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آشنایی با پهلوانان و بانیان صاحب نام گود کشتی 	 
چوخه امام مرشد

میم پرور- بدون شک نام گود کشتی امام مرشد را همه شنیده اید، 

مکانی نام آشنا و قدیمی ترین گود کشتی باچوخه کشور با قدمتی بیش 

از 400 سال که در مجاورت بنای امامزاده نورا...)ع( روستای مرغزار 

در بخش خبوشان شهر تیتکانلو واقع شده و به گود امام مرشد معروف 

است.طبق سنت دیرینه هر ساله در 14 فروردین ماه بزرگترین و مهم 

ترین رویداد ورزشی شهرستان فاروج در این گود برگزار می گردد. این 

مسابقات با همت مسئوالن و بانیان دلسوز آن که می توان از:

   حاج ملک حسین خان بهادری.

   بهروزخان بهادری    حاج محمد ابراهیم  باذوق     حاج اسماعیل 

توافقی    جواد حاجی پور    شادروان سرهنگ جعفری    علی 

اکبر عمارلو    جواد حسین پوران    حاج رمضان تقدیسی    حاج 

نصیر تقدیسی نام برد.بسیاری از پهلوانان که از خاک خورده های این 

گود هستند و در عرصه جهانی نیز تعدادی  از آنها حماسه آفریده اند می 

توان از    پهلوان محمد باقر مرغزاری »باقر پهلوان«    کربالیی علی 

کاظمی »اترآباد«    کربالیی ابراهیم ندیمی  »یامی«    احمد وفادار 

   اسکندر فیالبی    موسی الرضا رحمانی    قربانعلی بهادری   

مهرافرزویان    پهلوان رستمی تیتکانلو   شادروان رمضان شکفته   

محمد علی صحرای   قربان قلی کریمی    حسن خان »حسن پور« 

چناران   محمد بها بسته )»ممد کورده«(   برات زمانی   ابراهیم 

ثانی   حسین ثانی    روح اهلل ثانی   محمدعلی زاهد   حمید 

زاهد   قدرت قدرتی   برات وحدتی   هادی حاجی پور   مسعود 

حاجی پور   محسن خاکشور   اسداهلل بــاذوق   حسین رهنما

   حجت رهنما    ایوب حسنی   یحیی برومند   نیک سرشت

   جواد محجوب   جعفرزاده    ابراهیم ثانی   عزیز تقدیسی

   حسین تقدیسی   حسن عباسپور   محمدحسین رحمانی   

حسین کالل   مهدی علیزاده   غالم حسین آمــوزش   محمد 

حسین عمرانی   حسین مألوف   جعفر یونسی   جهانگیر شیری

   سرهنگ عقیل شاهی   عباس پهلوان   علی کوهی   برادران 

ثانی   برادران پهلوان   برادران آخوند زاده   برادران باذوق    

برادران زمانی   برادران بنی آدم نام برد.

با کمال احترام؛ اگر از تمام پهلوانان این گود نام برده نشده عذرخواهی 

می کنیم، انشاا... مابقی اسامی در شماره های آتی اعالم خواهد شد.

و اما سخن پایانی:	 
 با عرض سالم و تبریک سال نو خدمت تمام عالقمندان کشتی با چوخه، 

بدینوسله از تمامی پهلوانان و ورزش دوستان جهت شرکت در مسابقه 

کشتی با چوخه در روز 14 فروردین  98 در گود کشتی باچوخه امام 

مرشد بخش خبوشان شهرستان فاروج دعوت می شود، تا با حضور سبز 

خود باعث رونق این گود تاریخی و ورزشی شوند .

خدمتگزار همه  کشتی دوستان و پهلوانان:  غالمحسن  باذوق

 معرفی اماکن مذهبی، مناطق تاریخی و گردشگری
 بخش خبوشان فاروج 

میم پرور- بخشدار خبوشان ضمن تبریک 

عید نوروز باستانی و آرزوی سالی سرشار 

از خیر و برکت بــرای همه مــردم ایــن سرزمین 

سال  در  گفت:  خبوشان،  بخش  اهالی  به خصوص 

1388 تیتکانلو به شهر ارتقا یافت و در طــول این 

مــدت زمــان تاکنون اقــدامــات بسیاری در خصوص؛ 

توسعه روستا در بخش های مختلف، رفع محرومیت 

از روستاهای این منطقه، استقراربخشی از ادارات 

خدمات رسان، برگزاری برنامه های دینی، مذهبی، 

فرهنگی، ورزشی و... صورت پذیرفته است. مهندس 

»روح اله فخار« افزود: بخش خبوشان با دارا بودن 23 

روستا از حیث دارا بودن اماکن مذهبی و آثار میراث 

فرهنگی، تاریخی غنی و دارای جاذبه های گردشگری 

است، به گونه ای که دارای 8 بقعه متبرکه و بیش از 100 

اثر تاریخی و باستانی در این منطقه به صورت پراکنده 

مشاهده می شود که فقط 7 اثر به ثبت ملی رسیده است. 

