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مسابقات کشتی محالت جام (پوریای ولی) و نقش آن بر همگانی نمودن ورزش در سطح محالت

مکان

انتهای خیابان شهید بهشتی -سالن همایشهای خانه ورزشکاران

تاریخ

1331/11/3

زمان

ساعت 13/33- 3/33صبح

برگزارکننده مدیریت امور تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد
مدعوین

آقایان :حسین نخعی شریف(مدیر امور تربیت بدنی همگانی شهرداری) ،امیر توکلیان (سرمربی کشتی
بزرگساالن استان) ،محمد رضا خوش باطن(معاون ورزشی اداره کل تربیت بدنی) ،حسن بذر افشان(مربی و
داور بین المللی کشتی) ،سید جعفر موسوی(دبیر هیأت کشتی استان) ،رضا احدیان (عضو هیأت رئیسه کشتی
استان) ،ابراهیم آزمون(پیش کسوت کشتی) ،زینل زینل نیا(رئیس هیأت کشتی مشهد) ،موسی صفارزاده
(دبیر هیأت کشتی مشهد) ،ابراهیم صدری (عضو هیأت کشتی مشهد) ،قدیر نخودچی (سرمربی تیم ملی
کشتی نوجوانان) ،حمید قشنگ (مربی کشتی ) ،قاسم امانی فیالبی (مربی کشتی) ،علیرضا رستمی(دبیر هیأت
کشتی با چوخه) ،سید حسن بامشکی (پیش کسوت کشتی) ،ابوالفضل زینل نیا(پیش کسوت کشتی) ،حبیب
ا ...غفاریان(پیش کسوت کشتی) ،سید جواد هاشم زاده(پیش کسوت کشتی) ،محمد حسین عبدالهی (پیش
کسوت کشتی) ،حسین بهارستانی(پیش کسوت کشتی) ،ماشاء ا ...افشاران (داور کشتی) ،اسماعیل تاتاری
(پیش کسوت کشتی) ،محسن نادری خادم (پیش کسوت کشتی) ،جواد بیوکی (کارشناس تربیت بدنی منطقه
 ،)2ناصر رحیم زاده (پیش کسوت کشتی) ،محمد رضا شیخ زاده (معاون اداره تربیت بدنی مشهد) ،رضا
رمضان زاده(مربی کشتی) کاظم کمالی(مربی کشتی) ،محمود مهماندوست(مربی کشتی) ،مسعود اسماعیل
نژاد (کارشناس تربیت بدنی منطقه ثامن و مربی کشتی)  ،علیرضا سیاری زهان(گروه ورزش سیما) ،پژمان
نجاتپور(گروه ورزش سیما) ،حامد پویان(گروه ورزش سیما) ،قاسم عزیزی(کارشناس ارشد تربیت بدنی)،
حسین توانا(کارشناس تربیت بدنی مدیریت) ،حامد دست برآورده(کارشناس تربیت بدنی منطقه )11
خانمها :محبوبه الهیاری (کارشناس تربیت بدنی منطقه  ،)3ربابه سادات حسینی

