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ورزش
وعده ها سالنهای ورزشی را گرم نکرد

پیکار ورزشکاران با سرمای سالنها!

ورزش از عالیق مردم منطقه است اما برای
راشکی
رسیدن به این هدف مشکالتی وجود دارد که
گاهی مانع حضور این عالقه مندان در سالن های ورزشی
می شود .یکی از این مشکالت ،سردی سالن های ورزشی
در پاییز و زمستان اســت .دمــای هــوای شمال استان از
اواســط آبــان ماه کاهش پیدا می کند و به دلیل شرایط
منطقه هر چند در طول روز ممکن است هوا گرم باشد اما
دمای شب ها بسیار متفاوت است ،به همین دلیل سالن
های ورزشی شب های سردی دارد .سرمای سالن های
ورزشی فقط مختص زاهدان نیست و در منطقه سیستان
شرایط به مراتب سخت تر است چرا که به گفته برخی از
ورزشکاران شیشه سالن های ورزشی این منطقه به دلیل
شدت ورزش توفان و ریزگرد ها شکسته و هنوز ترمیم نشده
است و با شروع روزهای سرد سال این سالنها دمایی به
مراتب پایین تر از دمای بیرون دارد ،ورزشکاران منطقه
ناچار هستند این شرایط سخت را تحمل کنند.

وعده ای که محقق نشد

مشکل سرمای سالن های ورزشی ،هر سال گالیه های
ورزشکاران را به همراه دارد که گاه به رسانه ها هم منتقل
شد .روزنامه سیستان و بلوچستان آبان سال گذشته بود
که موضوع را بررسی کرد و در این میان پس از ارائه گالیه
ورزشکاران به مدیرکل وقت ورزش و جوانان« ،حسین
ثوری» وعده داد تا زمستان  96همه سالن های ورزشی
استان به سیستم سرمایشی تجهیز شود .وی نصب این
سیستم ها را از جمله برنامه های اداره کل اعالم کرد و
افزود :تعدادی اسپیلت گرمایشی برای سالن های استان
تهیه شد و می تــوان گفت همه  300سالن موجود در
استان به آن ها مجهز می شود ،در برخی از سالن ها نیز
اسپیلت های جدید نصب خواهد شد اما برخی از اسپیلت
های گذشته به دالیلی دچار نقص فنی شده که پیگیری
های الزم برای تعمیر آن آغاز شده است و با توجه به روال

پیگیری ها می توان گفت تا پیش از فرا رسیدن زمستان
همه سالن های ورزشی استان به سیستمهای گرمایشی
مجهز می شود .وی رفع مشکل سالن های ورزشی دیگر
ادارات را خارج از اختیارات اداره کل ورزش و جوانان
دانست و اذعان کرد :این سالن ها مربوط به آن ادارات
است و انجام این کار در حوزه اختیارات اداره کل ورزش
و جوانان نیست اما برای رفع این مشکلها مکاتبه می
شود .با این وجود و با گذشت یک سال از این مصاحبه
سالن های تحت پوشش حوزه ورزش و جوانان استان
همچنان شرایط مناسبی ندارد.

بخاری و کولر نیاز مبرم هر سالن

یک شهروند می گوید :جانمایی لوازم ایمنی ،سرمایشی
و گرمایشی در هر فضای سرپوشیده یک امر ضــروری و
مهم است که اغلب مهندسان ناظر بر آن نظارت دارند اما
گویی در حوزه ورزش استان نظارتی بر این موضوع نمی
شود و سالن های استان از این نظر وضعیت و امکانات
مناسبی ندارد و از نظر سرمایشی فقط برخی از فضاها به
یک تا دو کولر مجهز شده است« .سهیل ایرانمنش» می
افزاید :زمستان سال گذشته به دلیل سرمای شدید سالن
های ورزشی زاهدان دیگر سالن کرایه نکردیم و پس از
فروردین با گرم شدن هوا مجدد ورزش را شروع کردیم.
وی ادامه می دهد :این شرایط نمی تواند چندان مناسب
استانی قهرمان پروری مانند سیستان و بلوچستان باشد
زیرا با این شرایط استعدادهای نهفته در استان برای حفظ
سالمتی کمتر به سالن ها می روند و در نتیجه شناسایی
نخواهند شد .وی بیان می کند :با توجه به شرایط جوی
منطقه دمای هوا در نیمه شمالی استان از نیمه آبان ماه
کاهش پیدا می کند و این روزها شاهد روند کاهشی دما
هستیم ،از طرفی اغلب سالن های ورزشی استان حتی
روزنه ای برای ورود نور ندارد بنابراین آفتاب گیر نیست،
گاه دمــای داخــل سالن چند درجــه ای از بیرون سردتر

