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لرستان  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
درجلسه ستاد هماهنگی بازسازی مناطق 
از  بیش  پرداخت  از  کشور  زده  سیل 
و  تسهیالت  میلیاردتومان  یکهزارو4۰۰ 
لرستانی  زدگان  سیل  به  بالعوض  کمک 

خبر داد.
که  جلسه  این  در  مسعودرضایی 

باحضورتابش  و  ویدئوکنفرانس  بصورت 
اسالمی  انقالب  بنیادمسکن  رئیس 
۹۰درصدی  پیشرفت  به  برگزارشد،بااشاره 
زده  سیل  مناطق  در  احداثی  واحدهای 
لرستان تصریح کرد:بامشارکت و همکاری 
به  و  تکمیل  باقیمانده  واحدهای  مردم 

مردم سیل زده لرستانی تحویل میگردد.
اینکه  بابیان  بنیادمسکن لرستان  مدیرکل 
بالعوض  تاکنون ۳۷۰میلیاردتومان کمک 
تومان  میلیارد  هزارو۱۰۰  یک  از  بیش  و 
پرداخت  زدگان  به سیل  بانکی  تسهیالت 
ازیک  بیش  درمجموع  کرد:  تصریح  شده 
هزارو4۰۰میلیارد تومان تسهیالت و کمک 
ازسیل  دیده  خسارت  مردم  به  بالعوض 

درلرستان پرداخت شده است.
مدیرکل بنیادمسکن لرستان گفت:عملیات 
و  آرماتوربندی  ۱۲هزارو۲۰۰واحد  اجرای 
بتن فنداسیون،۱۱هزار و ۸۵۰ واحداجرای 
اسکلت،۱۱هزارو ۱۰۰ واحداجرای سقف و 
اتمام  به  دیوارچینی  واحد  ۱۰هزارو۷۵۰ 

رسیده است.
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
آسفالت  درصدی   ۶۰ پیشرفت  از  لرستان 
قالب طرح  در  استان  این  روستایی  راه های 

»ابرار« خبر داد.
عباس شرفی گفت: در راستای اجرای طرح 
سراسری اقدام برای آسفالت راههای اولویت 
سال  طی  »ابرار«  عنوان  با  روستایی  دار 
گذشته آسفالت ۶4 کیلومتر راه روستایی در 
شهرستان های مختلف استان در دستور کار 

پیشرفت  تاکنون ۶۰ درصد  که  قرار گرفت 
فیزیکی داشته است.

 ۸ طرح  این  قالب  در  تاکنون  افزود:  وی، 
اتمام  به  چگنی  شهرستان  در  کیلومتر 
نیز  پروژه ها  مابقی  در  و  است  رسیده 
و  گرفته  صورت  کامل  طور  به  زیرسازی 
آماده آسفالت هستند که به زودی عملیاتی 
می شوند و امیدواریم تا پایان امسال مجموع 

۶4 کیلومتر به بهره برداری برسد.

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
لرستان، از اجرای ۱۱۸ کیلومتر راه روستایی 
در قالب طرح »جابر« در آینده نزدیک خبر 
داد و افزود: در راستای اجرای طرح سراسری 
با  روستایی  راههای  برای  آسفالت  جهش 
 ۱۱۸ لرستان  استان  در  نیز  »جابر«  عنوان 
پیشنهاد شده است که در صورت  کیلومتر 
و  استان  ریزی  برنامه  شورای  در  تصویب 

اختصاص بودجه الزم عملیاتی خواهد شد.
شرفی، عنوان کرد: طرح بهسازی و آسفالت 
محورهای گردشگری نیز در دستور کار قرار 
گرفته است که بر اساس اولویت بندی انجام 

می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان لرستان:

پرداخت یک هزارو۴00 میلیاردتومان تسهیالت و کمک بالعوض 
به سیل زدگان لرستانی

مدیرکل راهداری لرستان مطرح کرد؛

پیشرفت 60 درصدی طرح آسفالت راه های روستایی لرستان

حجت بیرانوند در جمع خبرنگاران در سخنانی با 
بیان اینکه تأمین آرد استان بر عهده شرکت غله 
و خدمات بازرگانی است، اظهار داشت: مباحث 
مختلف  دستگاه های  عهده  بر  نظارتی  و  صنفی 

است.

ظرفیت ذخیره سازی ۸۰۰ هزار تن گندم در 
لرستان

وی با تاکید بر اینکه حوزه آرد و نان یک سیکل 
و فرآیند است، عنوان کرد: یکی دیگر از وظایف 
تعهدی شامل  اساسی  برخی کاالهای  تأمین  ما 
این  سپس  که  است  نباتی  روغن  و  شکر  برنج، 
کاالها در اختیار دستگاه های متولی توزیع قرار 

داده می شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با بیان 

ظرفیت  تن  هزار   ۸۰۰ حدود  لرستان  اینکه 
و  سیلوها  شامل  گندم  سازی  ذخیره  استاندارد 
انبارهای مکانیزه را دارد، بیان داشت: در بهترین 
خرید  گندم  تن  هزار   ۵۱۰ لرستان  شرایط 
می کند و این در حالیست که ما ظرفیت ۸۰۰ 

هزار تن ذخیره سازی گندم را در استان داریم.
کشاورزی  ریسک  اینکه  به  اشاره  با  بیرانوند 
باشیم  نداشته  بارندگی  اگر  است  باال  لرستان 
میزان تولید کاهش پیدا می کند، تصریح کرد: در 
سال ۹۷، ۳۶۰ هزار تن گندم و سال ۹۸، ۳۰۰ 
است،  خریداری شده  استان  در  گندم  تن  هزار 
لذا ما در بحث زیرساخت های حوزه گندم مشکل 
خاصی در لرستان نداریم و استان یک انبار غله 
مناسب برای استان های دیگر محسوب می شود.

توزیع جغرافیایی نامناسب کارخانه های آرد
وی با بیان اینکه نیاز کشور به گندم در سال ۱۱ 
بیان داشت: لرستان در سال  میلیون تن است، 
۲۵۰ هزار تن گندم نیاز دارد، در این راستا مازاد 

گندم استان به سایر استان ها ارسال می شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با بیان 
اینکه متأسفانه سال گذشته میزان تولید کاهش 
جهاد  وزیر  اعالم  اساس  بر  افزود:  کرد،  پیدا 
کشاورزی، امسال ۱4 میلیون تن گندم در کشور 

تولید می شود.

با اشاره به فعالیت ۱۳ کارخانه آرد در  بیرانوند 
لرستان، تصریح کرد: ظرفیت ذخیره سازی این 
کارخانه های آرد، ۷۵۰ هزار تن است و این در 
حالیست که میزان مصرف گندم در استان ۲۵۰ 
هزار تن در سال است و سه برابر ظرفیت خود 

در استان کارخانه آرد داریم.
توزیع  بحث  در  ما  متأسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
مشکل  استان  در  آرد  کارخانه های  جغرافیایی 
در  آرد،  کارخانه های  عمده  کرد:  عنوان  داریم، 
شرق و غرب استان قرار دارند، در یک شهر ما 
آرد  داریم، مجبور هستیم که  آرد  کارخانه  پنج 
را از الیگودرز حمل و به طور مثال به رومشکان 
آرد  از کارخانه  استان مملو  منتقل کنیم، شرق 
است اما شهرستان هایی مانند رومشکان، سلسله 
و... کارخانه آرد نداریم در دلفان نیز یک کارخانه 

آرد کوچک داریم.

تأمین ۳ هزار تن برنج برای استان
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث تأمین 
که  گذشته  سال  داشت:  بیان  اساسی،  کاالهای 
شاهد بحران شکر بودیم، تا فروردین ماه امسال 
تأمین  استان  برای  را  شکر  تن  هزار   ۲۰ حدود 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  سازمان  اختیار  در  و 

واحدهای صنفی و.... قرار دادیم.
ذخیره  بحث  در  ما  اینکه  بر  تاکید  با  بیرانوند 
استان  در  اساسی  کاالهای  انبارهای  و  سازی 
همچنین  کرد:  تصریح  نداریم،  خاصی  مشکل 
تن   ۹۹ و  هزار  سه  کنون  تا  امسال  ابتدای  از 
برنج برای استان تأمین شده است و در اختیار 

سیستم تنظیم بازار استان قرار گرفته است.
وی، بیان داشت: همچنین هزار و ۱4۹ تن روغن 
نباتی برای استان تأمین شده، عالوه بر این، هزار 
ماه  اردیبهشت  طی  نیز  دیگر  شکر  تن   ۱4۹ و 

برای لرستان تأمین شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با تاکید 
بحث  و  است  ما  عهده  بر  کاال  تأمین  اینکه  بر 
توزیع بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان  برای  کاال  میزان  این  کرد:  عنوان  است، 

بسیار عالی است.
بیرانوند با تاکید بر اینکه با توجه به بارندگی ها 
امسال  که  کرده  اعالم  کشاورزی  جهاد  امسال، 
استان  در  گندم  تولید  تن  هزار   4۰۰ از  بیش 
گندم  شده  بینی  پیش  خرید  همچنین  داریم، 
نیز ۳۶۰ هزار تن خواهد بود، ادامه داد: اگر این 
امر صورت گیرد، امسال نسبت به سال گذشته 
۶۰ هزار تن اضافه تر خرید گندم خواهیم داشت، 
نیاز استان ۲۵۰ هزار تن است که مازاد نیاز را به 

استان های دیگر می دهیم.
بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
در  روغنی  دانه های  بحث  در  لرستان  اینکه 
لرستان اقدامات خوبی در دستور کار قرار گرفته 
است، بیان داشت: در دو سال گذشته سه هزار 
و ۲۰۰ تن دانه روغنی کلزا در استان خریداری 

کرده ایم.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان، گفت: 
روند در این زمینه رو به رشد است، عمده تولید 
سلسله  شهرستان  به  مربوط  روغنی  دانه های 
از  تن   ۵۰۰ و  هزار  از  بیش  که  طوری  به  بوده 
مجموع سه هزار و ۲۰۰ تن تولید، مربوط به این 

شهرستان بوده است.
بیرانوند، میزان تولید سویا در لرستان طی سال 
گفت:  و  کرد  اعالم  تن   ۱۰۰ حدود  را  گذشته 
به شهرستان  مربوط  نیز  تولید سویا  میزان  این 

سلسله بوده است.
آغاز خرید تضمینی گندم از ابتدای خردادماه

دانه های روغنی در  تولید  بر رونق  تاکید  با  وی 
گندم  تضمینی  قیمت  کرد:  تصریح  لرستان، 
در  عدد  این  است،  کرده  پیدا  افزایش  امسال 
سالجاری دو هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته 
بوده  تومان   ۷۰۰ و  هزار  قبل  سال  است،  شده 
تضمینی  قیمت  رشد  درصد   ۵۰ حدود  و  است 

گندم را داشته ایم.
بیرانوند، گفت: کار خرید گندم از ابتدای خرداد 
ماه از مناطق جنوبی استان آغاز و تا ۱۵ مهر ماه 

نیز ادامه خواهد داشت.
با  لرستان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
تاکید بر اینکه لزوم افزایش کیفیت گندم، بیان 
بین  استاندارد  یک  دولت  رابطه  این  در  داشت: 
گرفته  نظر  در  استاندارد  غیر  و  مطلوب  گندم 
است. بیرانوند با اشاره به دو پارامتر »گلوتن« و 
پروتئین گندم، تصریح کرد: »گلوتن« گندم ما 
زیر ۳۰ است، اما »گلوتن« گندم وارداتی باالی 

۳۰ است.

نان تیره سالم تر است
وی در ادامه به بحث کیفیت نان در استان اشاره 
و  تجهیزات  اولیه،  مواد  عامل  سه  گفت:  و  کرد 
است،  مؤثر  نان  کیفیت  بحث  در  انسان  نیروی 
باید با نظارت الزم از سوی متولیان، سبوس آرد 

در تولید نان حفظ شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با بیان 
شهرهای  از  برخی  در  نان  مصرف  سرانه  اینکه 
لرستان ۱۲ کیلوگرم در ماه است، بیان داشت: 
هر چه نان تیره تر باشد، کیفیت آن باالتر است، 
مردم  توجه  مورد  امر  این  که  حالیست  در  این 

قرار نمی گیرد.
لزوم رعایت استانداردها در  بر  تاکید  با  بیرانوند 
تولید نان استان، تصریح کرد: همچنین یکی از 
مشکالت موجود در استان نبود واحدهای تولید 
نان صنعتی است و این در حالیست که کارخانه 
نان صنعتی یکی از نیازهای اساسی استان است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان خبر داد:

ظرفیت مطلوب لرستان در حوزه تولید دانه های روغنی
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با خبرهای لرستان

امیری، ملی پوش لرستانی تیم  وحید 
ایران عضو شورای ورزش  ملی فوتبال 

دانشگاه لرستان شد. 
تیم  سرشناس  بازیکن  امیری،  وحید 
ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس، 
لرستان  دانشگاه  ورزش  شورای  عضو 

شد.
برپایه این خبر ؛ امروز دوشنبه با حضور 
وحید امیری در حوزه ریاست دانشگاه 
رئیس  عزیزی،  خسرو  دکتر  لرستان، 

دانشگاه لرستان از وی تقدیر کرد.
همچنین از طرف دکتر خسرو عزیزی 
صورت  به   ، لرستان  دانشگاه  رییس 
نمادین، پیراهن شماره ۱۹ تیم فوتبال 
دانشگاه لرستان به وحید امیری اهداء 

شد.
این بازیکن هم استانی تیم ملی فوتبال 
دعوت  به  ایران،  اسالمی  جمهوری 
شورای  عضو  لرستان،  دانشگاه  رئیس 

ورزش دانشگاه لرستان شد.
داشنگاه  رییس  عزیزی  خسرو  دکتر 
لرستان در این دیدار گفت:باعث افتخار 
ماست که جوانان هم استانی همچون 
آقایان وحید امیری، علیرضا بیرانوند و 
سایر جوانان در سطح ملی درخشیده 
المللی  بین  مهم  در عرصه های  و  اند 
برای کشور و استان ما افتخار آفرینی 

کرده اند.

زمین  از  امیری  وحید  است  گفتنی 
امام  ورزشی  سالن  و  مصنوعی  چمن 
)سایت  لرستان  دانشگاه  )ع(  علی 
های  تالش  واز  کرد  بازدید  مرکزی(، 
به  لرستان  دانشگاه  مدیریتی  تیم 
زیرساخت  گسترش  و  تقویت  خاطر 
های ورزشی و تربیت بدنی دانشگاهی، 
در  را  تیم  این  عملکرد  و  کرد  تشکر 
ورزشی  زیرساختهای  تقویت  زمینه 

دانشجویی، موفق دانست.
در این دیدار، دکتر حجت اله یونسی، 
لرستان  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
و  کرد  تقدیر  امیری،  وحید  از  نیز 
امیری  آقای وحید  گفت:حضور جناب 
که از افتخارات کشور است در دانشگاه 
لرستان باعث افزایش انگیزه و کیفیت 
دانشگاه  دانشجویی  ورزشی  های  تیم 

لرستان می شود.
تربیت  اداره  رئیس  احمدی،  احسان 
دیدار  این  در  لرستان  دانشگاه  بدنی 
آیین  در  کرد  دعوت  امیری  وحید  از 
دانشگاهی  درون  المپیاد  اختتامیه 
اول  ترم  در  است  قرار  که  لرستان 
تحصیلی جاری برگزار شود حضور یابد 

و امیری نیز این دعوت را پذیرفت.

الهه یگانه 

گفت:  لرستان  وجوانان  ورزش  مدیرکل 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی 
تالش  لرستان  ورزش  پیشبرد  راستای  در 

کنند. 
کریمی در دیدار مقصودی نماینده منتخب 
اسالمی  شورای  مجلس  در  بروجرد  مردم 
اظهار کرد: ورزش جایگاه تخصصی است که 
نهایت  در  دارد که  و حمایت  توجه  به  نیاز 
تاثیر  مردم  سالمت  و  ذهن  روی  بر  بتواند 

گذار باشد.
نیروی  ظرفیت  از  مندی  بهره  با  اوافزود: 
ورزش  رشد  مسیر  علمی  و  متخصص  
لرستان را طراحی کرده ایم و امیدواریم به 
های  افق  به  مختلف  های  حوزه  در  زودی 

روشن دست یابیم.
تصریح   لرستان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
ورزش  دستندرکاران  همه  زحمات  با  کرد: 
و اصحاب جراید و نشریات  رضایت مندی 
به  آرامش  و  است  شده  حاصل  مطلوبی 
فضای ورزشی استان حکم فرما شده است 
های  حمایت  با  ادامه  در  امیدواریم  که 
نمایندگان مردم در مجلس بتوانیم سرعت 
باالتر  را  هدف  جامعه  به  رسانی  خدمت 

ببریم.
از مشکالت  کریمی خاطر نشان کرد: یکی 
زیر ساخت  در  لرستان ضعف  ورزش  فعلی 
داریم  انتظار  که  است  ورزشی  های 
تا  نمایندگان مردم در مجلس کمک کنند 
بتوانیم سرانه فضاهای ورزشی در استان را 

ارتقا دهیم.
بروجرد  شهرستان  ورزشی  وضعیت  به  او 
اشاره کرد و گفت: بروجرد از ظرفیت های 
مهم ورزشی در استان است و در سطح ملی 
و بین المللی دارای استعدادهای درخشانی 
افتخار  کشورمان  برای  همواره  که  است 

آفرینی کرده اند.
تاکید  لرستان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
ورزشکاران  که  پارالمپیک  برخالف  کرد: 
المپیک  به مدال شدند، در  لرستانی موفق 
تاکنون ورزشکاران لرستانی موفق به کسب 
رضا  آتی  المپیک  در  که  اند  نشده  مدال 
مدال  کسب  های  شانس  از  یکی  بیرانوند 
امیدواریم  که  است  برداری  وزنه  رشته  در 
کشورمان  برای  بروجرد  خطه  از  بتوانند 

افتخار آفرینی کند.
امیر محمد میرزایی 

هیئت  جایگاه  ارتقاء  گفت:  دادگر  علی 
سال  در   ۳۱ رتبه  از  لرستان  تیراندازی 
۱۳۹۵ به رتبه ۱4 کشور نشان از همت و 

پویایی هیئت تیراندازی لرستان دارد. 
دادگر در  جلسه ویدیو کنفرانس فدراسیون 
که  لرستان   هیئت  با  کشور  تیراندازی 
حضور  با  امروز  ویدئوکنفراس  صورت  به 
وجوانان  ورزش  مدیرکل  کریمی  سیدعلی 
ورزشی  معاون  عزیزپور  عبداله  استان، 
ورزش  امور  مسول  شرف  جمال  فرزانه  و 
بانوان ورزش وجوانان استان  برگزار شده 
بودضمن آرزوی سالمتی برای ورزشکاران 
استمرار  به  توجه  با  کرد:  کشور،اظهار 
ویروس  شیوع  پی  در  کشور  ویژه  شرایط 
کرونا و کاهش ارتباطات حضوری در جهت 
تصمیم  فدراسیون  افراد،  سالمت  حفظ 
کنفرانس  ویدیو  جلسه  برگزاری  با  گرفت 
با تربیت بدنی استان لرستان ارتباط برقرار 

کند.
تیراندازی  هیات  خوشبختانه  افزود:  او 
و  است  داشته  رشد خوبی  لرستان  استان 
هیات  این  منظم  های  برنامه  با  امیداورم 
به  توجه  و  ورزشکاران مستعد  پرورش  در 
برگزاری  پروازی و همچنین  اهداف  رشته 
به  هیات  این  جایگاه  آموزشی  های  دوره 

طور قابل توجهی ارتقاء یابد.
دادگر تصریح کرد: هیئت تیراندازی استان 
اندازی سالن های  دارای رتبه برتر در راه 
این  و  داراست  را  شهرستانها  تیراندازی 
موضوع در جلسه مجمع عمومی فدراسیون 
ورزش  معاون  داورزنی  دکتر  با حضور  که 
اعالم  شد  برگزار  ورزش  وزارت  قهرمانی 
اول  رتبه  آقای خدادادی  و گفته شد  شد 
با  قطعا”  که  دارند  را  توسعه  لحاظ  به  را 
و  ورزش  محترم  کل  مدیر  های  حمایت 
جوانان هیئت لرستان در این جایگاه قرار 

گرفته است.
و  سالح  ساماندهی  بر  تاکید  ضمن  داو 
های  سال  در  که  تجهیزاتی  و  مهمات 
گفت:  است،  شده  خریداری  گذشته 
آقای  جناب  پیگیری  با  که  امیدواریم 
قبل  درسنوات  که  سالحهای  کریمی 
تحویل هیئت شده و هم اکنون جزء آمار 

نیستند هرچی سریعتر جمع آوری شوند.

وحید امیری، عضو شورای ورزش دانشگاه 
لرستان شد

کریمی در دیدار با نماینده منتخب مردم بروجرد: 

نمایندگان مردم در مجلس در راستای پیشبرد ورزش لرستان 
تالش کنند

رئیس فدراسیون تیراندازی: 
هیئت لرستان پیشرو در راه اندازی سالن تیراندازی است

با شعار “ در خانه می مانیم” تا کرونا را 
شکست دهیم؛ 

برگزاری اولین دوره مسابقات مجازی کاتا 
سبک های آزاد کاراته بانوان لرستان 

کاراته  آزاد  سبک های  کاتا  مجازی  مسابقات  دوره  اولین 
بانوان لرستان برگزار شد. 

بانوان  آزاد  سبک های  کاتا  مجازی  مسابقات  دوره  اولین 
نوجوانان  و  نونهاالن  خردساالن،  رده سنی  سه  در  استان 
به صورت مجازی در بخش کاتا انفرادی با شعار “ در خانه 
می مانیم” تا کرونا را شکست دهیم؛ با استقبال هنرجویان 

در چندین هفته برگزار شد.
اسامی مدال آوران:

رده سنی خردساالن
مقام اول: مهرسا فصیحی

مقام دوم: نفس رک رکیان
مقام سوم: زهراسادات موسوی

مقام سوم: ساغر سیاه منصور
رده سنی نونهاالن

مقام اول: سارینا عباس نژاد
مقام دوم: پارمیدا عباس وند

مقام سوم: دیانا میردریکوندی
مقام سوم: مهسا بهاروند

رده سنی نوجوانان
مقام اول: مائده بیات
مقام دوم: زهرا ذلقی

مقام سوم: زینب عیسوند
مقام سوم: شقایق جافری

سمیه  کاتا  مجازی  رقابت های  دوره  اولین  داوری  کادر 
نصیریان ، سحر بنی احمد، مریم جعفری، فرشته شهبازی 

و نسترن فرامرزی بودند.
در پایان این رقابت ها به نفرات برتر حکم قهرمانی و کارت 

هدیه اهدا شد.
مربیان نفرات برتر اولین دوره مسابقات مجازی کاتا ، مریم 
فرشته   ،)KWF میردریکوندی)سبک  گلنوش  و  جعفری 
خرم آباد،  شهرستان  از  ساباکی(  )کیوکوشین  شهبازی 
نسترن فرامرزی)شین کیوکوشین( از شهرستان ازنا بودند .

