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به نام خدا

راس��ت��ی را  م���رد  ب���ود  ن��ی��رو   ز 
کاستی و  زای���د  ک��ژی  سستی  ز 

نقش ورزش و تأثیر آن در زندگی انس��ان ها بر کس��ی پوشیده نیست.همان 
اندازه که عل��وم و معارف دیگر در زندگی نقش دارن��د، ورزش نیز می تواند 

تأثیرگذار باشد. 

در اکثر جوامع بش��ری، قش��ر عظیمی از جمعی��ت را کودکان،نوجوانان و 
جوانان تشکیل می دهند. اقتضای زمانی و سنّی این قشر نیز ایجاب می کند که 
در ذه��ن خود قهرمانانی را پرورش دهند و گاه خ��ود را در جایگاه آنان ببینند 
و ی��ا رفتارها و اخالق های آنان را سرمش��ق زندگی روزم��ّرۀ خود قرار دهند. 
این قهرمانان می توانند ورزش��کاران نامداری همچون: بروس��لی، جکی چان، 
جت لی و ... باش��ند و همچنین می توانند جوانانی باشند که از گهوارۀ تمّدن و 

فرهنگ ایرانی برخاسته و رفتار و منشی اسالمی دارند. 

کاماًل واضح اس��ت از آن جایی که ورزش��کاران الگو و نماد حال و آیندۀ 
جامعه محس��وب می ش��وند تأثیرشان بیش��تر و ماندگارتر اس��ت. اگر در کنار 
پرورش نیروهای جس��می، بُعد معنوی انسان نیز رشد و نمو پیدا کند، به راستی 
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که هر ورزش��کار به تنهایی می تواند س��فیر آمال و آرزوه��ای جامعۀ خود در 
جوامع و کشورهای دیگر باشد.

کتابی که پیش رو دارید، معّرفی تعدادی از ورزشکاران شهر چابهار است.
در این کتاب سعی شده در حّد توان، عناوین و افتخارات تعدادی از افراد موفّق 
ورزش��ی شهر بیان شود. افراد معّرفی ش��ده در این مجموعه، افتخار آفرینان بی 

اّدعایی هستند که با کمترین امکانات  بیشترین موفّقیت ها را کسب کرده اند.

در هنگام جم��ع آوری مطالب برای تألیف کت��اب، وقتی پای صحبت این 
جوانان و نوجوانان قرار می گرفتم،چیزی جز تحس��ین و دست مریزاد بر زبانم 

جاری نمی شد. 

در عصر حاضر که قراردادهای نجومی گروهی،چش��م ها را خیره می کند، 
م��دال آوران این خّطه که بارها پرچم س��ه رنگ کش��ور را  در آس��یا و اروپا 
برافراش��ته اند، تنها آرزویش��ان تهیّۀ مبلغ ناچیزی برای اعزام به مسابقات ملّی و 

بین المللی است. 

اگ��ر حمایت خانواده ها و تعداد انگش��ت ش��ماری از بزرگواران دلس��وز 
چابهاری نمی بود، مس��لّماً اس��تعدادهای نهفتۀ ایشان ش��کوفا نمی شد و چنین 

موفّقیت های چشمگیری به دست نمی آمد.

این کتاب اگر چه نمی تواند تمام شایس��تگی های ورزشکاران را بیان کند 
امّا خوش��حالم که این توفیق حاصل شد تا به این بهانه ارادتم را نسبت به ایشان 

ابراز کرده و گامی در جهت معّرفی  بیشتر این عزیزان بردارم.

از رئیس و معاون محترم ادارۀ ورزش و جوانان شهرستان چابهار،" مهندس 
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عم�ر بل�وچ و آقای عبدالغفور س�نگری" و همچنین از اس��تاد “محمود ریگی" 

مربّ��ی و قهرم��ان ورزش های رزمی ،که س��ال ها افتخار ش��اگردی ایش��ان را 
داشته ام، جهت همکاری صمیمانه در تهیه و تدوین این مجموعه تقدیر و تشّکر 

می نمایم. 

امیدوارم که این کتاب مورد قبول عالقه مندان قرارگیرد.

