
 فرزانه قنبر دزفولی- سرویس ورزشی
مهتاب بنایی متولد پنجم فروردین ماه ۱۳۷۶ و دارای مدرک کارشناســی 
تربیت بدنی اســت. وی یکی از پر افتخارترین بانوان اســتان فارس در 
رشته ورزشی فوتسال به شــمار می رود که اخیراً به اردوی تدارکاتی تیم 
ملی فوتسال بانوان دعوت شده اســت. اردوی تیم ملی فوتسال بانوان، با 
حضور ۱۹ بازیکن از اســتان های تهران، قزوین، خوزســتان، کرمانشاه، 
کرمان، خراسان رضوی، زنجان، هرمزگان، مازندران و فارس از تاریخ ۲۶ 
لغایت ۳۱ فروردین ماه در استان تهران برگزار می شود و مهتاب بنایی تنها 
 نماینده استان فارس در این اردو به شمار می رود. به همین بهانه مصاحبه ای 

با وی ترتیب دادیم که مشروح این مصاحبه را در ادامه می خوانید.
* از چه زمانی پا به عرصه فوتسال گذاشتید و چرا فوتسال را به عنوان 

ورزش حرفه ای خود انتخاب کردید؟
من از ســن ۱۲ سالگی فعالیت هایم را به طور جدی در رشته فوتسال آغاز 
کردم. از نظر من فوتسال صرفاً یک رشته ورزشی نیست بلکه بخش بزرگی 
از زندگی مرا تشــکیل می دهد. من نه تنها از بازی کردن لذت می برم بلکه 
فوتســال برایم یک شغل محسوب می شــود و یکی از اهداف مهم من در 
زندگی این اســت که در این رشته پیشــرفت کنم و به باالترین سطح از 

توانایی هایم در این رشته ورزشی برسم. 
* در حال حاضر در چه پستی بازی می کنید؟

به دلیل شرایط فیزیکی و سرعت ذاتی که دارم معموالً در پست جلو یا پیوت 
بازی می کنم. البته فوتسال یک بازی چرخشی است و پست ثابتی ندارد.

* نقش بازیکن پیوت در فوتسال چیست؟
بازیکن پیوت در فوتســال نقش مهمی در گل زنی و ساختن موقعیت برای 
هم تیمی های خود دارد و در واقع گلزن اصلی تیم محســوب می شود. این 
بازیکن ضمن اینکه تمام کننده خوبی باید باشد، به عنوان اولین مدافع تیم 
نیز به شــمار می رود. زیرا دفاع تیمی از بازیکن جلو آغاز می شــود، پس 

بازیکن رأس یا پیوت می بایست هم تهاجمی و هم تدافعی باشد.
* تاکنون برای چه تیم هایی بازی کرده اید؟

من در تیم های مختلفی بازی کرده ام. تیم فوتبال فســا در مسابقات لیگ 

دســته یک کشور در سال ۱۳۸۸، تیم فوتبال فسا در رقابت های لیگ برتر 
کشور در سال ۱۳۹۰ ، تیم فوتبال اوج نصر در مسابقات لیگ برتر کشور سال 
۱۳۹۱، تیم فوتسال شاهد فسا در رقابت های لیگ دسته یک کشور در سال 
۱۳۹۲، تیم فوتسال اشکنان در مسابقات لیگ برتر کشور سال ۱۳۹۳، تیم 
فوتسال منطقه آزاد کیش در رقابت های لیگ دسته سه کشور سال۱۳۹۴، 
تیم فوتسال فسا در مسابقات لیگ دســته یک کشور در سال۱۳۹۴، تیم 
فوتســال کارا در رقابت های لیگ برتر کشوری سال ۱۳۹۵، تیم فوتسال 
صنعت نفت آبادان در ســال ۱۳۹۶ و تیم فوتسال ملی حفاری اهواز سال 

۱۳۹۷ از جمله تیم هایی هستند که در آنها حضور پررنگی داشته ام. 
* آیا عضو تیم ملی هم بوده اید؟ 

