






تولید،ابیتشپنیاه،مانعزداییاه

مـن شـعار امسـال را این جـور تنظیـم کـردم: »تولیـد؛ پشـتیبانی ها، مانع زدایی ها«؛ 
یعنـی شـعار این اسـت: تولیـد؛ پشـتیبانی ها، مانع زدایی ها. ما بایسـتی تولیـد را محور 
کار قـرار بدهیـم و حمایتهـای الزم را انجـام بدهیـم و مانع هـا را از سـر راه تولیـد 

برداریـم. امیدواریـم ان شـاءاهلل بـه لطـف الهی این شـعار تحّقـق الزم را پیـدا کند.

رهبر انقالب اسالمی
 1399/12/30

سال1400



ورزش، اطمینـان و اعتمـاد نفـس در انسـان ایجـاد می کنـد. جـوان را بـه خـودش مطمئـن و 
خاطرجمـع می کنـد. خاصیـت طبیعـی ورزش ایـن اسـت کـه آنهـا را از آن حالـت خمـود و رکود 

مـی آورد. بیرون 
مقام معظم رهبری



افتخارآفرینی ورزشکاران کشور در میادین جهانی نه تنها باعث غرور و افتخار ملت ایران می شود، 
بلکه سایر ملت ها نیز به آن افتخارمی کنند. ریاست محترم جمهوری

با قوت و قدرت تا جایی که توان داریم با فساد در ورزش مقابله کنیم و در صدد هستیم صحنه ورزش، صحنه مردانگی، مروت، 
اخالق و از خودگذشتگی و انتقال ارزش ها از نسلی به نسل دیگر باشد. دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان

مجموعه ورزش باید در مسیر تعالی حرکت کند. تا االن هر آنچه در فدراسیون اسکیت انجام شده شایسته تقدیر بوده، اسکیت 
ورزشی جذاب و پرنشاط است.  دکترسید رضا صالحی امیری - رییس کمیته ملی المپیک



خوشبختانه فدراسیون اسکیت از یک تیم جوان و خوش فکر بهره میبرد و این باعث می شود خیلی 
زود به موفقیت برسند. دکتر مهدی علی نژاد - معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای

ورزش در ایجاد سالمتی و نشاط جایگاه مهمی دارد و اگر بتوانیم مردم را با ورزش و فعالیت ورزشی همراه کنیم، از طریق ورزش 
به ایجاد شرایط بهتر در زندگی هموطنان کمک کرده ایم. دکتر سید عبدالحمید احمدی- معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی

فدراسیون اسکیت با تدبیر خاصی مسیر خود را هموار ساخته و این نشان از دقت و پیگیری برنامه ها در این فدراسیون 
دارد. دکتر مهین فرهادی زاد- معـاون توسـعه ورزش بانوان



ـــالش  ـــات و ت ـــی زحم ـــا از تمام ـــم ت ـــه میدان ـــود وظیف برخ
ـــیون  ـــزم در فدراس ـــکاران عزی ـــی هم ـــا وتمام ـــای هیاته روس
ـــل  ـــه دلی ـــز ک ـــکاران عزی ـــان، داوران و ورزش ـــکیت، مربی اس
ــگاه ها، ــتند، باشـ ــا هسـ ــودن مـ ــم بـ ــار هـ ــی در کنـ اصلـ

 ارگان هـــا و نهادهایـــی کـــه در راه رســـیدن بـــه اهـــداف عالیـــه 
ـــم. ـــر و تشـــکر نمای ـــد تقدی ـــالش کردن فدراســـیون اســـکیت ت

بهمن محمدرضایی
رییس فدراسیون اسکیت و نایب رییس فدراسیون اسکیت آسیا



 پیام تسلیت وزیر ورزش و جوانان در پی ترور ناجوانمردانه شهید دکتر محسن فخری زاده
 بسم رب الشهدا و الصدیقین

ترور ناجوانمردانه شهید دکتر محسن فخـری زاده، از دانشمندان برجسته کشورمان توسـط عوامل رژیم بدنام و 
جعـلی صهیونیـستی نشـــان داد دشـمنان ملت ایران نتوانستند اراده این ملت بزرگ را در جنگ اقتصادی و 

تحریکات نظامی بشکنند و حاال با تمسـک به اقدامات بزدالنه تالش می کنند در عزم و اراده مردم ایران خلل وارد 
 کنند ولی همانگونه که در چهـار دهه گذشته نتوانستند، پـس از این هم نخــواهند نتوانست.

اینجانب شهادت مظلومانه محسن فخری زاده را خدمت رهبر معظم انقالب، ریاست محترم جمهور، وزیر محترم 
دفاع، همکارانشان ، خانواده مـعزز ایشان و ملت قهرمان پرور ایران تبریک و تسلیت عرض می کنم و از خـداوند 

 متعال برای این شهید عزیز عـلو درجات را خواسـتارم.
مسـعود سـلطانی فر



ــن دادی،  ــه م ــه ب ــزد آنچ ــو را س ــط ت ــط و فق ــی فق ــه بندگ ــم ک ــت قس ــاک و مقدس ــگاه پ ــه پیش ــروردگارا ب پ
ــد.  ــه باش ــرار گرفت ــت ق ــول درگاه ــه و مقب ــورد توج ــد آن دارم م ــه امی ــود ک ــه ای ب ــام وظیف ــزاری و انج خدمتگ
پــروردگارا ســپاس میگویمــت کــه بــه مــن منــت نهــادی و چهــار ســال بــه مــن فرصــت دادی تــا هــر آنچــه کــه در 
طــی ســالیان خدمتــم فــرا گرفتــه بــودم در فدراســیون اســکیت بــا کمــک همکارانــم جامــع عمــل بپوشــانیم. تــو خود 
میدانــی کــه تمــام موفقیت هــا حاصــل یــک کار تیمــی بــود. امیــد دارم ناکامی هــا را بــر ضعف هــای مــن ببخشــی 
و موفقیت هــا را در کارنامــه همــکاران ثبــت کنــی. برخــود وظیفــه میدانــم تــا از تمامــی زحمــات و تــالش روســای 
هیات هــا و تمامــی همــکاران عزیــزم در فدراســیون اســکیت، مربیــان، داوران و ورزشــکاران عزیــز کــه دلیــل اصلــی 
در کنــار هــم بــودن مــا هســتند، باشــگاه ها، ارگان هــا و نهادهایــی کــه در راه رســیدن بــه اهــداف عالیــه فدراســیون 
اســکیت تــالش کردنــد تقدیــر و تشــکر نمایــم و از تمامــی بزرگوارانــی کــه صبورانــه و دلســوزانه در راســتای انجــام 
ــد تشــکر و ــاری کردن ــی فدراســیون را ی ــم مدیریت ــرا و تی ــی م ــه اهــداف تعال ــه و در راه رســیدن ب ــف محول وظای

ــا  ــن تالش ه ــروز ای ــود ام ــی نب ــاد و همدل ــزان و اتح ــن عزی ــی ای ــاری تمام ــر ی ــه اگ ــرا ک ــم، چ ــی نمای قدر دان
نتیجــه ای نداشــت و مایــه شرمســاری بــوده چهــار ســال پیــش بــا ارائــه برنامــه و ترســیم یــک هــدف و چشــم انــداز 
بــرای فدراســیون وارد کارزار انتخابــات فدراســیون شــدم و الحمــدهلل امــروز بــا افتخار مقابل شــما ایســتاده ام و با توجه 
بــه تمامــی مشــکالت و موانــع در تمامــی بخش هــای اقتصــادی و مدیریتــی و سیاســی و ... مــا توانســتیم بــر تمامــی 
آنهــا فائــق بیاییــم و دســتاوردی قابــل قبــول ارائــه نماییــم کــه جــا دارد از حمایتهــای بی دریــغ و بــی بدیــل مقــام 
عالــی وزارت و معاونیــن ایشــان و مدیــران کل ســتادی وزارت و اســتانی و ریاســت کمیتــه ملــی المپیــک و دبیــرکل 
ایشــان کــه همــواره یــار و یــاور و پشــتیبان برنامه هــا و حمایت هــای فدراســیون بوده انــد قدردانــی و تشــکر نمایــم.

بهمن محمدرضایی
رییس فدراسیون اسکیت و نایب رییس فدراسیون اسکیت آسیا

مقـدمه:





کادر اجرایی و روسای انجمن ها و کمیته های تحت پوشش فدراسیون





  اداری و زیرساخت هااداری و زیرساخت هافصـل اول
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 راه اندازی اتوماسیون اداری فدراسیون

و هیأت های استانی

  راه اندازی سامانه ثبت نام کالسهای آموزشی و

 مسابقات در سایت فدراسیون

 صدور کارت عضویت فدراسیون جهت روسای

هیأت های استان ها

راه اندازی تمامی رشته های تحت پوشش

فدراسیون جهانی اسکیت 

 نصب 16 دوربین مدار بسته در

 آکادمی ملی اسکیت استادیوم آزادی

 اجاره آکادمی اسکیت باشگاه انقالب



14

بروزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل ها



15

انعقاد تفاهم نامه همکاری با 

انجمن اتیسم

انعقاد تفاهم نامه همکاری با 

تربیت بدنی نیروی زمینی ارتش



16

انعقاد تفاهم نامه همکاری با 

فدراسیون دانش آموزی

انعقاد تفاهم نامه همکاری با 

تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی



17

انعقاد تفاهم نامه همکاری با 

سازمان ورزش شـهرداری



18

طرح هویت سازی فدراسیون اسکیت 

* برای نخستین بار بهره مندی از رنگ سازمانی در قالب های خاص در سایت، 

صفحات مجازی و تبلیغات محیطی و مکاتبات اداری، همچنین یکسان سازی لوگوها 

و سربرگ های هیات های اسکیت



19
ساخت یک سالن کنفرانس وتجهیز آن  به 

مساحت 90 متر مربع با گنجایش 70 نفر

بازسازی و تجهیز پیست آزادی 

خرید 2 سری پد محافظ پیست آزادی 

راه اندازی بانک اطالعاتی مربیان، داوران و 

ورزشکاران

تجهیز 3 باب اتاق جهت استراحت داوران، 

مربیان و ورزشکاران 



20

تشـکیل کمیته اسکیت ستـاد ناجا



21

تشکیل کمیته اسکیت در مجلس شورای اسالمی



22

تقدیر از رییس فدراسیون

 توسـط مقام عالی وزارت و معاونیـن ایشان



23

عضویت اعضای فدراسیون در کمیسیون های کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان

بهمن محمدرضایی رییس فدراسیون

عضو کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی کمیته ملی المپیک و عضو شورای 

برون مرزی وزارت ورزش و جوانان

علیرضا روستاکاری رییس هیات اسکیت استان تهران

عضو کمیسیون اقتصادی کمیته ملی المپیک

کاوه صدقی رییس انجمن اسکیت هاکی

عضو کمیسیون صلح و دوستی کمیته ملی المپیک



24

عضویت اعضای فدراسیون در کمیسیون های کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان

رامین عتیقه چی دبیر کل فدراسیون

عضو کمیسیون روابط بین الملل کمیته ملی المپیک

اکرم چارین مشاور امور رسانه ای

عضو کارگروه رسانه ای وزارت ورزش



25

پالن مهندسی احداث ساختمان فدراسیون در 3 طبقه به مساحت 820 متر مربع 



26



27

پالن مهندسی احداث کمپ تیم های ملی به مساحت 350 متر مربع 



28

احداث ساختمان فدراسیون در 3 طبقه به مساحت 820 متر مربع 

شروع ساخت 97/3/10 و بهره برداری از فاز یک پروژه در مساحتی به متراژ 

350 متر مربع  در تاریخ  97/12/10و انتقال فدراسیون به ساختمان جدید



29

ساخت اتاق فنی مسابقات در پیست آزادی



30

فضاسازی و درختکاری در محوطه آکادمی ملی اسکیت مجموعه ورزشی آزادی

 و ساختمان اداری فدراسیون



31

حمایت از تولیدکنندگان داخلی  و 

اهداء وسایل و تجهیزات به هیأت های اسکیت استانی



32

پرداخت کلیه بدهی های سنواتی فدراسیون به شرکت توسعه و نگهداری

 اماکن ورزشی کشور از سال 1390 تا پایان سال 1399 

با حمایت وزارت ورزش و جوانان و مسـاعدت های شـرکت توسـعه و نگهـداری اماکن 

ورزشـی و همـکاری ادارات کل ورزش و جوانـان اسـتان ها و همچنیـن پیگیری های 

فدراسیون اقدامات ذیل در سطح استان ها صورت گرفته است:
. احداث و بهره برداری از 11 پیست اسکیت 200 متر روباز در استان های:

. آذربایجـان غربی، ایالم، بوشـهر، تهران، خراسـان رضوی، خوزسـتان، سـمنان، کرمان، 
مازنـدران، هرمـزگان و مرکـزی) توسـط ریاسـت محتـرم جمهور و مقـام عالـی وزارت به 

صـورت وبینـاری و حضور اسـتاندار محترم افتتاح شـد(

. بهـره بـرداری از یـک پیسـت اسـکیت 200 متـر سرپوشـیده در اسـتان اصفهـان - 
خوراسـگان

. بهـره بـرداری از 2 سـالن اختصاصـی اسـکیت هاکـی روی یـخ در اسـتان های تهران و 
رضوی خراسـان 

. بهره برداری از 3 سالن اختصاصی اسکیت هاکی در استان های:
  آذربایجان شرقی، تهران و همدان

. کلنگ زنی 2 زمین پیست اسکیت 200 متر روباز در استان های:
  کرمانشاه با رشد 20 درصدی، اردبیل با رشد 60 درصدی



33

نمودار مجامع عمومی و انتخاباتی برگزار شده هیأت های اسکیت استان ها

نمودار بازدید های استانی توسط رییس فدراسیون و اعضای هیأت رییسه

96سال 97سال 98سال 99سال 

9

15

10

8

96سال 97سال  98سال 99سال 

11

18

12
14



  فصـل دوم تعامل و ارتباطتعامل و ارتباط
با رسانه هابا رسانه ها  



35

تعامل موثر فدراسیون با رسانه ها و به دنبال آن پخش بیش از “500 برنامه تلویزیونی”

 در قالب آموزش و مسابقات رشته های مختلف اسکیت



36

پخش 3 برنامه تلویزیونی اختصاصی اسکیت در شبکه ورزش 

با عنوان ورزش تعطیل نیست



37

حضور رییس فدراسیون جهانی به صورت آنالین در 

برنامه ورزش تعطیل نیست شبکه ورزش



38

حضور مربیان  و  ورزشکاران  در  برنامه های  تلویزیونی  رسانه ملی



39

بازتاب فعالیت های رشته های اسکیت هاکی و اسکیت هاکی روی یخ ایران در سایت ها و 

صفحات مجازی بین المللی و معرفی اماکن تاریخی ایران از طریق اسکیت به جهان



40

حمایت فدراسیون از ساخت فیلم جایی برای فرشته ها نیست



41

حضور رضا شیخی اسکیت باز رشته فری استایل در برنامه عصر جدید
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پوشش اخبار فعالیت ها و مسابقات، توسط خبرگزاری ها



مسابقات داخلیمسابقات داخلی فصـل سوم
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 مسابقات لیگ، دستجات آزاد و کشوری درسال 1396

برگزاری 16 دوره مسابقات کشوری و دستجات آزاد در رده های سنی  
برگزاری 23 مرحله لیگ برتر 
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مسابقات لیگ، دستجات آزاد و کشوری درسال 1397

برگزاری 38 دوره مسابقات کشوری و دستجات آزاد در رده های سنی  
برگزاری 19 مرحله لیگ برتر 
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مسابقات لیگ، دستجات آزاد و کشوری درسال 1398

برگزاری 29 دوره مسابقات کشوری و دستجات آزاد در رده های سنی  
برگزاری 28 مرحله لیگ برتر 
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مسابقات دستجات آزاد و کشوری درسال 1399

برگزاری 12 دوره مسابقات کشوری و دستجات آزاد در رده های سنی  
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برگزاری دو دوره مسابقات اسکیت هاکی روی یخ بانوان و آقایان جام ایران مال

)یادواره سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی( 
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نمودار برگزاری مسابقات داخلی 

نمودار ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات داخلی

96سال   97سال   98سال   99سال 

3418

6251
5377

489

دستجات 
آزاد و 
کشوري

دستجات 
آزاد و 
کشوري

دستجات لیگ برتر
آزاد و 
کشوري

دستجات لیگ برتر
آزاد و 
کشوري

لیگ برتر

96سال 97سال 98سال 99سال 

14

2928

38

19

16

23



  فصـل چهارم المپیادالمپیاد
استعدادهای برتراستعدادهای برتر  
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تعداد شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت رشته اسکیت سرعت - بندرعباس 1397

