ورزش
داخل گود

سوت فوتسال نوجوانان و جوانان
به صدا درآمد
صبا -مسابقات فوتسال نوجوانان و جوانان استان
از امروز در بیرجند و طبس آغاز می شود .دبیر کمیته
فوتسال هیئت فوتبال استان گفت :مسابقات جوانان
از امروز با حضور شش تیم از شهرهای قاین (دو تیم)،
طبس (دو تیم) ،بیرجند و زیرکوه در بیرجند برگزار می
شود .به گفته «پاکرو» در رده سنی نوجوانان هم چهار
تیم از شهرهای طبس ،سرایان ،بیرجند و فردوس در
طبس با یکدیگر رقابت می کنند.

کاپ اخالق در دست رول بالیست
های طبس
زهرایی  -تیم رول بال هیئت اسکیت طبس کاپ
اخالق مسابقات آزاد دستجات روبال قهرمانی کشور
را از آن خود کرد.رئیس هیئت اسکیت طبس به
«خراسان جنوبی» با بیان این مطلب گفت :این تیم
همچنین مانند سال گذشته در جایگاه چهارم این
رقابت ها قرار گرفت« .فتوت» افزود« :صادق روحی»
و «کاظم ترابی» از طبس نیز به عنوان داور در این دوره
از رقابت ها قضاوت کردند.

مجموعه ورزشی «گریمنج»
احداث می شود
مجموعه ورزشی شامل سالن و زمین چمن در روستای
گریمنج قاین احداث می شود.
مسئول روابط عمومی اداره ورزش و جوانان قاینات به
خبرنگار ما گفت :در جلسه ای با حضور «قطبی» رئیس
ورزش و جوانان شهرستان مشکالت و موانع احداث
مجتمع ورزشی در روستای گریمنج بررسی و مقرر شد
این پروژه با کمک خیران احداث شود.
به گفته «عبداللهی» ،در این جلسه مرتضوی ،دهیار
روستای گریمنج قول مساعد همکاری در این زمینه
را داد و خواستار شروع به کار هر چه سریع تر این پروژه
شد .وی افزود :در این جلسه مقرر شد در اولین فرصت
مقدمات احداث این مجتمع ورزشی شروع شود.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

مدیر کل ورزش وجوانان هشدار داد

ستونسست اعتبارنگهداری ورزشگاه15هزارنفری

حسین قربانی – اختصاص نیافتن اعتبار استانی
یا ملی برای نگهداری ورزشگاه  15هزار نفری
بیرجند موجب تخریب آن می شود.
به گزارش «خراسان جنوبی» مدیر کل ورزش
و جوانان در جمع خبرنگاران با اشاره به این
که ورزشگاه  15هزار نفری بیرجند یکی از
سرمایه های بزرگ استان است ،گفت :هیچ
اعتبار استانی یا ملی برای نگهداری این مجموعه
ورزشی اختصاص نیافته است و اگر وضع به همین
شکل باشد با توجه به هزینه های زیادی که برای
نگهداری آن نیاز است به تدریج در سال های آینده
تخریب خواهد شد.
به گفته دکتر «افضل پور» برای آبیاری زمین
چمن استادیوم باید از آب تصفیه شده استفاده
شود و با توجه به این که زمان استفاده از فیلتر آب
استادیوم به منظور آبیاری زمین چمن آن تمام
شده است برای تعویض فیلتر به  200میلیون
تومان نیاز است.وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما
در زمینه تعداد پروژه های عمرانی باقی مانده از
سال های گذشته و میزان اعتبار الزم برای تکمیل
آن ها گفت :بیش از  80پروژه عمرانی در حوزه
ورزش استان که از سال  ۸۵-۸۶شروع شده
است وجود دارد که به دلیل نبود اعتبار یا برخی
مشکالت دیوان محاسبات از تکمیل آن ها در
گذشته جلوگیری کرده است.
به گفته وی بیشتر این مشکالت برطرف شده
و اگر هم در زمینه اجرای این پروژه ها تخلفاتی
انجام شده به آن رسیدگی شده و امسال از محل

