رقابتماهیگیراندرچابهار

گروه ورزش -مسابقه ماهیگیری در قالب جشنواره مونسون در چابهار برگزار شد .رئیس اداره ورزش و جوانان چابهار به
خبرنگار ما گفت :این دوره از رقابت ها با همكاری كمیته ماهیگیری شهرستان و با شرکت  ٣٥عالقه مند به ماهیگیری در
اسكله كشتیسازی صدرای امید چابهار برگزار و در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا شد« .عمر بلوچ» افزود :حامد خوشخوان
مقام اول این دوره را ازآن خود کرد و حسین رمضانی و یاسر جعفری در جایگاه های دوم و سوم ایستادند.
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ترامپولین؛خطرناکبرایکودکان
گروه ورزش -تحقیقات کارشناسان ورزشی به ایجاد
رشته های ورزشی متعددی منجر شده و برخی از این
رشته ها نیز توانسته است در المپیک جایگاهی را به
خود اختصاص دهد اما برخی از آن ها نیز به دلیل
شرایط مناسب فضاهای باز توانسته است حتی در
پارک ها و فضاهای عمومی جایگاهی برای خود پیدا
کنند .اگر گشتی در پارک های شهر بزنیم تنوع لوازم
ورزشــی دیــده می شود و بــرای هر سلیقه ای وسیله
ورزش ایجاد شده است و اقشار مختلف به استفاده از
آن می پردازند اما در کنار لوازم بازی در مواردی هم
افرادی را می توان دید که با استفاده از وسیله بازی
در هوا معلق هستند و این خود رهگذرانی را به خود
جذب می کند .چهارچوبی توری با فنرهای جهشی
که افرادی کم سن در آن به قول خودشان بپربپر می
کنند .جهش های رو به باال و حرکات نمایشی برخی از
کودکان سبب می شود عالوه بر افراد کم سن ،اشخاص
با سن و سال بیشتر نیز اطــراف این وسیله بازی که
ترامپولین نام دارد جمع شوند و از بازی کودکان لذت
ببرند گاهی نیز می توان افرادی جوانی را دید که وارد
آن می شوند تا خودنمایی کنند!
ترامپولین ورزشی برای الغری
متصدی ترامپولین در یکی از پارک ها به خبرنگار ما
می گوید :ترامپولین یکی از وسایل ژیمناستیک است
که در آن پارچه ضخیم و محکمی به وسیله تعدادی فنر
از چهار طرف بر چهارچوبی فلزی بسته شده است و
حالت جهشی رو به باالیی دارد به همین دلیل ورزشکار
با جهش روی آن می تواند تا میزان قابل توجهی ارتفاع
گیرد که این خود سبب جلب توجه بسیاری از اطرافیان
و رهگذران می شود« .سروش ذوالفقاری» می افزاید:
مدتیپیشدردانشگاهتربیتبدنیرمایتالیاتحقیقاتی
درباره تاثیر جهش بر روی افراد انجام شد که نشان داد
پریدن بر روی ترامپولین مزایای زیادی مانند کاهش
وزن و افزایش تراکم استخوان به همراه دارد به همین
دلیل بهره گرفتن از ترامپولین برای کاهش وزن بسیار
اهمیت پیدا کرد و میزان فــروش آن در دنیا سرعت
بیشتری به خود گرفت که در ایران نیز رواج پیدا کرد
و ما نیز تصمیم به راه اندازی آن در زاهدان گرفتیم .به
گفته وی شاید این ورزش برای سالمت مناسب است و