وی اظهار کرد:آثار تاریخی این منطقه عبارتند از: قلعه 

علی آباد یام، تپه باستانی یام، درخت چنار 700 ساله و 

آبشار اسفجیر، گود کشتی امام 

مرشد، دره زیبای خوکانلو، دنده 

نقاب و... است. بخشدار خبوشان گفت: 

قلعه تاریخی علی آباد به عنوان بزرگترین اثر در حوزه 

میراث فرهنگی به شماره 12083 ثبت ملی شده و در 

6 کیلومتری شمال شرق شهر فاروج و در وسط دشتی 

مسطح قرار دارد. وی افزود: این قلعه پالن مستطیل 

شکل دارد و با برج و بارو و خندق مستحکم سازی شده 

است.وی اظهار کرد: قلعه دارای 8 برج و بارو و خندق 

اطراف قلعه حدود 15 متر عرض دارد. وی تصریح کرد: 

طرح مطالعاتی قلعه علی آباد شهرستان فاروج کلید 

خورده و این اثر تاریخی ، بنایی مربوط به دوره قاجار 

و یکی از معماری های خشتی و گلی که نماینده نظام 

زمین داری در این دوره تاریخی است. وی اظهار کرد: 

برای اجرای این طرح 200 میلیون تومان اعتبار پیش 

بینی شده بود که زمان تخصیص این مبلغ به 50 میلیون 

تومان رسید. وی ابراز کرد: در گام نخست اجرای این  

طرح، 2 برج و باروی این بنا مستحکم سازی شد و امسال 

نیز بــرای این اثر 450 میلیون 

تومان اعتبار دیگر پیش بینی شده 

که در صورت تخصیص صددرصدی شاهد 

تغییرات مهمی در این بنا خواهیم بود. »فخار« گفت: تپه 

یام نیز به عنوان بزرگترین اثر باستانی در حوزه رود اترک 

در شمال شرق کشور می باشد که همواره مورد توجه 

باستان شناسان قرار گرفته است. بخشدار خبوشان 

گفت: این تپه با حدود 25 متر به ارتفاع بقایای حاصل 

از چندین هــزاره استقرار ساکنین دره رود اتــرک در 

شهرستان فاروج را نمایان می سازد. وی تصریح کرد: 

در تابستان سال 1356 کاوشهای علمی تیم باستان 

شناسان دانشگاه توریلوی ایتالیا نشان دهنده شباهت 

فرهنگ های این منطقه با فرهنگ های پیشرفته دوره 

مس، سنگ و مفراغ در آسیای مرکزی بوده است. وی 

ــزود: یکی دیگر از آثــار تاریخی و باستانی، محوطه  اف

ویرانشهر است که در تزدیکی روستای خبوشان قرار 

دارد و با شماره 16588 در فهرست آثار ملی به ثبت 

ــراز کــرد: قدمت ایــن اثــر به دوره  رسیده اســت. وی اب

ساسانی و حدود 14 هکتار وسعت دارد، 

همچنین ازجاذبه های گردشگری این 

بخش می توان به درخت زیبای چنار روستای 

اسفجیر اشاره کرد که حدود 700 سال قدمت دارد. 

وی تصریح کرد: روستای اسفجیر در 25 کیلومتری 

شمال غربی شهرستان قرار دارد که این روستا برروی 

دو تپه بنا شده و اسفجیر که دارای تپه ای پــرآب و 

سرسبز معروف به دربند است و چشمه انتهای آب 

دربند، آب معدنی بــاال و باکیفیت اســت . بخشدار 

روستای  اسماعیل)ع(  امــامــزاده  گفت:  خبوشان 

کوران، امامزاده نوراله)ع( روستای مرغزار و سایر بقاع 

متبرکه در این بخش به عنوان ظرفیت دینی و مذهبی 

مطرح هستند. مهندس»فخار« با اشــاره به ظرفیت 

گود کشتی امام مرشد و رویداد بزرگ ورزشی کشتی 

باچوخه در 14 فروردین هر سال، از تمامی شهروندان 

شهرستان و بخش خبوشان و همچنین مسافران و 

گردشگران نوروزی دعوت کرد در این مراسم باشکوه 

حضور بهم رسانند.

برگزاری مهم ترین رویداد ورزشی شهرستان فاروج در قدیمی ترین گود کشتی با چوخه کشور

گود کشتی امام مرشد
۱۴ فروردین ماه ۱398

سال شانزدهم / ویژه نامه ۴۱۰
۲۷  اسفند ماه ۱39۷