ی
رای

اج
در 

کا
فر 

5 ن
6

سر
ر پ

کا
زش

ور
 15

1
تر

دخ
ار 

شک
رز

1 و
60
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تعداد شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت اسکیت سرعت و فری استایل 

آذربایجان غربی، تهران، مازندران 1398

ی
رای

اج
در 

کا
فر 

8 ن
6

سر
ر پ

کا
زش

ور
 2

14
تر

دخ
ار 

شک
رز

2 و
55
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نمودار ورزشکاران شرکت کننده در المپیاد استعدادهای برترسال های 1397 و 1398

مجموع 
             ورزشکاران

97سال 

مجموع 
             ورزشکاران

98سال 

 ورزشکاران
دختر            

97سال 

 ورزشکاران
دختر            

98سال 

 ورزشکاران
پسر                

97سال 

 ورزشکاران
پسر               

98سال 

311

469

160

255

151

214



  فصـل پنجم بین المللیبین المللی
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کسب کرسی نایب رییسی فدراسیون اسکیت آسیا

عضویت رسمی ایران در فدراسیون جهانی 

اسکیت هاکی روی یخ 

)IIHF(

عضویت در کمیسیون فنی و جایگاه مدرسی 

رسمی فدراسیون جهانی اسکیت
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قضاوت داوران ایرانی در مسابقات جهانی و آسیایی

سینا سعادت ملی )داور اسکیت سرعت(

مجید هنرجو )داور اسکیت سرعت(
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ملیحه خرم باقری )داور اسکیت هاکی(

یوسف حیدری )داور اسکیت هاکی(

رامین عتیقه چی )داور اسکیت هاکی(
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اعزام سه ورزشکار دختر رشته اسکیت برد با حمایت شورای المپیک آسیا و کمیته ملی 

المپیک به کمپ آموزشی نانجینگ چین 

میزبانی  3 دوره مسابقات بین المللی فری استایل )جام مارشال(
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حضور خانم میترا حیاتی نماینده فدراسیون جهانی رولبال در ایران
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حضور مربیان و داوران فدراسیون در دوره های بین المللی به صورت آنالین)مجازی(
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حضور مربیان و داوران رشته های اسکیت سرعت و اسکیت هاکی

 درسمینار مربیان و داوران )رم-ایتالیا(
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اعزام روسای هیئت های اسکیت جهت 

کسب تجربه به مسابقات برون مرزی 

شرکت در مجامع فدراسیون جهانی و آسیایی وبیناری 
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مسابقات بین المللی سال 1396

کسب یک مدال طال، یک مدال نقره و یک مدال برنز در رشته فری استایل

نخستین دوره مسابقات رولر گیمز نانجینگ چین 

و کسـب رتبه پانزدهم جهان

کسب  یک مدال نقره تیمی رولبال در مسابقات 

جهانی بنگالدش بانوان

کسب  یک مدال نقره تیمی  رولبال در مسابقات 

جهانی بنگالدش آقایان
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مسابقات بین المللی سال 1397

حضور کاروان اسـکیت ایران در هجدهمین دوره مسابقات آسیایی اسکیت  ناموان کره جنوبی 

و کسب 7 مدال ) 2طال، 2 نقره، 3 برنز (
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مسابقات بین المللی سال 1398

کسب 1 مدال نقره و 2 برنز

 در رشته فری استایل در مسابقات جهانی اسپانیا 

آقایان و بانوان

مسابقات بین المللی مجازی سال 1399

کسب مقام دوم مسابقات بین المللی 

روسیه

 در رشته فری استایل )مجازی(
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برنزنقره طالبرنزنقره طالبرنزنقره طالبرنزنقره طال

99سال 98سال 97سال 96سال 

1

3

1

22

3

0

1

2

0

1

0

برنزنقره طالبرنزنقره طالبرنزنقره طالبرنزنقره طال

99سال 98سال 97سال 96سال 

1

3

1

22

3

0

1

2

0

1

0

نمودارمدال های کسب شده در مسابقات آسیایی و جهانی 



  فصـل ششم آموزش،پژوهش وآموزش،پژوهش و
استعدادیابیاستعدادیابی
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اجرای طرح تحقیقاتی تأثیر شیوع بیماری کرونا بر ورزشکاران و مربیان رشته اسکیت

 با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی

آموزش رایگان اسکیت به خانواده کادر درمان

آموزش آنالین تکنیک های اسکیت
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اجرای طرح صدور گواهینامه های فنی در سه سطح 

تدوین و چاپ کتب حوزه تربیت بدنی
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کسب مقام برتر کمیته آموزش و پژوهش بین فدراسیون های ورزشی

برگزاری دوره های آموزشی مربیگری، داوری و کارگاه



71

حضور آقای کریست مولر جهت هدایت تیم ملی اسکیت هاکی آقایان 

حضور خانم مارینا فاگواگا جهت هدایت 

تیم ملی اسکیت هاکی بانوان 

حضور خانم سوفیا بگدانلو قهرمان 

جهان در رشته اسکیت فری استایل 

جهت برگزاری دوره های آموزشی 

رشته اسکیت فری استایل 
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برگزاری طرح های استعدادیابی در سراسر کشور
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 آزمون های مهارتی و فاکتورهای آمادگی جسمانی

آزمون های پیکرسنجیآزمون های پیکرسنجی
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برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی جهت مربیان استعداد یاب



75

نمودار ورزشکاران دارای کارت عضویت فدراسیون

نمودار ورزشکاران بیمه شده )سازمان یافته (

95سال 96سال 97سال 98سال 99سال 

1014

2989

4420

2961

2067

95سال 96سال 97سال 98سال 

2597226126

21684
23040
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نمودار دوره هـای آموزشی 

کارگاه     
99سال 

کارگاه     
98سال 

کارگاه     
97سال 

کارگاه     
96سال 

 مربیگري
99سال 

 مربیگري
98سال 

 مربیگري
97سال 

 مربیگري
96سال 

داوري    
99سال 

داوري    
98سال 

داوري    
97سال 

داوري    
96سال 

45

22

53

35

80

142

32
43

30

70

17

52
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نمودار شرکت کنندگان در دوره های مربیگری به تفکیک درجه

نمودار شرکت کنندگان در دوره های داوری به تفکیک درجه

    3درجه 
99سال 

    3درجه 
98سال 

    3درجه 
97سال 

    3درجه 
96سال 

    2درجه 
99سال 

     2درجه 
98سال 

    2درجه 
97سال 

    2درجه 
96سال 

    1درجه 
99سال 

    1درجه 
98سال 

    1درجه 
97سال 

    1درجه 
96سال 

1200

2708

756
1005

110
150

70
148

30
50

23
45

            3درجه 
99سال 

           3درجه 
98سال 

              3درجه 
97سال 

         3درجه 
96سال 

                 2درجه 
99سال 

                  2درجه 
98سال 

                2درجه 
97سال 

        2درجه 
96سال 

                1درجه 
98سال 

                1درجه 
97سال 

                1درجه 
96سال 

450

1000

294

1004

58

158
101

526

40
22

100



  فصـل هفتم   فرهـنگی، همگانـی،فرهـنگی، همگانـی،
روستایی و عشایریروستایی و عشایری
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ارسال 2 عدد کانکس به مناطق زلزله زده  سرپل ذهاب

حضور جامعه اسکیت در مناسبت های دینی و مذهبی

احداث نمازخانه در محل فدراسیون
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ارسال بسته های فرهنگی و کمک به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان

عیادت از ورزشکاران و قهرمانان اسکیت



81

دیدار رییس فدراسیون با علما و استانداران استان ها



82

طراحی اسکیت برد خاتم

برگزاری نمایشگاه قرآن



83

برگزاری نمایشگاه ورزش و تربیت بدنی ویژه اسکیت

انجام تست کرونا از کارمندان فدراسیون
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 برگزاری 2 دوره طرح همگانی اسکیت و خانواده در سراسر کشور به 

مناسبت اعیاد شعبانیه و والدت امام حسین )ع(

1398 و 1397
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 برگزاری جشن غدیر، تجلیل از پیشکسوتان وطرح های همگانی اسکیت در سراسر کشور 



86

پخش بیش از 2000 کلیپ ورزش در خانه، در دوران کرونا 

 فعال نمودن ورزش اسکیت در روستاها



 فصـل هشتم
دیدگاه روسای هیأت هادیدگاه روسای هیأت ها
  در خصوص اسکیتدر خصوص اسکیت  

استان واستان و
عملکرد فدراسیونعملکرد فدراسیون  
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در سال های اخیر پله های ترقی را پیمودیم .....

ارضرومی در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
مـا در اسـتان آذربایجـان شـرقی تـا کنـون، میزبـان اکثر اردوهـای تیم ملـی بودیم و سـاالنه لیگ 
اسـکیت را در شـش رشـته برگـزار مـی کردیـم کـه متأسـفانه با توجـه به شـیوع ویـروس کرونا، در 

سـال جاری امـکان برگـزاری ایـن رویدادها را نداشـتیم.
وی افزود: با توجه به پتانسـیل باالی اسـکیت در اسـتان و دارا بودن ورزشـکاران مسـتعد می توان 

گفت،آذربایجان شـرقی پشـتوانه خوبـی برای تیم ملی کشـور خواهد بود.
ارضرومـی در خصـوص سـخت افزارهـای اسـکیت در اسـتان گفـت: امیـدوارم مسـئوالن، سـخت 
افزارهـای الزم کـه مـورد نیـاز اسـکیت اسـت را فراهـم کنند تا شـاهد موفقیـت هـای روز افزون در 

باشیم. اسـتان 

رییس هیأت اسکیت آذربایجان شرقی در خصوص اسکیت در کشور اظهار کرد:
خوشـبختانه در سـال هـای اخیرپلـه هـای ترقـی را پیمودیـم و همانطور کـه اطالع دارید در سـال 
9۶ توانسـتیم در رشـته اسـکیت هاکـی مقـام قهرمانی آسـیا را کسـب نماییـم و همچنین سـاالنه بر 
ایـن افتخـارات افـزوده مـی شـود.وی ادامـه داد: با توجه بـه اختصـاص بودجه های محدود از سـوی 
وزارت ورزش به فدراسـیون و شـرایط موجود، فعالیت های اسـکیت در کشـور عالی اسـت و انشـااهلل 

با همکاری دوسـتان و همبسـتگی بیشـتر به پیشـرفت اسـکیت کمـک نماییم.
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از ریاست فدراسیون اسکیت و همکارانم در فدراسیون اسکیت تقدیر و تشکر می نمایم...

رییس هیات اسکیت آذربایجان غربی در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
یازده شهرسـتان اسـتان آذربایجان غربی در رشـته اسـکیت فعال می باشـند که هرکدام با داشـتن 

یک پیسـت آموزشـی با مجوز رسـمی از اداره کل ورزش مشـغول به فعالیت هسـتند.
وی در خصـوص زیـر سـاخت هـای اسـکیت در اسـتان گفت:عـالوه بـر 11 شهرسـتان فعـال در 
اسـتان، در مرکز اسـتان هم دارای شـش پیسـت آموزشـی می باشـیم که یکی از آنها اولین پیسـت 

200 متـر اسـتاندارد مـی باشـد کـه در سـال 13۸۸ افتتاح شـد .
وی ادامـه داد: هیـات اسـکیت اسـتان آذربایجـان غربی در سـال های گذشـته چندین بـار میزبانی 

مسـابقات کشـوری، لیـگ هـا و اردوها را برعهده داشـته اسـت .
جوانـی فـر در خصـوص رتبـه هیات در جمع اسـتان هـای دیگر و مقام های کسـب شـده گفت:در 
طـول 10 سـال گذشـته جـزو هیات هـای برتر بـوده ایم و توانسـتیم چندیـن مقام کشـوری از جمله 
قهرمانـی لیـگ سـرعت نوجوانـان در سـال 9۸، قهرمانـی در لیگ برتر جوانان کشـور در سـال 9۷ و 
دو قهرمانـی در المپیـاد اسـتعدادهای برتـر را در سـال های 9۷ و 9۸ کسـب نماییم کـه در المپیاد 9۸ 

میزبـان این مسـابقات بودیم.
جوانی فر رییس هیات استان آذربایجان غربی در پایان افزود:

جـا دارد از آقـای محمدرضایـی ریاسـت فدراسـیون اسـکیت و همکارانم در فدراسـیون اسـکیت به 
جهـت تـالش در احـداث سـاختمان اداری و همچنیـن توسـعه بخـش آموزش فدراسـیون کـه در دو 
سـال گذشـته جـزو فدراسـیون هـای برتر بـوده تقدیـر و تشـکر نمایم.همچنیـن ازآقای ایراندوسـت 
مدیـر کل محتـرم ورزش و جوانـان اسـتان آذربایجان غربی که در پیشـرفت این رشـته ورزشـی نگاه 

ویـژه ای دارند تشـکر و قدردانـی نمایم.
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شاهد توسعه همه جانبه این رشته ورزشی با قابلیت های باال در جهت جذب مخاطب در کشور هستیم.

فیضی در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
یکی از پروژه های خوب که برای اسکیت به همت رئیس هیات اسکیت سابق استان تعریف شده و تا کنون توسط بنده دنبال 
می شود پیست اسکیت سرعت است.  این پیست در زمینی به مساحت 14 هزار و 1۸1 متر مربع با زیربنای یک هزار و 400 متر 
مربع شامل ابنیه های مختلف احداث می شود،  این پیست اسکیت 200 متری مطابق با استانداردهای جهانی در حال ساخت می 
باشد.  وی افزود: به جهت عالقمندان به رشته سرعت در استان اردبیل متاسفانه هنوز زیرساخت الزم برای این رشته در استان 
فراهم نشده اما امید است با احداث پیست مذکور بتوان این زیرساخت برای عالقمندان این رشته بوجود آید. وی ادامه داد: چند 
سالی است رشته فری استایل نیز در استان پا گرفته و خوشبختانه برای اولین بار در المپیاد کشوری یک مقام پنجمی بانوان و یک 

مقام پنجمی آقایان را داشتیم که این خود نوید خوبی برای جان گرفتن این رشته در استان است.
فیضی رییس هیأت اسکیت اردبیل در خصوص اسکیت در کشور اظهار کرد:

با توجه به زحمات ارزشمند ریاست محترم فدراسیون اسکیت، اسکیت کشور شاهد پیشرفتهای ارزشمندی بوده و ورود این رشته 
در المپیادهای چند سال اخیر باعث ایجاد انگیزه و عالقمندی بیشتر ورزشکاران به این ورزش مفرح شده است.

وی ادامه داد: کارهای اساسی از آموزش رشته های مختلف اسکیت و سرو سامان دادن به سیستم آموزش فدراسیون را در 
سالهای اخیر شاهد بودیم. برگزاری مسابقات داخل کشور با نظم خاصی، انگیزه بیشتری برای تالش ورزشکاران این رشته در 

استانها  و توسعه این رشته شده است.
وی افزود: ساخت ساختمان مختص فدراسیون مانند خانه پدری، که این رشته برای مخاطبین خود ایجاد کرده کاری بسیار 
ارزشمند بوده و در صورت اتمام مهمانسرای فدراسیون این کار ارزشمند نیزنتیجه دوچندان خواهد داشت، چرا که برای استانهایی 
مانند استان اردبیل که همیشه برای اسکان بازیکنان در مسابقات کشوری دچار مشکل می شد واقعا کار ارزشمندی بحساب می 

آید.
وی ادامه داد: در کل اسکیت کشور توسعه رو به جلو داشته و با عنایت خدا و پشتکار خوب مسئولین کشوری در این فدراسیون 

شاهد توسعه همه جانبه این رشته ورزشی با قابلیتهای باال در جهت جذب مخاطب در کشور هستیم.
در پایان از جناب آقای بهمن محمد رضایی رئیس محترم فدراسیون اسکیت به جهت این وقتی که برای گپ و گفتگوی اینجانب 
فراهم آوردند تشکر میکنم. باشد در سایه حق همیشه سالم و تندرست بوده و موفقیت های روز افزونی را نثار اسکیت کشور نمایند.
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با تالش های ریاست فدراسیون، اسکیت به نقطه هم تراز با خیلی از رشته های مطرح کشور رسیده است...