تحقیقات نشان داده استفاده از آن در هر سنی مفید و
تاثیر گذار است ،از سوی دیگر کلید این ورزش ،انتخاب
سایز مناسب با شرایط زندگی و نیازهای افراد تعریف
شده است .البته افرادی معتقد هستند که جهش های
این رشته برای مفاصل آسیب زاست اما چنین نیست و
بر خالف دیگر ورزش های هوازی ،مانند دویدن یا تپه
نوردی ،ترامپولین فشاری به زانوها ،مچ پا و لگن وارد
نمی کند و تاثیر کمی روی مفاصل دارد.
تاثیرهایترامپولینرویقلب
یکی از کارشناسان هــم مــی گــویــد :در استفاده از
ترامپولین ،حرکات پرشی و جهشی ،ضربان قلب و در
نتیجه ریتم تنفس را باال می برد و سرعت پمپاژ خون
را شدت می بخشد به همین دلیل به عنوان یک ابزار
تمرینی برای تقویت سالمت قلب مناسب است و در
هنگام استفاده از آن سلول ها همه اکسیژن مورد
نیازشان را بــرای رسیدن به بهترین میزان سالمت
دریافت می کنند که اهمیت باالیی دارد .از سوی دیگر
پریدن روی ترامپولین یکی از راه های تقویت عضالت
برای حفظ تعادل و هماهنگی بهتر بدن شناخته می
شود« .راهــدار» اظهار می کند :تحقیقات نشان داده
است انجام ورزش هایی با شدت متوسط به مدت 150
دقیقه در هفته ،برای سالمت سیستم قلب و عروق بسیار
مفید است و تاثیری بیش از فعالیت های سنگین دارد،
اینرشتهورزشیبرایافرادیکهمستعدابتالبهبیماری
های قلبی و عروقی هستند بسیار مفید است و ضریب
ابتالی آنان را کاهش می دهد .وی با اشاره به این که
سیستم لنفاوی نقشی اساسی در ایمنی بدن دارد می
گوید :این رشته ورزشی در بهبود عملکرد غدد لنفاوی
نیز تاثیر فراوانی دارد چرا که این سیستم ،ضایعات
سلولی را دفع می کند و ضایعات توسط این سیستم به
اندام های دفعی بدن همچون کلیه ها ،پوست ،کبد ،یا
ریه ها منتقل می شود بنابراین از آنجایی که رگ های
لنفی در دورترین نقاط بدن قرار گرفته است و اندام
دیگری برای انتقال ضایعات در دست نیست ،سیستم
لنفاوی برای دفع ضایعات به انقباض های عضالنی
وابسته است که حرکات باال و پایین و جهش های مکرر
روی ترامپولین چنین اقدامی را انجام می دهد و به دفع
ضایعاتتوسطسیستملنفاویکمکشایانیمیکند.

-1دیوارگلی -روزقیامت -مرغ خانگی  -2برهنه-
ستاره كمیاب -تمدن باستانی -تصدیق روسی  -3به
مقصود رسیده -انعطاف  -4لقب اشرافی اروپــا-
دانهكش بی آزار -در مثل مهربان تر از مادراست -5
محدوده -بازیگرفقید فیلم سینمایی شیرین – تربیت
شده  -6منطقه ییالقی اطراف مشهد -خدای آسمان
در یونان  -روز  -7چهره-از پرندگان آبی – اذیت -
شامه نواز -8اهریمن – شن  -9شیره خرما -كاله لبه
دار -از نام های زنانه به معنی باظرافت  -راز  -10بانگ
مهیب  -کارگردان سریال زمانه  -بی گناه  -11بی
آبرو-از امپراتوران روم باستان که به فرمانروای مردم
مشهور بود  -پرستش  -12پاپوش -یراق اسب -حرف
چهارم الفبای یونانی  -13ثروتمند -نوكر -14
دشمن سخت -از انــواع نــان -بیم -حرف همراهی
 -15هواكش اجاق گاز -حكیم وریاضی دان یونانی
عهد باستان -آدم كشی

