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ورزش
استاندار :وضعیت ورزش در استان مطلوب نیست

بی توجهی به ورزشهای آبی و ساحلی در بکرترین ساحل کشور
وضعیت فعلی استان در حوزه ورزش با
گروه ورزش
وجود نیروی جوان و ظرفیتهای خوب
موجود چندان مطلوب نیست .استاندار در نشست هم
اندیشی با مسئوالن هیئتهای ورزشی و تجلیل از کبدی
کــاران مــدال آور در مسابقات آسیایی  2017که روز
گذشته در سالن جلسات استانداری برگزار شد گفت:
زیرساختهای فرهنگی الزم برای توسعه ورزش در استان
وجــود دارد و میتوان از آن در این استان بهره بــرد ،از
طرفی با توجه به این که استان از نظر مدیریت همیشه
پرچمدار و پیشتاز بــوده اســت میتوان امــیــدوار بــود با
مدیریت این زیرساختها توسعه ورزش هرچه زودتر رقم
خورد« .دامیال محبی» افــزود :بومیان استان از دیر باز
افرادی با فیزیک قدرتمند بودند و این موضوع اکنون نیز
در میان جوانان وجود دارد و در میان استانها فیزیک
مردم سیستان و بلوچستان برای ورزش قهرمانی مناسب
است بنابراین باید برای بهره بردن مناسب از آن برنامه
ریزی کرد .وی بیان کرد :یکی از ظرفیتهای ناب استان،
سواحل بکر آن است که در هیچ نقطهای از کشور وجود
ندارد و به نوعی میتوان آن را ناب ترین قابلیت استان
نامید اما متاسفانه رشتههای آبی و ساحلی در استان به
ویــژه شهر بندری چابهار که بزرگترین بندر اقیانوسی
کشور را به خود اختصاص داده است مــورد توجه قرار
نگرفته و الزم است متولیان ورزشهای آبی از ظرفیتهای
موجود بهره الزم را ببرند و استان را در این باره به قطب
تبدیل کنند .وی با اشاره به این که در حوزههای مدیریتی
همه باید تالش کنند تا ورزش استان به جایگاه واقعی خود
برسد افــزود :جوانان استان در رشته کشتی از توانایی
فیزیکی مناسبی برخودرار هستند و در رقابتهای اخیر
این را به خوبی نشان داده اند از این رو باید برای توسعه
ایــن ورزش برنامه ریــزیهــای مناسبی انجام شــود ،در
والیبال نیز ظرفیتهایی در استان دیده شده است که نیاز
به پرورش دارد ،اما فوتبال زیرساختهای الزم را ندارد و
باید بــرای ایجاد آن برنامه ریــزی کــرد .به گفته محبی،
وضعیت فعلی استان در حوزه ورزش با وجود نیروی جوان
و ظرفیتهای خوب موجود چندان مطلوب نیست اما روند
رو به رشــدی دارد که باید حفظ شــود و بــرای سرعت
بخشیدن به آن از ظرفیتهای رســانـهای استان بهره
گرفت ،چرا که اطالع رسانی ورزشهای قهرمانی و نشان
دادن فعالیتهای حرفهای حوزه ورزش میتواند سبب
ایجاد انگیزه در نسلهای جدید شود و آنها به سمت
ورزش سوق پیدا خواهند کرد.

نیاز ورود بخش دولتی به حوزه ورزش

مدیرکل ورزش و جوانان نیز گفت :برای تغییر نگاههای
نادرست به استان باید برنامه ریزیها به سمت برگزاری
رقابتهای ورزشــی ملی و بین المللی هدایت شود،
چرا که در برگزاری هر رقابت و پخش آن از رسانه ملی
نگاههای بسیاری به سمت استان متمرکز میشود و
ورزشکاران نیز در بازگشت از مسابقات هرکدام میتوانند
به سفیری برای معرفی درست و صحیح استان تبدیل
شوند« .حسین ثــوری» افــزود :به دلیل مشکالت مالی
حوزه ورزش برنامههای این اداره کل به ناچار بر اساس
طرح آمایش برای رشتههای هدف برگزار شد و طبق آن
برای رشتههایی که مدال آوری دارند بیشتر برنامه ریزی
شد و به موجب آن این رشتهها مدالهایی بین المللی
برای استان به ارمغان آوردند.
وی بیان کــرد :از نظر ساختارهای ورزشــی سیستان و
بلوچستان با استانهای دیگر تفاوت بسیاری دارد و در
کنار آن با توجه به برگزاری مسابقات ورزشی در شمال
و غرب کشور و طوالنی بودن مسافت استان با آن ها ،از
طرفی به دلیل نبود سرمایه گذار خصوصی در پی باال
بــودن هزینههای اعــزام تیمها به مسابقات بهتر است
بخش دولتی به ورزش ورود پیدا کند و نگاه ویــژهای به
استان داشته باشد .وی افزود :با توجه به ماده  53قانون
که دستگاههای دولتی را در اختصاص یک درصد کل
بودجه خود به بخش ورزش آزاد کرده بهتر است راهکاری
اندیشیده شود تا ادارات استان موظف به اجــرای آن
شوند یا هرکدام یک هیئت ورزشی را تحت پوشش قرار
دهند ،برای وسیله نقلیه نیز باید تعاملی ایجاد شود تا از
میان خودروهای توقیفی مبارزه با مواد مخدر حداقل
دو دستگاه اتوبوس یا مینی بوس به اداره کل ورزش و
جوانان واگذار شود.