فرهنگ رنجبر در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
در زمان تحویل هیأت به بنده، هیات اسکیت دارای رتبه 22 در جمع 

استان های کشور بود که با همکاری همکارانم در هیات و 
همراهی فدراسیون و اداره کل ورزش استان در این دو سال توانستیم 

جزو هیات های برتر کشور باشیم.
وی در خصوص حضور در مسابقات و میزبانی مسابقات ادامه داد: در 
این مدت در کلیه لیگ ها و مسابقات، شرکت کردیم و حضور چشم 
گیری در مسابقات داشتیم. در سال 139۷ میزبانی مسابقات بین المللی 
فری استایل مارشال کاپ را عهده دار بودیم که این مسابقات با حضور 
و سعی کردیم  برگزار شد  قهرمانان جهان  و  اروپایی  آسیایی،  تیم   ۷

تمامی اعزام ها را انجام دهیم.
بانوان  سرعت  اسکیت  برتر  لیگ  در  نیز   9۸ سال  در  افزود:  رنجبر 
قهرمان شدیم و در بخش آقایان هم رتبه سوم را کسب نمودیم. در 
درصد   10 که  نمودیم  کسب  مدال   14 هم  برتر  استعدادهای  المپیاد 
در  و  دادیم  اختصاص  خود  به  را  البرز  استان  های کسب شده  مدال 

مجموع مقام سوم را در بین استان ها به دست آوردیم.
دادیم و  ادامه  فعالیت های خود  به  داد: در سال 99 هم  ادامه  وی 
مسابقات قهرمانی استان را جهت شرکت در مسابقات سرعت کشور در 

پیست آزادی برگزار نمودیم.
رنجبر در خصوص بخش آموزش هم به برگزاری کالس ها و دوره 
های دانش افزایی مربیگری و داوری اشاره کرد و افزود: از زمان حضور 
دارای  هیات  داوران  و  مربیان  تمامی  استان  اسکیت  هیات  در  بنده 

گواهینامه فدراسیون می باشند.

استان  در  اجتماعی هم همیشه  و  داد: در بحث فرهنگی  ادامه  وی 
پیش قدم بودیم.

استان  استان گفت:  فعال  تعداد شهرستان های  در خصوص  رنجبر 
البرز دارای شش شهرستان می باشد که در ۵ شهرستان اسکیت فعال 

است .
وی افزود: جا دارد تشکر ویژه ای داشته باشم از ریاست فدراسیون 
جناب بهمن محمدرضایی که همیشه همراه اسکیت استان البرز بودند 
و در همه مراحل از اسکیت البرز پشتیبانی نمودند و همیشه قوت قلب 

برای اسکیت البرز بودند.
رییس هیات اسکیت استان البرز در خصوص اسکیت کشور گفت:در 
حال حاضر با تالش های ریاست فدراسیون، اسکیت به نقطه هم تراز 
با خیلی از رشته های مطرح کشور رسیده است.از جمله این تالش ها 
آینده ای نزدیک  انشااهلل در  اداری که  می توان به ساخت ساختمان 

خوابگاه این مجموعه نیز راه اندازی خواهد شد اشاره کرد.
وی ادامه داد: همچنین با کسب مقام های متعدد در مسابقات آسیایی 

و جهانی این امر نمایان است.
البرز  استان  اسکیت  هیات  رییس  رنجبر  فرهنگ  محمود  پایان  در 
گفت: من به عنوان یک خادم ورزش که نزدیک به 30 سال در هیات 
های ورزشی فعالیت دارم جا دارد از طرف خودم و همکارانم در هیات 
مجموعه  و  فدراسیون  ریاست  از  را  تشکر  کمال  البرز  استان  اسکیت 
فدراسیون اسکیت داشته باشم و مطمئن هستم با تمامی این زحمات 

انشااهلل اسکیت به جایگاه اصلی خود خواهد رسید.
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اسکیت سیر صعودی خود را طی میکند و این نشان از روزهای خوش اسکیت است...

قدرت جمشیدیان در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:قبل از سال ۸4 ، اسکیت در استان 
کمتر شناخته شده بود و تنها شهرستان ایالم دارای هیات بود که خوشبختانه در حال حاضر اسکیت 
جای خود را در فضاهای عمومی و ورزشی باز کرده است و در دور اول حضور بنده ، ۵ شهرستان استان 
دارای هیات فعال شدند و در نظر داریم با برنامه ریزی هایی که انجام شده تا نیمه اول سال 1400 این 
عدد را به 10 شهرستان برسانیم.وی درخصوص شرایط مربیان و داوران از ابتدا تا کنون اظهار کرد:در 
ابتدای حضور بنده تعداد مربیان و داوران اسکیت در استان بسیار محدود بودند که با برگزاری 2 دوره 
کالس مربیگری درجه 3 و یک دوره کالس داوری، تعداد مربیان استان به بیش از ۵0 مربی و تعداد 
داوران به بیش از 30 داور رسیده است.رییس هیات اسکیت استان ایالم ادامه داد:در حال حاضر با 
توجه به شیوع ویروس کرونا فعالیت های استان محدود شده که هر چند با این شرایط هم فعالیت های 
خود را در فضای مجازی ادامه دادیم و تمرینات، مسابقات و آموزش های خود را تعطیل نکردیم و به 
صورت مجازی انجام دادیم.وی ادامه داد: نهایتًا در سال 99 آنطور که برنامه ریزی نمودیم نتوانستیم 
به خاطر این شرایط به اهداف خود برسیم. انشااهلل بعد از ریشه کن شدن کرونا برنامه های مفصلی 

خواهیم داشت تا اسکیت استان ایالم جزو استان های شناخته شده باشد.
رییس هیات اسکیت استان ایالم در خصوص اسکیت کشور گفت:

اسکیت ورزش نوپایی بود و کمتر در ایران شناخته شده بود که با تالش جناب محمدرضایی، سیر 
همیار  و  همراه  هم  ما  و  است  اسکیت  روزهای خوش  از  نشان  این  و  میکند  را طی  خود  صعودی 

فدراسیون خواهیم بود و انشااهلل بتوانیم در توسعه رشته اسکیت فعال باشیم.
عضو  که  خود  سهم  به  من  گفت:  ایالم  استان  اسکیت  هیأت  رییس  جمشیدیان  قدرت  پایان  در 
کوچکی از این مجموعه هستم از همه همکارانم در فدراسیون و روسای محترم هیات های اسکیت 
استانی به جهت توسعه این ورزش تقدیر و تشکر می نمایم. و همچنین از مدیر کل و معاونت ورزشی 
اداره کل ورزش و جوانان استان ایالم و همه همکاران در این اداره که نهایت همکاری را با هیات 

اسکیت استان دارند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.
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وضعیت اسکیت خوب است...

رییس هیأت اسکیت استان بوشهر در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
وضعیت اسکیت استان خوب است وجایگاه خوبی در اسکیت کشور داریم.

وی در خصوص کسب عناوین قهرمانی توسط ورزشکاران استان اظهار کرد:
قهرمانـی لیـگ در سـال 9۷، کسـب مقـام سـوم نوجوانـان، کسـب عنوان نایـب قهرمانـی در لیگ 
سـال 9۸، مقـام نایـب قهرمانی و مقام سـومی کشـور در مسـابقات اسـتعدادهای برتر در سـال 9۷ و 

9۸ را در طـی ایـن سـال ها کسـب نمودیم.
وی افـزود: در حـال حاضـر اسـتان بوشـهر دارای ۷ شهرسـتان فعـال و ۶ باشـگاه فعال در اسـکیت 

می باشـد.
وی ادامـه داد: بدلیـل وضعیـت کرونـا در حال حاضر دارای ۵۵0 ورزشـکار سـازمان یافته در اسـتان 

. هستیم
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شاهد توسعه همه جانبه این رشته ورزشی با قابلیت های باال در جهت جذب مخاطب در کشور هستیم.

روستاکاری در خصوص اوضاع و احوال اسکیت در استان گفت: 
به صورت سرپرستی  هیأت  بنده،  ورود  از  قبل  اینکه  به  توجه  با 
به  هیأت،  عوامل  و  مربیان  کمک  با  کردیم  تالش  شد،  می  اداره 
سمت جلو حرکت کنیم. وی افزود: با توجه به اینکه تهران پایتخت 
کشور می باشد، هیأت تهران بیشتر از استان های دیگرمیزبان اکثر 
بخش  در  داد:  ادامه  وی  است.  بوده  اسکیت  های  رشته  مسابقات 
و  استان های مختلف  به  ورزشکاران  اعزام  مسابقات کشوری هم 
کسب عناوین قهرمانی را داشته ایم. در دوسال گذشته هم کسب 
رتبه اول در بین استان های کشور توسط هیأت اسکیت استان از 
دیگر افتخارات این هیأت می باشد. روستاکاری در خصوص فعالیت 
های آموزشی هم به برگزاری کالس های داوری و مربیگری اشاره 
کرد و افزود: تالش کردیم تا از این طریق سطح علمی مربیان و 
داوران استان را باال ببریم و در همین راستا تفاهم نامه همکاری با 
دانشگاه صنعتی شریف منعقد کردیم. وی ادامه داد: در بخش بین 
المللی هم اعزام های خوبی داشتیم که با کمک فدراسیون این اعزام 
ها صورت گرفت و مقام های خوبی هم توسط ورزشکاران استان 
ویروس  شیوع  و  کنونی  شرایط  به  توجه  با  افزود:  وی  شد.  کسب 
کرونا که ورزش کشور و ورزش جهان را تحت الشعاع قرار داده ما 
هم از این قاعده مستثنا نبودیم و به همین جهت فعالیت کمتری 
داشتیم، اما با برنامه ریزی های همکاران بنده در هیأت استان انشا 
اهلل به زودی اتفاقات خوبی در اسکیت استان خواهد افتاد و به سمت 
جلو حرکت خواهیم کرد. وی در خصوص افتتاح دفتر هیأت گفت: در 
اولین حرکت با توجه به بعد مسافت، جهت رفاه حال جامعه اسکیت 
استان، دفتر هیأت را در ضلع جنوبی فدراسیون اسکیت افتتاح کردیم 

که به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

رییس هیأت اسکیت استان تهران در خصوص اسکیت در کشور 
هم گفت:

این موضوع برای همه قابل لمس است و جامعه اسکیت احساس 
می کند که فدراسیون از زمان حضور جناب محمدرضایی به شدت و 
بسیار رشد داشته است. وی ادامه داد: از لحاظ زیر ساختی می توان 
به دفتر فدراسیون اشاره کرد که در گذشته در شأن خانواده اسکیت 
نبود و با ساخت ساختمان کنونی فدراسیون اتفاق بسیار خوبی افتاد. 
وی افزود: اگر رصد کنید می بینید کمتر فدراسیونی در سطح کشور 
داریم که دارای ساختمان باشد که با کمک جناب محمدرضایی این 
اتفاق رخ داد، همچنین می توان به بازسازی پیست آکادمی آزادی 
و کمک به ساخت پیست در استان های مختلف در این خصوص 
ادامه داد: در بخش آموزش فدراسیون هم  اشاره کرد. روستاکاری 
داوران  مربیان،  ساماندهی  آن  جمله  از  که  افتاده  بسیاری  اتفاقات 
در  ای  ارزنده  بسیار  کار  که  باشد  می  در سطح کشور  قهرمانان  و 
به  توان  می  فدراسیون،  های  فعالیت  دیگر  از  بود.  آموزش  بخش 
اعزام ورزشکاران به مسابقات آسیایی و جهانی و کسب مدال های 
رنگارنگ که در گذشته این اتفاق نمی افتاد اشاره کرد که این هم 

نشان دهنده عملکرد خوب فدراسیون است.
بنده  نظر  به  گفت:  پایان  در  تهران  استان  اسکیت  هیأت  رییس 
نوبه  به  بنده  و  است  کشور  در  ها  برترین  جزو  اسکیت  فدراسیون 
خود و به نمایندگی از هیأت های استانی از جناب محمدرضایی و 

همکارانشان در فدراسیون اسکیت کمال سپاسگزاری را دارم.
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اسکیت گام های بسیار خوبی در خصوص شناخت ورزش اسکیت در سطح جامعه برداشته است...

ضیایی در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
از همان اوایل که اسکیت در کشور راه اندازی شد ،قبل از ایجاد فدراسیون، استان چهارمحال و بختیاری قطب اسکیت 
کشور بود و اقبال شدیدی به سمت همه رشته های اسکیت داشت.در بحث ورزشکار،در بخش داوری، مربیگری و مدرسی 
اسکیت، نفرات شاخصی دراستان وجود دارند که از جمله آنها می توان به : آقایان امید صابریان بروجنی،حسین حیدری 
بروجنی،بهروز افضلی بروجنی در بخش مربیگری و آقایان محمد رضا ابراهیمی بروجنی،امیر بهزادی بروجنی و .... در بخش 
ورزشکاراشاره نمود.وی ادامه داد: در حال حاضر کلیه کمیته های هیات فعال هستند و بر اساس یک برنامه راهبردی و 
سند چشم انداز که حاصل یکسال کار مطالعاتی و برنامه ریزی و مشورتی است و کلیه فاکتورها به صورت عددی مشخص 
شده اند فعالیت میکنیم. ضیایی افزود: کمیته راهبردی تشکیل داده ایم و کلیه تصمیمات در قالب کمیته و بصورت مشورتی 
و خرد جمعی اتخاذ میگردد. قطعًا کاستی ها و انتقاداتی هم وجود دارد که باید با همفکری همه دوستان حل شوند.رییس 

هیات اسکیت استان چهارمحال و بختیاری در خصوص اسکیت کشور گفت:
 اسکیت در وضعیت کنونی در کشورشرایط خوبی دارد. پس از انتقال فدراسیون اسکیت به داخل مجموعۀ ورزشی آزادی، 
آکادمی اسکیت این مجموعه بسیار پویا شده و با توسعه بیشتر مجموعه و تکمیل خوابگاه و بخش های دیگر نوید بخش 
روزهای بسیار خوبی برای جامعه اسکیت است. رییس هیات اسکیت چهارمحال و بختیاری افزود: در بخش اسکیت روی 
یخ یا آیس شاهد پیشرفت های بسیار چشمگیری بوده ایم و زیر ساخت های یخ به صورت قابل توجهی در حال افزایش 
است و اکنون دو پیست روی یخ استاندارد در پدیدۀ شاندیز مشهد و ایران مال تهران باعث رشد و توسعه روزافزون رشته 
های اسکیت روی یخ شده است. وی ادامه داد: فدراسیون اسکیت گام های بسیار خوبی در خصوص شناخت ورزش اسکیت 
در سطح جامعه برداشته است و پخش گزارش های مسابقات هاکی، اسکیت سرعت روی یخ، آموزش رولر اسکیت عمومی 

و رولر فری استایل در شبکه تخصصی ورزش باعث افزایش عالقه در مخاطبان شده است.
ضیایی در خصوص فعالیت های اموزشی فدراسیون هم اظهار کرد: فدراسیون اسکیت در بخش آموزش و برگزاری کارگاه 
های آموزشی حتی در شرایط کرونا و بصورت آنالین فعال بوده و در خصوص معرفی و ثبت نام مربیان درجه یک اسکیت 
سرعت جهت شرکت در دوره ۶ هفته ای بین المللی اسکیت سرعت به صورت آنالین در لوزان سوئیس به منظور ارتقای 
سطح مربیان کشور سرآمد فدارسیون های دیگر شده است، که نشان دهنده توجه ویژه فدراسیون به بحث آموزش و 
باال بردن سطح کیفی مربیان و داوران دارد، که در این زمینه جای تقدیر و تشکر از ریاست محترم فدراسیون و مجموعه 

همکاران ایشان در فدراسیون اسکیت دارد.
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فدراسیون اسکیت رشد چشمگیری را داشته است...

رییس هیأت اسکیت خراسان رضوی در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
اسکیت استان خراسان رضوی دارای23 هیأت فعال شهرستانی می باشد و زیرساخت های خوبی 

از جمله
پیست های تخصصی 200 متر سرعت و اسکیت روی یخ و اسکیت برد است و در بیشتر رشته های 
زیر مجموعه فدراسیون اسکیت، فعال می باشد . عجم خراسانی در خصوص مقام های کسب شده 
از سوی ورزشکاران اسکیت استان خراسان رضوی اظهار کرد: در رشته هایی چون سرعت مقامهای 
ارزنده ای در لیگ های کشور از جمله قهرمانی در سال 9۷ ، دو نایب قهرمانی و مقام سوم لیگ هاکی 
کشور، مقام قهرمانی در مسابقات استعدادهای برتر کشور در سال 9۸ در بخش دختران و مقام سوم 
فری استایل دربخش پسران را در کارنامه خود دارد. وی ادامه داد: در بخش برون مرزی و بین المللی 
هم ورزشکاران استان در رشته های سرعت و فری استایل مقام های بین المللی زیادی را برای کشور 
عزیزمان کسب نموده اند و همه ساله نیز در اردوها و اعزام های تیم ملی نمایندگانی را از خراسان 
توانستیم یک مقام سومی در  بیماری کرونا  با وجود  داد: در سال 99  ادامه  ایم. وی  داشته  رضوی 
مسابقات مجازی روسیه توسط یکی از ورزشکاران دختر استان کسب نماییم که همه این ها باعث 

شده تا خراسان رضوی همه ساله جزو هیئت های برتر اسکیت استان های کشور قرار بگیرد.
عجم خراسانی رییس هیأت اسکیت خراسان رضوی در خصوص اسکیت در کشور اظهار کرد:

فدراسیون اسکیت از زمان حضور جناب آقای رضایی رشد چشمگیری را داشته است که از جمله می 
توان به کسب کرسی نایب رئیسی اسکیت آسیا، مقامهای جهانی در رشته های فری استایل، مقام 
قهرمانی آسیا در رشته هاکی، مقام سوم بین المللی هاکی روی یخ که اخیراً کسب گردید، اشاره نمود. 
وی افزود: همچنین در قسمت آموزش هم اهمیت زیادی به این موضوع مهم داده شده است. ازجمله 
می توان به اعزام نمایندگان مربیگری و داوری کشورمان به کالسهای بین المللی به ایتالیا و همچنین 
کمپ آموزشی اسکیت برد نیز اشاره نمود. عجم خراسانی در پایان گفت: کسب موفقیت جز با همکاری 
و یکدلی در استان های کشور و کادر فدراسیون به دست نمی آمد که در اینجا به نوبه خود از تالش 
تمامی دوستان و همکاران خوبم در هیأت های استانی و فدراسیون اسکیت کمال تشکر و قدردانی را 

دارم. به امید موفقیت های بیشتر و کسب مدال های بیشتر و سربلندی ایران اسالمی.
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تحوالت بسیار خوبی در اسکیت صورت گرفته است...