تقویت تعادل و هماهنگی بدن
وی با اشــاره به تاثیر ترامپولین بر تقویت تعادل و
هماهنگی بدن ،بیان می کند :تعداد افرادی که ذاتا
تعادل و هماهنگی بدنی بسیار خوبی دارند چندان
زیاد نیست و برای رسیدن به تعادل کامل فرد باید
میزان متعادلی از سالمت و تناسب اندام را داشته
باشد بنابراین از آنجایی که پریدن ،یکی از راه های
تقویت عضالت برای حفظ تعادل و هماهنگی بهتر
بدن است باید گفت که رشته ترامپولین می تواند
بر بدن ورزشکار تاثیر مثبت داشته باشد چرا که
پریدن روی ترامپولین ،بــدن را در وضعیت های
گوناگون قرار می دهد و بدن مجبور می شود با هر
فرود خودش را تطبیق دهد .به گفته وی از آنجا که
ترامپولین ،کنترل و هماهنگی عضالت را میآموزد،
بنابراین بسیاری از کودکان هنگامی که از این
وسیله استفاده میکنند از شرایط تحصیلی بهتری
برخوردار میشوند و اعتماد به نفس آنان نیز بهبود
می یابد .از طرفی با وجود این که اغلب زمان می
برد تا افراد با مهارت های این رشته ورزشی آشنا
شوند ،به دلیل لذت قرار گرفتن در ارتفاع ،کودکان
بیشتر برای بازی بر روی آن ترغیب می شوند و این
به طور ناخواسته بر روی بدن آنان تاثیرهای فراوانی
یگذارد.
م 
خطرات جدی "ترامپولین" برای کودکان
راهدار ،می گوید :به تازگی پایگاه خبری بهداشت
نیوز این وسیله بازی را مورد بررسی قرار داده و در
خبر خود از آن به عنوان خطری جدی در کمین
کــودکــان یــاد کــرده اســت که موجب شد برخی از

-1مته برقی -وزیر فرزانه و حکیم انوشیروان -لرزانك
 -2اسب آذری -كلپاسه -نصرانی -مادرورزش ها -3
باریك -جنگ  -4همسرابراهیم(ع) -آمادگی زمین
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بوکسور استان در مسابقات کشوری
گروه ورزش – بوکسور سیستان و بلوچستان در رقابت های قهرمانی بوکس
دانشجویان کشور به میزبانی خراسان شمالی مشت زنی می کند.
دبیر هیئت بوکس استان به خبرنگار ما گفت :اولین دوره مسابقات قهرمانی بوکس
دانشجویان کشور با حضور  640دانشجو از سراسر کشور به مدت  4ماه در 11
وزن در سالن شهید همت تهران شد که در نهایت  44بوکسور دانشجو به مرحله
نیمه نهایی راه پیداکردند« .محمود نهتانی» افزود :دور نیمه نهایی این رقابت ها
امروز و فردا میان بوکسورهای برتر به میزبانی اسفراین در سالن شهید افراسیابی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار می شود که محمد جاسم یاراحمدزهی
نیز از سیستان و بلوچستان در این مرحله حضور دارد .وی ادامه داد :این رقابت
ها به منظور گرامیداشت مقام دانشجو و ترویج دوباره ورزش بوکس در دانشگاه
ها و همچنین آمادگی شرکت در مسابقات دانشجویان جهان در حال برگزاری
است .به گفته وی رقابت های جهانی بوکس دانشجویان شهریورماه سال آینده
به میزبانی روسیه برگزار می شود که امیدواریم یاراحمدزهی که از توانایی بدنی
باالیی برخوردار است بتواند در ترکیب تیم ملی عازم این رقابت ها شود.

کشتی گیران استان در زاهدان روی تشک می روند

خانواده ها با وجود تقالی فرزندشان از حضور آنها
روی این وسیله بــازی خــودداری کنند .بر اساس
این گــزارش پرش روی ترامپولین (تشک پرش در
ژیمناستیک اگرچه ممکن است برای بچه ها لذت
بخش باشد ،اما آکادمی جراحان ارتوپدی درباره
خطرات احتمالی آن به والدین هشدار داده اند چون
می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به آن ها وارد
کند .وی می افزاید :برای پیشگیری از ورود آسیب
در مرحله اول والدین نباید اجــازه دهند کودکان
زیر  ۶سال از ترامپولین استفاده کنند و متصدیان
نیز نگذارند در هر چارچوب جهشی بیش از یک نفر
قرار گیرد تجهیزات ایمنی ترامپولین هم باید به طور
منظم بازرسی شود و اگر فرد نمی تواند تجهیزات را
بازسازی کند بهتر است تعویض شود .از سوی دیگر
برای جلوگیری از آسیب نباید فقط به ایمنی محوطه
تور اعتماد کرد ،چرا که بیشتر آسیب ها بر روی سطح
ترامپولین رخ می دهد و باید پیش از استفاده کودک
بررسی شود که میله های حامل ،رشته ها و سطوح
فرود اطراف آن ،پوشش های محافظ مناسب داشته
باشند .وی خاطرنشان می کند :هنگام استفاده از
ترامپولین برای تربیت بدنی ،ژیمناستیک رقابتی،
آموزش شیرجه و فعالیت های مشابه ،نظارت دقیق
بزرگساالن ،اقدام های ایمنی مناسب و آموزش،
بسیار حائز اهمیت اســت و هنگامی کــه شرکت
کنندگان در حال پریدن هستند ،مراقبان باید حضور
داشته باشند اما مهم تر از همه نباید متصدیان اجازه
دهند تا افــراد پشتک یا مانورهای پر خطر انجام
دهند ،مگر ایــن که نــظــارت ،آمــوزش و تجهیزات
حفاظتی نظیر تجهیزات مهارکننده مهیا باشد.

