
برگزاری مســابقات فوتبال جام رمضان در منطقه تبادکان     قدس: مســابقات فوتبال جام رمضان در رده ســنی آزاد و پیشکسوتان باالی 40 سال در زمین چمن مجموعه 
ورزشــی الغدیر آموزش و پرورش تبادکان برگزار می شــود. محمود زیبایی، رئیس تربیت بدنی آموزش و پرورش تبادکان با اعالم این خبر گفت: مجموعه ورزشی الغدیر 

در ایام ماه مبارک رمضان بیشترین مشارکت را با ورزشکاران فرهنگی داشته است و مسابقات جام رمضان هم تا پایان ماه مبارک رمضان پس از افطار برگزار می شود.

ضیافتی با مو سپیدان ورزش خراسان در یک شب با شکوه

دستور استاندار  برای رسیدگی به مشکالت پیشکسوتان ورزشی 

خبر خبر

سینا حسینی : ماه میهمانی خدا، بهترین بهانه 
برای جمع شدن پیشکسوتان ورزش خراسان 
رضوی دور هم بود. در سال های اخیر چنین 
رویدادی تنها یک بار آن هم به میزبانی تربیت 
بدنی همگانی شهرداری مشهد رخ داده بود، 
اما این بار اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی با مشارکت شهرداری مشهد مراسمی با 
شکوه در یکی از هتل های مشهد برگزار کرد تا 
پیشکسوتان ملی و بین المللی ورزش خراسان 
که در سه دهه اخیر افتخارات فراوانی را برای 
مسؤوالن  با  بودند،  کرده  ثبت  استان  ورزش 
اجرایی زیر یک سقف جمع شوند و دقایقی 
را به دور از مسایل روزمره به مرور خاطرات 

شیرین دوره جوانی سپری کنند.
میهمانان ویژه این مراسم معاون مشهدی وزیر 
رضوی  خراسان  استاندار  و  جوانان  و  ورزش 
بود. امیر خادم که در سال های اخیر در حوزه 
سیاست و ورزش فعالیت های فراوانی داشته 
است، در جمع پیشکسوتان خراسانی حضور 
را  پیشکسوتان  جایگاه  اهمیت  تا  کرد  پیدا 
به اثبات برساند. همچنین علیرضا رشیدیان 
استاندار خراسان رضوی با لغو سفر خارج از 
استان خود به محل برگزاری مراسم تقدیر از 
پیشکسوتان ورزش خراسان آمد تا عالقه مندی 

خود را به این قشر از جامعه ورزش نشان دهد.

ارزشمند  سرمایه  های  پیشکسوتان،    
ورزش کشور هستند

استاندار خراسان رضوی گفت: پیشکسوتان که 
عمر خود را برای اعتالی ورزش کشور صرف و 
افتخار آفرینی کرده اند، سرمایه های ارزشمند 

ورزش کشور هستند.
از  تجلیل  مراسم  در  رشیدیان،  علیرضا 
پیشکسوتان ورزش مشهد افزود: باید از ظرفیت و 
تجارب این افراد در جامعه استفاده بیشتری شود.
وی با بیان اینکه پیشکسوت در فرهنگ دینی و 
تاریخی ما جایگاه بسیار ارزشمند و واالیی دارد، 
اظهار کرد: هر ملتی باید به خاطر داشتن این 
اعتبار  پیشکسوت  کند.  افتخار  افرادی  چنین 
جامعه ورزشی است و اعتبار جهانی امروز ما در 
حوزه ورزش، نتیجه تالش های پیشکسوتان است.