آدینانی در خصوص اوضاع و احوال اسکیت در استان و کشور گفت:
اسـتان خراسـان جنوبـی در رشـته هـای فری اسـتایل، رولبال و اسـکیت سـرعت فعالیـت دارد که 

ورزشـکاران اسـتان در لیگ،
 مسـابقات کشـوری و مارشـال کاپ دارای عنوان هسـتند.وی در مورد زیر سـاخت های اسـتان به 
اختصاص 3 زمین در بیرجند از سـوی اداره کل ورزش و جوانان اسـتان اشـاره کرد.وی افزود: که در 
ماه های گذشـته با پیگیری توانسـتیم پیسـت اسـکیت خیابان یاسـمن را تجهیز کنیم و حصارکشـی 
و آسـفالت آن انجـام شـده کـه در تالشـیم هرچه زودتر بـه بهره برداری برسـد.2 زمیـن دیگر هیأت 
هـم، در فـاز دوم پـروژه هـای عمرانـی اداره کل ورزش و جوانـان قـرار دارد کـه پیگیـری های الزم 
را انجـام خواهیـم داد تـا بتوانیـم ایـن دو زمیـن هـم بـه بهـره بـرداری و اتمام برسـد.وی ادامـه داد: 
در شهرسـتان قایـن هـم، زمینـی بـه هیـأت اسـکیت اختصاص داده شـده اسـت که بـا حمایت های 
شـهرداری و مسـئولین اداره راه و ترابری شهرسـتان، زیر سـازی و آسـفالت آن را به صورت رایگان 
تـا ابتـدای سـال 1400 انجـام خواهیـم داد.آدینانـی به تعداد شهرسـتان های فعال در سـطح اسـتان 
هـم اشـاره کـرد و گفـت: ۶ شهرسـتان در اسـتان فعـال هسـتند و پیگیـر فعال شـدن دو شهرسـتان 

نهبندان وسربیشـه نیز هسـتیم.
رییس هیأت اسکیت خراسان جنوبی در خصوص اسکیت در کشور هم گفت:

از زمـان حضـور جنـاب محمدرضایـی تحـوالت بسـیار خوبی در اسـکیت صـورت گرفـت. از جمله 
ایـن تحـوالت بهـره برداری سـاختمان اداری فدراسـیون بود که بـا تالش ها و پیگیری های ایشـان 
سـاخت ایـن سـاختمان بـه اتمـام رسـید و در اختیار فدراسـیون قرار گرفت و باعث مسـرت و شـادی 
جامعـه اسـکیت شـد.وی ادامـه داد: پیسـت آزادی از دیگـر اقدامات مهم بـود که با همت فدراسـیون 
امـاده شـد کـه در حـال حاضـر کلیـه ورزشـکاران ملی مـی تواننـد از ایـن پتانسـیل اسـتفاده کنند و 
تمرینـات خـود را جهـت حفـظ آمادگـی ادامـه دهند.آدینانـی بـه کسـب مقام های بسـیار آسـیایی و 
جهانـی نیـز از زمـان حضـور محمدرضایـی اشـاره کـرد.وی در پایـان گفـت: امیـدوارم تـا بتوانیم در 
اسـتان هـا بـا معرفی ورزشـکاران مسـتعد به تیم های ملی، شـاهد درخشـش بیشـتر ملی پوشـان در 

کسـب عناویـن بیـن المللـی باشـیم و جامعـه را بیشـتربا این رشـته مفرح آشـنا کنیم .
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تصاحب جایگاه آسیایی، آینده ای روشن را برای این ورزش نوید می دهد.

رییس هیأت اسکیت استان خراسان شمالی در خصوص وضعیت اسکیت در استان و کشور گفت:
از سال 1392 تا 139۸ بطور منظم در هر سال دو مرحله مسابقات استانی در شهریور ماه و بهمن 
ماه برگزار نمودیم که متاسفانه در سال 1399 به دلیل بیماری کرونا مسابقات متوقف شد. برگزاری 
منظم مسابقات اسکیت در استان باعث رشد و توسعه ورزش اسکیت و گسترش آن از مرکز استان 

به شهرستان ها شد و در حال حاضر چهار شهرستان دارای هیات اسکیت فعال می باشند. 
وی ادامه داد: در بحث آموزش با برگزاری کالسهای داوری و مربیگری در رشته سرعت تمام 

داوران و مربیان استان دارای گواهینامه رسمی فدراسیون میباشند.
همچنین با بهسازی منابع انسانی به عنوان استراتژی اصلی هیات و همسو با اسناد باال دستی 
فعالیتهای  اجرای  با  برده و  تقویم ورزشی فدراسیون تنظیم و پیش  با  را مطابق  آموزشی  فعالیت 
قالب  در  در کشور  ورزشی  آموزش  مند  نظام  و مدل  المللی  بین  استانداردهای  براساس  آموزشی 
هدف گذاری، نیازسنجی آموزشی، طراحی و اجرای آن همراه با دستورالعمل های کمیته آموزش 
فدراسیون اسکیت و همراهی خانم وفاخواه نایب رئیس بانوان و رئیس کمیته آموزش فدراسیون و 
استاد گرانقدر جناب محسن بهلولی که همواره همراه هیات اسکیت استان بوده است باعث رشد و 

توسعه ورزش اسکیت در استان شده است.
وی ادامه داد:  تمام این پیشرفتها مدیون حمایت و پیگیری های آقای بهادری مدیر کل ورزش 
استان و حمایتهای بیدریغ جناب بهمن محمدرضایی ریاست محترم فدراسیون اسکیت که قوت 
قلبی برای ورزشکاران و حضور ایشان در جایگاه ریاست فدراسیون باعث توسعه و پیشرفت ورزش 
اسکیت در کشور و تصاحب جایگاه آسیایی برای ورزش اسکیت شده است، آینده ای روشن را برای 

این ورزش نوید می دهد.
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تحوالت بسیار خوبی در اسکیت صورت گرفته است...

رییس هیأت اسکیت استان خوزستان در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
قبـل از شـروع، یـک خاطـره ای از پـدر شـهیدم کـه بسـیار آموزنده می باشـد بـه یادگار به شـما 

سـروران تقدیم مـی نمایم.
بنـده شـش مـاه داشـتم که پـدرم در اوایـل جنـگ در عملیات فتـح المبیـن مورخـه 2۵/1/۶0 به 
شـهادت رسـیدند و ایشـان از لحـاظ سـنی باالتریـن شـهید در خوزسـتان و )کشـور( بودنـد قبـل از 
شـهات سـابقه کاری خـود را بازخریـد و خـود را بازنشسـته مـی کنند. که یکی از دوسـتان شـهید از 
ایشـان سـوال مـی پرسـند کـه چرا خـود را بازنشسـته و هـدف از این کارتـون چیه؟ شـهید بزرگوار 
مـی فرماینـد بـرای دنیـا خیلـی کار کردم و می بایسـت بـرای آخرتم توشـه ای جمع کنـم و رضای 
خـدا را جلـب نمایم. و ایشـان بسـیج عشـایر را تشـکیل و با  تفنگهای شـکاری جوانمردانه از شـهر 

دفـاع و جلـوی تجـاوز دشـمن را گرفتنـد و در آن عملیـات به شـهادت نائل شـدند.
وظیفـه اصلـی مـا در ایـن مقطـع حسـاس به عنـوان سـفیران یـک جامعه ورزشـی بـزرگ همان 
وظیفـه شـهدا در زمـان جنـگ و ایجـاد روحیـه و انگیـزه بـاال و امیـد بـه زندگـی خانـواده بـزرگ 
اسـکیت مـی باشـد. ظهیـری ادامه داد: اسـکیت اسـتان در دهـه ۸0 از پویایی خاصی برخـوردار بود 
و در دهـه 90 بـا توجـه بـه عدم داشـتن امکانـات مناسـب و کافی به جایـگاه واقعی خود در کشـور 
نرسـیده اسـت کـه انشـااهلل با همـت واالی مسـئولین مربوطه به بنـده حقیر به آن مهـم نیز خواهند 
رسـید اقدامـات بسـیاری در مـدت زمـان تصـدی هیـات اسـکیت در این شـش ماه صـورت گرفته 
اسـت کـه میتـوان بـه  تحویـل و راه اندازی پیسـت 200 متـر در مجموعـه الغدیر در انتهای سـال، 
برگـزاری کالس تئـوری درجـه 3، انتصـاب ۷ رئیـس هیـات شـهرهای مهـم و فعـال کردن رشـته 
هـای مختلـف اسـکیت، راه انـدازی رشـته رولبـال- هاکی- فـری اسـتایل- اگرسـیو، حمایت مالی 
جهـت اعـزام به مسـابقات کشـوری، انتصاب افراد متخصـص در چارت  هیات،حمایـت از قهرمانان، 
امضـای تفاهـم نامـه بـا آمـوزش پـرورش و ارگانهـای مختلـف در زمینـه اسـتعدادیابی و در اختیـار 
گذاشـتن اماکن ورزشـی اسـکیت، برگزاری کمپهای انتخابی تیم اسـتان و مسـابقات جهت آمادگی 
جهانـی ورزشـکاران و شـرکت در رقابـت هـای ورزشـی اشـاره نمـود کـه رویکـرد هیات اسـتان با 

شـعار )هـر خانـواده خوزسـتانی یک اسـکیت باز( می باشـد. 
وی ادامـه داد:  در سـال 92 تیـم شـوش در لیـگ برتـر کشـور شـرکت و توانسـت مقام ششـم را 

کسـب نمایـد و 3 نفـر از نوجوانـان بـه کمـپ اسـتعداد یابی کشـور دعوت شـدند.  
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ظهیری در خصوص زیر ساخت های استان اظهار کرد: 

 اولیـن پیسـت اسـکیت آماتور در سـال ۷۷ در شهرسـتان شـوش دانیـال )ع( احداث و در سـال 
91 پیسـت 200 متر شـمال خوزسـتان در شـمال دانیال توسـط بنـده احداث و راه انـدازی گردید 

کـه بـه کمک بزرگی در توسـعه اسـکیت در اسـتان منجـر گردید.
ظهیری رییس هیأت اسکیت خوزستان در خصوص اسکیت در کشور اظهار کرد:

خـدا رو شـکر فدراسـیون اسـکیت در توسـعه رشـته جـذاب اسـکیت و همچنیـن در برقـراری 
سیسـتم هـای نـرم افـزاری و سیسـتم های منظـم اسـتعدادیابی، هماهنگـی و تعامل خوبـی را با 
هیـات هـای اسـتان داشـته و در آینـده ای نزدیـک منتظـر یـک اتفاق خـوب و موفقیـت جهانی 

بود. خواهیـم 
وی ادامـه داد: از همـه عزیـزان خواهشـمندم نـگاه ویـژه بـه اسـتان خوزسـتان بـا توجـه بـه 
محرومیـت مظلومیـت )مناطـق جنگـی( لحـاظ و از داوران و مربیـان و کادر مجـرب و بـا تجربه 
هیـات اسـتان در رقابتهـا و سـمت هـا در فدراسـیون اسـتفاده نماینـد. در پایـان از آقایـان محمد 
رضایـی، هنرجـو، عتیقـه چی، سـرکار خانـم وفاخـواه و تمامی همـکاران عزیز کمال تشـکر ویژه 

و امتنـان را داریـم.
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در حال حاضر اسکیت کشور مسیر درستی رو به همت مسئوالن فدراسیون طی می کند...

توکلی در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
اوج ورزش اسـکیت در دهـه ۸0 بـوده، کـه عمدتًا ورزشـکاران ملی پـوش از این اسـتان بودند، در 
بعـد ورزش همگانـی ایـن رشـته جایـگاه خوبی در اسـتان دارد.مدارس اسـکیت در اکثر شهرسـتانها 
ومرکزاسـتان فعالیـت دارنـد، تبلیغات خوبی از بابت همگانی کردن ورزش اسـکیت در سـطح اسـتان 
انجـام شـده اسـت. در بعـد قهرمانـی نیزمحمد امین حیدری از ملی پوشـان رشـته اسـکیت سـرعت 

از اسـتان زنجان است.
ازمشـکالت ایـن رشـته در اسـتان زنجـان نبود پیسـت اسـکیت مـی باشـد. جـا دارد از حمایتهای 

اداره کل ورزش وجوانـان اسـتان زنجـان از هیئـت تشـکر نمایم.

رییس هیات اسکیت استان زنجان در خصوص اسکیت کشور گفت:
اسـکیت در کشـور از زمانـی کـه ایـن رشـته از زیرمجموعـه فدراسـیون همگانی جدا شـد وبعنوان 
فدراسـیون شـناخته شـد، توسـعه وپیشـرفت قابل توجه ای داشـته و در حال حاضر اسـکیت کشـور 
مسـیر درسـتی رو بـه همت مسـئوالن فدراسـیون طی می کنـد.وی ادامـه داد: پرداختن بـه انجمن 
هـای مختلـف ،ایجـاد بسـترهای سـخت افـزاری، توجـه بـه هیأتها وکسـب کرسـی در فدراسـیون 

آسـیایی از نقـاط قوت فدراسـیون می باشـد.
توکلـی در پایـان افـزود: الزم اسـت از زحمـات همه عزیـزان علی الخصوص ریاسـت فدراسـیون 

تقدیـر وتشـکر نمایم.
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اسکیت ایران متحول شده و در سطح جهانی گام برداشتیم و مقام آور هستیم.

انور رحمت زهی در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
وضعیـت اسـکیت در اسـتان بسـیار خـوب و چشـمگیر میباشـد.در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 
هیاتهـای فعال شهرسـتانی درمنطقه سیسـتان: زابل، درمنطقه بلوچسـتان:زاهدان، خاش، ایرانشـهر، 
چابهار و کنارک دارای هیات اسـکیت می باشـند که فعال ترین هیات اسـکیت اسـتان، شهرسـتان 

زاهـدان اسـت کـه جـزو فعالتریـن هیات هـا از تمام هیاتهـای اداره کل ورزش اسـتان می باشـد.
 وی افـزود: نصـب بیلبـورد تبلیغاتـی و بنرهای زیادی برای آشـنایی مردم با ورزش اسـکیت نصب 

گردیـده و تعـداد زیـادی تراکت تبلیغ اسـکیت هفتگانه بین مردم و ورزشـکاران توزیع میشـود.
وی ادامـه داد: بنـدر چابهـار بهتریـن وضعیت آب و هوایـی و منطقه آزاد و اداره بنـادر را در خودش 
جای داده و هیات اسـکیت سیسـتان و بلوچسـتان آمادگی الزم برای میزبانی های کشـوری ماراتن 

و فـری اسـتایل و رولبال را در تمام فصول سـال دارد.
رحمـت زهـی خاطـر نشـان کـرد: اسـکیت در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان آشناسـت و بیشـتر 
خانـواده هـا فرزندان خودشـان را به سـوی اسـکیت سـوق می دهند و با داشـتن مرزهای مشـترک 
زیاد با کشـور پاکسـتان در بیشـتر شـهرهای مرزی بلوچسـتان  کفش اسـکیت در تمام شـهرها به 

وفـور دیـده میشـود و بـا شـرایط مناسـب و قیمت مناسـب در دسـترس همه می باشـد.
وی ادامـه داد: مربـی و داور فعـال در اسـتان نیـز وجـود دارد کـه تعـداد کارت دارهای  آنها بسـیار 

اندک اسـت.
رحمـت زهـی رییـس هیأت اسـکیت سیسـتان و بلوچسـتان در خصوص اسـکیت در کشـور اظهار 

کرد:
اسـکیت کشـور واقعـا در سـطح باالیی مـی باشـد و امکانات زمین مسـابقات و پیسـت اسـتاندارد 
را دارا اسـت و بـا ریاسـت جنـاب دکتـر محمدرضایـی وکرسـی نایـب رییسـی اسـکیت آسـیا، واقعا 

اسـکیت ایـران متحـول شـده و در سـطح جهانـی گام برداشـتیم و مقام آور هسـتیم.
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وضعیت اسکیت کشور با زحمات بی دریغ رییس فدراسیون  و کادر اجرایی متخصص
 خود درفدراسیون در همه زمینه ها در حال رشد خوبی می باشد...

