ورزشی
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رئیــس هیــأت ورزشهــای پهلوانــی و
زورخانــهای فــارس از کلنگ زنــی زورخانه
بین المللی پــارس در هفته فرهنــگ پهلوانی
خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی و پایــگاه خبری و
اطالع رســانی اداره کل ورزش و جوانان فارس
حسین غرقی رئیس هیأت ورزشهای پهلوانی
و زورخانهای فارس در نشست خبری آغاز هفته
فرهنگ پهلوانی با اشاره به اینکه برنامههای این
هفته از امروز آغاز میشــود ،اظهار کرد :در این
هفته کلنگ زورخانــه بین المللی پارس به زمین
میخورد.

وی ادامه داد :تجلیل از مــدال آوران ،عیادت از
پیشکســوتان ،دیدار با خانواده شــهدا ،اجرای
ورزش زورخانــهای در میادیــن عمومی برای
آشــنایی مردم ،دیدار با نخبــگان و تجلیل از
نخبگان و همچنیــن اعزام ورزشــکاران این
اســتان به اروپا برای توســعه ورزش پهلوانی
را از دیگــر برنامههــای ایــن هفتــه اعالم
کرد.
غرقی رئیس هیــأت ورزش هــای پهلوانی و
زورخانه ای فارس اضافه کرد :هفدهم شــوال
به مناســبت روز جنگ دالورانه موال علی(ع) با
عمروبن عبدود در تقویم رسمی کشور به عنوان

روز فرهنگ پهلوانی و آیین زورخانهای گنجانده
میشود.
هفده شــوال روزی اســت که حضرت علی با
عمروبن عبدود پهلوان معروف عرب مبارزه کرد
و او را شکســت داد و پرچم اسالم را سر بلند و
پرچم کفر را واژگون ساخت ،به همین دلیل این
روز را به عنــوان روز فرهنگ پهلوانی و ورزش
زورخانهای نامیده اند.
در این جنگ حضرت علی (ع) پس از شکســت
دادن عمروبن عبدود به طرف او رفت تا سرش
را از بدنش جدا کند که عمرو آب دهان خود را به
صورت مبارک مولی الموحدین انداخت؛ حضرت

* سال یازدهم * شماره 1836
از جای خود برخاست و مقداری در میدان جنگ
قدم زد سپس به سمت او رفت.
عمرو علت این کار را جویا شــد حضرت گفت:
آن لحظــه کــه آب دهانت را به صــورت من
انداختی من را غضب گرفت نمیخواســتم تو را
به این حالت بکشــم؛ مقداری قدم زدم تا آرام
شــوم و تو را بــه خاطر خداوند ال شــریک له
بکشم.
بــه دلیل ایــن پهلوانــی ،ایثار ،شــجاعت و
از خــود گذشــتگی ایــن روز را بــه عنوان
روز فرهنــگ پهلوانــی و ورزش زورخانــهای
نامیده اند.
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رئیس هیأت ورزشهای
پهلوانی و زورخانهای فارس:

در هفته فرهنگ پهلوانی
کلنگ زورخانه بینالمللی
پارس به زمین میخورد

کامیاب در اولین گردهمایی اعضای بسیج ورزشکاران فارس:

بسیج ورزشکاران به دنبال کار نمایشی ،چاپ بنر و عکس گرفتن نیست
* فلسفه تشکیل بسیج ورزشکاران فرهنگسازی برای
ساختن آیندهای بهتر است
اولین گردهمایی شــورای عالی بسیج ورزشکاران استان
فارس در سال  98به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان با
حضور حیدر علی کامیاب رئیس شورای عالی ورزشکاران
اســتان فارس ،سرهنگ سید حســین پرور دبیر بسیج
ورزشــکاران فارس ،دکتر اسالم موسوی معاونت توسعه
منابــع اداره کل ،علــی رضایی معاونــت فرهنگی اداره
کل،فرهاد دریا نوش ،کاووس عباســی ،رسول فالح و...
برگزار گردید.
در اولین جلسه شورای عالی بسیج ورزشکاران استان در
سال  98به ریاســت حیدرعلی کامیاب مدیرکل ورزش و
جوانان فارس و اعضای شــورای عالی بسیج ورزشکاران
در خصوص دستورالعمل و اهداف ساالنه این شورا بحث
و تبادل نظر شد.
بر اســاس این گزارش در مفاد این دســتور العمل آمده
اســت :راهکارهای توانمند سازی ورزشکاران بسیجی با
اســتفاده از ایده های خالق و تعمیــق و افزایش معرفت
دینی و بصیرت سیاسی ورزشکاران در استان بررسی شود
و همجنین زمینه حضور ســازمان یافته عموم ورزشکاران
اســتان و به طور خاص نخبگان ورزشی در عرصه های
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و سایر ماموریت های بسیج
ایجاد گردد.
در ادامه مفاد این دستورالعمل آمده است :در جهت توسعه
ورزش همگانی و ســامت محور ،توســعه فعالیت های
فرهنگی ورزشــی ،نگاه ویژه به ورزش بانوان و توســعه
ورزش جانبازان و معلولین در اقشــار بسیج ورزشکاران
فرزانه قنبر دزفولی -سرویس ورزشی
سرپرســت هیأت ژیمناســتیک اســتان فارس گفــت :باید
راهکارهای الزم را برای ایجاد یک فرهنگســازی مناســب در
ورزش اتخاذ کنیم.
سید کمال پاک فطرت در ابتدای سخنان خود با یادی از مرحوم
حسین اعظمی و عباسعلی توانا رؤسای فقید هیأت ژیمناستیک
اســتان فارس ،اظهار کرد :دســتاوردها و افتخــارات کنونی
ژیمناســتیک استان فارس به واســطه زحمات دو رئیس فقید
و مرحوم این هیأت کسب شده اســت .این عزیزان از دیرباز
تالش های بســیاری برای توسعه این رشته ورزشی در سطح
استان داشــته اند و طی سال های گذشته موجبات سربلندی و
افتخار آفرینی هیأت ژیمناستیک فارس را در سطح کشور فراهم
کرده اند.
وی با بیان اینکه رشــته ژیمناستیک به عنوان رشته مادر و پایه
رشته های ورزشی شــناخته می شود ،عنوان کرد :ژیمناستیک
رشــته ای زیبا ،مهیج و پرمدال به شــمار می رود که متأسفانه
در کشور ما آن چنان که شایســته و بایسته است به آن توجه
نشده است.
* با ژیمناســتیک طول عمر ورزشی یک ورزشکار افزایش
مییابد
پاک فطرت بــا تأکید بر اینکه اگر به ورزش های پایه ای توجه
کنیم ،قطعاً می توانیم ورزشــکارانی با طول عمر ورزشــی باال
پرورش دهیم ،یادآوری کرد :اگر ورزشکارانمان را از سنین بسیار
پایین به ســمت ژیمناستیک ســوق دهیم ،می توانیم در آینده
شاهد موفقیت های آنها در رشته های مختلف ورزشی باشیم و
از بازدهی و تأثیرات مطلوبی که ورزش ژیمناستیک بر عملکرد
ورزشــکاران می گذارد ،بهره ببریم .در حقیقت ژیمناســتیک
اساس پیشرفت هر رشته ای است.
وی بر نگاه ویژه هیأت ژیمناســتیک به مقوله آموزش و ایجاد
طرح استعدادیابی تأکید کرد و گفت :برگزاری مستمر دوره های
آموزشی اعم از کالس های مربیگری و داوری جزو برنامه های
اصلی هیأت ژیمناستیک به شــمار می رود .ضمن اینکه انجام
طرح استعدادیابی و پایش برای سنین پایه نیز در اولویت های
این هیأت قرار دارد .ناگفته نماند که اســتان فارس از داوران
و مربیان کارآزموده و باتجربه ای در ســطح ملی و بین المللی
برخوردار است .همچنین ما چندین مدرس داریم که از مدرسین
بسیار خوب فدراسیون محسوب می شوند و این افراد در سطح
کشور آموزش های الزم را به مربیان و عالقمندان می دهند.

