
به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ جزیره کیش به عنوان یک مقصد 
مهم گردشگری درسطح کشور مطرح است و با توجه به امکانات و 
زیرســاخت های ورزشی در طول سال میزبان برگزاری مسابقات، 
اردوها و رویدادهای ورزشــی متنوع اســت. اما شاید کمتر کسی به 
این موضوع توجه کرده باشد که جزیره کیش  خود ورزشکارانی را 
پرورانده که در رشته های مختلف ورزشی در آوردگاههای ملی و بین 
المللی درخشیده اند. زیر پوست این شهر جوانانی از جنس ورزش با 
ایده، خوش فکر، مصمم، با انگیزه و امیدوار به آینده... حضور دارند که 
توانسته اند به صورت شایسته خود را  در میادین ملی و بین المللی به 
اثبات برسانند. این روزها برخی رشته های  ورزشی کیش در گیرودار 
کمبود  امکانات زیر ساختی برای تمرین روزگار می گذرانند اما در 
میانه همین هیاهوها جوانانی از جنس غیرت با کمترین امکانات میدان 
را ترک نمی کنند و به تمرینات خود برای حضور در مسابقات ملی 

و بین المللی ادامه می دهند. علی خدیور؛ دونده بومی  و ملی پوش 
جزیره کیش یکی از آن ها است. خدیور در ماده 400 متر فضای باز 
رکورد 45.64  ثانیه و در همین ماده که رشته تخصصی اوست و در 
سالن سرپوشیده رکورد 46.95 را به نام خود ثبت کرد و البته رکورد 
او در ماده های 100 و 200 متر با اینکه رشــته تخصصی اش نیست 

جزء اولین ها است. 
خدیور امیدوار است با حضور در مسابقات قهرمانی کشوری و بین 
المللی در بهمن 1401 و همچنین مســابقات آسیایی در شهریورماه 
1402 برای جزیره کیش  و ایران افتخار آفرینی کند. ورزشکارانی که 
به عنوان فرزندان کیش از این دیار به مسابقات اعزام می شوند تنها برای 
خودشان نمی جنگنند آنها برای مطرح شدن نام کیش تمام تالش خود 
را به کار می گیرند تا با برافراشتن پرچم منطقه آزاد کیش نام جزیره  
کیش را در سطح ملی و بین المللی مطرح کنند؛ دقیقا کاری که علی 

خدیور 5 سال پیش انجام داد...
گفت و گو با علی خدیور بهانه ای است تا مسئوالن و متولیان امور 
ورزشی جزیره این نکته را مد نظر داشته باشند که ورزشکاران زن و 
مرد برخاسته از جزیره کیش و استعدادهایی که در همه رده های سنی و 
در رشته های مختلف ورزشی به فعالیت مشغولند حمایتی را می طلبند 
تا با رشد و کسب مهارت بتوانند کیش را سرافراز نمایند و البته توقعی 
جز آماده سازی زیر ساخت ها، امکانات و ابزارها، به کار گیری مربیان 
زبده، برگزاری کالس های منظم و فعال سازی هیئت های ورزشی و 
مدیریت با ثبات ندارند.گفت و گو با علی خدیور را در ادامه بخوانید...

عدم حضور در مسابقات کشورهای اسالمی
 و حسرتی بر دل

خدیورنبود پیســت دو و میدانی در کیش  را که این روزها در حال 
بازســازی اســت به عنوان یکی از دغدغه هایی یاد کرد که از دالیل 
اصلی عدم حضور او در مسابقات کشورهای اسالمی گذشته بود. او 
در پاسخ به این سوال که این روزها به چه کاری مشغول است، گفت:  
در حال تمرین در ورزشگاه میرمهنا و در دیگر مکانهای مناسب هستم 
و تا بهمن ماه و فرا رسیدن مسابقات قهرمانی کشوری و بین المللی 