آسیایی در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
بـه حول قوه الهی در راه های پیشـرفت اسـکیت اسـتان مسـیر هموار شـده اسـت کـه قطعأ نتایج 

آن 
در سال های آینده شکوفا خواهد شد.

وی ادامـه داد: در ابتـدای سـال 9۷ هیئت اسـتان را با 3هیئـت فعال شهرسـتانی و بدهکاری های 
سـنگین تحویـل گرفتیـم که بـا همدلی و همراهی جامعه اسـکیت اسـتان در حال حاضـر در تمامی 
شهرسـتان هـای اسـتان، هیئـت تشـکیل داده ایـم امـا متأسـفانه بیمـاری منحـوس کرونـا سـطح 

فعالیـت آنهـا را تحت شـعاع قرار داده اسـت.
آسـیایی افـزود: از دیگـر اقدامات صـورت گرفته فعال کردن رشـته های مختلف اسـکیت بوده که 
در حـال حاضر اسـکیت سـرعت و اسـکیت فری اسـتایل به صـورت کامأل فعال و برای سـال1400 

فعـال کردن رشـته های اسـکیت هنری و اسـکیت آلپایـن را در برنامه داریم.
وی ادامـه داد: راه انـدازی لیـگ هـای منظـم اسـکیت سـرعت و اسـکیت فری اسـتایل کمک به 
سـزایی در شناسـایی و اسـتعدادیابی ورزشـکاران پایـه بـه کمیته های هیئت اسـتان داشـت و مدال 

آوری در مسـابقات اسـتعدادیابی از دیگـر افتخارات ورزشـکاران این اسـتان درسـال9۸ بود.
حبیب اهلل آسیایی در خصوص اسکیت کشور گفت:

وضعیـت اسـکیت کشـور بـا زحمات بـی دریغ آقـای محمدرضایـی و کادر اجرایـی متخصص خود 
در فدراسـیون در همـه زمینه ها در حال رشـد خوبی می باشـد کـه امیدواریم نتایج آن در مسـابقات 

آسـیایی و جهانـی بـه خوبی نمایان شـود و شـاهد مدال آوری ورزشـکاران ایرانی کماکان باشـیم.
رییـس هیـات اسـکیت اسـتان سـمنان در پایـان افـزود: از زحمـات رییـس فدراسـیون و همـه 

همـکاران محتـرم در فدراسـیون اسـکیت کمـال قدردانـی را دارم.
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با کسب موقعیتی که جناب محمد رضایی در کنفدراسیون آسیا نمودند ، نام ورزش اسکیت
 ایران برای همیشه در تاریخ آن حک گردید.

مهرداد خائف در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
در اسـتان فارس جهت توسـعه و بالندگی ورزش اسـکیت، برنامه ها را به دو قسـمت زیر سـاختها 
و اسـتعداد یابـی و قهرمـان پـروری تقسـیم کـرده و در بخـش زیـر سـاختها تـا کنـون موفق عمل 
شـده و توانسـته ایم در سـطح اسـتان ۸ پیسـت را به مرحله احداث و بهره برداری برسـانیم، که تا 
کنـون 4 پیسـت اسـتاندارد و آموزشـی تفریحـی بـه بهره برداری رسـیده و مابقی انشـااهلل تـا ۵ ماه 

آتی به سـر انجـام خواهد رسـید.
وی ادامـه داد: در بخـش اسـتعداد یابـی تـالش بـر شناسـایی و تشـویق کـودکان و نوجوانـان به 
ادامـه حرفـه ای ورزش اسـکیت در رشـته ای کـه بـه نظـر میرسـد مستعدترهسـتند و توسـعه همه 
رشـته هـای اسـکیت بـوده و از جانـب دیگر بـا حمایـت و همراهی آنانی که توانایی کسـب سـکو و 

مـدال و موقعیـت دارنـد تـالش بـر افتخـار آفرینی بـرای ورزش اسـتان و کشـور داریم.
خائف رییس هیأت اسکیت فارس در خصوص اسکیت در کشور اظهار کرد:

خوشـبختانه ورزش اسـکیت در کشـور طـی چنـد سـال اخیـر و بـا زحمـات ریاسـت و مدیـران و 
کارکنـان فدراسـیون اسـکیت جمهـوری اسـالمی ایـران بـه شـدت نـزد مردم شناسـایی و رشـد و 
توسـعه پیـدا کـرده و خوشـبختانه از حالـت تک بعدی اسـکیت سـرعت خـارج و تمامی رشـته های 
آن فعـال گشـته اسـت و با کسـب موقعیتـی که جناب محمـد رضایی در کنفدراسـیون آسـیا نمودند 

، نـام ورزش اسـکیت ایـران بـرای همیشـه در تاریـخ آن حـک گردید.
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با وجود آقای محمدرضایی در راس فدراسیون و کادر فنی بسیار قوی که در
 کنار ایشان حضور دارند، هر روز شاهد پیشرفت اسکیت کشور هستیم

میالد حکمی در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
اسـتان قزوین داراي ۵ شهرسـتان می باشـد که هر ۵ شهرسـتان فعال هسـتند. شـهر قزوین داري 
۵ پیسـت اسـکیت مـی باشـد کـه یکـي از آنهـا پیسـت 200 متر سـرعت اسـت و خداروشـکر تمام 

شهرسـتان هاي اسـتان داراي پیسـت آموزشـي مخصوص اسـکیت مي باشـند.
وی ادامـه داد: از ابتـداي سـال 9۷ تـا کنـون فعالیـت هـای مختلفي در اسـتان انجام شـده اسـت 

کـه میتـوان به:
برگـزاري ۶ دوره کالس مربیگـري، 4 دوره کالس تئـوری مربیگـری، میزبانـي 2 دوره مسـابقات 
لیـگ برتـر رولبـال آقایـان و میزبانـي 4 دوره مسـابقات لیـگ رولبـال بانـوان و کسـب عناوین اول 
و سـوم در لیـگ بانـوان رولبـال، میزبانـي 2 دوره مسـابقات اسـکیت نمایشـي کشـوري، میزبانـي 
مسـابقات آزاد کشـوري فري اسـتایل، شـرکت در مسـابقات لیگ سـرعت و کسـب مقام هاي اول 
تا سـوم در بخش بانوان و آقایان، کسـب مقام سـوم مسـابقات ماراتن کشـوري، کسـب مقام هاي 
مختلـف اسـکیت هنـري در سـطح کشـور، حضـور آقـاي محسـن کاظمـي در تیـم ملـي اسـکیت 

سـرعت و حضـور در مسـابقات جهانـي کـره جنوبـی اشـاره نمود.
وی افـزود: البتـه بـا وجـود ویروس منحوس کرونا در سـال 99 آنچنـان که باید نتوانسـتیم فعالیت 
داشـته باشـیم، ولي در همین سـال هم چندین مسـابقه اسـتاني رول بال، 2 دوره مسـابقات انتخابي 
اسـکیت سـرعت، مسابقات اسـکیت فري اسـتایل و 2 دوره مسابقات اسـکیت هنري برگزار نمودیم.

حکمی رییس هیأت اسکیت قزوین در خصوص اسکیت در کشور اظهار کرد:
بـا وجـود آقـای محمدرضایـی در راس فدراسـیون و کادر فنـی بسـیار قـوی کـه در کنـار ایشـان 

حضـور دارنـد، هر روز شـاهد پیشـرفت اسـکیت کشـور هسـتیم.
در پایـان از آقـای محمدرضایـی کـه همیشـه حامـی هیـأت اسـکیت اسـتان بودند، آقـای عالیی 
مدیـر کل ورزش و جوانـان اسـتان قزویـن، کادر فدراسـیون و کادر هیـأت اسـتان، روسـای هیـات 
هـای شهرسـتان، روسـای جـوان و اسـکیت سـوار کمیتـه های هیـأت و شـهرداری قزوین تشـکر 

ویـژه مـی نمایم.
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فدراسیون اسکیت رشد چشمگیری را داشته است...

وضعیت  خصوص  در  قم   استان  اسکیت  هیأت  رییس 
اسکیت در استان گفت:

 اسکیت استان قم  دارای کادر جوان و پویا  می باشد که 
از ابتدای سال 9۷ نیز با توجه به فعالیت های سازمان یافته 
مناسب در استان، جزء هیئت های برتر کشور در منطقه قرار 
گرفته وتوانستیم برای اولین بار در استان یک آکادمی روباز 

اسکیت را برای ورزشکاران به بهره برداری برسانیم.
وی ادامه داد: در بخش آموزش نیز توانسته ایم با حمایت 
از  تعدادی  فدراسیون هر سال  فعال  کادر  و  مسئولین  های 
ورزشکاران به ویژه در بخش بانوان را بعنوان مربی به جامعه 

اسکیت معرفی نماییم.
قسمت  در  کرد:  اظهار  مسابقات  خصوص  در  جلیلی 
و  بال  ورول  هاکی  اینالین  های  رشته  در  بویژه  مسابقات 
تیم  قم  استان  نیز  برتر  استعدادهای  های  المپیاد  همچنین 
های خود را با حمایت هیئت وبخش خصوصی اعزام نموده 
است. وی افزود: الزم به ذکر است با توجه به پتانسیل باالی 
اسکیت در استان قم باالخص در بخش نوجوانان وجوانان 
در رشته اینالین هاکی و با توجه به  دارا بودن ورزشکاران 
مستعد در این بخش می توان گفت،قم  پشتوانه خوبی برای 
فعالیت در  . جلیلی در خصوص  بود  تیم ملی کشور خواهد 
شیوع  زمان  در  کرد:  اظهار  هم  کرونا  ویروس  شیوع  زمان 
ویروس منحوس کرونا از یکسال پیش تا کنون نیز فعالیت 
که  قرمز  های  وضعیت  در  و  نشده  لغو  استان  در  اسکیتی 
امکان برگزاری رویدادهای حضوری نبوده در بخش مجازی 

اسکیتی  های  وآموزش  مختلف  های  پویش  اندازی  راه  با 
توسط ورزشکاران و مربیان قمی مشغول به فعالیت بوده و 
در وضعیت هایی که ستاد کرونا در ورزش مجوزهای الزم 
با  با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی  را داده است 
تعداد محدود ورزشکار اقدام به برگزاری کالسهای آموزشی 

وبرگزاری مسابقات نموده است.
در  اسکیت  خصوص  در  قم  اسکیت  هیأت  رییس  جلیلی 

کشور اظهار کرد:
فعالیت  عدم  و  اقتصادی  مطلوب  نا  شرایط  به  توجه  با 
رشته  حاضر  حال  در  ورزشی،  های  رشته  اکثر  مناسب 
محترم  ریاست  پشتیبانی  و  ریزی  برنامه  درایت،  با  اسکیت 
خواه،  وفاه  سرکارخانم  رضایی،  محمد  جناب  فدراسیون 
جناب آقای عتیقه چی، جناب آقای هنرجو وسایر همکاران 
مستعد وتوانمند ایشان خوش درخشیده است و انشااهلل با رفع 
کشور   اسکیت  در   بیشتر  پیشرفت  شاهد  مشکالت  تمامی 
ودر نهایت سربلندی ایران اسالمی باشیم وبنده هم بعنوان 
نیزقدردان تمامی زحمات  استان قم  نماینده جامعه اسکیت 

وحمایت های بی وقفه شما بزرگواران هستم. 
بعنوان  نیز  بخارایی  آقای  جناب  از  ویژه  تقدیر  دارد  جا 
مسئول روابط عمومی فدراسیون داشته باشم که با انعکاس 
به  فعالیت های اسکیتی  انتقال  باعث  به روز  اخبار دقیق و 
جامعه ورزشی کشور و  ایجاد انگیزه در بین جامعه اسکیت 

کشور می شوند.
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اسکیت کشور می تواند در آینده نزدیک جزو مدعیان جهان در برخی از رشته های این ورزش باشد

رییس هیأت اسکیت استان کردستان در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
باتوجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا در سـرار کشـور و مسـتثنی نبـودن اسـتان کردسـتان از ایـن 
موضـوع متاسـفانه لطمـه بزرگـی بـه ورزش اسـتان وارد شـد. وی ادامـه داد:  ورزش اسـکیت نیز با 
وجـود اینکـه در فضـای بـاز تمرینـات انجام می شـود ولـی متاسـفانه با عدم اسـتقبال ورزشـکاران  
و والدیـن آنهـا مواجـه شـد. باتوجه به اینکه اسـکیت اسـتان بصـورت انحصـاری در اختیـار افرادی 
خـاص بـود و بهـره بـرداری شـخصی از ایـن ورزش مـی شـد وفقـط در رشـته سـرعت فعـال بود، 
در ابتـدا بـا برگـزاری یـک دوره مربیگـری درجـه 3 در اسـتان توانسـتیم 13 مربـی جدیـد به هیات 

اسـتان اضافـه نماییم.
وی ادامـه داد: رشـته هـای فـری اسـتایل و رولبال را به کمک سـایر دوسـتان فعـال نمودیم  و دو 
شهرسـتان قروه و سـروآباد که از شـهرهای بزرگ اسـتان محسـوب می شـوند را به هیاتهای فعال 

اسـتان اضافـه نمودیم تـا از تجربیات ایـن عزیزان بهره منـد گردیم.
وی افـزود: انشـاهلل و بـا اسـتعانت از درگاه خداوند متعـال و رهنمودهای جناب آقـای محمدرضایی 
ریاسـت محتـرم فدراسـیون و همـکاران محترم ایشـان بـا اخذ تصمیمات جدید در سـال پیشـرو در 

راسـتای اعتالی  ورزش اسـکیت در اسـتان گامهایی مفیـدی برداریم .
عباسی در خصوص اسکیت در کشور اظهار کرد:

اسـکیت کشـور اکنـون در وضعیـت بسـیار خـوب و روبـه جلـو قـراردارد و باتوجـه بـه برگـزاری 
مسـابقات انتخابـی و درون مـرزی و  اعزامهـای بـرون مرزی و کسـب مقامهای عالی در مسـابقات 
رشـته هـای مختلف ،اسـکیت کشـور مـی توانـد در آینده نزدیـک جزو مدعیـان جهـان در برخی از 

رشـته هـای این ورزش باشـد.
وی ادامـه داد:  بنـده بـا تمـام وجـود یقیـن دارم کـه آقـای محمدرضایـی و همکارانشـان در ایـن 
زمینـه هیـچ کوتاهـی نکـرده و با تمـام وجـود در خدمت ارتقـای جایگاه اسـکیت در جهـان فعالیت 

نمایند.  مـی 
در پایـان ازتمامـی دوسـتان و بزرگـواران و خادمیـن ورزش اسـکیت در سراسـر کشـور تشـکر و 

قدردانـی مـی نمایـم  .



108

قطار پر فروغ ورزش اسکیت کشور، در دوران مسئولیت جناب محمد رضایی از
 سرعت بسیار باالیی برخوردار است...

