گفت و گوی« مشعل» با پدر تنیس روی میز نفت و ایران
نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 871

 45قهرمانی در 25سال

 68سال است که پینگ پنگ بازی میکند و عالقهاش به این رشته را مانند یک نونهال میداند .شاید به ظاهر پیر شده ،اما شور و احساس جوانی دارد و برای سالمت
جسم و روحش ،سالهاست که ورزش میکند .او زندگیاش را عجین شده با راکت ،میز و توپ تنیس میداند .سیدرسول صالحپور ،پدر تنیس روی میز ایران و خوزستان
و یکی از بنیانگذاران تنیس روی میز کشور ،بیش از نیمی از عمر خود را در این رشته ورزشی سپری کرده و مانند یک جوان ،ورزش و زندگی را به کام خود شیرین
میکند .با او گفتوگویی انجام دادهایم که میخوانید.

در رقابتهای
پیشکسوتان ،از اولین دوره
آن حضور فعال داشتم؛
البته دقیق نمیدانم که
چند دوره در این رقابتها
شرکت داشتم وچند بار
قهرمانپیشکسوتان
کشور بودم .آخرین بار که
قهرمان کشور شدم  2سال
پیش بود که هم در رده
تیمی و هم در رده انفرادی
توانستم قهرمان کشور
شوم

درمسابقاتپیشکسوتانهمعنو
کسب کرده اید؟
در رقابتهای پیشکسوتان ،از اولین دوره
یدانمکه
حضورفعالداشتم؛البتهدقیقنم 
دوره در این رقابتها شرکت داشتم وچن
قهرمان پیشکسوتان کشور بودم .آخرین با
قهرمان کشور شدم  2سال پیش بود که ه
رده تیمی و هم در رده انفرادی توانستم قهر
کشور شوم.

از خودتان بگویید و اینکه چند سال
استپینگپنگبازیمیکنید؟
متولد ۱۳۱۳درمسجدسلیمانهستم 68.سال
استکهپینگپنگبازیمیکنموبهلطفخدا
و مردم ،هنوز هم مشغول فعالیت هستم.
پینگ پنگ را از کجا وچگونه شروع
کردید؟
 68سالپیش،وقتیتنها 12سالداشتم،پینگ
پنگ را از مسجد سلیمان و از باشگاه نفتون این
شهر آغاز کردم.
برایموفقیتچقدرتمرینمیکردید؟
من زمانی که از محل کار بر میگشتم ،به جای
این که به خانه بروم ،برای تمرین به باشگاه
میرفتم و ابتدا حداقل  20تا  25بار ،دور زمین
فوتبال میدویدم و پس از انجام نرمش ،تا زمانی
که سایر بازیکنان به سالن بیایند ،با دیوار
سالن مان تمرین میکردم تا بدنم آماده شود و
پس از آن هم تا ساعت  23تمرین میکردم.
زحمات زیادی کشیدم و از همان ابتدا تمریناتم
را بر مبنای کارحرفه ای
گذاشتم و 25
سال بدون
وقفه در

مسابقات قهرمانی کشور شرکت کردم و هر سال
هم مدال گرفتم؛ اما آن زمان تیم ملی شامل
بازیکنان تهرانی بود و از من برای حضور در آن
دعوت نمیشد.
اولین مسابقهای که شرکت کردید،
چه زمانی ودر کجا بود؟
اولینبارکهدرمسابقاتقهرمانیکشوربهصورت
رسمی شرکت کردم ،سال ۱۳۳۲و در تهران بود.
از آخرین مسابقهتان بگویید.
البته من هنوز هم در رقابتهای قهرمانی در رده
پیشکسوتانشرکتمیکنم؛اماآخرینباریکه
به صورت رسمی عضو تیم خوزستان بودم وبه

مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدم ،سال۱۳۵۲
بزاده،
درتبریزبودکهبههمراهآقایاناحمدخطی 
تهرانی و رسول جابری در این مسابقات شرکت
کردیم.
چهمقامهاوعناوینیکسبکردهاید؟
در سالهای ۴۱،40و ۴۲به همراه یار دوبل بسیار
خوبم ،ایرج طهماسبی در رقابتهای دوبل
قهرمانی کشور اول شدم.
در مسابقات قهرمانی بزرگساالن کشور هم ۲۵
سال متوالی حضور داشتم وهمه ساله موفق به
کسبحکمانفرادیوتیمیمیشدمکهاینخود
یکرکوردتاریخیبرایخوزستانوکشورونفت
محسوبمیشود.

چند حکم قهرمانی دارید؟
اگراشتباهنکنم ۴۵حکمقهرمانیدرکشور(
سکو) دارم و خدا را شکر که در این رشته روس
وسربلندهستم.

جناب صالحپور ،با  80سال سن
لقبیبایدبهشمابدهیم؟
به نظر من و اذعان کارشناسان« ،پدر تنیس
میز کشور» لقب دارم ویا باید لقب داده شوم

خاطره خاصی از دوران بازیگ
دارید؟
در سال  ۱۳۳۸در مقابل تیم ملی هند در
قرار گرفتم وهم در قسمت تیمی ،آنا
شکست دادیم و هم من توانستم برد
خودم را به دست بیاورم که این یکی
شیرین ترین و اولین خاطرات شیرین و ب

تقدیرازقهرمانپیشکسوتتنیسرویمیزکشورو
مدیر عامل و رؤسای باشگاه فرهنگی  -ورزشی
مناطق نفتخیز جنوب در دیداری صمیمانه از
قهرمان و پیشکسوت ارزنده ورزش تنیس روی میز
کشور و صنعت نفت ،سید رسول صالحپور تجلیل
کردند.
تکریم و احترام به کسانی که سالها برای رشد و توسعه
ورزش کشور و نفت زحمات سخت و طاقت فرسایی
را تحمل
کردند ،از جمله سنتهای ارزشمند و پسندیدهای است که
در سالهای اخیر به شدت مورد توجه مسئوالن باشگاه
فرهنگی  -ورزشی مناطق نفتخیز جنوب بوده و این اقدام
انسان دوستانه در این مدت رونق بیشتری یافته است.
ورزش صنعت نفت سرشار از قهرمانان سرشناس و
مطرحی است که در سالهای نه چندان دور با درخشش
در پیکارها و مسابقات قهرمانی کشور و همچنین در
عرصه برون مرزی اعم از میادین بینالمللی ،آسیایی و
جهانی موجب افتخار ورزش نفت و کشور بودهاند.

در یکی از این دیدارها ،از پیش
تجلیل شد.
مدیر عامل و مسئوالن باشگاه
دیداری که در منزل سید رسول
و قهرمان سابق تنیس روی می
سالها افتخار آفرینی او تقدیر ک
در آغاز این دیدار ،سید رس
ارزنده ورزش تنیس روی میز خ
دعوت شدن به تیم ملی بازگو
ورزش مورد توجه مسئوالن قرار
او که در حال حاضر در آستان
سال پیدرپی در مسابقات ردهه
رده سنی پیشکسوتان رشته تنی
بارها موفق به کسب عنوان قهر
در مسابقات مختلف شده است.
در پایان این دیدار ،به رسم یا
مدیر عامل ،مهرداد بابادی وند ،رئ
بنی تمیم ،دسته گل و لوح تقدی
قهرمان با سابقه تنیس روی میز