آقای حسین نخعی شریف مدیر امور تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد :با عرض سالم خدمت حضار و پیش
کسوتان محترم عرصه ورزش در رشته پهلوان خیز کشتی و با کسب اجازه از محضر اساتید یازدهمین هم اندیشی مدیریت امور
تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد با موضوع کشتی محالت را در خدمت شما سروران گرامی هستیم .همانطور که مستحضر
هستید از  3سال پیش با همراهی آقای امیر توکلیان در تربیت بدنی راه آهن اولین دوره مسابقات کشتی محالت در سنین
پایه در رده های نونهاالن ،نوجوانان و جوانان برگزار شد و خوشحالیم که امسال توانستیم سومین دوره این مسابقات را برگزار
کنیم .بدون شک ورزشکاران محالت گنجی پنهان در عرصه ورزش می باشند و این مسابقات می تواند شروع خوبی برای رشد
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و تعالی ورزش بویژه کشتی باشد .لذا آقای عزیزی گزارشی در مورد  3دوره برگزاری مسابقات کشتی محالت ارائه و بعد از آن
در خدمت دوستان هستیم تا نظرات خود در ارتباط با مسابقات محالت بیان نموده تا ما از نقطه نظر دوستان و پیشنهاداتشان
برای بهبود برگزاری این مسابقات در سال های آینده استفاده نماییم .بی شک برگزاری هر دوره مسابقه دارای ضعفها و قوت-
هایی است که انشاءا ...بتوانیم با کمک دوستان نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را جبران کنیم.
آقای عزیزی :با عرض سالم و خیر مقدم خدمت حضار محترم ،یازدهمین هم اندیشی مدیریت امور تربیت بدنی همگانی با
عنوان مسابقات کشت ی محالت جام (پوریای ولی) و نقش آن بر همگانی نمودن ورزش در محالت را در خدمت شما هستیم.
همانطور که مستحضر هستید ،امروزه ورزش یکى از امور بسیار مهم در زندگی بشر به شمار می آید .اهمیت ورزش و تربیت
بدنی تا حدی است که قانونگذار در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تربیت بدنی را هم ردیف با آموزش و
پرورش رایگان براى همه در تمام سطوح قرار داده است .ورزش را می توان به دو بعد همگانی و قهرمانی تقسیم کرد .بعد
قهرمانی که بسیاری از دولت ها به آن بیشتر می پردازند و تقریباً ده درصد افراد جامعه را در بر می گیرد و بعد همگانی که
اکثر افراد می توانند به آن بپردازند .با توجه به اینکه اجرای ورزش همگانی در هر کجا ،و با هر سنی و هر گونه امکاناتی قابل
اجرا می باشد ،لذا توجه به توسعه ورزش همگانی می تواند در سالمت جسمی و روانی افراد موثر باشد .اندیشمندان بر این
باورند که ترویج ورزش همگانی از نیازهای اساسی مردم به شمار می رود چرا که عدم پاسخگویی به این نیاز اساسی سبب
آسیب های جسمی و روحی در مردم خواهد شد .همچنین جامعه شناسان بر این باورند که پایه ورزش قهرمانی در ورزش
همگانی ،و پایه ورزش همگانی در ورزش محالت گذاشته می شود ،یعنی باید شرایطی فراهم شود که آحاد جامعه در سطوح
مختلف و سنین مختلف بتوانند از امکانات ورزشی نسبتاً مطلوبی بهرهمند شوند .اگر امروز کشورهای پیشرفته در ورزش
قهرمانی حرفی برای گفتن دارند ،این امر متکی بر یک بنیان و پایه بسیار قوی تحت عنوان "ورزش همگانی" است .در این
کشورها یک هرم کامل برقرار است که قاعده آن در حقیقت ورزش همگانی است و شرایطی فراهم شده که نخبگان بتوانند
مراحل مختلف را طی کنند و به نوك قله هرم که ورزش قهرمانی است برسند .بازی های بومی و سنتی در گسترش ورزش
همگانی نقش مهمی دارند .اصوالً کشورهایی با پیشینه فرهنگی طوالنی ،در حوزه ورزش نیز حرف هایی برای گفتن دارند .یکی
از مواردی که همواره مورد توجه بوده ،بحث احیاء و تقویت رشتههای ورزشی بومی و توسعه و گسترش آن در سطح ملی بوده
است .احیا و اجرای بازی های بومی و سنتی می تواند در گسترش ورزش همگانی بسیار تأثیر گذار باشد چنانکه در کره جنوبی
مسئولین این کشور ،ورزش های بومی و سنتی خود را جایگزین ورزش های غربی نمودهاند و در این راستا به موفقیت های
بزرگی در گسترش ورزش همگانی دست یافته اند .با توجه به اینکه از دیرباز در کشور ما نیز ورزش کشتی در تمام نقاط با
آداب و رسوم مختلف و به سبک های گوناگون جریان داشته است ،بنابراین ورزش کشتی با دیرینه ای  0666ساله در ایران
می تواند عالوه بر کمک به گسترش ورزش همگانی به ورز ش قهرمانی نیز کمک بسیاری نماید چه بسا ،که منشأ این رشته
ورزشی از همین مرز و بوم نیز بوده است .بنابراین این میتواند یک تکلیف برای متولیان و دستاندرکاران کشور و شهرداری ها
در هر منطقه باشد که ورزش کشتی را در سطح محالت احیاء نمایند .خوشبختانه امروزه ما شاهد این هستیم که نگاه
مسئولین به ورزش همگانی بهتر شده و از جمله آن می توان به سرمایه گذاری شهرداری در حیطه های مختلف اعم از احداث
زمین های ورزشی روباز ،تجهیز بوستانها و پارك ها به وسایل ورزشی پارکی ،و تجهیز مساجد و مدارس به وسایل ورزشی،
برگزاری جشنوار ه های تفریحی و ورزشی ،برگزاری مسابقات ورزشی محالت ،برگزاری همایش های ورزشی ،ورزش صبحگاهی