رشیدیان افزود: پیشکسوت برای ما حکم نور 
افتخار  را دارد و حضور مقتدرانه و  و راهنما 
آمیز ورزشکاران ما در رقابت های بین المللی، 
در کنار تالش و کوشش، در گرو استفاده از 
ظرفیت و تجارب پیشکسوتان است.تعامل بین 
پیشکسوتان و جوانان ورزشکار ضروری است، 
زیرا تجربه به همراه آمادگی جسمانی در میدان 

مسابقه، نتیجه بخش است.
وی با بیان اینکه پیشکسوتان الگو های جامعه 
محسوب می شوند، گفت: با نفوذی که این افراد 
اجتماعی  حرکت های  منشأ  می  توانند  دارند، 
مسؤوالن،  تمام  وظیفه  باشند.  ارزشمند 
و  است  پیشکسوتان  مشکالت  به  رسیدگی 
خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  عملکرد 
رضوی در تکریم و تجلیل از این عزیزان قابل 

تقدیر است.
تجربه  تلفیق  با  کرد،  امیدواری  اظهار  وی 
مدیران،  دانش  و  استان  ورزش  پیشکسوتان 
شرایط ایده آل برای ورزش استان فراهم شود.

 صبوریان: پیشکسوتان افتخار ورزش 
ما هستند

رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
تجلیل  آیین  کرد:  اظهار  مراسم  این  در  نیز 
به  و  ارزشمند  بسیار  ورزشی  پیشکسوتان  از 
عزیزان،  این  حضور  با  زیرا  است،  یادماندنی 
بسیاری از خاطرات خوش جامعه زنده می شود. 
از  باید  اینکه  به  اشاره  با  صبوریان  کوروش 
گوناگون  عرصه های  در  پیشکسوتان  تجربه 
است  ارزشمند  ما  برای  افزود:  کرد،  استفاده 
که پیشکسوتانی با این سطح و افتخارات در 

خراسان رضوی حضور دارند. 
وی خاطرنشان کرد: همکاری اداره کل ورزش 
و جوانان استان با شهرداری مشهد در حوزه 
در          را  مثبتی  بسیار  نتایج  می تواند  ورزش 

آینده ای نزدیک به همراه داشته باشد.

 رونمایی از پالک افتخار پیشکسوتان 
ورزشی

پیشکسوتان  از  تجلیل  مراسم  حاشیه  در 
ورزشی خراسان رضوی، از پالک افتخار چند 

پیشکسوت رونمایی شد.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی در 
ابتدا  از  من  آرزوی  کرد:  اظهار  این خصوص 
تجلیلی این چنین از پیشکسوتان ورزشی بود 
که با همکاری شهرداری مشهد محقق شد. 
پالک های افتخار به عنوان نشان و تندیسی در 
محله و در خانه های پیشکسوتان نصب خواهد 
قدردان  ما  جامعه  اقدامی کوچک  در  تا  شد 

زحمات این عزیزان باشد و آن ها را بشناسد.
حمید توکل و محمد خادم، قهرمانان رشته 
قهرمان  باغبانباشی،  علی  کشتی،  ورزشی 
رشته  قهرمان  سرابی،  سهراب  و  دوومیدانی 
پرورش اندام، پیشکسوتانی بودند که از پالک 

افتخار آن ها در این مراسم رونمایی شد.
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ورزش

تور يك روزه دوچرخه سواری كوهستان

از  رئیس هیأت دوچرخه سواری خراسان رضوی   : قدس 
برگزاری تور تمرینی دوچرخه سواری کوهستان خبر داد.

مهدی روزبهانه گفت: با تالش اعضای هیأت دوچرخه سواری 
مشهد، روز جمعه 28 خرداد ماه سال جاری، ساعت چهار صبح  
تور دوچرخه سواری کوهستان از میدان پارک مشهد آغاز شد 
و تا پایان همان روز خاتمه یافت.در راستای برنامه استعدادیابی 
هیأت مشهد، این برنامه تمرینی برای جوانان تیم استعدادیابی 

مشهد جهت آشنایی با موانع و مسیرهای طبیعی برگزار شد.
 وی ادامه داد: دوچرخه سواران مسیر شاندیز، ابرده، زشک، 
چشمه قلقلي، دوراهي خور، خط الرأس خور و در آخر رسیدن 
به باالي چشمه نحل را سپری کردند. می توان گفت، باالترین 

ارتفاع تمرین٣٠٧٠متر باالتراز سطح دریا بود.
 روزبهانه گفت: نفرات شرکت کننده در این تور یک روزه شامل 
افرادی چون علي شکاري، مبین وطن مهر، نیما کامکار، احمد 
فوالدي، علي بذرافشان، امیرحسین بیدار، محمدرضاپیماني، 
جواد اسکندري و مهدي برومند بودند و مرتضی خلیل زاده به 

عنوان سرپرست همراه تیم رکاب زد.

