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افتتاح سالن ورزشی نوجین در دهه
فجر چهلم انقالب اسالمی

معاون وزیر ورزش و جوانان در حاشیه بازدید از ورزشگاه شش هزار نفری:

با افتتاح این سالن ،فارس میتواند میزبان مسابقات بینالمللی
در رشتههای مختلف باشد

مدیرکل اداره ورزش و جوانان فارس:

میزان ساخت و ساز چهار سال
اخیر در تاریخ ورزش کشور
بینظیر است

بازدید معاون وزیر ورزش و جوانان از
مراحل پایانی ساخت بزرگترین مجموعه
سوارکاری جنوب کشور

عکس:حجت رحیمی

مدیرکل اداره ورزش و جوانان فارس:

فارس اکنون پتانسیل خوبی جهت میزبانی رشتههای مختلف دارد
فرزانه قنبر دزفولی -تماشا عکاس :حجت رحیمی
حیدرعلی کامیاب مدیــرکل اداره ورزش و جوانان فارس با بیان
اینکه اداره ورزش اســتان فارس با  ۲۲۰۰برنامه ورزشی در ایام
دهه فجر ،ورزش را به خانه های مردم برده و شــور و نشــاطی
خاصی را در کل استان ایجاد کرده است ،از محمدرضا داورزنی به
دلیل تحوالت ایجاد شده و توفیقات کسب شده در ورزش کشور
توسط این معاونت قدردانی کرد.
مدیــرکل ورزش و جوانان فارس در ادامه اظهار داشــت :تمام
توفیقاتی که در ورزش اســتان کسب شده اعم از زیرساخت ها،
کسب مدال ها ،توسعه ورزش همگانی ،حرفه ای و قهرمانی مدیون
زحمات رؤســا و کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها،
رؤسای هیأت های ورزشــی استان فارس و همکارانشان و دیگر
افراد فعال در این عرصه است.
وی با اشاره به اینکه همه هیأت های استان فارس جزو سه هیأت
برتر کشور هستند ،بیان کرد :اداره ورزش و جوانان فعالیت های خود
را با برنامه پیش می برد و نقطه شروع و نقطه انتهایی فعالیت های
سالیانه تمام رؤســای هیأت ها با توجه به چشم انداز ما در سال
 ،۱۴۰۰مشخص شده است.
کامیاب بــا تأکید بر اینکه یکی از مشــکالت ما این اســت که
برخی اوقات در میان برنامه هــای ما خلل هایی به وجود می آید،
به بیان این مشــکالت پرداخت و گفت :گاهی تصمیمات رؤسای
فدراسیون ها باعث به وجود آمدن این مشکالت می شود .متأسفانه
اعتباراتی هم که به ما تعلق می گیرد شناسنامه دار است .به عنوان
مثال ما اولویتمان هیأت هایی هســتند که از پتانســیل باالتری
بهره می برند و قابلیت مدال آوری دارند و می توانند ورزشــکاران
آسیایی و المپیکی داشته باشند .اما اعتباراتی که وزارت ورزش و
جوانان برای ما در نظر گرفته شناسنامه دار است و ما نمی توانیم
بودجه هایمان را طبق برنامه هایمان هزینه کنیم.
کامیاب ادامه داد :در بخش ورزش و جوانان فارس دو سال است
که بر اساس برنامه هایمان حرکت می کنیم .لذا خواهشمندیم که
برای حمایت از ایــن برنامه و همچنین حمایت از ورزش فارس،

برخی از رؤسای فدراسیونها نگاه بخشی دارند و تمام مسابقات
بینالمللی را به سمت و سوی چند استان خاص میبرند
بخشی از این اعتبارات ورزشی بدون شناسنامه در اختیار معاونت
ورزشی اســتان قرار بگیرد که معاونت ما بتواند برنامه های خود
را در استان ساری و جاری کند و چشــم انداز ما در سال ۱۴۰۰
تحقق یابد.
وی با اعتقاد به اینکه اســتان فارس از پتانســیل خوبی در زمینه
میزبانی ها برخوردار اســت ،یادآوری کرد :فارس اکنون پتانسیل
خوبی جهت میزبانی رشــته های مختلف دارد ویکی از گالیه های
ما از رؤسای فدراسیون ها این است که برخی از آنها نگاه بخشی
دارند و تمام مسابقات بین المللی را به سمت و سوی چند استان
خاص می برند .ما چندین ســال تقاضای میزبانی برای مسابقات
وزنه برداری و دیگر رشته های ورزشی داشته ایم زیرا ما در شهر
گردشگری شیراز از زیرساخت های خوبی بهره می بریم و در این