استفاده رایگان از ظرفیت ادارات برای قهرمانان

رئیس هیئت فوتبال استان هم در این نشست گفت:
ورزش از قدرت باور نکردنی در همه ابعاد برخوردار است
و بهره گرفتن از آن توانسته است در ایجاد وحدت و امنیت
پایدار نقش مهمی ایفا کند و به نوعی میتوان گفت که
هیچ عاملی جز ورزش نمیتواند همه اقشار جامعه را
در کنار هم قرار دهد چرا که حتی دشمنان خونی نیز
در میدان رقابت با کنار گذاشتن کدورتهای خارج از
میدان ،رقابتی تماشاپسند داشتند و این را باید حاصل
قدرت ورزش نامید.

رزمی کاران استان نماینده کشوردر رقابتهای
بین المللی شدند
تیم نیوفول کنتاکت استان به عنوان نماینده کشور در رقابتهای
گروه ورزش
بین المللی به مصاف حریفان میرود.
رئیس هیئت ورزشهای رزمی استان به خبرنگار ما گفت :مسابقات بین المللی
نیوفول کنتاکت با عنوان تورنمنت بین المللی جام خلیج همیشه فارس از 24
آذرماه به میزبانی تهران کار خود را آغاز میکند که تیم استان به عنوان نماینده تیم
ملی در این مسابقات رقابت میکند.
«محمـد علـی یوسـفی» افـزود :در ایـن رقابتهـا  24ورزشـکار زن و  25رزمـی کار
مـرد از هشـت کشـور بـرای کسـب ردههـای قهرمانـی بـه مصـاف هـم میروند کـه تیم
اسـتان متشـکل از هفـت ورزشـکار خانـم و سـه آقـا تنهـا نماینـده ایـران در رقابتهـا
خواهـد بود.

 2رزمی کار چابهار مسافر هند شدند
مدیرکل ورزش و جوانان :به دلیل نبود سرمایهگذار خصوصی بهتر است بخش دولتی به ورزش ورود کند

دکــتــر «سیدالحسینی» افــــزود :در بعد اجتماعی و
خانوادگی بررسیها نشان داده که استحکام بنیان
خانواده در قشر ورزشکار بیشتر است و در ابعاد پزشکی
نیز آمار نشان داده است که ورزش موجب کاهش تلفات
جانی به ویژه بیماریهای قلبی ،عروقی و بیماریهای
مفصلی میشود از این رو باید به حوزه ورزش در استان
نگاه ویژهای شود و از ظرفیتهای الزم برای دعوت مردم
به ورزش بهره برد .به گفته وی ،بسیاری از ورزشکاران
استان در رقابتهای امروز به قهرمانان ملی تبدیل شدند
و در رقابتهای مختلف بین المللی و آسیایی توانستند
برای کشور مدالهایی به ارمغان آورند از این رو میتوان
آنها را سرمایه ملی نامید .چندان دور از انتظار نیست
که این سرمایهها در راستای افتخار آفرینیهای بیشتر و
برای حفظ آمادگی خود بتوانند از استخرها ،سالنها و
ظرفیتهای ورزشی ادارات دولتی به طور رایگان بهره
ببرند .وی بیان کرد :به دلیل پهناوری استان ورزشکاران
حتی برای رقابتهای درون استانی نیز باید گاهی بیش
از هــزار کیلومتر راه با هزینههای شخصی طی کنند
بنابراین با توجه به تعداد ادارات دولتی میتوان گفت
که اگر هر اداره یک هیئت ورزشی را حداقل با در اختیار
گذاشتن وسیله نقلیه حمایت کند نیمی از مشکالت حوزه
ورزش در استان برطرف میشود.