آشورماهانی در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
بـه رقـم تالش هایـی کـه از سـوی همـکاران و خاک خـورده های این رشـته در مـاه های ابتـدای حضورم در هیأت اسـتان 

شـد، برنامـه راهبردی هیأت بـا رویکرد bsc تنظیـم گردید.
برنامـه ای کـه بـا 1۶ اسـتراتژی و ۸3 اقـدام عملیاتـی حجت را بر مـن و همکارانم برای دسـتیابی به پله هـای رفیع موفقیت 
تمام کرد و امروز بعد از گذشـت قریب به ۶ سـال و با حمایت های دلسـوزانه فدراسـیون اسـکیت و اداره کل ورزش و جوانان 
اسـتان ایـن افتخـار را دارم کـه هیـأت اسـکیت کرمـان با تالش جامعه اسـکیت کـه البته شـخص حقیر در این بیـن کمترین 
نقـش را دارم در جمـع هیـأت هـای برتر کشـور قـرار دارد، بـه طوریکـه در بخش های مختلـف ازجمله افزایش سـرانه فضای 
ورزشـی تخصصـی، برگـزاری دوره ها-کارگاه هـا و سـمینار های آموزشـی، افزایش تعداد ورزشـکاران سـازمان یافته، ارتقاء چند 
پلـه ای در جـدول از حیـث عملکـرد، جـذب منابـع مالـی از بخش هـای مختلف، اصالح سـاختار و تشـکیالت، قبـول میزبانی 
مسـابقات کشـوری، برگـزاری رویدادهای ورزشـی اسـتانی، فعالیت هـای فرهنگـی ، تربیت نیروهـای جوان و مسـتعد، مبارزه 
بـا انحصـار و فسـاد، کسـب کرسـی های متعـدد کشـوری، فعال سـازی کلیـه شهرسـتان ها و رشـته های تحت پوشـش، ایجاد 
ارتباطـات سـازنده بـا مسـئولین اسـتانی و کشـوری در جهـت اسـتفاده بهینـه از نفوذ هریـک از آن هـا و ... حـال و روز هیأت 
کرمـان را در جمـع همتایـان خـود در اسـتان و کشـور به نگینی تبدیل کرده اسـت که همـواره به آن میبالم و امیـد آن را دارم 

کـه انشـااهلل بـا رفتنم از ایـن هیأت دارایی هـای ارزشـمندی برای آینـده گان به یـادگار بگذارم.
رییس هیأت اسکیت کرمان در خصوص اسکیت در کشور اظهار کرد:

اعتقـاد دارم کـه قطـار پر فروغ ورزش اسـکیت کشـور کـه به همت و تـالش همکارانم در هیأت های اسـتانی ، مسـئولین و 
اعضای فدراسـیون اسـکیت شـروع به حرکت کرده اسـت در دوران مسـئولیت جناب محمد رضایی از سـرعت بسـیار باالیی 
برخـوردار اسـت بـه شـکلی که بـه اوج خود رسـیده ، افتخاراتی که در حال حاضر برای ورزش اسـکیت کشـور به دسـت آمده 
در طـول تاریـخ ایـن ورزش در کشـور کـم نظیـر و در بخـش هایـی حتی بی نظر اسـت، الحـق و االنصاف ایـن موفقیت ها را 
مدیـون همراهـی و تـالش کلیه زحمتکشـان این رشـته در اسـتان ها و اعضای فدراسـیون بـه فرماندهی شـخص اول ورزش 
اسـکیت کشـور آقـای بهمـن محمـد رضایـی هسـتیم . امید کـه همچنان ایـن موفقیت هـا ادامه دار باشـد و باعث خرسـندی 

و مباهات جامعه اسـکیت کشـور باشـد.
در پایـان آشـور ماهانـی گفـت: بـه عنـوان عضـو کوچکـی از جامعه بـزرگ و پـر افتخـار ورزش کشـور برای همـه عزیزان 

آرزوی بهـروزی، موفقیـت و دوری از هـر نـوع بیمـاری را خواهانـم.
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حال اسکیت کشور خیلی خوب است...

رییس هیأت اسکیت کرمانشاه  در خصوص حال اسکیت در استان گفت:
در حـال حاضـر بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونا کـه باعث شـده تمـام دنیا تحت الشـعاع قـرار بگیرد، اسـکیت کرمانشـاه هـم از این 
قضیـه مسـتثنا نبـوده امـا در حال حاضر اکثر رشـته های اسـکیت از جمله اسـکیت سـرعت، فری اسـتایل، هنـری و هاکی در اسـتان فعال 

هسـتند و بـه تازگـی نیز آکادمی اسـکیت هاکـی را راه اندازی کـرده ایم.
وی افـزود: هیـأت اسـکیت کرمانشـاه در مسـابقات رشـته هـای مختلـف اسـکیت حضـور داشـته و از جملـه آن بایـد به حضـور در لیگ 
برتـر بزرگسـاالن اسـکیت اشـاره کرد که ورزشـکاران اسـتان توانسـتند عنـوان نایـب قهرمانی این مسـابقات را بـه خود اختصـاص دهند.

وی ادامـه داد: در حـال حاضـر از 14 شهرسـتان اسـتان کرمانشـاه در 12 شهرسـتان رشـته اسـکیت فعـال و دارای هیـأت مـی باشـد و 
ورزشـکاران زیـر نظـر مربیـان رسـمی فدراسـیون آمـوزش مـی بینند.

وی افـزود: از دیگـر فعالیـت هـای اسـکیت اسـتان مـی توان بـه برگـزاری دوره های مربیگـری و داوری درجه 2 و 3 اشـاره کـرد که در 
حـال حاضـر نزدیـک بـه ۶4 مربـی و ۵۶ داور رسـمی در اسـتان وجـود دارد کـه در برنامه هـای آینده هیأت نیـز برگـزاری دوره مربیگری 
و داوری درجـه یـک را خواهیـم داشـت. شـیرزادی در خصـوص مسـابقات قهرمانـی ماراتن کشـور هـم اظهار کرد: امسـال باید ششـمین 
دوره ایـن مسـابقات را برگـزار مـی کردیـم کـه متأسـفانه بـه دلیـل شـیوع کرونـا لغو شـد و حتمًا در سـال آینـده ایـن مسـابقات را برگزار 

خواهیـم کرد.
وی بـه همـکاری بـا شـهرداری اسـتان نیـز اشـاره کرد و گفـت: تا کنـون همکاری بسـیار خوبی بـا این ارگان داشـتیم و از پیسـت های 

شـهرداری، ورزشـکاران ما اسـتفاده می نمایند.
در خصـوص سـخت افزارهـای اسـکیت در اسـتان هم گفت: بـه لطف مدیر کل محترم اسـتان کرمانشـاه، اولین پیسـت اسـتاندارد ایران 
را کلنـگ زنـی کردیـم و ۵0 درصـد کار سـاخت ایـن پیسـت انجـام شـده و در حال حاضر هـم تخصیص هـای بودجه صـورت گرفته و به 
زودی کار را ادامـه خواهیـم داد تـا بـه بهـره برداری برسـد. رییس هیأت اسـکیت کرمانشـاه افزود: اما  اگـر بخواهیم از حال امروز اسـکیت 
اسـتان بگوییـم، بـا از بیـن رفتـن ایـن ویـروس حال اسـکیت اسـتان هم بهتـر از پیش خواهد شـد و بـا توجه بـه برنامه هایی کـه داریم و 

بـا افتتـاح پیسـت، می توانیـم میزبان اردوهـای تیم ملـی و دوره های تخصصی باشـیم.
رییس هیأت اسکیت کرمانشاه در خصوص اسکیت در کشور اظهار کرد:

قطعـًا بـا وجـود آقـای محمدرضایـی حال اسـکیت کشـور خیلی خوب اسـت و با زحمـات ایشـان اتفاقات بسـیار خوبی در اسـکیت ایران 
شـکل گرفتـه اسـت. جـا دارد از ایشـان تشـکر کنم چرا که همیشـه در دسـترس و در صدد رفع مشـکالت اسـتان هـا بودند.

وی ادامـه داد: در حـال حاضـر اسـکیت ایـران بـا وجـود کادر خوب و متخصـص در فدراسـیون جایگاه خوبـی دارد و این رشـته به خوبی 
به مردم شناسـانده شـده اسـت.



110

رییس هیأت اسکیت استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
اسکیت در استان ما عالقه مندان و استعدادهای زیادی دارد ،در سالهای اخیر و همواره در رشته 
های رولبال و آلپاین در هر دو بخش آقایان و بانوان ملی پوش داشته ایم ،همواره میزبان اردوهای 

ملی بوده ایم.
وی در خصوص زیر ساخت های اسکیت در استان اظهار کرد: 

اگر بتوانیم زیرساخت اسکیت را در تمامی شهرستان های استان تقویت نماییم قطعًا این استان 
می تواند یکی از قطب های قوی اسکیت کشور شود.

آینده ای نزدیک در رشته های فری استایل ،سرعت و هاکی هم حرفهای  ادامه داد: در  وی 
زیادی برای گفتن خواهیم داشت.

بهرامی رییس هیأت اسکیت کهگیلویه و بویراحمد در خصوص اسکیت در کشور اظهار کرد:
روند پیشرفت اسکیت کشور هم با برنامه ریزی های صورت گرفته و بخصوص تقویت زیرساخت 
با روی کار آمدن آقای محمدرضایی رضایت بخش و امیدوارکننده است و اطمینان دارم در آینده 

نزدیک شاهد حضور و درخشش اسکیت سواران در میادین بین المللی خواهیم بود.
در پایان امیدوارم همه ما بتوانیم رده پاهای عمیقی از خود به جای بگذاریم و آرزوی عاقبت 

بخیری برای همه دارم.

روند پیشرفت اسکیت کشور هم با برنامه ریزی های صورت گرفته و
 بخصوص تقویت زیرساخت، رضایت بخش و امیدوارکننده است...
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با ادامه همین مسیر و برنامه تا 5 سال آینده تحولی عظیم در اسکیت رخ خواهد داد

مهدی شکی در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
بـا شـروع فعالیتـم در اسـتان با مشـکالت اساسـی روبرو بودیـم که از جملـه، فعال بودن اسـکیت 
تنهـا در  2 شهرسـتان  بـود کـه هـم اکنون 10 شهرسـتان هیـات راه انـدازی و فعال گردیـده اند و 
انشـاهلل تا پایان 3 ماهه اول سـال 1400 کلیه شهرسـتان های اسـتان، هیات اسـکیت فعال خواهند 
داشـت. از دیگـر مشـکالت هیـات، نبـود زیرسـاخت و پیسـت در اسـتان بود کـه بـا راهنمایی های 
ریاسـت فدراسـیون، حمایتهـای مدیـرکل و معاونـت محتـرم اداره کل ورزش و جوانـان، نمایندگان 
محترم اسـتان، اسـتاندار محترم و برخی از شـهرداران و اعضای شـورای اسـالمی شـهر، توانسـتیم 
در سـطح اسـتان گلسـتان، پیسـت 200 متـر و دو پیسـت 400 متـر را جانمایی کنیـم.  رییس هیات 
اسـکیت گلسـتان ادامـه داد: بـا توجـه به تعامـل خوب هیات بـا مدیـر کل و معاونت قهرمانـی اداره 
ورزش و جوانـان اسـتان، جهـت رشـد ورزش اسـکیت، پیگیـر جانمایـی فضای اختصاصی اسـکیت 

در مجموعـه ورزشـی کریم آباد که شـامل پیسـت اسـکیت اسـتاندارد، خوابـگاه و ... نیز هسـتیم.
وی افزود: اسـتان گلسـتان دارای جزیره ای به نام آشـوراده می باشـد که احداث پیسـت اسـکیت 
در ایـن جزیـره باعـث مـی گردد در سـال های آتـی بتوانیـم میزبانی مسـابقات بین المللی اسـکیت 
را داشـته باشـیم کـه ایـن نیـز یکـی از برنامه های هیـات در آینده می باشـد. رییس هیات اسـکیت 
گلسـتان ادامـه داد: باتوجـه به عالقه زیاد بنده به اسـکیت، برای پیشـرفت این رشـته در اسـتان، در 
سـال 13۸4 اولیـن پیسـت اسـکیت 200 متـر بتونی را با هزینه شـخصی سـاختم و در سـال 13۸۷ 
بـا ثبـت باشـگاه اسـکیت شـادی، میزبـان لیـگ برتر کشـور در این پیسـت بودیـم که این باشـگاه 
جـزو اولیـن باشـگاه هایـی بود اقـدام به خریـد بازیکن جهـت حضور در لیـگ برتر نمود. شـکی در 

خصـوص رونـق دوباره اسـکیت و برگـزاری کالس های آموزشـی هم گفت:
در بـدو ورود بـرای رونـق دوباره اسـکیت در اسـتان بـا دعوت از خانم فرشـتیان اقدام بـه برگزاری 
یک دوره کارگاه یکسـان سـازی جهت مربیان نمودیم و در ادامه برای رشـد مربیان و ورزشـکاران 
اسـکیت اسـتان، میزبـان اردوی تیـم ملی اسـکیت سـرعت جهت اعزام به مسـابقات جهانـی بودیم 
و اکنـون هـم هیـات اسـکیت گلسـتان آمادگـی میزبانی اردوهـای تیم ملی و مسـابقات کشـوری و 

بیـن المللی را دارد. 
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وی درخصـوص شـرایط ورزش در کرونـا نیـز اظهـار کـرد: متاسـفانه در اسـتان گلسـتان چندیـن 
اتفـاق و بالیـای طبیعـی رخ داد و در حـال حاضـر هم با وجود شـیوع ویروس کرونا و شـرایط قرمز 
در اسـتان، فعالیـت هـای هیـات محـدود شـده ولـی هرچنـد با این شـرایط هـم فعالیت هـای را به 
صـورت مجـازی ادامـه دادیـم. وی ادامـه داد: اما در سـال 99 با توجه به شـرایط، آنطور کـه برنامه 
ریـزی کردیـم نتوانسـتیم بـه اهـداف خـود برسـیم کـه انشـا اهلل بعـد از ریشـه کـن شـدن ویروس 
کرونـا، برنامـه هـای مفصلی برای اسـکیت اسـتان خواهیم داشـت تا اسـکیت گلسـتان جزو اسـتان 
هـای برتـر شـناخته شـود. البتـه باید به این نکته اشـاره کنم که در گذشـته اسـتان گلسـتان فقط و 
فقط در اسـکیت سـرعت فعالیت داشـت و اکنون  با انگیزه ای که در ورزشـکاران اسـکیت اسـتان 
دیـده مـی شـودو تمایـل آنـان بـه رشـته هـای گروهـی، رشـته رولبـال را رونـق دادیـم و یکدوره 
مسـابقات دوسـتانه بـه مناسـبت دهـه فجـر نیـز برگـزار نمودیـم کـه توانسـتیم در هـر دو بخـش 
دختـران و پسـران مقـام نایـب قهرمانـی را کسـب کنیـم. جهت توسـعه رشـته فری اسـتایل هم به 
زودی درخواسـت گارگاه و کالس مربیگـری بـه فدراسـیون خواهیـم داد.  البتـه ایـن نویـد را هـم 
خواهـم داد کـه در شـاخه اسـکیت آلپایـن زیرسـاخت هـا در حـال آماده سـازی می باشـد و فعالیت 

در ایـن رشـته نیز شـروع گردیده اسـت.
شکی رییس هیأت اسکیت گلستان در خصوص اسکیت در کشور اظهار کرد:

بـا توجـه بـه اینکـه اسـکیت ورزش نوپایـی در کشـور بـود و کمتر در ایران شـناخته شـده بـود، با 
تـالش آقـای محمدرضایـی باعث پیشـرفت اسـکیت در کشـور و آسـیا گردید و شـاخه هـای دیگر 
اسـکیت را بـه کشـور معرفی نمودند. از جمله در رشـته های فری اسـتایل، اسـکیت هاکـی، رولبال، 
اسـکیت آلپایـن ورزشـکاران در آسـیا و جهـان دارای عناوین متعـدد و مدال شـدند. وی اضافه کرد: 
از دیربـاز آقـای محمدرضایـی سـمت دبیری فدراسـیون را داشـتند و با مشـکالت فدراسـیون آشـنا 
بودنـد و در زمـان ریاسـت هـم سـعی نمودنـد تا هرچه بیشـتر ایـن مشـکالت را رفع نمایند. شـکی 
ادامه داد: از نظر من مهمترین فعالیت فدراسـیون، سـاخت سـاختمان اداری فدراسـیون در مجموعه 
ورزشـی آزادی بـود کـه خـود به اسـکیت جایگاه داد و همچنین سـاخت پیسـت اسـتاندارد 200 متر 
و 400 متـر و فعـال نمـودن اکثـر رشـته هـای اسـکیت در کشـور و ارتقـای جایـگاه اسـکیت ایران 
در آسـیا و جهـان از دیگـر فعالیـت های خوب فدراسـیون اسـکیت می باشـد. وی افـزود: مطمئنًا با 
ادامـه همیـن مسـیر و برنامـه تـا ۵ سـال آینده تحولـی عظیـم در اسـکیت رخ خواهـد داد. در پایان 
مهـدی شـکی اظهار کـرد: جا دارد از آقای محمدرضایی ریاسـت فدراسـیون اسـکیت و نایب رییس 
فدراسـیون اسـکیت آسـیا و همکارانشـان در فدراسـیون و همچنین از نمایندگان و اسـتاندار اسـتان 
گلسـتان، مدیر کل و معاونت های اداره کل ورزش و جوانان اسـتان، شـهرداران و اعضای شـورای 

شـهر در اسـتان گلسـتان کـه همیشـه حامی ورزش اسـکیت بودند تشـکر و قدردانـی نمایم.
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اسکیت کشور بسیار بسیار قوی با کمک همه مسئولین فدراسیون پیش می رود