جدول شماره 90۹
برای كشت -بنیان  -5وام دار – جان ها  -حنا  -6آب
ویرانگر -هستی – مقام  -حرف شرط  -7پشته خاك-
سند – شهری روی آب  -مرتجع الستیكی  -8ناطق-
ریسمانی باریک از پوست خرما  -9خاشاك -ازگل های
زینتی -گلخن حمام – عدد هندسی  -10ذره باردار -از
درندگان  -شوم  -سرما  -11سنگ سبز و قیمتی – اهل
ساری -درس ها -12استخوان های پوسیده -جراحت-
طوالنی ترین شب سال -13دندان موقتی  -دربند -14
رفوزه -وزش باد -ازسازهای بادی -پرستیدنی مشركان
 -15معدن -جیحون سابق  -پدر رستم

اخبار

9
10
11
12
13
14
15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

رقابت های کشتی جوانان سیستان و بلوچستان27شهریورماه به میزبانی زاهدان
برگزار می شود .رئیس هیئت کشتی استان به خبرنگار ما گفت :مسابقات قهرمانی
کشتی فرنگی استان با هدف انتخاب برترین های این رشته برای اعزام به رقابت
های کشوری 27 ،شهریورماه جاری در سالن کشتی مجموعه فرهنگی ورزشی
شهید بهشتی زاهدان برگزار و در نهایت از نفرات منتخب برای حضور در ترکیب
تیم ملی آزمون آمادگی جسمانی گرفته می شود.
«عادل شاهسونپور» افزود :فرنگی کاران متولد  11دی ماه  76تا  11دی ماه
 79از همه شهرستان های استان در اوزان ،82 ،77 ،72 ،67 ،63 ،60 ،55
 97 ،87و  130کیلوگرم در این دوره به مصاف هم می روند .وی ادامه داد :ایمان
فروغی نژاد ،حسین سرگزی ،حسین کشته گر ،علی بازند ،هادی بهشتی نیا،
سعید عابدی ،محسن صناعیان ،رضا شهرکی و حسین خسروشاهی در این دوره
قضاوت می کنند ،حمیدرضا عابدی سرپرست فنی و محمود عبادتی سرپرست
اجرایی این رقابت ها هستند و محمدرضا سلیمانی به عنوان سرمربی در این دوره
حضور می یابد.