اردوی  در  شمالی  خراسان  نماينده   4
آمادگی تیم ملی سنگنوردی

رئیس هیأت کوهنوردی استان خراسان شمالی از  قدس: 
اعزام چهار نماینده از این استان به اردوی آمادگی تیم ملی 
نماینده  بهمنیار گفت: چهار  سنگنوردی خبر داد. حسین 
استان به اردوی آمادگی تیم ملی سنگنوردی به منظور شرکت 
دربازی های آسیایی 2٠16 اعزام می شوند. وی زمان برگزاری 
این اردو را دوم تا چهارم تیرماه عنوان کرد و اظهار کرد: اولین 
اردوی انتخابی تیم ملی جهت حضور در مسابقات آسیایی 
تهران 2٠16 در رده سنی نوجوانان، جوانان در رشته های سر 
طناب، سرعت و بولدرینگ به میزبانی استان همدان برگزار 
شد و مهدی کالبی، مهرداد فیاض، احمدرضا الهامی و بهمن 

حسین پور، نمایندگان استان در این اردو دعوت  هستند.

اولین جشنواره بازی های بومی و محلی 
ويژه سالمندان مـادر

قدس : رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار از برگزاری اولین 
جشنواره بازی های محلی ویژه سالمندان شهرستان خبر داد.

مجید نصراهلل زاده گفت: این جشنواره با همکاری بنیاد خیریه 
مرکز جامع سالمندان مادر و در محل خانه سالمندان مادر 
شهرستان در رشته های یه قل دو قل، دارت و گل یا پوچ و با 
حضور بیش از 6٠ سالمند و مادریار برگزار می شود. وی در ادامه 
افزود: این مسابقات توانسته شادابی و نشاط را در سالمندان 
شرکت کننده ایجاد کند و امید به زندگی در آن ها را باال برد. 

نمايندگان منتخب خراسان جنوبی بازی را 
به تیم ملی واگذار كردند

قدس : در دیدار تدارکاتی تیم ملی جوانان ایران با تیم های 
منتخب خراسان جنوبی، تیم ملی فوتبال کشورمان در برابر 
هر دو نماینده خراسان جنوبی پیروز شد. تیم ملی فوتبال زیر 
19 سال کشورمان از 25 تا ٣1 خرداد جاری برای دومین  
سال پیاپی به منظور آماده سازی بدنی و تمرینات تاکتیکی و 
شباهت آب و هوایی با کشور بحرین، میزبان مسابقات آسیایی، 

در خراسان جنوبی اردو زد. 
در این اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان 
دو بازی دوستانه در زمین شماره یک چمن آزادی بیرجند 
تا  داشت  جنوبی  خراسان  فوتبال  منتخب  تیم های  با 
توانمندی های نمایندگان فوتبال استان محک بخورد. تیم 
فوتبال ترکیبی باشگاه پیشگامان و ایران  خراسان جنوبی در 
مقابل تیم ملی جوانان زیر 19 سال کشورمان به میدان رفت 

که بازی را یک بر صفر به تیم ملی واگذار کرد.
دومین بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال جوانان در مقابل تیم 
منتخب مرکز آموزش ٠4 امام رضا)ع( بیرجند برگزار شد 
که با نتیجه دو بر صفر به نفع تیم ملی پایان یافت.بنا به 
تصمیم و برنامه ریزی کادر فنی تیم ملی جوانان، به منظور 
تمرینات و آشنایی هر چه بیشتر ملی پوشان با شرایط آب و 
هوایی و ضربات پنالتی فارغ از هر نتیجه ای، نماینده فوتبال 
کشورمان به زدن پنالتی در مقابل تیم های منتخب خراسان 
جنوبی روی آورد. در ضربات پنالتی تیم ملی فوتبال جوانان 
پنج بر دو مقابل تیم فوتبال ترکیبی باشگاه فوتبال پیشگامان 
و ایران جوان به برتری رسید و در تمرینات ضربات پنالتی 
تیم منتخب مرکز آموزش ٠4 امام رضا)ع( با تیم ملی جوانان 

کشورمان نیز پنج بر دو نماینده خراسان جنوبی مغلوب شد.