اعتبار 13میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده
که  54درصد آن تخصیص یافته است برای 30
پروژه از  80پروژه باقی مانده از سال های گذشته
اعتبار گذاشته ایم.
او با اشاره به این که برای تکمیل این پروژه ها حدود
 70میلیارد تومان اعتبار الزم است ،ادامه داد:
اگر در سال های آینده تخصیص اعتبار مورد نظر
به شکل کامل باشد پنج تا شش سال زمان برای
تکمیل این پروژه ها الزم است اما اگر تخصیص
اعتبار کامل نباشد حدود  10سال زمان برای
تکمیل این پروژه ها نیاز است .مدیر کل ورزش و

جوانان در زمینه حضور تیم های استان در لیگ
های کشوری هم گفت :تیم هندبال استان در
دسته یک و تیم والیبال بانوان خراسان جنوبی در
لیگ برتر کشور حضور دارند و در شهرستان های
طبس و فردوس اقداماتی از سوی بخش خصوصی
از پایه شروع شده است که اگر پشتوانه الزم برای
انجام این کار تامین شود در سال آینده تیم هندبال
استان در لیگ برتر حضور خواهد داشت.
به گفته وی بعضی از رشته های ورزشی استان
نظیر بسکتبال با داشتن ظرفیت مناسب اما به
دلیل نداشتن حامی مالی نمی توانند در لیگ برتر

حضور پیدا کنند.وی ادامه داد :تیم فوتبال استان
در لیگ سه حضور دارد و برای حضور در لیگ دو
باید پشتوانه سازی شود و قبل از انجام هر کاری
باید مشخص کنیم که با چه هدفی قرار است تیم
های استان در لیگ های کشوری شرکت کنند.
به گفته وی اگر تنها حضور صرف در لیگ باشد
برای حضور هر تیم در لیگ حدود  600تا 700
میلیون تومان نیاز است و اگر با هدف کسب مقام
تیم های استان بخواهند در لیگ های کشوری
حضور یابند بیش از یک میلیارد و  200میلیون
تومان در هر سال نیاز است.
وی ادامه داد :مهم ترین کار در این زمینه پشتوانه
سازی مالی و سرمایه گذاری روی رده های پایه
است که اگر این اقدام انجام شود تیم های استان
برای شرکت در لیگ های برتر کشوری نیازی به
خرید بازیکنان استان های دیگر نخواهند داشت.
وی تاکید کرد :اگر سرمایه گذاری خارج از استان
هم بخواهد در این زمینه سرمایه گذاری کند آماده
همکاری با وی هستیم.
او مشکل دیگر موجود در این زمینه را نبود تیم در
بعضی از رشته های ورزشی استان دانست و ادامه
داد :حدود یک سوم هیئت های ورزشی استان
فعال نیستند به همین دلیل در اعزام ورزشکاران
و تیم های ورزشی به مسابقات اقدام مناسبی
انجام نداده اند.
به گفته وی بیشتر هیئت های ورزشی خراسان
جنوبی که فعال نیستند هیئت هایی هستند که
روسای غیر ورزشی دارند.

در آیین تجلیل از برترین های ورزش  96مطرح شد

رشد شاخص های ورزشی استان

امسال در شاخص های ورزشی استان پیشرفت
قابل توجهی به دست آمده است.
این مطلب را مدیر کل ورزش و جوانان در آیین
تجلیل از برترین های ورزش استان در سال
 96مطرح و تاکید کرد :امسال با همکاری و تالش
دلسوزان ورزش و جوانان ،این حوزه روی ریل
توسعه قرار گرفته و موفقیت های بزرگی حاصل
شده است .به گفته دکتر «افضل پور» نسبت به سال
گذشته شش درصد تعداد مربی 10 ،درصد تعداد
ورزشکاران سازمان یافته 123 ،درصد میزبانی
مسابقات کشوری ،منطقه ای و اردوهای تیم ملی،
 300درصد اعزام به مسابقات جهانی200 ،