یک ورزشکار :به دلیل نبود لوازم گرمایشی یا استفاده نشدن آن دمای سالن ها پایین می آید و ورزشکار قبل از رقابت با حریف باید با سرمای سالن رقابت کند

است و چون لوازم گرمایشی ندارد سالمتی ورزشکار را
تهدید می کند .به گفته وی ،سالن شهید حسین فهمیده و
سالن هالل احمر را می توان از جمله سالن های زاهدان
دانست که بخاری دارد اما بخاری آن به دالیل مختلف از
جمله نداشتن سوخت استفاده نمی شود و فقط در برخی
مواقع برای موارد خاص شاهد روشن شدن آن ها هستیم
که البته شرایط در سالن شهید حسین فهمیده بهتر است.

مقابله با سرما

ورزشکار دیگری می گوید :افتتاح سالن های چند منظوره
اقــدام شایسته ای بود که خوشحالی مــردم را به همراه
داشت بنابراین برای رضایت آن ها باید حداقل های الزم
در سوله های ورزشی استان ایجاد شود که تعبیه سیستم
های گرمایشی و سرمایشی از جمله آن است« .مرتضی
مودی» می افزاید :چند روزی است که دمای هوا در استان
کاهش پیدا کرده است و این شب ها سالن های ورزشی
چند منظوره دمای پایینی دارد که ورزشکار قبل از رقابت با
حریف باید با سرمای سالن مقابله کند! وی بیان می کند:
به طور معمول زمان کرایه سالن های ورزشی  90دقیقه
است و ورزشکاران در این بازه زمانی هم باید لباس عوض
کنند و هم نرمش انجام دهند به همین دلیل بسیاری بدون
گرم کردن و برای استفاده بیشتر از این مدت زمان وارد
زمین می شوند که آسیب هایی را برای آن ها به همراه دارد.

ساعات پر طرفدار اما خالی در سالن ها

ورزشکار دیگری می گوید :در استفاده از سالن ،قشر جوان
اغلب ساعت  19تا  22شب سالن انتخاب می کند که در
روزهای گرم چنین زمانی به راحتی پیدا نمی شود .آنان
اغلب به باشگاه های سرپوشیده بدنسازی می روند که
از شرایط بهتری برخوردار است« .میرشکاری» بیان می
کند :در روزهای گرم سال به سختی می توان در یک سالن
وقت آزاد پیدا کرد ،اما در این دو فصل و به ویژه زمستان
در همه سالن ها می توان زمان های آزادی را دید به دلیل
این که هوای سرد سالن است بنابراین بیشتر ورزشکاران
حضور در باشگاه های خصوصی یا گرمای خانه را به نرمش
در سالن سرد ترجیح می دهند .خبرنگار ما مشکالت
گرمایشی سالن های ورزشــی را  21دی سال گذشته
نیز مجدد بررسی کرد که تعدادی از روسای هیئت های
ورزشی هم از وضعیت سرمای سالن ها گالیه مند بودند.
روز گذشته برای پیگیری این موضوع با سرپرست معاونت
امور ورزشی اداره کل تماس گرفته شد که به دلیل حضور
ارباب رجوع امکان پاسخ گویی نداشت و با وجود این که
اعالم کرد تماس می گیرد ساعت ها از دسترس خارج
بود .سپس برای بیان نظرها و پاسخ های مدیر کل ورزش
و جوانان هم با او تماس گرفته شد که تلفن همراهش
خاموش بود و از طریق شماره های اداره کل نیز تا پایان
وقت اداری روز گذشته امکان گفت و گو حاصل نشد.