مســابقه ای در پیش ندارم و این زمان فرصت  خوبی برای بازسازی 
پیست و ادامه تمرینات برای آمادگی حضور در مسابقات آسیایی داخل 
سالن است. خدیور به دالیل عدم حضور خود در مسابقات کشورهای 
اسالمی اشاره کرد و گفت: حضور در این مسابقات فرصت خوبی بود 
تا من بتوانم دوباره خود را محک بزنم چون با حال و هوای مسابقات 
و رقبا آشــنایی کامل داشتم و در دوره قبل هم مدال طال گرفته بودم. 
فدراسیون دو و میدانی هم بنا  براعزام من به این مسابقات داشت اما من 
به میزان آمادگی بدنی خودم اشراف کامل داشتم و اگر از این مسابقات 
بدون مدال برمی گشــتم قطعا در موقعیت  من تاثیر زیادی داشت و 
ترجیــح دادم حضور پیدا نکنم. خدیور با تاکید بر اینکه در بازیهای 
کشورهای اسالمی قطعا باید بســیار آماده و قوی در میدان حضور 
پیدا می کردم افزود: خودم هم دوست نداشتم بدین شکل و با میزان 
آمادگی کم و تمرینات ضعیف شرکت کنم. نبود پیست برای تمرین 

در جزیره  و با حضوردر یک مرحله اردو نمی توان کاری کرد و من 
فقط به یک اردوی سنندج اعزام شدم که خیلی نمی توانست کمک 
کند. باید اردوهای بیشتری میرفتم تا بتوانم درمسابقات انتخابی شرکت 
کنم و به مسابقات کشورهای اسالمی اعزام شوم .متاسفانه در رشته 
من هیچکس اعزام نشد . دونده ملی پوش جزیره کیش در خصوص 
نتایج  ضعیف ایران  در بازیهای اسالمی در این دوره گفت: در دوره 

قبل موفق شــدیم 5 مدال کسب کنیم و رتبه پنجم را در دوو  میدانی 
کسب کردیم اما امسال نتایج ضعیف بود و آنطور که باید پیش نرفت 
و حتی آقایان حدادی و تفتیان مدال نگرفتند البته  سطح مسابقات مثل 
دوره قبل خیلی باال بود  و به نظر من هر کسی در این مسابقات مدال 

می گرفت در بازیهای آسیایی راحتتر می توانست مدال کسب کند. وی 
با بیان اینکه حضور در این مسابقات یکی از شانس های خوب بود که 
بتوانیم خودمان را محک بزنیم و رقبا را ارزیابی کنیم گفت: بسیاری از 
بازیکنان در حد مسابقات جهانی آمده بودند و آمادگی داشتند. انشااله 
شرایط بهتر از این ها باشد و ما مسابقات به این مهمی را از دست ندهیم. 

اشتیاق حضور در مسابقات آسیایی؛ 
َجنگ ورزشی تمام عیار

خدیور در بخش دیگری از ســخنان خود گفت:  من شخصا کسی 
هستم که مسابقات قهرمانی کشور و یا مسابقات داخلی دیگرراضی ام 
نمی کند چون در همه این رشته ها تاکنون مدال گرفته ام و رکود ایران 

را هم جابجا کرده ام وی افزود:
 چیــزی کــه  در حال حاضر می تواند من را راضی کند گرفتن مدال 
بازیهای آسیایی است که باید با برنامه ریزی دقیق به آن دست پیدا کنم. 
این خواسته کار من به عنوان یک نفر تنها نیست و همه باید این اراده و 
کمک را داشته باشند چون اتفاق مهم و بزرگی است . خدیور گفت: 
بازیهای آسیایی جایی است که همه بزرگان آسیا جمع می شوند و یک 
َجنگ ورزشی تمام عیار است چون کشورها روی آن تمرکز  می کنند و 
مدال گرفتن در آن جا کار سختی است . خدیور افزود: یک تیم خوب 
باید همراه من باشد تا بتوانیم این اتفاق را رقم بزنیم والبته این  برای ما  
دور از دسترس نخواهد بود . وی افزود:  مجموعه شرایط و امکانات در 
آینده با بازسازی پیست و برقراری دوباره تمرینات مهیا می شود و من 
هم از آمادگی الزم برخوردارم و فدراسیون هم نظر مثبتی برای حضور 
من در مسابقات دارد. بسیارامیدوارم که بتوانم با کمک موسسه ورزش 
و سازمان منطقه آزاد کیش افتخارآفرینی کنیم چون این افتخار فقط 
برای من نیست و افتخاری برای جزیره کیش است. قطعا وقتی یک 
ورزشکار از جزیره کیش حضور داشته باشد و مدال بیاورد اثرات مثبت 
آن به جزیره برخواهد گشت. وی گفت : اگر مسئوالن کمک کنند و 
توجه بیشتری به ورزشکاران نشان دهند می توان آینده بسیار خوبی را 
برای جزیره کیش تصور کرد.خدیور گفت: متاسفانه نه فقط در حوزه  
ورزش بلکه در اکثر حوزه ها به خاطر جابجایی های  مکرر مدیران  
کیش ضربه خورده اســت . وی افزود: به عنوان یک ورزشکاربرای 
قرار گرفتن در مسیر موفقیت   در دوره قبلی برنامه ارائه دادم و مدیران 
وقت  برنامه من را تایید و یکسری از اقدامات کارشناسی انجام شد اما 
تغییرات مدیریتی  موجب ایجاد وقفه در پیاده سازی این برنامه ها شد 