رقابت فوتبالیست های استان در زمین چمن سراوان
مسابقات فوتبال جوانان قهرمانی استان به میزبانی سراوان در حال برگزاری
است .رئیس اداره ورزش و جوانان سراوان به خبرنگار ما گفت :این دوره از رقابت
ها با حضور تیم های سراوان ،ایرانشهر ،زابل ،خاش و چابهار در رده سنی جوانان
در زمین چمن استادیوم ورزشی شهید حسین بر سراوان در حال برگزاری است.
«محمدرضا گمشادزهی» افزود :این رقابت ها در حالی برگزار می شود که از کالن
شهر زاهدان که دارای بیشترین ظرفیت ها در هر زمینه ای است و همیشه در
تورنمنت های رده های سنی مختلف حضور دارد نماینده ای حاضر نیست .به گفته
وی ،تیم های دانشگاه زابل ،بخشداری مرکزی خاش ،صداقت ایرانشهر ،منطقه
آزاد چابهار و جوانان هیئت فوتبال سراوان تیم های حاضر در این مسابقات است که
در روز اول این دوره نمایندگان خاش و ایرانشهر به تساوی بدون گل دست یافتند و
در بازی دوم تیم جوانان منطقه آزاد چابهار موفق شد با یک گل «دانشگاه ملی زابل»
را شکست دهد و سه امتیاز بازی را از آن خود کند.
وی ادامه داد :در روز دوم مسابقات قهرمانی فوتبال جوانان استان تیم بخشداری
مرکزی خاش توانست با نتیجه  3بر  2از سد دانشگاه ملی زابل بگذرد و همچنین
نماینده سراوان با نتیجه یک بر صفر صداقت ایرانشهر را شکست داد .وی اظهار
کرد :حضور تماشاگران در این رقابت ها بسیار چشمگیر و موثر است و سبب
دلگرمی بازیکنان تیم ها و برگزارکنندگان مسابقات می شود.
وی در ادامه از اعزام تیم طناب زنیسراوان به مسابقات کشوری خبر داد و گفت:
آتنا استاد محمودی ،زهرا آسکانی ،ناهید ارباب ،ریحانه حسین بر و ساغر طاهری
ی انتخابی تیم
یمهین خیرخواه برای شرکت در مسابقاتکشور 
نسب بامربیگر 
ملی طناب کشی عازم خراسان شمالی شدند .گمشادزهی خاطرنشان کرد:
همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با
هدف توسعه ورزش های همگانی در میان اقشار مختلف جامعه فردا صبح از میدان
 22بهمن بخشان تا استادیوم ورزشی شهید حسین بر برگزار می شود.

ووشوکاران استان خوش درخشیدند
ووشوکاران سیستان وبلوچستان در رقابت های قهرمانی بسیج کشور موفق به
کسب سه نشان شدند .رئیس هیئت ووشو استان به خبرنگار ما گفت :نهمین دوره
المپیاد فرهنگی ورزشی بسیج کشور در رشته های ووشو ،تکواندو و تیراندازی به
میزبانی زنجان برگزار و تیم ووشو استان در قالب کاروان شهید محبعلی فارسی
در این دوره حاضر شد« .عباس شیبک» افزود :تیم شش نفری ووشوی سیستان
وبلوچستان بهترین عملکرد کاروان فرهنگی ورزشی محبعلی فارسی را در نهمین
المپیاد بسیج کشور داشت و توانست سه مدال طال ،نقره و برنز و مقام فنی ترین
بازیکن را در مسابقات بسیج کشور ازآن خود کند.
وی ادامه داد :در این دوره از رقابت ها تیم ووشو استان به مربیگری ناصرشهرکی
حضور پیدا کرد که در وزن  -39یاسین شهرکی طالیی شد ،در  -60کیلوگرم
یاشار جوشنگ ریگی به نقره دست یافت و در وزن  -45عارف نارویی مدال برنز
این رقابت ها را کسب کرد .همچنین یاسین شهرکی فنی ترین بازیکن نهمین دوره
المپیاد فرهنگی ورزشی بسیج شناخته شد.

فردا؛ همایش پیاده روی در زاهدان
همایش پیادهروی خانوادگی به مناسبت هفته دفاع مقدس فردا در زاهدان برگزار
می شود .معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان به خبرنگار ما گفت :این
همایش با حضور جمع کثیری از خانواده ها و ورزشکاران و با همکاری تربیت بدنی
سپاه سلمان از میدان دکتر حسابی تا پارک ملت زاهدان برگزار می شود« .اداهم
کرد» توسعه ورزش های همگانی و تشویق مردم به فعالیت های ورزشی را از اهداف
برگزار این همایش اعالم کرد و افزود :اجرای برنامه ها و حرکات نمایشی ورزشی
از برنامه های جانبی این همایش است و در پایان به قید قرعه به تعدادی از شرکت
کنندگان جوایزی اهدا می شود.
وی ادامه داد :ورزش صبحگاهی و پیاده روی نقش مهمی در جلوگیری از بیماری
های قلبی و عروقی و تاثیر بسزایی در افزایش نشاط و روحیه اجتماعی و همچنین
سالمت روح و جسم مردم دارد.