بله، از سال ۸۹ تاکنون به صورت مستمر در تیم های ملی فوتبال و فوتسال 
 از رده های نوجوانان تا بزرگســال حضور داشته ام و به همراه تیم ملی در 
بازی های آســیایی فوتبال نوجوانان به میزبانی اردن ۲۰۱۱، مســابقات 
آسیایی فوتبال نوجوانان به میزبانی تایلند ۲۰۱۱، تورنمنت بین المللی فوتبال 
نوجوانان به میزبانی اکراین ۲۰۱۲، بازی های آسیایی فوتبال نوجوانان به 
میزبانی اردن ۲۰۱۳، مسابقات آسیایی فوتبال نوجوانان به میزبانی سریالنکا 
۲۰۱۳، بازی های آســیایی فوتبــال نوجوانان به میزبانــی چین ۲۰۱۳، 
تورنمنت بین المللی فوتبال نوجوانان به میزبانی ســوچی روســیه ۲۰۱۴، 
رقابت های آسیایی فوتبال جوانان به میزبانی سریالنکا ۲۰۱۵ و تورنمنت 
 بین المللی فوتسال بزرگســال به میزبانی روسیه ۲۰۱۷ شرکت کرده ام.

* در خصوص چگونگی حضورتان در تیم ملی فوتسال توضیح دهید.

قبل از حضور در تیم ملی فوتســال در تیم ملی فوتبال در رده های نوجوانان 
و جوانان مشغول به فعالیت بودم. اما پس از عملکرد خوبم در تیم فوتسال 
دســته یک کشــور، بازی من مورد توجه کادر فنی تیم ملی قرار گرفت و 

توانستم همراه تیم ملی فوتسال در مسابقات برون مرزی حضور پیدا کنم.
* چه عناوین و افتخاراتی را تاکنون کسب نموده اید؟

کسب مقام ســوم تورنمنت بین المللی سوچی روسیه با تیم ملی فوتسال 
بانوان بزرگسال۲۰۱۴، قهرمانی لیگ برتر فوتسال بانوان همراه با باشگاه 
صنعت نفت آبادان۹۶-۹۷ و مقام سومی مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان 
همراه با باشگاه ملی حفاری اهواز سال ۹۷-۹۸ از مهم ترین افتخاراتم در 
این رشــته ورزشی به شمار می رود. همچنین من جزو ۱۴ گلزن برتر فصل 
اخیر لیگ برتر فوتسال بانوان بودم. زمانی که در باشگاه کارا بازی می کردم 
نیز به عنوان کاندید پدیده رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان کشور شناخته 
شــدم و عنوان پدیده مسابقات لیگ دسته یک فوتبال کشور در سال۸۸ را 

هم به خود اختصاص دادم.
* سطح تیم ملی فوتسال بانوان ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

بدون تردید کسب دو بار عنوان قهرمانی آسیا نشان دهنده سطح باالی تیم 
ملی فوتسال بانوان ایران است که تالش کادر فنی و حضور بازیکنان توانمند 

در تیم ملی را می توان عاملی برای کسب این افتخارات دانست.
* نقاط ضعف و قوت تیم ملی فوتسال بانوان ایران از نظر شما چیست؟

خوشبختانه اکنون تیم ملی ما در سطح آسیا حرف اول را می زند. امیدوارم 
که در ســال های آینده پیشرفت ملی پوشان به درجه ای برسد که تیم ملی 

بتواند عناوین جهانی را کسب کند.
* امکانات موجود در اردوی تیم ملی فوتسال بانوان چگونه است؟

خوشبختانه رسیدگی به فوتســال بانوان در سال های اخیر بسیار بهتر از 
گذشته شده و تیم ملی فوتسال به دلیل جایگاه خوبی که در شرایط کنونی 
 دارد بیشتر از ســایر تیم های ملی بانوان مورد لطف و توجه مسئولین قرار 
می گیرد. اما همچنان کم و کاســتی های زیادی وجود دارد و می بایســت 

امکانات ویژه تری برای تیم قهرمان در نظر گرفته شود.
* از بهترین و بدترین خاطره فوتسالی خود بگویید؟

کســب عنوان سومی تورنمنت بین المللی روسیه و قهرمانی در رقابت های 
لیگ برتر فوتســال بانوان با باشــگاه پاالیش نفت آبادان در سال ۹۷ از 
بهترین خاطرات من در این رشته ورزشی است و یکی از بدترین خاطراتم 
 با بــرد ۵ بر ۱ تیم ملی حفاری اهواز مقابل مس رفســنجان در بازی های 
پلی آف مســابقات لیگ برتر رقم خورد که متأســفانه به خاطر ۲ گل کمتر 
نتوانستیم مجوز حضور در فینال را بگیریم. در حالی که ۲۰هفته با تفاضل ۲ 

امتیاز در صدر جدول قرار داشتیم.
* حامیان و مشوقان شما در این رشته ورزشی چه کسانی هستند؟

خانواده ام بهترین مشــوقم در این رشته هستند که تمام موفقیت هایم را 
مدیون حمایت های آنها هستم.