و  این موضوع به سود ورزشکاران و  ورزش کیش نیست.
جایی خواهم بود که بتوانم کاری برای آن انجام دهم

خدیور در توضیح استعفاء خود از هیئت ورزش های بومی و محلی 

کیش گفت: من جایی می مانم که بتوانم کاری برای آن مجموعه انجام 
دهم. از خیلی جاها پیشنهاد همکاری داشتم اما به صورت دلی کمک 
کــرده ام و تجربیاتــم را در اختیار آنها قرار داده ام. هیچوقت به دنبال 
ِسَمت نبودم، اما دِینی از بومیان کیش به گردن من است که باید آن را 
ادا کنم. زمانی که این ِسمت را قبول کردم با خودم گفتم که یکسری 
کار ها بایستی انجام شود و تغییراتی در سیستم بوجود آید که حداقل 
بتوانیم نظر خانواده ها را جلب کنیم چون از ما انتظار دارند اما متاسفانه 
با توجه به امکانات موجود جایی برای ایجاد تغییر نبود و خانواده های 
که من را آنجا می دیدند از وضعیت و چگونگی حل مشکالت سوال 
می پرسیدند و من متاسفانه جوابی برای آنها نداشتم. کارها به کندی 
پیش می رفت و تصمیم گرفتم در این مقطع حضور نداشته باشم، و 
زمانی بیایم که بتوانم کاری انجام دهم. نام تنها و در یک ِسمت بودن 
برای من کافی نیست و به نظر من انسان در جایگاه خود هر جایگاهی 
که هست باید موثر عمل کند شاید نبودن من از بودنم  در این مقطع 

زمانی بیشتر کمک کننده بود.
تا بازسازی کامل پیست دو و میدانی همه چیز معلق است

هیئت دو و میدانی کیش و ریاست آن آقای حسین شیرازی منش برای 
توسعه و ارتقاء کیفیت  ورزش دوومیدانی بسیار در تالش هستند و 
هر درخواســتی که داشته باشیم پیگیری کرده اند و آنچه را در توان 
دارند انجام می دهند. چند اعزام انجام شده و همیشه می گویند هر 
خواســته ای دارید حتما مطرح کنید. سال آینده پیست را در اختیار 
خواهیم داشت و قطعا تعداد مسابقات و اعزام ها بیشتر خواهد بود و 
عیار عملکرد هیئت بیشتر مشخص می شود. با توجه به دوران کرونا 
و نبود پیست تمرین اعزام آنچنانی صورت نگرفته اما به خاطر شرایط  
موجود فعال  همه برنامه ها معلق است.خدیور ادامه داد: برنامه های 
زیادی برای فعال شدن دو و میدانی داریم و ایده های جدید و نو در راه 
است که هم برای جذب گردشگر و هم ورزشکار بسیار موثر خواهد 
بود و در مرحله اساس نامه است.عالوه بر این 4 الین دو و میدانی در 
میرمهنا قراراست آماده شود تا ورزشکاران پایه در آن تمرین کنند و 
ورزشکاران حرفه ای در ورزشگاه المپیک باشند که فشار کمتری به 
پیست اصلی بیاید. وی از برنامه ریزی یک ساله اش برای حضور در 
بازیهای آسیایی ) شهریور 1402( خبر داد و گفت: قطعا باید اردوهای 
زیادی بروم و درمسابقات زیادی شرکت کنم تا به مرز آمادگی برسم و 
اگر این کار انجام نشود به سرنوشت بازیهای کشورهای اسالمی دچار 
خواهیم  شــد و تنها حسرت آن بر جای خواهد ماند. حداقل باید 8 
اردو داشته باشم که برنامه ریزی تعدادی از آن بر عهده فدراسیون و 

تعدادی به عهده هیئت و موسسه ورزش  است.
 حضور مربیان کاربلد؛ انگیزه ای برای ورزشکار