و شامگاهی ،فصلی با ورزش بانوان ،ورزش محله مدرسه و  ....اشاره نمود .اگر نگاهی کوتاه به تاریخچه کشتی داشته باشیم،
آنچه از شواهد برمیآید ،کشتی از گذشته های دور با زندگی انسان عجین بوده است .اولین نشانه در کشتی مربوط به کشور
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پهلوان خیز ایران و یا تمدن سومریان است که حدود  0هزار سال پیش در قسمت جنوبی بینالنهرین می زیستهاند .در طی
سالیان دراز این ورزش در اثر عوامل مختلف اشکال متفاوتی به خود گرفته است .در عصر پارسیان و هخامنشیان فنون کشتی
تکامل بیشتری پیدا کرد و پهلوانان در نزد پادشاهان دارای قرب و احترام خاص بودند .در مصر باستان هم کشتی از احترام
خاصی برخوردار بود .در قرن های متمادی کشتی پهلوانی در ایران رواج فراوانی داشته است .در شاهنامه فردوسی حماسهسرای
بزرگ ایران ،اشعار فراوانی در این مورد وجود دارد .کشتی امروزه یکی از شایعترین ورزشها در دنیا محسوب میشود زیرا از
سنن و آیین ملی نشأت میگیرد .کشتی آماتور (غیرحرفهای) در اولین دوره بازیهای المپیک نوین در آتن در سال 6980
احیا شد .در اولین دوره المپیک تنها کشتی فرنگی حضور داشت و مسابقات در دسته بیوزن انجام شد .مسابقات کشتی آزاد
نخستین بار در المپیک  6861سنت لوئیز به بازیهای المپیک وارد شد .مسابقات جهانی کشتی فرنگی از  6896و کشتی آزاد
نخستین باردر سال  6896برگزار شده است .روسیه ،ایران ،ترکیه ،بلغارستان ،و ایاالت متحده بیش از سایرین در این رشته
ورزشی موفق بودهاند .کشتی در ایران هم سابقه دور و درازی دارد ،پارسیان و زرتشتیان هنگام غروب آفتاب بندی به کمر خود
می بستند و در برابر کانون آتش به دعا خواندن می پرداختند .آن کمربند کستی نامیده می شد و کشتی گرفتن هم از این
کلمه آمده است و به معنی کمر یکدیگر را گرفتن است .کستی را سه بار برکمر می بستند که یادآور سه اصل زرتشت یعنی
گفتار نیک ،کردار نیک و پندار نیک بود .کستی بعدها با «شین» تلفظ گردید و تبدیل به کلمه کشتی گردید.
اولین دوره مسابقات کشتی آزاد محالت مشهد "جام پوریای ولی"با مشارکت تربیت بدنی راه آهن خراسان از تاریخ 31/1/11
به مدت  3روز در سالن ورزشی شهدای راه آهن برگزار گردید .در این مسابقات  353نفر ( 113نفر جوانان و  133نفر
نوجوانان) شرکت نمودند که در قالب  55تیم  ،در  2رده سنی نوجوانان و جوانان (نوجوانان  13 :وزن و جوانان  3 :وزن) در 3
دور روی  3تشک با برگزاری  533مسابقه ( 115مسابقه نوجوان و  252مسابقه جوانان) به رقابت پرداختند .همچنین اولین
دوره مسابقات کشتی آزاد نونهاالن "جام میالد" با مشارکت اداره تربیت بدنی آستان قدس رضوی از تاریخ  31/3/15به مدت
 3روز برگزارگردید .در این مسابقات  253نفر در  33تیم در رده سنی نونهاالن و در  13وزن در  3دور روی  2تشک با
برگزاری  215مسابقه به رقابت پرداختند .در مراسم اختتامیه این مسابقات ،به منظور ارج نهادن به پیش کسوتان و تنی چند
از داوران بین المللی عرصه کشتی ،از آنها تقدیر گردید.
 دومین دوره مسابقات کشتی محالت ( جام پوریای ولی) نیز یک سال بعد در دو مرحله برگزار شد .مرحله اول :در این دوره از
مسابقات که با مشارکت تربیت بدنی راه آهن به مدت  3روز از تاریخ  33/5/1لغایت  33/5/3در محل سالن ورزشی شهدای راه
آهن با حضور  33تیم و تعداد  331نفر در رشته آزاد (از دو گروه سنی نونهاالن ( 123نفر) و نوجوانان( 133نفر)) با 521
مسابقه برگزار شد .مرحله دوم :در این دوره از مسابقات که با مشارکت تربیت بدنی راه آهن به مدت  3روز از تاریخ 33/5/1
لغایت  33/5/1در محل سالن ورزشی مهران با حضور  32تیم و تعداد  315نفرکشتی گیر دررده سنی جوانان (در رشته
فرنگی( 11نفر) و آزاد( 252نفر)) با  531مسابقه در  3وزن برگزار شد.
 امسال نیز سومین دوره مسابقات کشتی محالت ( جام پوریای ولی) به همت مدیریت امور تربیت بدنی همگانی شهرداری
مشهد و مشارکت تربیت بدنی راه آهن در رده سنی نونهاالن و نوجوانان در بخش آزاد به مدت  2روز در تاریخ های  21و
 31/1/22در سالن ورزشی شهدای راه آهن برگزار گردید .در این مسابقات  311کشتی گیر از  13منطقه شهرداری طی 522
مسابقه کشتی با هم به رقابت پرداختند .همچنین مسابقات کشتی محالت جام پوریای ولی در رده سنی جوانان در دو بخش
فرنگی وآزاد به مدت  2روز در تاریخ های  1و  31/5/3در خانه کشتی به پایان رسید .در این مسابقات  213کشتی گیر از 13
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منطقه شهرداری طی  332مسابقه کشتی با هم به رقابت پرداختند .در جریان برگزاری این مسابقات برای اولین بار کالس
ارتقاء و کنترل داوری برای  15داور از استان های سراسر کشور گذاشته شد.
مسابقات کشتی محالت در دیگر شهرها:
 بر اساس آنچه که در سایت های مختلف آمده است ،مسابقات کشتی محالت در شهر تهران از سال  1335تا کنون توسط
شهرداری این کالن شهر در حال برگزاری است و شهرداری قزوین اولین دوره این مسابقات را در سال 1331برگزار نموده
است.