درددل جودوکار ملی پوش:
پدر کارگرم خرجم را می دهد  

جودو  ملی  تیم  عضو 
در  اینکه  با  می گوید: 
را  درس  ورزش  کنار 
بیکار  اما  داده  ادامه  هم 
است و پدرش خرج او را 

می دهد.
خیاط  بهرامیان  احسان 
 ۱۰ حدود  با  کرد:  اظهار 
در  عضویت  سابقه  سال 

همچون  عناوینی  جودو  ملی  تیم  مختلف  سنی  رده های 
قهرمانی آسیا و کوراش جهان و چندین مدال بین المللی، 
حضور در مسابقات آسیایی و جهانی مختلف و حضور در 

بازی های آسیای اینچئون را دارم.
وی با اظهار نارضایتی از شرایط کنونی ملی پوشان، اضافه 
در  سرباز  یک  مثل  را  جوانی ام  سال های  بهترین  کرد: 
اردوهای تیم ملی تمرین کردم و زجر کشیدم در این راه 
خیلی از فرصت های زندگی ام را از دست دادم و از لحاظ 
روحی و جسمی آسیب های فراوانی دیدم. حداقل ۲۰ نقطه 
از بدن من دچار شکستگی و دررفتگی بوده که در آینده و 

سالخوردگی این مشکالت بیشتر نمایان می شود.
بهرامیان اضافه کرد: از لحاظ روحی همیشه تحت استرس 
مسابقه بودم و بدتر از آن همیشه برای مسابقات کیلوهای 
گوارشم  دستگاه  حاضر  حال  در  و  می کردم  کم  زیادی 

آسیب دیده است.
تجربیات  راه  این  در  اینکه  بیان  با  لرستانی  ورزشکار  این 
نکردم  اکتفا  تجربه  به  البته  افزود:  کرده ام،  کسب  زیادی 
و تحصیالت آکادمیک خودم را تا مقطع کارشناسی ارشد 
علوم ورزشی دنبال کردم ولی با این حال همچنان بیکار 

هستم.
وی ادامه داد: حال سوال اینجاست آیا لیاقت این را ندارم 
سیستم  در  ساده  معلم  یک  عنوان  به  حتی المقدور  که 
به حوزه تخصصی  که  یا هر سیستمی  پرورش  و  آموزش 
خودم مربوط می شود، پذیرفته شوم! دردی که در سینه ام 
است در تمام برادرانم نیز وجود دارد، وقتی شب ها به خانه 
می روم، شرمنده می شوم چرا که پدر کارگرم باید نان مرا 
نتوانستم  زدم  دری  هر  به  اینکه  بیان  با  بهرامیان  بدهد! 
تصریح  کنم،  پیدا  خودم  مالی  مشکالت  رفع  برای  کاری 
بار  چند  نمی کنند  قبول  هم  کارگر  عنوان  به  حتی  کرد: 
اما  کردم  کار  مقطعی  به صورت  و  ساده  کارگر  عنوان  به 
کارم  نگذاشتند  و  نشد  که  داشت  وجود  زیادی  مشکالت 
دست  خودم  برای  آزاد  شغل  بخواهم  اگر  بدهم.  ادامه  را 
من  برای  سرمایه  این  که  دارم  سرمایه  به  نیاز  کنم  پا  و 
وجود ندارد. این جودوکار ملی پوش تاکید کرد: هیچ جای 
وقتی  نمی کنند،  رفتار  این گونه  خودشان  سرباز  با  دنیا  
دست های پینه بسته پدرم را می بینم  و اینکه نمی توانم به 
او کمک کنم گاهی اوقات آرزوی مرگ می کنم اما وقتی 
جوانمردی های پهلوانان واقعی را می بینم به خود می گویم 
که حتی اگر از گرسنگی بمیرم هیچوقت از راه آنان خارج 
نمی شوم. وی اظهار کرد: این گفتگوی هرشب من با خودم 
است و درددل یک ورزشکار که در کنار ورزش درس را هم 
نبود  اگر چه  ندارد. گناه  اما همچنان درآمدی  ادامه داده 
اختیار ما حافظ تو در طریق ادب باش و گو گناه من است

اخبار ۲

سرپرست ورزش و جوانان دلفان منصوب شد  

لرستان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر  طرف  از  حکمی  طی 
سرپرست ورزش و جوانان دلفان منصوب شد. 

و  ورزش  مدیرکل  کریمی  علی  سید  طرف  از  درحکمی  
و  ورزش  سرپرست  عنوان  به  یوسفی  مسلم  استان  جوانان 

جوانان دلفان منصوب شد.
برپایه این خبر؛ درمراسمی که با حضورفرهاد دیناروند معاون 
فرهنگی و امور جوانان ورزش وجوانان استان در فرمانداری 
توسط حشمت  یوسفی  مسلم  بود حکم  برگزار شده  دلفان 
مهرداد  زحمات  از  و  اهدا  وی   به  دلفان  فرماندار  بهمنی 

نظریانی قدردانی شد.
مسلم یوسفی فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی و از پرسنل 

اداره ورزش وجوانان دلفان است.
الهام یگانه

 
معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش لرستان:

شناخت استعدادهای ورزشی از 
آموزش و پرورش آغاز شود

و  شناسایی  در  پرورش  و  آموزش  جایگاه  بر  بهرامی  فرید 
پرورش استعدادهای ورزشی تاکید کرد.

ورزشی در حوزه  از دو طرح  برداری  بهره  آیین  در  بهرامی 
و  آموزش  جایگاه  به  اشاره  با  کوهدشت   وپرورش  آموزش 
،اظهار  پرورش در شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی 
پیکر  پهن  و  گسترده  بسیار  تربیت  و  تعلیم  دستگاه   : کرد 
است با همت و تالش همه مسئولین و با فراهم کردن شرایط 
مناسب هم بستر برنامه های ورزشی فراهم می شود  هم از 

آسیب های اجتماعی جلوگیری خواهد شد .
لرستان  پرورش  و  آموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
ورزشی  ناب  های  استعداد  دارای  را  کوهدشت  شهرستان 
استعدادهای  در شهرستان کوهدشت   : افزود  و  کرد  عنوان 
استعدادها  شناخت  اگر  است  شده  معرفی  کشور  به  خوبی 
از آموزش و پرورش آغاز شود با اجرای برنامه های مناسب 

شاهد موفقیتهای بیشتر خواهیم بود .

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس:
1۵ میلیارد برای سه زمین چمن 

تخصیص یافت   
در  اشترینان  و  بروجرد  مردم  نماینده 
 ۱۵ گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
چمن  زمین  سه  برای  ریال  میلیارد 

تخصیص یافت.
خبرنگاران،  جمع  در  گودرزی  عباس 
ریال   میلیارد   ۱۵ مبلغ  کرد:  اظهار 
مصنوعی  چمن  زمین  سه  جهت 

تخصیص یافت.
وی تصریح کرد: این میزان اعتبار برای 
ونایی، جهان آباد، جعفرآباد تخصیص یافته که به استان ابالغ شده 
است.نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس خاطرنشان کرد: 
پس از ۲ سال پیگیری مستمر این اعتبار از اعتبارات ملی برای این 
زمین ها تخصیص یافت.گودرزی اضافه کرد: پس از انجام تشریفات 

الزم و انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
سکینه داودی نژاد

مدیرکل آموزش وپرورش لرستان مطرح کرد:
ورزش در خانه، تبدیل تهدید 

به فرصت 
 مدیرکل آموزش و پرورش لرستان می گوید: ورزش در خانه 
بر اثر کرونا، یعنی اینکه از تهدید، فرصت ساخته شده است.

کشور  مطرح  قهرمانان  از  تجلیل  جلسه  در  نخعی  علیرضا 
ورزشی  حرکات  فیلم  خانه)ارسال  قهرمان  طرح  در  که 
بودند، گفت: ۹4۲  فرهنگیان( شرکت کرده  و  دانش آموزان 
فیلم از نقاط مختلف کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال 
شد که تبلیغ قهرمانان نامی کشورمان در خصوص این طرح 

بی تاثیر نبود.
است،  ظرفیت  از  پر  پرورش  و  آموزش  اینکه  بیان  با  وی 
لرستان  در  زیادی  بالقوه  امیری  وحید  امثال  کرد:  تصریح 

داریم که می توان آنان را شناسایی و سپس شکوفا کرد.
وجود  هم  محدودیت هایی  و  موانع  البته  کرد:  تاکید  نخعی 
این  اگر  و  نیست  مالی  منابع  و  پول  مسائل  همه  اما  دارد 

ظرفیت ها شناسایی شود می توان بهتر کار کرد.
فضای  گاهی  گفت:  لرستان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
مجازی و پیام هایی از طرف وحید امیری ها خیلی می تواند به 

دانش آموزان کمک کند و به آنان انگیزه بدهد.
اثر کرونا،  بر  وی یادآور شد: همین حرکت ورزش در خانه 
یعنی اینکه از تهدید، فرصت ساخته شده و می توانیم از بین 

دانش آموزان، قهرمانان خوبی کشف کرد.
نخعی تاکید کرد: چنین برنامه هایی را در آموزش و پرورش 
لرستان ادامه می دهیم و به بحث استعدادیابی توجه ویژه ای 

خواهیم داشت.

با ورزشی های لرستان

برگزاری  خواستار  نورعلیوند  محمد  علی 
دا  عنوان«  با  بانوان  محلی  بومی  بازیهای 
»و »جام خوشه چین »در سطح شهرستان 

شد.
توسعه  اندیشی  هم  جلسه  در   نورعلیوند 
ورزش بانوان شهرستان پلدختر که با حضور 
دو هیات روستای و عشایری و هیات همگانی 
وبا موضوع توسعه و گسترش ورزش بانوان 
روستایی  ورزش  بحث  در  بود  شده  برگزار 
و عشایری خواستار برگزاری بازیهای بومی 
خوشه  جام  و   دا  عنوان  با  بانوان  محلی 
چین  و همچنین در بحث ورزش همگانی 

روی  پیاده  همایش  برگزاری  خواستار  نیز 
روی  کوه  مثل  مختلفی  های  جشنواره  و 
همگانی و دوی عمومی و ورزشهای عمومی 

صبحگاهی در پارکهای شهرستان شد.
اوافزود:  در صورتیکه  هر کدام از دهیاری 
های شهرستان مکان مناسبی برای ورزش 
این  جوانان  و  ورزش  اداره  دهد  اختصاص 

آمادگی را دارد که آن را تجهیز کند.
 رییس  ورزش و جوانان پلدختر همچنین 
خواستار گسترش ورزش همگانی بویژه در 

مدارس و ادارات شهرستان شد.

رییس ورزش وجوانان پلدختر مطرح کرد:
آمادگی تجهیز ورزش روستاها در صورت اختصاص مکان مناسب توسط دهیاری ها

بانوان  ملی  اجرای طرحهای  نوری  مجتبی 
های  اولویت  از  را  بانوان  ورزش  توسعه  و 
عنوان  جاری  سال  در  ازنا  وجوانان  ورزش 

کرد.
ازنا  بانوان  ورزش  توسعه   جلسه  در  نوری 
و  همگانی  بخش  توسعه   برلزوم  تاکید  با 
فعالیت  عشایری   و  روستایی  زنان  ورزش 
ورزشی بانوان ازنارا قابل  تقدیر دانست  و 
اظهار کرد: انتظار فعالیت بیشتری را در این 

زمینه از بانوان ازنایی داریم .

او با بیان اینکه ریس هیئت ورزش روستایی 
های  خانه  پیگیری  جهت  ازنا   عشایری  و 
همچنین   ،افزود:  نماید  اقدام  روستایی 
به برگزاری جشنواره ها  این هیئت نسبت 
اهتمام الزم را انجام داده  وهیئت ورزشهای 
طرحهای   اجرای  به  نسبت  نیز  همگانی 

وزارتی درسال ۹۹اقدام کند.

خبر: کریم داودی نژاد

باشگاه   ۱۸ پلمب  از  قیاسیان  آرش  سید 
شیوع  با  مقابله  جهت  در  متخلف  ورزشی 

کرونا در سطح شهر خرم آباد خبرداد. 
؛  برناازلرستان  خبرگزاری  گزارش  به 
خبر،  بیان  با  وگو  گفت  این  در  قیاسیان 
به  متخلف   های  باشگاه  این  کرد:  اظهار 
در  بهداشتی   موازین  رعایت  عدم  دلیل 
راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا پلمب 

شده اند.
 او با بیان اینکه تمامی  این باشگاه ها در 
داشته  فعالیت  اندام  پرورش  ورزش  حوزه 
باشگاه  چهار  نیز  گذشته  روز  ،افزود:  اند 
خصوصی پرورش اندام پلمب و تذکر کتبی 

داده شده است.
بیان  با  آباد  خرم  وجوانان  ورزش  رییس 
اینکه  پلمب این باشگاه ها در هماهنگی با 
پرسنل خدوم اماکن نیروی انتظامی  انجام 
های  باشگاه  این  ،یادآورشد:  است  شده 
ستاد  های  دستورالعمل  با  مغایر  ورزشی  
بازگشایی  به  اقدام  کرونا  ویروس  با  مبارزه 
کردند که پس از  پلمپ به مراجع قضایی 

معرفی شده اند. 
قیاسیان خاطر نشان کرد: همچنین در طی 
این مدت نیز به ۱۶۵ باشگاه ورزشی تذکر 

داده شده است .
 او با اشاره به فعالیت ۳۶۰ باشگاه ورزشی 
در  کرد:  عنوان   ، آباد  شهرخرم  سطح  در 
ایم   توانسته  منصف  پهلوان  طرح  قالب 

توسط مالکین محترم به ۳4 باشگاه ورزشی 
ارائه   بخشودگی  یا  بها  دراجاره  تخفیف 

بدهیم .
قیاسیان باتقدیر از همکاری مدیران باشگاه 
شیوع  با  مقابله  راستای  در  ورزشی  های 
ورزش  های  هیئت  کرد:  اضافه   ، کرونا 
هیئت   ، اندام  پرورش  هیئت   ، همگانی 
کاراته ، هیئت تکواندو ، هیئت انجمن های 
ورزشی ،هیئت رزمی ،هیت بوکس وهیئت 
کشتی  در جهت کنترل  ومدیریت باشگاه 
ها ی ورزشی ودیگر اقدامات جامعه ورزش 
با  را  همکاری  نهایت  کرونا  با  مقابله  برای 

دستگاه ورزش وجوانان داشته اند.
بیان  آبادبا  خرم  وجوانان  ورزش  رییس   
اینکه تاکنون هیچگونه ورزشکارکرونایی در 
بین ورزشکاران خرم آبادی  گزارش نشده 
ورزشکاران  خوشبختانه  یادآورشد:   ، است 
خرم آبادی در صحت کامل به سر می برند.

ورزشی  باشگاه های  او  ضد عفونی کردن 
مرکز  وجوانان  ورزش  اقدامات  دیگر  از  را 
استان دانست و گفت:این اقدامات تا ریشه 

کن شدن ویروس کرونا  تداوم دارد.
قیاسیان همچنین از  جامعه ورزش استان و  
خرم آباد که ازمدت  زمان  قرنطینه خانگی  
با مدیریت ورزش وجوانان استان  تاکنون  
در جهت مقابله با کرونا همکاری ومشارکت 

الزم را داشته اند تقدیر وتشکر کرد.

رییس ورزش و جوانان ازنا مطرح کرد:
اجرای طرحهای ملی و توسعه ورزش بانوان از اولویت های ما در سال 

جاری است

رییس ورزش وجوانان خرم آباد 

پلمب 18 باشگاه ورزشی متخلف در جهت مقابله با 
شیوع کرونا در سطح شهر خرم آباد
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2 لرستاني بر سکوي قهرمانی 
دوومیدانی ایران؛ سال13۵6

سكوي اهداي مدال و جوایز 
پرتاب وزنه قهرماني ایران

سال ۱۳۵۶
)که  خرم آباد  از  کریمی  سیدمصطفی  اول:  نفر 
رئییس  و  لرستان  بدنی  تربیت  کل  مدیر  بعدها 

سابق فدراسیون دوومیدانی ایران شد(
نفر دوم: مرحوم رضا فهیمی از بروجرد )که مدت ها 
مدرس تربیت بدني دانشگاه شهید چمران اهواز و 
خوزستان  فوتبال  مطرح  تیم هاي  بدن ساز  مربي 

بود(
نفر سوم: اسماعیلي از تهران

عکس از آرشیو: سیدسبحان کریمی

تیم خیبر خرم آباد قطعا 
یکی از تیم های صعود کننده 

خواهند بود

تیم خیبر خرم آباد نماینده شایسته لرستان درلیگ دو 
امسال ضمن کسب یک رکورد و بی شکستی در خانه 
با ادامه این روند قطعا یکی از تیم های صعود کننده 

خواهند بود.
۲۱بازی  در  لرستان  شایسته  نماینده  آباد  خرم  خیبر 
گذشته ۱۱ بازی میزبان و۱۰بازی در خارج خانه انجام 
داده است، هرچند الزم به ذکر است جدول نامناسب و 
برگزاری بازی های پی درپی خارج خانه در مقطعی از 

فصل بر روی عملکرد این تیم تاثیر داشت.
بازی  در  توانست  می  خیبر  تیم  که  امتیازی  حداکثر 
امتیاز یعنی کل  اینجا کسب نماید۶۳  تا  های خانگی 
امتیازات بوده است و با توجه به این که این تیم موفق 
به کسب ۳۹ امتیاز ودر کل موفق به کسب ۶۲ درصد 
مطلوب  عملکرد  از  نشان  است  بوده  امتیازات  کل 

شاگردان خادمی دارد.
از ۳۳  امتیاز  بازی های خانگی ۲۳  عملکرد خیبر در 
امتیاز ممکن بوده است که تقریبا ۷۰ درصد امتیازات 

ممکن را کسب کرده است.
در بازی های خارج خانه ۱۶ امتیاز از ۳۰ امتیاز ممکن 
امتیازات ممکن  را کسب نموده که معادل ۵۳ درصد 

می باشد.
در نتیجه با توجه به کسب ۷۰ درصد امتیازات خانگی و 
بیش از ۵۰ درصد امتیازات خارج خانه نشان از عملکرد 
خوب این تیم و شرایط بسیارایده ال انان حکایت دارد.
ودر پایان خلق رکورد شکست ناپذیری در خانه درلیگ 
که امر در طول سالیان اخیر بی سابقه بوده است این 
امید را می دهد با ادامه این روند بدون شک این تیم را 

در سال اینده در لیگ ازادگان ببینیم.

.......فرشید گله داری با تشکر از دکتر کیان زاده

محمدرضا ولی زاده آالشتی

یادداشت با خبرهای ورزشی

اگر  یک کارشناس حوزه ورزش معتقد است: 
افراددر این شرایط بحرانی کرونا طرز فکر خود را 
تغییر داده در این صورت می توانند با دید مثبت 
تری به موضوع نگاه کنند و حتی به راحتی به فواید 

ورزش کردن در خانه پی ببرند.
سیاست  و  اخیر  های  ماه  در  کرونا  ویروس  شیوع 
قرنطینه شدن زندگی روزمره و در پی آن تعطیلی 
برجسته  برای  فضایی  ورزشی  واماکن  ها  باشگاه 
شدن ایده ورزش در خانه ایجاد کرد.برمبنای این 
سیاست هم ورزشکاران حرفه ای وهم حوزه ورزش 
به  ورزشی  مختلف  های  هیئت  وسیله  به  عمومی 
حیطه ورزش در خانه و ارتقاسالمتی دربین اعضای 

خانواده کشانده شد.
با توجه به اهمیت ورزش در ارتقا سالمتی و نقش 
بعد  تقویت  ازجمله  و  ها  بیماری  با  مقابله  در  آن 
جسمانی وذهنی برای مقابله با شیوع یک بیماری 
جدید وناشناخته  چون کرونا ویروس این موضوع 
نشان می دهدکه تثبیت فرهنگ ورزش در خانه و 
تاچه  ها  خانواده  بین  فرهنگ  این  کردن  نهادینه 
اندازه مهم وباید به عنوان یک تجربه جدید مورد 

مطالعه قرار گرفته وبرتداوم آن کوشید.
یک کارشناش ارشد تربیت بدنی  می گوید:  ورزش 
یکی از اموری است که تقریبا گروه های زیادی از 

مردم به اشکال گوناگون به آن روی آورده اند.
فرد  روحیه  هم  و  جسم  روی  بر  هم  ورزش  زیرا 
را  ورزش  دلیل  همین  به  است  تاثیرگذار  بسیار 

همواره در برنامه روزانه خود قرار می دهند.
منحوس  ویروس  درگیر  کشورمان  که  روزها  این 
که  هستیم  آن  شاهد  همگی  است  شده  کرونا 
تعطیلی  سوی  به  ها  حرفه  و  مشاغل  از  بسیاری 
ناراحتی  زمینه  امر  همین  و  اند  شده  داده  سوق 
افراد را فراهم آورده است از آن جمله می توان به 
افرادی اشاره کرد که فعالیت های مستمر ورزشی 
را پیگیر بوده اند و برای سالمتی خود ارزش زیادی 

قائل هستند.
به  توجه  با  امروزه  اما  افزاید:  می  صادقی  همایون 
است  شده  کشور  گیر  گریبان  که  بحرانی  شرایط 

و  داده  تغییر  را  خود  فکر  طرز  عزیزان  این  باید 
تجربه دیگری را در این روزها برای خود به ارمغان 
بیاورند . درست است که تمرینات در باشگاه ها و 
سالن های ورزشی یکی از مثبت ترین تجربه های 
زندگی افراد به شمار می آید اما باید خاطر نشان 
کرد  ریسک  نباید  بحرانی  شرایط  این  با  که  کرد 
وتحت هر شرایطی هم که شده تمرینات را هم در 
سالن های ورزشی یا باشگاها انجام داد و اگر این 
این  اند  شده  داده  سوق  تعطیلی  سمت  به  مراکز 
افراد ناراحت شوند و دست از همه چیز بکشند و 
زانوی غم بغل بگیرند و در این صورت نیز سالمتی 

روح و روان خود را به مخاطره بیاندازند.
* ورزش در خانه یک تغییر دردناک یا تبدیل 

تهدید به فرص؟
بحران  به عنوان یک  یکباره  ویروس کرونا  شیوع 
را  مختلف  جوامع  زندگی  زیروبم  شمول  جهان 
از  برخی  که  شکلی  به  خودقرارداده   شعاع  تحت 
روز مره خود  افراد که در حیات  عادات خوشایند 
سالها به آن  خو کرده بودند نیز دستخوش تغییرات 
وروانی  روحی  برشرایط  تاثیرمنفی  شدوبا  دردناک 
به   رنجشان  و  ناخوشی   ، استرس  برشدت  مردم 
صورت نامعلومی افزوده است مسلمااین بحران در 
حوزه ورزش به مثابه یک موضوع حیاتی در نزدگی 
بشر امروز تاثیرعینی وحتی ویرانگری نیز گذاشته 
واماکن  ها  باشگاه  بازگشایی  با  حتی  که  است 
نیزبرای  بهداشتی  های  پروتکل  باحفظ  ورزشی 
قابل جبران نیست شواهد نشان می دهد  برخی  
که برای بسیاری از افراد این روش زندگی ورزشی 
یادآورمی  صادقی  است.  تحمل  غیرقابل  و  سخت 
شود:: کسانی که به ورزش روی آورده اند در این 
شرایط بحرانی فقط کافیست طرز فکر خود را تغییر 
دهند در این صورت می بینند که دیگر نیازی به 
زیرا  نیست  باشگاه ها  یا  رفتن سالن های ورزشی 
می توانند تمرینات ورزشی را در بهترین حالت در 