هر اداره یک هیئت ورزشی تا رسیدن به قهرمانی

رئیس هیئت ورزشهای روستایی و عشایری استان نیز

گفت :در استان بیش از  9هزار روستا وجود دارد که
معادل یک هفتم کل روستاهای کشور است و از آنجایی
که روستاها را میتوان خط مقدم مبارزه با مواد مخدر
دانست باید گفت که توسعه ورزش در این مناطق اهمیت
بسیاری دارد و باید مورد توجه باشد .در همین راستا 60
خانه ورزش روستایی در استان به بهره برداری رسیده
است اما به راحتی میتوان گفت که جواب گوی نیاز
استان نیست و برای کاهش نیازها باید حداقل هزار خانه
که وعده آن داده شده است ،در روستاها افتتاح شود.
«براهویی» افــزود :ورزش روستایی و عشایری به دلیل
حساسیت روستاها نیاز به حمایت دارد و اداره کل
ورزش و جــوانــان به تنهایی نمیتواند در ایــن تعداد
روستا ورود پیدا کند ،اگر این شرایط برطرف نشود به
نوعی عمر ورزش قهرمانی در استان کوتاه میشود زیرا
بسیاری از قهرمانان امروز در روستاها پرورش یافتند.
وی بیان کرد 40 :رشته ورزشــی و  120رشته بومی،
محلی در روستاهای استان فعالیت دارد که این ساختار
نگاه ویژهای به خود میگیرد و هر چند دفتر روستایی
استانداری به آن ورود کرده است اما این ورود کافی
نیست بنابراین با توجه به برابری تعداد هیئتهای
ورزشــی فعال با تعداد ادارات کل و نهادهای دولتی
میتوان گفت که بهتر است هر دستگاه به عنوان دستگاه
معین یک هیئت ورزشــی معرفی شــود چــرا که بخش
خصوصی در استان توان کافی برای تیم داری را ندارد و
یا تمایلی برای ورود به ورزش نشان نمیدهد.

دو رزمی کار چابهار عازم رقابتهای کیک بوکسینگ هندوستان شدند.
رئیـس هیئـت ورزشهـای رزمـی چابهـار بـه خبرنـگار مـا گفـت :دو بازیکـن ایـن
شهرسـتان عضـو تیـم ملـی او اسـپرت فدراسـیون ورزشهـای رزمـی جمهـوری
اسلامی ایران به همراه تیم  ۵۳نفری کشـورمان در دو قسـمت آقایان و بانوان شـب
گذشـته عـازم مسـابقات جهانـی کیـک بوکسـینگ بـه میزبانـی دهلـی هندوسـتان
شـدند.
«محمود ریگی» که به عنوان نماینده سازمان بنادر و دریانوردی در وزن  +90این
رقابتها به مصاف حریفانش مـیرود افــزود :زهرا گرگی در  -۶۷کیلوگرم این
مسابقات مبارزه میکند.
وی خاطرنشان کــرد :وزن کشی پیکارهای رزمــی کیک بوکسینگ هند امــروز و
رقابتها نیز  23و  24آذر ماه در دهلی برگزار میشود.

جام قهرمانی والیبال ساحلی به چابهار رسید
مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی استان با قهرمانی تیم دریای نیلگون چابهار به
پایان رسید.
رئیس اداره ورزش و جوانان چابهار به خبرنگار ما گفت :رقابتهای والیبال ساحلی
قهرمانی استان ،جام سواحل مكران و یادواره شهید جواد فدویان مقدم از  18تا 21
آذرماه به میزبانی چابهار در زمین ساحلی اداره كل بنادر و دریانوردی برگزار شد و با
معرفی چهره تیم قهرمان به کار خود پایان داد.
«عمر بلوچ» افزود :تیم دریایی نیلگون چابهار عنوان قهرمانی این دوره را ازآن خود
کرد و «سیمان سیستان» نایب قهرمان شد« ،نگین مكران» هم به ایستادن بر سکوی
سوم بسنده کرد.
وی از اعــزام تیم بانوان و آقایان چابهار به جشنواره بازیهای بومی و محلی و
ورزشهای روستایی جام خلیج همیشه فارس خبر داد و اظهار کرد :در این رقابتها
ولی بلوچزاده مقام نایب قهرمانی تیر و کمان سنتی را کسب کرد.