اهداف برگزاری مسابقات کشتی محالت:


غنی سازی اوقات فراغت شهروندان



توسعه و گسترش ورزش همگانی در سطح شهر



ایجاد نشاط و شادابی بین شهروندان



ایجاد محیط فرهنگی دوستانه بین جوانان و نوجوانان



هویت بخشی به جوانان عالقمند به رشته کشتی در محالت



کشف استعدادهای بالقوه آنان



بهره گیری از مشارکت سایر ارگانها در برگزاری مسابقات ورزشی




ایجاد بستری مناسب برای شرکت تمام عالقه مندانی که امکان شرکت در مسابقات سطح باال را ندارند ،به صورت
رایگان در یک سری مسابقات با کیفیت
تقویت هویت محله ای و افزایش سرمایه اجتماعی

فرصت ها:


تقویت شبکه دوستی و تعامالت اجتماعی بین جوانان و نوجوانان و بزرگساالن



کسب تجربه ورزشی برای نونهاالن و نوجوانان و جوانان



تقویت بنیه جسمانی و روانی شرکت کنندگان در مسابقات محالت



آشنایی جوانان و نوجوانان محالت با قوانین و مقررات به روز کشتی



افزایش روحیه همکاری تیمی



کمک به رشد و توسعه ورزش کشتی و ورزش همگانی



کاهش جرایم و بزهکاری در جوانان



ایجاد انگیزه در بین نوجوانان و جوانان جهت روی آوردن به ورزش و آشتی شهروندان با ورزش بویژه ورزش همگانی



استعداد یابی و معرفی و پرورش ورزشکاران به منظور رشد استعدادهای کشتی

پیشنهادها:


احداث زمین های ورزشی روباز دارای سکو و گود جهت برگزاری مسابقات کشتی با چوخه برای توسعه ورزش کشتی
چوخه(یکی از ورزش های بومی سنتی است)



برگزاری مسابقات کشتی با چوخه و پهلوانی در محالت



احداث سالن های کشتی در سطح محالت



برگزاری دو دوره مسابقات در طول سال
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همکاری آموزش و پرورش و دیگر ارگانها در مسابقات



تشکیل کمیته های استعدادیابی



حمایت همه جانبه مالی و معنوی همه ارگان ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی اعم از صدا و سیما از مسابقات



برگزاری کالسهای داوری و مربیگری در این رشته در حین برگزاری مسابقات

آقای امیر توکلیان مربی و پیش کسوت کشتی مدیر تربیت بدنی راه آهن خراسان :با سالم و تشکر از همه دوستانی
که در امر کشتی زحمت کشیدهاند ،شاید این اولین جلسه هم اندیشی باشد که برای رشته ورزشی کشتی برگزار شده است
که این به نوبه خود جای تشکر و قدر دانی دارد و باعث مباهات من است .خدا را شاکریم که برای اولین بار طی  3سال
گذشته ورزش کشتی را در تقویم ورزش محالت گنجاندیم ،اگرچه این کار سخت و هزینه بر بود .اما باعث افتخار است که
حدود  333تا  533نونهال و نوجوان از محالت مختلف در این مسابقات شرکت کردند .تجربه من از برگزاری سه دوره
مسابقات کشتی محالت چند نکته است که خدمت بزرگواران عرض می کنم.
اول :ما در تهران شاهد هستیم که اکثر مناطق شهرداری دارای سالن اختصاصی کشتی می باشند و اگر شهرداری سالن
اختصاصی در هر منطقه برای مسابقات محالت نداشته باشد ،این مسابقات در واقع با کمی تفاوت همان مسابقات باشگاهی می
شود .لذا باید سرمایه گذاری کنیم و جهت گیری شه رداری به سمتی باشد که سالن و امکانات رشته ورزشی کشتی را در
سطح شهر مشهد توسعه دهیم.
دوم  :تعدادی جوان و نوجوان شرکت کرده و با هم کشتی گرفتند و نفرات برتر هم تعیین شدند اما خروجی و حاصل چه بود؟
به نظر من کم کاری هیأت کشتی این بود که از این بستری که آماده شد استفاده ای ننمود چرا که باید حضور کمیته فنی و
کمیته استعداد یابی در مسابقات کشتی محالت پررنگ تر می بود .اگر  3نفر برتر در بین  333نفر شرکت کننده در هر رده را
در نظر بگیریم حدود  35نفر کشتی گیر با استعداد در این مسابقات شناسایی می شد.
سوم :اعتقاد من این است که هیأت کشتی باید این نفرات را حداقل هفته ای یک روز مثالً روزهای جمعه در خانه کشتی جمع
نماید .ما مربی های خوب زیاد داریم که قادرند این استعدادها را تحت آموزش قرار دهند .گامی که در جهت آموزش این افراد
برداشته شود ،در واقع کمک به پیشرفت کشتی کشور می باشد.
چهارم :پیشنهاد می کنم که کمیته استعدادیابی ورزش کشتی محالت در شهرداری ها دایر گردد که در هر منطقه یک
کارشناس ورزش کشتی در اختیار داشته باشیم.
پنجم :اهداف زیادی در پاورپوینت ارائه شده آمده است ،اما سوال من این است آیا ارزیابی کرده ایم که چقدر به این اهداف
نزدیک شده ایم؟
ششم :یکی دیگر از راهکارهای ارائ ه شده گنجاندن ورزش بومی و سنتی کشتی چوخه در ورزش محالت است که این را به فال
نیک می گیریم .البته ما می توانیم ورزش کشتی پهلوانی را هم در این مقوله بگنجانیم که می تواند به ورزش جودو خدمات
زیادی ارائه دهد.
هفتم :ارگان های زیادی عالوه بر راه آهن وجود دارند که می توانند با توجه به امکانات سخت افزاری نظیر سالن و ...در ورزش
محالت کار انجام دهند که می توانند پیش قدم شوند.
هشتم :مسابقات کشتی محالت در همه رده های سنی و در کشتی فرنگی و تبدیل مسابقات کشتی محالت به لیگ محالت
برای روشن کردن بیشتر چراغ کشتی شهرمان برگزار گردد.
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وی در ادامه افزود :کار خوبی در این مسابقات انجام شده است که هر کشتی گیر دارای شناسنامه کاری شده است که با آن
مربی می تواند سطح ارتقاء آن را آنالیز نماید و ریتم صعودی و نزولی آن را استخراج نماید .همچنین مسابقات محالت امسال با
نام مناطق شهرداری برگزار گردید و حساسیت نام باشگاهها از روی آن برداشته شد.
نهم :اگر کارگاههایی توسط شهرداری و با مشورت و کمک متخصصان امر کشتی مانند متخصصان بدنسازی و  ....برگزار گردد،
جهت باالبردن سطح دانش مربی هایمان فاکتور خوبی است .زیرا تمرینات در محالت مختلف باید هم سطح سازی شود که
سبب رشد و توسعه کشتی می گردد .در پایان از محضر بزرگان عذر می خواهم که جسارت کردم و پیش قدم شدم که این به
خاطر درگیری هایم در طی این  3سال برگزاری مسابقات محالت بوده است.
آقای قاسم امانی فیالبی مربی کشتی مشهد و مدرس دانشگاه :باید چارتی برای ورزش محالت تعریف گردد و بودجه آن
مشخص گردد که چگونه است و تشکیالتش چیست؟ اگر چارت مشخصی تعریف گردد ،بهتر می توان در موردش نظر داد و
کمیته های استعداد یابی ،مربیان و غیره که ذکر شد ،در آن چارت تعریف می گردد .همچنین نظرم این است که این مسابقات
در یک سال  3بار (هر چهار ماه یا در پایان فصل) برگزار گردد که کمیته مسابقات باید روی این مسایل با توجه به تعطیالت
و امتحانات بچهها برنامه ریزی نماید .پیشنهاد می کنم این مسابقات بدون محدودیت برای همه رده های سنی برگزار شود و
شامل بزرگساالن هم باشد و یا حداقل یک سقف سنی برای رده بزرگساالن تعیین گردد تا اینطور نباشد که فردی که شش ماه
یا یک سال بیشتر سن دارد ،نتواند در مسابقات شرکت کند .یا حداقل نامی برای رده سنی باالتر تعریف گردد مثال امید یا
بزرگساالن چون وظیفه کشتی فقط کشف استعدادها تا رده جوانان و رها کردن آنها نیست بلکه باید بستر آماده شود تا
استعدادها هرز نرود .در ضمن آنطوری که آقای توکلیان فرمودند هم نیست که از خروجی این مسابقات استفاده ای نشود بلکه