منزل انجام دهند.
این کارشناس ارشد تربیت بدنی   ایده ورزش در 
خانه را هم برای فرد و هم برای جوامع  بحران زده 
از کرونا بسیار فایده بخش دانسته و معتقد است:  
را  خود  فکر  طرز  بحرانی  شرایط  این  افراددر  اگر 
تغییر داده در این صورت می توانند با دید مثبت 
تری به موضوع نگاه کنند و حتی به راحتی به فواید 
جمله  آن  از  که  ببرند  پی  خانه  در  کردن  ورزش 
فواید عبارتند از صرفه جویی در وقت، پایین آمدن 
فردی،حضور  بهداشت  رعایت  مالی  های  هزینه 
نداشتن در اجتماع و در نتیجه پایین آمدن ریسک 
با  دوستانه  محیطی  ،ایجاد  کرونا  ویروس  به  ابتال 
شدن  مند  ،عالقه  خانواده  کنار  در  کردن  ورزش 
سایر افراد خانواده و روی آوردن آن ها به ورزش 
بر  برای ورزش کردن  نکردن وقت خاصی  ،تعیین 
باید سر ساعت  که  ورزشی  مراکز  به  رفتن  خالف 
مقر در محل حضور یابند ولی با ورزش در خانه به 

راحتی می توانند زودتر یا دیرتر شروع به تمرینات 
کنند،باورزش کردن در خانه می شود یادگرفت که 
با  نبود آن ها  با  امکانات ورزشی حتی  با کمترین 
انجام حرکات ورزشی می توانند به بدن سالمتی را 
هدیه دهند، در ورزش در خانه حتی نیاز به داشتن 
مربی به صورت فیزیکی نیست افراد به راحتی می 
توانند با استفاده از فیلم های اموزشی ورزشی مربی 

خود باشند.
موفق  سیاست  خانه  در  ورزش  پویش    *

وزرات ورزش وجوانان در مقابله با کرونا
ایی  گونه  به  وجوانان  ورزش  وزارت  های  سیاست 
ایام  موفق توانست  فرهنگ ورزش در خانه را در 
خانواده  بین  دولت  تاکید  مورد  خانگی  قرنطینه 
استرس  و  نگرانی  که  روزهایی  کندودر  پیاده  ها 
شدیدی برتمام جامعه وخانواده ها مستولی بود به 
خوبی کمک شایان توجهی به حفظ سالمتی و ارتقا 
این  انجام دهد  به جامعه  با کرونا  مقابله  برای  آن 
اداره  و  داد  نیز جواب  لرستان  در  سیاست درست 
کل ورزش و جوانان استان نیز با عملیاتی کردن آن 
وراه اندازی پویش های مختلف به وسیله هیئت هاو 
همچنین قهرمانان ورزشی توانست این ایده مهم را 
در  کند:  می  بیان  صادقی  همایون  کند.  عملیاتی 
این روزهای بحرانی که کشورمان دچار این شرایط 
اداره  جمله  از  ذیربط  های  دستگاه  شده  خاص 
کل ورزش و جوانان تمهیدات خاصی در این باره 
اندیشیده اند و با طرح برنامه های خاص جوانان را 

به ورزش کردن در خانه راغب کرده اند.
این روزها تالش های شایان  دستگاه های ذیربط 
توجهی انجام داده اند و به جوانان گوشزد می کنند 
ورزش کردن  در خانه  با  توانند  راحتی می  به  که 
خانه  درون  به  را  العاده صمیمی  فوق  باشگاه  یک 
خود بیاورند تا درنتیجه به حفظ سالمتی و شادابی 

بدن خود کمک قابل توجهی کنند.
می  ادامه  بدنی  تربیت  ارشد  کارشناس  این 
شیوع  دنبال  به  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  دهد: 
ویروس کرونا ترجیح داد زمانی که آزادی اجتماعی 
به قرنطینه خانگی داد و محدودیت  را  جای خود 
در  پویش  دنبال  به  و  شدند  آغاز  اجتماعی  های 
ویروس  شیوع  کردن  کند  هدف  با  بمانیم  خانه 
کرونا جوانان را به این باور رساندند که نباید این 
محدودیت ها آن ها را از آمادگی بدنیشان دور کند 
برای  را  الزم  تمهیدات  راستا  همین  در  بنابراین 
بدین  و  اندیشیدند  تمرینات در خانه  راغب کردن 
ترتیب ورزش در خانه را برای جوانان از تهدید به 

فرصت تبدیل کردند .
* ضرورت تداوم تجربه پویش ورزش در خانه 

برای پیک های جدید کرونا
حوزه  متخصصان  از  وبسیاری  بهداشتی  مقامات 
تاکید می کنند که  براین موضوع  پزشکی مرتب  
واکسن  کشف  مانند  قطعی  حل  راه  شدن  پیدا  تا 
بیماری    این  شدن  کن  درریشه  برای   ۱۹ کوئید 

با  کرونا زندگی کرد وظاهرا این سیاست  با  باید 
تجربه جدید ورزش  درخانه همچنان گره خواهد 
خورد به طوریکه دیگر باید بپذیریم همچنانکه افراد 
الزم است با کوئید ۱۹بزندگی روزمره را بگذارنند 
روزانه  زندگی  در  نیز  را  خانه  در  ورزش  ایده  باید 
بازگشایی  درصورت  کنندحتی  عملی  خودشان 
همه  از  بیشتر  موضوع  این  ورزشی   های  باشگاه 
برای  قشری از جامعه از جمله سالمندان که توان 
نداشته  را  باشگاه های ورزشی  اماکن و  حضور در 

بیشتر کاربرد خواهد داشت.
صادقی  براین باور تاکید دارد که سالمندان امروزی 
جامعه ما هم خواستار تحرک بیشتر و فرصتی برای 

یادگیری چیزهای جدید هستند.
به گفته این کارشناس ارشد تربیت بدنی در اوضاع 
های  سرگرمی  کرونا  ویروس  گسترش  و  کنونی 
گروهی و یا فعالیت هایی که توسط سالمندان در 
فضاهای عمومی شکل می گرفت به منظور حفظ 
به  کرونا  به  ابتال  ریسک  آمدن  پایین  و  سالمتی 
سمت تعطیلی سوق داده شد به همین خاطر می 
توان برای این گروه از سالمندان کالس های ورزشی 
گروهی فکری مثل یوگا اشاره کرد که این ورزش 
هم به راحتی در خانه قابل انجام می باشد و هم به 
حفظ تعادل آن ها به خصوص افراد مسن تر کمک 
به سزایی می کند.مسلما ورزش امری ضروری در 
بعد  در  هم  ماست  همه  سالمتی  حفظ  و  زندگی 
قهرمانی و هم در حوزه سالمت عمومی  با حیات 
می  نظر  به  طرفی  از  است  خورده  گره  ما  روزمره 
رسد که کوئید ۱۹ تا زمان کشف واکسن آن وریشه 
کن شدن کامل این ویروس باما خواهد بودوهمین 
می  تقویت  هم  هنوز  را  خانه  در  ماندن  لزوم  امر 
کند  لذا اگرچه اماکن ورزشی وباشگاه ها با حفظ 
بازگشایی هستند  بهداشتی در حال  پروتکل های 
ولی برحسب ضرورت نیازاست که ورزش در خانه 
ورزشی  و  بهداشتی  مقامات  تاکید  مورد  همچنان 
کشور قرار گرفته واهمیت آن نزد خانواده ها مرتب 
است  ممکن  هردم  کمااینکه  گوشزدشود  مردم  به 
تر  جدید  های  وپیک  کرونا  جدید  امواج  شیوع  با 
شود  داده  سوق  دوباره  قرنطینه  سمت  به  جامعه 
در این بین تجربه اولیه پویش های ورزش در خانه 
می تواند به کمک آید به همین خاطر باید برروی 
این پویش  مهم مطالعه دقیقتر صورت گرفته و در 
راستای ارتقاوگسترش  آن کوشش بیشتری کردتا 
وهر  کرونا  با  مقابله  در  محکم  یک سپر  عنوان  به 

ویروس دیگردر آینده  به کار گرفته شود.

گزارش:  عاطفه صادقی - رضا جودکی نژاد

ایده ورزش در خانه سپری محکم در مقابله با هجوم کرونا ویروس

و  شناسایي  مرحله  منطقي  گسترش 
توسعه استعداد منجر به تولید ورزشکاران 
نخبه توانا در سطح باال مي شود. بسیاري 
به  پیشرفت  توانایي  که  ورزشکاران  از 
باز  آن  به  رسیدن  از  دارند  را  باال  سطوح 
رشته  از  کمي  تعداد  در  تنها  مانند.  مي 
هاي ورزشي، ورزشکاران مي توانند درآمد 
کافي براي مخارج زندگي به دست آورند 
بنابراین بعضي از کشورها سیستم حمایت 
تأمین  منظور  به  ورزشکاران  براي  مالي 
براي  ها  برنامه  حمایت  و  زندگي  مخارج 
دستیابي به خدمات مورد نیاز و کمک به 
آنها جهت دستیابي به توان بالقوه شان را 

فراهم مي کنند.
ورزش قهرماني یکي از ارکان مهم توسعه 
ورزش  توسعه  است.  کشور  در  ورزش 
زمینه کسب  قهرماني در هر کشور پیش 
المپیک  و  جهاني  رقابت هاي  در  موفقیت 
مي تواند  عواملي  چه  راستي  به  است. 
موجب توسعه ورزش قهرماني شود. ورزش 
ویژگي هایي  چه  یافته  توسعه  قهرماني 
دارد؟ آیا ما در کشور خود ورزش قهرماني 

داریم؟ 
ارکان توسعه ورزش قهرماني در ایران 

چه جایگاهي دارند؟
مدیریت  دکتراي  دانشجوي  ایزدي  بهزاد 
در  مدرس  تربیت  دانشگاه  ورزشي 
توسعه  ارکان  ایسنا،  به  یادداشت هایي 
قهرماني  و جایگاه ورزش  قهرماني  ورزش 
در ایران را تشریح مي کند. اولین یادداشت 
ورزش  توسعه  “ارکان  عنوان  با  ایزدي 
کامل  متن  است.  شده  تنظیم  قهرماني” 

این یادداشت در زیر آمده است:
یک  ورزشکاران  براي  بین المللي  موفقیت 
کشور در رقابتهاي بین المللي و المپیکي 
به طور کلي تقویت کننده وجهه و اعتبار 
آن کشور در سطح جهاني مي شود. اندازه 
رشته هاي  از  بسیاري  در  موفقیت  گیري 
ورزشي مهم به وسیله جایگاه امتیازي در 
هر  شود.  مي  تعیین  رقابت  آن  با  ارتباط 
چند فلسفه بازیهاي المپیک مشارکت در 
آن بازیهاست نه برنده شدن و رقابت بین 
کشورها اما به هر حال کمیته بین المللي 
المپیک از جدول مدالها که نشان دهنده 
موفقیت المپیکي کشورهاست استفاده مي 

کند.
بین کشورها  رقابت  در چند دهه گذشته 
براي بردن مدالها در رقابتهاي بین المللي 
این  است.  گرفته  خود  به  باالیي  شدت 
دولتها  که  است  شده  این  به  منجر  امر 
سراسر  در  کشورها  ورزشي  سازمانهاي  و 
ورزش  به  اختصاصي  بودجه  میزان  جهان 
منظور  به  دهند.  افزایش  را  قهرماني 

ورزش  سیستمهاي  المللي،  بین  موفقیت 
قهرماني کشورها شدیداً متجانس و همگن 
شده اند و همه آنها تقریباً از سیستمهاي 
از  بسیاري  کنند.  مي  پیروي  واحدي 
کشورها نشان داده اند که افزایش بودجه 
ورزش قهرماني مي تواند منجر به افزایش 

کسب مدالها در بازیهاي المپیک شود.
رقابتها  افزایش  رغم  علي  وجود،  این  با 
قهرماني،  ورزش  سیستمهاي  تجانس  و 
استراتژي مطلوب براي موفقیت در سطوح 
فقدان  است.  نامعلوم  هنوز  المللي  بین 
یک تئوري منسجم و تجربي براي تعیین 
ریشه در  المللي  بین  موفقیت  فاکتورهاي 
اینجا  در  دارد.  ما  تحقیقاتي  هاي  پروژه 
قهرماني  ورزش  توسعه  اصلي  رکن   ۹ به 
هلند  بلژیک،  کشورهاي  از  محققاني  که 
و انگلستان در یک تحقیق بین المللي به 

آنها رسیده اند اشاره مي کنیم:

*رکن اول: حمایت مالي
میزان هزینه کشورها در سطوح ملي

*رکن دوم: رویكرد جامع و یكپارچه 
به توسعه ورزش ها

میزان منابع اختصاصي به ورزش قهرماني 
داراي اهمیت است اما این سازمان، ارتباط 
کشور  یک  در  ورزش  ساختار  و  جامعه  با 
این  از  اثربخش  استفاده  که  است  خاص 
موفقیت  شانس  بهبود  براي  را  منابع 
ورزش قهرماني میسر مي سازد. اجماع و 
یا مزیتي در رابطه با ضرورت تمرکزگرایي 
و  ها  سیاست  در  دولت  زیاد  دخالت  یا  و 
ندارد.  وجود  قهرماني  ورزش  روشهاي 
شرح  و  خوب  ارتباطي  سیستم  داشتن 
وظایف مشخص از اهمیت زیادي برخوردار 

است.

*رکن سوم: مشارکت ورزشي
و  همگاني  ورزش  بین  ارتباط  چند  هر 
نامشخص  حدودي  تا  قهرماني  ورزش 
ریشه  نخبه  ورزشکاران  بیشتر  اما  است 
اشاره  توان  مي  دارند.  همگاني  ورزش  در 
مشارکت  از  وسیع  پایه  یک  که  کرد 
اما  نیست  موفقیت  ورزشي همیشه شرط 
قرار  تأثیر  تحت  را  موفقیت  است  ممکن 
دهد زیرا زنجیره اي از استعدادهاي جوان 
در  رقابت  و  آموزش  براي  فرصتهایي  و 
فراهم  توانایي  و  استعداد  سطوح گوناگون 

مي سازد.

توسعه  و  استعدادیابي  چهارم:  *رکن 
سیستم

که  شود  مي  آغاز  زماني  از  چهارم  رکن 
ورزشکاران با استعداد شناسایي شده و نیاز 
بنابراین سیستمهاي  دارند.  ویژه  توجه  به 
نظارتي براي شناسایي ویژگیهاي استعداد، 
که  استعداد  شناسایي  هاي  سستم 
و  کاهش دهد  را  استعداد  تصادفي  حذف 
سیستمهاي سازمان دهنده خوب ضروري 
با  ورزشکاران  کشورها  بیشتر  در  هستند. 
دولتي  دستگاههاي  وسیله  به  استعداد 
در  مرحله  دومین  شوند.  مي  استخدام 
دنبال  نخبه،  ورزشکاران  توسعه  فرایند 
است،  فشرده  آموزشي  هاي  دوره  کردن 

این مرحله، مرحله توسعه استعداد است.

از  شغلي  حمایت  پنجم:  *رکن 
ورزشكاران

گسترش منطقي مرحله شناسایي و توسعه 

نخبه  ورزشکاران  تولید  به  منجر  استعداد 
از  بسیاري  شود.  مي  باال  سطح  در  توانا 
ورزشکاران که توانایي پیشرفت به سطوح 
باال را دارند از رسیدن به آن باز مي مانند. 
تنها در تعداد کمي از رشته هاي ورزشي، 
براي  کافي  درآمد  توانند  مي  ورزشکاران 
بنابراین  آورند  دست  به  زندگي  مخارج 
مالي  حمایت  سیستم  کشورها  از  بعضي 
مخارج  تأمین  منظور  به  ورزشکاران  براي 
زندگي و حمایت برنامه ها براي دستیابي 
به خدمات مورد نیاز و کمک به آنها جهت 
دستیابي به توان بالقوه شان را فراهم مي 

کنند.

تاسیسات  و  تسهیالت  ششم:  *رکن 
آموزشي

براي  مهم  فاکتور  آموزشي یک  تسهیالت 
و  آموزش  جهت  ورزشکاران  موفقیت 
باالست.  کیفیت  داراي  محیط  در  تمرین 
ارتباط  تأسیسات  کردن  فراهم  همچنین 
بین مشارکت و برتري را فراهم مي سازد.

و  مربیگري  تدارک  هفتم:  *رکن 
سیستم گزینش مربي

کدام  هر  در  مربیان  کیفیت  و  کمیت 
داراي  ورزش  پیوستار  توسعه  سطوح  از 
باالي  سطوح  در  معیار  دو  است.  اهمیت 
معیار  اولین  هستند:  مهم  عملکردي 
هاي  سیستم  سازماندهي  و  کیفیت 
معیار  دومین  و  ها  نامه  گواهي  آموزشي 

ویژگیهاي فردي مربیان نخبه است.

*رکن هشتم: رقابت بین المللي
در  پیشرفت شان  ارزیابي  براي  ورزشکاران 
منظم  طور  به  که  دارند  نیاز  رقبا  مقابل 
قرار  المللي  بین  رقابتهاي  معرض  در 
اند  داده  نشان  زیادي  مطالعات  گیرند. 
المللي  بین  رویدادهاي  سازماندهي  که 
روي  بر  مثبت  تأثیري  میزبان  کشور  در 

موفقیت بین المللي مي گذارد.

*رکن نهم: تحقیقات علمي
آوري  با جمع  ارتباط  در  علمي  تحقیقات 
علمي  اطالعات  انتشار  و  سیستماتیک 
توسعه  و  شناسایي  مانند  هایي  حوزه  در 
روانشناسي،  تغذیه،  پزشکي،  استعداد، 
فیزیولوژي و بیومکانیک از اهمیت زیادي 

برخوردار است.

ورزش قهرماني چیست؟

چرا بیشتر زنان ایرانی ورزش نمی کنند؟

تحقیقات نشان می دهد که در کشور ما زنان حدود 4 ساعت وقت فراغت 
دارند که ۵۰ درصد آن صرف تماشای تلویزیون می شود. ۵۰ درصد دیگر 
با  کردن  صحبت  مطالعه،  همانند  دیگر  فراغتی  فعالیت های  صرف  نیز 
تلفن  یا فعالیت های روزمره دیگر می شود و بخش اندکی از آن به ورزش 

اختصاص پیدا می کند!
از ۸۰  بیان داشته که بیش  نیز  در همین راستا، وزیر ورزش و جوانان 
درصد زنان کشور ورزش نمی کنند و این یک آسیب برای نسل آینده 
آمار،  »این  ایران محسوب می شود. وی در سال گذشته گفت:  جامعه 
خیلی تعجب بر انگیز نیست. کسب نخستین مدال بانوان ایرانی در تاریخ 
المپیک پس از گذشت ۵۲ سال از حضور ورزشکاران کشورمان در این 
رقابت ها توسط کیمیا علیزاده ۱۸ ساله نشان داد که چقدر ورزش بانوان 
ایران به خصوص در سطح قهرمانی، با استاندارد های جهانی فاصله دارد.

المپیک ۱۹۶4  به  المپیک  رقابت های  ایران در  بانوان  نخستین حضور 
سیمین  گفرگف،  ژولیت  بیات،  نازلی  آن،  در  که  گردد  می  باز  توکیو 
به  ژیمناستیک،  و  دومیدانی  های  رشته  در  سروری  جمیله  و  صفامهر 

نمایندگی بانوان ورزشکار ایران، در رقابت ها حاضر شدند.
پس از این حضور،  در ۱۰ دوره رقابت هایی که برگزار شد، تنها در ۶ دوره 
بانوان ورزشکار ایران موفق به کسب سهمیه المپیک شدند و در 4 دوره 
از حضور در رقابت ها باز ماندند. حضور کم رنگ و ضعیف بانوان ایرانی 
در رقابت های المپیک، چه در دوران پیش از انقالب و چه پس از انقالب، 

نشان دهنده ضعف های ساختاری در ورزش بانوان است.
در  حاضر  ایرانی  ورزشکار   ۹ هر  ها،  رقابت  از  دوره  این  در  اگر  حتی 
مسابقات ریو، موفق به کسب مدال طالی المپیک می شدند، باز ضعف 
ساختاری و عملکردی و مشکالت زیر ساختی مربوط به چالش ورزش 

بانوان کشور از ذهن ها دور نمی شد.

چرا بانوان ایرانی ورزش نمی کنند؟
قد ۱۸۰  با  ساله  علیزاده ۱۸  کیمیا  تا  نیست  بد  توضیحی  هر  از  پیش 
سانتیمتری را مثال بزنیم. وی چندین سال است که در ورزش قهرمانی 
تکواندو فعالیت می کند و رسیدن او به این سطح از ورزش قهرمانی،  نه 
صدها میلیون تومان سرمایه نیاز داشت و نه تجربه طوالنی و درازمدت! 

او تنها ۱۸ سال داشت که برای کشور افتخار آفرید.
بنابراین،  مثال کیمیا، مبین این واقعیت است که برای ورزش کار شدن 
ها سال  ده  به  ها   آن  آوری  مدال  برای  نه  و  نه سرمایه سنگین  بانوان، 

تمرین و ممارست نیاز است.
مهم تر از همه این ها،  همت و عزم جدی است. فرق کیمیا با میلیون ها 
دختر ایرانی که بزرگ تر و توانمندتر از او هستند اما مدال المپیک را باید 

در رویاهای خود دنبال کنند، تنها واژه همت و عزم جدیست.
واقعیت این است که خیل انبوهی از مردان و زنان غیر ورزشکار ایرانی، 
نه بخاطر پول و کمبود امکانات ورزشی، بلکه به خاطر همت نداشتن و 
بعضا بی حوصلگی و مستولی شدن تنبلی بر روح و جسم آن ها، از ورزش 

کردن طفره می روند.
بزنیم  حرف  تلفن  با  ها  ساعت  روز،  طول  در  داریم  عادت  ما  از  خیلی 
بدون آن که کال ۱۰۰ قدم در طول روز تحرک داشته باشیم. بسیاری از 
ما عادت داریم برای خرید یک پاکت شیر یا ماست از بقالی سر کوچه، 
با خودرو  را  را روشن کرده و یک مسیر ۲۰۰ متری  خودروی شخصی 

رفته و برگردیم!
خیلی از ما عادت داریم، در طول ماه،  ده ها هزار تومان خرج دود کردن 
سیگار بکنیم اما برای ۱۰۰ هزار تومان ثبت نام در یک باشگاه ورزشی 
و یا چند بار استخر رفتن در طول ماه،  هزاران آسمان و ریسمان را به 
هم ببافیم که چرا باید این همه برای ورزش هزینه کنیم و چرا این قدر 

هزینه های ورزش گران است!
ایرانی  بانوان  نکردن  برای ورزش  توان  دلیلی که می  نخستین  بنابراین 
پیدا کرد، همت کم و عزم ناکافی است که متاسفانه در طیف های مختلف 
بانوان ایرانی دیده می شود و ربطی هم به تهران یا شهرستان و باال شهر 

یا جنوب شهر و تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده هم ندارد.
ایرانی مطرح کرد،  دلیل دومی که می توان برای ورزشکار نبودن زنان 
بانویی که  ایرانیست.  بانوان  برنامه ریزی در سبک زندگی  نبود فرهنگ 
می خواهد ورزشکار باشد، هم چون بانویی که می خواهد تحصیل کرده 
باشد، برنامه ریزی می کند. وقت شناسی می کند. آسیب شناسی می 
کند. متاسفانه طیف عظیمی از جامعه، با مقوله برنامه ریزی حتی برنامه 

ریزی ساده ورزشی بیگانه هستند.
دلیل سومی که برای ورزشکار نبودن و قهرمان پروری ضعیف در ورزش 
بانوان می توان ارائه کرد، در عدم تخصیص وقت و بودجه الزم برای صرف 
ها  میلیون  در طول سال،   عزیز،  بانوان  از  است. خیلی  ورزشی  کارهای 
تومان خرج پوشاک و زیبایی و امثالهم می کنند، اما متاسفانه ۱ میلیون 
ریال هم خرج ورزش که تضمین سالمت روح و جسم است،  نمی کنند.