تالش گسترده صورت گردد و تبدیل ورزشکاران بسیجی
نخبه به سفیران اخالق و تمرکز و تأیید مستمر بر این اصل
که خروجی قهرمان پروری ،ترویج فرهنگ چهلوانی باشد.
در این جلســه مصوب گردید هر ماه جلسه شورای عالی
بســیج ورزشــکاران با تعیین موضوع و تهیه و تدوین
اساسنامه و سند فرهنگی برگزار گردد.
* رئیس شورای عالی ورزشکاران استان فارس :هجمه
فرهنگی جنگی تمام عیار علیه نسل جوان است
حیدرعلی کامیاب که در اولین گردهمایی اعضای بســیج
ورزشکاران اســتان فارس در سال  ۹۸سخن می گفت،

ترویج فرهنگ ایثــار و از خودگذشــتگی و رفتار نیکو و
پسندیده را کارکرد بسیج ورزشــکاران دانست و افزود:
فلسفه تشکیل بسیج ورزشــکاران فرهنگ سازی برای
ساختن آیندهای بهتر است.
وی با تأکید بر اینکه بســیج ورزشــکاران به دنبال کار
نمایشی ،چاپ بنر و عکس گرفتن نیست هجمه فرهنگی
را جنگی تمام عیارعلیه نســل جــوان خواند و گفت :این
ساده اندیشی اســت که باور کنیم هدف دشمنان انقالب
برای اضمحالل فرهنگی ،نهادهایــی همچون آموزش و
پرورش نیست.

* ژیمناستیک ظرفیت تبدیل شــدن به یک رشته ورزشی
همگانی را دارد
پاک فطرت با اعتقاد به اینکه ژیمناستیک ظرفیت تبدیل شدن
به ورزش همگانی را دارد ،بیان کرد :باید این رشته را از فضای
بسته خارج کنیم و آن را به ورزش همگانی تبدیل کنیم .در ابتدا
می بایست به ترویج رشته ژیمناستیک در مهدکودک ها ،پیش
دبستانی ها و مدارس ابتدایی بپردازیم و در این راستا الزم است
که تعامل و همکاری های الزم را با مدیران مجموعه تربیت بدنی
آموزش و پرورش داشته باشیم و تمام مدارس و مربیان ورزشی
را ملزم کنیم که با این رشته ورزشی آشنا شوند .اگر این رشته
را در ســطح مدارس ترویج دهیم بازدهی بسیار خوبی خواهیم
داشت و می توانیم از این طریق سالمت و تندرستی فرزندانمان
را هم تضمین کنیم.
وی با اشاره به اینکه موفقیت رشته های ورزشی در گرو توجه به
ورزش دانش آموزی است ،یادآوری کرد :نهادینه کردن فرهنگ
ورزش در مدارس پشتوانه ای مناســب برای قهرمان پروری
است و تا بنیان و اساس رشته های ورزشی در مدارس گذاشته
نشــود ،نمی توانیم در عرصه قهرمان پروری عملکرد مطلوبی
داشته باشــیم .قطعاً مسئولین ورزش آموزش و پرورش استان
برای پیشرفت و توسعه این رشته از هیچ کمک و حمایتی دریغ
نخواهند کرد.
* ما در صدد هستیم که با برنامهریزیهای مدون و منسجم
افرادی را در سطح سعیدرضا کیخا پرورش دهیم
این مقام مسئول از سعیدرضا کیخا به عنوان یکی از قهرمانان
برجسته فارس در این رشته ورزشــی نام برد و تشریح کرد:
ســال هاست که افراد زیادی در رشــته ژیمناستیک با تالش
بی دریغشان توانســته اند افتخارات زیادی را در سطح کشور
کسب کنند .کسب موفقیت ها و عملکرد مناسب ورزشکاران در
این رشته ورزشی نتیجه فعالیت های مستمر و تالش دلسوزانه
کمیته ها و اعضای محترم هیأت اســت کــه ماحصل همه این
تالش ها فردی به نام ســعیدرضا کیخا اســت که توانسته در
مسابقات جهانی عرض اندام کند و حتی حرکاتی را با نام خود
در فدراســیون جهانی به ثبت برساند .این افتخار بزرگی است
که در حال حاضر نصیب ایران و اســتان فارس شده است و ما
درصدد هستیم که با برنامه ریزی های مدون و منسجم افرادی
را در سطح این ورزشکار توانمند پرورش دهیم.
وی به ظرفیت و پتانسیل اســتان فارس در این رشته ورزشی
اشاره کرد و بیان داشت :در استان فارس از استعدادهای زیادی