یک شهروند:
به طور معمول
زمان کرایه
سالن های
ورزشی 90
دقیقه است و
ورزشکاران در
این بازه زمانی
هم باید لباس
عوض کنند
و هم نرمش
انجام دهند
به همین دلیل
بسیاری بدون
گرم کردن و
برای استفاده
بیشتر از این
مدت زمان وارد
زمین می شوند
که آسیب هایی
را برای آن ها
به همراه دارد
و اگر سالن
گرم باشد می
توان از بروز آن
پیشگیری کرد

رقابت های وزنه برداری استان با قهرمانی
گروه ورزش
تیم سراوان به کار خود پایان داد .رئیس
هیئت وزنه بــرداری استان به خبرنگار ما گفت :به منظور
توسعه وزنه برداری و شناسایی استعدادهای برتر این ورزش
در شهرستان های مختلف برنامه ریزی شد رقابت های
استانی به میزبانی شهرستان ها برگزار شود که سراوان

میزبان رقابت های وزنه برداری قهرمانی استان در رده های
سنی مختلف شد« .محمد اسحاق نارویی» افــزود :در این
دوره از رقابت ها وزنه بــرداران استان در قالب تیم های
زاهدان ،زابل ،خاش ،ایرانشهر و سراوان برای رسیدن به
قهرمانی به مصاف فــوالد سرد رفتند که در نهایت وزنه
برداران میزبان توانستند عملکرد بهتری به ثبت برسانند و

رقابت های ووشوی  13آبان با قهرمانی هیئت ووشو
الف پایان یافت .رئیس هیئت ووشو استان به خبرنگار
ما گفت :با توجه به فرارسیدن  13آبــان و تسخیر
النــه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام
(ره) رقابت های ووشو در رده های سنی نونهاالن،
نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن باشگاه های چابهار
برگزار شد« .عباس شیبک» افزود :در این رقابت ها
 38فایتر در قالب سه تیم به رقابت پرداختند که در
نهایت تیم هیئت ووشو الف توانست مقام قهرمانی را
ازآن خود کند و تیم های سپاه چابهار و هیئت ووشو
ب نیز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
آﺧﺮﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮا ﺟﺎﺰه از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ....

ﺑﺮاى ﺗﻌﻄﻴﻼت

.

ﯾﮏﺳﺮﮔﺮﻣﯽ٢٠دﻗﻴﻘﻪاىدارﯾﻢ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪرﻧﺠﺒﺮ

ﻣﺘﺼﻞﺮدنﺷﻤﺎرهﻫﺎ ﭘﻴﺎﭘﺑﻪﺪﮕﺮ،ازآنﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
اﺳــﺖﻪﭼﻪﺑﺰرگﺑﺎﺷــوﭼﻪﻮد،ﻧﻤﺗﻮاﻧﺑﻪراﺣﺘ

ﻧﻘﺶﺎب ﺷﻤﺎره
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا
ﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

در ﺑﺮاﺑﺮش ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻨــ! ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﺸــﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺮدن
ﺑﺎﺗﻠﻔﻦﺑﺎﺷــﻫﻢ وﻗﺘﭼﻨﻴــﻦﺻﻔﺤﻪا رو ﻣﻴﺰتﺑﺎﺷــﺪ،
ﻧﺎﺧــﻮدآﮔﺎهدﺳــﺘﺖرو ﺷــﻤﺎرهﻫﺎﻣﻟﻐــﺰدوﺑــﺪوناﻦﻪ
ﺑﺨﻮاﻫ،ﺧﻂﻫﺎﺖﻧﻘﻄﻪﻫﺎراﺑﻪﻫﻢوﺻﻞﻣﻨﻨﺪ!
اﮔﺮﻣﺪادرﻧﮕﺑﻪﺟﺎ ﻣﺪادوﺧﻮدﺎردردﺳــﺘﺮسﻧﺒﺎﺷﺪﻫﻢ
اﻦﺗﺼﻮﺮﺑﺎاﺗﺼﺎلﺷﻤﺎرهﻫﺎﻣﺸﺨﺺاﺳﺖ،اﻣﺎاﮔﺮﭼﻨﺪرﻧﮓ
ﻣﺪادرﻧﮕداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻴﺪﻣﻌﺮﻪاﺳﺖ،ﭼﻮنﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ¢ﺗﺼﻮﺮ
زﺒﺎ روﺎراﺸ¥ﻨﻴﺪ.
ﻣﮔﻮﻨﺪﺣﻞﺮدن»ﻧﻘﺶﺎبﺷﻤﺎره«،ﺑﺎﻋﺚﺎﻫﺶاﺳﺘﺮس

برگزاری رقابت های المپیاد وزنه برداری استعدادهای برتر
کشور در رده سنی  12تا  15ســال ،این رقابت ها حکم
انتخاب اعضای تیم استان برای حضور در این رقابت ها را هم
داشت که چهار نفر از ورزشکاران نونهال و نوجوان برتر که
عملکرد بهتری داشتند برای تشکیل تیم استان و اعزام به
المپیاد بزرگ ورزشی کشور انتخاب شدند.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