به بی  به شمار می رود،  اتفاقا دلیل خیلی مهمی هم  دلیل چهارم که 
این درک  به  بانوان کشورمان  از  ارتباط دارد. هنوز خیلی  اطالعی زنان 
با چالش  ایران را  اند که ورزش نکردن آنان، نسل آینده  کافی نرسیده 
های عمده جسمی و روحی مواجه خواهد کرد. مشکالت جسمی، کوتاهی 
قد مزمن، افزایش وزن و خیلی از چالش هایی که امروزه زنان کشور با 
آن در سنین مختلف رو به رو هستند، بخشی از آن به فرهنگ ورزش 

نکردن مرتبط است.
پذیرفته است که کمبود اعتبارات و مشکالت سازماندهی و توزیع منابع،  
بوده  گذار  تاثیر  ایرانی  زنان  پروری  قهرمان  و  زنان  نکردن  ورزش  در 
بانوان  از  کمی  درصد  که  پیداست  ناگفته  اما  بود،  خواهد  تاثیرگذار  و 
ورزشکار، به دنبال کسب طالی المپیک هستند. بنابراین از همه بانوان و 
مردان ایرانی انتظار می رود که ورزش کردن را هم چون سه وعده غذای 

سالم خوردن، در برنامه روزانه خود قرار دهند.
اگر ایرانیان به فکر قرار گیری در فهرست ۱۰ کشور پر مدال رقابت های 
المپیک هستند،  چاره ای ندارند که ورزش  بانوان را جدی بگیرند. اگر 
افتخار  پر  و  فعاالنه  ورزشی،  های  رقابت  در  تا  عالقمندند  ایرانی  بانوان 
عمل کنند، چاره ای ندارند که ورزش کنند و ورزش، فرهنگ آن ها شود.

زنان مسنی که در کشورهای دیگر جهان، زیر برف و باران مشغول دویدن 
و دوچرخه سواری هستند، مبین این واقعیت است که ورزش را باید از 
کودکی تا پیری دنبال کرد. حتی اگر ۳۰ دقیقه پیاده روی روزانه و دراز 

و نشست و ۱ بار استخر رفتن در ماه باشد.

محمد عبد اله زاده

گزارش

 سید نادر صورتیان

یاداشت :
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ورزش  دستگاه  گفت:  لرستان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
بسیار  جایگاه  که  است  استانهایی  جزء  لرستان  وجوانان 
خوبی در بحث برنامه ریزی های موثر برای مقابله با بیماری 

کرونا دارد.
سیدعلی کریمی در نشست مجمع سازمان های مردم نهاد 
امنیتی   ، سیاسی  معاون  ثمینی  محمود  با  استان  جوانان 
مقوله  به  توجه  کرد:  اظهار  لرستان،  استانداری  واجتماعی 
وبا  مهم  ازموضوعات  یکی  آنان  امورات  وپیگیری  جوانان 
اهمیتی است که اداره کل ورزش وجوانان لرستان برحسب 
رسالت و وظیفه ذاتی که در دو حوزه ورزش وجوانان دارد و 
همچنین سیاست های تعریف شده ایی که در سطح وزارت 

برای این دستگاه برنامه ریزی شده به آن می پردازد.
برای  که  رسالت سنگینی  به  توجه  با  کرد:  تصریح  کریمی 
نهاد  مردم  های  سازمان  است  شده  تعریف  جوانان  مجمع 
دولت  به  دهنده  کمک  عنوان  به  توانند  می  جوانان  حوزه 
ومردم در حوزه های مختلف نقش به سزایی داشته باشند .
مدیرکل ورزش وجوانان لرستان با اشاره به رویدادهای سال 
98 ونقش موثر جوانان در این رویدادها ، یادآورشد: در سال 
اتفاقاتی چون بالیای طبیعی مانند سیل وهمچنین  با   98
فشار تحریم ها مواجه بودیم که مواجه شدن با این اتفاقات 
هم  جوانان  زمینه  این  در  که  داشت  تدابیری  به  نیازمند 
درسطح کشور وهم در استان لرستان نقش فعال وموثری 

ایفا کردند.
کریمی بیانیه گام دوم انقالب وتاکیدات مقام معظم رهبری 
در این خصوص را یک نقطه عطف در موضوع جوانان عنوان 
کرد و گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در این 
بیانیه ، اهم موضوعات توجه به جوانان با رویکرد به مدیریت 
وبرنامه محوری جوانان واستفاده از ظرفیت آنان است واین 
موضوع یک بارسنگین از مسئولیت را برروی دوش مسئولین 

گذاشته است .
او با بیان اینکه هرزمان به جوانان اعتماد کردیم پاسخ مثبت 
گرفتیم وبا ذهن خالق جوانان توانستیم فضای خوبی ایجاد 
کنیم ،خاطر نشان کرد: براساس بیانیه گام دوم انقالب یک 
رسالت پرمعنایی بردوش جوانان قرار گرفته است که ما نیز 
اعتماد کنیم و در عرصه های  به جوانان  باید  برمبنای آن 

مختلف میدان را به جوانان بسپاریم.
کریمی با اشاره به روند تشکیل مجمع جوانان استان ، گفت: 
در سال 98 بعد از سیرمراتب قانونی مجمع جوانان استان 
مدیریت خود جوانان  با  و  ایی  از مسائل حاشیه  دور  به  را 
برگزارکردیم تا افرادی به عنوان افراد منتخب در این مجمع 

برای تصمصم گیری ها حضور داشته باشند.
شرایط  در   98 سال  در  لرستانی  جوانان  اینکه  بیان  با  او 
های مختلف مانند بحران سیل وانتخابات مجلس پای کار 
نیروهای  عنوان  به  چشمگیری  های  آفرینی  ونقش  آمدند 
پایان سال 98  در  داد:  ،ادامه  دادند  نشان  از خود  جهادی 
جوانان  زمینه  این  در  که  شدیم  مواجهه  کرونا  ویروس  با 
لرستانی خصوصا مجمع جوانان و معاونت امور جوانان اداره 
کل اقدامات موثر وجهادی در مقابله با کرونا به کارگرفتند 
ایفا  کرونا  بیماری  شیوع  با  مقابله  در  خوبی  بسیار  ونقش 
با  کردند وحتی ظرفیت های بسیار خوبی نیز برای مقابله 
این ویروس در استان ایجاد کردند.مدیرکل ورزش وجوانان 
کل  اداره  جوانان  امور  معاونت  ازاقدامات  تقدیر  با  لرستان 
به  جوانان  حوزه  های  سمن  وهمه  استان  جوانان  ،مجمع 
کرونا  با  مبارزه  امر  در  چشمگیرشان  های  فعالیت  خاطر 
ویروس، گفت: خوشبختانه جزء استانهایی بودیم که جایگاه 
بسیار خوبی در بحث برنامه ریزی برای مقابله با این بیماری 
جوانان  مجمع  های  فعالیت  به  اشاره  با  ایم.کریمی  داشته 
رسالت  براساس   99 سال  در  امیدواریم  کرد:  ،بیان  استان 
از طرف  العمل هایی که  این مجمع و دستور  تعریف شده 
وزرات واستان برای آنان در نظر گرفته می شود این جوانان 
وبا  منسجم  گیری  وتصمیم  ریزی  برنامه  یک  با  بتوانند 

مدیریت موثرشان نقش آفرینی کنند.
صورت  به  کرونا  بحران  در  لرستان  جوانان  و  ورزش 

جهادی پای کار آمد
جوانان  و  ورزش  گفت:  لرستان  وجوانان  ورزش  مدیرکل 

لرستان در بحران کرونا به صورت جهادی پای کار آمد.
سید علی کریمی در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
خرم آباد که به مناسبت فرارسیدن هفته جوان برگزار شد، 
برای جوانان  برنامه های مطلوبی  اظهار کرد: در سالجاری 
تدوین شد و تمام تالش ما بر این است که بتوانیم به نحو 

شایسته ای آن ها را برگزار کنیم.

سوی  از  کرد:  تصریح  لرستان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
سه  در  ماسک  تولید  کارگاه  ما  نهاد  مردم  های  سازمان 
عفونی  ضد  مواد  تولید  کارگاه  همچنین  و  دایر  شهرستان 
این  ضمن  شد،  ایجاد  شیفت  سه  صورت  به  آباد  خرم  در 
و  عمومی  فضاهای  عفونی  ضد  نظیر  اقدامات  سایر  و  که 
نیز بین  خصوصی صورت گرفت.کریمی گفت: مواد غذایی 
افراد نیازمند و اقشار کم درآمد توزیع شد و از سویی ارتباط 
و  مشترک  اقدامات  با  و  برقرار  مسجدی  جوانان  با  خوبی 
بسته های آب میوه طبیعی برای بیمارستان ها نیز تهیه و 
ارسال شد. مدیر کل ورزش و جوانان لرستان اظهار کرد: در 
بحث سالمت پرسنل و ورزشکاران نیز اقدامات خوبی صورت 
مبتال  ما  ورزشکاران  از  کدام  هیچ  کنون  تا  و  است  گرفته 
پایش سالمت  مورد  مرتب  به صورت  و  اند  نشده  کرونا  به 
قرار می گیرند.کریمی به اقدامات اداره کل ورزش و جوانان 
لرستان در ماه مبارک رمضان نیز اشاره کرد و گفت: اقدامات 
حمایتی خوبی در نظر داریم که می توان به توزیع پک های 

غذایی برای یک هزار نفر فرد کم بضاعت اشاره کرد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: 
عملکرد فوق العاده مردم لرستان و خصوصاً جوانان در این 
ایام، امداد رسانی، مشارکت و رساندن کمک های مالی به 

اقشار آسیب پذیر قابل تقدیر است.
محمود ثمینی در نشست با مجمع سازمان های مردم نهاد 
جوانان استان که با حضور سید علی کریمی مدیر کل ورزش 
وجوانان لرستان ، فرهاد دیناروند معاون امور جوانان ورزش 
وجوانان استان ودیگر اعضای مجمع برگزارشده بود ضمن 
به خصوص  به جوانان و  نگاه مقام معظم رهبری  به  اشاره 
بیانیه گام دوم انقالب ،اظهار کرد: سازمان های مردم نهاد را 

بازوان حاکمیت و یاری دهندگان دولت می دانیم .
ای  مرامنامه  و  اساسنامه  یک  را  انقالب  دوم  گام  بیانیه  او 
خواند که باید به عنوان یک الگو و سند کاری مورد توجه 
همگان قرار گیرد و افزود : الزم است همه افراد بر اساس 

این چهارچوبه هدف گذاری کنند.
ثمینی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری ،تصریح کرد: 
آنان  به  را  امورات  و  کنیم  اعتماد  جوانان  به  دارد  ضرورت 
واگذار کنیم و الزمه این کار فرهنگ سازی ،نیرو پروری و 
مدیر پروری، اعتماد به فکر، توان و مدیریت جوانان است 

که این کار شروع شده و اتفاق خواهد افتاد.
ثمینی قرار گرفتن برخی از جوانان را در راس مسند های 
اداری نوید بخش مسئولیت پذیری و فراهم کننده حضور 
جوانان در عرصه های مدیریتی جامعه دانست و با اشاره به 
فرهنگی  های  عرصه  تمامی  در  جوانان  و حضور  مشارکت 
خودباوری  با  باید  جوانان   : ،یادآورشد  سیاسی  و  اجتماعی 
پیدا کنند  به نفس در عرصه های مختلف حضور  اعتماد  و 
و تمام توان خود را در جهت توسعه استان و ارتقاء ملی به 
کار گیرند.او به حضور فعال جوانان در جریان سیل فروردین 
98 همچنین همکاری و فعالیت جوانان در مدیریت بیماری 
کرونا اشاره کرد و گفت: عملکرد فوق العاده مردم لرستان 
و  مشارکت  رسانی،  امداد  ایام،  این  در  جوانان  خصوصاً  و 
رساندن کمک های مالی به اقشار آسیب پذیر قابل تقدیر 
صنوف  و  اقشار  مدیریت  و  هماهنگی  لزوم  بر  است.ثمینی 
مختلف در قالب ستاد هماهنگی برای ساماندهی کمک های 
اجرایی  تاکید کرد وگفت: همه دستگاه های  اقشار مختلف 
باید کمک کنند و پای کار باشند تا آنچه مورد نیاز سمن ها 
)سازمانهای مردم نهاد( است در چهار چوبه مقررات فراهم 

شود.
تعطیلی 1200 فضای ورزشی در بحث مقابله با ویروس 

کرونا در استان
با   مدیرکل ورزش وجوانان لرستان گفت: در بحث مقابله 
 1200 ویروس  این  گیری  همه  از  جلوگیری  جهت  کرونا 

فضای ورزشی را توانستیم تعطیل کنیم.
ورزش  دستگاه  اقدامات  به  اشاره  ضمن  کریمی  علی  سید 
با  کرد:  اظهار   ، ویروس  کرونا  با  مقابله  در  استان  وجوانان 
شیوع بیماری ویروس کرونا سریعا از سوی ستاد مقابله با 
کرونا اعالم شد که وضعیت استان از این حیث قرمز است 
لذا ما نیز به جامعه ورزش و باشگاه ها اعالم کردیم تا موارد 
بهد اشتی را رعایت کنند.او با اشاره به همکاری بسیار خوب 
باشگاه داران ومربیان وورزشکاران استان در بحث مقابله با 
وفقط  داشت  خوبی  همکاری  ورزش  جامعه  افزود:   ، کرونا 
بخش بسیارجزیی از باشگاه داران شاید به دلیل عدم اطالع 
از ابالغ بخشنامه ها موارد بهداشتی را رعایت نکردندکه در 
به  نیز  مواردی  ودر  آنها شده  تذکربه  به  مجبور  راستا  این 
پلمب برخی از این باشگاه ها اقدام کردیم.کریمی با اشاره به 
اقدامات وکمک های سازمان های مردم نهاد حوزه جوانان 
استان در مقابله با کرونا نیز یادآورشد: در این راستا سمن 
ها از طریق کارگاه های تولیدی اقدام به تولید ماسک ومواد 

ضد عفونی برای جامعه ورزش کردند.
ورزشی  مجموعه  از  بازدید  درحاشیه  کریمی  سیدعلی 
شهید سرمالیان پلدختر که با حضور سیدحمیدرضاکاظمی 
نماینده مردم پلدختر درمجلس شورای اسالمی انجام گرفت 
قدمت  دارای  پلدختر  :ورزش  اظهارکرد   ، خبرنگاران  به 
دراین  ورزش  توسعه  برای  و  است  تاریخی  ای  سابقه  و 

شهرستان دریغ نخواهیم کرد.
او با اشاره به میزان خسارات 
واردشده از سیل سال گذشته 
افزود:   ، ورزش  حوزه  به 
های  زیرساخت  خسارات 
باال  بسیار  سیل  در  ورزشی 
و  ورزش  وزیر  حضور  اما  بود 
شهرستان  در  وزیر  معاونین 
به  را  اعتبارات خوبی  پلدختر 
اقدامات  و  تزریق کرد  ورزش 
خوبی در همان اوایل روزهای 
پسا سیل انجام گرفت.کریمی 
تصریح کرد: ۶ پروژه ورزشی 
به  برخی  که  داریم  سیل 
برخی  و  رسیده  برداری  بهره 
اجرایی آن  نیز عملیات  دیگر 
بیان  با  اجراست.او  حال  در 
ومیدانی  دو  پیست  اینکه 
برداری  بهره  به  استانداردی 
رساند،خاطرنشان  خواهیم 
ایجاد ۳ هزار و ۵00  با  کرد: 
سریعترین  در  کفپوش  متر 

زمان ممکن سالن های ورزشی به بهره برداری رسیدند.
او گفت: تجهیزات استخر خریداری شده و عملیات بازسازی 
در حال انجام است که در سریعترین زمان ممکن به بهره 
برداری خواهد رسید.مدیرکل ورزش وجوانان لرستان بیان 
کرد: زمین چمن شرایط خوبی دارد، زمین چمن مصنوعی 
و ساماندهی سکوی تماشاگران از برنامه های در دست اقدام 
زمین چمن شهرمعموالن  به وضعیت  اشاره  بوداوبا  خواهد 
نیز ، تاکیدکرد: در معموالن زمین چمن خوبی ایجاد شده 
و  روشنایی  قبیل  از  بخش  این  ورزشی  نیازهای  سایر  که 
شد.  خواهد  تامین  نیز  کشی  فنس  و  بهداشتی  سرویس 
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان بر لغو تمامی میزبانی های 
تاکید  استان  در  کرونا  حاد  شرایط  یافتن  پایان  تا  ورزشی 
عادی  به  منوط  فعالیت ها  عمده  بخش  ادامه  گفت:  و  کرد 
تعطیلی  به  اشاره  با  کریمی،  علی  است.سید  شرایط  شدن 
اظهار کرد:  لرستان،  فعالیت های ورزشی در سراسر  تمامی 
با توجه به وضعیت قرمز شیوع کرونا در استان، فعالیت های 
کرد:  خاطرنشان  است.وی  تعطیل  ثانوی  اطالع  تا  ورزشی 
کرونا  تاثیر  تحت   حاضر  حال  در  ورزشی  اماکن  بازگشایی 
این  مجدد  فعالیت  خصوص  در  آینده  هفته  و  گرفته  قرار 
جوانان  و  ورزش  شد.مدیرکل  خواهد  تصمیم گیری  مراکز 
لرستان با بیان اینکه در برخی رشته های انفرادی با رعایت 
هستند،  فعالیت  انجام  به  قادر  بهداشتی  دستورالعمل های 
افزود: با این وجود به دلیل شرایط حاد کرونا در اغلب نقاط 
استان، فعالیت این مراکز نیز همچنان متوقف است.کریمی 
بیان داشت: بازدیدها و نظارت های مستمر از مراکز و اماکن 
ورزشی از سوی اکیپ هایی برقرار است، ضمن اینکه تاکنون 

چندین واحد متخلف پلمب شده اند.
وی از بازسازی کامل اماکن ورزشی آسیب دیده از سیل در 
پلدختر خبر و ادامه داد: بر اساس برنامه زمان بندی  شده، 
بازسازی مکان های ورزشی سیل زده پلدختر تا پایان تیرماه 
جوانان  و  ورزش  رسید.مدیرکل  خواهد  اتمام  به  امسال 
لرستان همچنین به لغو تمامی میزبانی های ورزشی تا پایان 
یافتن شرایط حاد کرونا در استان اشاره و ادامه بخش عمده 

فعالیت ها را منوط به عادی شدن شرایط عنوان کرد.

به دلیل شیوع کرونا برنامه های اوقات فراغت جوانان 
در فضای مجازی اجرامی شود

جدیدبه  شرایط  گفت:  لرستان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
دلیل شیوع کرونا باعث شده است تا برنامه هایمان را برای 

اوقات فراغت جوانان ازطریق فضای مجازی تدوین کنیم .
با  سید علی کریمی در ستاد ساماندهی جوانان استان که 
محوریت ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان به 
اوقات  کرد:  ،اظهار  بود  برگزارشده  کنفرانس  ویدئو  صورت 
فراغت نقش مهمی در هویت بخشی به جوانان دارد و یک 
استان  در  و  است  کشور  در  ضروری  و  اهمیت  پر  موضوع 
نیز باید به سمتی برود که درتوجه به اوقات فراغت جوانان 

هویت بخشی را مد نظر قرار دهیم.
مدیرکل ورزش وجوانان لرستان تصریح کرد:سیاست های 
ستاد ساماندهی جوانان و هدف گذاری های در نظر گرفته 
گرفته  درنظر  اجتماعی  های  آسیب  کاهش  برمحور  شده 
شده بود ولی بحران شیوع کرونا باعث شد تا نتوانیم برنامه 
این  نیز  حاضر  حال  ودر  کنیم  طراحی  را  مدنظرمان  های 
برای  را  هایمان  برنامه  تا  است  شده  باعث  جدید  شرایط 

اوقات فراغت جوانان ازطریق فضای مجازی تدوین کنیم .
اجرایی  های  دستگاه  همکاری  لزوم  به  اشاره  با  کریمی 
دستگاه  از  ،یادآورشد:  جوانان  ساماندهی  ستاد  واعضای 
تا  تا شرایطی را فراهم کنند  انتظار داریم  های عضو ستاد 
از ظرفیت  بتوانند  بوده و  آنان  از مخاطبین  جوانان بخشی 
فضای مجازی برای اوقات فراغت استفاده کنند.او گفت: در 
سالهای گذشته برنامه های مذهبی، ورزشی ،علمی وهنری 
برگزار می شد ولی  فیزیکی جوانان  و..با حضور  واجتماعی 
بحران شیوع کرونا این شرایط را تغییر داده که در این راستا 
ستاد ساماندهی جوانان استان به عنوان زیرمجموعه معاونت 
جوانان برنامه هایی را در نظر گرفته است که راهگشای حل 

این مشکل خواهد بود.
او تاکید کرد: صدا وسیمای مرکز استان زمانی را در اختیار 
حوزه جوانان وبرنامه های اوقات فراغت قرار دهند تا دستگاه 
های عضو ستاد فعالیت ها وبرنامه های خود را در این ساعت 
پایان  در  دهند.کریمی  قرار  جوانان  اختیار  در  تعیین شده 
شناسایی تجلیل از دستگاه های برترعضو ستادکه در جهت 
اوقات  از جمله  برنامه های ستاد ساماندهی جوانان  اجرای 
اقدامات  دیگر  از  را  کنند  می  عمل  موفق  جوانان  فراغت 

دستگاه ورزش وجوانان استان دانست.
خدمات و اقدامات پسا سیل در ورزش چشمگیر بود

سید حمیدرضاکاظمی در حاشیه بازدید از مجموعه ورزشی 
شهید سرمالیان پلدخترخدمات انجام شده در حوزه ورزش 
را قابل تحسین دانست.کاظمی در حاشیه بازدیداز مجموعه 
سیدعلی  همراه  به  که  پلدختر  سرمالیان  شهید  ورزشی 
فرهاددیناروند   ، لرستان  وجوانان  ورزش  مدیرکل  کریمی 
گرفت،  انجام  لرستان  وجوانان  ورزش  جوانان  امور  معاون 
اظهارکرد: سیل زیر ساخت های ورزشی را تخریب کرد اما 
اینکه  بابیان  بود.او  پسا سیل چشمگیر  اقدامات  و  خدمات 
اقدامات  بخش  دو  در  که  داریم  مطالباتی  ورزش  در حوزه 
در دست اقدام و برنامه ریزی های آینده باید این مطالبات 
از  یکی  ورزشی  خوابگاهی  مجتمع  افزود:  شود،  پیگیری 

مطالبات اصلی ورزش پلدختر است.
محوطه  ریزی  بتن  و  پیست  عملیات  کرد:  تصریح  کاظمی 
مجموعه ورزشی و جلوی سکوهای تماشاگران در دستور کار 
قرار گیرد او گفت: نصب صندلی برای سکوهای تماشاگران 
و ایجاد یک زمین چمن بعنوان زمین شماره 2 فوتبال در 
داخل مجموعه ورزشی از دیگر مطالبات ورزش پلدختر است 
. نماینده مردم پلدختر ومعموالن درمجلس شورای اسالمی 
زمان ممکن  ترین  باید در سریع  استخر  نشان کرد:  خاطر 
بازسازی شود زیرا با توجه به گرمای هوا نیاز شهرستان است 
.کاظمی ادامه داد: تجهیز هیات های ورزشی و سالن ها و 
اماکن ورزشی از انتظارات ورزش پلدختر است.او تاکید کرد: 
پراکندگی مناطق ما در شهرستان پلدختر ایجاب می کند 
در ایجاد زیرساخت های ورزشی برنامه ریزی ها به گونه ای 
به تناسب جمعیت و استعدادهای آن  اماکن ورزشی  باشد 