شور و نشاط در مسابقات جام رمضان تايباد

برگزاری  از  تایباد  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  قدس: 
مسابقات فوتسال جام رمضان گرامیداشت شهدای مدافع حرم 

در شهرستان خبر داد.
رمضان یارمحمدی گفت: در چهار منطقه شهر تایباد، شهر 
مشهد ریزه، شهر کاریز و روستای آبقه از توابع دهستان کرات 
بخش مرکزی با شرکت بیش از 5٠ تیم مسابقات جام رمضان 
آغاز شده و این دوره از مسابقات با استقبال بی نظیری نسبت 

به چند سال گذشته رو به روست.
این مسابقات، طرح  اهداف  از  یارمحمدی خاطرنشان کرد: 

استعدادیابی و شناسایی ورزشکاران برتر و نخبه نیز است.
الزم به یادآوری است، با توجه به استقبال تماشاگران از این 
مسابقات، انتظار می رود تا پایان ماه مبارک رمضان بیش از  

چهار هزار تماشاچی از این مسابقات بازدید کنند.

2 جودوكار خراسان شمالی در پنجمین 
اردوی تیم ملی

از  شمالی  خراسان  کوراش  و  جودو  هیأت  رئیس  قدس: 
اعزام دو نماینده استان به پنجمین اردوی تیم ملی جودو 
ناشنوایان کشور خبر داد. کوروش خسرویار گفت: در رده سنی 
بزرگساالن، مهرداد بوداغی و علی دهقان، دو جودوکار ناشنوای 

بجنوردی به اردوی تیم ملی ناشنوایان اعزام شدند.
وی در ادامه از برگزاری مسابقات جودوی انتخابی تیم استان 
به مناسبت ماه مبارک رمضان در سوم تیر ماه خبر داد.این 
مسابقات در سه رده سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان در 
سالن 12٠٠ نفری مجموعه علیدخت بجنورد برگزار می شود.
نفرات اول و دوم وزن های این مسابقات به عنوان تیم منتخب 

استان به اردوی آمادگی تیم منتخب کشور اعزام می شوند.
خسرویار گفت: این مسابقات در رده سنی نوجوانان، وزن های 
منفی 45 کیلوگرم تا مثبت 9٠ کیلوگرم، رده سنی نونهاالن، 
وزن های منفی ٣4 کیلوگرم تا مثبت ٧٣ کیلوگرم و رده سنی 
خردساالن، وزن های منفی 2٧ کیلوگرم تا مثبت 5٠ کیلوگرم 

برگزار خواهد شد.

مرتضی کرمانی مقدم:
كاظمی خواست كمی صبر كنم

قدس : مربی فصل گذشته تیم سیاه جامگان گفت: کاظمی 
در خصوص جدایی از تیم مشهد خواست تا صبر کنم.

مرتضی کرمانی مقدم در خصوص جدایی از این باشگاه اظهار 
کرد: هنوز چیزی مشخص نیست، اما اگر قرار باشد شرایط 
شبیه فصل قبل باشد، احتماالً از این تیم جدا می شوم. قرار 
است صحبت کنیم تا ببینیم در نهایت چه تصمیمی باید گرفت. 
وی افزود: کاظمی از من خواست که صبر کنم، ضمن اینکه 
در خصوص اسامی مطرح شده باید بگویم، نظری ندارم و به 
هر حال افرادی  که از آن ها نام برده می شود نیز از دوستان 
من هستند. تیم مشهد بازیکنان خوبی را به خدمت گرفته و 

مطمئناً فصل خوبی را پشت سر می گذارد.
کرمانی مقدم تأکید کرد: این روزها به خاطر شرایط کشور، 
شرایط اقتصادی باشگاه های دولتی خوب نیست، چه برسد به 
تیمی که از جیب هزینه می کند و شخصی است، اما امیدوارم 
امسال سال خوبی برای مشهد باشد. به طور قطع فکر می کنم 
شرایط بهتر شود، زیرا کاظمی هم اگر قرار بود تیم از نظر مالی 

در مضیقه باشد، تمدید نمی کرد.