واﻓﺰاﺶآراﻣﺶﻣﺷﻮد.اﺳــﺘﻔﺎدهازرﻧﮓﻫﺎﻫﻢاﻟﺒﺘﻪﺑﻪاﻦ
آراﻣﺶﻤ¢وﻟﺬتاﻦﺳﺮﮔﺮﻣراﺗﻤﻴﻞﻣﻨﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪاﻦﻪﻗﺮﻋﻪﺸﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﺧﺮاﺳﺎن،ﺷﻨﺒﻪﻫﺎاﻧﺠﺎم
ﻣﺷــﻮد و روزﻫﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﺳﺖ،
در ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﻌﻄﻴــﻞ ﭘﺎﺎن ﻫﻔﺘﻪ ،ﻓﺮﺻــﺖ دارﺪ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣراﺣﻞ وﭘﺎﺳــﺨﺶراﺑﺮا ﻣﺎارﺳﺎلﻨﻴﺪاﻦآﺧﺮﻦ
ﺷﺎﻧﺲﺑﺮا ﺷﺮﺖدرﻗﺮﻋﻪﺸﺷﻨﺒﻪاﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:
از ﺷﻤﺎره ﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎرهدار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻌﺪ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﻫﺮﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ »ﻧﻘﻄﻪ« ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ »ﺳﺘﺎره« رﺳﻴﺪﺪ ،ﺧﻂﺗﺎن ﺑﺎﺪ
ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺮدن ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ  ،ﺸﻴﺪن ﺗﻪ ﺧﻂ ﺟﺪﺪ را آﻏﺎز ﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺎن ﺎر ،ﺧﻂﻫﺎ را ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﺸ¥ﺷﺪه را واﺿﺢﺗﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ورزشکاران خاص استان پنج مدال
گروه ورزش
کشوری را درو کردند .دبیر هیئت
بیماری هــای خــاص استان به خبرنگار ما گفت:
سومین دوره رقابت هــای ورزشــی بیماران خاص
قهرمانی کشور در هفت رشته تیراندازی ،دارت،
شطرنج ،تنیس روی میز ،بدمینتون و شنا برگزار شد
که در این رقابت ها ورزشــکــاران  ۳۰استان برای
رسیدن به قهرمانی کشور در کیش رقابت کردند.
«مهدی محمدی» افــزود :تیم استان هم با توجه به
استعداد و توان ورزشکارانش در حوزه آقایان و بانوان
در این رشته ها به رقابت ها اعزام شد و نمایندگان
استان توانستند عملکرد مناسبی از خود به نمایش
بگذارند و در نهایت پنج مدال رنگارنگ به ارمغان
آوردنــد .وی بیان کــرد :در پایان مسابقات شطرنج
هانیه میری به مدال طالی کشور دست یافت و طالی
دو ماده سنای  50متر قورباغه و  50متر آزاد بانوان
هم به فاطمه اربابی دیگر نماینده استان رسید در تیر
انــدازی هم عبدالوهاب رحیمی توانست عملکرد
مناسبی داشته باشد امــا جایگاهی بهتر از نایب
قهرمانی و کسب مدال نقره کشور به دست نیاورد.
وی افزود :در همین رشته و در حوزه بانوان نجمه میر
به رقابت با حریفان خود پرداخت و در نهایت توانست
مدال برنز کشور را برای استان کسب کند اما فاطمه
سرگزی دیگر تیرانداز استان نتوانست در جایگاهی
بهتر از پنجمی کشور قرار گیرد در دارت هم سارا کرد
با حریفان کشوری خود رقابت کرد و به مقام هفتم
کشور دست پیدا کرد و سرانجام تیم استان با کسب
سه طال ،یک نقره و یک برنز به استان بازگشت.

هیئت ووشو قهرمان مسابقات
 13آبان شد

سراوان قهرمان وزنه برداری استان شد
قهرمانی استان را در خانه نگه دارند .وی بیان می کند :پس
از قهرمانی سراوان تیم زاهدان با وجود تالش وزنه بردارانش
نتوانست جایگاهی بهتر از دومــی کسب کند و به نایب
قهرمانی استان بسنده کرد و خاش هم سکوی سوم استان را
به خود اختصاص داد و در نهایت نفرات برتر حکم و مدال
قهرمانی خــود را دریافت کردند .وی افــزود :با توجه به

درخشش بیماران خاص استان
در رقابت های کشوری

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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