منطقه ایجاد شود.
رسانه های لرستان دارای ظرفیت باالی هستند

 مدیرکل ورزش وجوانان لرستان گفت: رسانه های لرستان 
کل  مدیر  کریمی  علی  هستند.سید  باالی  ظرفیت  دارای 
ورزش و جوانان استان لرستان با حضور در خانه مطبوعات 
با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دیدار و گفتگو کرد.در 
ابتدای جلسه سید احمد موسوی مدیرعامل خانه مطبوعات 
خانه  مدیره  هیئت  که  اقداماتی  و  عملکرد  از  گزارشی 

مطبوعات در این مدت کوتاه انجام داده اند، ارائه نمودند.
در ادامه سید علی کریمی اظهار داشت: مطبوعات ورسانه 
های استان سابقه بسیار خوبی دارند و نسبت به سایر استان 
ها دارای ظرفیت بسیار باالیی هستند و در این حوزه اساتید 
و افراد بسیار باتجربه و حرفه ای در استان فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه افراد توانایی در این دوره از خانه مطبوعات 
خانه  هم  گذشته  در  داشت:  بیان  اند  شده  جمع  هم  دور 
مطبوعات وجود داشته است و زحمات زیادی کشیده شده 
ولی رونق که این خانه جدید دارد را نداشته اند و مجموعه 
فعالیت هایی که در این دوره انجام شده است، اقدامات قابل 

قبول و برای بنده نیز قابل لمس می باشد.
این سختی  با همه  تصریح کرد:  و جوانان  مدیرکل ورزش 

توانستیم،  ریزی  برنامه  و  دوستان  جهادی  مدیریت  با  ها 
خانه  ،وزارت  دستگاه ها  رسانه،  فضای  با  خوبی  تعامل 
ورزش،هیئت ها ورزشی، ورزشکاران ایجاد کنیم، که نتیجه 

ان رضایتمندی نسبی از عملکردمان می باشد.
در پایان کریمی عنوان کرد: امیدوارم در سال 99 با تدابیری 
که وزارت خانه اندیشیده اند و تالش دوستان در ورزش و 
جوانان استان بتوانیم شرایط بهتری برای ورزش استان رقم 
بسته  ۵هزار  گفت:  لرستان  وجوانان  ورزش  بزنیم.مدیرکل 
و  ورزش  کل  اداره  توسط  رمضان  مبارک  ماه  در  معیشتی 
جوانان استان به خانواده های نیازمند در سطح استان هدا 
همت  رزمایش  برگزاری  حاشیه  در  کریمی  علی  شد.سید 
به  کمک  راستای  در  کرد:  اظهار  مومنانه  وکمک  جوانانه 
خانواده های نیازمند در ایام ماه مبارک رمضان و با حضور 
نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد و معاون 

سیاسی امنیتی استانداری لرستان برگزار شده بود
رزمایش   : کرد:  بیان  لرستان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
همت جوانانه و کمک مومنانه در لبیک به فرمایشات مقام 
معظم رهبری و براساس رسالت ذاتی که در دستگاه ورزش 
وجوانان وجود دارد و سیاست های کلی که درسطح وزارت 
خانه برای ما تعیین شده است توسط جامعه ورزش استان 
برگزارشده است و در این راستا باهمکاری بسیج ورزشکاران 
برای  را  معیشتی  بسته  ۵هزار  ایم  توانسته  وسایرنهادها 

خانواده هایی که نیازمندبودندجمع آوری و توزیع کنیم .
از طریق سازمانهای  اتفاق خوب  این  اینکه  بیان  با  کریمی 
مردم نهاد حوزه جوانان، هیئت های ورزشی و ورزشکاران 
روحیه  با  ورزشکاران  کرد:  ،تصریح  است  شده  انجام  فعال 
پهلوانی و جوانمردی که دارند پای کار آمدند و این کمک 
را  امیدی  بارقه  اقدام،  این  انجام  با  که  آوری شد  ها جمع 
ازجمله  ما  همه  دهد  می  نشان  که  است  آورده  وجود  به 

ورزشکاران می توانیم در زمان سختی ها کنار هم باشیم .
مدیرکل ورزش وجوانان لرستان خاطر نشان کرد: به وسیله 
حاشیه  مناطق  در  نیازمند  های  خانواده  اطالعاتی  بانک 
نشین و در سطح شهرستان های استان شناسایی شده اند و 

این اقالم بین آنها در حال توزیع شدن است.
مسئول  ابوالفضل)ع(و  حضرت  سپاه  بدنی  تربیت  معاون 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  از  لرستان  ورزشکاران  بسیج 
معاون  یگانه  سرهنگ  مراسمی  طی  کرد.  تقدیر  لرستان 
تربیت بدنی سپاه حضرت ابوالفضل)ع(،داودی مسئول بسیج 
ورزشکاران لرستان ضمن حضور در دستگاه ورزش وجوانان 
استان با سید علی کریمی مدیرکل ورزش و جوانان استان 
لرستان دیدار و گفتگو کرد. سرهنگ یگانه وسرگرد داوودی 
معظم  مقام  و  امام خمینی)ره(  تمثال حضرت  دو  اهداء  با 
رهبری)مدظله العالی( از زحمات و تالشهای شبانه روزی کریمی 

در راستای ارتقا سطح ورزش استان تقدیر و تشکر کردند.
توزیع پنج هزار بسته معیشتی توسط ورزش و جوانان 

لرستان
بسته  هزار  پنج  گفت:  لرستان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
و  ورزش  کل  اداره  توسط  نیازمند  افراد  بین  معیشتی 
جوانان لرستان توزیع می شود.سید علی کریمی در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: طبق اعالم وزارت ورزش و جوانان، 

ماموریت شناسایی پنج هزار خانواده در بحث کرونا به اداره 
با  را  کار  این  که  شد  محول  لرستان  جوانان  و  ورزش  کل 
هماهنگی سمن های جوانان و هیات های ورزشی و کمک 
بسیج ورزشکاران در لرستان را انجام دادیم.وی افزود: این 
تعداد بسته معیشتی در طول ماه مبارک رمضان بین افراد 
اند  شده  مالی  مشکالت  دچار  کرونا  بحث  در  که  نیازمند 
بیان  لرستان  جوانان  و  ورزش  شد.مدیرکل  خواهد  توزیع 
کرد: این کمک ها به دنبال فرمایش رهبر معظم انقالب در 
خصوص کمک مومنانه صورت می گیرد و امیدواریم با انجام 

این اقدام کمکی به افراد نیازمند صورت دهیم.
اداره کل ورزش و جوانان لرستان در  کریمی تصریح کرد: 
از  بهره گیری  با  توانست  با  مبارزه  و  کرونا  و  کنترل  بحث 
بسیج همه امکانات و ظرفیت های خود از جمله سمن های 
جوانان، هیئت های ورزشی و پرسنل اداره کل نقش بسزایی 

در سطح استان ایفا کند.
مدیرکل ورزش وجوانان لرستان گفت: واگذاری سه پروژه 
سرمایه  به  بروجرد  شهرستان  در  ورزشی   - عمرانی  مهم 
حاشیه  در  کریمی  علی  است.سید  انجام  حال  در  گذاران 
عباس  با  دیدار  و  بروجرد  ورزشی  های  بازدیدازپروژه 
با  مجلس  در  اشترینان  و  بروجرد  مردم  نماینده  گودرزی 
سال  در  استان  وجوانان  ورزش  دستگاه  عملکرد  به  اشاره 
جمله  آمارهااز  رشد  شاهد   98 سال  اظهارکرد:طی   ،  98
شاخص  رشد  وهمچنین  یافته  سازمان  ورزشکاران  افزایش 
های قهرمانی وهمگانی در ورزش شهرستان بروجرد بودیم.

او با اشاره به بحث اعتبارات وکمک به هیئت های استانی 
،افزود: در سال 98 در محل برگشت در آمد اعتبارات خوبی 

به شهرستان بروجرد تزریق شد.
تحریمها  فشار  به  توجه  با  اگرچه  کرد:  تصریح  کریمی 
آمد  وجود  به  واعتبارات  بودجه  بحث  در  زبادی  مشکالت 
فعال  های  هیئت  به  اعتبارات  کردن  هدفمند  با  ما  ولی 
کردیم.مدیرکل  خوبی  های  کمک  اشترینان  و  بروجرد  در 
های  زیرساخت  بحث  به  اشاره  با  لرستان  وجوانان  ورزش 
پروژه های مهمی مثل سالن چند  ، گفت:  بروجرد  ورزش 
منظوره مسکن مهربا پیشرف فیزیکی نزدیک به 70 درصد 
،چمن استاندارد فوتبال ، ورزشگاه قدیمی علی بیات ،سالن 
شمشیربازی و زورخانه در بروجرد وجود دارد که در سال 
98 پیشرفت هایی داشته اند ولی هدف گذاری کرده ایم تا 
در سال 99 این پروژه های عمرانی -ورزشی را با استفاده 
از ظرفیت هایی مثل خیرین ورزشی و ماده قانونی 27 که 
براساس آن می توان پروژه ها را به سرمایه گذاران واگذار 

کردبه سرانجام برسانیم.
کریمی با تقدیر از از پیگیری های گودرزی نماینده مردم 
بحث  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  بروجردواشترینان 
حمایت از برنامه های حوزه ورزش وجوانان وگفت:حمایت 
تقدیر  قابل  استان  وجوانان  ازورزش  گودرزی  جناب  های 
است کمااینکه قبال هم آقای گودرزی از وزارت نفت و خارج 
از محل وزرات ورزش وجوانان وبیرون از اعتبارات دستگاه 
ورزش استان توانست 1میلیارد و۵00 میلیون تومان جذب 
ورزش بروجرد کند که با این مبلغ سه زمین چمن روستایی 
احداث شد ؛همچنین با مساعدت ایشان توانستیم پک های 

ورزشی و اعتباراتی را به هیئت های ورزشی توزیع کنیم .
مدیرکل ورزش وجوانان لرستان ظرفیت نمایندگان لرستان 
موثر  استان  ورزش  رشد  در  را  اسالمی  شورای  مجلس  در 
دانست وخاطر نشان کرد: امیدواریم همه نمایندگان مجلس 
از ظرفیت خود برای رشد وارتقا ورزش استان استفاده کنند 
ورزش  حوزه  در   99 سال  در  که  هایی  برنامه  بتوانیم  تا 
وجوانان استان برنامه ریزی کرده ایم را به خوبی عملیاتی 
کنیم. سید علی کریمی با اشاره به بازدید روز جمعه خود 
از پروژه های عمرانی - ورزشی الیگودرز که باحضورمحمد 
خدابخشی نماینده مردم الیگودرزدرمجلس شورای اسالمی 
و  ملی  ورزشگاه  از  سفر  این  در  کرد:  اظهار  گرفت،  انجام 
مجموعه ورزشی شهید ارسالن گودرزی و دیگرپروژه های 

ورزشی این شهرستان بازدید کردیم.
مصنوعی،  چمن  تارتان،  پیست  روند  چگونگی  افزود:  او 
از  گودرزی  ارسالن  شهید  ورزشگاه  تماشاگران  سکوی 
جمله پروژه هایی بود که مورد بازدید قرار دادیم؛ همچنین 
و  الیگودرز  در  لرستان  بانوان  پارک  اولین  احداث  جانمایی 
شروع عملیات برق رسانی به پیست اسکی سمندرروستای 
این سفر  بود که در  اقداماتی  از جمله  الیگودرزنیز  فرسش 
به  اشاره  با  لرستان  وجوانان  ورزش  گرفت.مدیرکل  انجام 
این سفر  ، تصریح کرد: در  الیگودرز  نماینده  با  دیدار خود 
به همراه جناب خدابخشی نماینده مردم الیگودرز از پروژه 
از  خودرا  جانبه  همه  حمایت  شهرستان  این  ورزشی  های 
ورزش استان اعالم کردند .کریمی خاطر نشان کرد: جناب 
را  الیگودرز  وشهرستان  استان  ورزش  توسعه  خدابخشی 
تیم  از  دیدار  این  در  و  دانسته  خود  مهم  های  اولویت  از 
لرستان  وجوانان  ورزش  دستگاه  های  برنامه  و  مدیریتی 
جهت توسعه ورزش استان اعالم کردند. کریمی با اشاره به 
پتانسیل های مطلوب ورزش لرستان و شهرستان الیگودرز 
در جهت رشد توریسم ورزشی، خاطر نشان کرد: هدف ما 
این است تا با استفاده از ظرفیت هایی که در مناطقی مثل 
الیگودرز وجود دارد به سمت توریسم ورزشی حرکت کنیم.

وجوانان  وررش  مدیرکل 
لرستان با اشاره به موقعیت 
الیگودرز گفت:  آب وهوایی 
ارتفاع  سطح  به  توجه  با 
الیگودرز از دریا این آمادگی 
تیم  های  تا کمپ  داریم  را 
های  رشته  در  را  ملی 
شهرستان  این  در  ورزشی 
احداث  .اوطرح  برگزارکنیم 
اولین مجتمع ورزشی بانوان 
در الیگودرزرا یک کار نوین 
و  کرد  ارزیابی  استان  در 
این  در  هدفمان  افزود: 
سفربررسی روند پروژه های 
تکمیل  و  الیگودرز  ورزشی 

آنها در سال 99 است.
مدیران  الزم  همکاری 
باشگاه ها با ستاد استانی 

مدیریت کرونا
جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
مصوبه  با  گفت:  لرستان 

از  حمایت هایی  آینده  روزهای  طی  ورزش،  وزارت  اخیر 
باشگاه های آسیب دیده به صورت پرداخت تسهیالت صورت 

خواهد گرفت.
سید علی کریمی، با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای 
مقابله با کرونا در سطح مراکز ورزشی لرستان، اظهار کرد: 
هزار و 200 مرکز ورزشی در استان وجود دارد که از این 

تعداد 9۵0 باشگاه، دولتی و مابقی خصوصی هستند.
وی، با تأکید بر لزوم حمایت از باشگاه های ورزشی تصریح 
کرد: به دلیل کرونا، باشگاه های ورزشی استان 84 میلیارد 
با  لرستان  جوانان  و  ورزش  دیدند.مدیرکل  خسارت  تومان 
بیان اینکه پیگیری های بسیاری در راستای جبران بخشی 
از آسیب های اقتصادی این مراکز انجام شده گفت: با مصوبه 
از  حمایت هایی  آینده  روزهای  طی  ورزش،  وزارت  اخیر 
باشگاه های آسیب دیده به صورت پرداخت تسهیالت صورت 
با  تاکید کرد:  لرستان،  در  ولی فقیه  نماینده  خواهد گرفت. 

توجه به ظرفیت جوانان نباید از ظرفیت آنها غافل شوید.
حجت االسالم سید احمدرضا شاهرخی در دیدار با مدیرکل 
ورزش و جوانان لرستان و جمعی از کارکنان این اداره کل 
جمهوری  مقدس  نظام  خدمات  به  اشاره  با  سخنانی  در 
اسالمی در حوزه ورزش و جوانان، اظهار داشت: جوان عالقه 
مند به فضیلت ها و ارزش ها است، فطرت انسان و جوان به 
سمت خوبی ها است. وی با بیان اینکه جوان آمادگی دارد 
پهلوانی ها  زیبایی ها، جوانمردی ها و  به سمت خوبی ها،  که 
حرکت کند و ما باید زمینه این امر را فراهم کنیم، گفت: 

انقالب اسالمی و امام )ره( این زمینه را فراهم کرد.
حجت االسالم شاهرخی، تاکید کرد: استمرار حرکت انقالب 
همه  در  جوانان  ظرفیت  از  استفاده  با  نیز  ایران  اسالمی 

عرصه ها فراهم شده است و همچنان ادامه دارد.
فرهنگی،  موفقیت های عرصه علمی،  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پژوهشی، آموزشی و... با توجه به ظرفیت جوانان تحقق پیدا 
کرده است، گفت: در دفاع مقدس نیز به همین صورت بوده 

و جوانان موجب پیروزی در مقابل دشمنان شدند.
نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به اینکه ۳0 میلیون نفر 
به کار هستند،  جمعیت جوان کشور در حال حاضر آماده 
ریزی  برنامه  با  که  است  فرصت  یک  امر  این  داشت:  بیان 
ما  برنامه های  کرد،  استفاده  این جمعیت جوان  از  می شود 
صورت  به  را  کشور  جمعیت  که  باشد  شکلی  به  باید  هم 

جوان حفظ کنیم.
این  اینکه کاهش  بر  تاکید  با  لرستان  ولی فقیه در  نماینده 
سرمایه در حوزه های مختلف تأثیر گذار خواهد بود و کشور 
و استان لرستان از شادابی، نشاط و سرمایه تهی می شود، 
امر  این  باید  استان  جوانان  ساماندهی  ستاد  در  داد:  ادامه 
مطالعاتی  ورز  اندیشه  هیئت  یک  و  گیرد  قرار  توجه  مورد 
تاکید  با  ایجاد شود.حجت االسالم شاهرخی  رابطه  این  در 
اداره کل ورزش و جوانان وظایف مستقیم و بین  اینکه  بر 
این  در  مطالبه گری  کرد:  تصریح  دارد،  فراوانی  دستگاهی 

برنامه ها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به مطالبه و تاکید مقام معظم رهبری در مورد 
نیز  امر  این  گفت:  گر،  مطالبه  و  انقالبی  جوانان  به  توجه 
جوانان،  و  ورزش  می طلبد،  را  دستگاهی  بین  همکاری 
جلسه  تشکیل  هم  با  و...  بسیج  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
بدهند و مشخص شود که هر دستگاهی در این ارتباط باید 
اشاره  با  لرستان  ولی فقیه در  انجام شود.نماینده  چه کاری 
به اینکه جوان به معنای ایمان، امید، انرژی، ابتکار، موتور 
محرکه و... است، بیان داشت: از این انرژی، ابتکار و موتور 
محرکه می توان در کنار تجربه استفاده کرد. حجت االسالم 
و  ورزش  اداره کل  وظایف  از  یکی  اینکه  بیان  با  شاهرخی 
جوانان این است که این پیوند را ایجاد کند، عنوان کرد: این 
اداره کل فرهنگ سازی کند و در آن جوان را به عنوان موتور 
محرکه و پیش ران حرکت کشور در همه زمینه ها معرفی 
کند و از افراد با تجربه نیز در کنار این ظرفیت استفاده کند. 
نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری 
در حوزه جوانان سود چندین برابر خواهد داشت، افزود: اگر 
برنامه ریزی کالن و درستی در این رابطه انجام دهیم و یک 
افق آینده نگر داشته باشیم می توانیم آسیب های اجتماعی 
اینکه  بر  تاکید  با  را کاهش دهیم.حجت االسالم شاهرخی 
لرستانی ها در همه عرصه ها سرآمد هستند و ما از ظرفیت، 
ایم، گفت:  نبرده  بهره  اندازه کافی  به  آنها  و...  آگاهی  علم، 
کل  در  ارزنده ای  خدمات  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
کشور ارائه داده است، از ظرفیت جوان بیشتر استفاده کرد 

و این امر باید بر اساس مطالعه باشد.

عملکرد عالی و جهادی ورزش و جوانان لرستان در بحران کرونا
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عملکرد عالی و جهادی ورزش 
و جوانان لرستان در بحران کرونا

 سرمقاله
محمود داودی نژاد

انتظار از مدیر کل ورزش لرستان؛ 
برخورد با آمار سازان دروغگو و دروغ گویان هذیان گو

پتانسیل ها و ظرفیت های  به همه  توجه  با  لرستان  ورزش 
کمبود  از  گذشته  تاریخی  های  محرومیت  به  توجه  با  ویژه 
ها رنج می برد و متاسفانه برخی از مسئوالن ورزش و هیات 
های ورزشی استان در بسیاری از موارد با آمارهای ساختگی 
و عمال روی کاغذ عملکرد ضعیف خود را با آمار سازی غیر 
این  از  گذشته  در  استان  ورزش  و  داده  جلوه  بزرگ  واقعی 
آمار های کاغذ ضربات جبران ناپذیری را متحمل شده است.
اوضاع و احوال این روزهای ورزش چه در استان و در سطح 
کالن در کشوربه دلیل شرایط حاکم از شیوع ویروس کرونا مطلوب نیست. در چنین وضعیت، 
چاپلوسان هذیان گو و فرصت طلبان مترصد، میدان داری می کنند تا شاید از آشفتگی بازار 

برای خود کالهی بدوزند و بهره برداری نمایند.
امیدواریم که مدیر کل ورزش و جوانان لرستان که خود  چهره ای  علمی ،بین المللی و از جنس 
ابراز  ورزش و آشنا به امور آن است خود قبل از همه برای آمارسازان و شعار دهندگان امکان 
وجود ندهد. هر وقت که وی در مقابل ادعاهای بی پایه، فخر فروشی های بی اساس، آمارهای 
ساختگی، خود بزرگ بینی های آزار دهنده و رفتارهای گول زننده بالفاصله عکس العمل نشان 

بدهد دیگر چنین افرادی جرئت طرح مسائل انحرافی را نخواهند داشت.
پنجه در پنجه انداختن با کسانی که دین می فروشند و دنیا می خرند کار سختی است. در قبال 

آن ها جز هوشیاری چاره ای دیگر نیست.
امیدواریم با مساعد شدن شرایط، وضعیت به گونه ای رقم بخورد که دوستان کاردان و کارفهم 
طرح های بزرگ تر و به نفع ورزش را به مورد اجرا بگذارند و عرصه برای جوالن دادن دالل 

صفتان را تنگ کنند.
وقتی جماعتی سر قافله را کج بکنند و همه چیز را فدای ماندن در پست ها و محکم کردن 
میخ های مدیریت نمایند اعتماد به آن ها رنگ می بازد. آن ها که نقاب مردم دوستی و ورزش 
دوستی بر چهره می زنند و با دشمنان ورزش عهد و پیمان می بندند و در لباس دوست ورزش 

به دشمنان آن چشمک می زنند باالترین و سهمگین ترین ضربات را به ورزش می زنند.
باید بدانیم و با تمام وجود درک کرده باشیم هر کسی که بوده باشیم و صاحب هر جاه و جالل و 
جبروتی که باشیم و ده ها عنوان های اصلی و ساختگی را یدک بکشیم فردای قیامت باید تقاص 
پس بدهیم مگر اینکه اعتقادی نداشته باشیم و منافقانه ادای افراد معتقد و عاشقان حق را در 
آوریم. از سید علی کریمی  انتظار جامعه ورزش بیشتر و بیشتر است و مسلما اگر این قهرمان 
دروغگویان  کالن،  مدیریت  سنگر  در  ورزش  به  خدمت  امروزدر  موفق  مدیر  و  دیروز  پرآوازه  
متظاهر و بلند پروازهای شناخته شده را به کار خالف عرف و اخالقشان آشنا بکند بهتر و باالتر 

در خدمت به ورزش منطقه خواهد بود و بر محبوبیت اش در جامعه ورزش اضافه خواهد کرد.