* الگوی شما در این رشته ورزشی چه کسی است؟
الســاندرو روســا ویرا که به اختصار فالکائو نامیده می شود، الگویم در این 
رشــته ورزشی اســت. وی اهل برزیل و یکی از سرشناس ترین بازیکنان 

فوتسال به شمار می رود که در پست مهاجم بازی می کند.
* به عنوان یک بانوی موفق در عرصه ورزشی با چه مشکالتی رو به رو 

هستید و چه در خواستی از مسئولین دارید؟
متأســفانه حمایت های مالی در بخش بانوان بســیار کم اســت و مبلغ 
قراردادهای بانوان با وجود گرانی و تورم در شــرایط کنونی بســیار ناچیز 
است. از مسئولین خواهشمندم که به بانوان مستعد اهمیت بیشتری بدهند 
و با حمایت مالی از آنها، به یاری و ترویج فرهنگ ورزش بانوان در ســطح 

کشور بپردازند.
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ورزشی

رئیس اداره ورزش و جوانان پاسارگاد:
 باران به چمن ورزشگاه پاسارگاد جان 

دوباره بخشید 

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پاسارگاد از احیای زمین چمن فوتبال 
این شهرستان پس از بارندگی های سال زراعی اخیر خبر داد. 

به گزارش روابــط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رســانی اداره کل ورزش 
و جوانان فارس، مهدی جعفری با بیان اینکه در تابســتان گذشــته و براثر 
خشکسالی های چند سال اخیر چاه آب ورزشگاه این شهرستان تقریباً خشک 
شــده بود، گفت: با حمایت های مدیرکل ورزش و جوانان اســتان و معاونین 
ایشان در سال گذشــته این چاه الیروبی شد و تا حدودی از مرگ حتمی این 

چمن جلوگیری به عمل آمد. 
وی افزود: با بارندگی های ســال زارعی کنونی این چــاه دوباره احیا و چمن 

ورزشگاه از مرگ حتمی نجات یافت.
به گفته جعفری زمین چمن فوتبال ورزشگاه پاسارگاد در این شرایط یکی از 

بهترین زمین چمن های استان محسوب می شود.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پاسارگاد در پایان بیان کرد: امیدوارم 
با احیای دوباره این زمین چمن طبیعی کــه یکی از بهترین و باکیفیت ترین 
زمین های چمن استان محسوب می شود ورزشکاران ما بتوانند به خوبی از این 
امکانات مناسب استفاده نموده و در ورزش استان و کشور نقش آفرینی کنند.

زارع، مسئول ورزش محالت شیراز:
٣٥ محله در شیراز و ٥٤ روستای نواحی 

چهارگانه بخش مرکزی تحت پوشش 
ورزشی ما قرار گرفتند

در اسفندماه هزار و سیصد و نود و هفت در طرح ملی پویش سالمت ایرانیان 
لیست ده استان کم تحرک ترین کشور اعالم شد و نامی از فارس در آن نبود، 
این در حالی بود که فارس در سال های گذشته به این عنوان محکوم می شد، 
اما در پایان ســال ۹۷ در بین ده استان اول کم تحرک کشور قرار نگرفت تا 
پرش بلندی از روی این معضل و ناهنجاری اجتماعی که گریبان جامعه و نسل 