مالك ما برای انتخاب تیم ها و باشگاه ها خروجی محالت بوده البته به صورت مدون و منسجم و صد در صد نبوده است.
انشااهلل اهدافی که بیان شده ،حتما عملی گردد .عالوه بر این تعامل بیشتر با آموزش و پرورش که حدود  13درصد افراد
شرکت کننده را در بر می گیرد ،کمک به پیشرفت بیشتر مسابقات می کند .عالوه بر این تعامل بیشتر با ارگان های دیگر
مانند تربیت بدنی و هیأت کشتی نیز می تواند انجام گیرد ،البته مسئولین با سمت اداری و تشکیالتی مشترك بین ارگان ها
زیاد هستند فقط مسئله اصلی این است که همه با هم پای مذاکره نمی نشینند.
آقای سید جعفر موسوی دبیر هیأت کشتی استان و نماینده آموزش و پرورش :چنانچه تقویم مسابقات کشتی محالت
و مسابقات هیأت کشتی با مسابقات آموزش و پرورش تداخل نداشته باشد می توانیم بهره کافی را از این مسابقات ببریم.
همچنین کمیته استعدادیابی در این مسابقات فعال شود و جوانان و نوجوانان مستعد پس از مسابقات سازماندهی و تحت نظر
مربیان با تجربه رشد یابند.
آقای ماشاء ا ...افشاران داور کشتی :استان خراسان سابقاً از نظر داوری جزو بهترین های کشور بوده است .پیشنهاد بنده
این است که همانطوری که برای آموزش مربیگری سرمایه گذاری می شود ،در آموزش داوری کشتی نیز سرمایه گذاری شود تا
بنیه داوری استان حفظ شود.
آقای رضا احدیان عضو هیأت رئیسه کشتی استان :جناب آقای موسوی فرمودند که مربیان خواسته ما را عمل نکردند و
ما نیز گذشتیم ،این ضعف هیأت کشتی استان خراسان را نشان می دهد ،باید با مربی که به حرف هیأت نکند و خواسته های
به حق هیأت را انجام ندهد برخورد شود .همچنین باید تشویق و تنبیه باشد و از مربیان زحمت کش تقدیر شود .دوستی
فرمودند که عشق به مربیگری در کشتی در حال حاضر وجود ندارد بنده با این حرف مخالفم و معتقدم هنوز عشق به کشتی
هست و عاشق هست ،فقط ما هم باید فعالیت کنیم و در برگزاری مسابقات محالت از مربیان و داوران مشتاقی که هنوز عاشق
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کشتی هستند و تخصص نیز دارند باید استفاده شود .ایشان همچنین خواستار برگزاری مسابقات کشتی محالت در همه رده
های سنی شدند و افزودند با برگزاری مسابقات محالت باید به کشتی شهر مشهد و استان جان دهیم.
آقای ابراهیم آزمون پیش کسوت کشتی :بسیار خوشحالم که در جمع پیش کسوتان و دوستان و قهرمانان هستم .در واقع
اگر چه در کشتی توجه کمی به مربیان از ابتدا شده است ،اما باید برای خدمت به جوانان و مبارزه با فساد به آنان کمک کنیم
تا بتوانند رشد کنند .خانه کشتی باید در اختیار شهرستانی ها قرار گیرد و کمیته استعدادیابی به صورت دائم در شهرستان ها
فعال باشند و از مربیان و داوران نخبه جهت اعزام به شهرستان ها استفاده شود.
آقای رضا خوش باطن معاون اداره کل تربیت بدنی استان :یکی از کارهای خوبی که در سطح مشهد انجام می گیرد
برنامه ریزی های ورزشی که توسط شهرداری ها انجام می گیرد می باشد .بنده به عنوان معاون ورزشی از هیأت رئیسه جدید
کشتی انتظار داشتم که طی این چند ماه از پیش کسوت ان و دست اندرکاران کشتی دعوت می کردند و جلساتی تشکیل می
دادند و برای توسعه این ورزش برنامه ریزی می کردند .البته جلساتی برگزار شد اما اینگونه که کار کارشناسی انجام شود و
نقطه نظرات بیان گردد و برنامه ریزی شود صورت نگرفته است .ای کاش آقای فخار (رئیس هیأت کشتی استان) هم در این
جلسه حضور داشتد .البته هدف شهرداری از برگزاری این جلسه بررسی ضعف و قوت برگزاری مسابقات کشتی محالت بوده
است و هدف بررسی کشتی استان نیست .از هیأت رئیسه کشتی استان می خواهم که از افرادی که به نوعی در کشتی می
باشند چه آنهایی که در این جمع حضور دارند و چه آنهاییکه در این جلسه نیستند ،دعوت نمایند و جلسات کارشناسی در
جهت تقویت ورزش کشتی برگزار نمایند .سوال من این است که آیا حق استان خراسان رضوی این است که حتی یک نفر
نماینده هم در مسابقات المپیک آسیایی گوانگ جو نداشته باشد؟ برای استان کسر شأن نیست .شاید بدون تعارف در ابتدا
مقصر اصلی خود اداره کل تربیت بدنی استان باشد .لذا ما باید از این فرصت ها استفاده کنیم و دور هم جمع شویم و منشأ
مشکالت استان را بررسی کنیم و ببینیم برای کشتی استان چه کار هایی باید انجام می شد که نشد و یا چه کارهایی باید
انجام گیرد .بیاییم روی پیشنهاد های آقای توکلیان که کارشناسی هم شده است ،کار کنیم که حرف همه شما عزیزان هم
است .من در سایر جلسات هم اندیشی محالت شهرداری هم شرکت داشتم و معتقدم که به جرأت می توان گفت که شهرداری
مشهد بعد از شهرداری تهران جزو بهترین شهرداری های کشور است که سرمایه گذاری های فراوانی در بحث ورزش همگانی
داشته است و بنده از آقای نخعی و همکارانشان و شخص جناب آقای پژمان شهردار محترم مشهد که عنایت خاصی به ورزش
همگا نی دارند ،کمال تشکر را دارم که کارهای بسیار خوبی در این زمینه انجام داده اند .بنده از تمام کسانی که در این جمع
حاضرند تشکر می کنم که باعث دلگرمی جامعه کشتی شده اند.
آقای اسماعیل تاتاری مربی کشتی :من از برگزاری چنین جلسه ای که در آن به تخصص افراد و پیش کسوت بودنشان
احترام نهاده شده است ،خوشحال هستم .احترام به تخصص و مشورت با افرادی که عمر خود را صرف کشتی کردند حائز
اهمیت بوده و امر مهم و با ارزشی می باشد .با توجه به اینکه مسئول اصلی هر شهری شهرداری ها می باشند که بزرگترین
خدمت را به هر شهر می نمایند ،توجه به این نهاد اهمیت فراوانی دارد .در واقع ما حتی باید از رفتن به دنبال آمار و کمیت
پرهیز کنیم و بیشتر به کیفیت ها توجه نماییم .بهتر است از ایده آل گرایی خارج شویم و از هر چه داریم نهایت استفاده را