درصد مسابقات آسیایی 11 ،درصد مسابقات بین
المللی و 28درصد اعزام به مسابقات کشوری رشد
داشته است .معاون سیاسی امنیتی استاندار هم
گفت :ورزشکاران خراسان جنوبی در سطح ملی
خوش درخشیدند و نشان دادند دوری از مرکز
کشور و کمبود امکانات مانعی برای ورزش نیست.
«اسماعیلی» در ادامه تالش امسال مسئوالن
ورزش و جوانان ،هیئت های ورزشی و ورزشکاران
استان را قابل تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد:
سال  ،1397برنامه محورتر باشد به گونه ای که
روند توسعه ورزش استان ادامه یابد.
به گفته وی در جهان رشته های ورزشی به عنوان

صنعت مطرح شده و اگر دولت ها و کشورها در
عرصه ورزش سرمایه گذاری می کنند ،با نگاه چند
جانبه است.
وی هدف نخست از تقویت ورزش را سالمت جسم،
روح و روان بیان کرد و افزود :در دولت تدبیر و امید
برنامه های خوبی در حوزه ورزش در حال اجرا
بود و امید است با همه امکانات به سمتی برویم که
استعداد جوانان شکوفا شود .این گزارش حاکی
است ،در این آیین  85ورزشکار ملی پوش ،حامیان
برتر ورزش و جوانان ،دعوت شدگان به اردوهای
تیم ملی ،داوران ،فعاالن حوزه ورزش و جوانان و
سازمان های مردم نهاد استان تجلیل شدند.

روی خط ورزش

پهلوانان زورخانه ای استان
در اردوی ملی
رحمان  -ورزشکاران رشته پهلوانی و زورخانه ای
خراسان جنوبی به اردوی آماده سازی تیم ملی رفتند.
رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای استان
با بیان این مطلب گفت :سید «پوریا نارمنجی»« ،امیر
حسین کاردان»« ،امیر حسین دهقان»« ،محمد
حسین بهدانی» و «خشایار ایزدی» به سرپرستی سید
«پوریا نارمنجی» پس از انتخاب در طرح استعدادیابی
به اردوی آماده سازی تیم ملی راه یافتند.
«مهدی قمری» با بیان این که این اردو از  21تا 27
اسفند ماه جاری به میزبانی استان کردستان برگزار
می شود ،افزود :ورزشکاران پهلوانی و زورخانه ای
استان بعد از گذراندن اردوی آماده سازی ،سال آینده
در تیم ملی حضور می یابند.

قهرمان فوتسال شبکه بهداشت
قاینات
رقابتهایفوتسالجامفجرکارکنانشبکهبهداشت
و درمان قاینات با قهرمانی تیم بسیج جامعه پزشکی
به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار ما در این رقابت ها که هفت تیم
حضور داشتند تیم اورژانس  115هم نایب قهرمان
شد.

درخشش دانشجویان
در منطقه  9کشور
دانشجویان دانشگاه بیرجند و بزرگمهر قاینات در
رقابت های دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی منطقه  9کشور در رشته های کشتی و
تکواندو درخشیدند.
به گزارش خبرنگار ما ،در رقابت های کشتی «مهران
بابایی» از دانشگاه بیرجند در وزن  65کیلوگرم مدال
طال گرفت و «سجاد رستم پور» و «بهنام سلگی» به
ترتیب در وزن های  125و  92کیلوگرم مقام سوم
مشترک را به دست آوردند.
بر اساس این گزارش در این رقابت ها که دانشجویان
دانشگاه بزرگمهر قاینات هم حضور داشتند «علی
نوروزی» و «محسن علیزاده میانکوه» از این دانشگاه
به ترتیب در وزن های  55و  79کیلوگرم مقام سوم
رقابت های کشتی منطقه  9کشور در شاهرود را از
آن خود کردند.
این گزارش حاکی است« ،عادل نامداریان» در
مسابقات تکواندو به میزبانی دامغان در رشته پومسه
مقام سوم را از آن خود کرد.