شهر تاکنون میزبان سمینارها ،همایش ها و گردهمایی های بزرگی
بوده ایم.
کامیاب اضافه کرد :امیدوارم ما هم بتوانیم در طول سال ،میزبانی
چهار یا پنج برنامه و رویداد بین المللی داشته باشیم و مردم استان
بتوانند از نزدیک شاهد رقابت های خوب بین المللی در رشته های
مختلف ورزشی باشند.
مدیــر کل ورزش فــارس خاطــر نشــان کــرد :مــا حتی در
شهرستان هایمان هم پتانســیل میزبانی رقابت های بین المللی
را داریم .اســتان فارس تنها اســتانی اســت که از سه فرودگاه
بین المللی در شهرستان های الر ،المرد و شیراز برخوردار است.
فارس در حال حاضر در زمینه میزبانی مسابقات بین المللی اعالم
آمادگی می کند و قول مــی دهیم این رقابت ها را به بهترین نحو

ممکن برگزار کنیم.
کامیاب با اشــاره به اینکه خوشبختانه اکثر پروژه های نیمه تمام
ورزشی استان به پایان رسیده است ،عنوان کرد :بنده از معاونت
ورزشی مان برنامه برای زیرساخت ها در سال آینده گرفته ام و بر
اساس طرح آمایش مشخص شده که چند هیأت در شهرستان ها
به صورت پایلوت انتخاب شــده و در اجرای برنامه حضور دارند.
زیرســاخت هایمان را تا انتهای برنامه ششم از طریق اعتبارات
ارزش افزوده ای که در حوزه سخت افزاری در اختیار استان قرار
گرفته توسعه می دهیم.
وی در همین راســتا افزود :در چند سال گذشته  ۲۷۰پروژه نیمه
تمام را به پایان رســاندیم .از حاال و از ابتدای ســال  ۹۸تالش
می کنیم تا نیازهای سخت افزاری رشته های مختلف را هم برآورده
کنیم.
کامیاب ادامه داد :خواهشمندیم بخشی از اعتبارات ملی در حوزه
سخت افزاری که در اختیار وزارت خانه است ،به این امر اختصاص
داده شود که انشــاءا ...اجرای پروژه ســرعت بیشتری بگیرد
و پروژه به صورت نیمه تمام رها نشــود .در واقع ما می خواهیم
بخشی از اعتباراتی که تقسیم می شود صرف نیازهای تخصصی
هیأت ها و زیرساخت های آنان شود.
مدیــر کل ورزش و جوانان اســتان فارس با یــادآوری اینکه ما
در ایام دهه فجر هم  ۴۲پروژه ورزشــی بــه ارزش  ۴۰میلیارد
تومان در ســطح اســتان افتتاح کردیم ،اظهار کرد :چند پروژه
ورزشــی با اعتباراتی باالتر از  ۱۰میلیارد تومــان هم یک تا دو
هفته بعد از ایام دهه فجر به دســتور مقــام عالی وزارت افتتاح
می شود.
پروژه هایی از جمله مجموعه پارسیان المرد که شامل استخر ،یک
ســالن مسابقاتی چندمنظوره بزرگ و چند سالن تخصصی است،
یک مجموعه بســیار بزرگ ورزشی از محل اعتبارات وزارت نفت
باالی  ۱۵میلیارد تومان اعتبار ،مرکز ســوارکاری بخش لپویی و
مجموعه ورزشــی شماره  ۳ورزش در پایان اسفندماه افتتاح و به
بهره برداری می رسد.