ببریم .قهرمانان بسیاری داریم که به دلیل مشکالت مالی از ادامه راه باز می مانند ،در واقع ما قادر به حفظ استعدادهای
شناخته شده خود نمی باشیم .ما باید از امکانات سخت افزاری مانند خانه کشتی استفاده کنیم که عمالً از خانه کشتی اصالً
استفاده نمی شود.
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آقای حسین بهارستانی داور بین المللی باز نشسته :مطالب خوب و سازنده ای که در این جلسه عنوان شد حتماً
یادداشت گردد و کارشناسی با همکاری های نزدیک تر ،روی نظرات انجام شود تا باعث پیشرفت ورزش کشتی گردد .لیگ
کشتی بین نواحی که آقای توکلیان پیشنهاد نمودند اگر انجام شود خوب است اگر امکان داشته باشد برای هر ناحیه یک
مسئول تربیت بدنی توسط شهرداری تعیین شود که نفرات خوب در هر ناحیه توسط آنان شناسایی و در مسابقات سراسری
جام محالت شرکت داده شوند و در نهایت استفاده از استعدادهای کشتی که از برآیند لیگ محالت و مسابقات سراسری
محالت مشخص گردیده پرورش داده شوند تا باعث تعالی کشتی شهر مشهد شود.
آقای محمد رضا شیخ زاده معاون اداره تربیت بدنی مشهد :از تعامل خوب آقای نخعی و شهرداری با اداره تربیت بدنی
کمال تشکر دارم و اعالم می دارم که اداره تربیت بدنی مشهد مقدس آمادگی هر گونه همکاری در حد امکان اعم از واگذاری
سالنها در تمامی رشته های ورزشی چه در حوزه قهرمانی و چه در حوزه همگانی را دارد و پیشنهاد می شود که از نیروهای
با تجربه ورزشی استفاده شود تا هدف شهرداری که رشد و تعالی ورزش همگانی است محقق شود و مطمئناً توسعه ورزش
همگانی به پیشرفت ورزش قهرمانی منجر خواهد شد.
آقای سید جواد هاشم زاده پیش کسوت کشتی :با توجه به تجربیات مربی گری چهل ساله ای که در ورزش کشتی دارم
پیشنهاد می کنم که به صحبت های زیادی که پیرامون ورزش کشتی شده جامه عمل نیز پوشانده شود .پیشنهاد می شود که
بیمه ورزش برای کشتی گیران رایگان شود .دوم اینکه باشگاههای ورزشی برای کشتی گیران رایگان باشد تا عالقمندان به
رشته کشتی که از تمکن مالی برخوردار نیستند نیز پوشش داده شود و کشتی گیران در این زمینه مشکلی نداشته باشند .سوم
اینکه حقوق و مزایای مربیان سازماندهی شود و بر حسب درجه مربیگری توسط یک ارگان پرداخت شود و همه مربیان زیر
نظر یک سازمان و برای یک س ازمان کار کنند و مربیان شاگرد خصوصی نگیرند تا ما شاهد اوضاعی که پیش آمده نباشیم.
کمک و حمایت مالی از مربیان نیز می تواند در حفظ مربیان در عرصه کشتی بسیار حایز اهمیت باشد و این خود می تواند به
توسعه ورزش کشتی کمک نماید .همچنین امکانات ورزشی به باشگاهها داده شود تا بتوانند کارایی بهتری داشته باشند.
حبیب ا ...غفاریان پیش کسوت کشتی :شهرداری دو مدیریت ورزشی دارد یکی مدیریت امور تربیت بدنی همگانی که
ورزش همگانی را پوشش می دهند و دیگری ورزش کارکنان که ورزش قهرمانی کارکنان شهرداری را بر عهده دارد .رسیدگی
به ورزش قهرمانی وظیفه شهرداری نیست ولی شهرداری کم کاری اداره تربیت بدنی را نیز پوشش می دهد .در این سالها
شهرداری زمین های رها شده سطح شهر را تبدیل به زمین های ورزشی نموده اند که به پیشرفت رشته های مختلف ورزشی
منجر شده است .پیشنهاد می شود که در این زمین های ورزشی گودهای کشتی با چوخه نیز احداث و از آن بهره برداری
شود .همچنین در محالت برای زمین های ورزشی ابتدا سرپرستان ی تعیین شود و در کنار سازماندهی زمین های ورزشی روباز،
مسابقات ورزشی محالت را نیز اجرا و نظارت نمایند.
آقای ناصر رحیم زاده پیش کسوت کشتی :شهرداری کار بسیار بزرگی انجام داده از جمله راه اندازی زمین های ورزشی
روباز که می تواند کار ریشه ای انجام شود .اگر کارنامه  23ساله اخیر کشتی استان را بررسی کنیم شاهد پسرفت کشتی
هستیم .از شهرداری که یک نهاد مردمی و اجرایی است درخواست می کنم که برای کشتی همت کند .برای کشتی شعار
ندهیم و بیاییم بجای شعار کار کنیم .ما جامعه کشتی خراسان بجای تعامل با هم در تقابل هم هستیم و باید این رویه تغییر
کند .استعدادیابی مربیان و کشتی گیران انجام شود تا شاهد پیشرفت ورزش کشتی باشیم .استان خراسان از نظر مربی و
استعداد کشتی چیزی کمتر از کشتی مازندران و کرمانشاه و دیگر نقاط کشور ندارد بلکه استعدادهای فراوانی در مشهد وجود
دارد و باید با یک مدیریت و همدلی به روزهای اوج خود نزدیک شویم .برای خراسان که مهد کشتی به حساب می آمد باعث
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تأسف است که در حال حاضر رتبه چهاردهم را کسب کند و ما کشتی گیران بسیار زیادی در باشگاه سعدآباد داشتیم که
اکثرشان اول تا سوم کشور محسوب می شده اند و سوء مدیریت باعث افت کشتی شده است.
آقای حمید قشنگ مربی و پیش کسوت کشتی :با تشکر از شهرداری زیرا که کار خوب قابل تقدیر است .برگزاری کشتی
محالت بسیار کار خوبی است و ان شاءاهلل که خروجی بسیار خوبی هم خواهیم گرفت اما هرچند بحث جلسه چیز دیگری بود
اما اینکه گله ای مطرح می شود به این علت است که جلساتی برگزار نشده تا به درد دل پیش کسوتان و بزرگان کشتی
رسیدگی شود .و امروز که شهرداری این جلسه را البته با هدف ارزیابی مسابقات محالت برگزار کرده و جمعی از صاحب نظران
جمع شده اند ما فرصت یافته ایم تا صحبت های خود را هر چند غیر مرتبط با موضوع اصلی به گوش مسئوالن برسانیم ،اکثر
مربیان و دست اندرکاران درد اصلی کشتی خراسان را اینگونه ابراز می دارند که رئیس هیأت کشتی از جنس کشتی نیست.
باید به درد اصلی ما رسیدگی شود .خانه کشتی باید فعالتر شود و از آقایان دست اندرکار هیأت کشتی می خواهیم که خانه
کشتی را فعالتر کنند چرا که خانه کشتی تا کنون عمالً به درد کشتی خراسان نخورده است .رئیس هیأت کشتی باید توانایی
