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ورزش
گذشته تکمیل شود اما به سال  96رسید و امسال نیز تا به
امروز که حدود سه ماه از آن باقی مانده اقدامی برای تکمیل
سالن قرقری انجام نشده است.

اعتبارهای برباد رفته

عمر پروژه ورزشی قرقری  5ساله شد!

ورزش میان خار و خاشاک
ساخت سالن ورزشی قرقری با گذشت 5سال 30درصد پیشرفت دارد

چند سالی است که با افزایش تقاضای
گروه ورزش
جوانان استان بــرای ایجاد سالنهای
ورزشـــی در اغــلــب روســتــاهــای اســتــان عملیات ساخت
سالنهای چند منظوره آغاز شده اما اغلب این سالنها تنها
در حد اسکلت بندی مانده اســت .یکی از آنهــا سالن
روستای قرقری در هامون است که با گذشت حدود پنج
سال از آغاز ساخت این پروژه هنوز نتوانسته است حتی 50
درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد و سبب شده است تا
جوانان این بخش و دهستانهای اطراف برای پرداختن به
ورزش زمــی ـنهــای خــاکــی یــا اراضــــی کــشــاورزی محل
زندگیشان را بهترین گزینه پیش رو داشته باشند.

پیگیریهای بی نتیجه

بخشدار قرقری در این باره میگوید :ساخت سالن ورزشی
قرقری اوایل سال  91با حضور مسئوالن ورزشی و فرماندار
وقت آغــاز شد و بر اســاس وعدههای اعــام شده قــرار بود
حداکثر بعد از دو سال به بهره برداری برسد اما با گذشت
نزدیک به پنج سال میتوان گفت که مراحل ساخت آن فقط
 30درصد پیشرفت دارد« .اردشیر ارباب زهی» میافزاید:
پس از تغییرات مدیریتی و دولتی سالن ناتمام رها شد و
پیگیریها نتیجهای نداشت تا این که سرانجام با افزایش
درخواستها در اواخر سال  94سقف گذاشته شد ،ولی
با این وجود شرایط ملک به شکلی نیست که فردی بتواند
در آن ورزش کند و از طرفی دیگر شرایط فعلی سالن به حد

ایمنی نرسیده است که خانوادهها اجازه دهند فرزندانشان
در اطراف آن به ورزش بپردازند.

 15هزار نفر چشم انتظار سالن

به گفته وی پس از پیگیریهای فراوان برای تکمیل بنا و
تجهیز سالن ورزشی بخش قرقری  400تا  500میلیون
تومان اعتبار برآورد شد که این اعتبار در بودجه سال  96به
تصویب رسید اما با وجود مکاتبههای فراوان این اعتبار حتی
برای تکمیل بنا اختصاص پیدا نکرده است.
وی میافزاید :بخش قرقری حدود  15هزار نفر جمعیت
دارد کــه اغــلــب آن ــان را قشر ج ــوان و نــوجــوان تشکیل
میدهند که تا امــروز این افــراد از داشتن سالن ورزشی
چند منظوره و حتی یک زمین مینی چمن محروم ماندند
به همین دلیل تیمهای ورزشی این بخش برای شرکت در
برنامههای ورزشی رسمی یا مناسبتی برای تمرین ،سالن
شهرستانهای نزدیک به خود را انتخاب میکنند یا در
زمینهای خاکی محل زندگیشان به تمرین میپردازند.
وی بیان میکند :برای حفظ سالمت جامعه و مراقبت از
قشر جوان در مقابل تهدیدها باید راهکارهایی اندیشید تا
جوانان به سمت برنامههای فرهنگی و هنری یا رشتههای
ورزشی سوق پیدا کنند اما این امکان برای جوانان بخش
قرقری وجود نــدارد و با توجه به شرایط فعلی تنها سالن
موجود در این بخش باید گفت که این انتظار بعید است
امسال به پایان برسد در حالی که پــروژه قــرار بــود سال