مدیرکل ورزشوجوانان فارس از پیشرفت  ۸۵درصدی
بزرگ ترین مجموعه سوارکاری جنوب کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی
اداره کل ورزش و جوانــان فارس ،محمدرضا داورزنی
معــاون ورزش قهرمانی و حرفــه ای وزارت ورزش و
جوانان بهمراه مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس
از مراحل تکمیلی ســاخت مجموعه سوارکاری لپویی
بخش زرقان شهرستان شیراز بازدید کرد.
کامیاب مدیرکل ورزش و جوانان فارس گفت :سال ۹۶
ساخت این پیست در زمینی به مساحت سه هکتار آغاز
شد و اعتباری بالغ بر  ۱۰میلیاردتومان برای این طرح
در نظر گرفتیم که تاکنون ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی

داشته است.
وی اضافه کرد :بزرگ ترین مجموعه سوارکاری جنوب
کشور  ۴۰باکس و  ۲مانژ تمرینی و یک مانژ استاندارد
برای مسابقه دارد و از کلیه استانداردهای روز دنیا برای
ســوارکاری بهره مند اســت و تا پایان امسال افتتاح
می شود.
شــاپور طفیونی رئیس هیأت سوارکاری استان فارس
هم در ایــن بازدید گفت :بــا بهره بــرداری از این
طرح ،اسفندماه امســال میزبان رقابت های کشوری
خواهیم بود و سال آینده نیز میزبانی مسابقات جهانی
کمانگیری روی اسب به مانند امسال به شیراز سپرده
شده است.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان فارس:

نتایج ما در مسابقات مختلف همچون رقابتهای آسیایی و پارآسیایی در پنجاه سال ورزش فارس بینظیر بوده است
فرزانه قنبر دزفولی -تماشا
* افزایش ســهم ورزش در ارتقای سالمتی مردم استان،
افزایش سهم ورزش در بهبود فرهنگ مردم استان ،افزایش
ســهم ورزش فارس در ارتقای هویت ،عزت و اقتدار ملی،
افزایش سهم ورزش در رونق اقتصادی استان از اهداف کالن
طرح چشمانداز ورزش فارس است
دکتر محسن ساالری معاون توسعه امور ورزش اداره ورزش
و جوانان اســتان فارس در این نشســت با بیان اینکه نگاه
اداره ورزش و جوانان اســتان فارس در حــوزه ورزش نگاه
برنامه مداری اســت ،اظهار کرد :در استان فارس تدابیر الزم
جهت تدوین برنامه راهبردی صورت گرفته است اما چگونگی
اجرای این برنامه نیز برای ما بسیار حائز اهمیت است و مورد
توجه قرار دادن این مسئله که برنامه های تدوین شده بایستی
چگونه به مرحله اجــرا درآید ،یکی از ویژگی های برنامه های
راهبردی ما در استان فارس است.
وی ادامه داد :ما تمام تالش خود را به کار گرفته ایم که برنامه
راهبردی اداره کل ورزش فارس با یک نگاه آمایشی اجرا شود،
چرا که باور ما این است که منابع ما محدود است پس باید از
این منابع به صورت هدفمند بهره ببریم.
ساالری با اشاره به اینکه چهار هدف کالن برای حوزه ورزش
در استان فارس تدوین شده است ،به بیان این اهداف پرداخت
و عنوان کرد :افزایش ســهم ورزش در ارتقای سالمتی مردم
بهبود فرهنگ مردم استان،

استان ،افزایش ســهم ورزش در

*ما تمام تالش خود را به کار
گرفته ایم که برنامه راهبردی
اداره کل ورزش فارس با
یک نگاه آمایشی اجرا شود
*منابع ما محدود است پس
باید از این منابع به صورت
هدفمند بهره ببریم
افزایش ســهم ورزش فارس در ارتقای هویت ،عزت و اقتدار
ملی ،افزایش سهم ورزش در رونق اقتصادی استان از اهداف
کالن طرح چشم انداز ورزش فارس است.
وی با تأکید بر اینکه طرح آمایش در اســتان فارس در بخش
ورزش قهرمانی و در بعد ورزش همگانی صورت گرفته است،
بیان کرد :آمایش قهرمانی در اســتان فارس با رویکرد اینکه

چه رشته هایی در کشور ما و همچنین در استان فارس قابلیت
و شــانس حضور و مدال آوری در بازی های المپیک و آسیایی
دارند ،صورت گرفته اســت .شــاخص های مختلفی تدوین و
پانزده رشته اولویت دار انتخاب شده است و برای اینکه طرح
چشم انداز در ســال  ۱۴۰۰محقق شود مشخص شده که ما
در این زمینه چه نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری داریم.