ایرج شهرامی پور
مهرماه 1395





11

موقعیت جغرافیایی شهرستان چابهار

شهرس��تان چابهار در منتهی الیه جنوب ش��رقی ای��ران و در کنار آب های 
گرم دریای عّمان و اقیانوس هند قرار گرفته اس��ت. این شهرس��تان از ش��مال و 
ش��مال شرق به نیکشهرو شهرستان سرباز، از جنوب به دریای عّمان، از شرق به 

پاکستان و از غرب به استان هرمزگان محدود می شود.
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وجه تسمیۀ شهر چابهار

در مورد علّت نامگذاری این نقطه از کشور اقوال متفاوتی وجود دارد که به 
دو مورد از مهم ترین آن ها در ادامه اشاره می شود:

چهاربهار: به علّت قرار گرفتن این ش��هر در کنار س��واحل دریای عّمان که 

مس��تقیماً به آب های گرم اقیانوس هند مرتبط است در این منطقه از نظر آب و 
هوایی، س��رمایی وجود ندارد و هر چهار فصلش، هوایی گرمسیری و مرطوب 
دارد.درختان،گل ها و گیاهان در تمام فصول سال سبز هستند و همچون مناطق 
سردس��یر، زمس��تان و خزانی وجود ندارد. چون در هر چهار فصل سال، امکان 
رویش گل ها ، گیاهان و درختان وجود دارد و هوا نیز برای مردم و گردشگران 
مساعد اس��ت، این منطقه “ چهاربهار” نامیده شده است که به مرور زمان شامل 
فرآیند واجی کاهش ش��ده و دو حرف ) ه و ر(از کلمۀ»چهار« حذف شده و به 
صورت چابهار درآمده اس��ت.این وجه تسمیه در میان اکثر مردم و گردشگران 

شناخته شده تر است.

چاه بهار:1»وجه تس��میه دّوم شهر"چاه بهار" است.در این منطقه، جنگل و یا 

رش��ته کوه های بلندی که بتواند در بارش باران تأثیرگذار باش��د وجود ندارد.
همین علّت یکی از دالیل کاهش ش��دید باران در این شهرساحلی است. به تبع 
کاهش باران،مس��لّماً رودخانه های بزرگ فصلی و دائمی در شهر یا اطراف آن 

1- به نقل از استاد عبداهلل بهار
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که بتواند آب ش��یرین مردم را به صورت مستمرتأمین کند وجود ندارد. همین 
عامل باعث ش��ده تا مردم برای تأمین آب ش��رب خود، از گذشته های دور به 
کندن چاه در روستاها و مناطق مس��کونی روی آورند.حفر چاه در این منطقه، 
باعث ش��ده تا گروهی معتقد باش��ند کلمۀ " چابهار" صورت تغییر یافتۀ واژۀ " 

چاه بهار " است.«
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ظرفیت های ورزشی شهر چابهار 

قرارگرفتن این منطقه در کنار آب های دریای عّمان و سواحل آن، شرایط 
مناس��بی را ب��رای توس��عۀ ورزش های مرتبط مانند ش��نا، جت اس��کی، رالی، 
بیانگردی، و ورزش های س��احلی)فوتبال، والیب��ال، کبّدی و ... ( فراهم آورده 
است.1 این منطقه در صورت توّجه خاص مسئوالن عالوه بر این که جاذبه های 
ورزش��ی شهرستان را زیاد می کند، با برگزاری مس��ابقات مهّم کشوری و بین 

المللی باعث معّرفی بیشتر شهرستان و جذب گردشگران خواهد شد.

وجود استادیوم های و باشگاه ها مختلف ورزشی،یکی از شاخصه های رشد 
ش��هری محسوب می ش��ود.موقعیت اقتصادی، تجاری و گردشگری شهرستان 
چابه��ار همۀ این ظرفیت ها را به صورت بالقّوه داراس��ت و نگاه خاص متولّیان 
امر به این مقوله می تواند ش��هر بندری چابهار را، به یکی از قطب های بزرگ 

ورزشی کشور تبدیل کند.

موفّقیت ه��ای ملّی و بین المللی ورزش��کاران کیک بوکسینگ،ووش��و و 
کریکت، گواه این مطلب است.خوش��بختانه س��ازمان ه��ا و نهادهای متمّکن و 

متولّی ورزش، توانایی پرورش استعدادهای ورزشی مردم این منطقه را دارند.

1- میر،حسین،توسعۀ گردشگری چابهار با توریسم ورزشی،انتشارات ارسطو، 1394
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ادارۀ ورزش و جوانان شهرستان چابهار

این اداره که قباًل با نام ادارۀ تربیت بدنی فعالیت داش��ته، نهادی نوپاست که 
تقریباً ش��ش سال قبل پس از تش��کیل وزارت ورزش و جوانان به وجود آمده 
است. محّل فعلی آن در مجموعۀ ورزشی شهید ریگی است. بخش های پاّلن، 

دشتیاری و مرکزی نیزتحت پوشش این نهاد قراردارند. 

