسـتان آن
هـا انجـام شـود تـا افتخـار آن بـرای آن هـا باشـد .
اگر در روز های آینده اقدامی در این باره انجام نشـود
بـر خلاف میـل باطنـی مجبوریـم رونمایـی از آن را در
اسـتانی غیر خراسـان جنوبی انجـام دهیم.

تجربه گران سنگ از رقابت ثانیه ها

اینرقابتهابودامامسابقهدستراستمعالیبود.
او در خصوص برنامه های بعدی اش برای حضور در
میدانهایملیوبینالمللیمیگوید:یکماهدیگر
مسابقات کشوری به صورت لیگ المپیاد برگزار می
شود و در فروردین هم دوباره در رقابت های آسیا
شرکت خواهم کرد و به همین دلیل تمرینات را با
شدتبیشتریشروعکردهاموباارادهقویتروجدی
تریادامهخواهمداد.
این ورزشکار  ۲۷ساله بیرجندی درباره سابقه این
رشته ورزشی در ایران میگوید :رشته ورزشی
مچاندازی ،حدود چهار سال است که در ایران
طرفدارانی پیدا کرده است و باشگاههایی هستند
که آن را به صورت حرفهای آموزشدهند .من هم
از سال  96از مسابقات شهرستانی شروع کردم،
بعدکهاولشدمدرمسابقاتانتخابیاستانوسپس
کشورشرکتکردموامسالهمباکسبمدالطالی
کشوری در رشته مچاندازی با دست چپ و راست،
به عنوان نماینده کشورمان در نوزدهمین دوره
رقابتهایمچاندازیقهرمانیآسیاشرکتکردم.
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غالمی مقدم با اشاره به این که تمرین
های تیم منتخب دو و میدانی از این
هفته در دو گروه آقایان و بانوان برگزار
می شود  ،افزود :قرار است اعضای تیم برای حضور در

پای صحبت بانوی مچ انداز برنزی آسیا
زهراقربانی -اواخرماهگذشتهورزشاستانشاهد
هنرنمایییکیازبانواناستاندرآنسویمرزهابود.
آرزو حسینی مچ انداز ملی پوش بیرجندی در رقابت
های آسیا پنجه در پنجه حریفان قدر خود انداخت و
توانست دو مدال انفرادی و یک مدال تیمی برنز را از
آنخودکندوبااینافتخارآفرینیبزرگاسمشرادر
فهرستستارههایورزشیاستانبهثبتبرساند.
اینورزشکاربااخالقدروزن ۶۰کیلوگرمدردودست
راست و چپ برای تیمملی بانوان که برای اولین بار
به مسابقات آسیایی اعزام شده بود ،افتخار آفرینی
کرد«.حسینی»درحالیدرجایگاهسوماینرقابتها
ایستاد که اولین نفری بود که چندی پیش در رقابت
های کشوری با کسب مدال طال بلیت پرواز به رقابت
های آسیا را گرفت .این ورزشکار پر تالش که هنوز
خستگیسفربهرقابتهایقزاقستانازتنشبیرون
نرفته است ،این روزها جدی تر و قوی تر و با تجربه ای
که از اولین حضور برون مرزی خود به دست آورده
است ،تمرین می کند تا بتواند در رقابت های بعدی
عملکردبهتریرابهنمایشبگذارد.

دفترمر کــزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی (ســازمان آب)

بادوستوآشنا،مچمیاندازند،خیلیفرقمیکندو
قابلمقایسهنیست.

افزایشاعتمادبهنفس
او با تاکید بر این که این رشته ورزشی به شدت
باعث افزایش اعتماد به نفس انسان میشود و
این خودباوری ،در بقیه مراحل زندگی هم به درد
میخورد ،ادامه می دهد :مسابقات مچاندازی در
صدم ثانیه تمام میشود و شرکت در این رقابت ها
استرسزیادیبهفردواردمیکند.
روبهروشدنباحریفیکهنتیجهمسابقهبااودرچشم
بر هم زدنی مشخص خواهد شد ،خیلی استرس
زاست.
بهگفتهویدرمسابقاتمچاندازیاگرهردو حریف،
خیلی حرفهای باشند ،مسابقه در صدم ثانیه تمام
خواهدشد،امادرمسابقاتمعمولیترهرمسابقهدر
نهایت 3ثانیهطولمیکشدکههمین 3ثانیه،انرژی
زیادیازانسانمیگیرد.
وی می گوید :مصدومیتهای این رشته به دلیل
ن و رقابتی بودن و فشار زیادی که روی دست
سنگی 
میآورد،خطرناکاستبنابراینبهآنسادگینیست
کهدرقابتلویزیونیادرشبکههایاجتماعیبازنشر
می شود.او ادامه می دهد :با وجود این مسابقه به
شدت هیجانانگیز ،مفرح و دوستداشتنی است و
افرادیه مکهقصددارنددراینرشتهورزشیفعالیت
کننداولیننیازعالقهوپشتکاراستکهباعثموفقیت
انسان در هر رشته و کاری میشود و خیلی ویژگی
ظاهری خاصی برای موفقیت در این رشته وجود
ندارد اما اگر دست بلندتر باشد به ویژه انگشتهای
دست،شانسموفقیتبیشتراست.
وی به این نکته هم اشاره می کند که هزینههای
فعالیت در این رشته ورزشی کم نیست چرا که الزمه
موفقیتدرهررشتهورزشیتغذیهدرستاستوهم
اکنونورزشکارهایقدرتیمثلبدنسازها،باالخره
یک سری مکملهای قانونی استفاده میکنند و
 ...که همه اینها هزینهزاست و البته باید زیر نظر
مربیباشد.