جدید را گرفته داشته باشد.
توجه به ورزش همگانی و ورزش محالت یکی از راهکارهای فرار از این چاله 
بزرگ بود. به همین منظور گفتگویي با صمد زارع بازیکن و کاپیتان ســابق و 
تحصیلکرده تیم های فجر شهید سپاسی و برق شیراز  داشتیم که مسئولیت 
ورزش محالت شیراز را در اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز را بر عهده 
دارد! وی با بیان اینکه سال ۹۷برای ورزش محالت سال موفقی بود، گفت: با 
همت اداره ورزش و جوانان شــیراز در بخش اختصاص تجهیزات و امکانات 
ورزشی به محالت و برنامه ریزی رویدادها مختلف ورزشی در جامعه و محالت 
اتفاقات خوبی افتاد، ۳۵ محله در شیراز و ۵۴ روستای نواحی چهارگانه بخش 

مرکزی تحت پوشش ورزشی ما قرار گرفتند.
وی اظهار داشــت در این بین ۲۸۵ توپ فوتبال،۲۴۰ توپ والیبال،۵۵ توپ 
بسکتبال،۲۶۵ توپ فوتسال، ۳۰ جفت تور فوتبال،۲۵۰ دست لباس ورزشی، 
۱۵ دستگاه میز تنیس روی میز،و وسایلی مانند راکت بدمینتون طناب ورزشی  
صفحه شطرنج راکت تنیس روی میز، تور والیبال، تور فوتسال ۲۰ جفت، میله 
دروازه فوتبال فوتســال والیبال و میله بدمینتون، حلقه بســکتبال، میز فوتبال 

دستی به محالت و روستاهای شیراز اهدا کردیم.
وی تصریح کرد: برنامه ریزی واســتارت اهمیت به ورزش محالت از ســال 
۱۳۹۵ زمان حضور دکتر محسن ساالری به عنوان رئیس اداره ورزش و سید 
جواد کشــاورز به عنوان معاون امور ورزش اداره شیراز زده شد که در ادامه با 
حضور مهندس اردشــیر حسن زاده در این سمت و تأکید ایشان بر ادامه این 
فعالیت ها خدمات رسانی با شدت بیشتری ادامه یافت و همواره از این طرح 

حمایت کردند.
صمد زارع عنوان داشــت: بیش ازصد جلســه در خانه محالت شیراز حضور 
داشتم، وظیفه اصلی خانه محالت شیراز بررسی مشکالت و معضالت هر محله 
در حوزه های مختلف است که توسط شورای هر محل شناسایي  و به اعضای 

خانه محالت انتقال مي پذیرد.
بنده نیز به عنوان نماینده تام االختیار اداره ورزش و جوانان شیراز تمام سعی 
و تالش خود و اداره ورزش را برای برطرف کردن مشکالت ورزشی هر محل 
گذاشته ام که با یاری خداوند بزرگ تا االن توانسته ایم گوشه ای از مشکالت 

ورزشی هر محل را هر چند کوچک بر طرف کنیم.
 صمد زارع افزود: در دو ســال گذشته جام هاي ورزشــی محالت را برگزار 
کرده ایم که اولین دوره جام فوتبال محالت با حضور ۳۸ تیم با سطح کیفی باال 
و اســتقبال گسترده بازیکنان و تماشاگران برگزار کردیم، سه دوره مسابقات 
فوتسال محالت، جشنواره ورزش بانوان با حضور ۲۰۰ تیم، سه دوره فوتبال 

جوانان و نوجوانان بافت قدیم در محله سنگ سیاه انجام شد.
زارع در مورد قرار نگرفتن شهر شیراز در بین ده شهر کم تحرک ایران در سال 
نود و هفت و اینکه در ســال های گذشته )۹۴( شیراز در رده های اول این رده 
 بندی قرار گرفته بود، گفت: از دالیل اصلی این پیشرفت ها توسعه زیرساخت ها 
)نرم افزاری و ســخت افزاری( افزایش ســرانه فضاهای ورزشی، میزبانی 
رویدادهای جهانی مختلف ورزشی که از زمان مدیر کلی کامیاب در این چهار 
سال توســط اداره ورزش و جوانان در دستور کار قرار گرفت و مطمئناً مردم 
شــیراز و فارس در آینده ای نزدیک شــاهد نتیجه این رویکردها خواهند بود 
که منجر به کاهش و پیشــگیری از ابتال به بیماري ها و کاهش ناهنجاری ها 
و بزهکاری های اجتماعی و افزایش سالمتی و عزت و تندرستی مردم در پی 
خواهد داشت که خود باطل کننده سخنانی است که در مورد مردم شیراز و کم 
تحرکی آن ها گفته می شــود و این مهم خود به تنهایي اندازه چندین مدال 

قهرمانی ارزش دارد.