فرماندار هیرمند هم در این باره میگوید :شهرستان در
حوزه زیرساختهای ورزشی با مشکلهایی رو به روست
که مهم ترین آن در بخش قرقری به چشم میخورد زیرا
در ایــن بخش حتی یــک سالن ورزشـــی یــا مینی چمن
وجود ندارد به همین دلیل جوانان شهرستان ،زمینهای
خاکی منطقه را بــرای ورزش پیش رو دارنــد که شایسته
مردم محروم منطقه نیست و باید راهکاری مناسب برای
آن اندیشید«.محمد علی پیری» میافزاید :پیگیریهای
سالن ورزشی قرقری حتی به جنجال نیز رسید که در پی
آن سال  95برای پروژه حدود  150میلیون تومان اعتبار
تامین شد و پس از پیگیریهای فراوان اختصاص پیدا کرد
اما متاسفانه بنا به گفته مدیرکل ورزش و جوانان با توجه به
تعداد استخدامیهای غیر اصولی حوزه ورزش در دولت
دهم این اعتبار صرف حقوق معوقه این نیروها شد و سالن
ورزشی قرقری بی نصیب ماند .وی بیان میکند :با توجه
به اهمیت احداث سالن ورزشی در این بخش پیگیریها
ادامه پیدا کرد و سرانجام امسال فقط برای تکمیل بنا 350
میلیون تومان اعتبار تامین شد که متاسفانه اختصاص پیدا
نکرده است و پیگیریها برای اختصاص آن ادامه دارد اما با
توجه به شرایط موجود و رسیدن به انتهای سال نمیتوان به
تکمیل پروژه در سال جاری امیدوار بود .به گفته وی وجود
زیرساخت و سالنهای ورزشی به ویژه در نقاط روستایی
اهمیت باالیی دارد و میتواند زمینه ساز توسعه روستاها
باشد از طرفی نیز این موضوع میتواند نشاط عمومی را در
روستاها ارتقا دهد اما رسیدن به آنها نیازمند توجه به ایجاد
زیرساختهای الزم است.

نبود اعتبار

سرپرست اداره ورزش و جوانان هیرمند نیز در این باره
میگوید :سالن چند منظوره قرقری یکی از طرحهای
ناتمام است که به دلیل نبود اعتبارهای الزم مراحل ساخت
آن ادامه پیدا نکرد در نتیجه به سرانجام مطلوبی نرسید
و تکمیل آن گرفتار تامین و تخصیص اعتبار الزم است که
متاسفانه محقق نشده است« .مریم گلوی» میافزاید :اگر
اعتبار مورد نیاز سالن تامین شود احداث آن زمان زیادی نیاز

ندارد ،اما اگر اعتبار به صورت مقطعی تخصیص پیدا کند به
طور قطع پس اتمام اعتبار پیشین تا زمان واریز مبالغ بعدی
مراحل ساخت سالن متوقف میشود که در این صورت زمان
بیشتری برای تکمیل سالن نیاز است ،بنابراین باید منتظر
تخصیص اعتبار مــورد نیاز بــود .به گفته وی بــرای 150
میلیون تومان اعالم شده نمیتوان به طور قطع نظر داد
اما با توجه به حداقل چهار ماه حقوق معوقه نیروهای اداره
نمیتوان منکر پرداخت این حقوق از محل اعتبار تخصیص
یافته شد اما از آن جایی که بخش خصوصی تمایلی به ورود
در این قسمت از خود نشان نداد پیگیریهای اداره کل
ورزش و جوانان برای تخصیص اعتبار الزم ادامه دارد.
وی میافزاید :یک سالن ورزشی چند منظوره در روستای
گله چاه از توابع بخش قرقری وجود دارد و مطالب مبنی
بر نبودن حتی یک سالن در این بخش چندان درست
نیست با این وجود در راستای برنامههای اداره ورزش و
جوانان مبنی بر تکمیل پروژههای ناتمام استان ،سالن
قرقری نیز در ردیف این پروژهها تعریف شده است .وی
بیان میکند :هر چند زیرساختهای ورزشی در هیرمند
خیلی مناسب نیست اما از وجود تجهیزات نباید غافل
شد ،یک سالن در روستای گله چاه وجود دارد و هیرمند
نیز از دو سالن ورزشــی به همراه یک سالن رزمــی بهره
میبرد که با توجه به نامناسب بودن کف پوش یکی از این
سالنها اقدامهایی برای نصب کف پوش جدید انجام شد
اما برای ایجاد زمین چمن یا مینی چمن باید گفت که نبود
اعتبار الزم در این بخش مشکلهایی را ایجاد کرده است
به گونهای که برای ایجاد تنها یک زمین مینی چمن در
روستای سنجرانی حدود پنج میلیون تومان از مردم محلی
کمک هزینه دریافت شد .با این مبلغ تا حدی زیرسازی
الزم بــرای کاشت چمن انجام شد ،اما این زیرسازی به
پایان نرسید و برای تکمیل آن  12میلیون تومان اعتبار نیاز
است که اداره ورزش و جوانان امکان این کار را ندارد .وی
میافزاید :بی رغبتی بخش خصوصی به سرمایه گذاری
در امر ورزش موجب شده است تا حوزه ورزش و جوانان
استان مشکلهای فراوانی به خود ببیند که هیرمند نیز
از این امر مستثنا نیست و بسیاری از جوانان شهرستان
به ناچار در میان خاک و خاشاک زمینهای کشاورزی
به ورزش میپردازند که چندان شایسته آنان نیست به
همین دلیل تالشها برای برطرف کردن کمبودها ادامه
دارد و امیدوارم با برطرف شدن مشکلهای موجود شاهد
شناسایی استعدادهای ورزشی نهفته در هیرمند باشیم.