وی از فردین محمد زاده به عنوان یکی از مربیان آگاه و کار بلد ورزش 

ایران  نام برد و اظهار امیدواری کرد که با حضور او بتوان بهترین نتایج 
را بدست آورد.خدیور گفت : ایشان  مربی خوب و با دانشی هستند  و 
کارنامه شان  گویای همه چیز هست . وی افزود: یکبار ریسک کردم و 
با مربی آمریکایی کار کردم اما نتیجه الزم را نداشت البته “جنتری بردلی” 
مربی خوب و با کارنامه موفقی در سطح جهانی بود اما در آن مقطع برای 
من مناسب نبود و  به نوعی به ما تحمیل شد و دیگر نمی خواهم اشتباهات 
گذشته را تکرار کنم . وقتی یک مربی با عملکرد موفق داریم عوض کردن 
آن اشتباه است. امیدوارم آقای محمد زاده همچنان در کیش بمانند چون 
عالوه بر اینکه مربی خوبی است با ورزشکاران رفاقتی صمیمانه دارد و 

برای من بسیار قابل اعتماد و احترام است.
رکورد زیر 45 ثانیه

خدیور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور ورزشکاران 
با اســتعداد دو و میدانی در جزیره کیش در همه رده های ســنی و در 
بخش آقایان و بانوان درباره برنامه و اهداف آینده خود گفت: برنامه 
و هدفم این است که امسال رکورد زیر 45 ثانیه را ثبت کنم که بتوان با 
آن به نیمه نهایی و فینال بازیهای جهانی راه پیدا کرد و برای دستیابی 
به آن همه تالش خود را به کارخواهم بست. خدیوردر مورد عملکرد 
مسئوالن در حوزه ورزش کیش گفت : فکر میکنم برگزاری رویداد 
جام جهانی قطرتوجه مدیران را به ورزش کیش جلب کرده است.  وی 
گفت : تا کنون با مدیران جدید کیش دیداری نداشته ام  و احتماال در 
آینده نشستی با آن ها خواهم داشت اما معتقدم اول باید داشته هایمان 
را حمایت کنیم. ورزشــکارانی که قرار است در آینده شکوفا شوند 
اول کســانی که جلوتر از آن ها هستند را می بینند. اگر با بی توجهی 
به  ورزشــکاران قدیمی مواجه شوند قطعا باعث ایجاد دلسردی در 
ورزشکاران جدید می شود. باید به این نکته توجه داشت که حمایت 
از ورزشکاران یک بازی دو سر سود است چون حمایت از ورزشکار 
کیش نام کیش را در آوردگاههای ملی و بین المللی مطرح خواهد کرد 
و سود آن در نهایت به سمت جزیره بازمی گردد و تمام هدف من هم 
در نهایت مطرح کردن نام کیش خصوصا در عرصه بین المللی است.
رسیدن به استاندارد جهانی زیر ساخت های ورزشی؛ 

حداقل مزیت رویداد قطربرای کیش

وی در پاسخ به این سوال که فرصت جام جهانی قطر2022 را برای 
جزیره کیش چطور ارزیابی می کند؟ گفت: رویداد جام جهانی قطر 
یکی از بزرگترین اتفاقات و رویدادهای ورزشی جهان بعد از المپیک 
است و میتوان بهره برداری های زیادی از این فرصت به نفع کیش کرد.

وقتی نام کیش در میان کشورهای جهان  دیده می شود توجهات به 
سمت جزیره جلب خواهد شد و می خواهند بدانند کیش کجاست؟ 
حتی اگر کسی هم به جزیره نیاید به نظر من چیزی که برای همیشه 
ماندگار خواهد بود زیر ساخت هایی است که به بهانه این رویداد با 
باالترین حد از استاندارد جهانی در اینجا ایجاد خواهد شد. ملی پوش 
دو و میدانی جزیره کیش با ذکر این نکته که این امکانات استاندارد به 
ما اجازه می دهد که در آینده به راحتی بتوانیم میزبانی بگیریم چون 
با  4 زمین چمن  فوتبال در مجموعه المپیک کیش  این مجموعه به 
عنوان یکی از مدرنترین استادیوم ها معرفی خواهد شد افزود: درست 
است که پیست دو و میدانی ما شش خطه است اما استاندارد جهانی 
است و می توانیم در آن مسابقات و اردوهای بین المللی برگزار کنیم. 
بر فرض اینکه توریست و تیم های شرکت کننده در جام جهانی به 
کیش نیایند اما حداقل دســتاوردی که برای ما می تواند داشته باشد 
این است که از این فرصت استفاده کنیم و  زیر ساخت های ورزش 
جزیره با استاندارهای باال تکمیل شود  و این فرصت بسیار ویژه ای 
برای برگزاری مسابقات، اردوها و ... در آینده است و همچنین معرفی 
تیم لیگ یک برای فوتبال جزیره است و حیف است که ما خدمات 