شــهردار منطقه پنج پیرامون مباحث فرهنگی و 
ورزشی با مدیر کل ورزش وجوانان  دیدار و گفتگو 

کرد.
به گزارش امور ارتباطات و فرهنگی شــهرداری 
منطقه پنج، طهماسبی شهردار منطقه پنج به منظور  
پیرامــون مباحث فرهنگی و ورزشــی با مدیر کل 

ورزش و جوانان دیدار و گفتگو کردند.
در ایــن دیدار کامیاب مدیــرکل ورزش وجوانان 
استان فارس ضمن ابرازخرسندی از حمایت های 
بی دریغ شــهرداری و علل الخصوص این منطقه  
جهت ارتقای ورزش شهر شیراز گفت: خوشبختانه 
شهرداری و در رأس آن شهردار از حامیان اصلی 
ورزش بوده اند که این امر بر کسی پوشیده نیست 

و خدمات و همکاری های که طهماســبی در بدو 
ورود خود انجام داده است قابل ستایش است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس در ادامه با 
اشاره به موفقیت های کسب شده در حوزه ورزش 
همگانی و قهرمانی استان و علی الخصوص شهر 
شــیراز در ســال های اخیر بر تعامالت مستمر و 

گسترده حوزه ورزش و شهرداری تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به کسب عناوین برتر توسط 
هیأت های ورزشی، خاطر نشان کرد: هر موفقیتی 
که در این زمینه حاصل شده نتیجه تالش مجموعه 
مجموعه خوب شهرداری  و  ورزشــی   هیأت های 

علی الخصوص منطقه پنج  است.
ســاالری معاون اداره ورزش و جوانــان افزود: 

ورود شــهرداری به عرصــه ورزش قهرمانی و 
توسعه  زیرســاخت های ورزشی بسیاری از موانع 
و مشکالت این حوزه را مرتفع خواهد ساخت و با 
حضور شهردار منطقه پنج در این راه ما احساس 
آرامش بیشــتری را خواهیم داشت که جا دارد از 

ایشان تشکر ویژه نماییم 
طهماسبی شــهردار منطقه پنج  نیز اشاره داشت: 
مجموعه شهرداری همیشــه حامی اصلی ورزش 
شــهر به ویژه ورزش همگانی و قهرمانی بوده و 
خواهد بود که این امر نمود واضحی تاکنون داشته 
است و شهرداری شیراز همواره سعی در حمایت از 
جوانان و ورزش دوستان داشته و براین اساس با 
تمام توان آماده همکاری و تعامل با اداره ورزش و 

جوانان خواهد بود.
طهماسبی افزود که شــهراری منطقه پنج از بدو 
ورود بنده با شــعار شــهرداری منطقه پنج قطب 
ورزشی شــهر شــیراز کار خود را آغاز نمود که 
درحال حاظر این شــعار به هدفــی بزرگ تبدیل 
شده اســت و با حمایت های دوستانه و مدیرانه 
مدیرکل و معاونین ایشــان و اداره شهرســتان 
 شــیراز در ماههای آتی شــاهد اتفاقات بهتری 

خواهیم بود. 
در پایان مقرر گردید کامیــاب مدیرکل ورزش و 
جوانان به اتفاق شــهردار منطقه از چندین پروژه 
و زمین های ورزشــی منطقه پنج بازدید به عمل 

آوردند.

دیدار شهردار 
منطقه پنج با  مدیر 

کل اداره ورزش و 
جوانان استان فارس 

مدیرکل ورزش و جوانان فارس در دیدار با هیأت رئیسه ورزش همگانی:

استان فارس از استان های پرتحرک کشور در زمینه ورزش همگانی است

معاون توســعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان 
فارس گفت: در سال ۹۷ با جذب اعتبارات الزم حمایت های 
خوب و مؤثری به ورزش استان در حوزه های مختلف صورت 