ايثارگران  ورزشی  فرهنگی  مجتمع 
خراسان شمالی افتتاح می شود

خراسان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل   : قدس 
شمالی گفت: نخستین مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی 
ایثارگران استان که شامل امکانات متعددی است تا پایان ماه 

دیگر به بهره برداری می رسد.
حجت االسالم محمدتقی عزیزی در جمع خبرنگاران افزود: 
این مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی دارای 15 هزار متر 
زیربناست که امکانات متعددی نظیر استخر شنا، سالن های 
چندمنظوره، رستوران، تاالر برگزاری مراسم، آمفی تئاتر، محل 
اسکان و موارد دیگر دارد.برای ساخت این مجتمع 14 میلیارد 
تومان هزینه شده که چهار میلیارد تومان آن از محل مصوبات 
سفر پربرکت رهبر انقالب به استان بوده و 1٠ میلیارد تومان 

نیز از اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است. 
وی بابیان اینکه بخش های فرهنگی و ورزشی 1٠٠ درصد و 
بخش توانمندی بیش از 99/5 درصد پیشرفت دارد، افزود: 

انتظار داریم این مجتمع تا پایان تیرماه به بهره برداری برسد.

قهرمان  مشهد  بانوان  تکواندو  تیم 
مسابقات استانی تکواندو و جام رمضان

قدس: به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، یک دوره 
مسابقات استانی تکواندو بانوان، جام رمضان، به میزبانی اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوي بین باشگاه های 
مشهد و شهرستان های تربت حیدریه و قوچان و در سالن شهید 
بابانظر مجموعه فرهنگی ورزشی شماره یک کارگران برگزار 
شد. در این دوره از مسابقات که در دو بخش کارگری و آزاد با 
همکاری هیأت تکواندو کارگران و هیأت تکواندو استان خراسان 
رضوي برگزار شد، 12 تیم به نام های قوچان، تربت حیدریه، 
فردوس، خانه تکواندو، شهرداری، کوثر، علم وادب کامیاب، مهر، 
مدرسه ورزش و تندرستی و کارگران به صورت انفرادی و تیمی 
شرکت کردند. این مسابقات در چهار رده سنی خردساالن، 
نونهاالن، نوجوانان و جوانان و بزرگساالن و با شرکت 1٠٠ نفر از 
بانوان تکواندو کار استان برگزار شد که در پایان تیم باشگاه های 
مشهد، قوچان و تربت حیدریه به ترتیب اول، دوم وسوم شدند 

و به تیم ها و نفرات برتر حکم و مدال قهرمانی اعطا شد.

در شرایط فعلی کسی به حرف پیشکسوتان توجه نمی کند
 امیررضا خادم: اخالق ورزشی در جامعه كم 

رنگ شده است
قدس: معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور 
استان های وزیر ورزش و جوانان گفت: باید مسؤوالن 
خراسان رضوی تالش کنند که باشگاه ابومسلم که 

دارای قدمت بسیار زیادی است، احیا شود.
خادم در آیین تجلیل از پیشکسوتان ورزش مشهد 
افزود: هرچند مشهد دارای ظرفیت های بسیار زیاد 
ورزشی است و دو باشگاه پدیده و سیاه جامگان آن 
در لیگ برتر حضور دارند، اما قدمت باشگاه ابومسلم 

به اندازه همه افتخارات خراسان است.
وی ادامه داد: در وزارت ورزش نیز تالش های بسیار 
زیادی صورت گرفت تا این تیم پرطرفدار مشهدی 

باقی بماند، اما متأسفانه این تیم امسال به دسته سه سقوط کرده است و شاید دیگر تیمی 
به نام ابومسلم وجود نداشته باشد. 