* نباید برای امروزمان برنامهریزی کنیم بلکه باید برای
نسل آینده که در قبال آن مسئول هستیم برنامهریزی
کنیم
رئیس شورای عالی ورزشکاران اســتان فارس توقع از
دستگاههای فرهنگی نظیر وزارت ورزش و جوانان ،فرهنگ
و ارشاد اســامی و آموزش و پرورش در چنین شرایطی
را بیش از دیگر دســتگاه ها دانست و گفت :ما نباید برای
امروزمان برنامهریزی کنیم بلکه باید برای نسل آینده که
در قبال آن مسئول هستیم برنامهریزی کنیم.
کامیاب تســخیر آموزش و پرورش را تســخیر فرهنگ،

تاریخ وآینده یک کشــور و یک تمدن دانست وگفت :ما
متولی تربیت نسل آینده هستیم و اگرتا اینجاهم احساس
میکنیم نسل های کنونی با ارزشهای ما فاصله گرفته اند
مقصر تنها ما هستیم.
* لزوم تدوین سند فرهنگی بسیج ورزشکاران با تعریفی
دقیق از مأموریت دستگاههای مختلف
وی در ادامه بر لزوم تدوین سند فرهنگی بسیج ورزشکاران
با تعریفی دقیق از مأموریت دستگاههای مختلف تأکید کرد
و گفت :بر اساس این سند و چشمانداز می بایست در کنار
قهرمان پروری فرهنگ سازی را نیز ترویج دهیم.
در رشــته ژیمناســتیک بهره می بریم که این استعدادها از
چشــم ما پنهان مانده اند .ما می بایست با ترویج این رشته
ورزشی در سطح مدارس این استعدادهای پنهان را شناسایی
و شکوفا کنیم .همچنین در نظر داریم که سالن ژیمناستیک
استاد حسین اعظمی را در اختیار منتخبین ژیمناستیک در دو
بخش آقایان و بانوان قرار بدهیم تا ورزشکاران توانمندمان
بتواننــد با فــراغ بال بهتــری فعالیت های خــود را پیش
ببرند.
* در نظر داریم بخش خصوصی را به مشــارکت با هیأت
ژیمناستیک تشویق و ترغیب کنیم
پاک فطرت خاطرنشــان کرد :قرار است که بخش خصوصی
را به مشــارکت با هیأت ژیمناستیک تشویق و ترغیب کنیم.
در واقــع می خواهیم عالوه بر ســالن هایی کــه برخی از
دســتگاه های دولتی و نیمه دولتی به ژیمناستیک اختصاص
داده اند ،فعالیت های سالن هایی که توسط افراد غیر دولتی
راه اندازی شده اند را هم مورد توجه قرار دهیم تا با همکاری
این مجموعه ها بتوانیم افراد مســتعد و عالقمند بیشتری را
جذب کنیم و از ورزشــکاران فعال در آموزشگاه های سطوح
باالتر نیز بهره ببریم.
* در حال حاضر بسیاری از شهرستانهای ما از تجهیزات و
امکانات مناسبی برخوردار نیستند
وی با تأکید بر اینکه توجه به شهرستان ها در اولویت هیأت
ژیمناستیک استان فارس قرار دارد ،تصریح کرد :همان طور که
پیشتر هم اشاره کردم افراد مستعد زیادی در شهرستان های
استان وجود دارند که متأســفانه به دلیل کمبود امکانات ،بی
توجهی ها و کم لطفی ها نتوانســته اند توانمندی های خود
را بروز دهند .امیدواریم که مدیران شهرســتانی مشــارکت
بیشتری با هیأت استان داشته باشــند .تا بتوانیم از نظرات
آنها استفاده کنیم و به توســعه این رشته ورزشی در سطح
استان بپردازیم .هیأت ژیمناستیک استان فارس برای ارتقای
این رشته ورزشــی در شهرستان ها از هیچ تالشی فروگذار
نمی کند و بدون شــک از نیروهایی که مــی توانند به این
مجموعه کمک کنند ،بهره خواهیم برد.
ایــن فعال در عرصه ورزشــی اضافه کــرد :در حال حاضر
بسیاری از شهرستان های ما از تجهیزات و امکانات مناسبی
برخوردار نیستند .این در حالی است که اگر حداقل ها را برای
ورزشکارانمان در این شهرســتان ها فراهم کنیم اکثر آنها
مــی توانند جزو قهرمانان آتیه کشــور و از اعضای تیم ملی