روئسای این اداره از بدو تأسیس تاکنون عبارتند از:

آقایان: غالمعل��ی زحمتی، حاج حیدرمعینی، یلقی، ش��اهوزهی، کالنتری، 
لعل بخش امیری و مهندس عمر بلوچ

رشته ها و هیئت های ورزشی شهرستان چابهار

در حال حاضر به هّمت مس��ئولین چابهار و مرکز استان، بیش از 25 هیئت و 
رشتۀ فّعال و نیمه فّعال در چابهار وجود دارد که عبارتند از: 

ووشو، کیک بوکس��ینگ، کاراته، تکواندو،فوتبال،ژیمناستیک، بسکتبال، 
کریکت، ش��نا، تیراندازی ، موج س��واری،ورزش ه��ای محلّی)مانند:بازاری، 
َکپَّگ و...(،قایقرانی ، دومیدانی،دوچرخه س��واری،همگانی )مانند:پیاده روی، 
ورزش صبحگاهی و ...(،ش��طرنج، نجات غریق و غّواصی ، کوهنوردی، پینگ 

پونگ، تنیس،بدنسازی و پرورش اندام، بوکس، هندبال، بدمینتون وکریکت.
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   در ادامه به معّرفی رش��تۀ نوپای »موج س��واری«، رشتۀ بومی و بین المللی 
»کریکت« و رشته های پرطرفدار »ووشو و کیک بوکسینگ« می پردازیم.



ورزش

موج سواری
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تاریخچۀ موج سواری در چایهار

دری��ای چابهار به علّت ارتباط ب��ا آب های آزاد و اقیانوس هند، تحت تأثیر 
بادهای موس��می و امواج اقیانوسی قرار دارد که این تغییرات به سواحل چابهار 
نیز کش��یده می شود.در اکثر فصول س��ال، سواحل صخره ای و ماسه ای منطقه 
دارای امواج بلندی اس��ت. این امواج در فصل تابستان با وزش بادهای موسمی 

مونسون ارتفاع بیشتری پیدا می کنند. 

ظرفیت های موج س��واری چابهار برای اّولین بار توّسط یک خانم ایرلندی 
بنام “ ایس��کی بریتون “ در س��ال 1392 کشف شد. ایشان پس از آن تعدادی از 
افراد بومی و عالقه مند را با فنون موج س��واری آشنا کرد. خانم بریتون در واقع 
نخستین مربّی موج سواری منطقۀ چابهار محسوب می شوند. ایشان در سال های 

93 و 94 نیز برای آموزش شنا به ایران و چابهار مسافرت کرده اند.
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مربّیان حال حاضر موج سواری چابهار که در سواحل ماسه ای و مّواج رمین 
فعالیت دارند، شاگردان خانم بریتون هستند که روش های اّولیّۀ موج سواری را 

زیر نظر ایشان آموزش دیده اند.

کمیته های موج سواری ایران و استان

مّدت کوتاهی پس از فعالیت موج سواران چابهاری و معّرفی و شناسایی آن 
در سطح کشور، در سال 1394 نخستین کمیتۀ موج سواری در ایران تشکیل شد 
و یک س��ال بعد)سال 1395( کمیتۀ موج س��واری استانی شکل گرفت.تاکنون 
برای بهبود و ارتقای سطح کّمی و کیفی موج سواری و آموزش های مرتبط با 

آن دو کارگاه آموزشی در سطح استان و کشور برگزار شده است. 

در حال حاضر آقای رس��تمی، رئیس انجمن موج س��واری کش��ور، آقای 
میرحس��ینی رئیس کمیتۀ موج سواری اس��تان و مهندس عمر بلوچ، نائب رئیس 

این کمیته هستند.



ورزش

کریکت
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کریکت

کریکت: به انگلیس��ی)Cricket( یک ورزش تیمی بت و توپ است که در 
زمین چمن دایره ای یا بیضی شکل با شعاع میانگین 75 متر میان دو تیم 11 نفره 
بازی می شود. در مرکز زمین کریکت یک محوطۀ خاکی متراکم شده به طول 
22 یارد )20,12 متر( وجود دارد. به این قسمت پیچ گفته می شود که در طرفین 
آن س��ه عدد چوب بنام اس��تامپ وجود دارند و تمام این مجموعه با هم ویکت  

نامیده می شود. 