خادم خاطرنشان کرد: در گذشته زمانی که در ورزشگاه سعد آباد مشهد تمرین می کردیم، 
وقتی شخصیتی مثل حمید توکل وارد می شد، به این فکر می کردم که یک ورزشکار چه 

اندازه باید تالش کند که بتواند به روی سکوهای جهانی برود. 
معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان های وزیر ورزش و جوانان تصریح 
کرد: هرچند امروز دارای جایگاه و مسؤولیتی در وزارت ورزش و جوانان هستم، ولی تمام 
دلخوشی و افتخار من همان خنده هایی است که مردم از پیروزی های کشتی من به یاد 
دارند. مردم ایران همیشه روحیه خداپرستی داشته و در دل این روحیه، مفاهیم اخالقی 

را جای داده اند، اما متأسفانه امروز باید اذعان کنیم که جامعه ما تاحدی از اصول اخالقی 
فاصله گرفته است. 

وی گفت: یکی از پایه های اصلی انقالب اسالمی ایران احیای مفاهیم اخالقی در جامعه 
بود، اما امروز بیش از گذشته از مبانی اخالقی فاصله گرفته ایم. 

وی اظهار کرد: در کودکی و نوجوانی ما، پیام و کالم پیشکسوت برای ما همه چیز بود، اما 
در شرایط فعلی کسی به حرف و کالم پیشکسوتان 

اهمیت نداده و وقعی نمی گذارد. 
بی  و  اخالق  رفتن  بین  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اهمیت بودن کالم پیشکسوت برای جامعه ما یک 
زنگ خطر جدی است، خاطرنشان کرد: حاج محمد 
خادم امروز در سن 81 سالگی قرار دارد و بعد از 
سال ها قرار است در چنین برنامه ای از وی تقدیر 
شود و این موضوع یک اشکال جدی است که به 

خود ما مسؤوالن برمی گردد. 
امور  هماهنگی  و  مجلس  امور  حقوقی،  معاون 
از  یکی  و جوانان گفت:  ورزش  وزارت  استان های 
وظایف اصلی وزارت ورزش حرکت در مسیر اعتالی 
فرهنگ جامعه است، اما متأسفانه شاهد بدترین اتفاقات و بی اخالقی ها در حوزه ورزش 

هستیم. 
خادم با اشاره به اینکه در سالیان اخیر کار خاصی در حوزه اخالق ورزشی در وزارت ورزش 
و جوانان انجام نشده است، تصریح کرد: برنامه تجلیل از پیشکسوتان در تمامی رشته های 
ورزشی باید در سراسر کشور به صورت جدی پیگیری شود تا این مشی و روش پهلوانی 

و اخالقی در جامعه باقی بماند. 
وی تصریح کرد: هرچند خود من یکی از منتقدان شهرداری و شورای شهر مشهد هستم، 
اما برنامه ای که امروز با رویکرد تجلیل از پیشکسوتان با حمایت شهرداری مشهد انجام 

شده، بسیار قابل تقدیر است. 
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رئیس هیأت نجات غریق و 
غواصی خراسان رضوی خبر داد
27مورد غرق شدگی 

در اماكن غیرمجاز
قدس : رئیس هیأت نجات غریق وغواصی 
خراسان رضوی گفت: در سال گذشته 2٧ 
مورد غرق شدگی در اماکن غیرمجاز از سوی 

پزشک قانونی گزارش شده است.
احمد کیفی در گفت وگو با خبرنگاران افزود: 
اماکن استاندارد  این موارد هیچ کدام در  از 
مجموعه آبی و با حضور ناجیان غریق نبوده 
و اغلب حوادث در رودخانه ها و استخرهای 

غیرمجاز رخ داده است.
وی ادامه داد: فعالیت های بسیار ارزشمندی 
از سوی ناجیان غریق خراسان رضوی  انجام 
می شود که خروجی این فعالیت ها و زحمات 
مدرسان سبب شده که نجات غریق استان در 