سید کمال پاکفطرت،
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مدیــرکل ورزش و جوانان فارس نتیجه فرهنگســازی
در حــوزه ورزش و توجه به ارزش هــای حاکم بر جامعه
را تســلیم جامعــه جهانــی ورزش در مقابــل خاص و
مســائل اعتقادی ورزشــکاران ایران دانســت و افزود:
امــروز امثال ســاره جوانمردی و ســمیرا ارم با حجاب
کامل اســامی پرچمدار افتتاحیه و اختتامیه مســابقات
پارالمپیــک میشــوند و با رعایت تمــام اعتقادات خود
ســرود ملی کشــورمان را در عرصههای مختلف به ترنم
در میآورند.
کامیــاب اخالقگرایی و توجــه به مســائل فرهنگی را
زیربنای عملکرد بسیج ورزشکاران دانست و گفت :امروز
خوشــحالیم که هرکجا نام اخالقگرایی ،وظیفه شناسی
و خدمت به مردم مطرح میشــود نام ورزشکاران در آن
خوش می درخشد.
وی ورود جامعــه ورزش بــه خدمت رســانی در جریان
ســیل شــیراز را نمونــه ای از این فرهنــگ در جامعه
دانست و گفت :با ســند چشم اندازی که تدوین میشود
میتــوان امثال محمد ناظم الشــریعه را که مربی اخالق
کشــور انتخاب و معرفــی میشــوند را در جامعه تکثیر
کنیم.
کامیــاب در بخش پایانــی صحبتهایش با اشــاره به
صحبتهــای برخی از اعضای شــورای عالی بســیج
ورزشکاران استان در این جلسه درخصوص مطالبهگری
بسیج ورزشــکاران فارس از مســئوالن استان مبنی بر
حمایت از فوتبال اســتان گفت :امیدواریم با حمایت همه
جانبه و ایجاد یــک فرهنگ واحد و ارداه ای واحد درفصل
آینده شــاهد حضور نماینده فــارس در لیگ برتر فوتبال
باشیم.
باشــند .اما در وهله اول می بایست این کمبودها و مشکالت
را از جلو پای آنها برداریم.
* توسعه ژیمناستیک بانوان از برنامههای مهم هیأت در سال
جدید است
وی توسعه ژیمناســتیک بانوان را از برنامه های مهم هیأت
در ســال جدید دانست و اظهار داشــت :خوشبختانه بانوان
ژیمناستیک کار فارس تاکنون جایگاه خوبی در سطح کشور
داشــته اند اما هنوز هم افرادی هستند که می توانند در این
افتخارآفرینی شریک و ســهیم باشند .در حال حاضر نیاز به
مکانــی برای فعالیت های بانوان داریــم .همچنین امکانات
سخت افزاری بیشتر و اختصاصی تری باید در اختیار بانوان
فعال در این رشته ورزشی قرار بگیرد.
پاک فطرت از حمایــت ها و پشــتیبانی اداره کل ورزش و
جوانان استان فارس تمجید کرد و افزود :بدون تردید هیأت
ژیمناستیک حامی دلســوزی همچون اداره کل را پشت سر
خــود می بیند و نهایت تالش خود را به کار می گیرد تا هیأت
نمونه ای برای این اداره باشــد .امــا از نظر بنده به جای آن
که منتظر حمایت های دســتگاه ها و ادارات دولتی باشــیم
می بایســت راهکارهایی را برای ایجاد یک فرهنگســازی
مناسب در ورزش اتخاذ کنیم .من معتقد هستم اگر در ورزش
فرهنگسازی درستی صورت نگیرد ،به جایی نخواهیم رسید و
تأمین امکانات و ابزارآالت موردنیاز بدون فرهنگسازی معنایی
ندارد .در کنار توجهی که به حمایت از ورزش و برطرف کردن
مشــکالت ســخت افزاری داریم باید به بحث فرهنگ هم
توجه کنیم .متأســفانه امروز شاهد وجود معضالت زیادی در
برخی فضاهای ورزشــی هستیم که این معضالت با اتفاقات
ناخوشایندی که در سطح خیابان های شهر رخ می دهد هیچ
تفاوتی ندارند.
سرپرست هیأت ژیمناستیک اســتان فارس در پایان ابراز
کرد :عالقه ویژه ای که از دیرباز به این رشته ورزشی داشتم،
باعث شــد که در شرایط کنونی مســئولیت این هیأت را به
عهده بگیرم .خانواده ژیمناستیک اگرچه خانواده کوچکی در
استان است اما اعضای این خانواده از انس ،الفت و صمیمیت
باالیی نسبت به یکدیگر برخوردار هستند .ما می خواهیم این
اتحاد را حفظ کنیم .انشــاءا ...بتوانیم گام های قدرتمندتر
و محکم تری در مســیر توسعه ژیمناســتیک استان فارس
برداریم و شــاهد پیشــرفت روزافزون این رشته در سطح
استان باشیم.