سجاد محمدیان: 

تغییر مربی به ضرر من است

1 تا 5 عصـر

ساعات اوج مصرف برق 
لوازم پرمصرف برقی را 

خاموش می کنیم

روابط عمومی  توزیع برق استان لرستان

صفحه2

مصدومیتی که شانس بزرگ را از 
محمودوند گرفت

سرنوشت دروازه بان 2 
متری سپاهان چه شد؟

صفحه3

روابط عمومی 
شرکت گاز 

استان لرستان

روایت قهرمان سابق جهان با دیو خانمان سوز
حال و روز 

»محسن قاسمی« 
خوب نیسـت

صفحه4
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با خبرهای لرستان

آباد می گوید  سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم 
این تیم کار سختی تا رسیدن به مرز آمادگی 

دارد.
خیبر  تیم  تمرین  حاشیه  در  خادمی  مهرداد 
تیمش  وضعیت  آخرین  خصوص  در  آباد  خرم 
اظهار داشت : تمرینات ما از تاریخی که سازمان 

لیگ اعالم کرده آغاز شده است.
خادمی ادامه داد : در چند روز اخیر تمرینات 
خوبی را برگزار کرده ایم و در طول تعطیالت 
کرونایی نیز که هیچ تمرین و مسابقه ای برگزار 
فضای  در  شهرستانی  بازیکنان  با  شد  نمی 
تمرینات  بازیکنان  و  بودیم  ارتباط  در  مجازی 

انفرادی خوبی را پشت سر گذاشتند.
سرمربی خیبر خرم آباد افزود : امیدوارم در این 
مدت باقی مانده تا شروع مسابقات با اینکه کار 

سختی داریم ولی به هر حال بتوانیم تمرینات 
خوب و شادابی را برگزار کرده و تیم را به مرز 

آمادگی کامل برسانیم .
باقی  بازی   ۵ در  امیدوارم  داشت:  بیان  وی 
مانده تا پایان فصل نتایج خوب و امتیازات الزم 
ابتدای  که  قولی  به  بتوانیم  تا  کرده  کسب  را 
لرستان  استان  فوتبالدوستان  و  مردم  به  فصل 
هواداران  و دوستداران خیبر دادیم جامه عمل 
اول  دسته  لیگ  های  رقابت  به  و  بپوشانیم 

باشگاه های کشور صعود کنیم.

کشتی  فدراسیون  رئیس  سوی  از  که  حکمی  طی 
استان  کشتی  هیات  سرپرست  شد،  صادر  کشور 

لرستان منصوب شد. 
طی حکمی از طرف علیرضا دبیر رئیس فدراسیون 
سرپرست  عنوان  به  نظری  داریوش  کشور،  کشتی 
و  مجمع  تشکیل  زمان  تا  استان  کشتی  هیئت 

انتخاب رئیس هیأت کشتی، منصوب شد.
دارای  و  استان  ورزش  پیشکسوتان  از  خود  نظری 
است  تربیت بدنی  رشته  ارشد  کارشناسی  مدرک 
ورزش های  هیئت  سرپرست  چون  سوابقی  که 
اسبق  مربی  استان،  پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای 
تیم ملی کشتی پهلوانی ایران )اعزامی به مسابقات 
آسیایی بنگالدش و جهانی کشور بالروس(، مدرس 
فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی و ... را در کارنامه 

دارد.
دی ماه  از  والی زاده مرادی  وحید  است  ذکر  شایان 

94 تاکنون زیاست هیات کشتی استان را بر عهده 
داشت.

پیش از وی عبداهلل عزیزپور از آذر 1۳89 به مدت 
4 سال رئیس هیئت کشتی استان بود که بر اساس 
ریاست ،  دوره  سال   4 پایان  از  بعد  فدراسیون  نظر 
یک سال هم سرپرستی این هیأت را بر عهده داشت.

قبل از وی نیز “نادر سزاوار ملوکی” برای دو دوره از 
1۳81 تا 1۳89 رئیس هیات کشتی لرستان بود.

مواد  در  معلوالن  دوومیدانی  ملی  تیم  مربی 
پرتابی می گوید: تعویق پارالمپیک به نفع برخی 

ورزشکارهای ایرانی است.
افتادن  تعویق  به  کرد:  اظهار  بهرامی  مصطفی 
کرونا  ویروس  شیوع  به علت   2020 پارالمپیک 
برای  و  خوب  ایرانی  پرتاب گران  برخی  برای 

برخی بد است.
آمادگی  ما  ورزشکارهای  برخی  داد:  ادامه  وی 
آنان  نفع  به  رقابت ها  تعویق  و  داشتند  خوبی 
نیست، البته می توانند در فرصت باقی مانده برای 

افزایش رکورد تالش کنند.
بهرامی با بیان اینکه این فاصله برای ورزشکارانی 
خوب است که آماده نبودند و یا کالس نداشتند، 
این  در  می توانند  پرتاب گران  این  کرد:  تصریح 
مدت به آمادگی برسند و امکان اخذ کالس برای 

برخی وجود دارد و در این صورت حتی می توانند 
مدال کسب کنند.

که  هم  ورزشکارانی  افزود:  لرستانی  مربی  این 
کسب  برای  خوبی  فرصت  نگرفته اند،  سهمیه 

سهمیه دارند.
وی با بیان اینکه تمام ورزشکارهایی که در اردو 
کرد:  تاکید  داشتند،  مدال  کسب  شانس  بودند 
جزء  چاره ای  کرونایی  ایام  این  در  حال  هر  به 
ورزش در خانه نداریم و ورزشکاران باید تمرینات 
افت  از لحاظ بدنی  ادامه دهند که  به گونه ای  را 

نکنند.
مردم  روزهای  این  شرایط  به  اشاره  با  بهرامی 
گفت: امیدواریم به یاری خداوند و همت مردم و 

مسئوالن، کرونا را شکست دهیم.

رئیس هیئت جودو لرستان گفت: هم اکنون در 
رده بزرگساالن آقایان ۵ نفر و در حوزه بانوان نیز 

7 نفر عضو تیم ملی جودو هستند.
هادی کردی در ارتباط با آخرین وضعیت رشته 
از یک هزار  بیش  اظهار کرد:  لرستان  جودو در 
ورزشکار سازمان یافته در رشته جودو در استان 

لرستان فعالیت می کنند.
این  از  درصد   ۳0 از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
ورزشکاران را بانوان تشکیل می دهند، افزود: طی 
به  عالقه مند  ورزشکاران  میزان  اخیر  سال های 
جودو در لرستان به علت گران بودن لباس های 

این رشته کاهش پیدا کرده است.
رئیس هیئت جودو لرستان بیان کرد: ارزان ترین 
لباس رشته جودو حدود ۳00 هزار تومان قیمت 
اقتصادی مردم کم  به مشکالت  با توجه  دارد و 

شدن ورزشکاران این رشته قابل  درک است.

این  تمامی  وجود  با  اینکه  به  اشاره  با  کردی 
مشکالت جودو لرستان طی سال های اخیر رشد 
داشته است، تصریح کرد: طی چهار سال گذشته 
برای  سنی  رده های  تمامی  در  لرستان  جودوی 
برتر کشور  تیم  آقایان همیشه جز سه  و  بانوان 

بوده است.
رده  در  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
برای  و  داریم  ملی پوش  پنج  آقایان  بزر گساالن 

بانوان نیز این تعداد هفت نفر است.
با  اینکه  بیان  با  لرستان  جودو  هیئت  رئیس   
گذشته  سال های  در  کره ای  مربیان  از  استفاده 
ابتدایی  دانش آموزان  یابی  استعداد  به  اقدام 
این  در  که  افرادی  از  افزود:  کرده ایم،  لرستان 
نفرشان  برنامه ها کشف شدند در حال حاضر ۶ 

عضو تیم ملی نوجوانان هستند.

فرهاد دیناروند گفت: هیئت دوچرخه سواری لرستان 
در طی سال 98 پیشرفت قابل مالحظه ایی داشته 

است .
سال  در  هیئت  این  عملکرد  به  اشاره  با  دیناروند  
لرستان  سواری  دوچرخه  هیئت  کرد:  ،اظهار   98
ایی  قابل مالحظه  پیشرفت های  این مدت  در طی 
بانوان  و  آقایان  اعزام   به  اشاره  با  او  است.  داشته 
کشورو  سنی-قهرمانی  های  رده  مسابقات)کلیه  به 
کشور  قهرمانی  مسابقات  به  اعزام   افزود:  لیگ( 
کشور  ،قهرمانی  جوانان-پسران-پیست-مشهد 
کشور  بزرگساالن-پسران-پیست-تهران،قهرمانی 
کشور  ،قهرمانی  تبریز  پسران-جاده  استعدادیابی 
لیگ  اول  ،مرحله  تبریز  دختران-جاده  استعدادیابی 
جوانان- لیگ  دوم  جوانان-پیست-تهران،مرحله 
پیست-تهران  بزرگساالن-  برتر  پیست-تهران،لیگ 

از جمله این اعزام ها بوده است.
سواران  دوچرخه  توسط  مدال  اخذ  به  دیناروند 
انفرادی  اشاره کرد ویادآورشد: اخذ مدال   لرستانی 
در مسابقات قهرمانی کشور آقایان و بانوان کلیه رده 
سنی)نام  های  رده  کلیه  انفرادی  سنی،مدال  های 
-تیم  باقرپور  مدال(،کسری  آور/رشته/نوع  مدال 
اسپرینت -پیست - برنز قهرمانی بزرگساالن کشور-

برنز   - -پیست  -کایرینگ  باقرپور  تهران،کسری 
رشنو-یک  کشور-تهران،ایمان  بزرگساالن  قهرمانی 
کیلومتر -پیست - طال قهرمانی بزرگساالن کشور-

مشهد،ایمان رشنو -کایرینگ -پیست - طال قهرمانی 
متر   -200 رشنو  کشور-مشهدفایمان  بزرگساالن 
کشور- بزرگساالن  قهرمانی  برنز   - -پیست  سرعت 

 - -پیست  اسپرینت  -تیم  شیرخانی  مشهد،محمد 
سعید  کشور-تهران،معین  بزرگساالن  قهرمانی  برنز 
جوانان  قهرمانی  طال   - -پیست  سرعت  متر   -200
-پیست  تیم،اسپرینت  سعید  کشور-مشهد،معین 
سعید  کشور-مشهد،معین  جوانان  قهرمانی  طال   -
کشور- جوانان  قهرمانی  نقره   - کایرینگ-پیست   -

تبریز،آتبین بهزاد - اسکرچ -پیست - طال قهرمانی 
امتیازی  دور  بهزاد  کشور-مشهد،آتبین  جوانان 
کشور-مشهد،آریانا  جوانان  قهرمانی  نقره   - -پیست 
جوانان  قهرمانی  نقره   - -جاده  استقامت  نژاد  ولی 

کشور-تهران
اشاره  با  لرستان  سواری  دوچرخه  هیئت  رییس 
همگانی  و  فرهنگی  های  فعالیت  برگزاری  به 
فرهنگی  همایش   ۵0 از  بیش  ،گفت:برگزاری 
و  مرکز   در  تخصصی  و  عمومی  و   اجتماعی  و 

شهرستانهای تابعه از اقدامات ما بوده است .

خادمی در حاشیه تمرین خیبر:

امیدوارم به قولی که ابتدای فصل  دادیم عمل کنیم

سرپرست هیات کشتی لرستان منصوب شد

مربی تیم ملی دوومیدانی:
تعویق پارالمپیک برای برخی ورزشکارها خوب است

12 لرستانی عضو تیم های ملی جودو آقایان و بانوان 
هستند

رییس هیئت دوچرخه سواری:
در سال 99 با قدرت ظاهر می شویم

امروز در مراسمی صورت گرفت؛
تجلیل آزادگان پهلوان صفت هیئت 

پهلوانی وورزش زورخانه ای لرستان

و  پهلوانی  فرهنگ  ترویج  هفته  از  روز  پنجمین  در 
پهلوان  گان  آزاد  از  ازتعدادی  ای  زورخانه  ورزش 
صفت هیئت پهلوانی و ورزشهای زورخانه ای لرستان 

تجلیل شد.
ترویج  هفته  از  روز  پنجمین  در  و  که  مراسمی  در  
با حضورسید  ای  و ورزش زورخانه  پهلوانی  فرهنگ 
علی کریمی مدیرکل ورزش و جوانان استان  برگزار 
هیئت  صفت  پهلوان  آزادگان  از  تعدادی  از  شد 
پهلوانی و ورزشهای زورخانه ای لرستان با اهدا  لوح 

و جوایزی  تجلیل شد.
معاون  عزیزپور  مراسم،عبداله  این  در  است  گفتنی 
ورزشی اداره کل،آرش بهشتی رئیس ورزش و جوانان 
بدنی سپاه،داودی مسئول  تربیت  معاون  درود،یگانه 
این  کارکنان  از  تعدادی  و  استان  ورزشکاران  بسیج 

اداره کل نیز حضور داشتند.
خبر: ایرج درویشی

فرزاد سپهوند:
برای کسب سهمیه پارالمپیک کار 

دشواری دارم
ادغامی  کالس  دیسک  پرتاب  طالی  نشان  دارنده 
F4۳/44 بازی های آسیایی جاکارتا که در پارالمپیک 
و رقابت های جهانی نیز مدال  کسب کرده، می گوید: 
کسب  برای  نتواند  شاید  کتف،  جراحی  علت  به 

سهمیه پارالمپیک توکیو مسابقه بدهد.
فرزاد سپهوند اظهار کرد: حدود 9 ماه پیش کتفم را 
جراحی کردم و با توجه به فاصله زمانی تا پارالمپیک 
2020 می دانستم که به این رقابت ها نمی رسم اما با 
توجه به تعویق یک ساله پارا شرایط فرق کرده است.

پارالمپیک  برای  سهمیه  کسب  کرد:  تصریح  وی 
و  نکرده ام  تمرین  ماه  اینکه چند  به  توجه  با  توکیو 
چند مشکل دیگر کار سختی است اما دور از دسترس 
کاردهزینه های  این  کرد:  تصریح  سپهوند  نیست. 
ندارم  مربی  حاضر  حال  در  چون  دارد؛  نیاز  زیادی 
و سهمیه کسب نکرده ام، هزینه مربی را باید خودم 
مجموع  در  و  شده  گران  خیلی  مکمل ها  بپردازم، 
بدنی  وضعیت  به  باتوجه  آرمانی  شرایط  به  رسیدن 
و مهم تر از همه بحث هزینه ها، کار را خیلی دشوار 
اینکه  بیان  با  لرستانی  پرتاب گر  این  است.  کرده 
نباید  سال  یک  تا  ماه  شش  بین  گفته اند  دکترها 
این  در  کرد:  اضافه  باشم،  داشته  سنگین  تمرین 
صورت امکان اینکه باز هم جراحی کنم، وجود دارد و 
باید خیلی مراقب باشم. ی بیان کرد: در حال حاضر 
چون نمی توانیم در محیط های ورزشی تمرین کنیم، 

تمرینات بدنسازی را در خانه انجام می دهم.
چه  تا  نیست  معلوم  که  فعال  کرد:  تاکید  سپهوند 
زمانی روزگار کرونایی ادامه دارد و شاید نتوانم برای 
اگر شرایط  اما تالش می کنم  بدهم  سهمیه مسابقه 

فراهم شد برای کسب سهمیه خودم را آماده کنم.
خبر:امیر محمد میرزایی

گلفر ملی پوش:

شرایط سختی از لحاظ زندگی شخصی 
و ورزشی داریم

زندگی  لحاظ  از  سختی  شرایط  می گوید:  گلف  ملی  تیم  عضو 
شخصی و ورزشی داریم. ابراهیم نوری  اظهار کرد: شرایط سختی 

از لحاظ زندگی شخصی و ورزشی در این ایام داریم.
وی ادامه داد: حدود 40 روز است که تمرین درست و حسابی  
ندارم و تا جایی که بتوانم در خانه تمرین گلف و بدنسازی انجام 
هم  لیگ  بازی های  کرد:  اضافه  نوری  نکنم.  افت  که  می دهم 

تعطیل شده و نصف بیشتر مسابقات باقی مانده است.
این گلفر لرستانی گفت: وضعیت برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا 
و جهانی هم مشخص نیست. وی بیان کرد: انشاءاهلل ویروس کرونا 

در تمام کشورها از بین برود و تمرینات حرفه ای را شروع کنیم.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسالمی: 

احداث پارک ورزشی ویژه بانوان از 
مهم ترین مطالبات بانوان 

الیگودرزی است  
مطالبات  مهم ترین  از  یکی  محمد خدابخشی گفت: 
بانوان الیگودرز احداث یک پارک ورزشی ویژه بانوان 
سیدعلی  سفر  حاشیه،  در  خدابخشی  است.   بوده 
وهیئت  لرستان  وجوانان  ورزش  مدیرکل  کریمی 
همراه  به الیگودرز و بازدید از پروژه های عمرانی - 
ورزشی  این شهرستان ضمن اعالم حمایت خود از 
برنامه های دستگاه ورزش استان ،اظهار کرد: توسعه 
ورزش استان وشهرستان الیگودرز از اولویت های مهم 
ما است. او احداث پارک ورزشی بانوان را درالیگودرز 
یکی  از مطالبات مهم بانوان  الیگودرزی عنوان کردو 
بانوان  نیاز سنجی که در جلسات  با توجه به  افزود: 
داشته اند، یکی از مهم ترین مطالبات بانوان الیگودرز 
احداث یک پارک ورزشی ویژه بانوان بوده است که 
در خصوص این مطالبه به حق پیگیری هایی انجام 
شده که انشاهلل در آینده ای نزدیک خبرهای خوبی 

به بانوان الیگودرز خواهیم داد.
 در سفر مدیرکل ورزش وجوانان استان به شهرستان 
الیگودرزبازدید میدانی و مکان یابی از محل احداث 
پارک ورزشی بانوان الیگودرز انجام گرفت ؛همچنین 
در خصوص آیتم های قابل اجرا دراین پارک تبادل 

نظر شد .
خبر: مهرداد صالحی

اخبار 2

برخی با کلید واژه ها قصد التهاب 
در فوتبال دارند

حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال از کسانی که با استفاده 
از کلید واژه ها قصد التهاب آفرینی در فوتبال را دارند انتقاد کرد

وی گفت: در بحث اساسنامه در تعامل و ارتباط صمیمی و دوستانه 
از  وزیر  نهایت  در  جوانان  و  ورزش  محترم  وزیر  فر  سلطانی  با 
فیفا  مشکالت  قطعا  موضوع  این  که  شد  فدراسیون حذف  مجمع 
و کنفدراسیون در اساسنامه را حل خواهد کرد. اصول کارمان بر 

مبنای شفاف سازی است.
 9 جمعه  روز  نامه  در  فیفا  شدند  مدعی  که  دوستانی  افزود:  وی 
خرداد خود از تعلیق سخن گفته و یک هفته ناآرامی را به جامعه 

تزریق کردند آیا اکنون می توانند از عملکرد خود دفاع کنند؟
نویس  پیش  بر  را  ایراد   80 فیفا  شدند  مدعی  آنان  گفت:  وی 
اساسنامه فدراسیون وارد کرده آیا می توانند برای آگاهی مردم آن 
80 ایراد را بگویند؟ چرا باید گاهی اوقات از سوی افراد معدودی 
شاهد رفتارهای اینچنینی باشیم؟ هزینه این رفتار را آیا جز فوتبال 

جای دیگری می دهد؟
خبر: الهام یگانه

بهره برداری از دو طرح ورزشی حوزه آموزش 
و پرورش در کوهدشت

در مراسمی از دو طرح ورزشی در حوزه آموزش وپرورش شهرستان 
کوهدشت بهره بردای شد. در مراسمی با حضور مریم پور سرتیپ 
معاون  بهرامی  لرستان،فرید  استانداری  اجتماعی  امور  مدیرکل 
ومسئولین  لرستان  پرورش  و  آموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت 
برداری  بهره  به  و  افتتاح  ورزشی  طرح  دو  کوهدشت،  شهرستان 
و سالن  مراسم زمین چمن ورزشی  این  در  این خبر  رسید.برپایه 
اختصاصی ورزشهای رزمی افتتاح شد و همچنین از سالن کشتی 

شهرستان کوهدشت بازدید به عمل آمد.

رئیس هیئت هندبال الشتر منصوب شد
طی حکمی از طرف رییس هیئت هندبال 
رئیس  عنوان  به  کاظمی  مسلم  لرستان 
منصوب  الشتر  شهرستان  هندبال  هیئت 

شد.
رییس  دهقانی  طرفعلی  از  حکمی  طی 
کاظمی  مسلم  لرستان   هندبال  هیئت 
به  کشور  باسابقه  قهرمانان  و  بازیکنان  از 

عنوان رئیس هیات هندبال شهرستان الشتر منصوب شد.
کاظمی دارای کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی و  از ملی پوشان و 
بازیکنان موفق و ارزنده تیم های لیگ برتری است که مقام سومی 
در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا و مقام های دوم و سومی لیگ 

برتر را نیز در کارنامه خود دارد.
گفتنی است ؛  الشتر از قطب های هندبال کشور است.

در ورزش وجوانان خرم آباد صورت گرفت؛
تجلیل از رکورد دار خرم آبادی ثبت 

مشت زنی سرعتی

در مراسمی با حضور رییس ورزش وجوانان مرکز استان از رکورد دارخرم 
آرش  همراهی  با  مراسمی  شد.در  تجلیل  سرعتی  زنی  مشت  ثبت  آبادی 
قیاسیان رییس ورزش و جوانان شهرستان خرم آباد و همت رئیس بوکس 
شهرستان  از  یوسف  ایمانی رکورد دار ثبت مشت زنی سرعتی  تجلیل 
به عمل آمد.الزم به ذکر است؛ یوسف ایمانی بوکسور اهل خرم آباد  در 
افتخارات حوزه شهرستان  به  و  ثبت  را  دقیقه ۳90 ضربه مستقیم   یک 

اضافه کردند.  
خبر: محمد یگانه

آغاز کالسهای آموزشی و استعدادیابی در رشته 
سنگنوردی پس از اعالم وضعیت سفید 

مهدی شاهنصیری گفت: پس از اعالم وضعیت سفیدکالسهای آموزشی و 
استعدادیابی در رشته سنگنوردی آغاز خواهدشد.

شاه نصیری در اولین جلسه هیئت کوهنوردی شهرستان الیگودرز در سال 
99 ضمن گرامیداشت یاد و خاطره پیشکسوتان ورزش کوهنوردی مرحوم 
را  کوهنوردی  هیئت  جوکار  اهلل  امان  مرحوم  و  بخشی  اهلل  حجت  حاج 
افتخار ورزش الیگودرز و یکی از فعال ترین هیئت ها در استان و شهرستان 
دانست. او افزود: پس از اعالم وضعیت سفید باتوجه به استعدادهای فراوان 
و وجود ظرفیت های خوب ورزشی در الیگودرز از جمله دیواره بی نظیر 
سنگ نوردی زنده یاد جوکار کالسهای آموزشی و استعدادیابی در رشته 

سنگنوردی آغاز خواهدشد.
دیواره  نصب  اندرکاران  دست  تمامی  زحمات  از  همچنین  نصیری  شاه 

سنگ نوردی به ویژه رئیس هیئت کوهنوردی تقدیر و تشکر کرد.
خبر: سکینه داودی نژاد

با ورزشی های لرستان

فوتبال علیرضا بیرانوند سنگربان لرستانی تیم ملی فوتبال در  سطح  ارتقا  و  لرستان  ورزش  توسعه  راستای 
این استان سرمایه گذاری می کند.