رییس هیأت اسکیت استان گیالن در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
 حال اسـکیت گیالن بسـیار خوب اسـت و مثل همیشـه در حال رشـد. مطمین باشـید این رشـد هرگز متوقف 
نخواهـد شـد و بعـد از بیمـاری کرونـا حرکت اسـکیت اسـتان بسـیار قوی تـر جهت حضـور در میادین کشـوری، 

آسـیایی، جهانی والمپیـک قدم برخواهد داشـت. 
وی در خصوص حضور تیم های استان در مسابقات لیگ و کشوی از گذشته تا کنون اظهار کرد: 

در مسـابقات اسـکیت سـرعت در پـارک ملـت تهران شـرکت کردیـم و همچنین اولین دوره مسـابقات اسـکیت 
هاکـی کشـور را بـا حضـور 9 تیـم در رده بزرگسـاالن برگزار نمودیم که تیم شـهر رشـت در این مسـابقات حضور 

داشت. 
وی ادامـه داد: 1۷ دوره از مسـابقات لیـگ را در رشـت میزبانـی کزدیم و اولیـن میزبانی لیگ برتر بانوان کشـور 
در سـالن یـادگار امام رشـت را داشـتیم. همچنین سـه دوره مسـابقات اسـکیت هاکـی  قهرمانی کشـور را میزبان 
بودیـم و چهـار دوره اردوی تیـم ملی که از بیشـتر اسـتان هـا حضور داشـتند را جهت حضور در مسـابقات جوانان 
جهـان کـه در ایتالیـا قـرار بـود برگزار گـردد میزبانـی نمودیم. الزم به ذکر اسـت تمـام هزینه ها را شـخصا تقبل 

نمـوده و هزینـه نمـودم. البتـه موفقیتهای چندین سـاله هیأت در ایـن گزارش کوتـاه نمیگنجد.
آرین فرد رییس هیأت اسکیت گیالن در خصوص اسکیت در کشور اظهار کرد:

 اسـکیت کشـور بسـیار بسـیار قـوی با کمـک همه مسـئولین فدراسـیون محتـرم، هیات های اسـتانی، باشـگاه 
هـای زحمتکـش، مربیـان گرانقدر کـه هنرجوهـای حرفه ای پـرورش میدهند، خانـواده های گرامی کـه فرزندان 
خود را به رشـته اسـکیت میسـپارند، داوران عزیزی که باعث پیشـرفت اسـکیت می شـوند، پیشکسـوتان گرانمایه 
کـه مثـل شـمع سـوختند تـا اسـکیت همیشـه تابـان و روشـن بمانـد پیـش مـی رود و در آخـر اگر از شـخص یا 

کسـانی تقدیـر نکردم عمـدی نبوده.
وی در پایـان افـزود: بنـده بـا تمام وجود دسـت همـه بزرگوارانی که برای اسـکیت زحمت میکشـند را صمیمانه 
میفشـارم و بـا تمـام وجـود تعظیـم میکنم. آرزوی خوشـی - سـالمتی - سـرافرازی بـرای همه عزیـزان دارم و از 
آقـای بخارایـی هـم ممنونـم کـه این امـکان را فراهـم نمودند تا ایـن بنده حقیـر بتوانم نـزد بزرگان اسـکیت که 
همانـا روسـای هیـات هـای اسـکیت اسـتان هـا و مسـولین محتـرم و دیگـر عزیـزان می باشـند خـود را معرفی 

یم.  نما
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ترابی در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
این  در  که  گرفتم،  تحویل  هیأت  سربرگ  کاغذ  برگ  چند  تنها  کار  ابتدای  در  و   9۶ سال  در 
مدت توانستیم دفتر هیأت را با تمام تجهیزات اداری فعال نماییم. در مرحله بعدی توانستیم تمام 

تجهیزات مسابقه ای را خریداری و فراهم کنیم.
وی افزود : در مدت تصدی ریاست هیأت استان، چندین تیم در لیگ های مختلف در بخش 
میزبانی  به  را  جاده  و  سرعت  کشور  قهرمانی  مسابقه  چندین  و  نمودیم  اعزام  آقایان  و  بانوان 
شهرستان بروجرد برگزار کردیم. در بخش آموزش نیز چندین کالس داوری و مربیگری درجه 3 

و ارتقاء درجه 2 برگزار نمودیم.
ترابی رییس هیأت اسکیت لرستان درخصوص سخت افزارهای اسکیت در استان گفت:الحمداهلل 
البته بدلیل نداشتن پیست در استان، حال اسکیت  افزاری کمبود خاصی نداریم  از لحاظ سخت 
استان در وضعیت خوبی نیست و علی رغم اینکه در زمان تصدی خود به عنوان رئیس اداره در 
از  اعتباری  اما هنوز  بروجرد، زمینی برای احداث پیست سرعت زیرسازی و بتون ریزی نمودیم 
استان جهت آسفالت آن تخصیص داده نشده است.البته باید خاطرنشان کنم با مدیرکل ورزش و 
جوانان استان آقای امان الهی رایزنی های الزم صورت گرفته که انشااهلل با قول مساعدت مالی 

که از طرف اداره ورزش و جوانان داده شد بتوانیم این پیست را به بهره برداری برسانیم.
دو  در  تنها  رشته  این  گذشته  کرد:در  اظهار  نیز  استان  فعال  های  در خصوص شهرستان  وی 
شهرستان بروجرد و خرم آباد فعال بود که در این مدت 4سال توانستیم شهرستان های دورود، ازنا، 

الیگودرز و پل دختر را هم فعال نماییم.
رییس هیأت اسکیت لرستان در خصوص اسکیت در کشور اظهار کرد:

الحمداهلل با حضور آقای محمدرضایی اسکیت کشور در جهت توسعه و پیشرفت حرکت می کند 
و صاحب جایگاه آسیایی شده و آینده ای روشن با محوریت قهرمان سازی از سوی فدراسیون 

پیش بینی شده است.

با حضور آقای محمدرضایی اسکیت کشور در جهت توسعه و پیشرفت حرکت می کند...
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فدراسیون اسکیت به عنوان یک فدراسیون پیشرو و پیش قدم، گوی سبقت را
 از خیلی از فدراسیون ها گرفته است...

خیری نیا در خصوص حال اسکیت در استان گفت:
اسـتان مازنـدران از اسـتان هـای بزرگ کشـور اسـت کـه دارای 
22 شهرسـتان مـی باشـد کـه اسـکیت در تمامـی ایـن شهرسـتان 

هـا فعال بـوده و
در بخـش مربیـان و داوران بیـش از 400 مربـی و داور در سـطح 
اسـتان دارد کـه در حـال فعالیـت در این رشـته می باشـند.طی 1۵ 
سـال اخیـر هیـأت اسـکیت مازنـدران در میادیـن ورزشـی بیش از 
۵۵0 مـدال کشـوریو 3۶ عنوان تیمی در مسـابقات قهرمانی کشـور 

را در کارنامـه خـود دارد.
وی در خصـوص کسـب مـدال در مسـابقات بـرون مـرزی افزود: 
در مسـابقات بـرون مـرزی هـم خوشـبختانه یـک عنـوان چهارمی 
المللـی توسـط  جهـان، 2 عنـوان سـومی آسـیا و 3 مـدال بیـن 

ورزشـکاران مازندرانـی کسـب شـده اسـت.
رییـس اسـکیت اسـتان مازنـدران در مـورد زیـر سـاخت هـای 
اسـکیت اسـتان اظهـار کـرد: تا به حـال در ایـن خصـوص فعالیت 
هـای خوبی داشـته ایم و تقریبًا اکثر شـهرهای اسـتان حداقل یک 
پیسـت آموزشـی در رشـته اسـکیت دارند و یک پیسـت اسـتاندارد 
هم در شـهر سـرخرود شهرسـتان محمودآباد در حال سـاخت داریم 

کـه انشـااله تـا اوایـل سـال آینده بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.
وی افـزود: بـا ایـن افتخارات، حال اسـکیت مازندران خوب اسـت 
و این رشـته در مسـیر توسـعه درسـتی در سطح اسـتان قرار دارد و 
امیدواریـم در برخـی از رشـته هـای اسـکیت مانند سـرعت، آلپاین 
و فـری اسـتایل بتوانیـم توسـعه پایـداری که مـد نظرمان اسـت را 

ایجـاد کنیم.
خیـری نیـا ادامـه داد: هیـأت اسـکیت مازنـدران طـی ۵ سـال 

گذشـته جـزو هیـأت هـای برتـر کشـور بـوده و طـی 2 سـال اخیر 
در حـوزه مالـی رتبـه اول را در شـفافیت سـازی مالی کسـب کرده 

. ست ا
رییـس هیـأت اسـکیت مازنـدران در خصوص اسـکیت در کشـور 

هـم گفت:
بـه عنـوان عضـو هیـأت رییسـه فدراسـیون از نزدیـک شـاهد 
تصمیمـات ایـن رشـته در سـطح کالن هسـتم و تصمیمات بسـیار 
خوبـی در ایـن مدت اتخاذ شـده اسـت. درسـت اسـت که اسـکیت 
در ایـران قدمـت زیـادی نـدارد امـا فدراسـیون اسـکیت بـه عنوان 
یـک فدراسـیون پیشـرو و پیـش قـدم گـوی سـبقت را از خیلـی از 

فدراسـیون هـا گرفته اسـت.
وی ادامـه داد: بـه عنـوان مثال یکـی از اقدامات مهم فدراسـیون، 
سـاخت سـاختمان اداری و پیسـت 200 و 400 متـر در مجموعـه 
در  دوسـتان  و  محمدرضایـی  جنـاب  کـه  بـود  آزادی  ورزشـی 

فدراسـیون زحمـات زیـادی کشـیدند، کـه جـای تشـکر دارد.
افـزود: کسـب مـدال هـای بسـیاردر مسـابقات آسـیایی و  وی 
جهانـی، برگـزاری لیگ های مختلف، برگزاری مسـابقات کشـوری 
و کالس هـای مربیگـری و داوری و همچنیـن برنامـه ریزی جهت 
صـدور گواهینامـه هـای فنـی جهـت سـطح بنـدی ورزشـکاران از 
اقدامـات بسـیار خـوب فدراسـیون بـود کـه همـه نشـانگر پیشـتاز 

بـودن این فدراسـیون اسـت.
خیـری نیـا در پایـان گفـت: از برادر عزیـزم جنـاب محمدرضایی، 
مدیر کل ورزش و جوانان اسـتان مازنـدران جناب رنگرز، همکارانم 
در فدراسـیون، اسـتان هـا و هیأت اسـتان و شهرسـتان هـا تقدیر و 

تشـکر می نمایم.
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خوشبختانه ورزش اسکیت در کشور با همکاری و پشتیبانی مسولین ورزش کشور و بویژه تالش های 
ارزنده ریاست فدراسیون جناب آقای محمدرضایی و اعضای فدراسیون روند رو به رشدی را داشته است

 خسروی زاده در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
اسـکیت اسـتان مرکـزی در سـطح کشـور بـه ویـژه در مـاده 
سـرعت دارای قهرمانـان متعـدد و ملی پوشـان ارزنـده ای بـوده 
اسـت و از ایـن حیث پیشـینه بسـیار خوبـی دارد. در حـال حاضر، 
این اسـتان رسـما در دو رشـته سرعت و فری اسـتایل فعال است 
و بـا وجـود این، مـواردی مثل کمبـود منابع انسـانی متخصص و 
فعـال نبـودن برخی شهرسـتان ها از مشـکالت عمده اسـکیت این 

است. اسـتان 
    وی ادامـه داد:  از ابتـدای مسـولیت اینجانب تاکنون اقداماتی 
از قبیـل تشـکیل اعضـای هیات طبق اساسـنامه، تشـکیل کمیته 
هـای تخصصـی مختلـف بـرای هیـات اسـتان، پیگیـری امـور 
مربـوط بـه هیـات هـای شهرسـتانهای اسـتان، ثبـت هیـات بـه 
عنـوان موسسـه غیرتجـاری و اخـذ شناسـه ملـی، تحویل بخش 
عمـده ای از اماکـن اداری پیسـت اسـکیت کـه در اختیـار سـایر 
هیـات های ورزشـی بوده اسـت، انتقـال دفتر هیات بـه مجموعه 
پیسـت اسـکیت 22 بهمـن، پیگیـری برخـی امکانـات مجموعـه 
پیسـت اسـکیت و دفتـر آن، پیگیـری تعهـدات مجـری پیسـت 
اسـکیت اراک بـا محوریـت مدیـر کل محتـرم ورزش و جوانـان 
اسـتان توسـط شـرکت توسـعه و تجهیـز، تشـکیل جلسـات بـا 
مسـولین کمیتـه هـای تخصصـی، شـرکت برخـی ورزشـکاران 
اسـکیت در مراسـم دهـه فجـر، برگـزاری مسـابقات قهرمانـی 
اسـتان بـه مناسـبت روز 22 بهمـن، شـرکت برخـی ورزشـکاران 
اسـتان در مسـابقات دسـتجات آزاد، و اعزام ورزشـکاران استان به 

مسـابقات انتخابـی تیـم ملـی انجام شـده اسـت.
    وی افـزود: تـالش بـر ایـن اسـت کـه در آینـده اقداماتـی 

ماننـد تکمیـل برنامـه هـای هیات بـا تاکید بـر مـواردی مانند راه 
انـدازی رسـمی رشـته هـای اسـکیت هاکـی و اسـکیت هنری و 
اسـکیت بـورد، توسـعه اماکـن اسـکیت در شهرسـتان هـا، تعیین 
وضعیـت روسـای هیـات هـای شهرسـتان هـای اسـتان، ادامـه 
پیگیـری تعهدات مجری پیسـت اسـکیت اراک از طریق شـرکت 
توسـعه و تجهیـز، توسـعه منابـع انسـانی هیـات ها، فعـال کردن 
تمامی شهرسـتان ها در رشـته اسـکیت، راه انـدازی بخش کمپ 

اسـتعدادیابی و تیـم هـای ملـی و ... انجام شـود.
 خسـروی زاده رییـس هیـأت اسـکیت مرکـزی در خصـوص 

اسـکیت در کشـور اظهـار کـرد:
خوشـبختانه ورزش اسـکیت در کشـور بـا همکاری و پشـتیبانی 
مسـولین ورزش کشـور و بویـژه تـالش هـای ارزنـده ریاسـت 
فدراسـیون جنـاب آقای محمدرضایـی و اعضای فدراسـیون روند 
رو بـه رشـدی را داشـته اسـت کـه کسـب مقـام هـای مختلـف 
بیـن المللـی در رشـته هـای مختلـف، حمایـت از هیـات هـای 
اسـتانی، توسـعه ارتباطات سـازمانی، تالش برای تسـهیل توسعه 
زیرسـاخت های اسـکیت، سـاخت و راه انـدازی دفتر فدراسـیون، 
سـاخت خوابـگاه و ... مبیـن این موضوع اسـت؛ کـه در همین جا 

از زحمـات ایشـان قدردانـی مـی کنیم. 
وی در پایـان افـزود: امیـد بر این اسـت کـه تـداوم برنامه های 
بلندمـدت و میان مـدت فدراسـیون که شـامل راهبردهـای مختلف 
بـرای سـطوح همگانـی، قهرمانـی و حرفـه ای اسـت، بتوانـد بـا 
رشـد و توسـعه هرچـه بیشـتر اسـکیت کشـور در عرصـه ملـی و 

بیـن المللـی همراه باشـد. 
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از زمان حضور جناب محمدرضایی به عنوان ریاست فدراسیون اسکیت و کسب کرسی نایب رییسی آسیا 
که افتخار بزرگی برای اسکیت کشور و ورزش کشور است، در خوبی ها به روی اسکیت کشور باز شد

مهدی نظری در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
خـدا را شـاکرم کـه اسـکیت در تمـام نقاط اسـتان فعال اسـت و تاکنـون توانسـتیم مقام های بسـیاری 

جمله: از 
کسـب اولین مدال طالی اسـکیت سـرعت در سـال 13۸۷ توسـط ورزشکاران اسـکیت استان در بخش 
نونهـاالن، برگـزاری اولیـن کالس مربیگـری بیـن المللـی زیر نظـر فدراسـیون و در بندرعباس در سـال 
13۸۸ کـه اکثـر مربیـان کشـور در ایـن دوره شـرکت نمودنـد. در همان سـال میزبان مسـابقات قهرمانی 
کشـور نوجوانـان و جوانـان و ماراتن در اسـتان بودیم. در سـال 1391 با توجه به کسـب عنـوان قهرمانی 
کشـور در اسـکیت سـرعت بانـوان، در سـال 1392  بـه عنوان نماینده اسـکیت کشـور به مسـابقات کره 
جنوبـی اعـزام شـدیم کـه در آن مسـابقات توانسـتیم 13 مـدال کسـب نماییـم.  وی ادامـه داد: در سـال 
139۷ میزبـان اولیـن دوره مسـابقات المپیـاد در بندرعبـاس بودیـم کـه در بخـش دختـران 2 طال و یک 
برنـز و در بخـش پسـران دو مـدال برنـز را کسـب نمودیم. در سـال 139۸ هم که المپیاد در سـه اسـتان 