رئیس ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی و ورزشهای زورخانهای استان فارس :رسانهها به ترویج فرهنگ پهلوانی کمک کنند
* تعداد یکصد پــروژه در حوزههای ورزش و جوانان
از اکنون تا هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید و
 80پروژه نیز برای افتتاح در ایام ا ...دهه فجر امسال
پیشبینی شده است
رئیس ســتاد ترویج فرهنــگ پهلوانــی و ورزش های
زورخانه ای اســتان فارس با بیان اینکه بیش از هر زمانی
نیازمند توســعه و ترویج فرهنگ پهلوانی هستیم ،افزود:
رسانه های به ترویج این فرهنگ کمک کنند.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رســانی
اداره کل ورزش و جوانان فــارس ،حیدر علی کامیاب که
ظهر دیروز شنبه  25خردادماه در یک نشست مطبوعاتی
ســخن می گفت با اشــاره نام گذاری 17شــوال به نام
فرهنگ پهلوانی ،افزود :یکی از مســائل مهم که شاید در
زمانهایی از آن غفلت کردهایم ،موضوع پرورش و تربیت
و مقــدم بودن آن بر آموزش و ورزش و ســایر فعالیتها
است.
وی بــا تصریح اینکه فرهنگ پهلوانی بــا زندگی ایرانیان
عجین شــده اســت ،گفت :ما هم به لحاظ ایرانی بودن
هم اینکه مسلمان و خصوصا شــیعه هستیم ،ارزشهایی
را داریم که واال هســتند و به آنها باید پایبند باشیم ،این
ارزشها در همه فعالیتها اعم از آموزش و ورزش و کار و
زندگی باید مد نظر قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس خاطرنشــان کرد :ورزش
پهلوانی و زورخانهای ،تنها در ایران وجود داشت و از ایران
به جهان صادر شد ،ما باید به این فرهنگ افتخار کرده و در
مسیر اعتال و توسعه آن تالش کنیم.
* امروز در فارس مدرسه ورزش زورخانهای داریم و
این برای همه لذتبخش است
کامیاب با اشاره به موفقیت های هیأت ورزشهای پهلوانی
و زورخانهای اســتان فارس و قرار گرفتن آن جزو ســه
هیأت برتر کشــور ،گفت :امروز در فارس مدرسه ورزش
زورخانهای داریم و این برای همه لذت بخش است ،اینکه
حدود  300دانش آموز ،در این مســیر قرار گرفتهاند کار
بزرگ به شمار می رود.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان فارس با اشاره به بروز
و نمــود برخی ناهنجــاری ها در مــدارس ،گفت :چنین
رخدادهای تاثر برانگیزی به دلیل آنســت که کار فرهنگی
مناســب انجام ندادهایم ،اینکه یک مدیر یا دیگر اولیای
مدرسه یا آموزش و پرورش مواخذه ،برکنار یا تنبیه شوند،
کار درســت نخواهد شد ،ما نیازمند کار فرهنگی هستیم و
کار فرهنگی با جدی گرفتن رسانهها و پای کار آمدن همه
گروههــا خصوصا فرهنگوران ،ورزشــکاران و هنرمندان،
امکان پذیر خواهد بود.
* شاهد بهرهبرداری از  184پروژه در حوزه ورزش و