بیرانوند به همراه سید علی کریمی مدیرکل  علیرضا 
سرمایه  طرح  بررسی  برای  لرستان  وجوانان  ورزش 
خادمی  موسی  سید  با  استان  ورزش  در  گذاری 

استاندار لرستان دیدار وگفت وگوکرد.
مدیرکل ورزش وجوانان لرستان درخصوص این دیدار 
با توجه به ظرفیت های  تا  گفت :هدف ما این است 
جایگاه  وهمچنین  ملی  ورزش  در  بیرانوند  علیرضا 
اجتماعی و فرهنگی این ملی پوش لرستانی در سطح 
برای  ورزشی  خیر  و  ظرفیت  یک  عنوان  به  کشور 
توسعه ورزش استان بهره برده تا بتوانیم با مشارکت 
این ورزشکار مطرح و محبوب، کمپ های ورزشی را 
در سطح استان راه اندازی کرده ودر توسعه زیرساخت 

های ورزش فوتبال از وی کمک بگیریم.
علیرضا  با  اخیرا  که  ایی  درجلسه  اینکه  بیان  با  او 
بیرانوند داشتیم از این ملی پوش لرستانی درخواست 
کند  مشارکت  استان  ورزش  توسعه  در  تا  کردیم 
خیر  عنوان  به  خودرا  مساعدت  نیز  بیرانوند  گفت:   ،
فوتبال  از جمله  استان  ورزش  توسعه  به  که  ورزشی 

عالقه منداست اعالم کرد.
اجرای  راستای  در  دیدار  این  اینکه  بابیان  کریمی 
ظرفیت قانونی ماده 27 انجام گرفته است، یادآورشد: 
باتوجه به شرایط اقتصادی و کمبود اعتبارات تصمیم 
گذاران  از ظرفیت سرمایه  ماده 27  ایم طبق  گرفته 
وخیرین ورزشی در توسعه ورزش استفاده کنیم که در 
این راستا علیرضا بیرانوند به سرمایه گذاری درجهت 

توسعه ورزش استان ورودکرده است.

اعالم  به  اشاره  با  لرستان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
استاندارمحترم  خادمی  دکتر  آقای  جناب  حمایت 
یاد  بیرانوند،  علیرضا  گذاری  سرمایه  از  لرستان 
نیازسنجی  برلزوم  تاکید  با  استاندار  آورشد:جناب 
و  مدرسه  ،ساخت  ورزشگاه  ساخت  حوزه  درسه 
باتوجه  داد  علیرضابیرانوندپیشنهاد  به  بهداشت  خانه 
علیرضابیرانوندتوسط  جهانی  جام  پیراهن  خرید  به 
بنیادبرکت وستاداجرایی فرمان حضرت امام)ره(دریکی 
سرمایه  پلدختر  محروم  درشهرستان  حوزه  سه  این 

گذاری کند.
از  بیرانوند  علیرضا  مندی  عالقه  به  اشاره  با  کریمی 
پیشنهادات استاندار، ادامه داد :بیرانوند اعالم آمادگی 
راه  فوتبال  مدرسه  یک  آباد  خرم  در  تا  است  کرده 
تهران  از  کارکشته  مربیان  از  بادعوت  تا  کند  انداری 
برای حضور در این مدرسه فوتبال بتوانیم ورزشکاران 
برتر  لیگ  هاو  تیم  در  حضورموفق  برای  مستعدرا 

آموزش دهیم.
به گفته مدیرکل ورزش وجوانان لرستان طرح سرمایه 
گذاری علیرضا بیرانوند برای راه اندازی مدرسه فوتبال 
در سال جاری با دراختیارقرار دادن زمین مورد نظر به 

این ملی پوش لرستانی به انجام خواهدرسید.
از  یکی  عنوان  به  علیرضابیرانوند  از  تقدیر  با  کریمی 
ورزش  دستگاه  کرد:  تاکید   ، استان  توسعه  دلسوزان 
ورزش  گذاروخیرین  سرمایه  جذب  درراستای  استان 
یارجهت ارتقا سطح ورزش استان همه تالش خود را 

به کار خواهدگرفت .

دیدار استاندار لرستان با علیرضا بیرانوند سنگربان لرستانی تیم ملی فوتبال ؛

»بیرانوند« در لرستان مدرسه فوتبال می سازد
اعالم حمایت استاندارلرستان از سرمایه گذاری علیرضا بیرانوند در ورزش استان

بیرانوند  علیرضا  با  لرستان  وجوانان  ورزش  مدیرکل 
سنگربان لرستانی تیم ملی فوتبال دیدار وگفت وگو 

کرد.
در این دیدارصمیمانه که در اداره کل ودفتر مدیرکل 
علی  ،سید  گرفت  صورت  استان  وجوانان  ورزش 
علیرضا  با  لرستان  وجوانان  ورزش  مدیرکل  کریمی 
بیرانوند دروازه بان لرستانی تیم ملی فوتبال کشورمان 
در خصوص مسائل مختلف ورزش لرستان وچگونگی 
ارتقا سطح ورزش در استان با مشارکت این ملی پوش 

گفت وگو کردند.
را  بیرانوند  با  دیدار  لرستان  وجوانان  ورزش  مدیرکل 
بسیار ثمر بخش ومطلوب عنوان کرد و به خبرگزاری 
برنا گفت:در این روزها که شیوع ویروس کرونا باعث 
قرنطینه خانگی ورزشکاران شده است تصمیم گرفتیم 

نزدیک پیگیر شرایط تمرینی و  از  این دیدار  تا طی 
لرستانی  سرشناس  پوش  ملی  این  احوال  و  اوضاع 
فوتبال شویم وهمچنین در خصوص مسائل مختلف 

ورزش لرستان بحث وگفت وگو کنیم .
حاضر  حال  بیرانونددر  علیرضا  کرد:  تصریح  کریمی 
در استان حضور دارد و خوشبختانه تمرینات انفرادی 
خودرا انجام می دهد و همچنین از فضاهای ورزشی 

استان نیز استفاده می کند .
در  ورزشکاران  آفرینی  نقش  لزوم  به  اشاره  با  او 
رزمایش کمک مومنانه وهمت جوانانه در بحث مبارزه 
علیرضا  دیدار  این  در  یادآورشد:   ، کرونا  شیوع  با 
حمایت  ورزشی  مطرح  چهره  یک  عنوان  بیرانوندبه 
خود را از رزمایش بزرگ کمک مومنانه ،همت جوانان 

اعالم کردند . 

ه  ند ر ا د
پاراآسیایی  و  جهانی  پارالمپیک،  رنگارنگ  نشان های 
در پرتاب وزنه کالس F 42 از تغییر مربی اش ناراضی 
اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  محمدیان  است.سجاد 
دکتر  مربی ام  با  روز  هر  کرونایی  ایام  این  در  کرد: 
مصطفی بهرامی در زمین آموزش و پرورش لرستان 
که شرایط خوبی دارد، تمرین می کنم.وی ادامه داد: 
در بحث کرونا تمام موارد بهداشتی را رعایت می کنیم 
که مشکلی ایجاد نشود و در تمرین نیز فاصله گذاری 

اجتماعی بین من و مربی رعایت می شود.

کرونا  شیوع  از  قبل  اینکه  به  اشاره  با  محمدیان 
تیم ملی مربی  اردوهای  موضوعی مطرح شد که در 
هر ورزشکاری عوض و به نوعی تخصصی شود، تصریح 
کرد: این کار به ضرر من است، چون در طول سال 
می توانم  در خرم آباد  اما  می شود  برپا  اردوهای کمی 
رقابتی  هر  در  طرفی  از  و  ببینم  را  مربی ام  روز  هر 
که تاکنون با دکتر بهرامی شرکت کرده ام، روی سکو 
به  باتوجه  کرد:  تاکید  لرستانی  ورزشکار  رفته ام.این 
بهترین  دارد  دوست  ورزشکاری  هر  اینکه  و  شرایط 
که  می کنم  مقاومت  جان  پای  تا  بگیرد  را  نتیجه 
مربی ام عوض نشود، خودم بهتر می دانم با کدام مربی 

راحت تر هستم و نتایج خوبی می گیرم.
وی با بیان اینکه اگر در اردو با یک مربی و در خرم آباد 
با مربی دیگری کار کنم، بدون شک افت خواهم کرد، 
حاضر  هم  بهرامی  آقای  شرایط  این  با  حتی  افزود: 
در  دخالت  می گوید  چون  کند،  کار  من  با  نمی شود 
امیدوارم  کرد:  بیان  بود.محمدیان  خواهد  مربی  کار 
با خیال  بتوانیم  ما  و  به خیر شود  این موضوع ختم 
توکیو  پارالمپیک  در  مدال  کسب  فکر  به  آسوده تر 
باشیم.دارنده نشان های رنگارنگ پارالمپیک، جهانی و 
پاراآسیایی گفت: از معاون تربیت بدنی و سالمت اداره 
کل آموزش و پرورش لرستان که مجموعه مجهزی را 

در اختیار ما قرار داده، تشکر می کنم.

دیدار صمیمانه مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با علیرضا بیرانوند؛
کریمی : قول مساعد علیرضا بیرانوند برای مشارکت در توسعه ورزش لرستان

سجاد محمدیان: 

تغییر مربی به ضرر من است
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غرب، همچنان بدون تیم در باالترین سطح 
فوتبال ایران

حیف از این همه استعـداد
همیشه برای فوتبال دوستان سوالی مبهم مطرح بوده است 
که جواب دقیق آن را تقریبا کسی نمی داند، تصور کنید این 
همه استعداد ناب فوتبالی در غرب ایران وجود دارد اما بدون 
داشتن حتی یک تیم در لیگ برتر، اگر نخواهیم از گذشته و 
پیشکسوتان استان های غربی کشور در رشته فوتبال صحبت 
کنیم، در نسل حاضر غربی ها بازیکنان مطرحی را به فوتبال 
ایران معرفی کردند و تربیت بازیکنان اسمی در غرب کشور 
ید طوالیی دارد. اگر وضعیت حال حاضر این مناطق)لرستان، 
این  نمایندگان  تمامی  کنیم،  بررسی  را  همدان(  کردستان، 
خطه بازیکن پرور، در لیگ دو حضور دارند و حتی غرب ایران 
یک نماینده در لیگ یک هم ندارد چه برسد به لیگ برتر. 
در بین نمایندگان لیگ دویی، فعال اوضاع خیبر خرم آباد و 
های  شانس  از  تیم  دو  این  است  بهتر  همه  از  همدان  پاس 
نیافتد  اتفاق خاصی  اصلی صعود به لیگ یک هستند و اگر 
حداقل یک تیم از غرب کشور در فصل بعد، لیگ آزادگانی 
خواهد شد، دیگر تیم های غربی کشور، سردار بوکان، آواالن 
کامیاران، بعثت کرمانشاه و شهردادی همدان، بعضا در جایگاه 
های میان جدولی و یکی دو تیم هم در پایین جدول حضور 

دارند.
حاال با نام بردِن چند تن از بازیکنان مطرحی که در استان 
را  موضوع  این  تلخی  کامال  کشور شکوفا شدند،  غربی  های 
امیری)خرم  وحید  غفوری)سنندج(،  وریا  کنید،  می  حس 
آباد(، علیرضا بیرانوند)خرم آباد(، مهدی کیانی)نهاوند(، کاوه 
رضایی)اسالم آباد غرب(، بختیار رحمانی)سرپل ذهاب(، نوید 
اکبر صادقی)همدان(،  عاشوری)همدان(، محمد نوری)سقز(، 
های  استعداد  از  همه  و  همه   ... و  تبریزی)همدان(  مرتضی 
این وضع  با  استعدادهایی که  از غرب کشور هستند،  مطرح 
حتی نمی توانند لذت پوشیدن پیراهن تیم زادگاهشان را در 

لیگ برتر بچشند.
قطعا بعدها هم نام هایی بزرگ برخواسته از این مناطق در 
به همین روش فعلی  اگر  ایران خواهیم داشت، ولی  فوتبال 
که  اتفاقی  باشد،  داشته  ادامه  مناطق  این  فوتبالی  مدیریت 
برای تیم های غربی کشور افتاده است برای بازیکنان هم می 
افتد فوتبال این خطه رو به نابودی می رود، امیدواریم  فوتبال 
غرب کشور در دستان مدیران فوتبالی و کاربلد قرار بگیرد تا 
نسبت به این همه استعداد ادای دین کنند و دلسوز جامعه 

فوتبال باشند.

ورزش همگانی؛ 
سوژه ای برای پر کردن وقت سخنرانی

تازگی ها پرداختن به ورزش همگانی و سخن گفتن در 
مورد آن توسط مسئولین، اصلی ترین سوژه مناسبت 

ها و مراسم ورزشی شده است.
شخصی شبی در حال فقر و بی پولی به زن خود گفت: 
برویم یک  فردا  و  بخوریم  پلو  فردا شب  بخواهیم  اگر 

کیلو برنج بگیریم چند روغن الزم داریم؟
زن جواب داد: دو کیلو، مرد با تعجب پرسید چطور یک 

کیلو برنج دو کیلو روغن می خواهد؟
بگذار  پزیم الاقل  ما در خیال می  زن گفت: حاال که 

چرب تر باشد.
ورزش همگانی و لزوم توسعه و گسترش آن وسیله ای 
برای اظهار فضل ها و پر کردن اوقات سخنرانی ها شده 
است. حاال هر چقدر گیرا تر و پر وعده تر و جذاب هم 

که بوده باشد ماللی نخواهد بود.
مسئولین  توسط  که  مورد  این  در  ها  گفته  همه  اگر 
استان بر زبان جاری شده بازبینی شود چیزی جز، می 
شود و خواهد شد و انجام می شود و .. قابل مشاهده 

نیست.
چرا نمی گویند که برای نجات ورزش همگانی و تأمین 
زیر ساخت های مورد نیاز چه اقداماتی انجام پذیرفته 

است؟ 
آیا می توان از استاندارلرستان  به عنوان رئیس شورای 
عالی ورزش همگانی استان پرسید که چه درصدی از 
در  شورا  بینی شده  پیش  و  دیده  تدارک  های  برنامه 
سطح استان تحقق یافته است؟ آیا صرف گفتن ها و 
وعده ها می تواند مشکالت موجود در راه توسعه ورزش 
همگانی در استان را برطرف نماید؟ آیا ورزش همگانی 
صرفا ترتیب دادن پیاده روی های صبحگاهی و گاها 

عصرگاهی است؟
ورزش  عالی  شورای  جلسات   در  کرات  به  استاندار 
ورزش  توسعه  بر ضرورت  استان در سخنانی  همگانی 

در تمامی محالت استان تأکید کرده است.
آیا ارائه آماری دقیق و کارشناسانه از این اقدام بیشتر 
می تواند مؤثر باشد یا همچنان ختم شدن جمالت به 

افعالی چون می شود و خواهد شد؟
چرا کسی پا پیش نمی گذارد و با جمع بندی نظرات 
امور معلوم نمی کند که  به  و آشنا  کارشناسان خبره 
و  موارد  چه  خواهان  همگانی  ورزش  بحث  از  جامعه 
در  مدون  توسعه  برنامه  نباید  چرا  باشد.  می  مسائلی 
اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا چگونگی تحقق برنامه 
ها و طی مسیر برای رسیدن به هدف پیگیری و رصد 

شود.
اقدامات  و  کارها  و  نپذیرد  انجام  اصولی  حرکتی  اگر 
مورد نیاز برای توسعه ورزش همگانی بر اساس برنامه 
و با کمک گرفتن از صاحب نظران واقعی انجام نشود 
شاید که نه بلکه حتما در به همان پاشته قبلی خواهد 
چنین  تشکیل  صورت  در  بعد  ها  سال  تا  چرخید 
جلساتی برای تودیع و معارفه همچنان برای پر کردن 
و  پرداخته شود  ورزش همگانی  اهمیت  بیان  به  وقت 

اشاره ای به موفقیت های به دست آمده نشود

کرونا و ضرورت حمایت از مربیان ورزش
و فوتبال

پروتکل های بهداشتی و رعایت موارد ایمنی در جلوگیری از شیوع کرونا برای جامعه 
ورزش در کنار دیگر اقشار جامعه مشکالت زیادی را فراهم کرده است.

کسانی که ورزش و فعالیت در این عرصه تنها منبع درآمد آنها محسوب می شود به 
دلیل عدم حمایت های کافی و بی توجهی مسئولین، در بند مشکالت عدیده ای هستند 
که برخی از آنها در دست و پنجه نرم کردن با این مسائل توان و قدت خود را از دست 
داده اند. مستأجرین فضاهای ورزشی و مربیان زحمتکش و جوان رشته های مختلف 
ورزشی با تعطیل شدن اماکن ورزشی با بیکاری تحمیلی مواجه شده اند و این در حالی 
است که بخش عظیمی از این مربیان، فاقد بیمه بوده و قادر به استفاده از مزایای بیمه 
بیکاری نیز نمی باشند.افرادی که با جان و دل در خدمت پرورش استعدادهای جوانان 
منطقه بوده و در سنگر تأمین سالمتی آینده سازان کشور فعالیت می کنند اینک در 
مربیان  بیشترین  اند.  گرفته  قرار  سالمتی  حفظ  برای  تالش  از  دیدگان  آسیب  صف 
آسیب دیده از اجرای پروتکل های بهداشتیمربوط به رشته فوتبال هستند. تعطیل شدن 
مدارس فوتبال نگرانی 1۳0 مربی جوان و فاقد بیمه در سطح استان را فراهم کرده است.

نباید  آیا  نیستند؟  و  نبوده  حمایتی  بسته  لختصاص  و  دلجویی  شایسته  افراد  این  آیا 
مسئولین در فکر اختصاص کمک های بالعوض و یا تسهیالت با درصد پائین باشند؟

مسئولیت در شرایط نرمال و طبیعی موردی است که همه می توانند در آن خودی نشان 
بدهند. عیار مسئولین در بروز بحران و شرایط نامناسب مشخص می شود. باید بپذیریم 
که برخی از مربیان ورزشی استان ما در حال حاضر در امرار و معاش مشکل دارند. برای 

کمک و مساعدت برای آنها باید اقدام کرد.

محمدرضا ولی زاده آالشتی

یادداشت با خبرهای ورزشی

محسن قاسمی کشتی گیر بروجردی در 19 سالگی 
دوبنده تیم ملی را پوشید و خیلی زود بر قله آسیا 
ایستاد و قهرمان جام جهانی شد اما با گرفتاری در 
دام اعتیاد رویاهایش را بر باد داد. مو طالیی کشتی 
نیازمند  زندگی  به  بازگشت  برای  روزها  این  ایران 

حمایت و کمک است.
محسن قاسمی در سال 71 در شهرستان بروجرد 

به دنیا آمد.
همان  از  ایرانی  کودکان  از  بسیاری  همانند  نیز  او 
عالقه مند  کشتی  ورزش  به  زندگی  آغازین  سنین 
داشت  سن  سال  هشت  تنها  که  هنگامی  و  شد 

فعالیت خود را در این رشته ورزشی آغاز کرد.
سال 84 آغاز راه پرافتخار محسن قاسمی

این ورزشکار بروجردی با توجه به عالقه وافری که 
به رشته کشتی داشت از همان سنین کودکی برای 
قهرمان شدن تالش های بسیاری از خود نشان داد 
و همین موضوع باعث شد زمانی که تنها 10 ساله 

بود بتواند مقام های استانی به دست بیاورد.
در  قهرمانی  کسب  با  قاسمی  محسن   84 سال 
یک  عنوان  به  را  خود  کشور  نوجوانان  مسابقات 
استعداد در سطح ملی مطرح کرد و این قهرمانی ها 
را در مسابقات کشوری در رده های سنی مختلف تا 

سال 90 ادامه داد.
طال  آسیا  در  سنی  رده  سه  در  که  قهرمانی 

گرفت
سرمربیان  شد  باعث  ورزشکار  این  باالی  استعداد 
آسیا  قهرمانی  مسابقات  برای  نوجوانان  ملی  تیم 
200۶ او را به تیم ملی دعوت کنند و او نیز جواب 
این اعتماد را با کسب مقام سوم مسابقات آسیایی 
موفقیت های  روند   200۶ سال  از  داد.پس  پاسخ 
در  او  که  طوری  به  یافت  ادامه  قاسمی  محسن 
نوجوانان  قهرمان  ترتیب  به  و 2010  سال 2008 

و جوانان آسیا شد.
در  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  دوبنده  پوشیدن 

19 سالگی
شد  باعث  بروجردی  ورزشکار  موفقیت های  این 
محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی زمانی که 
او تنها 19 سال داشت او را برای مسابقات قهرمانی 

آسیا 2011 به تیم ملی دعوت کند.
کنار  در  مسابقات  این  در  قاسمی  محسن 
امید  سوریان،  حمید  مانند  بزرگی  کشتی گیران 
نوروزی و قاسم رضایی دوبنده تیم ملی کشتی را 
پوشید و موفق به کسب مدال طالی بزرگ ساالن 

آسیا در سال 2011 در وزن 74 کیلوگرم شد.
کشتی  کارشناسان  از  بسیاری  اتفاق  این  از  پس 
خوش  و  طالیی  مو  کشتی گیر  این  بودند  معتقد 
استعدادهای  بهترین   از  یکی  بروجردی  استایل 

کشتی ایران و حتی جهان است.
عوض  را  قهرمان  یک  سرنوشت  که  تصادفی 

کرد
قهرمان جام  تیم ملی  با  او در سال 2012 همراه 
افتخار  منتظر  بسیاری  درحالی که  و  شد  جهانی 
آفرینی های آتی او بودند در اواخر سال 91 مسیر 

زندگی او برای همیشه تغییر کرد.
پا  شکستگی  دچار  رانندگی  سانحه  یک  در  او 
توجهی  کم  دلیل  به  اتفاق  این  از  بعد  و  شد 
مسئوالن فدراسیون و استان او با مشکالت روحی 
وادی  به  سرانجام  و  شد  گریبان  به  دست  زیادی 

خانمان سوز و خطرناک اعتیاد کشیده شد.
باشد که چرا یک  ما جای سؤال  برای همه  شاید 
جوان 20 ساله که در اوج دوران حرفه ای خود قرار 
دارد و یکی از بهترین استعداد های کشتی کشور و 

جهان است بایستی به اعتیاد گرفتار شود.
بی توجهی مالی و معنوی مسئوالن ورزش لرستان 

و فدراسیون باعث انحراف محسن شد
برای یافتن پاسخ این سؤال به سراغ برادر محسن 
قاسمی رفتیم او در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
مشکلی  مالی  نظر  از  خانواده اش  گفت:  خرم آباد 

ندارند و جزو خانواده های متوسط جامعه هستند.
مرتضی قاسمی معتقد است که یک ورزشکار پس 
از قهرمانی نیازمند توجه های مالی و معنوی بوده 

و این شیوه ای است که در اکثر کشورهای جهان 
مرسوم است.