دهیم و هیچ بهره برداری از آن نداشته باشیم.
مربیگری؛ هدف آینده

خدیور گفت:  تمام برنامه هایم را برای حضور مقتدرانه در بازیهای 
آســیایی چیده ام و باید ببینم چه نتیجه ای دارد و قطعا بعد از آن به 
مربیگری فکر خواهم کرد. کشف استعداد مهمترین دغدغه برای من 
در بخش آقایان و بانوان  اســت تا چراغ دو و میدانی کیش همیشه 
روشن بماند. تنها چیزی که می تواند ورزشکاران را امیدوار به آینده 
کند و در جزیره نگه دارد این است که برای آن ها برنامه ریزی شود 
و مسابقات برگزار شود. من شاید نتوانستم به آن چیزی که همیشه 
در نظرم بود و آرزو داشــتم برســم اما دوست دارم ورزشکارانی را 
پرورش دهم که به مدال المپیک که آرزوی همیشگی من بود دست 
پیدا کنند. وی از رشته دو و میدانی به عنوان یکی از مدال آورترین 
رشته های ورزشی یاد کرد و گفت: باید خیلی بیشتر از این ها به دو 
و میدانی اهمیت داد چون 24 ماده دارد و می توانیم با برنامه ریزی 
یک تیم در ماده های مختلف و برای مســابقات قهرمانی کشوری 
اعزام کنیم، کافیست 5 مدال طال بگیریم و جز5 تیم اول کشور مطرح 
شویم. وی استفاده نکردن از این ظرفیت ها را نشانه ضعف برنامه 
ریزی  دانســت و با ذکر این نکته که هیچ کدام از اعزام های دو و 
میدانی از جزیره کیش بدون مدال بازنگشته ، گفت: حیف است اگر 
نتوانیم از امکانات جزیره استفاده کنیم و اگر قادر نباشیم در چند  سال 
آینده ورزشکار خوب در همه رشته ها معرفی کنیم کم کم از گردونه 
حذف خواهیم شد. خدیور به حضور بانوان ورزشکار در رشته دو 
و میدانی هم اشاره کرد و گفت: شاید باورتان نشود اما استقبال خانم 
ها از آقایان بیشتر است و این موضوع یکی از نقاط قوت ما است و 

می توانیم از این فرصت استفاده کنیم.
چیزی بدتر از دلسردی ورزشکار وجود ندارد

خدیور در پایان در پاسخ به این سوال که آیا اگر پیشنهادانی از سایر 
کشورها داشته باشد چه تصمیمی خواهد گرفت گفت: قطعا کیش را 
رها نخواهم کرد. پیشنهاد از کشورهای دیگر داشته ام اما نرفته ام. در 
رده باشــگاهی به کشورهای عراق، عمان و دبی در حد مسابقه سفر 
داشتم و برگشــتم اما هیچوقت حاضر به عوض کردن ملیت خود 
نیستم. من در کیش به دنیا آمده ام و بومی هستم و مردم این خاک را به 
شدت دوست دارم. اما همانطور که قبال گفتم چیزی که بیشتر از همه 
ورزشــکار را دلگرم می کند همراهی و حمایت از او در طول دوران 
ورزشــی و زندگی حرفه ای او است نه اینکه تا مدالی می گیرد همه 
خواهان گرفتن عکس و یا حضورش در جلسات باشند و بعد از آن 
ورزشــکار به حال خود رها شود چرا هیچ چیز بدتر از دلسرد شدن 

ورزشکار نیست ....

3 سه شنبه 29 شهریور 1401، 23 صفر 1444 ، 20 سپتامبر 2022، شماره 4042 ، صفحه

گفت و گوی اختصاصی اقتصاد کیش با علی خدیور دونده ملی پوش جزیره کیش ؛

در پی رکورد زیر 45 ثانیه هستم 
    اقتصاد کیش -   علی خدیور که این روزها در تالش برای حضور در مسابقات آسیایی است از هدفگذاری خود برای ثبت رکورد زیر 45 ثانیه خبر می دهد ؛ 

رکوردی که به زعم خود دست یافتنی است و  می تواند نام کیش را به طرز شایسته ای در آورد گاههای بین المللی مطرح کند.