سر پرستىاســتا ن خراســان جنوبى:بیر جند،خىابان 
مدرس،خىابا ن  باهنر  غربى،شــماره77
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فعال بودن طبس و بیرجند

کمبینایان در شهرهای بیرجند و طبس افزود :برای
فعال شدن این هیئت در نهبندان و قاینات هم گام
های اولیه برداشته و اعالم آمادگی از سوی شهرستان
ها انجام شده است و منتظر معرفی رئیس هیئت
از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان به استان
هستیم.وی به پیگیری ها برای برگزاری مجمع
انتخاب رئیس این هیئت هم اشاره کرد و افزود:
مقدمات برگزاری این مجمع در حال انجام و گذراندن
مراحل اداری است.به گفته وی با توجه به در پیش
بودن هفته پاراالمپیک و روز عصای سفید به طور حتم
در صورت فراهم بودن شرایط برنامه های ویژه ای را
خواهیم داشت.

ابقایمحمودی

در تکواندو

علیرضـا محمـودی بـه مـدت چهـار سـال دیگـر
بـه عنـوان سـکاندار هیئـت تکوانـدوی اسـتان
انتخاب شـد.به گـزارش روابط عمومـی ورزش و
جوانـان اسـتان ،مجمـع عمومـی انتخـاب رئیس
هیئـت تکوانـدوی اسـتان بـا حضـور مدیـرکل
ورزش و جوانـان بـه عنـوان رئیـس مجمـع ،
محسـن قطبـی معـاون توسـعه امـور ورزش،
سـیده اعظـم اسلامی معـاون ورزش بانـوان،
صـادق زینـی ملـک آبـاد رئیـس حراسـت اداره
کل ورزش و جوانـان ،اعضـای هیئـت و تنهـا
کاندیـدای مجمـع علیرضـا محمـودی برگـزار
شـد و در پایـان جلسـه و پـس از رای گیـری انجام
شده  ،علیرضا محمودی با کسب  ۱۲رای از ۱۵
رای به عنـوان رئیـس هیئت تکواندوی خراسـان
جنوبـی معرفـی شـد.

جمعه  19شهریور فینال رقابت های لیگ فوتبال
استانبرگزارمیشود.
مسئول برگزاری مسابقات هیئت فوتبال استان به
خبرنگار ما گفت :در این رقابت از ساعت 16:30
تیم های ستاره ساز و سرخ پوشان بیرجند در مرکز
استانبهمصافهمخواهندرفت.
به گفته «بسکابادی» قهرمان این مسابقه به لیگ
دسته  3کشور راه خواهد یافت و نایب قهرمان
نمایندهاستاندرجامحذفیکشورخواهدبود.
به گفته وی این دوره از رقابت ها از  10خرداد با
حضور  18تیم در دو گروه شروع شد و بر اساس
برنامه ریزی پیش رفت و بعد از این مسابقات هم به
ترتیبرقابتهایردهنونهاالنزیر 12سال،زیر15
سال ،زیر 19سال و لیگ پیش کسوتان را خواهیم
داشت که لیگ پیش کسوتان کمتر از رقابت های
لیگاستاننخواهدبود.

اردویانتخابیبلندقامتان
اردوی یک روزه انتخابی تیم های والیبال پسران
استانبرگزارشد.
رئیسهیئتوالیبالاستانبهخبرنگارماگفت:این
اردوی انتخابی در سه رده سنی نوجوانان ،جوانان
و امید با حضور  ۱۴۵بازیکن از شهرستان های
بیرجند،قاینات،طبس،فردوس،سرایان،بشرویه،
خوسف ،نهبندان و زیرکوه در سالن حجاب برگزار
شد.بهگفته«رمضانی»پسازارزیابیعملکردفنی
بازیکنانوتاییدمربی،اعضایتیمهایمربوطدرهر
ردهسنیانتخابشدند.

راهیابی پهلوانان به
اردوی ملی
پهلواناناستانبهاردویتیمملیراهپیداکردند.
به گزارش خراسان جنوبی در رقابت های انتخابی
تیمملیورزشهایزورخانهایبزرگساالنکشور
که با حضور ورزشکاران ۲۰استان کشور در تهران
برگزار شد ،امیر حسین کاردان مقدم و مرتضی
حاجی آبادی به عنوان ورزشکاران برتر و در رشته
مرشدینیزمحمدرضاحسنپورازخراسانجنوبی
انتخابوبهاردویملیدعوتشدند.