* میتوانم با افتخار بگویم که نتایج ما در مسابقات مختلف از
جمله رقابتهای آسیایی و پارآسیایی در پنجاه سال ورزش
فارس بینظیر بوده است
ســاالری اضافه کرد :می توانم با افتخار بگویم که نتایج ما در
مسابقات مختلف از جمله رقابت های آسیایی و پارآسیایی در
پنجاه سال ورزش فارس بی نظیر بوده است.

این مقام مســئول با اعتقــاد به اینکه تناســب بین اختیار و
مســئولیت باید حفظ شــود زیرا نمی توان کسی را مسئول
نتایج عملی دانست که اختیارات کافی برای انجام آن نداشته
باشــد ،افزود :باید بین اختیار و پاسخگویی مدیر کل ورزش و
جوانان استان تناسب وجود داشته باشد .در واقع می بایست
آئین نامه هیأت های ورزشــی اســتان ها با یک نگاه و شکل
و شــمایل جدیدی ارائه شــود که دغدغه مدیــر کل و دیگر
مســئوالن اداره ورزش و جوانــان در زمینه اختیاراتشــان
برطرف شود.
* در سال  ۹۷اســتان فارس به استانهای هزار باشگاهی
پیوست
وی با یادآوری اینکه تا ســه سال گذشــته ما پانصد باشگاه
داشتیم اما در ســال  ۹۷استان فارس به اســتان های هزار
باشــگاهی پیوســت ،تصریح کرد :در حال حاضر در استان
فارس ۱۰۰۰باشگاه فعال داریم که این نشان دهنده حمایت
از بخش خصوصی در این اســتان اســت اما متأسفانه سقف
تسهیالتی که برای باشگاه ها در نظر گرفته شده ،پایین است.
شــاید دغدغه وزارت ورزش و جوانان توجه به حوزه جوانان
بوده اســت اما توجــه به حوزه ورزش هم می بایســت جزو
ضرورت ها باشــد .طبق آئین نامه فقط بیســت درصد از این
تســهیالت متعلق به حوزه ورزش است که ما امیدواریم سهم
ورزش از این تسهیالت بیشتر شود.
ســاالری در بخش دیگری از ســخنانش خاطر نشان کرد:

امیدواریم شــاهد حضور رشــته های المپیکی در رقابت های
المپیک جوانان و دیگر المپیک ها باشــیم چرا که ما می بینیم
رشــته های غیرالمپیکی در این رقابت ها شرکت می کنند و
بودجه هایی هم برای حضور این رشــته ها در این مسابقات
در نظر گرفته می شــود اما رشته های دیگر کمتر مورد توجه
واقع می شوند.
* اگر واگذاری اماکن ورزشی به همین منوال پیش برود،
منجر به نیمه تعطیل شدن ورزش کشور خواهد شد
وی به ماده  ،۸۸تحت عنوان واگذاری اجاره اماکن ورزشــی
نیز اشــاره کرد و گفت :اگر واگذاری اماکن ورزشی به همین
منوال پیش برود ،منجر به نیمه تعطیل شــدن ورزش کشور
خواهد شــد .ما مخالف قیمت واقعی اماکن نیستیم .اما نگران
این هستیم که اماکن ورزشــی در اختیار هیأت های ورزشی
قرار نگیرد.
معاون توســعه امور ورزش فارس با بیان اینکه استان های
هرمزگان ،بوشهر ،فارس و خوزستان هیچ سهمی در مدیریت
ورزش کالن کشــور در فدراســیون ها ندارند ،تشریح کرد:
متأســفانه از اســتان های مذکور حتی یک نفر هم به عنوان
رئیس فدراســیون فعالیت نمی کند .شایســته ساالری باید
بیشــتر مدنظر قرار بگیرد چراکه باور ما این است که استان
فارس از افراد شایســته برای حضور در فدراســیون ها بهره
می بــرد .امیدواریم این امــر یعنی اســتفاده حداکثری از
پتانسیل های منابع انسانی استان فارس نیز محقق شود.