برگـزار گردیـد در بخـش بانـوان 2 مـدال طـال و در بخش پسـران یک مـدال برنز را کسـب نمودیم.
وی ادامـه داد: در سـال 1399 هـم بـا توجـه به همه گیـری ویروس منحـوس کرونا، اسـتان هرمزگان 
پوشـش ورزش در خانـه را در فضـای مجـازی راه انـدازی نمودیم که مورد اسـتقبال ورزشـکاران اسـتان 

قرارگرفت.
نظری رییس هیأت اسکیت هرمزگان در خصوص اسکیت در کشور اظهار کرد:

از زمـان حضـور جنـاب محمدرضایـی بـه عنـوان ریاسـت فدراسـیون اسـکیت و کسـب کرسـی نایـب 
رییسـی آسـیا کـه افتخـار بزرگـی بـرای اسـکیت کشـور و ورزش کشـور اسـت، در خوبـی هـا بـه روی 

اسـکیت کشـور باز شـد.
وی ادامـه داد:کسـب اولیـن مـدال طالی اسـکیت سـرعت در آسـیا، کسـب اولیـن مدال طـالی تیمی 
اسـکیت هاکـی آقایـان و مقام های فـراوان دیگر که در زمان تصدی ایشـان به عنوان رییس فدراسـیون 

کسـب شـده، نشـان از این مهم دارد.
در بخـش آمـوزش نیـز فعالیت هـای خوبی صـورت گرفته و تالش فدراسـیون بر این اسـت که مربیان 

و داوران کشـور علمی به روز داشـته باشند.
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مجیدی  در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
با توجه به  شرایط کرونا امسال سال سختی برای اسکیت بود به ویژه آموزش ها آسیب جدی 

دیدند.
در بخش تربیت و آموزش ورزشکاران تا کنون 4ملی پوش به تیم های ملی معرفی کردیم که 
مقام چهارم جهان در رشته فری استایل، 2 طالی آسیایی در رشته اینالین هاکی آقایان توسط 
این ورزشکاران به دست آمده است و همچنین می توان به دعوت به اردوی تیم ملی آیس هاکی 

در سال جاری اشاره کرد.
رییس هیأت اسکیت استان همدان در خصوص سخت افزارهای اسکیت در استان گفت:

سالن تخصصی خانه اسکیت با کفپوش استاندارد اخیراً افتتاح گردید و به بهره برداری رسید که 
میزبان مسابقات اینالین هاکی هم چندین نوبت در این سالن بوده ایم.

همچنین پیست اسکیت روباز مجتمع تفریحی عباس آباد هم از دیگر زیر ساخت های هیأت 
اسکیت استان همدان است که در فصل های بهار و تابستان بهره برداری میشود.

وی افزود: در شهر بهار استان همدان هم یک پیست روباز افتتاح گردیده است.
وی به استفاده 10 شهرستان استان از سالن های موجود در هر شهرستان نیز اشاره کرد.

مجیدی رییس هیأت اسکیت همدان در خصوص اسکیت در کشور اظهار کرد:
را طی  به رشد  رو  مالی مسیر  منابع  و  بیماری  کرونا  علیرغم محدودیتهای  در کشور  اسکیت 
این رشته ورزشی در  بیشتر  مالی شاهد رشد هرچه  تقویت حمایت های  با  امیدواریم  می کند که 

استانها باشیم.

اسکیت در کشور علیرغم محدودیتهای بیماری کرونا و منابع مالی مسیر رو به رشد را طی می کند...
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در سالهاي اخیر در اسکیت کشور شاهد تغییر و رشد  تصاعدي خوبي بوده ایم

رییس هیأت اسکیت استان یزد در خصوص وضعیت اسکیت در استان گفت:
بـه دلیـل شـیوع بیمـاری کرونـا در مـاه هـای پایانـی سـال 139۸ و ابتـدای سـال 1399 در تمـام 
رشـته های ورزشـی شـرایط خاصـی حاکم گردید و بـا تعطیلی باشـگاه ها و اماکن ورزشـی برگزاری 
تمرینـات و مسـابقات ورزشـی را تحـت الشـعاع خـود قرار داد. در این شـرایط هیات اسـکیت اسـتان 
یـزد فرصـت را مغتنـم شـمرده و برنامـه سـازماندهی و پیاده سـازی چارت سـازمانی هیات اسـکیت 
اسـتان و سـاماندهی هیـات هـای ورزشـی شهرسـتان ها را در دسـتور کار خـود قـرار داد و با رعایت 

پروتـکل هـای بهداشـتی و بـا برگـزاری جلسـات متعدد ایـن برنامه را اجـرا نمود.
وی ادامـه داد: اسـتان یـزد دارای 10 شهرسـتان بـا مرکزیـت یزد شـامل:  ابرکوه، اردکان، اشـکذر، 
بافـق، بهابـاد، تفـت، خاتـم، مهریـز، میبـد و یـزد مـی باشـد. فاصلـه ارتباطـی آنهـا بـا مرکز اسـتان 
نزدیکتریـن شهرسـتان اشـکذر بـا 1۵ کیلومتر و دورترین آن شهرسـتان خاتم بـا 2۵0 کیلومتر فاصله 

می باشـد.
عاقبـت خیـری ادامـه داد: از نظـر ورزش اسـکیت اسـتان یـزد ، در حـال حاضـر سـاختار اسـکیت 
اسـتان یـزد بـا وجود شـرایط کرونایـي در دو حیطـه قهرماني و همگانـي در حال باز آفریني و سـوق 
دادن بـه حـال طبیعـي و ایـده آل اسـت و برنامـه ریـزي کمیتـه هـاي مختلـف هیات اسـتان جهت 
سـاماندهي و اجـرا در همیـن راسـتا مـي باشـد. وی افـزود: از دیگر نقاط قوت اسـکیت اسـتان وجود 
نیروهـاي عالقمنـد و عاشـق ایـن ورزش اسـت کـه شـامل کلیه شهرسـتان هـاي این اسـتان بوده 
و ایـن پراکندگـي افـراد فعـال و دوسـتدار اسـکیت بـه مـا کمک مـي کند از پتانسـیل شهرسـتان ها 
تـا حـد زیـادي اسـتفاده الزم را بنماییـم.وی ادامـه داد: در حـال حاضـر تمـام تـالش مـا در جهـت 
ایجـاد مـدارس منظـم اسـکیت در سـطح اسـتان اسـت تـا بـا اسـتفاده از ظرفیـت همگانـي بتوانیم 
تمامـي اسـتعداد هـا را شناسـایي و بـه سـمت قهرماني سـوق دهیم. با وجود بـه کمبود منابـع مالی ، 
فضای ورزشـی تخصصی و نیروی انسـانی متخصص در این رشـته در سـالهای گذشـته ورزشـکاران 
شـاخصی را بـه خصـوص در رشـته سـرعت به جامعه ورزشـی اسـکیت کشـور معرفی کردیـم و این 

ورزشـکاران توانسـته انـد مقـام های ممتـاز کشـوری و بین المللـی را بدسـت آورند.



120

 جای بسـی افتخار اسـت که ورزشـکاران اسـکیت این اسـتان از سـالهای قبل هر سـاله صاحب 
مقام قهرمان کشـور در رشـته سـرعت را داشـته اند. همچنین از سـوي فدراسـیون جهت قضاوت 
در مسـابقات رسـمي در سـطح کشـور از داوران مجـرب و درجـه باال این اسـتان دعـوت بعمل مي 

ید.  آ
رییـس هیـات اسـکیت اسـتان یـزد افـزود: بـا برنامـه ریـزي هـاي کوتـاه مـدت ، میـان مدت و 
بلنـد مـدت در زمینـه مرمت فضاهـاي موجود ونیز تاسـیس و راه انـدازي فضاهاي آموزشـي برنامه 
هایـي را در دسـتور کار خـود قـرار داده ایـم که بعضي از آنهـا انجام و تعدادي هـم در حال پیگیري 
و اقـدام مـي باشـد. عاقبـت خیـری ادامـه داد: امیدواریـم بـا اتکال بـه خداونـد متعال، همـکاری و 
همراهی مسـئولین فدراسـیون اسـکیت جمهوری اسـالمی ایران، اداره کل ورزش و جوانان اسـتان، 
ادارات شهرسـتان هـا و تالش و کوشـش ورزشـکاران، مربیـان، داوران، خانواده ها، هیات اسـکیت 
اسـتان و هیات های اسـکیت شهرسـتانها در سـالجاری و سـالهای آتی پسـا کرونا نیزاین قهرمانی 

ها ادامه داشـته باشـد. 
عاقبت خیر رییس هیأت اسکیت یزد در خصوص اسکیت در کشور اظهار کرد:

در سـالهاي اخیـر در اسـکیت کشـور شـاهد تغییـر و رشـد هـاي تصاعـدي خوبـي بوده ایـم و با 
حضـور و مدیریـت خـوب و شایسـته جنـاب محمـد رضایـي و نیـز بـا پایه گـذاري در رشـته هاي 
جدیـد ، ایـن ورزش توانسـته طیـف عالقمنـدان بیشـتري را بـه خـود جذب نمایـد. وی ادامـه داد: 
البتـه جهـت ادامـه روند مطلـوب تر در این زمینه الزم اسـت از رسـانه ملي براي شناسـاندن هرچه 
بیشـتر ایـن ورزش مفـرح و اجتماعي  اسـتفاده تمـام عیار کـرد.وی در پایان اظهار کـرد: از آنجایي 
کـه وجـود زیـر سـاخت ها در هر ورزشـي آیتـم مهمي به شـمار مي رود و فقط چند اسـتان کشـور 
وآن هم در زمینه سـرعت داراي زیر سـاخت مناسـب هسـتند، لذا اغلب اسـتانها در فقر زیر سـاخت 
بـه سـر مـي برنـد و این موضوع اسـکیت اسـتانها و کشـور را رنج مي دهـد که امیدواریـم با همت 
و تـالش و پیگیـري مسـئولین شـاهد افزایـش زیـر سـاخت و فضاهـاي مناسـب در زمینـه ورزش 

اسـکیت در جامعه باشـیم.         
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کسب جایگاه شایسته نایب رییسی فدراسیون آسیایی اسکیت نشانه درک و شناخت
 تحوالت مثبت ایجاد شده در ورزش اسکیت ایران از  دید و نگرش جهانی می باشد 

علیرضا شمشادیان در خصوص وضعیت اسکیت در کیش گفت:
حـال و هـوای اینروزهـای ورزش کیش بـه دلیل همه گیری ویـروس کرونا همچون سـایر مناطق 
کشـور آنچنـان خـوب نیسـت و حـدود یکسـال اسـت کـه ورزش در جزیره بـه حالت نیمـه تعطیل و 

گاهـا تعطیـل درآمده و رشـته اسـکیت هم ازیـن قاعده مسـتثنی نبوده.
وی ادامه داد: قبل از پاندمی، ورزش زیبای اسـکیت یکی از پر مخاطب ترین رشـته های ورزشـی 
در جزیـره محسـوب وعالقه مندان بسـیار زیادی در سـنین مختلـف در کالسـهای اختصاصی هیات 
و یـا کالسـهای خصوصـی فعـال در سـطح جزیره، مشـغول بـه آموزش و لـذت بـردن از این ورزش 

زیبا و مفـرح بودند.
وی افـزود: طبیعتـا بخاطـر شـرایط جزیـره و به لحاظ سـیال بودن جمعیـت و تغییر مداوم سـاکنین 
در طـول زمـان، متاسـفانه هـرگاه ورزشـکاری پـس از کسـب مهـارت هـای الزم بـه آن سـطح از 
آمادگـی مـی رسـید کـه میتوانسـت بعنـوان پدیـده و یـا اسـتعداد در سـطح کشـور مطـرح شـود بـا 
عزیمـت خانـواده از جزیـره، ایـن اسـتعدادهای سـاخته و پرداخته شـده توسـط مربیـان جزیره کیش 
باالجبـار رابطـه ورزشـی خـود بـا این هیـات را قطع و نهایتـا در شـهرهای مقصد به فعالیت ورزشـی 
خـود ادامـه داده انـد. ایـن موضـوع امـا همیشـه مایه تاسـف مـا و جامعـه ورزش جزیره کیـش بوده 
اسـت، کـه ایـن موضـوع گریبان گیـر کلیه رشـته های ورزشـی در جزیـره بـوده و متاسـفانه بعنوان 
یـک معضـل الینحـل باقـی مانده اسـت. شمشـادیان در خصوص کشـف اسـتعدادها در کیش گفت: 
هـم اکنـون بـه لطـف حمایت هـای بی دریـغ مسـولین محتـرم  موسسـه ورزش و تفریحات سـالم 
کیـش علـی الخصـوص جنـاب آقـای فرضی پـور مدیرعامل محتـرم و تالشـهای بی وقفـه اعضای 
محتـرم هیـات اسـکیت کیش، اقدامات مفیدی در راسـتای شناسـایی اسـتعداد های جزیره در رشـته 
اسـکیت انجـام پذیرفتـه کـه در نهایـت امیدواریـم طـی مسـابقات آتـی نتیجـه این تالشـها بـه ثمر 
نشسـته و هیـات اسـکیت کیـش به کمتریـن حق خود که تقدیم ورزشـکارانی شایسـته بـه تیم های 

ملـی این رشـته جذاب باشـد برسـد.
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شمشادیان رییس هیأت اسکیت کیش در خصوص اسکیت در کشور اظهار کرد:
طبعیسـت کـه هیـچ ورزشـی بـه جایـگاه واقعـی خـود در سـطح ملـی نخواهـد رسـید مگـر با 
برنامـه ریـزی دقیـق ،پشـتکار،تامین زیرسـاخت ها و بـروز رسـانی امکانات و تجهیزات ورزشـی 
،شناسـایی اسـتعداد ها،حمایـت از ورزشـکاران و... قطعـا انجـام ایـن مهـم بعـد از حضـور جناب 
آقـای محمدرضایـی در راس فدراسـیون اسـکیت جمهـوری اسـالمی ایـران بـه وضـوح قابـل 
رویـت بـوده چنانکـه انبـوه مقـام های جهانی و آسـیایی کسـب شـده طی دوره ریاسـت ایشـان 
بـر فدراسـیون اسـکیت، گویای ایـن حقیقت میباشـد.. مضافا اینکه کسـب جایگاه شایسـته نایب 
رییسـی فدراسـیون آسـیایی اسـکیت نتنهـا یکـی از دالیـل اثبـات شایسـتگی هـای ایشـان در 
جایگاه ریاسـت فدراسـیون اسـکیت ج.ا.ا بود لیکن نشـانه درک و شـناخت تحوالت مثبت ایجاد 
شـده توسـط شـخص ایشـان در ورزش اسـکیت ایـران از  دیـد و نگـرش جهانی نیز می باشـد.

ضمـن آرزوی سـالمتی و تندرسـتی بـرای ایشـان امیدواریـم در پنـاه حق همچنان بـا انرژی و 
تـوان روز افـزون در ایـن راه ثابـت قـدم بوده و کمـاکان چتر حمایـت های خود را بر سـر هیات 
هـا گسـترده نگـه دارنـد. وی در پایـان اظهار کـرد: ضمن تشـکر از تمامی حمایت هـا و زحمات 
همکارانـم در هیـات اسـکیت کیـش، جنـاب آقایـان دکتـر محمـد حسـین یوسـف پـور، دکتـر 
فریـدون رضایـی، سـرکار خانـم الهـام شـارقی، آرزوی توفیـق روز افرون بـرای تمامی روسـای 
محتـرم و عزیـز  هیـات هـای اسـکیت در سراسرکشـور عزیزمـان، ایـران را دارم و همچنیـن از 
خداونـد متعـال بـرای یکایک زحمتکشـان مجموعه فدراسـیون اسـکیت ج.ا.ا آرزوی سـالمتی و 

خواهانم. سـربلندی 
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این تنها بخشی از فعالیت های فدراسیون و هیأت های اسکیت استان ها
 در طی چهارسال گذشته بود،که تقدیم گردید.
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با آرزوی موفقیت برای تیم های ملی اسکیت در نوزدهمین دوره بازی های

 آسیایی 2022 هانگژو - چین 

و

تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ در 

نهمین دوره مسابقات المپیک آسیایی 2022 پکن - چین
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