جوانان با اعتباری بالغ بر  300میلیارد تومان در فارس
خواهیم بود
کامیــاب در بخش دیگری از صحبت هایش با اشــاره به
اینکه امســال و در تداوم اقدامات ســخت افزاری حوزه

ورزش ،خوشــبختانه شــاهد بهره برداری از  184پروژه
در حوزه ورزش و جوانــان با اعتباری بالغ بر  300میلیارد
تومان ،در فارس خواهیم بــود ،افزود :تعداد یکصد پروژه
در حوزههای ورزش و جوانــان از اکنون تا هفته دولت به

بهره برداری خواهد رسید.
* یکی از پروژههای مهم ،ورزشگاه  6هزارنفری شیراز
خواهد بود امیدواریم بعد از سالها انتظار در هفته دولت
آماده بهرهبرداری شود
وی بــا بیان اینکه حــدود  80پروژه نیز بــرای افتتاح در
ایام ا ...دهه فجر امسال پیش بینی شده است ،گفت :یکی
از پروژههای مهم در این حوزه ،ورزشــگاه  6هزار نفری
شیراز خواهد بود که امیدواریم بعد از سالها انتظار در هفته
دولت آماده بهره برداری شود.
دبیر شــورای عالی ورزش اســتان یکــی از پروژههای
آمــاده افتتــاح برای هفتههــای آینده و تا قبــل از هفته
دولت را ،ورزشــگاه شهرســتان المرد معرفــی و اضافه
کرد :این ورزشــگاه که شــامل اســتخر سرپوشــیده،
ده هــا ســالن تخصصی ،بخــش اداری و شــاپینگ و
 ...خواهــد بود ،یکی از ورزشــگاههای کم نظیر کشــور
است.
کامیاب یادآور شــد :ورزشــگاه المرد از پروژههای تحت
پوشــش وزارت نفت بود که به وزارت ورزش سپرده و با
اعتبارات وزارت نفت ،تکمیل شد.
مدیــرکل ورزش و جوانــان فارس خاطرنشــان کرد که
امسال تعدادی خانه جوان ،زمین چمن مصنوعی و طبیعی
و سالنهای چند منظوره در سطح شهرستان های استان

فارس نیز به بهره برداری خواهد رسید.
کامیاب با بیان اینکه امسال تنها یک پروژه جدید ورزشی
در فارس اجرایی خواهد شــد ،گفــت :این پروژه ،احداث
ورزشگاه اختصاصی بانوان است.
مدیرکل ورزش و جوانان فــارس همچنین از اقدام برای
اجرای بخشهای مختلف ورزشگاه پارس براساس پیش
بینیها خبر داد و گفت :در همین راســتا ،طراحی زورخانه
این مجموعه آماده شده است که در هفته فرهنگ پهلوانی
عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
کامیاب با اشــاره به اینکه روز هفده مــرداد و همزمان با
روز و هفته خبرنــگار ،اخبار دقیق در مورد تمام پروژههای
آماده افتتاح حوزه ورزش و جوانان اطالع رسانی می شود،
گفت :با بهره برداری از این پروژه ها ،نزدیک به  400هزار
مترمربع به سرانه ورزشی سرپوشیده ،طبیعی و مصنوعی
استان فارس اضافه می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان فارس با تأکید براینکه
گســتردگی اقدامات در حوزه ورزش و جوانان و همراهی
رســانهها در انعکاس این فعالیتها ،شــائبه حضور او به
عنوان نامزد انتخابات مجلس را دامن زده بود ،ضمن نشکر
از اصحاب رسانه که اخبار حوزه ورزش و جوانان به صورت
ذقیق و گسترده پوشش می دهند ،گفت :هیچ عالقهای به
حضور در حوزه سیاسی ندارم.