جایگاه دوم کشور قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: ما در هیأت فقط تقویم 
ارایه نمی کنیم، بلکه هیأتی عملگرا با کادری 
حوزه  در  زیرا  هستیم،  متخصص  و  میدانی 
و  است  میان  در  انسان ها  جان  ما  فعالیت 

فرصت هیچ اشتباهی وجود ندارد.
استان  غواصی  و  غریق  نجات  هیأت  رئیس 
اظهار کرد: مسابقات استانی به صورت منظم 
برگزار می شود تا آمادگی بدنی ناجیان در 
توجه  با  ارزیابی شود. همچنین  رقابت  یک 
به گسترش پارک های آبی، کمیته پارک های 
آبی را در هیأت راه اندازی کرده ایم و به صورت 
دقیق و مداوم نظارت خود را بر این مجموعه ها 
ادامه می دهیم. همچنین ما برای ارتقای توان 
علمی و کاربردی خود از ظرفیت دانشگاه ها و 

مراکز علمی استفاده خواهیم کرد.
آر،  پی  سی  اتاق  اندازی  راه  کرد:  تأکید  وی 
اقدامی ارزشمند و مؤثر بود که به عنوان اولین 
اتاق سی پی آر کشور راه اندازی شد و این بخش 
قابلیت را به ما می دهد تا در کنار آموزش های 
تئوری، به سمت آموزش های عملی و کاربردی 
هم حرکت بکنیم که بسیار می تواند در ارتقای 

ایمنی استخر ها به ما کمک کند.
با  استان  غریق  ناجیان  کرد:  خاطرنشان  کیفی 
حداقل امکانات بی نظیر هستند، تنها ضعفی که در 
شهرستان های استان وجود دارد، کمبود امکانات 
است، به همین دلیل تعداد کمی از شهرستانی ها 

به عنوان ناجی در حال فعالیت هستند.
وی در خصوص حمایت های اداره کل گفت: 
اعتبارات خاصی از سوی فدراسیون به هیأت 
داده نمی شود، اما اداره کل، استخر کوثر را 
در اختیار هیأت گذاشته است تا ما بتوانیم 
از آن طریق برنامه های خود را پیش ببریم. 
با توجه به شرایط مالی از اداره کل ورزش و 
جوانان خراسان رضوی که این سخت افزار را 

در اختیار ما قرار داده است، تشکر می کنیم.
وی ادامه داد: سه هزار نفر در هیأت نجات 
غریق دارای گواهینامه هستند، اما هزار و ٣٠٠ 
نفر از این افراد در حال فعالیت رسمی هستند. 
هیأت های شهرستانی در شهرستان هایی که 
استخر وجود داشته باشند، فعال هستند و 

نظارت خود را براماکن آبی انجام می دهند.
کیفی در خصوص نحوه نظارت براماکن آبی 

گفت: در بازرسی  از استخر ها بر اساس آیین 
نامه فدراسیون، ما با توجه به ابعاد و اوج کاری 
استخر در ایام گوناگون تعداد ناجیانی را که 

ملزم به حضور هستند، مشخص می  کنیم.
ادامه داد: کارگروه فرهنگی و اجتماعی  وی 
هیأت نجات غریق و غواصی خراسان رضوی 
در سال 94 تشکیل شد که تا کنون توسط این 
کارگروه جشن نیمه شعبان با حضور ناجیان 
از  تقدیر  و  استان  سراسر  آقا  و  خانم  غریق 
برترین ها، برگزای مراسم افطاری 15٠ خانواده 
برگزاری  خیر،  ناجیان  توسط  سرپرست  بد 
مراسم عزاداری به مناسبت شهادت امام رضا 
)ع(، بازدید از پیشکسوتان و برنامه های دیگر 

فرهنگی و اجتماعی برگزار شده است.
وی در خصوص برنامه های آینده این هیأت 
خاطرنشان کرد: اعزام به مسابقات قهرمانی 
کشور در مهر ماه، برگزاری آزمون نجات غریق 
در شهریورماه، برگزاری دومین دوره آزمون 
درجه یک در آبان ماه و بازرسی از استخر ها به 
صورت منظم و دوره ای از فعالیت های برنامه 

ریزی شده ما در سال 95 است.
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