گرفته است. 
دکتر سید اسالم موسوی در تشریح فعالیت های حوزه مالی 
و اداری در سال گذشته و همچنین برنامه های سال جاری در 
 گفتگو با خبرنگار روابط عمومی گفت: با توجه به تالش های 
مدیرکل ورزش و جوانان فارس خوشبختانه در فصل پایانی 
ســال ۹۷ اعتبارات خوب و مناسبی از طرف وزارت ورزش 
و جوانان به فارس اختصاص داده شــد کــه از این منابع 
مالی کمک های شــایانی به ورزش استان تزریق گردید که 
امیدوارم این حمایت های مالی تا پایان سال جاری هم ادامه 
داشته باشد. معاون توسعه منابع و پشتیبانی در ادامه افزود: 

تاکنون کمک های قابل توجهی به هیأت های ورزشی استان 
و همچنین شهرســتان های تابعه شده است که با توجه به 
برنامه ریزی انجام گرفته در این حوزه در جهت ارتقا ورزش 
استان بیش از گذشــته، این حمایت ها به ورزش قهرمانی 
 و همگانی ادامه خواهد داشــت و ان شــاءا... در سال ۹۸ با 
تالش های همکاران ما در حوزه ورزش قهرمانی ورزشکاران 
در مسابقات مختلف ورزشی داخلی و بین المللی بتوانند نتایج 
قابل قبولی کسب کنند. دکتر موسوی با بیان اینکه در سال 
جاری حمایتهای ما باید بیش از گذشته باشد، اظهار داشت: 
سال آینده مسابقات المپیک ۲۰۲۰ توکیو را در پیش داریم 
و امسال هم بیشترین انتخابی جهت حضور ورزشکاران در 
این رویداد بزرگ جهانی را در پیش رو خواهیم داشــت به 
همین دلیل در امر پشتیبانی از ورزشکاران فارس بیشترین 

تــالش ها را انجام مــی دهیم تا به یاری خــدا قهرمانان 
فارس با خیال راحت به فکر دریافت هرچه بیشــتر سهمیه 
 المپیک باشــند و در توکیو۲۰۲۰ ســکوهای قهرمانی را 

کسب نمایند.
معاون توســعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان 
فارس اشاره ای به ورزش شهرســتان ها داشت و درباره 
حمایت های مالی از آنها گفت: بحث ماده ۸۸ اماکن ورزشی 
در شهرستان های فارس از اولویت های مهم معاونت منابع 
توسعه و پشتیبانی می باشد که این موضوع با تعامل رؤسای 
ادارات شهرســتان انجام می شــود و برخی از این اماکن 
ورزشــی از طریق روند قانونی به هیأت های ورزشی واگذار 
می گردد و همچنین تعداد دیگری از این اماکن ورزشــی از 
طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار می گردد که درآمد 

حاصل از آنها به ورزش همان شهرستان اختصاص می یابد 
تا حمایت بیشتری از ورزش شهرستان ها صورت پذیرد.

دکترموسوی همچنین درباره کمک های مالی به حوزه جوانان 
هم توضیحاتی داد و گفت: در واقع ورزش و جوانان دو بال 
نزدیک در وزارت ورزش هستند و در این اداره هم توجه ما به 
حوزه جوانان بسیار خوب و اثرگذار می باشد و هرآنچه باید 
دغدغه ورزش را داشته باشیم به همان اندازه حوزه جوانان 

را هم حمایت می کنیم.
دکتر سیداســالم موســوی در پایان از مقام عالی وزارت 
ورزش و جوانان و همچنین معاونین ایشان، استاندار فارس، 
معاونین اســتاندار و مدیــر کل ورزش و جوانان به جهت 
مســاعدت و همکاری و پیگیری جذب اعتبارات تشــکر و 

قدردانی کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان فارس با بیــان اینکه هیأت ورزش های 
همگانی فارس از هیأت های برتر کشور است، گفت: در پی ارزیابی صورت 
گرفته وزارت بهداشــت این استان از استان های پرتحرک کشور در زمینه 
ورزش همگانی به شمار می رود که نقش قابل توجهی در ارتقای سالمتی 

داشته است.
حیدرعلی کامیاب در دیداری که هیأت رئیســه هیأت ورزش های همگانی 
اســتان فارس به مناسبت آغاز ســال جدید با وی داشتند، اظهار داشت: 
اینکه فارس جزو اســتان های کم تحرک نیست دســتاورد بزرگی برای 
ورزش فارس به شــمار می رود و در این راستا نیز توسعه ورزش همگانی 
و مشــارکت مردم در ورزش برای ارتقاء سالمتی اولویت برنامه های سال 

