ﺑـﯽ ﻣﻬـﺮی ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺑـﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت
ورزﺷــﯽ ﺟﻐﯿــﻦ ﻫﺮﻣﺰﮔــﺎن /ﻓﻘــﺮ
اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﻣـﺮدم اﯾـﻦ
ﻣﻨﻄﻘـﻪ را از ﻋﻨـﺎوﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣـﺎﻧﯽ
ﺑﺎز دارد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داده و ﺑﺴﻴﺎري از ﺿﻌﻒ
ﻫﺎ و ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ را رﻓﻊ و درﻣﺎن ﻛﻨﺪ ورزش و ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت
ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ورزش ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺟﺒﺮان ﺿﻌﻒ ﻫﺎ و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ
اﻓﺮاد ،آﻧﺎن را ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ،ﺗﻼش و اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك آﻣﺎده ﻣﻲﺳﺎزد.
وﺟﻮد اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی ﺧﻮب ورزﺷﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﺟﻐﯿﻦ،
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای
رﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ورزﺷﮑﺎران و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺎوﺟﻮد ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﻤﺎﯾﻮن راﺳﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﻐﯿﻦ رودان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ورزش ﺟﻐﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮ اﺳﺖ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دارا ﺑﻮدن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺧﻼق در

زﻣﯿﻨﻪ ورزﺷﯽ،ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
و اﺳﺘﺎن در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ورزش ﻫﺎی رزﻣﯽ آﻗﺎﯾﺎن و
ﺑﺎﻧﻮان ،ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﻓﻮﺗﺴﺎل و واﻟﯿﺒﺎل ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ و در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺑﺎﻧﻮان دارای ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﻐﯿﻦ رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺟﻐﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻓﺘﺨﺎر ورزﺷﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺑﯽ ﻣﻬﺮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ورزش
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻓﺰود :ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻣﯿﻦ ﭼﻤﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﺳﺎﻟﻦ ﺳﻘﻒ ﮐﻮﺗﺎه وﯾﮋه ورزش ﻫﺎی رزﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻣﯿﻦ ﭼﻤﻦ
ﻓﻮﺗﺴﺎل ﻣﺤﻼت و زﻣﯿﻦ واﻟﯿﺒﺎل ،ﺟﻐﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن
و ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

راﺳﺘﯿﻦ اﻓﺰود :ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺮوم ﺟﻐﯿﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺳﺨﺘﮑﻮش و ﻧﺠﯿﺐ و
ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۷ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در  ۱۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن و60
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ورزﺷﮑﺎر ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺪه دارد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ورزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺮ ﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ،
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎ و ﺑﺰه
ﮐﺎری ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ آﻣﺎر ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﺴﺮده و ﻣﻨﺰوی
در ﺑﺨﺶ ﺟﻐﯿﻦ روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﻐﯿﻦ رودان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﯽ ﺷﮏ داﺷﺘﻦ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﻐﯿﻦ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﻏﺮق در
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺟﻐﯿﻦ از ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﺷﺮق ﺑﺎ روﺳﺘﺎی ﺗﺠﺪاﻧﻮ )اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن( -از
ﻏﺮب ﺑﺎ روﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ -و از ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﻫﺸﺘﺒﻨﺪی ﻫﻢ ﻣﺮز اﺳﺖ .دﺷﺖ
ﺟﻐﯿﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺎغ ﻣﺮﮐﺒﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش -ﭘﺮﺗﻘﺎل – ﻟﯿﻤﻮﺷﯿﺮﯾﻦ –
ﻧﺎرﻧﮕﯽ -و اﻧﺒﻮﻫﯽ از درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/پ