وزنه برداران جنوب شرق کشور در زاهدان وزنه میزنند
مسابقات وزنــه بــرداری جنوب شرق
گروه ورزش
کشور با عنوان جام علمای وحدت به
میزبانی زاه ــدان بــرگــزار مـیشــود .رئیس هیئت وزنه

بــرداری استان به خبرنگار ما گفت :رقابتهای وزنه
برداری جنوب شرق کشور به منظور گرامی داشت آیت ا..
سلیمانی و مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ،علمای

وحدت استان برنامه ریزی شد که پس از پیگیریهای
الزم مقرر شد امروز به میزبانی زاهدان برگزار شود.
«محمد اسحاق نارویی» افزود :طبق برنامه ریزی انجام

شده این مسابقات با حضور برترین وزنه برداران جنوب
شرق کشور در سالن شهید حسین فهمیده مجموعه
ورزشی  17شهریور زاهدان آغاز میشود.

کسب یک پیروزی توسط
ووشوکاران استان در لیگ برتر

به دلیل بعد
مسافت محل
برگزاری
مسابقات با
برخی استانهای
حاضر در
این پیکارها،
مسابقات دو
هفته لیگ
در یک هفته
یشود،
برگزار م 
به همین دلیل
تیمهای شرکت
کننده این
هفته مسابقات
هفتههای پنجم
و ششم خود را
برگزار کردند

نماینده استان در مسابقات لیگ برتر ووشــوی کشور
باالخره موفق به کسب یک پیروزی شد.
رئیس هیئت ووشــوی استان به خبرنگار ما گفت :تیم
دانشگاه پیام نور که به عنوان نماینده استان در لیگ
ووشــوی کشور حضور دارد در رقابتهای گذشته لیگ
موفق به کسب نتایج مطلوبی نشد ،امــا سرانجام در
مسابقات هفته ششم توانست یک پیروزی کسب کند.
«عباس شیبک» افــزود :فصل جــاری لیگ برتر ووشوی
باشگاه های کشور در قسمت مردان با حضور هشت تیم
پارس جنوبی ،شهرداری مــارد ،دانشگاه آزاد ،باشگاه
مقاومت ،شهرداری دامغان ،دانشگاه پیام نورسیستان
وبلوچستان ،هیئت البرز و پاس ناجا در یک گــروه و به
صورت رفت و برگشت برگزار می شود تا تیم های برتر این
دوره مشخص شوند .وی بیان کرد :به دلیل بعد مسافت
محل برگزاری مسابقات با برخی استانهای حاضر در
این پیکارها ،مسابقات دو هفته لیگ در یک هفته برگزار
میشود ،به همین دلیل تیمهای شرکت کننده این هفته
مسابقات هفتههای پنجم و ششم خود را برگزار کردند که
نماینده استان در هفته پنجم با قرعه استراحت روبه رو شد.
وی ادامه داد :در پایان مسابقات این دو هفته« ،دانشگاه
پیام نور» توانست تیم هیئت البرز را با نتیجه هشت بر چهار
مغلوب کند و اولین پیروزی خود در این دوره از مسابقات
لیگ را به دست آورد ،اما تیمهای مدعی قهرمانی نیز در
رقابتهای لیگ همچنان به شکست ناپذیری خود ادامه
دادند و ردههای باالی جدول را حفظ کردند .با توجه به
نتایج به دست آمده در پایان هفتههای پنجم و ششم لیگ
برتر ووشو تیم پارس جنوبی
با  15امتیاز و تفاضل +46
صدر نشین ماند و «دانشگاه
آزاد» با همین میزان امتیاز اما
تفاضل  +32در رده دوم قرار
گرفت ،باشگاه مقاومت
با  ،12پــاس جنوبی با
 9و شهرداری دامغان با
ردههــــای س ــوم تــا پنجم
شش امتیاز
جدول لیگ را در اختیار دارند ،اما نماینده
استان با پیروزی که این هفته کسب کرد
توانست خود را از انتهای جدول لیگ دور
کند و با سه امتیاز در جایگاه ششم قرار
گیرد ،تیمهای هیئت البرز و شهرداری
مالرد نیز فقط با یک امتیاز و تفاضل -34
و  -38در ردههای هفتم و هشتم لیگ برتر
قرار دارند.