۹۸ قرار می گیرد.
کامیاب افزود: یکی از اهداف مهم ما در اجرای برنامه های ورزش و جوانان، 
افزایش سهم ورزش در بین آحاد مختلف جامعه است و معتقدیم این مهم 

باید تقویت شود.
وی از فعالیت های هیأت رئیسه و اعضای خانواده بزرگ ورزش های همگانی 
استان فارس در سال ۹۷ و رئیس آن سیروس پاک فطرت قدردانی کرد و 
افزود: یکی از عوامل مهم این موفقیت نگاه تیمی و کارگروهی اســت که 

امیدواریم این مهم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس همچنین به موفقیت های این اداره 
کل در سه ســال گذشته اشاره و از رشــد تعداد ورزشکاران بیمه شده و 
تعداد باشــگاه ها خبرداد و گفت: تعداد بیمه شده ها به بیش از ۲۰۰ هزار 
نفر در اســتان فارس افزایش یافته و تعداد باشگاه ها نیز به هزار باشگاه 

رسیده است.
وی بیان کرد: سرانه ورزشی استان فارس نیز یک و نیم برابر شده است و 
به بیش از دو میلیون مترمربع رسیده به طوری که از ابتدای انقالب تا قبل از 
سال ۹۴ یک میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع بود. کامیاب با بیان اینکه در حوزه 
میزبانی ها از مســابقات ملی و بین المللی و کسب مدال بازی های آسیایی و 

جهانی رشد داشته ایم خاطرنشان کرد: تمام این موفقیت ها حاصل کار تیمی 
است که بر این باوریم باید این کار تیمی تقویت شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس گفت: محصول ورزش در هر کشور 
اخالق، خودگذشتگی و ایثار است و آنچه در سیل شیراز اتفاق افتاد و در پی 
آن اهالی ورزش از جمله آقای کیخا بعد از جام جهانی در کنار ســایر اهالی 

ورزش و پیشکسوتان بالفاصله به کمک شهروندان گرفتار در سیل پرداخته 
و با آنان ابراز همدردی کرد، جای بسی افتخار است.

وی با تاکید بر اینکه زمانی مدال ارزشــمند اســت کــه نتیجه آن ایثار و 
ازخودگذشتگی باشد خاطرنشان کرد: درب ورزش برای همه باز است و از 

ورزشکارانی که اسوه و نمونه باشند بیش از پیش حمایت می شود.
ســیروس پاک فطرت رئیس هیأت ورزش های همگانی استان فارس نیز 
در این نشســت با قدردانی از حمایت های مدیــرکل و معاونان اداره کل 
ورزش و جوانــان فارس از این هیأت اظهار داشــت: فعالیت هایی که در 
 ســال ۹۷ صورت گرفته نسبت به سال گذشــته آن، با رشد بسیار خوبی 

روبرو بود.
وی افزود: در ســالجاری نیز با تدوین یک نقشه چشــم انداز فعالیت ها 
دوچندان شــده و با یک برنامه ریزی دقیق به دنبال ارتقای بیش از پیش 

ورزش در بین مردم هستیم.
پاک فطــرت گفت: بــر این باوریم کــه باید ورزش در شهرســتان های 
اســتان فــارس بیش از پیــش نهادینــه شــود و در ایــن زمینه نیز 
 برنامه ها را همانند ســال گذشــته بیشــتر به صورت شهرستانی برگزار 

می کنیم.
براساس این گزارش، اعضای هیأت رئیسه ورزش همگانی استان فارس 
همچنین با محســن ساالری معاون توســعه امور ورزش اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان فارس نیز دیدار و گفت وگو کرده و سیروس پاک فطرت 
رئیس هیأت ورزش های همگانی اســتان فارس نیز به ارائه گزارشــی از 

فعالیت های صورت گرفته پرداخت.

مهتاب بنایی، فوتسالیست ملی پوش استان فارس:

فــــوتسال شغل من است!

حمایت های مالی در بخش بانوان بسیار کم است

دکتر موسوی، معاون توسعه منابع و پشتیبانی: 

با جذب اعتبارات حمایت های مؤثری به ورزش استان صورت گرفته است 