اداره و تأمین بودجه خانه کشتی را داشته باشد تا شاهد شکوفایی بیشتر کشتی خراسان باشیم .از آقای توکلیان هم انتظار
داریم به عنوان سرمربی تیم استان در مسابقات لیگ از نفرات بومی استفاده بیشتری نماید.
آقای علیرضا رستمی دبیر هیأت کشتی چوخه :در وهله اول باید بین تربیت بدنی و هیأت کشتی و ارگانهای دولتی
هماهنگی ایجاد شود .آقایان مسابقاتی برگزار می کنند و صرفاً به خاطر آمار و مسابقات است و بعد هم امور را رها می نمایند.
باید به نقطه نظراتی که در جلسات مختلف ارائه می شود جامه عمل بپوشانیم .شهرداری باید باشگاههای ورزشی را در محالت
تجهیز نماید و حتی باشگاههایی تحت عنوان کشتی محالت دایر شود .این نباشد که ارگانهای مختلف بیایند مسابقات مختلف
برگزار کنند و هزینه ای را صرف نمایند و بعد خروجی هم نداشته باشد .همه ارگانهای متولی امر کشتی باید با همکاری هم
تقویم ورزشی را تدوین نمایند و مسابقات مختلف اعم از کشتی محالت و کشتی لیگ و دیگر مسابقات را در آن پیش بینی
نمایند .در کشتی لیگ هم باید از نیروهای بومی و پتانسیل استان خراسان استفاده شود نه اینکه با هزینه های گزاف و با
استفاده از کشتی گیران غیر بومی در مسابقات شرکت نماییم.
آقای محمود مهماندوست پیش کسوت کشتی :باید از مربیان کشتی حمایت شود و رئیس هیأت کشتی فردی از جامعه
کشتی باشد.
آقای کاظم کمالی مربی کشتی :ما باید این جلسه را در هیأت کشتی و یا در آموزش و پرورش برگزار کنیم .امروز به داوران
و مربیان بهاء الزم داده نمی شود .کشتی گیران و گوش شکسته ها باید وارد گود شوند .روزی که آقای فخار آمدند از همه
کشتی گیران دعوت کردند که با هیأت کشتی همکاری کنند اما بعد پیگیری نشد و متأسفانه کسی نیامد و ما شاهد افت
شدید در کشتی خراسان شدیم.
آقای محسن نادری خادم مربی کشتی فرنگی :به عنوان نماینده کشتی فرنگی در خدمت شما هستم متأسفانه در کشتی
فرنگی ما جذب نداریم و پیشنهاد می کنم که مسابقات نونهاالن و نوجوانان آزاد همزمان با مسابقات فرنگی برگزار نشود .چون
کشتی فرنگی در مشهد جایگاهی ندارد بهتر است که از تیم های شهرستانی نیز در مسابقات محالت دعوت شوند تا سطح
مسابقات هم بهتر شود .باید استعدادهای کشتی فرنگی از همان رده نونهاالن و نوجوانان از کشتی آزاد جدا شود و اختصاصاً با
آنها کشتی فرنگی کار شود.
آقای نخعی شریف مدیر امور تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد :در پایان از همه دوستان که تشریف آوردند تشکر
می کنم و ان شاءاهلل بتوانیم از نقطه نظراتی که در این جلسه به آن اشاره شد استفاده کنیم .بدون شک اگر مشابه این جلسات
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را هیأت کشتی و یا اداره تربیت بدنی مشهد برگزار می کردند شاید ما در این جلسه بیشتر می توانستیم نقطه نظرات افراد را
در زمینه کشتی محالت جویا شویم و به نقطه نظرات بهتری در این زمینه می رسیدیم .به نوعی این جلسه بیان مشکالتی بود
که دوستان در ارتباط با هیأت استان و هیأت مشهد دارند و بنده از آقای خوش باطن به عنوان معاون اداره کل تربیت بدنی
استان درخواست می کنم که در جلسه ای با حضور آقای فخار ،دوستان نظرات خودشان را بیان کنند .هر چه این جلسات
بیشتر برگزار شود و چهره ها به هم نزدیک تر شود قطعاً تعامل بیشتر خواهد بود و هر چه ما دور از هم باشیم مشکالت و
موانع بیشتر می شود .کشتی ورزش اصیل این استان است و زمانی ما با مازندران و کرمانشاه رقابت می کردیم و حتی
سرآمدتر بودیم اما هم اکنون همانطور که آقای خوش باطن به آن اشاره کردند هیچ نماینده ای در معتبرترین مسابقات کشور
نداریم .امیدواریم با برگزاری کشتی محالت بستری برای رشد و تعالی استعدادها فراهم شود و باعث شکوفایی هر چه بیشتر
کشتی در مشهد شویم .همچنین سه سالن در حال حاضر آماده داریم و آمادگی این را داریم که ساعاتی را بصورت رایگان در
اختیار هیأت کشتی قرار دهیم .همچنین شهرداری تعداد ده سالن دیگر نیز در دست احداث دارد که ان شاءاهلل تا آخر سال
 1313به بهره برداری می رسد که می توانیم برخی از ساعات آنرا نیز در اختیار هیأت قرار دهیم .البته بنده معتقدم که ما هم
اکنون مشکل سالن نداریم و بیشتر باید همانطور که دوستان هم اشاره کردند به بحث آموزش بپردازیم .اگر تربیت بدنی
مشهد و هیأت کشتی آمادگی داشته باشند که با همکاری هم آموزشهایی را همانطور که برای شهروندان داریم برای مربیان
نیز داشته باشیم و بخشی از هزینه های مربیان را ما و بخشی را اداره تربیت بدنی و هیأت پرداخت نمایند و بحث استعدادیابی
در مسابقات محالت را هم که حدود  133الی  133شرکت کننده دارد را نیز حاضریم به هر شکل انجام دهیم .در پایان اشاره
کنم که برگزاری مسابقات ورزشی محالت وظیفه سازمانی و مصوب اداره تربیت بدنی هر شهرستانی است لذا امیدواریم با
آمدن آقای ولی پور شاهد فعالیت بهتر وبیشتری از اداره تربیت بدنی شهرستان مشهد باشیم و حال که شهرداری وظیفه
سنگینی را از دوش تربیت بدنی برداشته دوستان یار ما باشند .در همینجا اعالم آمادگی می کنیم (همینطور که در بحث دو و
میدانی هر سال در خدمت شما آقای خوشباطن هستیم) که در پایان سال با مشارکت اداره تربیت بدنی جلسه تجلیل از پیش
کسوتان ،قهرمانان و افتخارآفرینان در رشته کشتی را داشته باشیم و حداقل با یک شاخه گل از ایشان تقدیر و تشکر کنیم که
بدانند کسانی به یاد ایشان هستند .هرچند که امروزه مادیات جای معنویات را گرفته است اما هنوز هم اگر عشق نباشد هیچ
کاری انجام نمی شود .مجدداً از همه شما ممنون و متشکریم.
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