شده  آسیا  قهرمان  که  ساله   20 ورزشکار  یک 
نبایستی پول جیبی خود را از خانواده اش بگیرد

آسیا  در  شدن  قهرمان  از  پس  محسن  گفت  او 
یک  که  بوده  معتقد  داد  انجام  که  مصاحبه ای  در 
ورزشکار 20 ساله که قهرمان آسیا شده نبایستی 
پول جیبی خود را از خانواده اش بگیرد بلکه بایستی 

مسئوالن از نظر مالی او را تأمین کنند.
مرتضی قاسمی افزود: پس از تصادفی که در سال 
91 برای محسن اتفاق افتاد او با مشکالت روحی 
مسئوالن  بی توجهی  مورد  و  شد  مواجه  زیادی 
استان و فدراسیون قرار گرفت و همین عامل باعث 

گرایش او به مواد مخدر گردید.
محمد بنا فرصت دوباره داد اما اعتیاد رویاهای 

محسن را کشته بود
محمد بنا که خود کاشف این استعداد لرستانی بود 
بار دیگر در اواخر سال 94 او را به تیم ملی دعوت 
در  قهرمانی  داعیه  روزی  اما کشتی گیری که  کرد 
به  توجه  با  را داشت  المپیک  و  رقابت های جهانی 
درگیری  جمله  از  مختلف  مسائل  با  شدن  درگیر 
با مواد مخدر دیگر نتوانست آمادگی پیشین خود 
ورزش  دنیای  از  زود  خیلی  و  بیاورد  دست  به  را 
محسن  برای  زنگی  تلخی های  کرد.اما  کناره گیری 
هنگامی  و  نشد.اخیرا  ختم  اعتیاد  به  تنها  قاسمی 

بروجرد  اعتیاد  ترک  کمپ های  از  یکی  در  او  که 
قرار داشت تا بلکه بازگشت دوباره به زندگی عادی 
داشته باشد در اقدامی عجیب مورد ضرب و شتم 
قرار گرفت و ضمن آسیب دیدگی از 2۶ ناحیه، به 

کما رفت.
بیمارستان  در  چندروزه  حضور  از  بعد  محسن 
اعزام  تهران  الله  بیمارستان  به  بروجردی  آیت اهلل 
شد و پس از دو ماه از کما خارج شد و تا اندازه ای 

هوشیاری خود را به دست آورد.
محسن در حال حاضر بیدار بوده اما هوشیاری 

کمی دارد
برادر محسن قاسمی در مورد آخرین وضعیت این 
گفت:  کشورمان  کشتی  ملی  تیم  سابق  قهرمان 
ندارد  قرار  کما  شرایط  در  حاضر  حال  در  محسن 

بلکه بیدار بوده اما هوشیاری کمی دارد.
در  قاسمی  محسن  نگه داری  روزانه  هزینه 

بیمارستان پنج میلیون تومان است
در  محسن  نگه داری  برای  داشت:  اظهار  وی 
هزینه  تومان  میلیون  پنج  روزانه  بیمارستان 
 ۵00 از  بیش  امروز  به  تا  و  می کنیم  پرداخت 
میلیون تومان برای بازگشت سالمتی این قهرمان 

ملی هزینه شده است.
و  لرستان  ورزش  مسئوالن  از  گالیه  ضمن  او 
فدراسیون کشتی بیان کرد: تنها کمکی که از سوی 
این نهادها صورت گرفته کمک 10 میلیون تومانی 

کمیته ملی المپیک بوده است.
یکی دیگر از گالیه های خانواده این ورزشکار نحوه 
با افرادی بوده که این بال  برخورد دستگاه قضایی 
که  طوری  به  آورده اند  قاسمی  محسن  سر  بر  را 
با  تنها  ضارب  فرد  برادرش،  گفته های  اساس  بر 
حاضر  حال  در  وثیقه  تومان  میلیون   90 پرداخت 

آزاد است.
در  داخلی  مطرح  متخصصان  حضور  شرایط 
فراهم  محسن  بالین  بر  اعصاب  و  مغز  زمینه 

شود
همچنین خانواده این ورزشکار از مسئوالن وزارت 
بهداشت و ورزش تقاضا داشتند که شرایط حضور 
متخصصان مطرح داخلی در زمینه مغز و اعصاب بر 

بالین محسن فراهم شود.
در انتها برادر محسن قاسمی از بی توجهی مسئوالن 
به  نسبت  نیز  لرستان  استان  و  بروجرد  شهرستان 
مطرح  کشتی گیران  محدود  از  یکی  سرنوشت 

استانمان انتقادهای بسیاری داشتند.
و  ورزش  وزارت  و  استان  مسئوالن  امیدواریم 
ورزشکار  این  فعلی  وضعیت  به  نسبت  جوانان 
بی توجه نباشند و از نظر تأمین هزینه های درمان 

حمایت هایی از خانواده او انجام دهند.

روایت قهرمان سابق جهان با دیو خانمان سوز

حال و روز »محسن قاسمی« خوب نیست

تفکر  در  ریشه  پهلوانی،  و  ای  زورخانه  ورزش 
بزرگ شیعه و اسالم دارد و گود زورخانه و ورزش 

باستانی نماد فروتنی و تواضع ورزشکاران است
ایران  برنالرستان - گروه ورزشی:  در  خبرگزاری 
با 20 خرداد شده،  امسال مصادف  17 شوال که 
است؛  ای  زورخانه  ورزش  و  پهلوانی  فرهنگ  روز 
ایرانی  فرهنگ  در  کهن  ای  پیشینه  که  ورزشی 
روحی  قدرت  و  پیوند جوانمردی  نمایانگر  و  دارد 

و جسمی است.
تفکر  در  ریشه  پهلوانی،  و  ای  زورخانه  ورزش 
بزرگ شیعه و اسالم دارد و گود زورخانه و ورزش 
باستانی نماد فروتنی و تواضع ورزشکاران است که 
پهلوان در کنار پرورش جسم و تن، روحش را نیز 

از نامالیمت ها و صفات رذیله می زداید.
17 شوال روز نبرد حماسی حضرت علی )ع( در 

جنگ خیبر
مورخان و اندیشمندان زیادی بوده اند که فضایل 
و فرهنگ غنی ایران را روایت کرده اند، همچون 
هرودت که در نوشته هایش از ایرانیان به عنوان 

قومی نیرومند نام برده و گفته است: ایرانیان بعد 
می  را  چیز  سه  خود  فرزندان  به  سالگی  پنج  از 

آموختند: سواری، تیراندازی و راستی.
پهلوانان نماد ایثار گری و فداکاری هستند 
/ هفته ترویج فرهنگ پهلوانی هفته فتوت 

وجوانمردی است
مراسم هفته فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

توان فهمید ورزش، مروت  این روست که می  از 
و  صداقت ریشه در جهان بینی، فرهنگ و سبک 

زندگی آنان داشته است.
با  اسالمی  آداب  اسالم،  مبین  دین  ورود  از  پس 
این ورزش عجین شد و با تاثیرپذیری از سرشت 
جوانمردی امام علی)ع( و با توجه به فرهنگ ایرانی 
اکنون به  ادامه داد و  و اسالمی به مسیر خویش 

عنوان میراث اصیل ایرانی در جهان مطرح است.
باال  فقط جایگاه  نه  ملزوماتش  و  زورخانه  شالوده 

بردن توانمندی جسم که کالس درس اخالق نیز 
است.

انسان  از قد معمول  در ورودی، همیشه کوتاه تر 
ساخته می شود که هنگام ورود و خروج با حالت 

تعظیم گذر کنند و افتادگی و ادب رعایت شود.
مرشد، هنرمندی با جایگاه اخالقی واال که همواره 
اشعار حماسی  فردوسی را با ضرب و زنگ برای 

هدایت و همراهی ورزشکاران می نوازد.
وسایل  و  ابزار  از  کباده  میل،  شنو،  تخته  سنگ، 
از  حکایتی  کدام  هر  پشت  که  است  ورزشکاران 
بزرگی و اصالت نهفته است. از سنت های زیبای 
و  اهمیت  دوستی،  نوع  که  ای  زورخانه  فرهنگ 
همبستگی مردمی را نشان می دهد، گلریزان برای 
کمک به افرادیست که یا نیاز مالی دارند و یا برای 
تقدیر و تشکر و قدردانی از مرشد کمک هایی را 
پدر  رودکی  که  روست  همین  از  کنند.  می  اهدا 

شعر فارسی، فضایل انسان واقعی و وارسته را این 
گونه بیان می کند.

گر بر سر نفس خود امیری مردی
گـر بر دگری خرده نگیری مردی
مـردی نبـود فتـاده را پــای زدن

و  روز  این  مـردی  گیـری  فتـاده  دسـت  گـر 
و  پهلوانان  کلیه  به  را  پهلوانی  آیین  ترویج  هفته 
فرهنگیان و مبلغین آیین و منش پهلوانی که به 
ورزش  العالی  مدظله  رهبری  معظم  مقام  فرموده 
نیست  تنها یک ورزش  ما  ای  زورخانه  و  پهلوانی 
یک تاریخ و فرهنگ و هنر است وریشه در باورهای 
دینی مان دارد و باید برای جوانان جذاب و تبلیغ 
اخالقی  و  معنوی  ورزش  این  سمت  به  و  شود 

کشیده شوند.

دوومیدانی لرستان با قدمتی 80 ساله، همواره به عنوان 
مطرح  کشور  در  استان  افتخارآفرین  ورزش های  از  یکی 
بوده است. مسابقات نیمه ماراتن دهه فجر سال 1۳70 در 
رامسر/ حسن گودرزی دونده محجوب اشترینان و بروجرد 
ابراهیم اطاعتی )نفر دوم(، حسین فاضلی )نفر  از  جلوتر 

سوم(، علی نانوا )نفر چهارم(، حیدر کارگر )نفر پنجم( و 
باباپور )نفر ششم( در حرکت است!

نعمت  اله  عزت  اسدی،  منصور  چون  کارانی  دوومیدانی 
بهمنی،  ایرج  نظری،  نظام  ولدبیگی،  حشمت  خواه 
محمدرضا پورفرخ، مصطفی کریمی، هادی صالحی، سید 

محسن شاهرخی، سید حسن شاهرخی، نعمت مجیدی، 
حمید عسکری، پرویز صیفوریان، برادران هدایتی، محمد 
سامان، حسن و حسین گودرزی، محمدرضا مرادیان، علی 
نظری،  نورالدین  شعبان،  عباس  مشرقی،  برادران  تیغی، 
مصطفی بهرامی، اخوان فهیمی، احسان مهاجر شجاعی، 
گودرزی  محمد حنیف  دیناروند،  گودرزی، خسرو  احمد 
و ده ها ورزشکار دیگر در دوره های مختلف شادی آفرین 
بلندای ورزش  بر  را  استان  این  نام  و  بوده  لرستان  مردم 

دوومیدانی کشور ثبت کرده اند.
که  بس  همین  لرستان  دوومیدانی  ورزش  افتخارات  از   
یک  توسط  دوومیدانی کشور  ورزش  مدال جهانی  اولین 
لرستانی به نام »علی فیروزی« در ماده ۳ هزار متر دانش 

آموزان جهان کسب شده است.
یک  از  بیش  افتخارآمیز  ورزش  این  می رسد  نظر  به  اما 
دهه است که از نام پر آوازه خود دور شده و شاهد افول 

نیست  بد  هستیم.  پرتابی  مواد  در  به خصوص  آن  شدید 
بدانیم در سال های نه چندان دور ورزشکاران لرستان در 
لطیفیان،  اکبر  کاظمی،  بختیار  ازجمله  پرتاب ها،  بخش 
نظام نظری، سید مصطفی کریمی، مصطفی بهرامی، سید 
فرزندش،  دو  و  شاهرخی  محسن  سید  شاهرخی،  حسن 
پرقدرت  همواره   ... و  مشرقی  برادران  خضری،  علی 

ظاهرشده و در صدر مسابقات کشوری حضور داشتند.
پایه کشور در  نتایج ضعیف مسابقات رده های  اما کسب 
نتایج تیم لرستان در مسابقات کشوری  خرم آباد و مرور 
افول  متوجه  یافت،  پایان  تهران  در  مرداد   4 جمعه  که 
پرتابی،  مواد  در  به خصوص  لرستان  دوومیدانی  شدید 
نسبت به دهه های قبل می شویم. در این مسابقات عباس 
و  متر   1۵00 ماده  در  فهیمی  علی  ده گانه،  در  نیک باف 
اول، دوم و سوم  ترتیب  به  ارتفاع  رضا سلیمی در پرش 
شدند و کسب مقام مشترک هشتم تیمی توسط تیم 7 

نفره لرستان ره آرود استان در این 

حال وروز  این  بود.با  مسابقات 
جای دارد متولیان هیئت دوومیدانی لرستان و مسئولین 
نگاه  هستند،  دوومیدانی  بدنه  از  خود  که  استان  ورزش 
تمام  از  بهره گیری  باشند.   داشته  این ورزش  به  ویژه ای 
امکانات،  مناسب  توزیع  و  پیگیری  استان،  بضاعت های 
توجه به استعدادهای فردی هر منطقه، بهره گیری از علم 
روز و همچنین استفاده از مربیان و کارشناسان ارزنده ای 
و  تعامل  ارتقاء روحیه  دارند،  استان حضور  که در سطح 
تیم های  تقویت  تبلیغاتی،  های  شو  از  پرهیز  همکاری، 
که  موادی  به  پرداختن  مسابقات،  منظم  برگزاری  پایه، 
استعدادهای زیادی در سطح استان وجود دارد، از جمله 
کارهای اولیه ای است که باید خارج از شعار، جامه عمل 

به خود بگیرد.

از جهات گوناگون  را  افراد جامعه  بلندمدت  ورزش همگانی می تواند در 
بیمه کند و اگر به این مساله توجه جدی صورت بگیرد قطعا شهروندان 
شادتری خواهیم داشت که می توانند در صحت و سالمتی کامل به زندگی 
به  همه  بالفاصله  می شود،  برده  ورزش  از  نامی  بدهند.وقتی  ادامه  خود 
دارد  هم  دیگری  بعد  ورزش  اما  می افتند  المپیک  و  قهرمانی  مدال،  یاد 
که بیشتر برای مردم به ویژه جوانان توصیه می شود. ورزش همگانی که 
تنها با هدف سالمتی و شادابی جسم و روح انجام می  شود مهم ترین بعد 
ورزش است که کم تر کسی سمت آن می رود و آن را برای قشر بازنشسته 
و  حرفه ای  ورزش  به  جوانان  اکثر  می دانند.  مناسب  جامعه  میانسال  و 
قهرمانی که بارها شاهد آسیب های جبران ناپذیر جسمی آن در قهرمانان 
در  همگانی  ورزش  بودن  می آوردند.کم رنگ  روی  بودیم،  کشورمان 
مجموعه های ورزشی کشور هم دیده می شود و اکثر این اماکن معتبر که 
محل تمرین تیم های ملی، استانی و باشگاهی هستند، کم تر برنامه ای در 
بعد همگانی دارند.این در حالی است که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا 
از ورزش همگانی به عنوان راهی برای حل مشکالت روانی، جسمانی و در 
اسماعیل  استفاده می شود.پروفسور محمد  اقتصادی مردم جامعه  نهایت 
افضل پور، عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه 
بیرجند که به مرتبه استادی فیزیولوژی ورزشی رسیده است، طی گفتگو 
بدن  و  جسم  بر  حرفه ای  ورزش  آسیب های  درخصوص  برنا  خبرنگار  با 

به  ابتدا در سن 12 سالگی  از همان  اگر فرد ورزشکار  بیان کرد:  انسان 
باشد، آسیب های جدی که در ورزش حرفه ای  صورت اصولی کار کرده 
وجود دارد تا حدود زیادی به حداقل می رسد اما اگر فرد کامال غیراصولی 
به صورت حرفه ای فعالیت کند دچار آسیب های جبران ناپذیری در ورزش 
حرفه ای می شود.وی افزود: ورزش همگانی بحث کامال جداگانه ای دارد. 
این بعد ورزش آسیب فیزیکی ندارد مگر این که حوادثی مانند شکستی 
ورزش  در  آسیب ها  نوع  این  بیاید.  پیش  برای شخص  خوردگی  پیچ  یا 
اجتناب ناپذیر است اما آسیب های داخلی جدی که التهاب در بدن ایجاد 
کند در جریان ورزش های همگانی وجود ندارد و بلکه باعث بهبود وضعیت 
جسمانی افراد می شود.افضل پور عنوان کرد: بعضی از ورزشکاران به دلیل 
این که روی اصول کار نمی کردند و مربیان برای رسیدن به هدف خود 
عجله دارند، بی قاعده با شخص کار می کنند و ورزشکار در سطح باالتر با 
انجام تمرینات سخت تر دچار آسیب می شود. باتوجه به این موضوع که 
ورزش حرفه ای حتی اگر روی اصول کار شود باز هم آسیب های جسمانی 
افراد زیادی در جامعه هستند که به آن روی  اما  خود را خواهد داشت 

می آورند و آن آسیب ها را به جان می خرند.
افسانه صنعت کاران، عضو کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پزشکی 
روانی  آسیب های  درخصوص  برنا  خبرنگار  با  گفتگو  طی  ایران  ورزشی 
این  و  است  آسیب زننده  کال  حرفه ای  ورزش  گفت:  حرفه ای  ورزش 

آسیب ها هم می تواند جسمی باشد و هم روحی، برعکس ورزش همگانی 
کامال برای سالمتی است. یک فرد بر اثر شکست های مختلفی که در حوزه 
ورزش قهرمانی می خورد، ممکن است پرخاشگر یا افسرده شود. معموال 
افراد زیادی وارد ورزش حرفه ای می شوند اما تعداد کسانی که مدال کسب 
می کنند بسیار کم است. بنابراین اگر همه چیز را از نظر روانی مطلوب 
در نظر بگیریم، تعداد کسانی که به موفقیت رسیدند تا اعتماد به نفس 
روانی  نظر  از  و  نرسیدند  به موفقیت  پیدا کنند بسیار کم و دیگران که 
آسیب دیدند بسیار زیاد هستند. ورزش حرفه ای بسته به موفقیت یا عدم 

موفقیت ورزشکار می تواند باعث جاه طلبی در فرد شود.
بسیار  و  قهرمانی  ورزش  فرهنگ  ما،  فرهنگ  متاسفانه  کرد:  تصریح  وی 
غلط است. همه انتظار ورزش قهرمانی در ایران دارند که بسیار ناصحیح 
و آسیب زا است اما در کشورهای پیشرفته اصول کار ورزش همگانی است 
تا جامعه سالمی داشته باشند. در کشورهایی مانند ایران امکانات ورزش 
همگانی در اختیار نیست و تبلیغاتی در مورد آن انجام نمی شود، برعکس 
باعث  نهایت  در  می شود.  داده  امتیاز  آن  به  دائما  که  قهرمانی  ورزش 
می شود جامعه از قهرمانان داشته باشیم که اکثر آن ها الگوهای مناسبی 
نیستند.در ادامه الله سامع، مسئول کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون 
پزشکی ورزشی در گفتگو با خبرنگار برنا درخصوص تاثیرات روانی ورزش 
روی آدم های حرفه ای و عادی صحبت کرد و در این رابطه اظهار داشت: 
مقایسه  قابل  افراد  روان  و  روح  بر  حرفه ای  و  همگانی  ورزش  تاثیرات 
واضح  و  کامال مشهود  روانی  قسمت  روی  ورزش همگانی  اثرات  نیست. 
باعث  می تواند  نشود  انجام  درست  اگر  حرفه ای  ورزش  معموال  اما  است 
ایجاد اضطراب و کم شدن اعتماد به نفس شود. در جامعه ممکن است 

با انسان هایی با بیماری های مختلف مانند چاقی، دیابت،... مواجه شویم، 
طی تحقیقات زیادی که در دنیا و ایران انجام شده است نشان می دهد که 
ورزش واقعا می تواند باعث آرام شدن، تن آرامی و کنترل اضطراب در افراد 
شود. ورزش انگیزه فرد را برای اهمیت به روان و بدن خود را باال می برد 
و یک خودآگاهی در فرد به وجود می آورد، این معنای ورزش برای قشر 
عادی جامعه است که یک رابطه دو طرفه بین روان و جسم فرد به وجود 
می آورد.وی اضافه کرد: اما انسان هایی که حرفه ای ورزش می کنند، دیگر 
مانند یک آدم عادی در جامعه روزی 1 ساعت ورزش برای او کافی نیست 
و ممکن است حتی ۳ وعده در روز تمرینات سنگین داشته باشد. ورزشکار 
یک هدف بزرگ دارد که برای رسیدن به آن کنار تمرینات تکنیکی خود 
باید تمرینات روانی نیز داشته باشد.سامع گفت: افراد مبتدی در ورزش 
نفس  به  اعتماد  معموال  و  می کنند  تجربه  را  بیشتری  اضطراب  حرفه ای 
اما ممکن است در  افراد حرفه ای تر اضطراب کم تری دارد  کم تری دارد. 
بعضی از آن ها یک غرور کاذب به وجود بیاید. گاهی شکست ورزشکاران 
حرفه ای ما با سال ها تجربه به دلیل اعتماد بیش از حدی است که به خود 
دارد، در حالی که باید موضوعات متفاوتی را از مسابقه و رقیب خود در 
نظر بگیرد.مسئول کمیته روانشناسی فدراسیون پزشکی ورزشی تصریح 
در  یک شخص  می کند  تجربه  حرفه ای  ورزشکار  یک  را  هرچیزی  کرد: 
ورزش همگانی اصال تجربه نمی کند. ورزشکار همگانی به هدف سالمتی 
برای ورزشکار حرفه ای موضوع سالمت جسم و  اما  خود ورزش می کند 
روان نیست و حتی ممکن است سالمت فرد به خطر بیفتد، در هر صورت 
ورزشکار به خاطر هدف اصلی خود این آسیب ها را به جان می خرد. در 

حقیقت هدف گذاری ورزش حرفه ای و قهرمانی متفاوت است.

روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

دوومیدانی لرستان نیازمند توجه ویژه

مصدومیتی که شانس بزرگ را از محمودوند گرفت

سرنوشت دروازه بان 2 متری سپاهان چه شد؟

دروازه بان 2 متری و سابق ذوب آهن و سپاهان معتقد است که اگر مصدومیت سنگین 
برایش به وجود نمی آمد می توانست لژیونر شود.

به گزارش” ورزش سه” محمد محمودوند دروازه بان اهل لرستان و بازیکن سابق تیم های 
ابومسلم، ذوب آهن و سپاهان است. او در ابومسلم و درجوانی دو بازی در لیگ برتر برابر راه 
آهن و پاس همدان را  برای این تیم انجام داد و سپس با نظر منصورابراهیم زاده به ذوب 
آهن رفت و تا سال 87 در این تیم حضور داشت و سپس در روزهایی که سپاهان دروازه 
بان های مطرحی چون شهاب گردان و رحمان احمدی را داشت به این تیم پیوست:” 
کرانچار من را دوست داشت و واقعا بازی ام را قبول داشت اما دو تا مشکل بزرگ وجود 
داشت؛ یکی اینکه دروازه بان های مطرحی داشتیم و دیگری اینکه مربی دروازه بان های 
تیم با من رابطه خوبی نداشت. حتی کرانچار یک بار با او بحث کرد اما به خاطر مشکلی 

که با من داشت اجازه نداد بازی کنم.”
از کرانچار این نقل و قول هم شنیده می شود که درباره محمودوند گفته بود او دروازه 
بان آینده داری است و می تواند روی شماره یک سپاهان شود اتفاقی که هرگز رخ نداد و 

سرنوشت این دروازه بان 2 متری طور دیگری رقم خورد.”
او که سابقه عضویت در تیم های جوانان و امید ایران را هم دارد در سال 9۳ با رایزنی یک 
ایرانی در اسپانیا به تمرینات رئال مورسیا می رود:” این تیم آنزمان در رقابت های لیگ 
دو اسپانیا حضور داشت. با آن ها تمرین کردم و گفتند که مرا می خواهند اما در بازگشت 
به ایران برای دریافت آی تی سی در یک تمرین رباط صلیبی ام پاره شد و نتوانستم به 
اسپانیا بروم.” محمودوند که اصالتی خرم آبادی دارد در ۳۶ سالگی هنوز نیم نگاهی به 
بازی کردن دارد:”من در فوتبال روزهای سخت و بدشانسی های زیادی داشتم. در ذوب 
آهن در رده امیدها بودم به اندازه جوانان پول می دادند و به بزرگساالن آمدم قراردادم 
از نظر مالی در رده امیدها بود. در سپاهان خیلی خوب تمرین کردم و آماده بودم؛هادی 
عقیلی و محرم نویدکیا شاهد هستند و حتی با کرانچار صحبت کردند، خیلی از بچه ها 
معتقد بودند می توانستم بازی کنم اما مربی دروازه بان ها می گفت یا جای من در این 

تیم است یا محمودوند.”

محمد عبد اله زاده

گزارش

 سید نادر صورتیان

یاداشت :

ضمانت جامعه شاد و سالم با ورزش
هدف گذاری های متفاوت در بخش های همگانی و قهرمانی
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