توپ کریکت دارای محیطی میان 4/22 تا 9/22 س��انتیمتر و 9/155 تا 1۶3 
گرم وزن دارد )برای آقایان(. سطح آن از چرم و مرکز آن از چوب پنبه پیچیده 
ش��ده در نخ پرشده است. چوبی که با آن به توپ ضربه میزنند بت )به انگلیسی(

Bat نام دارد. بیش��ترین طول آن 5/9۶ سانتیمتر و عرض آن در پهن ترین بخش 

8/10 سانتیمتر بوده و تغییرات وزن آن از 1 تا 4/1 کیلو می باشد.
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کریکت در بیش از صد کش��ور بازی می شود و محبوب ترین بازی در هند، 
بنگالدش، نپال، افغانس��تان، پاکستان، امارات متّحدۀ عربی، سریالنکا و استرالیا 
است. این بازی در انگلستان، ولز، کنیا، زیمباوه، نپال، نیوزیلند، آفریقای جنوبی 
و جزایر انگلیس��ی زبان دری��ای کارائیب که با عنوان هند غربی در مس��ابقات 

بین المللی حاضر می شوند، یکی از پرطرفدارترین ورزش هاست.1 

تاریخچۀ کریکت در ایران

قبل از پیروزي انقالب اسالمي ، سفارتخانه هاي خارجي در تهران و شهرستان 
ها از جمله اس��ترالیایي ها ،پاکس��تاني ها و هندي هاي ب��ه ورزش کریکت مي 
پرداختند. پس از پیروزي انقالب اس��المي ، این رشته توّسط ایرانیاني که مقیم 
خ��ارج بودند و به ای��ران آمده بودند مجدداً رواج یافت ک��ه اکثر آنان ایرانیان 

مقیم در کشورهاي قاره بودند.

ه��م اکنون فدراس��یون کریک��ت داراي 20 هیئت ش��امل:تهران، اصفهان، 
بوش��هر،کرمان، قم، س��منان، آذربایجان غربي، خراس��ان رضوي ، خوزستان، 
گیالن، سیس��تان و وبلوچس��تان، زنجان، هرمزگان، گلس��تان ، فارس، اردبیل، 

خراسان شمالي،آذربایجان شرقي،کرمانشاه و کرج است.2 

1 - wikipedia.org

2- http://tebyan-zn.ir/sport.html
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تاریخچۀ کریکت در شهرستان چابهار

کریکت در حال حاضر ورزش بومی و محلّی شهرس��تان چابهار و کنارک 
محسوب می شود.این ورزش در شهرهای زاهدان، سراوان، ایرانشهر و نیکشهر 
نیز عالقه مندانی دارد. به گفتۀ آقای اصغر علی رئیس��ی1:»کریکت در دهه های 
قبل توّس��ط خارجیان مقیم کنارک به جنوب اس��تان وارد ش��ده .پس از آن، با 
توّجه به عالقۀ خاص مردم به این ورزش و اش��تراکات فرهنگی مردم این خّطه 
با کشورهای هندوستان و پاکستان، جایگاه مناسبی در میان عالقه مندان ساحل 
نش��ین پیدا کرده اس��ت.از نظر فعالیت های تیمی هم شهرستان چابهار در حال 

حاضر 9 تیم رسمی و باشگاهی دارد.«

هم اکنون نزدیک به 12 س��ال اس��ت که با حمایت س��ازمان ها و نهادهای 
مربوطه، فعالیت های تیم کریکت به صورت رس��می آغاز ش��ده  و خوشبختانه 
با هّمت جوانان ورزش��کار این منطقه، بیش از 80 درصد ملّی پوش��ان تیم ملّی 

کریکت کشور از جوانان شهرستان چابهار و کنارک هستند.

مجموع��ۀ ورزش��ی اختصاص��ی کریک��ت شهرس��تان چابهارک��ه در حال 
ساخت اس��ت و در کنار س��واحل  صخره ای دریا قرار دارد می تواند بسیاری 
از عالقه من��دان را به خود جذب کرده و باعث ش��کوفایی اس��تعدادهای نهفتۀ 

ورزشکاران این منطقه گردد.

1- مربّی بین المللی کریکت شهرستان چابهار


